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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคแ เ พื่ อ ศึ ก ษาภู มิ ปใ ญ ญาและศั ก ยภาพในการจั ด การ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว ตลอดจน
การพัฒนารูปแบบและสงเสริมการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิง ชาติพันธุแและวัฒนธรรม โดยใช
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปฏิบัติการอยางมีสวนรวมในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อการ
วิเคราะหแ ทั้งการเก็บขอมูลจากงานภาคสนาม การสัมภาษณแเชิงลึก และการสังเกตอยางมีสวนรวม
รวมทั้งกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมในแตละพื้นที่ทั้งทางการและ
ไมเป็นทางการ
ผลการศึ ก ษาพบว า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ศึ ก ษาทั้ ง 4 หมู บ า น 3 ประเทศต า งเป็ น ชุ ม ชนที่ มี
ศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรมนุษยแ และทุนทางสังคมวัฒนธรรม
อันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน รวมถึงองคแความรูหรือภูมิปใญญาในมิติ
ตางๆที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยแอยางครบถวน รวมทั้งการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ภายในชุมชน และการปรับใชองคแความรูในดานตางๆ กับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ชาติ พั น ธุแ ด า นหนึ่ ง ชุ ม ชนมี ก ารปรั บ ใช ศั ก ยภาพด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ และองคแ ค วามรู ต อ
สิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรม และจารีตประเพณีเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธแไปสูระดับตางๆ
และสามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเพื่ อ สร า งรายได ใ ห แ ก ค นในชุ ม ชน รู ป แบบกิ จ กรรม
ทองเที่ยวจึงเป็นการจัดกิจกรรมการเดินปุา ชมธรรมชาติ ชมน้ําตก การสํารวจปุา หรือการเขาเรียนรู
กิจกรรมทางวัฒนธรรม หัตถกรรมพื้นบาน เป็นตน อีกดานหนึ่งพบวา ถึงแมวาดูเหมือนวาในหลาย
พื้นที่จะมีอิสระเสรีในการบริหารจัดการชุมชนใหสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางของการพัฒนาและ
สามารถรองรับทิศทางความเปลี่ยนแปลงในปใจจุบันได แตในขอเท็จจริงที่พบในดานความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการการทองเที่ยวกลับพบจุดออนหลายประการที่ชุมชนยังไมสามารถดําเนินการได
อยางเต็มที่ยังคงตองพึ่งพิงองคแกรหรือหนวยงานภายนอก
สวนรูปแบบและเครือขายทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนนั้น
พบวา รูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนคือ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู และเครือขายแหง
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม เนื่องจากอาณาบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งไปดวยภูมิปใญญา
หรือองคแความรูที่มีคุณคาเหมาะสมแกการเรียนรูของนักทองเที่ยวในกระแสโลกาภิวัตนแ สวนกิจกรรม
การทองเที่ยวควรยึดกิจกรรมทางจารีตประเพณีหรือตามปฏิทินวัฒนธรรมของแตละชุมชน หรือเนน
การนําเสนอตามวิถีปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวันของแตละพื้นที่ เชน เนนการเรียนรูวิถีชีวิตแบบ slow
life หรือการเรียนรูวิถีการผลิตแบบ Green food green economy ที่เนนใหนักทองเที่ยวเขามา
เรียนรูวิถีชีวิตที่เรียบงาย และเป็นวิถีการผลิตแบบธรรมชาติสีเขียวของคนในพื้นที่ เป็นตน
ก

Abstract
The objective of this study was to study the wisdoms and potentials in
culture tourism management of ethnic groups in Thailand – Myanmar and Lao border
area in order to develop the models and supporting the network of ethnic and
cultural tourism. The research used qualitative research methodology and
Participatory Action Research (PAR) that including a field study, an in-depth interview,
participant observation, learning process, field trip and training.
The results of the research demonstrated that the field study which consisted
of four communities within three countries had the high potential natural resources
and environment, human resources and social-cultural capital. Those were the roots
of community economic and social development, including knowledge or wisdom
that was the basic of human being. This study also found the community based
tourism (CBT) and cultural tourism management; on one hand, the community using
the potential of natural, knowledge and traditional refers to those societies or
element of societies. And can provide tourist activities for supporting their economic,
tourist activities in community such as trekking, natural exploring, waterfall exploring,
environmental education-based tourism and home stay tourism. On the other hand,
even the community can manage their benefits to concerns of community
development and protected area tourism, however in face they have to contact with
the official tourism and organizations.
This study found that the appropriate management models for the border
area should be the education-based tourism and create networks of exchange
cultural, because there are many different of wisdoms and knowledge in this area
that very important for tourists leaning in the era of globalization. In part of tourist
activities should concern with traditional and culture or “the cultural calendar”
which tend to lean about slow life or green food, green economy. Those activities
will be necessary for tourists to understand about local lifestyle and natural farming.
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยครั้งนี้ไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดหากไมไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ กําลังความรู ความสามารถจากหลายฝุายหลายหนวยงาน รวมทั้งกําลังทุนทรัพยแดวย ซึ่ง
คณะผูวิจัยตองขอขอบพระคุณกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมที่ ไดมอบทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเวทีนําเสนอหัวขอวิจัยและเวทีรายงานความกาวหนาที่ทํา
ให ที ม วิ จั ย ได รั บ ความคิ ด เห็ น ที่ มี คุ ณ ค า จากคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทุ ก ท า น และต อ งกรอบ
ขอบพระคุ ณ ความคิ ด เห็ น ที่ ท รงคุ ณ ค า ต อ การพั ฒ นางานวิ จั ย ให ค รอบคลุ มรอบด า นมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยแที่ปรึกษาโครงการวิจัยทานอาจารยแชูพินิจ เกษมนี ทานอาจารยแสุทธาสินี
วัชรบูล ที่ไดชวยอานและใหความคิดเห็นตอแนวทางการดําเนินการวิจัยและการเขียนรายงานวิจัยนี้
ขอบพระคุณทานอาจารยแกําทน หลวงลือไซ ผูอํานวยการวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา รวมทั้ง
ผูชวย นักวิจัยชาวบานในพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกทาน ตลอดจนผูบริหารและคณาจารยแ
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา สปป.ลาว และแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมองคแกรในระดับพื้นที่
แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ที่อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานทั้งในแงของระเบียบการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของ และอํานวยความสะดวกในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลในพื้นที่แขวงหลวงน้ํา
ทา สปป.ลาวทุกครั้ง
ขอบพระคุณประธานสภาวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา คุณลุง
ฮองคํา และคุณลุงแสงลัง ตลอดจนผูชวยนักวิจัย และชาวบานในพื้นที่วิจัยบานยางขวาย จังหวัด
เชียงตุง รัฐฉาน ทุกทานที่ใหความชวยเหลือทั้งดานคําชี้แนะและขอมูลที่เป็นประโยชนแตอการเขียน
รายงานวิจัย รวมทั้งอาหารการกินตลอดชวงเวลาที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล
ขอบพระคุณพอบุญศรี อภิญญาวิศาล คุณทัศนียแ -วิธวินทแ วารีชมพู และชาวบานบานหวย
แมซาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทยทุกทานที่คอยใหขอมูลและจัดกิจรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหแกทีมวิจัยและเยาวชนรุนใหมชาวอิ้วเมี่ยนไดเรียนรูตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณนงเยาวแ อยูคุม
ญาติ หัวหนาหนวยพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขาบานหวยแมซายที่ใหความอนุเคราะหแสถานที่ในการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและอํานวยความสะดวกตอการดําเนินการวิจัยตลอดมา
สุดทายนี้ตองขอขอบพระคุณทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณบดีสํานักวิชา
สังคมศาสตรแที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรูของเครือขายชาติ พันธุแในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการ
เปิดโอกาสใหทีมวิจัย และผูชวยนักวิจัยไดมีเวทีแหงการเรียนรูและแลกเปลี่ยนขอมูลตลอดกิจกรรม
การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ผานมา
คณะผูวิจัย
กรกฎาคม 2559
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จ

สารบัญ (ต่อ)
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ฉ

สารบัญภาพ
หนา
ภาพ 1 แสดงลักษณะที่ตั้งของหมูบาน และสภาพทั่วไป

26

ภาพ 2 แสดงการจัดขายสินคาพื้นบานในงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ

30

ภาพ 3 แสดงสถานที่และบรรยากาศการจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ

32

ภาพ 4 แสดงบรรยากาศและรูปแบบการจัดงานแสดงวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ

34

ภาพ 5 แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมของเยาวชนเผาอิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย

36

ภาพ 6 แสดงหอพิธีกรรม และพิธีกรรมเซนไหวในวันสําคัญของชาวอิ้วเมี่ยนภายในหอพิธีกรรม

38

ภาพ 7 แสดงวันขึ้นปีใหมของชาวอิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย

38

ภาพ 8 พิธีเลี้ยงผีและทําบุญสะพานของชาวอิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย

39

ภาพ 9 แสดงสภาพทางภูมิศาสตรแและเสนทางเขาสูหมูบานน้ําดี

50

ภาพ 10 แสดงวิถีชีวิต และการทํามาหากินของชาวแลนแตนบานน้ําดี

52

ภาพ 11 แสดงสภาพพื้นที่ และการทํามาหากินของชาวบานบานน้ําดี

53

ภาพ 12 แสดงสภาพโรงเรียน และการเรียนการสอนของโรงเรียนในหมูบานน้ําดี

54

ภาพ 13 แสดงเอกลักษณแการแตงกายของชาวแลนแตน

55

ภาพ 14 แสดงลักษณะการตั้งบานเรือน และสภาพที่อยูอาศัยของบานน้ําดี

56

ภาพ 15 แสดงการประกอบพิธีกรรมในระดับเครือญาติของชาวแลนแตน

57

ภาพ 16 แสดงเครื่องเซนไหว และพิธีการเซนไหวบรรพบุรุษของชาวแลนแตน

59

ภาพ 17 ปูายหมูบานและสภาพเสนทาง R3a ที่ตัดผากลางหมูบานน้ําหา

60

ภาพ 18 แสดงสภาพที่ตั้ง และลักษณะบานเรือนของชาวกํามุบานน้ําหา

61

ภาพ 19 แสดงลักษณะการสรางยุงฉางที่สรางไวภายนอกหมูบาน

62

ภาพ 20 แสดงลักษณะการแตงกายของชนชาติพันธุแกํามุ

63

ภาพ 21 แสดงศิลปะการแสดงของกลุมชาติพันธุแกํามุ

65

ภาพ 22 แสดงพิธีกรรมระดับหมูบาน พิธีเซนไหวผีหมูบานบานน้ําหา(ทาแส)

66

ภาพ 23 แสดงจํานวนพื้นที่เขตปุาของบานน้ําหา(ทาแส)

67

ภาพ 24 แสดงลักษณะบานเรือนแบบดั้งเดิมของชาวไทขืนยางขวาย

73

ช

สารบัญภาพ (ต่อ)
หนา
ภาพ 25 แสดงการสรางบานบนหิน เอกลักษณแการสรางบานของชาวไทขืน

73

ภาพ 26 แสดงการสรางบานโดยวิธีการขัดไมแบบดั้งเดิม

73

ภาพ 27 แสดงลักษณะบานสรางดวยอิฐผสมไม เอกลักษณแสถาปใตยกรรมในยุคที่สอง

74

ภาพ 28 แสดงลักษณะบานรูปแบบสมัยใหม

74

ภาพ 29 แสดงภาพการแตงกายแบบดั้งเดิมของชาวไทขืน

75

ภาพ 30 แสดง ซิง เครื่องดนตรีชั้นสูงในยุคเจาฟูา

76

ภาพ 31 แสดงทุงนาและลักษณะพื้นที่เพาะปลูกบริเวณหลังหมูบานยางขวาย

80

ภาพ 32 แสดงการทํานาเมือง (นาปี) ของชาวบานยางขวาย

80

ภาพ 33 แสดงสวนกะหล่ําดอกหลังหมูบานยางขวาย

81

ภาพ 34 แสดงลักษณะการแตงกายแบบทางการของหนุมสาวชาวไทขืน

82

ภาพ 35 แสดงลักษณะการแตงกายแบบทางการของหญิงชายวัยกลางคน และเด็กไทขืน

82

ภาพ 36 แสดงลักษณะการแตงกายในงานบุญประเพณีตางๆ

82

ภาพ 37 แสดงกลางใจบาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมูบานเปรียบเสมือนหัวใจของหมูบาน

83

ภาพ 38 แสดงชาวไทขืนนําไมจากพิธีสืบชะตาเฮือน มัดไวตรงกลางใจเฮือน

84

ภาพ 39 แสดงชาวไทขืนจะตั้งหิ้งเทวดาเฮือนในตําแหนงเดียวกับหิ้งพระพุทธรูป

85

ภาพ 40 แสดงตําแหนงที่ตั้งหอเทวดาบาน

85

ภาพ 41 แสดงตําแหนงที่ตั้งหอเทวดาวัด

86

ภาพ 42 แสดงเครื่องเซนไหวเทวดาซิง

87

ภาพ 43 แสดงพิธีเรียกขวัญ หรือ ฮองขวัญแบบไทขืน

88

ภาพ 44 แสดง ธรรม และอักษรธรรมในคัมภีรแใบลาน

89

ภาพ 45 แสดงธรรมมาสนแเวสสันดร เป็นการจําลองปราสาทประดับดวยกระดาษหลากสีสัน

91

ภาพ 46 แสดงธรรมมาสนแอุทิศผูลวงลับ เป็นการจําลองปราสาทประดับ

92

ภาพ 47 แสดงประเพณีบวชลูกแกวบานยางขวาย

94

ภาพ 48 แสดงประเพณีกําซิงบานยางขวายประจําปี 2558

98

ซซ

สารบัญภาพ (ต่อ)
หนา
ภาพ 49 แสดงประเพณีสงเคราะหแบานบานยางขวาย ประจําปี 2558

99

ภาพ 50 แสดงประเพณีแกเนกเอง ในงานปอยสังขารปีใหม ประจําปี 2558

100

ภาพ 51 แสดงประเพณีลองกบ ในงานปอยสังขารปีใหม ประจําปี 2558

101

ภาพ 52 แสดงศักภาพดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบานหวยแมซาย

105

ภาพ 53 แสดงลักษณะสภาพพื้นที่ที่ปรับมาใชจัดงานจาวดอยสัมพันธแ

106

ภาพ 54 แสดงบรรยากาศและรูปแบบการจัดงานแสดงวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ

108

ภาพ 55 แสดงสภาพของน้ําตกน้ําดี และภูมิทัศนแบริเวณน้ําตก

114

ภาพ 56 แสดงรานคาขายผลิตภัณฑแหัตถกรรมฝีมือบริเวณน้ําตก

115

ภาพ 57 แสดงขั้นตอนและกระบวนการในการทํากระดาษจากหนอไม

117

ภาพ 58 แสดงขั้นตอนและกระบวนการปใ่นฝูาย และปใ่นดาย

118

ภาพ 59 แสดงลักษณะการทอผาของกลุมชาติพันธุแแลนแตนทอผา

119

ภาพ 60 แสดงกรรมวิธีในการยอมผาของกลุมชาติพันธุแแลนแตน

120

ภาพ 61 แสดงสีสันของผาทอ และการยอมสีธรรมชาติ

121

ภาพ 62 แสดงผลิตภัณฑแงานฝีมือประยุกตแของชาวบานบานน้ําดี

121

ภาพ 63 แสดงการรวมเรียนรูวิถีทางวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว

123

ภาพ 64 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญแบบกลุมชาติพันธุแแลนแตน

124

ภาพ 65 แสดงเสนทางการเดินปุาชมธรรมชาติของน้ําหา(ทาแส)

130

ภาพ 66 แสดงบริษัทฯ นํานักทองเที่ยวมาเดินปุาในพื้นที่ และชาวบานเป็นเพียงผูนําทาง

130

ภาพ 67 แสดงกิจกรรมกลุมอาชีพและศิลปวัฒนธรรมของหมูบานน้ําหา(ทาแส)

133

ภาพ 68 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญของกลุมชาติพันธุแกํามุ

133

ภาพ 69 แสดงเครือขายทางสังคมดานกิจกรรมทางศาสนาของหมูบาน

139

ภาพ 70 แสดงกิจกรรมเรียนรูรวมกันระหวางนักศึกษากับชาวบานในพื้นที่

148

ภาพ 71 แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในแตละพื้นที่

149

ภาพ 72 แสดงกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

151

ฌ

สารบัญภาพ (ต่อ)
หนา
ภาพ 73 แสดงกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับชาวบานในระดับพื้นที่

152

ภาพ 74 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับชาวบานในพื้นที่ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

152

ภาพ 75 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

153

ภาพ 76 แสดงการเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนในวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา และพื้นที่หมูบานตางๆ 155
ภาพ 77 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

159

ภาพ 78 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

160

ภาพ 79 แสดงกิจกรรมการสรางเครือขายญาติธรรมดวยการทําบุญทอดกฐินสามัคคี

161

ภาพ 80 สรุป : กระบวนการเรียนรูและสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม 163

ญ

สารบัญตาราง
หนา
ตาราง 1 แสดงรายละเอยดคาใชจายในการทองเที่ยวบานน้ําดี..................................................... 122
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดคาใชจายกิจกรรมบายศรีสูขวัญบานน้ําดี............................................ 125
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บทที่ 1
บทนา

ที่มาและความสาคัญของการวิจัย
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ดินแดนแหงความรุมรวยทางสังคมวัฒนธรรม ทั้งไทย พมา ลาว กั มพูชา
เวียดนาม และมณฑลหยุนหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ลวนแตมีกลุมชาติพันธุแตางๆ อาศัยอยู จาก
เอกสารทางวิชาการระบุวา ประเทศไทย มีกลุมชาติพันธุแมากกวา 30 กลุม1 ประเทศสปป.ลาว 47
กลุม2 ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา135 กลุม3 ประเทศกัมพูชา 24 กลุม4 ประเทศเวียดนาม
54 กลุม5 และมณฑลหยุนหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 26 กลุม6
ความหลากหลายทางชาติพันธุแส ะทอนให เห็ นถึ งความเป็น “สั งคมพหุ วัฒ นธรรม” ใน
ภูมิภาคแหงนี้ไดเป็นอยางดี ในยุครัฐจารีต ภูมิภาคแหงนี้ยังไมมีความคิดเรื่องพรมแดน ผูคนที่อาศัยอยู
ในอาณาบริ เวณนี้ เ คลื่ อนไหวไปมาหาสู กันอยางลื่ นไหล กอให เกิดการผสมผสานและแลกเปลี่ ยน
วัฒนธรรมกันอยางตอเนื่อง วัฒนธรรมของผูคนในดินแดนแหงนี้จึงไมมีลักษณะเชิงเดี่ยวหรือไมเป็น
วัฒนธรรมเดี่ยว แตเป็นวัฒนธรรมแบบผสมผสานในลักษณะที่ซับซอนและเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา
(อานันทแ กาญจนพันธแ, 2555: 9) งานศึกษาทางวิชาการตั้งแตศตวรรษที่ 19 เป็นตนมา (บุญชวย
2493 และ 2498 , Charles F. Keyes 1977) ไดอธิบายความสัมพันธแระหวางกลุมคนตางๆ ใน
อาณาบริเวณนี้ เชนงานของเอ็ดมันดแ ลีช ที่เขียนเรื่อง Political Systems of Highland Burma
สะทอนความสัมพันธแของชาวฉานหรือไทใหญ (Shan) ที่อาศัยอยูพื้นที่ราบ กับชาวคะฉิ่น (Kachin) ที่
อาศัยอยูบนพื้นที่สูงในรัฐคะฉิ่น ของพมา ซึ่งความสัมพันธแที่เชื่อมโยงกันของคนทั้งสองกลุมไดนําไปสู
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การเลื่อนไหลทางดานสถานภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ลีชพบวา ไมวาใครจะเกิดมาเป็นฉานหรือ
คะฉิ่น แตถาบุคคลนั้นอาศัยอยูที่ราบ นับถือพุทธศาสนาจะถูกมองวาเป็นฉาน แตเมื่อใดก็ตามที่เขาไป
อาศัยอยูบนพื้นที่สูง ทําไร และนับถือผีจึงจะถูกมองวาเป็นคะฉิ่น (Leach, 1954 อางใน อานันทแ กาญ
จนพันธแ, 2555: 10) ดังนั้น ความเกี่ยวของกันทั้งการแตงงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการไป
มาหาสูกันของทั้งสองกลุมไดกลายมาเป็นเงื่อนไขในการกําหนดลักษณะทางชาติพันธุแที่ไมไดผูกติดมา
ตั้งแตเกิด แตเป็นเรื่องของสถานภาพทางสังคมที่หลอหลอมมาภายหลัง
นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาของ ยอรแจ คอนโดมินัส (Condominas, 1990) นักมานุษยวิทยา
ชาวฝรั่งเศสที่ศึกษาคนไทในลาวและเวียดนามที่อาศัยอยูกับกลุมชาติพันธุแตางๆ ในพื้นที่เดียวกันทั้ง
มอญ เขมร ขมุ ขา ซึ่งคอนโดมินัสไดอธิบายวา การที่คนไทเป็นกลุมที่มีอํานาจ จากการสถาปนารัฐ
ของตนเองขึ้นมา ทําใหกลุมชาติพันธุแอื่นๆ พยายามหยิบยืมเอาวัฒ นธรรมไทมาใชเพื่อเลื่อนสถานภาพ
ทางสังคมของพวกเขา (เพิ่งอาง : 10) งานทั้งสองชิ้นสามารถอธิบายถึงความสัมพันธแระหวางผูคนใน
ดินแดนภูมิภาคลุมโขงในมิติพหุวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานทางดานชาติพันธุแไดเป็นอยางดี ทั้งนี้ หาก
มองความสัมพันธแในระดับรัฐยังพบวา รัฐจารีตเหลานี้ตางมีความสัมพันธแในเชิงของเครือญาติชาติพันธุแ
ที่แนนแฟูน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธแระหวางรัฐไทบริเวณหัวเมืองลานนา ไดแก สิบสองปในนา
เชียงตุง ลานนา และลานชาง เนื่องจากมีการสืบสายบรรพบุรุษเดียวกัน และการแตงงานระหวาง
ตระกูลชนชั้นผูนําของสี่รัฐ แมจะมีความขัดแยง มีการแยงชิงผลประโยชนแกันเป็นครั้งคราว แตความ
ผูกพันระหวางรัฐนั้นแนนแฟูน (ยรรยง, 2544: 127)
อยางไรก็ตาม การสถาปนารัฐชาติสมัยใหม (Modern Nation-State) ในชวง 100 ปีที่ผาน
มา กอใหเกิดประเทศที่มีรูปรางตางๆ ขึ้นมาบนแผนที่ การขีดเสนพรมแดนของรัฐชาติที่ยึดเอาหลัก
ทางภูมิศาสตรแ ทางกายภาพหรือแนวสันปในน้ําและแมน้ําเป็นหลั ก โดยไมไดคํานึงถึงเส นแบงทาง
วัฒนธรรมและการกระจายตัวของกลุมชาติพันธุแ สงผลใหสมาชิกของกลุมชาติพันธุแเดียวกันตองถูก
แบงแยกออกเป็นพลเมืองของรัฐชาติที่แตกตางกันไป เชนเดียวกับวัฒนธรรมในยุคนี้ที่ถูกครอบงําโดย
ลัทธิชาตินิยมและอุดมการณแทางการเมือง จนนําไปสูสิ่งที่นักวิชาการเรียกวา “กระบวนการแชแข็ง
ทางวัฒนธรรม” ทําใหวัฒนธรรมตายตัวหยุดนิ่งจนเหลือเพียงแบบเดียวเทานั้น (อานันทแ, 2551: 13)
กรณีประเทศไทย วัฒนธรรมแบบเดียวในรัฐ ชาติที่เรียกวา “วัฒนธรรมไทย” กลายมาเป็นวัฒนธรรม
กระแสหลัก ที่ทุกคนในชาติตางพากันยกยองภาคภูมิใจ ในขณะที่วัฒนธรรมอื่นที่ไมใชไทยถูกมองวา
ดอยคา ลาหลัง จนกลายเป็นวัฒนธรรมชายขอบ เชน วัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแสวนนอยตางๆ เป็น
ตน ทัศนคติดังกลาวไดถูกปลู กฝใงรุนตอรุน จนกลายมาเป็น “อคติทางวัฒนธรรม” ที่กอใหเกิดความ
ขัดแยงทางวัฒนธรรมทั้งในสังคมไทย และประเทศเพื่อนบาน
อคติทางวัฒนธรรมยังทําใหเราเผลอคิดวาเรามีวัฒนธรรมอันดีงาม จนเราละเลยที่จะศึกษา
ทําความเขาใจวัฒนธรรมอื่น มายาคติดังกลาวยังสงผลตอการมองประเทศเพื่อนบาน ทําใหเรามอง
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ผูคนรอบบานเราเป็นศัตรูไปหมด มองพมา ลาว กัมพูชา วาต่ําตอยกวาเรา มองแรงงานจากประเทศ
เหลานี้วาเป็นคนผิดกฎหมาย กออาชญากรรม และสรางปใญหามากมายในสังคมไทย การใชทัศนคติ
ในเชิงลบไปลดทอนความเป็นมนุษยแของคนอื่น จนมองไมเห็นคุณคาศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษยแที่เสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ยังกอใหเกิดความหวาดระแวง ความไมไวเนื้อเชื่อใจ จนบางครั้งนําไปสูความขัดแยง
ในระดับประเทศในที่สุด แตในอีกดานหนึ่ง พหุวัฒนธรรมในบริบทรัฐชาติปใจจุบันกําลังถูกทาทายโดย
กระแสโลกาภิวัตนแที่พยายามผันแปรทุกอยางใหกลายเป็นสินคา เพื่อตอบสนองระบบเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยม หรือที่เรียกวา ลัทธิบริโภคนิยม ไมเวนแมแตวัฒนธรรมที่ถูกเปลี่ยนใหกลายเป็น “สินคา”
เพื่อขายในตลาดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากเดิมที่ถูกมองวาปุาเถื่อนลาหลัง ณ วันนี้ ความ “โดด
เดน” “แปลก” “ลาหลัง” และ “บริสุทธิ์” ในวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแกลายเป็นสวนสําคัญในการ
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางไปยังชุมชนที่กลุมชาติพันธุแนั้นๆ อาศัยอยู
ดังนั้น การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม กําลังเป็นกระแสรอนแรงในภูมิภาคแหงนี้
ประเมินจากการเพิ่มขึ้นของแหลงทองเที่ยวในลักษณะดังกลาว เชน หมูบานวัฒนธรรม โฮมสเตยแ การ
จัดโปรแกรมทัวรแทางวัฒนธรรม เป็นตน อยางไรก็ตาม การเขามาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เป็น
การดึงระบบเศรษฐกิจของชุมชนเขาสูเศรษฐกิจโลกหรือโลกาภิวัตนแ ทําใหการขายความเป็นของแท
ทางวัฒนธรรมมีความสําคัญมากตอกลุมชนบนที่สูง ที่มีลักษณะความเป็นชนเผาดั้งเดิมมากกวากลุม
อื่นๆ หรือแมแตกลุมชนที่สูญเสียความเป็นของแททางวัฒนธรรมไปแลวก็สามารถรื้อฟื้นหรือสราง
ขึ้นมาใหมใหเป็นจุดขายได (ทวิช, 2551: 206)
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแ (The
Creative Tourism) จึงไดกลายมาเป็นรูปแบบ (Model) การทองเที่ยวในยุคปใจจุบัน โดยการนําเอา
ศักยภาพภูมิปใญญาของแตละชุมชนชาติพันธุแ มาเป็น “ทุนทางวัฒนธรรม” เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวให
มาท อ งเที่ ย วให ม ากที่ สุ ด สิ่ ง ต า งๆ ที่ ช าวบ า นเลื อ กนํ า มาเสนอส ว นใหญ จ ะเป็ น “อั ต ลั ก ษณแ เ ชิ ง
รูปธรรม” ที่สามารถเห็นไดอยางเดนชัดในสายตาของนักทองเที่ยวทั่วๆ ไป เชน การแตงกายแบบ
ดั้ ง เดิ ม อาหารการกิ น ตลอดจนศิ ล ปะ การแสดง การร อ งรํ า ทํ า เพลง การจํ า ลองเรื อ นดั้ ง เดิ ม
สถาปใตยกรรม หัตถกรรม ตลอดจนการประดิษฐแของที่ระลึกของแตละชุมชนชาติพันธุแ
อยางไรก็ตาม ความรวมมือดานการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปีพ.ศ. 2558 โดยเฉพาะ
การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการเดินทางภายในกลุมประเทศอาเซียน ที่อนุญาตใหนักทองเที่ยวที่ถือ
หนังสือเดินทางของประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถเดินทางไปยังประเทศตางๆ ภายในอาเซียนได
โดยไมตองขอวีซา ถือวาเป็นกฎเกณฑแสําคัญที่นาจะสงผลตอการทองเที่ยวภายในอาเซียนดวยกันเอง
ดังนั้น โจทยแใหญของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานอยางเชน สปป.ลาว และสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาคือ ภายใตการเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (ASEAN Economic Community:
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AEC) “ชุมชนชาติพันธุแ” ในฐานะ “ฐานผลิตสินคาทางวัฒนธรรม” เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากทั่วทุก
มุมโลก จะมีศักยภาพและขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของการมี
ตนทุนทางสังคมและวัฒนธรรมที่เขมแข็งไดอยางไร
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภูมิปใญญาและศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของหมูบานชาติพันธุแ ในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว” จึงมีวัตถุประสงคแเพื่อประเมิน
ศักยภาพ ขีดความสามารถและภูมิปใญญาของกลุมชาติพั นธุแในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และการพัฒนารู ป แบบการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒ นธรรม ที่ตอบสนองตอการพัฒ นาของ
ประชาคมอาเซียน การทองเที่ย วนี้นอกจากจะไมทําลายตนทุนทางสั งคมและวัฒ นธรรมแลว ยัง
สามารถสรางมูลคา รายได ตลอดจนการพัฒนาหรือเสริมสรางความเขาใจในความเป็น “สังคมพหุ
วัฒนธรรม” ที่นักทองเที่ยวตองเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของกลุมชาติพันธุแ อีกทั้งยังเป็นการสราง
เครือขายความสัมพันธแขามพรมแดน เพื่อลดชองวาง และความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อีกทั้งยัง
นําไปสูการกําหนดนโยบายที่เหมาะสมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภูมิปใญญาและศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบาน
ชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมา และ สปป.ลาว
3. เพื่ อส งเสริ มการสร า งเครื อข ายการท อ งเที่ย วเชิง ชาติพั นธุแ แ ละวัฒ นธรรมในพื้ น ที่
ชายแดนไทย เมียนมา และ สปป.ลาว
คาถามหลักในการวิจัย
ในบริบทของการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม หมูบานชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดน
ไทย เมียนมา และ สปป.ลาว มีศักยภาพและภูมิปใญญาในการจัดการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและ
วัฒนธรรมอยางไร ศักยภาพดังกลาวสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยวภายใตกรอบ
ความรวมมือประชาคมอาเซียนหรือไม อยางไร
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประเทศไทยมีองคแความรูเกี่ยวกับภูมิปใญญาชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนที่เป็นประโยชนแ
2. ประเทศไทยมีแนวทางในการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแ
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ในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว
3. เกิดเครือขายการเรียนรูดานการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดน
ไทยเมียนมา และสปป.ลาว
4. ผลการศึ ก ษาสามารถนํ า ไปสร า งนโยบายอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม และความมั่นคงของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับการทองเที่ยวชาติพันธุแ
และวัฒนธรรมในอาเซียน
ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภูมิปใญญาและศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของหมูบ านชาติพัน ธุแในพื้น ที่ช ายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มี
ขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. วิธีการเก็บข้อมูล
งานศึกษาวิจัยจะเป็นการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อการวิเคราะหแ โดยจะเก็บขอมูลที่ไดจาก
งานภาคสนาม จะใช วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล แบบมี แ นวทางการสั ม ภาษณแ การสั ม ภาษณแ เ ชิ ง ลึ ก การ
สังเกตการณแอยางมีสวนรวมในบางระดับ การพูดคุยอยางไมเป็นทางการ นอกจากนี้ ขอมูลบางสวนจะ
ไดรับจากการพูดคุยกับเจาหนาที่ภาครัฐและองคแกรพัฒนาเอกชนในระดับพื้นที่ของแตละประเทศ โดย
ผานขั้นตอนและกระบวนการตามเงื่อนไขและขอกําหนดของแตละประเทศ
2. การกาหนดพื้นที่ศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยเลือกพื้นที่หมูบานทองเที่ยวชาติพันธุแและวัฒนธรรมในพื้นที่ 3
ประเทศในภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก ประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ดังนี้ (1) หมูบานน้ําดี และหมูบานน้ําหา (ทาแส) เมืองและ
แขวงหลวงน้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (2) หมูบานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และ (3) หมูบานหวยแมซาย หมูที่ 11 ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประชากรที่ศึกษาไดแก กลุ มชาติพันธุแตางๆ ที่อาศัยอยูในภูมิภาคลุมน้ําโขงโดยไดเลือก
ศึกษากลุมชาติพันธุแ ดังนี้ (1) กลุมชาติพันธุแแลนแตน และกํามุ เมืองและแขวงหลวงน้ําทา ประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว (2) กลุ ม ชาติพัน ธุแไ ทขื น เมืองเชี ยงตุ ง รัฐ ฉานประเทศ
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และ (3) กลุมชาติพันธุแเมี่ยน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
สําหรับเหตุผลในการเลือกพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 ประเทศ 4 หมูบานนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การไดเขารวมเป็นทีมวิจัยในแผนงานวิจัย การพัฒนากลไกการจั ดการทองเที่ยวระดับชุมชนในพื้นที่
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เชียงราย-เชียงตุง -หลวงน้ําทา เพื่อการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคแอยางยั่งยืน โครงการวิจัยที่ 2 การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรคแแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว เพื่อเชื่อมโยงกับจังหวัด
เชียงราย ประเทศไทย โครงการวิจัยนี้ไดรับอนุมัติงบประมาณดําเนินการจากสํานักงานการวิจัย
แหงชาติประจําปีงบประมาณ 2557 โดยผูวิจัยไดวิจัยรวมกับวิทยาลัยครูหลวงน้ําทามาแลวระยะหนึ่ง
อีกทั้งยังไดสํารวจพื้นที่กลุมชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนกอนการวิจัยในโครงการนี้ ดวยขอมูลที่ไดรับจาก
การสํารวจเบื้องตน หมูบานทั้ง 3 แหงในรัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และแขวงหลวง
น้ําทา ประเทศ สปป.ลาวนั้ น มีความนาสนใจทั้งในลั กษณะเชิงภูมิศาสตรแกายภาพและภูมิสังคม
วัฒนธรรมที่จะพัฒนาตอยอดในระดับพื้นที่ได นอกจากนี้ยังไดคัดเลือกหมูบานหวยแมซาย อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่ศึกษาเพิ่มเติม หมูบานกลุมชาติพันธุแ 4 แหง 3 ประเทศมีลักษณะเดน
ที่นาศึกษาวิจัย เพื่อสรางความรูความเขาใจในประเด็นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนี้
ประเทศไทย: หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
บานหวยแมซายตั้งอยูหางจากตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 20
กิโลเมตร หมูบานแหงนี้เป็นหมูบานกลุมชาติพันธุแ ประกอบดวย ชาติพันธุแเมี่ยนหรือเยา อาขา และลา
หูตามลําดับ ประชากรทั้งหมด 2,223 คน จํานวน 671 ครัวเรือน โดยสวนใหญนับถือศาสนาคริสตแ
นิกายโปรแตสแตนทแ กลุมชาติพั นธือาขาจํานวนหนึ่งนับถือคริสตแศาสนานิกายโรมันคาทอลิก สวนที่
เหลือนับถือศาสนาดั้งเดิมหรือความเชื่อตามบรรพบุรุษ หมูบานหวยแมซายเป็นหมูบานที่เกี่ยวของ
พั ว พั น กั บ การท อ งเที่ ย วมานานมากกว า 3 ทศวรรษ นั บ ตั้ ง แต ยุ ค บุ ก เบิ ก การท อ งเที่ ย วทั ว รแ ปุ า
(Trekking Tour) ที่เริ่มดําเนินการโดยอาจารยแพิพัฒนแ ไชยสุรินทรแ จนถึงยุคปใจจุบัน ในยุคบุกเบิกการ
ทองเที่ยวทัวรแปุา นักทองเที่ยวสวนหนึ่งนั่งเรือหางยาวหรือแพไมไผจากบานทาตอน อําเภอแมอาย
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีคุณตาบทิพยแ วรรณรัตนแ เป็นผูเริ่มดําเนินการเป็นคนแรก โดยลองแพหรือนั่งเรือ
หางยาวลงมาตามลําน้ํากก จนมาถึงบานรวมมิตร หลังจากนั้นก็เป็นการนั่งชางหรือเดินเทาจากบาน
รวมมิตรขามภูเขา เที่ยวชมหมูบานชนชาติพันธุแตางๆจนถึงบานหวยแมซาย และนั่งรถยนตแกลับสูตัว
เมืองเชียงราย บางคณะอาจเดินทางดวยการนั่งบนหลังชางจากบานรวมมิ ตรมาหมูบานหวยแมซาย
เดินทางลัดเลาะตามปุาเขาเหมือนกับชาวตะวันตกสํารวจหัวเมืองลานนาในยุคทศวรรษ 2420-30
นักทองเที่ยวบางกลุมสามารถนั่งเรือจากตัวเมืองเชียงรายเพื่อไปนั่งชางหรือเดินเทาที่บานรวมมิตร ซึ่ง
มีจุดสิ้นสุดโปรแกรมการทองเที่ยวที่บานหวยแมซาย หากพิจารณาในแงประวัติศาสตรแการทองเที่ยว
หมูบานหวยแมซายผานประสบการณแเกี่ยวกับการทองเที่ยวมาอยางยาวนาน ปรับตัวผานความรอน
หนาวทั้งในยุครุงเรืองจนถึงยุคตกต่ําอยางที่สุด จนกระทั่งตกผลึกเป็นการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและ
วัฒนธรรมในยุคปใจจุบัน ซึ่งเปูาหมายของการจัดการทองเที่ยวไมใชเงินตรา แตเป็นการทองเที่ยวเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูและการผลิตซ้ําอัตลักษณแทางชาติพันธุแอยางหนึ่งเทานั้น
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ประเทศ สปป.ลาว : หมู่บ้านน้าดีและหมู่บ้านน้าห้า เมืองหลวงน้าทา แขวงหลวงน้าทา
หมูบานน้ําดีตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงน้ําทา หางจากเทศบาลแขวง
หลวงน้ําทาประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่สวนใหญเป็นภูเขาและเนินเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,114 เฮกตารแ7
หรือประมาณ 6,963 ไร หากพิจารณาในแงการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแ หมูบานน้ําดีเป็นหมูบานที่
รองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแมานานมากกวา 1 ทศวรรษ ดวยระยะทางไมไกลจากตัวเมืองหลวงน้ํา
ทา นักทองเที่ยวมักเชารถจักรยานหรือจักรยานยนตแเดินทางเขาไปเยือนหมูบานอยูมิไดขาด ประกอบ
กับในปี พ.ศ. 2542 องคแการพัฒนาแหงสหประชาชาติเลือกหมูบานแหงนี้เป็นพื้นที่ดําเนินโครงการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศนแน้ําหา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การทองเที่ยวจึงเป็นสวนหนึ่งใน
ชีวิต ประจํ าวะนของชาวบ านอย างหลี กเลี่ ยงไม ได นอกจากนี้ ศัก ยภาพและภูมิ ปใญ ญาในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการดํารงชีพ อาทิ การทํากระดาษจากเยื่อหนอไมไผ การปลูก
คราม การทอผา ย อมผา การผลิตยาสมุนไพร การสรางที่อยูอาศัย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุแ
หรือเป็นเอกลักษณแทางชาติพันธุแ ยังเป็นประเด็นที่นาสนใจยิ่ง
ในทํานองเดียวกันกับหมูบานน้ําหา หรือบานทาแส ซึ่งตั้งอยูทางทิศใตของแขวงหลวงน้ําทา
หางจากตัวเทศบาลเมืองหลวงน้ําทาประมาณ 20 กิโลเมตร หมูบานแหงนี้ตั้งอยูเชิงเขาที่มีสายน้ําหา
ไหลผานกลางหมูบานและอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา แขวงหลวงน้ําทา ถือวาเป็นพื้นที่ปุาที่อุดม
สมบูรณแและใหญที่สุดในภาคเหนือของ สปป.ลาว ชาวบานเป็นกลุมชาติพันธุแกํามุและสามตาว ซึ่งหาก
พิจารณาในแงประวัติศาสตรแ กลุมชาติพันธุแทั้งสองกลุมเป็นกลุมชนดั้งเดิม (Indeginous peoples) ใน
ภูมิภ าคลุ มน้ํ า โขง ตํานานการสร างเมืองหลวงพระบาง กอ นการเขามาของกลุ มชาติพันธุแไทลาว
ดินแดนเมืองหลวงพะบางคือถิ่นที่อยูของชนชาติพันธุแกํามุมาแตดั้งเดิม สวนกลุมชาติพันธุแสามต าว แต
เดิมตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนสิบสองปในนา เป็นกลุมชนที่มีหนาที่ประกอบพิธีกรรมและรับใชเจาฟูา
เมืองสิบสองปในนา เรียกวา “ขาสี่แสนหมอนมา” ตอมาเมื่อเจาฟูาเมืองสิบสองปในนาแยงชิงอํานาจ
และสงครามในยุคตนรัตนโกสินทรแ กลุมชาติพันธุแสามตาวจึงไดอพยพจากเมื องสิบสองปในนามาตั้งถิ่น
ฐานในรัฐฉานของพมา และภาคเหนือตอนบนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปใจจุบัน
ชาวไทใหญ แ ละชาวไทลื้ อ เรี ย กพวกเขาว า “ไตดอย” เพราะพวกเขานั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาและมี
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อคลายคลึงกับชนชาติพันธุแไทลื้อ หากพิจารณาในแงการทองเที่ ยว ในชวง
กอนปี พ.ศ. 2542 หมูบานแหงนี้ เกี่ยวของสัมพันธแกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแมาตั้งแตปี พ.ศ. 2542
โดยเป็นหมูบานในโครงการโครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแน้ําหา และเป็นจุดเริ่มตนการเดินท องเที่ยว
แบบเดินปุาไปยังบานนาลัน ในปี พ.ศ. 2551 ชวงเริ่มเปิ ดทางหลวงระหวางประเทศสายคุนหมิง กรุงเทพฯ กลาวไดการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแใน สปป. ลาว มีชื่อเสียงเป็นที่รูจักของนักทองเที่ยวแทบทุก
มุมโลก ประมาณปี พ.ศ. 2556 จํานวนนักทองเที่ยวเริ่มซบเซาและลดลงอยางตอเนื่องจนถึงปใจจุบัน
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อยางไรก็ดี ประเด็น หนึ่งที่นาสนใจคื อ หมูบานน้ําหาเป็นหมูบานกลุมชาติพันธุแ ที่พยายามบริหาร
จัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยตนเอง โดยเฉพาะการจัดตั้งกลุมและสรางเสนทางการเดินปุาที่
ดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
ประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา : บ้านยางขวาย เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
หมูบานยางขวาย เป็นหมูบานชาวไทใหญที่เรียกตนเองวา “ไทขืน” หมูบานแหงนี้กอตั้งมา
นานมากกวา 600 ปี เกี่ยวของสัมพันธแกับเจาฟูาเมืองเชียงตุงในฐานะไพรรับใชหอคําเจาฟูาเมืองเชียง
ตุง โดยมีหนาที่เลนดนตรี และฟูอนรํา ขณะเดียวกันยังตองทํานาผลิตขาวสงสวยถวายเจาฟู าเมือง
เชียงตุงดวย ชาวไทขืนอพยพมาตั้งถิ่นฐานในทองที่จังหวัดเชียงใหมและเชียงรายเป็นจํานวนมาก อาทิ
บานชางหล อ หมื่น สาร นัน ทาราม วัวลาย และกระจัดกระจายอยูในทองที่อําเภอสันปุาตอง สั น
กําแพง แมแตง ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และในทองที่อําเภอเมืองเชียงราย แม สาย แมจัน เชียง
แสน แมสรวย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งอําเภอเมือง จังหวัดนาน กลุมชาติพันธุแไทขืนเมืองเชียงตุงจึง
เป็นเครือญาติชาติพันธุแที่ใกลชิดผูกพันกับชาวไทยในหัวเมืองลานนามานานมากกวา 200 ปี หาก
พิจารณาในมิติการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองเชียงตุงจึงเป็น เมืองในความฝในของนักเดินทางชาว
ไทย หมูบานยางขวายและเมืองเชียงตุงไมเพียงเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ตอบสนองตอการโหยหาอดีต
ของนักทองเที่ยวชาวไทยไดเป็นอยางดีแลว หากยังเป็นการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เนนการทําบุญ
อาทิ การทอดผาปุา ทอดกฐิน หรือเกี่ยวของกับพุ ทธศาสนา ซึ่งสอดคลองกับจารีต ประเพณี ความ
เชื่อของชาวไทยดวย เมืองเชียงตุงจึง เป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยอยางรวดเร็ว สวน
หมูบานยางขวายอยูไมไกลจากตัวเมืองเชียงตุงมากนัก ชาวบานยังอพยพมาตั้งถิ่นฐานในทองที่จังหวัด
เชียงรายและเชียงใหมเป็นจํานวนมาก หมูบานแหงนี้จึงมีนักเดินทางทองเที่ยวชาวไทยไปเยี่ยมเยือน
ดวยการไปรวมทําบุญทอดกฐินหรือทอดผาปุาอยูบอยครั้ง ดังนั้น สถานที่ทองเที่ยวที่ผูทองเที่ยวโหย
หาอดีต และแอบอิงกับจารีต ประเพณีและความเชื่อจึงมีความนาสนใจยิ่ง
3. เครื่องมือที่ใช้วิจัย
1) ตัวผูวิจัย งานวิจัยครั้งนี้ตัวผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยในพื้นที่ที่ประกอบดวยอาจารยแจาก
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา และตัวแทนชาวบานในพื้นที่ถือวาเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการเก็บรวบรวม
ขอมูล เนื่องจากผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยตองลงพื้นที่เพื่อสรางความคุนเคยและความไววางใจกับผูให
ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลที่แทจริง การเก็บขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก รวมทั้งการสังเกตแบบมี
สวนรวมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม สังเกตจากบริบทแวดลอมและปฏิกิริยาของผูที่ใหขอมูล ตลอดจน
ใหผูชวยนักวิจัยในพื้นที่ไดมีการเขียนและบันทึกเรื่องราวความรู ตางๆในชุมชนดวยตนเอง และขอมูล
เหลานั้นมาวิเคราะหแเพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนความเป็นจริงมากที่สุด
2) การสัมภาษณแแบบไมมีโครงสราง เป็นแบบสัมภาษณแซึ่งผูวิจัยกําหนดหัวขอใหศึกษา
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ไวกวางๆ ไมกําหนดคําตอบตายตัว ใหผูวิจัยสามารถปรับเปลี่ยนคําถามใหเหมาะสมตามบริบทที่ศึกษา
ลักษณะของคําถามเป็นแบบปลายเปิด และใชวิธีการสัมภาษณแแบบเจาะลึก
3) การสังเกต (Observation Guide) โดยการสังเกต 2 ลักษณะดังนี้ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) โดยเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน งานประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ
เพื่อศึกษา บทบาทและหนาที่ ของพิธีกรรมแตละอยาง ตลอดจนการ สังเกตพฤติกรรม การแสดงออก
ความเชื่ อ ค า นิ ย มต า งๆ ทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชนและบุ ค คล การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Direct
Observation) เพื่อรูและเขาใจวิถีชีวิต ความเป็นอยูตางๆ ของกลุมคนในพื้นที่
4) การจัดเวทีศึกษาดูงาน และฝึกอบรม เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อ
พัฒ นาทัก ษะและรู ป แบบในการบริห ารจัดการทองเที่ ยวของชุมชนในพื้น ที่เปู าหมาย ทั้ งการนํ า
ชาวบานในพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา และเมืองเชียงตุง มาศึกษาดูงานในประเทศไทย และการนําตัวแทน
ชาวบานจากประเทศไทย และเชียงตุง เมียนมา ไปศึกษากษาดูงานในแขวงหลวงน้ําทา
5) การจัดเวทีกลุมยอย (focus group) เพื่อตรวจสอบขอมูล และแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ระดับตางๆ รวมทั้งการรายงานผลการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกคนในชุมชน รวมทั้งการจัดเวทีรายงาน
ความกาวหนา และคืนขอมูลใหกับชุมชน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
การวิเคราะหแ ขอมูล เชิงเนื้อหากระทําไปพรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหแ
เชื่อมโยงให เห็น ความสั มพัน ธแของผลการศึกษาในลั กษณะที่เป็นเหตุผลซึ่งกันและกัน จึงแบงการ
วิเคราะหแเป็น 2 ลําดับ ดังนี้
1) การวิเคราะหแขอมูลเบื้องตน เป็นการวิเคราะหแขอมูลที่ไดจากการบันทึกและเก็บขอมูล
ภาคสนาม
2) การตีความหมายหรือการสังเคราะหแขอมูล เมื่อไดรวบรวมและจัดหมวดหมูขอมูลตาม
วัตถุประสงคแ นําขอมูลที่วิเคราะหแมาเรียบเรียง โดยเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธแของขอมูลตามแนว
ทางการวิจัยที่ไดตั้งวัตถุประสงคแ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย
นิยามศัพท์
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวที่เนนการ
นําเสนอวิถีชีวิต ศิลปวัฒ นธรรม ประเพณี ของผู คนในพื้นที่นั้นๆ อาศัยอยู โดยใหนักทองเที่ยวได
สัมผัสกับบรรยากาศจริงในพื้นที่
ศักยภาพ (potential) หมายถึง ความรูความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รวมถึงทัศนคติ
ความรูความคิดตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
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ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ หมายถึง องคแความรูเฉพาะของกลุมชาติพันธุแหนึ่งๆ เพื่อนํามาใชใน
ชีวิตประจํ า วัน และก อให เ กิดกระบวนการปรับ เปลี่ ย นแบบแผนการดําเนิ นชีวิต ให เ หมาะสมกั บ
ประสบการณแ/สถานการณแภายในกลุมหรือหมูบานของตน
โครงสร้ า งสั ง คมแบบใหม่ หมายถึ ง โครงสร า งทางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง จากการ
ทองเที่ยวเขามาในชุมชน เพื่อนํามาจัดการกับการทองเที่ยวในพื้นที่
เครื อ ข่า ยพื้น ที่ท่ อ งเที่ย ว หมายถึ ง เครื อ ขา ยกลุ ม ชาติ พัน ธุแ ที่จั ดการท องเที่ ย วบริเ วณ
ชายแดนสามประเทศ

เงื่อนไขและข้อจากัดในการดาเนินการวิจัย
1) เงื่อนไขดานการเมืองของแตละประเทศ เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ตองดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลในระดับพื้นที่ของประเทศเพื่อนบานทั้งในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมา และแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ซึ่งแตละประเทศจะมีระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การอนุญาตใหชาวตางชาติเขามาลงลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล ทําใหการลงพื้นที่มีขอจํากัด ดังนั้น
ทีมวิจัยไดประสานงานลงพื้นที่ผานหนวยงานในระดับหมูบาน กรณีเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประสานงาน
ผานสภาการศึกษาและวัฒนธรรมเมืองเชียงตุง สวนแขวงหลวงน้ําทา ไดวิจัยรวมกับวิทยาลัยครูหลวง
น้ําทา และประสานงานผานแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรม
2) เงื่อนไขดานระยะเวลาในการดําเนินการ สืบเนื่องจากเงื่อนไขทางระเบียบและการเมือง
ของแตละประเทศในขอแรก ทําใหการประสานงานคอนขางมีความล าชา และตองดําเนินการตาม
ระเบียบของประเทศ ทําใหเวลาในการลงพื้นที่วิจัยคอนขางจํากัด ในเรื่องนี้ไดมีการแกไขโดยการสราง
ความสั ม พัน ธแกับ คนในพื้น ที่ และให คนในพื้น ที่เป็นผู ชว ยนักวิ จัยดําเนิ นการเขี ยนและเก็บขอมู ล
เบื้องตนโดยมีทีมนักวิจัยเป็นผูเรียบเรียงและวิเคราะหแเพิ่มเติม
3) เงื่อนไขทางวัฒนธรรม การเก็บขอมูลศักยภาพและภูมิปใญญาชุมชนมีความจําเป็นอยาง
ยิ่งตองเก็บขอมูลในชวงที่มีการดําเนินกิจกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมทางพิธีกรรมและจารีต
ประเพณีตางๆ ซึ่งตองจัดเวลาใหตรงกับเทศกาลสําคัญหรือกิจกรรมสําคัญของแตละแหง และตองทํา
ปฏิทินทางวัฒนธรรมใหชัดเจน ดังนั้น ทีมวิจัยจึงตองใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะเวลาที่
นานกวากําหนดเพื่อใหไดขอมูลที่ลึกและตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด
4) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ชุมชนแต ล ะแห งมีความคาดหวั งตอทิ ศทางการพัฒ นาแหล ง
ทองเที่ยวหรือกิจกรรมการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้นกับทีมวิจัย แตทีมวิจัยยังไมสามารถดําเนินการได เชน
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหลงทองเที่ยว หรือสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรม หรือใหความรู
ในการเตรียมการจัดการทองเที่ยวใหตอเนื่องและตรงกับความตองการของชุมชน โดยทีมวิจัย ไดปรับ
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โดยวิธีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะเขามาดําเนินกิจกรรมและเพิ่มเติมศักยภาพใหแก
ชุมชนใหมากที่สุด เชน การประสานงานกับสํานักวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใน
การจัดฝึกอบรมเพื่อใหความรูเกี่ยวกับทิศทางหรือสถานการณแการทองเที่ยวในภูมิภาคลุมน้ําโขงที่คาด
วาจะจัดในชวงปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 นี้ เป็นตน
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บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาครั้งนี้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก (1) ความ
หลากหลายทางชาติพัน ธุแกับ การทองเที่ยวในภูมิภ าคลุ มน้ําโขง (2) การทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม:
ศักยภาพและภูมิปใญญาชนชาติพันธุแในกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์กับการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พหุวัฒนธรรมเป็นคําหรือความคิดที่สรางขึ้นมาใหม จากการยืมมาจากคําในภาษาอังกฤษ
ซึ่งมีความหมายใกลเคียงกันและซอนทับอยู 2 คํา คือ Cultural Pluralism และ Multiculturalism
ความคิดที่อยูเบื้องหลังทั้งสองคําในความหมายอยางกวางๆ หมายถึงการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม (Cultural Diversity) วาดํารงอยูรวมกันไดในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั่นเอง (อมรา 2541
และ 2545 อางใน อานันทแ 2551: 1) ในแงความเป็นจริงทางสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ไมเพียงหมายถึงความหลากหลายของวิธีคิด จารีต ประเพณี ความเชื่อแลว หากยังมีนัยสําคัญถึงความ
หลากหลายของผูคน หรือความหลากหลายของชนชาติพันธุแดวย
ในยุครัฐจารีตหรือรัฐบรรณาการ ดินแดนที่เรียกวาภูมิภาคลุมน้ําโขงแบงออกเป็นรัฐหรือ
อาณาจักรตางๆ อาทิ อาณาจักรลานนา ลานชาง สิบสองปในนา สิบสองจุไท และสุโขทัย ซึ่งแตละรัฐ
ไมมีพรมแดนหรือแนวเขตแดนที่แสดงถึงเขตปกครองของตน อาณาเขตที่บงบอกแนชัดแหงเดียวคือ
เมืองหลวง ซึ่งมีการสรางกําแพง คูเมืองลอมรอบ เนื่องจากความมั่งคั่งและความมั่นคงของรัฐขึ้นอยูกับ
กําลังแรงงานและจํานวนไพรทาส ดังนั้น รัฐในอาณาบริเวณภูมิภาคลุมน้ําโขงจึงทําสงครามแยงชิง
กําลังคนกันอยูบอยครั้ง รัฐแตละรัฐสนใจแตกําลังแรงงานและจํานวนไพรทาสเทานั้น รัฐโบราณไมได
สนใจความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรม การกวาดตอนชนชาติพันธุแจากรัฐหนึ่งไป
อีกรัฐหนึ่งจึงเป็นเรื่องปรกติธรรมดา ดังเชนการกวาดตอนชาวไทลื้อจากอาณาจักรสิบสองปในนาและ
เมืองยองมาอยูที่อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และจังหวัดลําพูน เป็นตน
เนื่องจากดํารงชีวิตอยูภายใตระบบภูมินิเวศนแเดียวกัน ชนชาติพันธุแที่แตกตางหลากหลาย
เหลานั้นจึงติดตอสัมพันธแกันในแทบทุกมิติ ดังงานของ Edmund Leach (1954) ในงานศึกษาเรื่อง
Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure ที่ศึกษา
ความสั มพัน ธแร ะหวางชาวไทใหญ (shan) และคะฉิ่น (Kachin) ในเทือกเขาคะฉิ่นในพมา Leach
ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวา โครงสรางทางสังคมของชนชาติพันธุแในเทือกเขาคะฉิ่นไมใชโครงสรางทาง
สังคมที่หยุดนิ่งตายตัว หากแตเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและภาวะแวดลอม ชนชาติคะฉิ่นที่ตั้งถิ่นฐาน
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ใกล ชิ ด กั บ ชนชาติ ไ ท พวกเขาไมเ พี ย งมี โ ครงสร า งทางสั ง คมแบบชนชาติ ไ ทแล ว หากยั ง มี จ ารี ต
ประเพณี ความเชื่อแบบชนชาติไทดวย เพียงนํามาซึ่งสังคมดุลยภาพในสังคมของพวกเขา ชนชาติคะ
ฉิ่นก็ยินยอมผสมผสานวัฒนธรรมชนชาติไทใหเป็นวัฒนธรรมของตน ทํานองเดียวกันกับ Georges
Condominas (1990) ศึกษาคนไทที่อยูในลาวและเวียดนาม กับกลุมชาติพันธุแตางๆ ซึ่งงานทั้ง 2
สะทอนใหเห็นวากลุมชาติพันธุแตางๆ ในภูมิภาคแหงนี้มีการหยิบยืมวัฒนธรรมที่มีสถานภาพทางสังคม
สูงกวา อาทิการใชวัฒนธรรมไทไปใชในความพยายามเลื่อนสถานภาพทางสังคมของพวกเขา
ดว ยขอเท็จ จริ งทางสั งคมวัฒ นธรรมที่กล าวมาในเบื้องตน ไมเพียงชี้ให วาวัฒ นธรรมใน
ภูมิภาคลุมน้ําโขงมีลักษณะสลับซับซอนและหลากหลายแลว หากยังชี้ใหเห็นถึงการผสมผสานและการ
เลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงหรือการไมหยุดนิ่งตายตัวของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ําโขงดวย
ในชว งศตวรรษที่ 17 ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งภูมิภาคลุมน้ําโขงถูกแบง
ออกเป็นรัฐชาติหรือประเทศตางๆ ที่มีรูปราง อาณาเขตและเสนแนวพรมแดนที่ชัดเจนดวยเทคโนโลยี
สมัยใหมที่เรียกวา “แผนที่” การขีดเสนแบงพื้นที่ดวยองคแความรูเกี่ยวกับแผนที่นี้เป็นการขีดเสนแบง
พื้น ที่ที่คิ ดถึงผลประโยชนแ ของตนเองเป็นสําคัญ ไมคํานึงถึงความผูกพันใกล ชิดหรือความสั มพันธแ
เหมือนญาติพี่นองของชนชาติพันธุแตางๆ ที่ตั้งถิ่นฐานอยูในภูมิภาคนี้มานานหลายชั่วอายุคน รัฐชาติ
สมัยใหมในภูมิภาคลุมน้ําโขงสงผลใหมุมมองที่มีตอความหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุแ
เปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง โดยเฉพาะรัฐไทยไดนําเอาแนวคิดแบบรัฐอาณานิคม ที่ไดรับอิทธิพลทาง
ความคิดของนักวิทยาศาสตรแธรรมชาติ โดยเฉพาะทฤษฏีวิวัฒนาการของ ชาลสแ ดารแวิน ที่ถูกทําใหเชื่อ
วาตนเองในฐานะผูปกครองมาจากเชื้อชาติที่มีคุณลักษณะสูงสงกวากลุมอื่นๆ และจําแนกแยกแยะ
กลุมชนอื่นๆ ดวยการจัดประเภทโดยกฎเกณฑแที่แนนอนตายตัว ซึ่งเป็นการกําหนดคุณลักษณะหรือ
การปใกปูายบอกคุณลักษณะของกลุมอยางชัดเจน (สุเทพ 2548: 177) แนวคิดดังกลาวทําใหมองความ
หลากหลายทางชาติ พั น ธุแ แ ละวั ฒ นธรรม เป็ น สิ่ ง ที่ ด อ ยค า ต อ ยต่ํ า อี ก ทั้ ง ยั ง ตี ค วามต อ ไปอี ก ว า
วัฒนธรรมของชนชั้น ใตป กครองเป็นอนารยชนปุาเถื่อน จนนําไปสูการเกิดอคติทางชาติพันธุแและ
วัฒนธรรม และการกระจายอรรถประโยชนแตางๆอยางไมเทาเทียมกัน
ในขณะที่กลุมชาติพันธุแอื่นๆ ในภูมิภาคลุมน้ําโขงมีอุดมการณแทางการเมือง และปฏิบัติการ
กอบกูเอกราชของชาติจนกอเกิ ดสํานึกความเป็นพวกพองเดียวกัน หรือ “สหาย” ที่เคารพในความ
เป็นชาติพันธุแของแตละกลุม อาทิ ประเทศ สปป. ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แตกระนั้น
ก็ ต ามในบริ บ ทของรั ฐ ชาติ ส มั ย ใหม กลุ ม ชาติ พั น ธุแ ใ นภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขงกลั บ ถู ก แทรกแซงโดย
กระบวนการของรัฐใหกลยเป็นผู ถุกปกครอง นับตั้งแตการเป็นพลเมืองของรัฐ การถูกจํากัดการไปมา
หาสูกันโดยการปิดกั้นดวยแนวเขตพรมแดนบนภาคพื้นดิน นอกจากนี้ยังถูกครอบงําทั้งอุดมการณแทาง
การเมืองแบบชาตินิยม และวัฒนธรรมคลั่งชาติ ตลอดจนการติดปูายหรือปิดฉลากใหกับกลุมชาติพันธุแ
ภายใตบริบทของรัฐชาติ เชน ความเป็นมงไทย มงลาว มงเวียดนาม เป็นตน
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อย างไรก็ดี ในบริ บ ทของอุต สาหกรรมการทองเที่ยวภายใตกระแสโลกาภิวัตนแ ซึ่งเป็ น
อุตสาหกรรมบริการและกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมที่เติบโตอยางรวดเร็ว และควบคูไปกับการ
ขยายตัวของกระแสบริโภคนิยม การเขามาของอุตสาหกรรมทอ งเที่ยวไมเพียงดูดดึงระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนเขาสูเศรษฐกิจโลก ซึ่งเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมโลกาภิวัตนแแลว ยังเป็นกระบวนการทําให
วัฒนธรรมทองถิ่นกลายเป็นสินคาที่ขายความเป็นของแททางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ โดยให
ความสําคัญตอความเป็นของแทของวัฒนธรรม กระบวนการนี้ กอใหเกิดการผลิตความเป็นชนเผา
ดั้งเดิมเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด หรือแมแตกลุมชาติพันธุแที่สูญเสียความเป็นของแท
ทางวัฒนธรรมไปแลวก็สามารถรื้อฟื้นหรือสรางขึ้นมาใหมใหเป็นจุดขายได (ทวิช, 2551: 206)
วัฒ นธรรมข ามชาติเป็ น อีกหนึ่งปรากฏการณแที่เกิดขึ้ น วัฒ นธรรมขามชาติ กอตัว ขึ้นมา
พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงระบบทุนนิยม ซึ่งใหความสนใจกับความหมายของวัฒนธรรม นั่นคือการ
ขายภาพลักษณแ มากกวาการขายเฉพาะตัวสินคาจริงๆ ภายใตกระบวนการบริโภคนิยมเชนนี้เองทําให
วัฒนธรรมจากที่หนึ่งสามารถกระจายตัวไปที่ตาง ๆ ได พรอ ม ๆกับการขยายตัวทางดานสื่อสารและ
เทคโนโลยีสมัยใหมที่รวดเร็วขึ้นประกอบกันดวย (อานันทแ, 2555: 14)
วัฒนธรรมขามชาติ กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมหลากหลายชาติพันธุแในภูมิภาคลุม
น้ําโขง โดยเฉพาะกระบวนการเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแใหกลายเป็นสินคา กรณี ประเทศ
ไทยพบว า การที่ เ ราเอาวั ฒ นธรรมกลุ ม ชาติ ที่ อ าศั ย อยู ใ นเขตพื้ น ที่ สู ง มาขายเพื่ อ การท อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแไดกลายเป็นวัฒนธรรมขามชาติที่นํามาใชเพื่อดึงชาวตางประเทศมาเที่ยว
ประเทศไทย แตปรากฏวาขณะที่เราเอาวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแไปขายเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เรา
กลับกีดกันสิทธิของกลุมชาติพันธุแเหลานั้นในแทบทุกดาน นั่นหมายความวา ยิ่งเราเปลี่ยนวัฒนธรรม
ใหเป็นสินคามากขึ้นเทาใด เรายิ่งจะมองเห็นความเป็นคนของคนที่เป็นเจาของวัฒนธรรมเหลานั้น
นอยลง เพราะคนเหลานั้นจะควบคุมวัฒนธรรมตัวเองไดนอยลง (เพิ่งอาง: 14)
อยางไรก็ตาม วัฒนธรรมยังมีนัยของความสัมพันธแเชิงอํานาจซอนอยู กลาวคือ ทามกลาง
การครอบงําทางวัฒ นธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตนแตามที่กล าวมาในเบื้องตน กลุ มชาติพันธุแใน
ภูมิภ าคลุมน้ําโขงไมไดอยูนิ่ งเฉยหรือสงบยอมโดยมิติ่ตานขัดขืน ในทางตรงกัน ขาม พวกเขากลั บ
พยายามตอสูเรียกรองคุณคาความเป็นคนของเขาอยูเสมอ ไมเวนแมแตในเวทีการทองเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ศักยภาพและภูมิปัญญาชนชาติพันธุ์ในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ในปใจจุบัน การศึกษาการทองเที่ยวกับวัฒนธรรมเป็นประเด็นวงวิชาการวัฒนธรรมศึ กษาให
ความสนใจคอนขางมาก โดยมีแนวทางการศึกษา 2 แนวทางหลัก ไดแก แนวทางแรก แนวทางศึกษา
การทองเที่ยวกับผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณี และแนวทางที่สอง แนวทางการทองเที่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด กลาวคือ แนวทางศึกษาการท่องเที่ยวกับ
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ผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาการทองเที่ยวในแนวทางนี้มีคําถามหลักและใหความ
สนใจเชิงวิพากษแและตั้งคําถามตอการสูญเสียเนื้อแททางวัฒนธรรม ตีความวัฒนธรรมในเชิงมูลคาที่ทํา
ให เ กิ ด ก า ร เสื่ อ ม ถ อ ย ท า งวั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ก า ร ทํ า วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห เป็ น สิ น ค า ( Cultural
Commoditization) การศึกษาในแงนี้มุงอภิปรายในเชิงตอบโตภาครัฐและปฏิสัมพันธแระหวางชุมชน
กับรัฐ หรือนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว งานที่เป็นฐานคิดสําคัญ ไดแก
งานของ Greenwood (1977) ที่ศึกษาวิเคราะหแเทศกาล Alarde ในเมือง Fuenterrabia พบวา พิธี
เฉลิมฉลองอันเป็นสัญลักษณแแหงชัยชนะและความเป็นปึกแผนของชาวเมืองไดถูกเทศบาลแทรกแซง
จนทํ า ให วั ฒ นธรรมกลายเป็ น สิ น ค า พิ ธี เ ฉลิ ม ฉลองดั ง กล า วกลายเป็ น พิ ธี เ พื่ อ ขายหรื อ บริ ก าร
นักทองเที่ยว จนนําไปสูการทําลายวัฒนธรรมอยางเบ็ดเสร็จในที่สุด (อางใน Wilson, 1993: 31-47)
นักวิชาการไทยเชน สุริชัย หวันแกว ตั้งขอสังเกตวา การทองเที่ยวเขาไปทําลายความหมาย
ดั้งเดิมของวัฒนธรรมทองถิ่น เนื่องจากวัฒนธรรมถูกนํามาเป็นสินคาเพื่อขายชาวตางชาติ เนนมูลคา
เชิงการแลกเปลี่ยนหรือผลกําไรและเงินตรามากกวาคุณคาทางจิตใจ วัฒนธรรมบางอยางถูกตัดทอน
และนํามาขายเพื่อเอาใจนักทองเที่ยว อาทิ งานบั้งไฟในอีสาน หรือเทศกาลสงกรานตแ ประเด็นนี้ อคิน
รพีพัฒนแ กลาววาการสงเสริมการทองเที่ยวมีผลกระทบตอวัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีในทองถิ่นมี
ความหมายในตัวเอง มิใชเป็นการแสดงใหนักทองเที่ยวชม และศรีศักร วัลลิโภดมกลาวว า ประเพณีใน
ทองถิ่นผูกพันกับประวัติศาสตรแตํานานและความเชื่อ ซึ่งรัฐตองทําความเขาใจ มิใชเขาไปรื้อทําลาย
หรือปฏิเสธ (ศูนยแมานุษยวิทยา สิรินธร, 2548: 2)
นอกจากนี้ ยังมีงานศึกษาอื่นๆ เชน สุรียแ บุญญานุพงศแ และสุรศักดิ์ ปูอมทองคํา (2537)
ศึกษางานปอยสางลองแมฮองสอน พบวา ปอยสางลองถูกนําเสนอตอสาธารณะชนในฐานะสินคาการ
ทองเที่ยว พิธีดังกลาวปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเป็นสําคัญ โดยมีเปูาหมายหลักคือ
เงิน ตราและกํา ไรที่ จ ะไดรั บ จากการจั ดงานดังกล าว การเขา มามี บทบาทในพิธีป อยส า งลองของ
หน ว ยงานภาครั ฐ ทํ า ให ร ะบบความสั ม พั น ธแ ท างสั ง คมของคนในชุ ม ชนเปลี่ ย นไป จากเดิ ม ที่ มี
ความสัมพันธแกันอยางเหนียวแนน มาสูระบบความสัมพันธแทางสังคมแบบใหมที่คนในชุมชนมีความ
หางเหินกันมากขึ้น ในยุคปใจจุบัน พิธีปอยสางลองกลายเป็นพิธีที่ผูเกี่ยวของทุกคน รวมทั้งชาวบาน
ตางคิดคํานวณมูลคาทุกครั้งกอนจะตัดสินใจรวมกิจกรรมทางสังคมใด ๆ หรือการมองและคิดวา การมี
สวนรวมของตนเองจะไดมาซึ่งประโยชนแคุมหรือไม และใครไดประโยชนแมากกวา
ขณะเดี ย วกัน ผู ศึ กษาผลกระทบการทอ งเที่ ย วอี กกลุ มหนึ่ง มี ส มมุ ติฐ านว า วัฒ นธรรม
ประเพณีของคนทองถิ่นมีความยืดหยุน ปรั บตัว ไมสูญหายหรือถูกทําลายจากการทองเที่ยวอยางที่
กลาวอางมา แตองคแประกอบทางวัฒนธรรมบางอยางก็อาจจะเลือนหายไปบางตามกาลเวลา ซึ่ง
การศึกษาดังกล าวเป็ น การพิจ ารณาผูถูกทองเที่ยวในฐานะผู กระทํามากขึ้น เชน งานของ Philip
Mckean (1973) ไดศึกษาประเพณีรายรําของชาวบาหลีในบริบทการทองเที่ยวพบวา การรายรําของ
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ชาวบาหลีมีอํานาจและความหมายนอยลงในปใจจุบัน กระนั้นก็ตามชาวบาหลีก็สามารถแยกแยะการ
แสดงออกในพิธีกรรม ศักดิ์สิทธิ์ กับการแสดงโชวแตอหนานักทองเที่ยวไดอยางชัดเจน (อางในสันติพงษแ
, 2546: 8) งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ แสดงใหเห็นวาชุมชนไดใชการทองเที่ยวเป็นกลไกในการรักษา
วัฒนธรรมชุมชน คือ งานของสันติพงษแ ชางเผือก (2546) ศึกษาไทลื้อ บานผานม ประเทศสปป.ลาว
พบวา กระบวนการสรางบานผานมใหเป็นพื้นที่ทองเที่ยวนั้น เกี่ยวของกับเงื่อนไขเชิงนโยบายของรัฐ
การพัฒนาการทองเที่ยวระหวางประเทศ และตนทุนทางวัฒนธรรของชาวบานผานมเอง
แนวทางการศึกษาการท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างวัฒนธรรม งานศึกษาใน
กลุมนี้พิจารณา “วัฒนธรรม” เป็นเรื่องของระบบความสัมพันธแของสังคมนั้นๆ ถาหากวิเคราะหแไปถึง
ที่สุดแลวพบวา เครื่องมือของระบบความสัมพันธแไมวาจะเป็นศิลปะ ประเพณี พิธีกรรม งานเฉลิม
ฉลอง ย อ มมีห น าที่ ใ นการจรรโลงโครงสรา งความสั ม พัน ธแ ของสั ง คมนั้ น ๆ เอาไว เมื่อ โครงสร า ง
ความสัมพันธแตองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง หรือ
สังคม เครื่องมือของระบบความสั มพันธแเชน พิธีกรรม ศาสนา วิทยาการ ศิลปะ ยอมเปลี่ยนตามไป
ดวย (นิธิ, 2536: บทนํา 11) ซึ่งงานศึกษาแนวนี้จะไมมุงตอบคําถามวาการทองเที่ยวใหผลกระทบ
อะไรตอวัฒนธรรมบาง แตตองการชี้ใหเห็นความสัมพันธแอันสลับซับซอนของปใจจัยตางๆ รวมทั้งการ
ทอ งเที่ ย ว ที่ เ ป็ น ผลให โ ครงสร า งความสั ม พั น ธแ ห นึ่ ง ๆ ต องเปลี่ ย นแปลงไป และแน น อนว า การ
ท อ งเที่ ย วย อ มทํ า ให เ ครื่ อ งมื อ ของระบบความสั ม พั น ธแ ห รื อ วั ฒ นธรรมส ว นที่ เ ป็ น รู ป ธรรมต อ ง
เปลี่ยนแปลงตามไปดวย “งานทองเที่ยว บุญบั้งไฟในอีสาน” ของนิธิ เอียวศรีวงศแ (2536) พบวา การ
ทองเที่ยวบุญบั้งไฟยโสธรไดกลายเป็นเวทีที่คนกลุมตางๆ ทั้งนักการเมือง ขาราชการประจํา ผูนําทาง
วัฒนธรรม ชาวคุมตางๆ ในตัวเมืองยโสธรใชเป็นเครื่องมือ หรือเป็นจุดอางอิงใหมในการเลื่อนสถานะ
หรือยกระดับทางสังคมของตน ในสายตาของคนภายนอก ชุมชนเมืองยโสธรใหมีความสําคัญพิธีบุญบั้ง
ไฟเป็นอยางมาก แตในความเป็นจริง กลุมตางๆในชุมชนไดใชพิธีดังกลาวเป็นเสมือนเวทีตอรอง ชวง
ชิงผลประโยชนแ ประนีประนอม ชวยเหลือและขัดแยง ภายใตบริบทของสังคมเมืองยโสธร ที่เปลี่ยน
จากชุมชนเกษตรกรรมไปสูความเป็นเมืองที่สลับซับซอนมากขึ้น นิธิมองวางานบุญบั้งเกิ ดจากความ
ตองการของทองถิ่นและเป็นเรื่องของคนในทองถิ่น นักทองเที่ยวมีผลกระทบเพียงเล็กนอยตอการ
เปลี่ยนแปลงของประเพณีของทองถิ่น
อยางไรก็ตาม ใน “สนาม” การวิจัยเดียวกันนี้ ปิ่นวดี และคณะ (2554 : 112-113) กลับ
พบวา ในกรณีของบุญบั้งไฟเมืองยโสธร กําลังซื้อของนักทองเที่ยวไมไดไปกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ
ทองถิ่น แตทองถิ่นเองก็ใชประโยชนแจากการทองเที่ยวตอบสนองตอความตองการของคนในพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายโดยอิ ง กั บ ความต อ งการของนั ก ท อ งเที่ ย วในการสร า งความชอบธรรมให กั บ
ปฏิบัติการตางๆ นอกจากนี้ พิธีบุญบั้งไฟที่กลายเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญตระการตา ทําใหประเด็นเรื่อง
ศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจ และตองจัดงานใหสมกับเป็นประเพณีในระดับชาติ ทําใหแตละฝุายตองสรร
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หาองคแประกอบที่ดีที่สุดมานําเสนอ ทั้งตอสายตานักทองเที่ยวและของชาวเมืองเอง สงผลใหเกิดการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งความสั ม พั น ธแ ซึ่ ง มาจากการผลิ ต ซ้ํ า จิ ต สํ า นึ ก ของประชาชนในพื้ น ที่ จ น
กลายเป็นประเพณีในเชิงสัญญะ อีกทั้งยังสงผลตอโครงสรางความสัมพันธแของประชาชนชาวเมือง
ยโสธรในฐานะผูผลิตและเป็นผูบริโภควัฒนธรรมดวย
ประเด็น ที่น าสนใจของแนวคิดนี้คือ การคืนความเป็นองคแประธานที่มีอํานาจให กับคน
ทองถิ่น หรือผูถูกทองเที่ยว ซึ่งผูวิจัยไดใชมุมมองนี้เป็นแนวคิดหลักในงานวิจัยชิ้นนี้
หากพิจารณาการมองเที่ยวในแงมุมที่กลาวมาเบื้องตน ประเด็นหนึ่งที่สําคัญคือ ศักยภาพ
และภูมิปใญญาของชุมชนทองถิ่นหรือกลุมชาติพันธุแ ทั้งนี้ ความหมายของคําวา “ภูมิปใญญา” นั้น มี
นั ก วิ ช าการหลายท า นได ใ ห ค วามหมายที่ แ ตกต า งหลากหลายกั น ออกไป เอกวิ ท ยแ ณ ถลาง ให
ความหมายคําวา “ภูมิปใญญา” ตรงกับศัพทแภาษาอังกฤษวา Wisdom หมายถึง ความรู ความคิด
ความเชื่อ ความสามารถ ที่กลุมชนไดจากประสบการณแที่สั่งสมไวในการปรับตัวและการดํารงชี พใน
ระบบนิ เวศหรื อสภาพแวดล อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ไดมีการ
พัฒนาการสืบสานกันมา เป็นความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของ
การใชสติปใญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู (เอกวิทยแ, 2540: 11-12)
โกวิทยแ พวงงาม ใหความหมายวา ภูมิปใญญา (Wisdom) หมายถึง ความรูความสามารถ
ของคนทั้งมวลที่เกิดจากการเรียนรู ศึกษา สังเกต อบรม สั่งสอนซึ่งคนไดสั่งสมถายทอดและสืบเนื่อง
กันมาอยางไมขาดสาย จากอดีตจนถึงปใจจุบัน นับเป็นเวลายาวนาน ซึ่งภูมิปใญญาเป็นองคแความรูที่มี
คุณคาที่คนไดนํามาประยุกตแใชในการดํารงชีวิตทําใหการอยูรวมกันในสังคมมีความผาสุก อุดมสมบูรณแ
เจริญกาวหนาและอยูรอดปลอดภัยในสังคมโลกปใจจุบัน (โกวิทยแ, 2551: 150)
อย างไรก็ตาม นอกเหนือจากคําวา “ภูมิปใญญา” แลว ไดมีการกลาวถึง “ภูมิปใญญา
พื้น บ า น” “ภูมิปใ ญญาชาวบ าน” หรือ “ภูมิปใญญาทองถิ่น ” ซึ่งมีความหมายที่ใกล เคียงกันและมี
นักวิชาการที่ไดใหความหมายของภูมิปใญญาแตละประเภท ดังนี้
ภูมิปใญญาพื้นบาน หมายถึง องคแความรู ความสามารถและประสบการณแที่สั่งสมและสืบ
ทอดกันมา อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิ งแกปใญหา การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคน
รุนใหม เพื่อการดํารงอยูรอดของเผาพันธุแ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เผาพันธุแหรือเป็นวิถี
ของชาวบาน สวนภูมิปใญญาชาวบาน หมายถึง แกนหลักของการมองชีวิต การใชชีวิตอยางมีความสุข
ซึ่งมีทั้งความหมายทั้งในแงของปใจเจกบุคคล และในแงของสังคมหมูบาน กลาววา ภูมิปใญญาหรือภูมิ
ปใญญาชาวบาน หรือภูมิปใญญาทองถิ่น หมายถึง พื้นเพ รากฐานของความรูชาวบานซึ่งเกิดจากการ
สะสมเรียนรูมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันในทุกสาขาวิชาไมแยกเป็นวิชาๆ แบบที่
เราเรียน ฉะนั้น วิชาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู เกี่ยวกับการใชจาย การศึกษา วัฒนธรรม
จะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันไปหมด
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ภูมิปใญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปใญญาชาวบาน (Popular Wisdom) เป็น
องคแความรู ความสามารถของชาวบานที่สั่งสมสืบทอดกันมาอันเป็นศักยภาพหรือความสามารถที่ใช
แกปใญหา ปรับตัว เรียนรู และมีการสืบทอดไปสูคนรุนใหม ที่จรรโลงชุมชนใหอยูรอดจนถึงปใจจุบัน
กลาววา ภูมิปใญญาทองถิ่น (Local Wisdom) คือ ความรูที่เกิดจากประสบการณแในชีวิตของคนเรา
ผานกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะหแจนเกิดปใญญาและตกผลึกมาเป็นองคแความรูที่ประกอบกัน
ขึ้นมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เรื่อง ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเป็นศาสตรแเฉพาะ
สาขาวิชาตางๆ อาจกลาวไดวา ภูมิปใญญาทองถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององคแความรูสมัยใหมที่ชวยในการ
เรียนรู การแกปใญหา การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา หรือหมายถึง การเป็น
สวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เป็นความรู ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชื่อ ความนิยม ความ
ฉลาดรอบคอบในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับที่อยูอาศัย การทํามาหากิน วิถีชีวิต การปูองกันรักษาโรคภัยไข
เจ็บและการใชภาษาที่เกิดขึ้น สั่งสม พัฒนาและใชประโยชนแสืบตอจนเป็นมรดกตกทอดของพื้นบาน
มาแตโบราณ (เอี่ยม ทองดี และคณะ, 2542: 60)
แตเมื่อพิจารณาความหมายของนักคิดตางๆ มีผูใหความหมายของภูมิปใญญาและภูมิปใญญา
ทองถิ่นไวหลากหลายแลว ดังนี้ ภูมิปใญญาจึงมีความหมายรวมถึงศักยภาพหรือความสามารถของคนที่
ไดที่สั่งสมกันมาตั้งแตอดีตและเป็นเรื่องของความสามารถในการจัดการความสัมพันธแระหวางมนุษยแ
กับสิ่งตางๆ โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ
เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธแเหลานี้ มีเปูาหมายเพื่อใหเกิดความสุข ทั้งในสวนที่เป็น
ชุมชน หมูบาน และปใจเจก หากเกิดปใญหาความไมสมดุลขึ้น ก็จะกอใหเกิดความไมสงบสุขในหมูบาน
และชุมชน นอกจากนี้ ศักยภาพและภูมิปใญญายังหมายถึงประสบการณแในการประกอบอาชีพใน
การศึกษาเลาเรียนดวย (ปรีชา, 2531: 9) อยางไรก็ตาม “ภูมิปใญญา” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูกับ
สังคมมนุษยแมาชานาน เป็นการดํารงอยูในชีวิตที่เกี่ยวพันอยูกับธรรมชาติของแตละทองถิ่น โดยมีการ
ปรับสภาพการดําเนินชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมธรรมชาติ ตามกาลเวลา เนื่องจากมนุษยแเป็น
สัตวแโลกที่พิเศษกวาสัตวแอื่นๆ กลาวคือ มีมันสมองที่มีความสามารถในการคิดคน เรียนรู แกปใญหา
และมีการสืบทอดเป็นมรดกมาชานาน แมวาภูมิปใญญาเป็นสิ่งที่สั่งสมและถายทอดมาชานาน แตมี
ลั ก ษณะที่ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง คื อ เป็ น องคแ ค วามรู ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น ไปหมดไม ว า จะเป็ น เรื่ อ งของอาชี พ
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู การใชจาย การศึกษา วัฒนธรรมจะมีความผสมกลมกลืนกัน (ประเวศ, 2542:
25) ดังนั้น อาจกลาวไดวา ศักยภาพและภูมิปใญญาเป็นผลพวงของการใชสติปใญญาในการแกไขปใญหา
การดํารงชีวิตอยู การปรับตัวเขากับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลักแหลงถิ่นฐานอยู และ
เกิดการผสมผสานกลมกลืนและเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จากพื้นที่สิ่งแวดลอม
อื่นที่ไดมีการติดตอสัมพันธแกัน แลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนแ หรือแกปใญหาไดใน
สิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนนั้น ภูมิปใญญามีทั้งภูมิปใญญาอันเกิดจาก
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ประสบการณแในพื้ นที่ ภูมิปใญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปใญญาที่ผลิ ตใหมห รือผลิตซ้ํา เพื่อการ
แกปใญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเป็นและความเปลี่ยนแปลง หรือศักยภาพทุกสิ่งทุก
อย างที่ช าวบ านหรื อกลุ มคนชาติ พันธุแตางๆไดคิด เอง เป็นสติปใญ ญา เป็นองคแความรูทั้งหมดของ
ชาวบาน ที่ชาวบานนํามาใชแกไขปใญหาการดําเนินชีวิต และการจัดการความสัมพันธแของคนในชุมชน
เพื่อใหชุมชนดํารงชีพอยางเป็นสุข
ภู มิ ปใ ญ ญาและศั ก ยภาพชุ ม ชน ในงานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ม องผ า นแนวคิ ด หลั ก คื อ นิ เ วศวิ ท ยา
วัฒนธรรม (Cultural Ecology) ซึ่งมองวัฒนธรรมวาเป็นระบบพื้นฐานที่ตอบสนองการปรับตัวตอ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และคิดวาวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอาจเคลื่อนตัวไปไดในหลายทิศทาง
ตางๆ กัน กลาวคือ สังคมตางๆ ที่มีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเหมือนกัน และมีเทคโนโลยีในระดับ
เดียวกัน อาจมีพัฒนาการไปในทิศทางที่คลายกัน นิเวศวิทยาวัฒนธรรมอธิบายขั้นตอนพัฒนาการทาง
วัฒนธรรม โดยพิจารณาความสัมพันธแระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ระดับของเทคโนโลยี และ
แบบแผนการทํางานในสังคมนั้นๆ (งามพิศ สัตยแสงวน, 2551: 36-37) ซึ่งสอดคลองกับ ยศ สันต
สมบัติ (2548: 34) ที่มองวา นิเวศวิทยาวัฒนธรรมเป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมวั ฒ นธรรรม โดยเน น ถึ ง อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ มว า เป็ น ตั ว กํ า หนด
กระบวนการวิวัฒนาการทางสังคม เชนเดียวกับภูมิปใญญา หรือ ความรูของมนุษยแมิไดเกิดขึ้นลอยๆ
หากแตความรูเป็นสิ่งที่กอรางสรางตัวลงหลักปใกฐานภายในระบบนิเวศของทองถิ่น ภู มิปใญญาทองถิ่น
จึงเป็นองคแความรูที่พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพ และวัฒนธรรมของการปฏิสัมพันธแระหวางคนกับ
ระบบนิเวศชุดหนึ่ง (ยศ สันตสมบัติ 2548: 47-48)
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ไดใหความสําคัญกับความรู (Knowledge) โดยเฉพาะความรู
เกี่ ย วกับ สิ่ งแวดล อมที่มี ชีวิ ต (Biotic Environment) หรื อที่ เรี ย กว า “ชี ว วิท ยาชาติ พัน ธุแ ”
(Ethnobiology) ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับพืชศาสตรแชาติพันธุแ (Ethnobotany) และ สัตวศาสตรแ
ชาติพันธุแ (Ethnozoology) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการใชประโยชนแ และความสําคัญของพืชและสัตวแในแต
ละสังคมพื้นถิ่น นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับความรูเรื่องยา เรียกวา “แพทยศาสตรแชาติพันธุแ ”
(Ethnomedicine) สิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (Biotic Environment) ยังรวมถึงระบบนิเวศพื้นดิน (ทั้งมี
ชีวิตและไมมีชีวิต) ไดแก ความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรแ (geography) ความรูเกี่ยวกับดิน (soils) ความรู
เกี่ยวกับสภาพอากาศ หรือบรรยากาศ (meteorology) และความรูเกี่ยวกับดวงดาว (astronomy)
ภูมิศาสตรแ (geography) มีความสําคัญในฐานะพื้นที่ที่ทุกกลุ มเขามาครอบครองและมีปฏิสัมพันธแ
ภายในภูมิทัศนแ (Landscape) ซึ่งภูมิทัศนแดังกลาวอาจมีความสําคัญที่เกี่ยวของกั บพิธีกรรม อาทิ ใน
หมูชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลีย (aboriginal Australia) หรือแมกระทั่งพิธีกรรมในยุครวมสมัย
ในตะวันออกกลาง (the contemporary middle east) สวนความรูเกี่ยวกับดิน (soils) และ
ประเภทของดินมีความสําคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเกษตร ซึ่งประเภทของดินนําไปสูขอมูลอื่นๆ
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เชน พืช สัตวแ น้ํา หรือ แรธาตุ ซึ่งมีความสําคัญตอวัฒนธรรม นอกจากนี้ความรู การพยากรณแ และ
การควบคุมสภาพอากาศและฤดูกาล เป็นสิ่งสําคัญในทุกสังคม แตจะเห็นเดนชัดมากที่สุดในสังคม
เกษตรกรรม มนุษยแแทบทุกสังคมมีการสังเกตปรากฏการณแบนทองฟูา ดังนั้นวัฒนธรรมสวนหนึ่งจึงมา
จากการจั ดหมวดหมู และการอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงบนทอ งฟู าซึ่ งมี ความสลั บซั บซ อน ในทุ ก
วัฒนธรรมจะมีคําอธิบายบางอยางเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตยแ ดวงจันทรแ ดาวหาง รวมถึง
เหตุการณแตางๆ ที่เกิดขึ้น บนทองฟูา รวมไวในระบบความเชื่อ นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับวัฏ จักร
การเกษตร และปรากฏการณแทางวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ (Sutton, Mark Q., 2010: 107-111)
Julian Steward (1955: 329-331) ไดกลาวถึง วิธีวิทยาของแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
วา ประกอบดวยหลักสําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก การวิเคราะหแความสัมพันธแของการแสวงหาผลประโยชนแ หรือ เทคโนโลยีการ
ผลิตกับสิ่งแวดลอม ซึ่งเทคโนโลยีที่วานี้รวมถึง วัฒนธรรมทางวัตถุ (material cultural) เนื่องจาก
คุณลักษณะเดนทางสิ่งแวดลอมมีผลโดยตรงตอวัฒนธรรม
ประการที่ส อง การวิ เ คราะหแ รู ป แบบพฤติ ก รรมของมนุษ ยแ ที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การแสวงหา
ผลประโยชนแจากพื้นที่เฉพาะนั้นๆ ผานเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะ
ประการที่ สุ ด ท า ย เพื่ อ ยื น ยั น ขอบเขตของรู ป แบบพฤติ ก รรมที่ นํ า มาซึ่ ง การแสวงหา
ประโยชนแจากสิ่งแวดลอมซึ่งสงผลกระทบตอวัฒนธรรม เป็นรูปแบบการวิ เคราะหแแบบองคแรวมจาก
ปใจจัยตางๆ ไดแก ประชากร รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน โครงสรางเครือญาติ การถือครองที่ดิน การใช
ประโยชนแจากที่ดิน และคุณลักษณะอื่นๆ ทางวัฒนธรรม
ประเด็นคําถามที่นาสนใจของแนวคิดนี้คือ พื้นที่หมูบานกลุมชาติพันธุแในภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตลอดจนพื้นที่ชายแดนไทย ลาวและพมา มีลักษณะหรือแบบแผนทางดานวัฒนธรรม ศักยภาพ และ
องคแ ค วามรู ห รื อภู มิ ปใ ญ ญาในการจั ด การความสั มพั น ธแ ร ะหว า งคน ธรรมชาติ และสิ่ ง ที่ อ ยู เ หนื อ
ธรรมชาติอย างไร และภายใตความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองใหมในภูมิภ าคนี้
ศักยภาพชุมชนกับภูมิปใญญาของชุมชนมีสวนในการชวยใหคนในชุมชนสามารถดํารงอยู รวมกันได
อยางเคารพในคุณคา และศักดิ์ศรีแหงความเป็นมนุษยแที่เทาเทียมกันไดหรือไม อยางไร
กรอบแนวความคิดของการวิจัย
กรอบคิดในการศึกษา งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาศักยภาพและภูมิปใญญาในการจัดการการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในหมูบานชาติพันธุแที่ถูกสรางให เป็นพื้นที่ทองเที่ยว ซึ่งการทองเที่ยวเสมือน
เวที ที่ผู คนหลากหลายทั้ ง “กลุ มชาติ พัน ธุแ ” ในฐานะเจา ของและผู ผ ลิ ตวั ฒ นธรรมเพื่อ ดึง ดูด การ
ทองเที่ยว ภาครัฐ เอกชน สื่อสารมวลชน และนักธุรกิจ ในฐานะผูสนับสนุน เขามาแสดงบทบาทเพื่อ
ชวยกันจัดการการทองเที่ยวภายในชุม ชนของตนเอง จนกลายเป็นโครงสรางสังคมแบบใหมในการ
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บริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะของตนเองเพื่อสนองตอชุมชนและ
นโยบายของรัฐ และ/หรือประชาคมอาเซียนในอนาคต

รูปแบบและเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนขอมูล การศึกษาดูงาน และอบรมสัมมนา

นักทองเที่ยว GO/

พื้นที่ท่องเที่ยว

โครงสรางเศรษฐกิจสังคม

NGOs/สื่อสารมวลชน

ศักยภาพและภูมิปัญญา

แบบใหม

ชาวบ้าน
การบริหารจัดการทองเที่ยว การกําหนดผลประโยชนแ
บริษัทเอกชนเขามาจัดการ

รัฐ - ประชาคมอาเซียน

แผนภูมิ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

21

บทที่ 3
เชียงราย หลวงน้าทา และเชียงตุง
ในกระแสการท่องเที่ยว
ในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมา การทองเที่ยวในภูมิภาคลุมน้ําโขงตอนบน ไดแก ภาคเหนือ
ของประเทศไทย ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ สปป. ลาว และรัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา มี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่เชื่อมโยงกันอยางนาสนใจ โดยเฉพาะการทองเที่ยวผจญภัยแสวงหา
ความตื่นเตนแปลกใหมจากชีวิตประจําวัน ในชวงทศวรรษ 2520-30 การทองเที่ยวทัวรแปุา (Jungle
Tour) ในภาคเหนื อของประเทศไทยไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตะวันตกเป็นอยางมาก
เสนทางการทองเที่ยวมีใหเลือกมากมายหลายรูปแบบ กระจายอยูทั้งในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม
และแมฮองสอน พอเขาสูชวงทศวรรษ 2540 ความตองการและรูปแบบของการทองเที่ยวเกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด นักทองเที่ยวและหนวยงานที่เกี่ยวของตางกลาวถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษยแ ความเสมอภาคเทาเทียมกัน ตลอดจนการท องเที่ยวอยางยั่งยืน องคแกรพัฒนาแหง
สหประชาชาติกลาวถึงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในชวงนี้อุทยานแหงชาติตามพื้นที่ตางๆในภูมิภาคลุมน้ํา
โขงตอนบน กลายเป็นแหลงทองเที่ยวอันตื่นตาตื่นใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ ในปี
พ.ศ. 2539-40 ผืนปุาใหญรอยตอแขวงหลวงน้ําทาและแขวงบอแกวที่เรียกวา “เขตปุาสงวนน้ําหา”
กลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญแหงหนึ่ง ตอมาในชวงทศวรรษ 2550 การทองเที่ยวเชิง
ชาติพันธุแและวัฒนธรรม กลายเป็นกระแสและทิศทางการทองเที่ยวแบบใหม ที่มุงเนนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางผูคนตางวัฒนธรรม ประกอบกับนักทองเที่ยวชาวไทยเกิดความสนใจคนหาความจริงแท
ของความเป็นไท-ไทย แมการเดินทางขามดานชายแดนไทย-พมา มีความไมสะดวก สวนการเดินทาง
เต็มไปดวยความยากลําบาก แตดวยความใสสงบของบานเมือง และชีวิตความเป็นอยูของผูคนที่เรียบ
งายในออมกอดของเทือกเขาอันสลับซับซอน สงผลใหเมืองเชียงตุง รัฐฉานของพมา กลายเป็นสถานที่
ทองเที่ยวในความใฝุฝในของนักทองเที่ยวชาวไทยอยางรวดเร็ว
บทนี้จึงเป็นการนําเสนอพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคลุม
น้ําโขงตอนบน เพื่อเป็นการศึกษาทําความเขาใจสถานการณแความเป็นจริงในระดับหมูบาน ที่เชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยแบงประเด็นการนําเสนอเป็น 3 หัวขอ
ประกอบดวย (1) จากทัวรแปุาสูศูนยแการเรียนรูวัฒนธรรม: ชาวอิ้วเมี่ยนหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย
(2) วิถีคนกับปุา: การทองเที่ยวเชิงนิเวศบานแลนแตนน้ําดี และบานกํามุน้ําหา แขวงหลวงน้ําทา (3)
วิถีชุมชนหมูบานไท: บานไทขืนยางขวาย นครเชียงตุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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จากทัวร์ป่าสู่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม: ชาวอิ้วเมี่ยนห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
ในปี พ.ศ. 2530 เมื่ อคณะรัฐ มนตรีชุด ที่ 44 ประกาศให เป็ น “ปีทอ งเที่ ยวไทย” หรื อ
“VISIT THAILAND YEAR 1987” การทองเที่ยวของประเทศไทยไมเพียงกลายเป็นนโยบายหลักที่
สําคัญประการหนึ่งของคณะรัฐบาลแลว การทองเที่ยวยังกระจายสูชุมชนหมูบานแทบทุกหนทุกแหง
โดยเฉพาะหมูบานชนชาติพันธุแตางๆ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูในเขตปุาภูเขาสูงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
การเดินทางทองเที่ยวผจญภัยในพื้นที่ปุา เริ่มตนดวยการนั่งรถยนตแขับเคลื่อนสี่ลอไปตามถนนดินอัน
ทุรกันดาร เดินเทาเขาสูหมูบานเปูาหมาย หลังจากนั้นก็นั่งหลังชางเลาะเลียบไปตามสันเขา นั่งเรือหาง
ยาวหรือลองแพผจญภัย บนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว รับประทานอาหารพื้นถิ่น พักผอนนอนหลั บใน
หมูบานชนชาติพันธุแ ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเป็นอยางมาก พวกเขาไมเพียง
ไดเพิ่มพูนประสบการณแชีวิตที่ไมสามารถหาไดในแผนดินมาตุภูมิ ไดผจญภัยบนสายน้ําและหลังชางที่
ยากจะหาไดในชีวิต ไดลิ้มลองสูดควันอันหอมกรุนของเจาแมทองดําแหงสามเหลี่ยมทองคําขางเตาไฟ
กลางบาน ไดเพิ่มพูนทัศนะ มุมมอง การมองโลกมองสังคมที่กวางขวางมากกวาเดิม อันเป็นการตอ
เติมความขาดวิ่นของประสบการณแชีวิตในเมืองและภาระหนาที่การงานอันนาเบื่อในแตละวันแลว การ
ใชชีวิตทามกลางธรรมชาติของปุาผืนใหญ ยังทําใหรางกายและจิตใจไดทบทวนพักผอน เตรียมกําลัง
กายกําลังใจใหพรอมสําหรับดิ้นรนตอสูในการเลี้ยงดูชีวิตตอไป การทองเที่ยวเดินปุาในทองที่อําเภอแม
วาง อําเภอแมแตง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งเส นทางเดินปุา ในพื้นที่ลุ มน้ํากก
ตอนบน ทั้ ง ในจั งหวั ด เชี ย งรายและจั ง หวั ด เชี ย งใหม จึ ง กลายเป็ น เส น ทางเดิ นปุ า ยอดนิ ย มของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ การทองเที่ยวนี้ยังดูเหมือนเป็นการปรับตัวเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกของชาวบาน แตตองแลกมากับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
ของชนชาติพันธุแอยางไมเคยปรากฏมากอน
นั่งเรือ ล่องแพ ขี่ช้าง เดินป่า และหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย
ในชวงทศวรรษ 2520 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเป็นไปอยาง
ตอเนื่อง สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงตราพระราชบั ญญัติการทองเที่ยวแหงประเทศไทยพ.ศ. 2522
จัดตั้งการทองเที่ยวแหงประเทศ (ททท.) ใหรับผิดชอบกิจการการทองเที่ยวของประเทศไทยใหชัดเจน
และเป็นระบบ โดยเฉพาะการกําหนดแนวนโยบาย การบริหารจัดการและประชาสัมพันธแเผยแพรการ
ทองเที่ยวในระดับนานาชาติ ในยุคนี้ นักทองเที่ยวชาวตางประเทศใหความสนใจการทองเที่ยวผจญภัย
ในปุาและหมูบานกลุมชาติพันธุแมากขึ้น พื้นที่ชายแดนไทย เมียนมาบริเวณลุมแมน้ํากกตอนบนเป็น
สถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมแหงหนึ่งของประเทศ โดยมีจุดหมายปลายทางของการเดินทางทองเที่ยว 2
จุดสําคัญ คือ ตัวเมืองเชียงรายและบานทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
แมน้ํากกมีพื้นที่ตนน้ําอยูในเขตเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐสหภาพพมา ไหลผาน
ดิน แดนภาคเหนื อ ของประเทศไทยที่บ านทา ตอน อํ าเภอแม อาย จั งหวัดเชีย งใหม ผ า นตั ว เมือ ง
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เชียงราย ไปบรรจบแมน้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน มีความยาวทั้งหมดประมาณ 260 กิโลเมตร เฉพาะ
ชวงไหลผานประเทศไทยมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร สองฝใ่งแมน้ํากกจากบานทาตอนถึงตัว
เมืองเชียงราย ความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นหมูบานกลุมชาติพันธุแตางๆ และตั้งถิ่นฐานอยู
อาศัยในบริเวณนี้มานานมากกวา 100 ปี กลุมชาติพันธุแเหลานี้ ประกอบดวย ชาวไทใหญ ไทลื้อ ลาหู
อาขา ลีซู กะเหรี่ยง อิ้วเมี่ยนหรือเยา และจีนฮอ ดวยสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ในชวงกอนปี
พ.ศ. 2540 การคมนาคมติดตอระหวางชนชาติพันธุแที่อาศัยอยูบนสองฝใ่งแมน้ํากกกับตัวเมืองเชียงราย
โดยสวนใหญคือการ เทาขึ้นเขาลงหวยจากหมูบานเขาสูเมือง บางคนอาจใชเรือค้ําถอ เฉพาะผูมีอันจะ
กินเทานั้นที่สามารถโดยสารเรือหางยาว ซึ่งวิ่งแลนผานไปมาในลําน้ํากกได
ในปี พ.ศ. 2424 คารลแ บ฿อค (Cral Bock) นักธรรมชาติวิทยาชาวนอรแเวยแ และพอคาเรือ
ชาวไทใหญ ไดล องเรื อ ร ว มกั น จากบา นท าตอนถึ งตั ว เมือ งเชีย งราย พวกเขาเดิ นทางถึง ตัว เมื อ ง
เชียงรายในตอนเย็นของวันตอมา ตลอดชวงเวลาของการเดินทางครั้งนี้ บ฿อคเลาถึงสภาพภูมิประเทศ
และสัตวแปุาที่อาศัยอยูในพื้นที่ปุา 2 ฟากฝใ่งแมน้ํากกอยางนาตื่นตาตื่นใจวา “...ตลอดทั้งวัน ฉันเห็น
ชีวิตสัตวแปุา...นกนานาชนิด นกยูงเกาะอยูบนกิ่ งไม นกอายงั่ว ที่รูจักกันเป็นอยางดีในบอรแเนียว นก
กาน้ํา นกกระสา นกเงือกที่กระพือปีกตีอากาศอยูตลอด ไกปุา นกกระเต็นที่มีสีสันสดใส นกตอยตีวิด
และสัตวแอื่นๆอีกนานาชนิด...” นอกจากความอุดมสมบูรณแของปุาและสัตวแปุานานาชนิดที่อาศัยอยูบน
สองฝใ่งแมน้ํากกแลว เมื่อมาถึงตัวเมืองเชียงรายบ฿อคยังบรรยายถึงชนชาติมูเซอ ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยูในเขต
ปุาภูเขาระหวางเมืองฝางกับเชียงรายดว ย 8 ทํานองเดียวกัน พอคา เมี่ยงชาวทาตอนที่ใชแพไมไผ
บรรทุกเมี่ยงจากบานทาตอนสงขายที่ตัวเมืองเชียงราย พวกเขาตองแวะนอนคางคืนระหวางการ
เดินทาง 2-3 คืน เพราะการลองแพชากวาการลองเรือ ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาการนั่งเรือและลองแพไป
มาในแมน้ํากกเป็นวิถีชีวิตของผูคนสองฟากฝใ่งแมน้ํามาเป็นเวลานานมากกวา 100 ปี
ในชว งทศวรรษ 2490-2500 การลองแพแมน้ํากกยังไมใชการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ หรือ
ดําเนินการโดยบริษัททองเที่ยว นักทองเที่ยวสวนใหญเป็นนักผจญภัยหรือขาราชการที่ทํางานประจํา
ในตัวเมือง ซึ่งสนใจทองเที่ยวชมธรรมชาติและผจญภัยบนสายน้ํา ในวันหยุดยาวประจําปีหรือหากมี
การจัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหมหรืออําเภอฝาง พวกเขามักรวมกลุมเดินทางรวมกันไปเป็นหมูคณะ
จํานวน 20-30 คน โดยติดตอผูใหญบานทาตอนชวยจัดเตรียมแพ 3-5 ลํา พรอมกับจัดหาผูเชี่ยวชาญ
รองน้ําเพื่อคัดหัวและทายแพลําละ 2 คน (โดยปกติแพ 1 ลํา บรรทุกนักทองเที่ยวและสัมภาระได 4-6
คน) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2516-18 เมื่อนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมทองเที่ ยวใน
พื้นที่ลุมแมน้ํากกมากขึ้น ปูาทิพยแ ลุงจันทรแ และคุณเปิ๊ล นักธุรกิจจากกรุงเทพฯไดมาลงทุนสรางที่พัก
และรานอาหารที่บานทาตอน พรอมกับจัดตั้งบริษัททองเที่ยวบริการจัดหาเรือหางยาว หรือแพบริการ
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นักทองเที่ยวที่ตองการผจญภัยบนสายน้ํากก นับแตนั้นเป็นตนมา การผจญภัยบนสายน้ํากกก็ปรับตัว
เขาสูธุรกิจการทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ นักทองเที่ยวเพียงจายคาบริการก็สามารถนั่งเรือ ลองแพ
และขี่ชางไดอยางไมยุงยากอีกตอไป อยางไรก็ดี ในชวงตนทศวรรษ 2520 การนั่งเรือและลองแพ
แมน้ํากกยังไมเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาวไทยมากนัก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 ภาพยนตรแเรื่อง
เสือภูเขา ซึ่งมีสรพงษแ ชาตรี เป็นผูแสดงนําฝุายชาย และจารุณี สุขสวัสดิ์ เป็นผูแสดงนําฝุายหญิง ได
เลือกจังหวัดเชียงราย รวมทั้งบริเวณหาดผาขวาง (ปใจจุบันอยูในเขตหมูบานพนาสวรรคแ หมูที่ 10
ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย) เป็นฉากสถานที่ในการถายทําในภาพยนตรแเรื่องดังกลาว และออก
ฉายทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น การนั่งเรือหางยาวหรือลองแพผจญภัยบนสายน้ํากกจาก
บานทาตอนสูเมืองเชียงรายกลายเป็นที่รูจักของสาธารณชนชาวไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความ
ตองการและความนิยมของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศก็เปลี่ยนไปจากเดิม พวกเขาไมตองการเที่ยว
อยูในเมือง หากแตตองการทองเที่ยวแบบผจญภัยไปตามภูเขา แมน้ําและหมูบานกลุมชาติพันธุแตางๆ
โดยเฉพาะนักทองเที่ยววัยหนุมสาว
ในชวงทศวรรษ 2520-30 การทองเที่ยวผจญภัยบนสายน้ํากกเป็นที่นิย มของนักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศที่เลือกเดินทางดวยการลอง
แพ โดยสวนใหญเป็นโปรแกรมแบบ 3 วัน 2 คืน ออกเดินทางจากทาตอนหลังรับประทานอาหารเชา
พักคางแรมบนหาดทรายแมน้ํากก 2 คืน ไปถึงตัวเมืองเชียงรายในตอนเย็นของวั นที่ส ามของการ
เดินทาง สวนนักทองเที่ยวอีกกลุมหนึ่งที่มุงมาทองเที่ยวแบบทัวรแปุา (Jungle Tour) นักทองเที่ยวกลุม
นี้สวนหนึ่งมุงหนาไปหมูบานกะเหรี่ยงเมืองงาม ณ หมูบานแหงนี้ นอกจากพวกเขาไดรับประสบการณแ
การดํารงชีวิตแบบชนบทอยางแทจริงแลว พวกเขายังสามารถเสาะหาฝิ่นหรือเฮโรอีนมาสูบไดไมยาก
นักทองเที่ยวบางกลุมเลือกนั่งเรือหางยาวมายังหมูบานกะเหรี่ยงรวมมิตร หากที่พักแบบโฮมสเตยแยัง
วาง พวกเขาเลือกพักอาศัยที่หมูบานแหงนี้ หากที่พักเต็มทั้งหมด พวกเขาก็เดินขึ้นไปบนภูเขาอีก
ประมาณ 1 ชั่ว โมง เพื่อไปพักแบบโฮมสเตยแที่หมูบานลาหูยะฟู เชนเดียวกันกับบานเมืองงาม ณ
หมูบานแหงนี้พวกเขาสามารถเสาะหาฝิ่นสูบไดไมยากเชนกัน
ในชวงนี้ การทองเที่ยวทัวรแปุาในพื้นลุมน้ํากกตอนบนก็เป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศอยางไมเคยปรากฏมากอน เสนทางเดินปุาไปยังหมูบ านกลุมชาติพันธุแตางๆ ถูกบุกเบิกไป
แทบทุกหนทุกแหง บางเสนทางเต็มไปดวยความยากลําบากและอันตราย แตนักทองเที่ยวกลับนิยม
ชมชอบ เชนเสนทางหมูบานไทใหญหัวเมืองงาม บานลาหูจะกอนะ บานลีซอเฮโกและดอยแมสะลอง
เสนทางนี้อาจเผชิญหนากับกองกําลังติดอาวุธกลุมชนชาติ วา หรือกลุมขุนสาได สวนเสนทางอื่น อาจ
เป็นเสนทางสั้นๆ แตก็เดินทางดวยความยากลําบากไมแพกัน อาทิ เสนบานกะเหรี่ยงเมืองงาม บาน
ลาหูญีหวยปุาแขม เสนบานลาหูนะผาใต บานอาขากิ่วสะไต เสนบานลาหูผาขวาง บานลาหูหวยลุ
รวมทั้งเสนบานกะเหรี่ยงรวมมิตร บานลาหูญียะฟู บานลาหูลาบาจะแล และบานเยาหวยแมซาย
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เสนทางทัวรแปุาบางเสนทางบุกเบิกมาตั้งแตยุคเริ่มตนการทองเที่ยวทัวรแปุาในพื้นที่ลุมน้ํากก
ตอนบน หรือเมื่อประมาณ 40 กวาปีที่ผานมา

ภาพ 1 แสดงลักษณะที่ตั้งของหมูบาน และสภาพทั่วไป

การทองเที่ยวทัวรแปุา (Jungle Tour) ในพื้นที่ลุมน้ํากก โดยปกติเป็นแบบ 2 วัน 1 คืน
นักทองเที่ยวบางกลุมเดินทางออกจากเชียงใหมตั้งแตเชาตรูมุงมาที่บานทาตอน หลังจากรับประทาน
อาหารกลางวันที่อําเภอฝางหรือบานทาตอนแลว พวกเขาเลือกนั่งเรือลองตามแมน้ํากกจนถึงบานรวม
มิตรในชวงเวลาใกลค่ํา บางกลุมพักคางคืนแบบโฮมสเตยแที่บานรวมมิตร บางกลุมอาจเดินขึ้นภูเขาไป
พักที่บานยะฟู นักทองเที่ยวบางคนอาจทดลองสูบฝิ่นในยามค่ําคืน เชาวันตอมาหลังจากรับประทาน
อาหารเชาแลว พวกเขาก็เดินเทาลงไปหมูบานลาหูจะแล เดินผานบานจะแลไปขึ้นรถยนตแที่บานหวย
แมซายเขาสูตัวเมืองเชียงรายตอไป นักทองเที่ยวบางคนบางกลุมอาจพักคางคืนแบบโฮมสเตยแที่บาน
หวยแมซายอีก 1 คืน ดวยโปรแกรมการทองเที่ยวนั่งบนหลังชาง เดินไปในปุาใหญ พักอาศัยและ
รับ ประทานอาหารชนชาติพัน ธุแบ นภูเขาสูง อีกทั้งยังมีโอกาสทดลองสูบฝิ่ นในดินแดนสามเหลี่ ยม
ทองคํา กิจกรรมการทอ งเที่ยวนี้ไมเพียงสรางความรูสึกอิ่มเอมใจในประสบการณแตรงในชีวิตของตน
แลว พวกเขายังบอกเลาสูเพื่อนฝู งคนรูจักในวงกวาง ผลที่เกิดขึ้นคือการทองเที่ยวเดินปุาในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา (ลุมแมน้ํากก) กลายเป็นแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนของประเทศไทย
หมูบานหวยแมซายอยูหางจากตัวเมืองเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 15
กิโลเมตร เป็นหมูบานขนาดใหญ ประกอบดวยหยอมหมูบานของกลุมชาติพันธุแตางๆ ไดแก กลุมชาติ
พันธุแอิ้วเมี่ยนหรือเยาบานหวยแมซาย กลุมชาติพันธุแอาขาบานอาจา บานอาผาพัฒนา บานอาดุ บ านปู
เขาะ บานจะแลสวนปุา กลุมชาติพันธุแลาหูบานจะแล และบานยะฟู ประชากรทั้งหมดมีอยูประมาณ
2,220 คน 670 ครัวเรือน หมูบานหวยแมซายตั้งอยูกลางหุบเขา มีภูเขาสูงลอมรอบ มีลําหวยแมซาย
และลําหวยกิ่วหก ไหลผานหมูบาน พื้นที่ของหมูบานตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ ที่มีความอุดม
สมบูรณแดวยทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ หมูบานหวยแมซายจึงเป็นที่นิยม
ของนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมชาติพันธุแตางๆ ในชวง
กอนปี พ.ศ. 2518 การเดินทางจากหมูบานไปตัวเมืองเชียงรายตองเดินเทาไปแมน้ํากก และนั่งเรือไป
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จนถึงตัวเมืองเชียงราย แตภายหลังจากนั้นองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดอนุมัติงบประมาณ
80,000 บาท สรางถนนลําคลองจากบานทุงหลวงถึงบานหวยแมซายระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
และปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในปี พ.ศ. 2543 หยอมหมูบานหวยแมซายมีพื้นที่ประมาณ
1,000 ไร แบงเป็นพื้นที่อยูอาศัยประมาณ 60 ไร พื้นที่เกษตร ประมาณ 820 ไร ปุาชุมชนประมาณ
100 ไร และพื้นที่สาธารณะประมาณ 30ไร
กลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยนหรือเยาบานหวยแมซายอพยพจากเมืองสิง ประเทศลาว ประมาณ
150 ปีที่ผานมา โดยอพยพขามแมน้ําโขงมาตั้งบานเรือนอยูที่ดอยหวยชมภู (ปใจจุบันอยูในทองที่ตําบล
หวยชมภู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย) ตอมาในปี พ.ศ. 2468 นายตะไหนเลี่ยว แซจเาว และนาย
แซงยุน แซลี ไดนําชาวบาน 16 หลังคาเรือน ยายบานเรือนจากดอยหวยชมภูมาตั้ งบานเรือนอยูดอย
บอ เมื่อนายแซงยุนเสียชีวิต นายสูงฝุง แซจเาว เป็นผูนําหมูบาน พวกเขาอาศัยอยูที่ดอยบอเป็นเวลา
ประมาณ 14 ปี ตอมาในปี พ.ศ. 2486 พวกเขาไดแสวงหาถิ่นที่อยูทํากินแหงใหม โดยไดแยกออก 2
กลุม กลุมแรกมีนายกเวยจอย แซจเาว เป็นผูนํา ไดอพยพไปอยูหมูบานธรรมจาริก ตําบลแมจัน อําเภอ
แมจัน จังหวัดเชียงราย กลุมที่สอง อพยพตั้งบานเรือนบริเวณหวยแมซาย ตอมาไดแยกเป็น 2 กลุม
ยอย กลุมแรกมีนายสูฝุง แซจเาว และชาวบาน 8 หลังคาเรือน อพยพมาตั้งบานเรือนที่หมูบานเยาสอง
แควหรือหมูบานจะแลในปใจจุบั น กลุมที่สองมีนายเกาฝุง แซจเาว และชาวบานอีก 8 หลังคาเรือน
อพยพไปตั้งบานเรือนอยูในบริเวณที่องคแการอุตสาหกรรมปุาไมแมยาว-แมซาย ตอมาในปี พ.ศ. 2507
พวกเขาทั้งหมดยายไปอยูที่บานธรรมจาริก แตในปี พ.ศ 2508 พวกเขาไดยายออกจากบานธรรม
จาริกมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณริมหวยแมซาย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 ชาวเมี่ยนที่มีนายสูฝุง แซจเาว
เป็ น แกนนํ า ได อ พยพมาตั้ ง บ า นเรื อ นสมทบ ส ว นกลุ ม ที่ ตั้ ง บ า นเรื อ นอยู ใ นบริ เ วณสวนปุ า เมื่ อ
ประชากรเพิ่มมากขึ้น พวกเขายื่นเรื่องขอแยกหมูบาน ซึ่งแตงตั้งเป็นหมูบานทางการ ชื่อวา “หมูบาน
หวยแมซาย” หมูที่ 11 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จนถึงปใจจุบัน
ในปี พ.ศ. 2514 เจ า หน า ที่ ศู น ยแ พั ฒ นาและสงเคราะหแ ช าวเขาจั ง หวั ด เชี ย งราย กรม
ประชาสงเคราะหแไดมาสํารวจจํานวนชาวเขาในเขตอําเภอเมืองเชียงราย และจัดตั้ง “หนวยพัฒนา
และสงเคราะหแชาวเขาเคลื่ อนที่ หนวยหวยแมซาย” เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาหมูบานและชวยเหลือ
กลุมชาติพันธุแเยา อาขา และลาหู ในอาณาบริเวณพื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้ อําเภอเมืองเชียงรายยัง
ประกาศแตงตั้ง นายเกาฝุง แซจเาว ดํารงตําแหนงผูใหญบานเป็นคนแรก ขณะเดียวกัน หนวยพัฒนา
และสงเคราะหแชาวเขาเคลื่อนที่ หนวยหวยแมซาย ยังจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นครั้งแรก
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 จึงปรับเป็นโรงเรียนบานหวยแมซายในฐานะโรงเรียนประชาบาล สังกัด
อําเภอเมืองเชียงราย กรมการปกครอง ในปี พ.ศ. 2523 ยายมาสังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอ
เมืองเชียงราย และเปลี่ยนเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ในปี พ.ศ. 2546
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ในปีพ.ศ. 2517 รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปุาและลดการขยายพื้นที่ทํากินของชาวบาน จึง
ไดมีการประกาศปุาสงวนทับพื้นที่ทํากินของชาวบานหลายแหง ในพื้นที่บานหวยแมซายเองไดรับ
ผลกระทบจากนโยบายตางๆ เหลานี้ กรณีที่มีปใญหาขัดแยงชัดเจนที่สุดคือ ในปีพ .ศ.2521 รัฐมี
นโยบายปลูกปุา มีการปใกหลักพื้นที่ปลูกปุาเขาไปในพื้นที่ทํากินของชาวบาน และเกิดกรณีพิพาทขึ้น
ในหมูบานนายบุญศรี อภิญญาวิศาล ดํารงตําแหนงผูชวยผูใหญบานในขณะนั้น ไดทําหนังสือร องเรียน
ไปยังหนวยงานตางๆ และเขียนจดหมายไปแสดงความคิดเห็นตอสถานีวิทยุกระจายเสียง 914 จึงทํา
ให เ กิด เจรจากั บ เจ า หน า ที่ ปุ า ไม และกั น พื้ นที่ น าและที่ ราบต่ํ าให แก ช าวบ า นในการทํ า มาหากิ น
นอกจากนี้ ชาวบานยังไดรวบรวมเงินกอนหนึ่งไปซื้อที่ดินอีกผืนหนึ่งทางฝใ่งตรงข ามภูเขา ซึ่งเป็นไร
เหลาของคนพื้นราบ และทําเรื่องขอซื้อสิทธิ์ในการทํามาหากินเป็นเงินกวา 200,000 บาท และมาแบง
กันไดครอบครัวละ 5 ไร เพื่อเป็นพื้นที่ทํามาหากินของคนในหมูบานจนกระทั่งทุกวันนี้
ตามความเป็นมาของหมูบาน ผูนําหมูบานสามารถแบงออกเป็นรุนตางๆ ดังนี้ รุนแรก นาย
แซงยุน แซลี ดํารงตําแหนงตั้งแตปี พ.ศ.2488–2490 รุนที่สอง นายเลาสู แซจเาว ดํารงตําแหนง
ตั้งแตปี พ.ศ.2491-2512 รุนที่สามนายเก฿าฟุง แซลี ดํารงตําแหนงปี พ.ศ.2513-2517 รุนที่สี่ นายบุญ
ศรี อภิญญาวิศาล ดํารงตําแหนง ตั้งแตปี พ.ศ.2517-2543 รุนที่หา นายวัฒนพงษแ ภัทรสุขเกษม ดํารง
ตําแหนงตั้งแตปี พ.ศ.2544-2547 และนายดุสิต อภิญญาวิศาล ดํารงตําแหนงผูใหญบานตั้งแตปี พ.ศ.
2547 จนถึงปใจจุบัน ในหมูบานหวยแมซายมี 91 ครอบครัว 61 หลังคาเรือน ประชากร 464 คน ใน
จํานวนนี้แยกเป็นชาย 218 คน และหญิง 246 คน (ขอมูลชุมชนปี พ.ศ. 2558)
ชีวิต การทามาหากิน และการท่องเที่ยวห้วยแม่ซ้าย
การทํามาหากินของชาวบาน ในยุคตั้งถิ่นฐานบนดอยบอ ชาวบานสวนใหญยังคงเป็นระบบ
เกษตรแบบตัดฟในโคนเผา ปลูกขาวไรไวกินในครัวเรือน และปลูกฝิ่นไวขายเป็นรายไดเลี้ยงครอบครัว
ตอมาชาวบานไดยายหมูบานอยูบริเวณใกลลําหวย ซึ่งหางจากพื้นที่ทํากินเดิม ใชเวลาเดินเทาเกือบ
ครึ่งวัน แตละครอบครัวตองพากันไปนอนที่ไรครั้งละ 20 - 30 วัน ประกอบกับผลผลิตขาวไรที่ลดลง
ทุกปี ทําให ช าวบ านส วนหนึ่งเริ่มบุกเบิกพื้นที่ริมลําห วยเป็นที่นา ในราวพ.ศ. 2512 โดยไดศึกษา
รูปแบบการทํานาจากคนพื้นราบ โดยไปซื้อพันธุแขาวของคนพื้นราบมาปลูก นอกจากนี้ ชาวบานยังเริ่ม
ปลูกงาขาว ทดแทนการปลูกฝิ่น แตปลูกงาไดเพียง 1-2 ปี ตองประสบปใญหาหนอนกินใบงา ในชวงยุค
นั้นหมูบานยังเป็นทางผานของทหารกองพล 93 (ทหารจีนคณะชาติ) ขนฝิ่นดวยมาตาง 700-800 ตัว
และมีทหารคุมกันอีกจํานวนหนึ่ง โดยกองทัพดังกลาวขนฝิ่นจากพมา ผานแมสลอง และผานมายัง
หมูบาน เพื่อนําฝิ่นไปสงที่ทุงหลวง (ทางเขาหวยขม) กองพล 93 จะมาพักระหวางทาง โดยทหารจะ
ปิดหมูบานเป็นเวลา 1 วัน ชาวบานนําหมู ไก มาขายใหทหาร ไดราคาดี ไกตัวหนึ่ง ราคา 200 บาท
หมูกิโลกรัมละ 300 – 400 บาท ทหารกองพล 93 จะแวะมา 1-2 ครั้งตอปี หลังจากชาวบานบุกเบิกที่
นาปลูกขาวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน สวนที่เหลือจะนําไปขายในตัวเมือง พอบุญศรีเลาถึงเหตุการณแ
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ในชวงนั้นวา “...ในช่วงแรกชาวบ้านยังไม่แน่ใจกับข้าวที่ตัวเองปลูกในทุ่งนา และยังคงกลับไปปลูกฝิ่น
บนดอยบ่อ แต่เมื่อปลู กข้าวได้ผ ลผลิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านจึงได้เลิกปลูกฝิ่น และหั นมาปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทน ตามคาแนะนาของผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามา
ส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่ นๆ...” หลังจากนั้น ระบบการผลิตของหมูบานจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการปลูกขาวนาดํา และขาวไร ควบคูไปกับการปลูกพืชเชิงพาณิชยแ เชน ขาวโพด ลิ้นจี่ สับปะรด
เป็นตน พอบุญศรี เลาวา “...หลังจากมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ห้วยแม่ซ้าย รัฐบาลได้พยายามแก้ไข
ปัญหา การตัดไม้ทาลายป่าของชาวบ้าน นายอาเภอได้เดินเข้ามาในหมู่บ้าน และคุยกับผมว่า ขณะนี้มี
ประกาศคณะรัฐมนตรีบอกว่า ไม่อยากให้ชาวบ้านออกไปทางานข้างนอกหมู่บ้าน อยากให้ทามาหากิน
อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งสวนทางกับความคิดของผม ผมอยากให้ชาวบ้านออกไปทามาหากินข้างนอกหมู่บ้ าน
หากไม่ให้เขาออกไปนอกหมู่บ้าน ชาวบ้านต้องทาแต่ไร่ ในแต่ละปีพื้นที่ต้องขยายออกไปเรื่อยๆ ดังนั้น
หากต้องการลดพื้นที่ภูเขาหัวโล้น ต้องให้คนในหมู่บ้านออกไปทางานรับจ้างข้างนอกหมู่บ้าน ออกไป
ศึกษาเล่าเรียนนอกหมู่บ้าน...”9 นอกเหนือจากการเกษตรภายในชุมชนแลว ชาวบ านยังใชเวลานอก
ฤดูเกษตรไปรับ จางทํางานนอกหมูบาน ส งบุตรหลานเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น สามารถทํางานใน
หนวยงานราชการตางๆ อาทิ นายประภาส อภิญญาวิศาล เป็นสาธารณสุขประจําหมูบาน ด.ต.สุชิน
เจียมเผาพันธุแ ด.ต.ประสิทธิ์ ภัทรสุขเกษม เป็นเจาหนาที่ตํารวจ เป็นตน
ภายหลังมาตั้งถิ่นฐานอยางมั่นคงอยูในบริเวณที่ตั้งของหมูบานในปใจจุบันนี้ ทําใหการทํามา
หากินมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตามไปดวย สภาพเศรษฐกิจและสังคมของคนในหมูบานยังคงความเป็น
ชุมชนดั้งเดิมที่มีสภาพบานเรือนและวิถีชีวิตความเป็นอยูแบบเรียบงาย และคงความเป็นชาติ พันธุแ
เมี่ยน โดยเฉพาะบานเรือนที่ทําจากฝากไมไผ หลังคามุงหญาคา ชาวอิ้วเมี่ยนยังคงแตงกายดวยเสื้อผา
เครื่องแตงกายแบบดั้งเดิมคงความเป็นเอกลักษณแทางวัฒนธรรม อีกครั้งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยัง
ไมคอยสะดวกสบายเทาใดนัก ไฟฟูายังไมเขามาในหมูบาน เชนเดียวกั บถนน ประกอบกับสภาพทาง
ภูมิศาสตรแที่สวยงาม ผนวกกับเสนหแทางวัฒนธรรมชาวอิ้วเมี่ยน จึงเป็นที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขา
มาสัมผัสความงดงามดังกลาว นักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยวในหมูบานจํานวนมาก
จนกระทั่ง ปีพ.ศ. 2528 หมูบานไดเริ่มมีการบริหารจัดการการทองเที่ยวเป็นระบบมากขึ้นโดยสมาคม
การทองเที่ยวเชียงรายเป็นที่ปรึกษา ในยุคนั้นมีการประชาสัมพันธแหมูบานหวยแมซายอยางมาก ทั้ง
การถายทอดทางโทรทัศนแ เกี่ยวกับทัวรแชาง Home Stay และมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาพักตลอด
“.......ในช่วงปี 2530-2532 การท่องเที่ยวในหมู่บ้านคึกคักมาก มีการสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่
ร่วมกับบ้านรวมมิตร-ห้วยแม่ซ้าย ระยะประมาณ 7 กิโลเมตร ใช้เวลาช้างเดิน 2 ชั่วโมงครึ่ง ช่วงนั้นมี
9
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นักท่องเที่ยวเดินทางมาตลอด วันละ 10-20 เที่ยว ชาวบ้านมีรายได้ทั้งจากการทาทัวร์ช้าง และการ
ขายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว รายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว (ประมาณเดือน
ธันวาคม - กุมภาพันธ์) ประมาณเดือนละ 50,000 – 200,000 บาท....”10 การบริหารการทองเที่ยว
ของหมูบานในชวงนั้น เป็นลักษณะหุนสวน โดยมีประมาณ 20-30 หุน ระดมเงินทุนมาเชาชางจาก
จังหวัดเชียงใหมเขามารวมหุนทําทัวรแชาง โดยเริ่มแรกมีชางเพียง 3 เชือก ตอมาเพิ่มเป็น 8 - 10 เชือก
บางเชือกใชวิธีการเชาชางเป็นรายเดือนๆ ละ 2,000 -3,000 บาทตอเชือก บางเชือกระดมเงินหุนสวน
ซื้อในราคาเชือกละ 60,000 – 70,000 บาท เพื่อนํามาดําเนินกิจการทัวรแชางในแตละวัน
รูปแบบการทองเที่ยวในชวงนั้นเป็นการทองเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของผูคนใน
บริเวณนี้ หากนั่งชางคิดราคาตอคนๆ ละ 300 บาท เดินบานหวยแมซาย ไปยังน้ําตกหวยแมซาย และ
หากเดินทางไกลจนไปถึงบานรวมมิตรคิดราคา 500 บาทตอคน และหากเปิดบานใหพักเป็นแบบโฮมส
เตยแ เก็บคาที่พักนอนคืนละ 50 บาทตอคน ในหมูบานมีคนรวมดําเนินการกวา 40 หลังคาเรือน ในแต
ละวันชางแตละตัวตองรับกรุ฿ปทัวรแประมาณ 2-3 เที่ยว ดวยจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาใน
หมูบานเพิ่มขึ้นทุกวัน ทําใหชาวบานเกิดความกระตือรือรน เขารวมกิจกรรมทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น เริ่มมี
การรวมกลุมกันทางเครือญาติ เพื่อซื้อชางมาบริการนักทองเที่ยวตามเสนทางการเดินปุาจากบานรวม
มิตรมายังบานหวยแมซาย เริ่มมีการทํารานงานของที่ระลึกงานหัตถกรรมฝีมือ และธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยวเกิดขึ้นมากมาย ทั้งรานคา อาหาร การขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมฝีมือ
รวมถึงการขับรถยนตแรับจางเพื่อบริการนักทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวในหมูบานมีหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น

ภาพ 2 แสดงการจัดขายสินคาพื้นบานในงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ

ประสบการณแแ ละรู ป แบบการบริห ารจัดการทองเที่ยวของบานห ว ยแม ซายที่พ ยายาม
ปรั บ เปลี่ ยนวิถีชีวิตและความเป็ น อยูทางชาติพันธุแตนเอง ซึ่งถือวาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีทางชาติพันธุแของตนเอง มากไปกวานั้น การปรับเปลี่ยน
10

สัมภาษณแนายบุญศรี อภิญญาวิศาล อายุ 65 ปี อดีตผูใหญบานบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ,เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558

30

วิถีชีวิตที่เนนไปทางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมแบบใหมในปใจจุบันมากเกินไปทําให
เกิดการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมที่ไมยั่งยืน ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอการพัฒนาของชุมชน
ได พอบุญศรีเลาวา“....ในช่วงนั้น นักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านไม่ต่ากว่า 200 คนต่อวัน นักท่องเที่ยว
มาหนึ่งคนเราจะมีรายได้ต่อประมาณ 500-1,000 บาท เพราะทั้งค่าบริการในการนั่งช้างชมธรรมชาติ
ในป่ า ค่า ที่พั ก อาหารการกิน และการเลื อกซื้อ สิ น ค้า พื้น บ้า นของคนในหมู่บ้ าน ส่ งผลให้ ส ภาพ
เศรษฐกิจในหมู่บ้านของเราเริ่มดีขึ้น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้นเรื่อยๆ คนในหมู่บ้านมี
รายได้ทั้งจากการเกษตรและการท่องเที่ยว เมื่อชาวบ้านมีเงินและรับเอาวัฒนธรรมของข้างนอกเข้ามา
ในหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นทาให้อยากเปลี่ยนแปลงสภาพบ้านเรือนให้มีความมั่นคงถาวร ชีวิตความความ
เป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ชาวบ้านจึงเริ่มปรับเปลี่ยนก่อสร้างบ้านเรือนของตนเองแบบใหม่ ยังเริ่มปรับเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายไปเป็นแบบคนทั่วไปมากขึ้น......”11
การดําเนินการผานไปไมกี่ปี ผูประกอบการเริ่มประสบปใญหาการเดินทับเสนทางระหวาง
บานรวมมิตร กับบานหวยแมซาย จนเกิดการขัดแยงและกีดกันเสนทางกันขึ้น เชน ชางหวยแมซาย
หามขามเขตเขาไปบานรวมมิตร และเชนเดียวกับชางบานรวมมิตรขามฝใ่งมายังบานห วยแมซาย แต
หลั ง จากนั้ น ได มี ก ารเจรจาและช ว ยเหลื อ กั น ในลั ก ษณะของหุ น ส ว นขึ้ น และได มี ก ารพยายาม
ประชาสั ม พั น ธแ ก ารดํ า เนิ น กิ จ การร ว มกั น ในรู ป แบบการท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษแ และร ว มงานกั บ
หนวยงานตางๆ แตไมประสบผลสําเร็จมากนัก ประกอบกับชาวบานประสบปใญหาเรื่องการดูแลช าง
เนื่องจากโดยวิถีของชาวอิ้วเมี่ยนไมมีความรูเกี่ยวกับชาง ทั้งการเลี้ยงชาง ดูแลชาง รวมถึงการคัดเลือก
ชาง ทําใหหลายครั้งไดชางแกมาใชงาน (ชางหนุมเชือกละ 150,000 บาท ชางแกเชือกละ 60,000 –
70,000 บาท) หรือตองจางควาญชางมาชวยดูแล ดังนั้น ในชวงปี พ.ศ. 2538-2539 ชางเริ่มทยอย
ตายเนื่องจากเป็นชางแก และทํางานหนัก เหลือชางอยูเพียง 2 เชือก รายไดจากการทองเที่ยวเริ่ม
น อ ยลง และเงิ น ที่ ไ ด ม าไม พ อจ า ยให แ ก ค วาญช า ง รวมถึ ง ค า อาหารที่ ต อ งซื้ อ มาเลี้ ย งช า ง เช น
ขาวเปลือก ออย ฟใกทอง ผักเขียว สงผลใหไมมีผลกํา ไรและหุนสวนตางทยอยกันถอนหุนกันออกไป
จนในสุดตองเลิกกิจการทัวรแชาง ในปี พ.ศ.2542 เป็นตนมา อีกปใญหาหนึ่งที่สงผลตอการทองเที่ยว
ของหมูบานหวยแมซายคือ การพัฒนาเสนทางคมนาคม และไฟฟูา (พ.ศ. 2539) ที่เขามาในหมูบาน
ซึ่งไดนําเอาความเจริญ และความเปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบบานเรือน การแตงกาย และวิถีการทํามาหา
กินที่เนนการปลูกพืชเชิงพาณิชยแมากขึ้น เนื่องจากขนสงผลิตออกจากหมูบานไดสะดวกกวาในอดีต
สงผลตอจํานวนของนักทองเที่ยวลดนอยลงตามลําดับ ในแงของการบริหารจัดการทองเที่ยว ซึ่งสวน
ใหญดําเนินการในรูปแบบของหุนสวน ทั้งกลุมรานคาของที่ระลึกและงานหัตถกรรม กลุมทัวรแชาง
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และกลุมบริการรถยนตแโดยสาร และในภาคปฏิบัติวาการแบงปในผลประโยชนแของแตละกลุม ไมมีการ
จัดสรรเป็นกองทุนสําหรับการปรับปรุง ซอมแซมสถานที่ทองเที่ยว ในสวนของการจัดการของกลุม
ทั ว รแ ช า งเริ่ ม ประสบปใ ญ หาเรื่ อ งต น ทุ น ในการดู แ ลช า งที่ สู ง ทั้ ง การจ า งควาญช า ง อาหาร ฯลฯ
ประกอบกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เริ่มหันไปทองเที่ยวหมูบานอื่นๆ ที่ยังคงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม
เชน บานจะแล บานยะฟู ชุมชนชาวลาหู และบานอาผา ชุมชนชาวอาขา สุดทายบานหวยแมซายจึ ง
เป็นเพียงทางผานสําหรับนักทองเที่ยว ธุรกิจดานการทองเที่ยวตางๆ ในหมูบานจึงทยอยปิดลง
งานจาวดอยสัมพันธ์และวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน
ในชวงปลายทศวรรษ 2520 นอกจากธุรกิจทองเที่ยวที่สรางรายไดใหแกคนในชุมชนแลว
ชาวบานยังปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ ทั้งขาว ขาวโพด และสวนผลไม เนื่องจากถนนในหมูบานเริ่มมีความ
สะดวกสบาย ทําใหงายตอการขนสง ขาวโพดขายไดราคาดี ชาวบานมีรายไดเพิ่มขึ้น ในชวงนี้พบวา
ดานหนึ่ง ชุมชนพึ่งพิงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการทองเที่ยว ในขณะเดียวกัน ชาวบาน
พยายามถอดบทเรียนจากความลมเหลวของการทอ งเที่ยวในชุมชน ซึ่งมองวาสวนหนึ่งมาจากการ
เปลี่ย นแปลงของหมูบานที่ร วดเร็ว จนหลงลื มวัฒ นธรรมอันดีงามของตนเอง แตอีกสว นหนึ่งตาง
ตระหนักในความสําคัญของประเพณีวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่สําคัญของชนชาติอิ้วเมี่ยน “....ใน
อดีตเมื่อถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นทางเดินเท้า และดินแดง ถนนคอนกรีตยังไม่มี บ้านเรือนยังคงเป็น
สภาพดั้งเดิม หลังคามุงหญ้าคา มีการจัดทาทัวร์ช้าง และสามารถขายสินค้างานหัตถกรรมฝีมือ ผ้าปัก
เอกลักษณ์ของคนอิ้วเมี่ยนได้ แต่พอถนนหนทางเริ่มดีขึ้น ไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วนักท่องเที่ยวจึง
เริ่มหายไป......”12 หลังจากชุมชนรวมกันสรุปบทเรียน และเห็นพองตองกันถึงการฟื้นฟูวัฒนธรรมของ
ตนเองขึ้นมาใหม โดยมีวัตถุประสงคแเพื่อการรื้อฟื้นความเป็นตัวตนของชาวอิ้วเมี่ยน และการสราง
วัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนใหเป็นที่ยอมรับของหนวยงานราชการในพื้นที่ รวมถึงนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตา งประเทศ การจั ดงานวัฒนธรรม “จาวดอยสั มพันธแ ” เป็นกิจกรรมที่แสดงให เห็ นถึงความ
ตระหนักของชุมชนที่มีตอวัฒนธรรมตนเอง

ภาพ 3 แสดงสถานที่และบรรยากาศการจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ
12

สัมภาษณแนายบุญศรี อภิญญาวิศาล อายุ 65 ปี อดีตผูใหญบานบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย , สัมภาษณแเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2558
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จุดเริ่มตนของงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ เริ่มจากจัดหารายได เพื่อปรับปรุงโรงเรียนใน
หมูบาน ในปีพ.ศ. 2528 แตเมื่อรายไดจากการทองเที่ ยวในชุมชนเริ่มลดลง ในปี พ.ศ. 2544 ทาง
หมูบานไดรับการประสานงานจากองคแการบริหารสวนตําบลแมยาว เพื่อขอเป็นเจาภาพรวมในการจัด
งานดังกลาว เพื่อฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ และโฆษณา ประชาสัมพันธแอําเภอแมยาว ใหนักทองเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวตางชาติไดรูจัก โดยการชูประเด็นดานความหลากหลายทางวัฒ นธรรมและชาติพันธุแ
และสรางรายไดใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง งานจาวดอยสัมพันธแจัดขึ้นตอเนื่องประจําทุกปี จนกลายเป็น
งานประจําปีของตําบลแมยาว
ลักษณะเดนของภูมิปใญญาที่ไดรับการสืบทอดและปฏิบัติกันมานานหลายปีและสรางรายได
ใหแกคนในหมูบานคือ งานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ ซึ่งจัดในชวงวันที่ 14 กุมภาพันธแของทุกปี ซึ่ง
ถือวาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปใญญาและศักยภาพของคนในชุมชนไดรวมกันคิดและจัดทํา
ขึ้นตอเนื่องยาวนานมากวา 27 ปีมาแลว กิจกรรมดังกลาวนอกจากสรางความสัมพันธแใหแกคนภายใน
ชุมชนที่เป็นชาติพันธุแเดียวกันแลว ยังสงเสริมการสรางความสัมพันธแระหวางชุมชนตางๆที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงที่มีอยูอยางหลากหลายชาติพันธุแ และหลากหลายวัฒนธรรมใหสามารถเรียนรูและเคารพใน
วัฒนธรรมที่สวยงามของแตละกลุมชาติพันธุแอีกดวย
จุดเริ่มตนของงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ หรือที่รูจักในปใจจุบันนี้ “งานหุบเขาแหงความ
รัก : วัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ” มาจากการริเริ่มของพอบุญศรี อภิญญาวิศาล รวมกับศูนยแพัฒนา
และสงเคราะหแชาวเขา เขตพัฒนาบานหวยแมซาย โดยหัวหนาเขตสุริยนทแ ฉายดิลก ตั้งแตปีพ .ศ.
2528 วัตถุประสงคแหลักของการจัดการในชวงแรกคือ เพื่อหาเงินสมทบทุนในการกอสรางอาคารเรียน
ในโรงเรียนบานหวยแมซาย ประเด็นตอมาคือ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติพันธุแตางๆ และอนุรักษแสืบ
ทอดวัฒนธรรม เพราะแกนนําในชุมชนใหความสําคัญตอการศึกษาของบุตรหลานในหมูบาน แตขาด
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ คนในชุมชนจึงรวมกันคิดวา การจัดงานขันโตกนาจะเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สรางบประมาณมาสมทบได ดังนั้น จึงเริ่มดําเนินการจัดงานจาวดอยสัมพันธแขึ้นเป็น
ครั้งแรกไดเงินมาจํานวน 10,000 กวาบาท เพื่อใชเป็นงบประมาณสําหรับสรางโรงเรียน ทําให
ชาวบานมีกําลังใจที่จะดําเนินการตอๆ มาจนกระทั่งปใจจุบัน
การดําเนินการจัดงานในชวงแรก เนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จึงสามารถดําเนินการ
ไดปีเวนปี ในปีพ.ศ. 2532 ไดรับเกียรติจากทานผูวาราชการจังหวัดนายมนตรี ตระหงาน ในขณะนั้น
ทําใหชาวบานมีกําลังใจในการดําเนินการตอเนื่องเป็นประจําทุกปี ในการจัดงานแตละปี ชาวบานเป็น
ผูดําเนินการเองทุกดาน ยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นการระดมทุนกันภายในชุมชน
เอง โดยคาดวาการจัดกิจกรรมดังกลาวเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคนในชุมชนรูจักตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริมความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันของคนในชุมชน
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ในการจัดงานแตละปี กิจกรรมหลักคือ มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ
ตางๆ ทั้งเมี่ยน ลาหู อาขา ปกาเกอญอ ไทใหญ ไทลื้อ การแสดงจากนักรองเพื่อชีวิต ผูที่จะเขาไปชม
การแสดงตองซื้อบัตรเขาชม และจัดขันโตกอาหารพื้ นบานบริการ สวนในบริเวณงานมีการจัดแสดง
สินคางานหัตถกรรมพื้นบานใหเลือกซื้อไดตลอดงาน สวนการบริหารจัดการทั้งดานสถานที่ อาหาร
การประสานงานตางๆ ชาวบานเป็นผูดําเนินการทั้งหมดจากการนําของพอบุญศรี และคณะกรรมการ
ของหมูบาน
แนวคิดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงการจัดงานจาวดอยสัมพันธแครั้งใหญคือ ในปีพ.ศ 2533
ประเทศไทยไดจัดการประกวดหมูบานวัฒนธรรมทองเที่ยวดีเดนที่จังหวัดเพชรบูรณแ ดังนั้น นายก
สมาคมนักทองเที่ยวและหัวหนาศูนยแสงเคราะหแชาวเขา ไดเชิญพอบุญศรี อภิญญาวิศาล พรอมทั้งตัว
แทนชาวบานไปรวมงานและมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณแ ทําใหพอบุญ
ศรีไดแนวคิดในการบริหารหมูบานดวยการจัดเป็นคุมบานๆ ละ 10-20 หลังคาเรือน มีหัวหนาคุมบาน
และรองหัวหนาคุมบานในการบริหารจัดการและประสานงานในระดับคุมบาน มีทั้งหมด 5 คุมบาน
และไดแนวคิดในการปรับ พื้นที่บริเวณปุาไมทางดานเหนือของหมูบานใหเป็นสถานที่จัดงานโดยได
ระดมกําลังแรงงานจากสมาชิกคุมบานตางๆ ในการรับผิดชอบพื้นที่แตล ะส วน ใชเวลาในการขุด
ประมาณ 1 เดือน จึงขุดสําเร็จ และไดพยายามประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมาชวยออกแบบ
สถานที่ใหมีความรมรื่น และมีที่นั่งตามจุดชมการแสดง พรอมทั้ง มีการจัดการที่ดียิ่งขึ้น ตอมาในปี
พ.ศ. 2534 การจัดงานเป็นไปอยางคึกคัก และมีนักทองเที่ยวเขามารวมงานอยางลนหลาม อีกทั้ง
ชุมชนยังไดมีการศึกษาดูงานมินิไลนแแอนซาวนแ (อาขาบนภูเขา) ณ ศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา
ปี พ.ศ.2543 สงผลใหในปีตอๆ ไดมีการพัฒนารูปแบบการจัดงานจาวดอยสัมพันธแ จนกระทั่งในปีพ .ศ.
2544 หนวยงานภาครัฐโดยองคแการบริหารสวนตําบลแมยาว ไดเริ่มเห็นความสําคัญของการจัด
กิ จ กรรมดั ง กล า ว และเข า มาให ก ารสนั บ สนุ น และบริ ห ารจั ด การในงานดั ง กล า วตลอดเรื่ อ ยมา
จนกระทั่งในปใจจุบันนี้ถือวาเป็นการจัดงานครั้งที่ 27 และในปีพ.ศ. 2545 การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยจังหวัดเชียงรายไดบรรจุกิจกรรมงานจาวดอยสัมพันธแเขาสูปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัดดวย

ภาพ 4 แสดงบรรยากาศและรูปแบบการจัดงานแสดงวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ
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การจัดงานจาวดอยสัมพันธแครั้งที่ 27 หรือครั้งลาสุดในปีพ.ศ. 2558 นี้ ทางหมูบานไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมจากองคแการบริหารสวนตําบลแมยาว ในสวนของการบริหาร
จั ดการดานสถานที่ เครื่ องเสี ย ง คาน้ําคาไฟ คาการแสดงตางๆ (ปใจจุบันก็ไดเงินจากการดําเนิ น
กิจกรรมประมาณ 40,000-50,000 บาทเขากองทุนหมูบาน) การจัดการในงานครั้งนี้ เทศบาลสมทบ
มาใหดําเนินการเป็นเงินสองแสนบาท เพื่อใชเป็นคาจัดสถานที่ คาไฟ คาเครื่องเสียง ดนตรี กับนักรอง
ส ว นรายได ที่ ไ ด จ ากการขายบั ต ร และขั น โตกๆ ละ 1,500 บาท แบ ง ให ก ลุ ม แม บ า น 700 บาท
(อาหาร 4 อยาง โค฿ก โชดา เหลา น้ํา เทียน 1 ชุด) เอามาบริหารจัดการ จํานวน 100-200 บาท เขา
กองทุนหมูบาน สวนที่เหลืออีก 800 บาท แรงงานที่ไปบริการ รวมทั้งคาใชจายใหแกนักแสดงแตละ
หมูบาน รัฐบาลจายใหคาอาหารชุดละ ๒,๐๐๐ บาท เงินที่ใหแกชาวบานที่มาสมทบการแสดงเอาไป
จางนักรองนักดนตรี ในปีพ.ศ. 2558 นี้จัดขันโตกทั้งหมด 200 ขันโตก
การจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแถือวาเป็นสวนหนึ่งที่สรางพลังภายในกลุมชาติพันธุแ
ตางๆ ใหกระจางแกสายตาบุคคลภายนอก และสามารถลบลางความอคติทางชาติพันธุแที่เคยมีในอดีต
ใหเบาบางลงไปบาง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของทั้งคนภายในชุมชนบานหวยแมซ าย และชุมชน
โดยรวม ตลอดจนหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันเป็นสวนหนึ่งที่จะชวยกันสานสราง
ความสัมพัน ธแอันดีระหวางกลุ มคนที่มีความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุแให สามารถอาศัยอยู
รวมกันไดอยางสันติสุขและมีความเคารพซึ่งกันและกัน
ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติพันธุ์อิ้วเมี่ยน
ทา มกลางความเปลี่ ย นแปลงของเส น ทางท อ งเที่ย วของหมู บา น และการปรั บ เปลี่ ย น
เศรษฐกิจของคนในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูและปรับตัวทางวัฒนธรรมของตนเอง
โดยผูใหญบานบุญศรี อภิญญาวิศาล หรือรูจักกันในนามพอหลวงศรี เป็นผูริเริ่มแนวคิดในการจัดสราง
ศูน ยแการเรี ย นรู ทางวัฒ นธรรมขึ้น ตั้งแตปี พ.ศ. 2547 จุดเริ่มตนของแนวคิดนี้คือ คนในชุมชน
โดยเฉพาะคนเฒาคนแกเริ่มหันมาตั้งคําถามวา จากสถานการณแความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของชุมชน
ลูกหลานเริ่มไมคอยสนใจภาษาและวัฒนธรรมของคนเมี่ยนแล ว ชาวบานจึงไดชวยสรางสัญลักษณแ
ทางดานชาติพันธุแ ผานสิ่งกอสรางคือศูนยแการเรียนรูฯ เพื่อใหลูกหลานไดตระหนักถึงความเป็นชาติ
พันธุแของตนเอง “..หากรุ่นพวกเราไม่สนใจ หรือสร้างอะไรให้ลูกหลานแล้ว อีกหน่อยลูกหลานจะไม่รู้
รากเหง้าวัฒนธรรมของตนเองแล้ว เราเป็นคนอิ้วเมี่ยน ต้องรู้จักตนเอง รู้จักวัฒนธรรมของตน ผม
อยากให้มีการสร้างศูนย์วัฒนธรรมขึ้นในหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ลูกหลาน...เราเริ่มจากการมี
แค่ความคิดและใช้วิธีระดมกาลังแรงงานคนในชุมชน และกาลังเงินของคนในหมู่บ้านด้วยกันเอง....”13
13

สัมภาษณแนายบุญศรี อภิญญาวิศาล อายุ 65 ปี อดีตผูใหญบานบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย สัมภาษณแเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
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นอกจากนี้ การที่ผูนําชุมชนไดมีโอกาสทํางานรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และ
กลุมเครือขายชาติพันธุแตางๆ ในจังหวัดเชียงราย ทําใหพอหลวงศรีไดเริ่มตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดสรางศูนยแการเรียนรูทางวัฒนธรรมในหมูบาน เพื่อใชเป็นสถานที่ในการพบปะและแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอิ้วเมี่ยน
ในชวงแรกของการกอสรางศูนยแวัฒนธรรมฯ พอบุญศรี ไดรับเงินสนับสนุนจากองคแการ
บริหารสวนตําบลแมยาวเป็นเงินจํานวน 10,000 บาท เป็นทุนเริ่มตนในการกอสรางศูนยแฯ ซึ่งขณะนั้น
เป็นเพียงเพิงเล็กๆ มุงหญาคา ตอมาไดรับงบประมาณจากโครงการ SML สนับสนุนเพิ่มเติมอีก
150,000 บาท และจากการบริจาคของคนในชุมชน เชน นางจันทรแเพ็ญ อภิญญาวิศาล สมทบเงิน
จํานวน 100,000 บาท ฯลฯ
สําหรับการดําเนินการกอสรางนั้น ชาวบานบานหวยแมซายทุกหลังคาเรือนไดอุทิศแรงงาน
ในการรวมกันกอสรางทุกวัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารวมกันกอสราง ใชเวลาในการกอสราง 2
เดือนในระหวางการดําเนินการกอสรางนั้น คณะกรรมการการกอสรางไดรับความอนุเคราะหแจากกรม
ปุาไมในการอนุญาตใหใชตนไมที่ลมจากลมพายุพัด มาเป็นโครงสรางและฐานสําคัญในการกอสราง
เมื่อดําเนินการกอสรางเสร็จเรี ยบรอยแลว ศูนยแวัฒนธรรมฯ จึงไดรับความกรุณาจากผศ.
ดร.รณิดา ปิงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะวิจัย ไดมาดําเนินโครงการศึกษาและ
พัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพปุาชุมชนบานหวยแมซาย ซึ่งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสภาวิจัยแหงชาติ มาชวยจัดทําโปสเตอรแแนะนําจารีตประเพณีและพิธีกรรม
สําคัญของชาวอิ้วเมี่ยนและนํามาจัดไวภายในศูนยแฯ นอกจากนี้ ไดชวยดําเนินการสํารวจเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติปุาชุมชนหวยแมซาย โดยผานกระบวนการสื่อความหมายธรรมชาติ และจุดศึกษา
เรียนรูอีก 4 จุดประกอบดวย จุดที่หนึ่ง ศึกษาวิถีชีวิต ความเชื่อ และธรรมชาติ จุดที่สอง ศึกษา
เสนทางน้ํา ชาง และวัฒนธรรม จุดที่สาม ศึกษาศูนยแกลางวัฒนธรรม ประเพณีที่มีชีวิต และจุดที่สี่
ลานแหงการเรีย นรู ธรรมชาติ ภูมิปใญญา และเรื่องเล า พรอมทั้งจัดกิจกรรมและสื่ อประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหแกชุมชนอีกดวย

ภาพ 5 แสดงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมของเยาวชนเผาอิ้วเมีย่ นบานหวยแมซาย
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ปใจจุบันนี้ ศูนยแการเรียนรูวัฒนธรรมชนเผาอิ้วเมี่ยน นอกจากจะเป็นแหลงเรียนรูภูมิปใญญา
และองคแความรูดานตางๆ ของชาวอิ้วเมี่ยนในหมูบานหวยแมซายแลว ยังเป็นสถานที่สําคัญในการ
ฝึกอบรมและถายทอดองคแความรู ตางๆ รวมทั้งเป็นศูนยแรวมทางดา นจิตใจของคนในชุมชน ตาม
ทัศ นคติแ ละโลกทั ศ นแ ข องชาวอิ้ ว เมี่ ย นนั้น จะมี ค วามเชื่ อ พื้น ฐานว า การดํ า รงอยู ในกรอบจารี ต
ประเพณีทั้งในทางโลก และทางจริยธรรม จะนํามาซึ่งความสุข ความอยูดีกินดี ทั้งในภพนี้ และภพ
หนา มากไปกวานั้นชาวเมี่ยนในหมูบานหวยแมซายยังมีการหลอมรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายๆ
ดานให เป็ น หนึ่ งเดีย วเพื่อให สอดคล องกับสถานการณแความเปลี่ ยนแปลงในปใจจุบันและพยายาม
อนุรักษแปกปใกษแรักษาจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ใหสืบตอๆ ไปยังรุนลูกรุนหลานอยางมี
เอกลักษณแเฉพาะทางวัฒนธรรม
หอพิธีกรรม ศูนย์รวมทางเครือญาติ
ตามความเชื่อและทัศนคติเรื่องของระบบจักรวาลวิทยาของชาวอิ้วเมี่ยน มีความเชื่อใน
เบื้องตนวา ผูที่สรางจักรวาลคือ เปี้ยน โกว ฮูง (盘 古 皇) โดยไดแบงโลกออกเป็นสองสวนตรงกัน
ขามกันคือ โลกของหยิน (阴) โลกทางเมี้ยนที่ไมมีตัวตน หรือโลกแหงจิตวิญญาณ และโลกแหง หยาง
(阳) หรือโลกปใจจุบัน ซึ่งประกอบดวย มนุษยแ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เชน สัตวแ พืช สวนผีหรือเทพตางๆ
จะอยูในโลกของหยิน หรือโลกแหงจิตวิญญาณ ซึ่งประกอบดวยสวรรคแ บาดาล และนรก เป็นตน (จง
หทัย อมรพัฒนกุล, 2536 : 78) แตทั้งนี้และทั้งนั้นโลกทั้งสองจะตองมีการเชื่อมประสานสัมพันธแกัน
อยางตอเนื่องไปดวย ตามความเชื่อของชาวอิ้วเมี่ยน โลกของหยิน หรือโลกแหงจิตวิญญาณ จะมีการ
จัดระเบียบการปกครองแบบระบบศักดินาของจีนโบราณ และมีผีหรือเมี้ยนหลายระดับหลายตําแหนง
โดยมีตําแหนงสูงสุดคือ พระอินทรแ หรือ “หยุด ตเาย ฮูเง” (玉皇大帝) ซึ่งมีทั้งเมี้ยนที่ดี (神) และ
เมี้ยนที่ราย (鬼) แมโลกมนุษยแจะเป็นโลกแหงหยาง แตทุกสิ่งทุกอยางรวมทั้งมนุษยแจะมีขวัญหรือ
วิญญาณอยูกับตัว มนุษยแจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือเมี้ยน หากใครลวงเกิน
หรือละเมิดตอสิ่งเหนือธรรมชาติ ก็จะถูกลงโทษ
จากความสัมพันธแดังกลาวนี้ ชาวอิ้วเมี่ยนนอกจากจะมีสายสัมพันธแทางเครือญาติกับคนใน
โลกมนุษยแแลว ยังตองมีสายสัมพันธแทางโลกของหยิน หรือโลกแหงจิตวิญญาณ เมื่อจะทํากิจกรรมใด
ในโลกมนุษยแจะตองบอกกลาวใหแกบุคคลที่อยูอีกโลกหนึ่งไดรับรูรับทราบโดยมีตัวแทนผูสงสารในการ
ติดตอคืออาจารยแผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือ “ซิบเมี้ยนเมี่ยน” (祭司) ที่เป็นผูชายอันเป็น
สัญลักษณแแหงความแข็งแรงและกลาหาญตามความเชื่อของอิ้วเมี่ยน
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ภาพ 6 แสดงหอพิธีกรรม และพิธีกรรมเซนไหวในวันสําคัญของชาวอิ้วเมี่ยนภายในหอพิธีกรรม

การกอสรางหอพิธีกรรม เริ่มกอสรางปี พ.ศ. 2556 โดยการนําของพอบุญศรี อภิญาวิศาล
อดีตผูนําหมูบาน ทั้งนี้กอนการสรางได “เจี้ยว ฉิม”หรือ เสี่ยงทายเพื่อเลือกพื้นที่โดย ซิปเมี้ยนเมี่ยน
หรืออาจารยแประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หลังจากเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม ตั้งอยูสูงกวาหมูบาน ตามที่
ซิปเมี้ยนเมี่ยนทํานายแลว ชาวบานจึงไดระดมทุนกัน เพื่อสร างหอพิธีกรรม เงินทุนกอนแรกจํานวน
100,000 บาท จากลูกสาวที่ทํางานอยูในกรุงเทพฯ และจากเครือญาติทั้ง 8 แซตระกูล ในหมูบาน
ไดแก ละเจเวเมี่ยน (แซจเาว) ละเหลยเมี่ยน (แซลี) ละตั่งเมี่ยน (แซเติ๋นหรือแซตั้ง) ละจั่นเมี่ยน (แซซิ่น)
ละเปียนเมี่ยน(แซพาน) ละหยางเมี่ยน (แซยาง) ละเหลี่ยวเมี่ยน(แซเลี้ยว) ละปูงเมี่ยน (แซฟุูง) เป็นตน
ไดงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท หลังจากนั้นจึงทําเรื่องขอสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนจาก
หน ว ยงานราชการ ไดแก เชน องคแการบริห ารส ว นตําบลแมยาว และศูนยแพัฒ นาชาวเขาจังหวัด
เชียงราย
หลังจากสรางเสร็จ แตละตระกูลไดอัญเชิญบรรพบุรุษ มายังหิ้งบูชาภายในหอพิธีกรรม
ประกอบดวย 8 ตระกูล ไดแก ละเจเวเมี่ยน (แซจเาว) ละเหลยเมี่ยน (แซลี) ละตั่งเมี่ยน (แซเติ๋นหรือ
แซ ตั้ ง ) ละจั่ น เมี่ย น (แซ ซิ่ น ) ละเปี ย นเมี่ ย น (แซพ า น) ละหย า งเมี่ ย น (แซ ย า ง) ละเหลี่ ย วเมี่ ย น
(แซเลี้ยว) ละปูงเมี่ยน (แซฟุูง)

ภาพ 7 แสดงวันขึ้นปีใหมของชาวอิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย
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โดยทั่วไปในสังคมวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยน การประกอบพิธีกรรมหรือการเซนไหวบรรพบุรุษ
จะตองดําเนินการในบานเรือนหลักของแตละวงศแตระกูลเทานั้น ไมสามารถนําเอาไปไวในพื้นที่อื่นๆ
ได แตการดําเนิน การจัดตั้งหอพิธีกรรมของบานหวยแมซายมีลั กษณะพิเศษกวาที่อื่นๆ ที่สามารถ
ปรึกษาหารือกันและสรางขอตกลงรวมกัน ในการนําเอาผีบรรพบุรุษมาเซนไหว หรือประกอบพิธีกรรม
พรอมกันในสถานที่แหงนี้ไดอยางไมมีเงื่อนไขหรือขอตําหนิใดๆ จากสมาชิกในชุมชน และสามารถ
ดําเนินการตอเนื่องมาหลายปี โดยมีกิจกรรมทางพิธีกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการดังตอไปนี้
พิธีป๋าย เซี๋ยงเหี้ยง หรือวันขึ้นปีใหม ทุกวงศแตระกูลตองนําเครื่องเซนไหวมาไหวบรรพบุรุษ
และมารวมกันทําพิธีปาย เหี้ยง ในหอพิธีกรรมตามธรรมเนียมแบบชาวอิ้วเมี่ยนทุกขั้นตอน นอกจากนี้
ยังมีการมารวมกันนับถอยหลังการสงทายปีเกาตอนรับปีใหม (Count down) ตามธรรมเนียมนิยม
แบบสากลผสมกลมกลืนเขาไปอีกดวย
พิธีเจี๋ย เจี๊ยบเฝย หรือพิธีวันสารทจีน ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน จะมาไหว
บรรพบุรุษรวมกัน เนื่องจากเป็นเดือนที่สําคัญที่ลูกหลานไดแสดงความกตัญโูตอบรรพบุรุษและถือวา
เป็นวันปีใหมของบรรดาเทวดาฟูาดิน หรือภูตผีตางๆ และยังเป็นการเซนไหวเพื่ออุทิศสวนกุศลใหแกผู
ที่ลวงลับไปแลว
พิธีไหวบรรพบุรุษ หรือวันเช็งเมง วันสําหรับการไหวในแตละปีจะไมตรงกัน จะประมาณ
เดือน 3 หรือเดือน 4 ตามปฏิทินจีน ทุกเครือญาติจะนําอาหารคาวหวาน และเครื่องดื่มตางๆมาเซน
ไหวบรรพบุรุษของตนเองในหอพิธีกรรม

ภาพ 8 พิธีเลี้ยงผีและทําบุญสะพานของชาวอิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย

จากขอเท็จ จริงที่กลาวมาเบื้องตน ดูเหมือนวา การสรางหอพิธีกรรม และการประกอบ
พิธีกรรมทางความเชื่อ รวมทั้ง กิจกรรมทางสังคมในรอบชีวิตของชาวอิ้วเมี่ยนบานห วยแมซาย ตางก็
เป็นสวนหนึ่งที่นอกจากชวยหลอหลอมทางจิตใจใหแกคนในชุมชนและสรางความสัมพันธแอันดีระหวาง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติใหสามารถอยูรวมกันไดกลมกลืนและ
สมานฉันทแกันแลว แตภายใตความเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองวัฒนธรรม และการ
ทองเที่ยวในปใจจุบัน พิธีกรรมและความสําคัญของพิธีกรรมตางๆ ไดลดบทบาทในการกํากับวิถีชีวิต
ของผูคนลง และเปลี่ยนแปลงตามไปดวย อยางไรก็ตาม คนในชุมชนก็ไดพยายามดําเนินการสืบทอด
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ถายทอดองคแความรูและจารีตประเพณีตางๆ สูลูกหลานดวย เชน โครงการผูสูงวัยใสใจลูกหลาน ซึ่ง
เป็นโครงการที่ดําเนินการสนับสนุนจากหนวยพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขาจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนาง
ทัศนียแ วารีชมพูเป็นผูรับผิดชอบโครงการ โดยดําเนินการจัดฝึกอบรมใหความรูแกเยาวชนรุนใหมของ
หมูบานในการที่จะเรียนรูและทําความเขาใจตอจารีตวัฒนธรรม ภาษา สมุนไพร การเตรียมการจัดทํา
พิธีกรรม งานหัตถกรรมฝีมือ และการทําอาหารใหแกเยาวชนรุนใหมไดเรียนรูอีกดวย นอกจากนี้ การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรและการจัดการทองเที่ยวในชุมชนแลว คนในชุมชนยังมีบางส วนที่
ประกอบอาชีพอยางอื่นอีก เชน การรับราชการครู ตํารวจ พนักงานราชการ หรือลูกจางในสวนงาน
ราชการ หรือธุรกิจการทองเที่ยว การขับรถรับจาง เป็นตน แตเนื่องจากขอจํากัดในดานพื้นที่ทํามาหา
กิน การออกไปหางานทําในรูปแบบของการรับจางนอกหมูบานจึงเป็นไปอยางปกติสําหรับคนในพื้นที่
ทั้งในตัวเมืองเชียงราย ตางจังหวัด หรื อแมแตการออกไปทํางานในตางประเทศ เชน ไตหวัน เกาหลี
เป็นตน
หากพิจารณาพิธีกรรมในรอบชีวิตของชาวอิ้วเมี่ยน ทั้งพิธีกรรมในระดับครอบครัว เครือ
ญาติ และชุมชน พิธีกรรมตางๆ นอกจากจะเป็นรูปแบบของการจัดระเบียบแบบแผนทางสั งคม
วัฒ นธรรมของชาวอิ้ว เมี่ยนแลว พิธีกรรมเหลานั้น ยังมีส ว นเป็นกระบวนการหนึ่งในการสืบทอด
ถายทอดองคแความรูหรือภูมิปใญญาของคนรุนเกาสูคนรุนใหม ตลอดจนเป็นเครื่องมือสําคัญในการหลอ
หลอมจิตใจของคนในชุมชนใหเป็นหนึ่งเดียวกันได เชน การสรางศูนยแวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนของหมูบาน
และการสรางหอพิธีกรรมของหมูบาน ที่สามารถนําเอาบรรพบุรุษของแตละวงศแตระกูลมารวมกันทํา
พิธีในหอพิธีกรรมนี้ได และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมอยางตอเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีมาแลว
กิจกรรมเหลานี้ไมเพียงแตสะทอนใหเห็นถึงการมีสวนรวมและความสามัคคีของคนในชุมชนเทานั้น
หากยังสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธแของคนในชุมชนกับหนวยงาน และองคแกรชุมชนภายนอกชุมชน
ที่ตางมาใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง และเป็นความสัมพันธแที่มุงเนนการสราง
มิตรภาพและความสัมพันธแอันดีระหวางกลุมชาติพันธุแที่หลากหลาย และวัฒนธรรมที่หลากหลายให
สามารถผสมกลมกลืนและอยูรวมกันไดอยางสมานฉันทแ
วิถีคนกับป่า : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแลนแตนน้าดีและบ้านกามุน้าห้า แขวงหลวงน้าทา
เมืองหลวงน้ําทาเป็นเมืองสําคัญในประวัติศาสตรแไท เพราะที่ตั้งอยูระหวางรัฐไทหลายรัฐ
จึงมีความสัมพันธแกับรัฐไทโบราณ เชน ลานนา ลานชาง เชียงตุง และสิบสองปในนาอยางแนนแฟูนมา
เป็นระยะเวลายาวนานหลายรอยปีมาแลว จากหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งรวมทั้งมีเครื่องหินที่ได
คนพบอยูแมน้ําจุก ทุงเพียง เมืองเวียงพูคา และจากหลักฐานรูปภาพ ที่ผาแตม เมืองนาแล สามารถ
สันนิษฐานวา แขวงหลวงน้ําทาเคยมีมนุษยแไดมาอาศัยอยูประมาณกวา 6,000 ปี ผานมาแลว หนังสือ
ตํานานเชียงขวาง ฉบับแรก ไดถูกเขียนขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรแความเป็นมาของ
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อาณาจักรเชียงขวาง ซึ่งตั้งอยูแถบแมน้ําโขงในตนศตวรรษที่ 16 โดยเจาฟูาเด็กนอยเผาลื้อที่เป็นเชื้อ
กษัตริยแเชียงรุง นับแตมีการกอตั้งเป็นอาณาจักรมาไดไมเทาใดก็ไดรับผลกระทบจากอาณาจักรลานนา
ในตนศตวรรษที่ 16 นั้นเอง แตกลางศตวรรษที่ 16 ถึงตนศตวรรษที่ 19 อาณาจักรเชียงขวางไดตกอยู
ภายใตการคุมครองของอาณาจักรลานนา การดํารงชีวิตของประชาชนไดรับความลําบาก เนื่องจาก
เกิดมีขอขัดแยงหลายครั้ง
ภูมิศาสตร์ ผู้คน และการท่องเที่ยวหลวงน้าทา
ในปีค.ศ. 1885(พ.ศ.2428) เพื่อยุทธศาสตรแทางดานการทหาร และเพื่อแสวงหาที่ดินทําการ
ผลิตกสิกรรม เจาฟูาสีลิหนอ ซึ่งปกครองเมืองเชียงขวางในเวลานั้น ไดนําพาไพรพลกวา 1,000 คน
เคลื่อนยายมาตั้งถิ่นฐานอยูเขตที่ราบเมืองสิงในปใจจุบัน (Grabowsky,1992) อยูทิศใตของเมืองสิง ก็
ปรากฏวามีไพรพลเคลื่อนยายมาตั้งถิ่นฐานอยูอาณาบริเวณนั้น แตศตวรรษที่ 16-19 เชนกัน อยูที่ราบ
เมืองหลวงน้ําทา และเมืองเวียงพูคา ก็มีผูคนเคลื่อนยายเขามาเชนกัน ในปีค .ศ. 1587(พ.ศ.2130) มี
กลุมของเผายวน จํานวน 17 ครอบครัว ยายมาจากเชียงแสน เขามาตั้งถิ่นฐานที่ราบเมืองหลวงน้ําทา
และตั้งบานเรือนอยูบริเวณบานเวียงใต เมืองหัวทา ไดสรางขึ้นภายใตรูปแบบการปกครองแบบจารีต
ของพื้นเมือง โดยการนําของแสนหานสุลิน ในปีค .ศ. 1628 (พ.ศ.2171) พระธาตุปุมปูก และพระธาตุ
ผาสาด ไดสรางขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณแแหงมิตรภาพ และความเป็นกลางระหวางเมืองหัวทา และเชียง
แสน พระธาตุปุมปูกดวงองคแเกายังหลงเหลือใหเห็นจนถึงทุกวันนี้ และตั้งอยูทิศใตของเทศบาลแขวง
หลวงน้ําทาใกลกับบานน้ําแงน ซากปรักหักพังของพระธาตุผาสาด ถู กคนพบอยูยอดหวยน้ําดี แต
เกือบไมเหลือใหเห็นอีก
ในระยะปลายปีค.ศ. 1700 (พ.ศ.2243) กอนการครองราชยแของเจาฟูาสิลิหนอ ซึ่งเป็นกลุม
คนลื้อกลุมแรกที่ไดเคลื่อนยายอาณาจักรเชียงขวางมาอยูเขตเมืองสิง นางเข็มมา ภรรยามายของเจา
ฟูาเชียงขวางไดนําพาไพรพลมาสรางพระธาตุเชียงตึง ในปีค.ศ. 1787 (พ.ศ.2330) มาถึงปใจจุบัน พระ
ธาตุเชียงตึงยังคงเป็นสถานที่สักการะบูชาของชาวพุทธศาสนาของกลุมชาติพันธุแลื้อในเขตดังกลาว
และยังเชื่อกันวาภายในพระธาตุเชียงตึงมีอัฐิของพระพุทธเจาอีกดวย
ในปีค.ศ. 1890 (พ.ศ.2433) กลุมชาติพันธุแไทยวนไดพากันกลับมาตั้งถิ่นฐานอยูที่ทุงเพียงน้ํา
ทาอีกครั้งหนึ่ง โดยการนําของเจาหลวงสิทธิสาน เพื่อสรางเมืองหลวงหัวทา วัดหลวงขอน ซึ่งเป็นวัด
ใหญกวาวัดอื่นในแขวงหลวงน้ําทาก็ไดรับการสรางขึ้นในปีค .ศ. 1892 (พ.ศ.2435) แตการสรางเมือง
หลวงหัวทาขึ้นใหมนั้น ไดมี ความสงบรมเย็นเพียง 2 ปีเทานั้น ในปีค .ศ. 1894 (พ.ศ.2437) กอง
ประชุมรวมระหวางฝรั่งเศส อังกฤษ และสยามไดเห็นดีใหฝรั่งเศสเขามาปกครองเมืองหลวงหัวทา ใน
นั้น ไดถือเอาเขตเหนื อสุดของแมน้ําโขง เขตเมืองสิงจนถึงเขตเชียงแสนเป็นเส นชายแดนระหวาง
อํานาจการปกครองฝรั่งเศส และอังกฤษ หลังจากนั้นก็มีกลุมคนไตดําอพยพเขามาจากสิบสองจุไท ใน
ภาคตะวัน ตกเฉีย งเหนื อของเวีย ดนาม มาตั้งถิ่นฐานอยูบานทุงไจ ซึ่งอยูริมแมน้ําทาในปใจจุบันนี้
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หลังจากนั้นก็ยังมีกลุมคนไตเหนือ ไทขาว อาขา แลนแตน เยา และลาหูเขามาอาศัยอยูเพิ่มเติม ซึ่งมี
ถิน่ กําเนิดอยูสิบสองปในนา ของประเทศจีน และพมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็ไดพากันอพยพลงมา
ตั้งถิ่นฐานอยูที่ราบ และเขตภูเขาบริเวณเมืองหลวงหัวทา
ในปลายปีค.ศ. 1950(พ.ศ.2493) ภายหลังฝรั่งเศส ถอนกําลังออกจากอินโดจีน หลังจากแพ
สงครามเดียนเบียนฟู เมืองหัวทาก็ไดเกิดมี ความขัดแยงอีกครั้งหนึ่ง เป็นความขัดแยงระหวางทหาร
ฝุายราชอาณาจักรลาวที่มีอเมริกาหนุนหลังและกําลังฝุายประเทศลาว ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1962
(พ.ศ.2505) เมืองหลวงหัวทา ไดตกอยูภายใตการปกครองของฝุายประเทศลาว และไดตั้งชื่อเป็น
“แขวงหลวงน้ําทา” พื้นที่ระหวางเมืองหวยทรายและเวียงพูคา เรียกวา “แขวงหัวของ” อยูภายใต
การปกครองฝุายราชอาณาจักร จนมาถึงระยะเวลาสถาปนาเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวในปีค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) ระหวางปีค.ศ. 1975 (พ.ศ.2518) และปีค.ศ.1983 (พ.ศ.2526)
แขวงหัวของ และแขวงหลวงน้ําทา ไดถูกรวมเขาเป็นแขวงเดียวกัน จากนั้นก็ไดแยกเป็นแขวงหลวงน้ํา
ทา และแขวงบอแกว ดังเชนในปใจจุบัน
กอนการสถาปนาประเทศในชวงปี พ.ศ. 2498-2518 หรือสงครามสหรัฐอเมริกาอาณา
บริเวณหลวงน้ําทาปใจจุบันนี้เคยเป็นสมรภูมิรบ ระหวางขบวนการประเทศลาวและกลุมกองโจรของ
กลุ มชาติพัน ธุแ ต างๆ ส ว นใหญเป็ น กลุมชาติพันธุแมงที่ไดรับการหนุนหลั งจากหนว ยงานซีไอเอของ
สหรัฐอเมริกา สงผลใหตัวเมืองถูกทําลายลงจนไมอาจซอมแซม ตัวเมืองหลวงน้ําทาเดิมเสียหายมาก
ผูคนในพื้นที่ดังกลางตางหลบหนีสงครามไปสูประเทศโลกที่สาม หรือประเทศเพื่อนบาน ภายหลังการ
เสร็จสิ้นสงครามและสถาปนาประเทศลาวเป็นที่เรียบรอย รัฐบาลตองเกณฑแคนที่ตั้งบานเรือนอยูบน
ภูเขาสูงใหมาตั้งบานเรือนอยูในพื้นที่ตัวเมือง ดานหนึ่งสะดวกในแงของการเมืองการปกครองคนใน
พื้นที่ แตอีกดานหนึ่งเพื่อเป็นกันชนในการปูองกันการเขามารุกรานของกลุมศัตรู ผลจากสงครามทํา
ใหทางการไดสรางเมืองใหมที่ริมแมน้ําทาเหนือขึ้นไป 7 กิโลเมตร ใกลกับทางหลวงไปยังเมืองสิง และ
ดานบอเต็น แตบานเรือนประชาชนและสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญอยูในเขตเมืองเกา ชาวหลวงน้ําทา
เรียกเขตนี้วา “เมือง” และเรียกเขตที่ทางการสรางใหมวา “แขวงหลวงน้ําทา” เป็นแขวงที่อยูเหนือ
สุดของ สปป.ลาว เป็นดินแดนที่มีเขตทุงราบอยางกวางขวาง และเป็นอูขาวอูน้ําของทางภาคเหนือ
ตั้งอยูภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บนเนื้อที่ 9,325 ตาราง
กิโลเมตร ในจํานวนพื้นที่กวา 85 % เป็นเขตภูเขา มีความสูงจากระดับน้ําทะเลตั้งแต 800-2,000
เมตร จุดสูงสุดอยูประมาณ 2,094 เมตร ซึ่งอยูเขตเมืองเวียงพูคา และจุดอื่นมีความสูงเฉลี่ยประมาณ
2,000 เมตร พื้นที่สวนใหญเป็นเขตภูเขาสูง และมีความอุดมสมบูรณแไปดวยปุาไมและเขตอนุรักษแพันธุแ
สั ตวแปุ า แขวงหลวงน้ํ าทา เดิมชื่อ วา “แขวงหั ว ซอง” เป็นพื้นที่ที่มีลั กษณะภู มิประเทศเป็นภูเขา
สลับซับซอน และเป็นที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุแที่หลากหลายกวา 39 กลุมชาติพันธุแทั้งกลุมไท42

กะได กลุมมอญเขมร และมง-เยา อาศัยอยูในหมูบานกวา 30 แหง เชน มง อาขา เมี่ยน สามเตา ไท
แดง ลื้อ ไทเหนือ ไทขาว ไทกะหลอม(ไทยวน) ขมุ ละเม็ด ลาว ไต และจีนยูนนาน
อยางไรก็ตาม แขวงหลวงน้ําทา นอกจากเป็นแขวงที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุแและ
วัฒนธรรมของผูคนกลุมตางๆแลว ยังเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณแของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมตั้งอยูในพื้นที่เขตปุ าสงวนแหงชาติน้ําหา ซึ่งมีปุาไมและสัตวแปุาหลากหลายชนิดที่อุดม
สมบูรณแ จากสภาพภูมิศาสตรแที่อุดมสมบูรณแทําใหเมืองหลวงน้ําทาเป็นเมืองศูนยแกลางของแขวง และ
เป็ น ที่ ตั้ ง ของศู น ยแ ร าชการ อี ก ทั้ ง เป็ น เมื อ งที่ ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ น จากต า งประเทศเพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ และไดรับการสงเสริมจากรัฐบาลเกี่ยวกับการลงทุนและการใหเชา
พื้นที่ทําการเกษตร เมืองหลวงน้ําทา นอกจากจะมีนักธุรกิจและนักลงทุนที่เขามามีบทบาทในเมืองน้ํา
ทาแลวยังมีนักทองเที่ยวจากตางประเทศเขามาในเมืองน้ําทาเป็นจํานวนมาก จากการสํารวจพบวา
จํานวนนักทองเที่ยวจากปี ค.ศ.1998-2004 ไดเพิ่มขึ้นถึง 18,600 – 41,658 คน เนื่องจากภายใน
เมืองน้ําทาไดสงเสริมการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาทิเชน การเดินปุา การพายเรือใน
แมน้ําทา การตั้งคายพักแรม ไปชมถ้ํา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแ
การพักผอนและเรียนรูวิถีชีวิตของกลุมชนชาติพันธุแตางๆ แบบโฮมสเตยแภายในหมูบาน เป็นตน
แขวงหลวงน้ําทาเป็นที่รูจักอยางกวางขวางในฐานะเป็นแขวงชั้นแนวหนาในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแบบยั่งยืนของประเทศตามยุทธศาสตรแการเติบโต การลบลางความทุกขแยากแหงชาติ และ
แผนยุทธศาสตรแการดําเนินงานชีวนานาพรรณไดระบุวา ผลสําเร็จในการสงเสริมการทองเที่ยวสัมพันธแ
กับ การลบลางความทุกขแย าก การปกปใก ษแรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยตน แบบการพัฒ นาการ
ทองเที่ยวอนุรักษแแบบประชาชนมีสวนรวมที่ไดพัฒนาขึ้นโดยโครงการรวมมือระหวางองคแการยูเนสโกองคแการทองเที่ยวแหงชาติ หรือโครงการทองเที่ยวแบบอนุรักษแน้ําหา ที่ไดจัดตั้งขึ้นมาตั้งแตปีค .ศ.
1999 โดยการสนับสนุนของรัฐบาลนิวซีแลนดแ จนกลายเป็นต นแบบมาตรฐาน และเป็นที่รับรูจาก
องคแการจัดตั้งสากล ในการประกอบสวนลบลางความทุกขแยากและการนําใชทรัพยากรธรรมชาติ แบบ
ยั่งยื น และไดรั บใบรั บ รองหลายครั้งจากภาคส ว นตางๆ เชน ในปีค .ศ.2001 ไดรับใบรับรองจาก
องคแการสหประชาชาติ จากสายการบินอังกฤษ และในปีค .ศ.2006 ไดรับใบรับรองจากองคแการอิเคว
เตอรแ ขององคแการสหประชาชาติ องคแการอนุรักษแสากลไดนิยามการทองเที่ยวแบบอนุรักษแวา เป็นการ
ทองเที่ยวที่มีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมไมทําลายธรรมชาติ ทองเที่ยวเพื่อการชื่นชม และเรียนรู
คุณคาของธรรมชาติ และวัฒนธรรม (ทั้งในอดีตและปใจจุบัน) สงเสริมการอนุรักษแ ลดทอนผลกระทบ
ทางลบใหมีนอยที่สุด พรอมทั้งตอบสนองผลประโยชนแทางดานเศรษฐกิจ และสัง คมใหแกประชาชน
ทองถิ่น (Ceballos-Lascurin 1996) การทองเที่ยวแบบยั่งยืนในแขวงหลวงน้ําทา ประกอบดวย การ
เผยแพรขอมูลขาวสารและการโฆษณาประชาสัมพันธแความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวแบบอนุรักษแ และ
รูปแบบการทองเที่ยวแบบยั่งยืนใหแกผูกําหนดนโยบาย ภาคธุรกิจ และประชาชนกลุมชาติพันธุแตางๆ
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ไดซึมซับ จากนั้นจึงจะทําใหผูกําหนดนโยบายและสรางระเบียบการปกปใกรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเรี่ยวแรงในการพัฒนาการทองเที่ยวแบบอนุรักษแ
นับแตมีการริเริ่มพัฒนาการทองเที่ยวแบบอนุรักษแประชาชนมีสวนรวมมาตั้งแตปีค.ศ. 1999
ถึงปใจจุบัน ในแขวงหลวงน้ําทา ไดมีรายการทองเที่ยวธรรมชาติประมาณ 30 กวารายการ โดยการมี
สวนรวมของชาวบาน จํานวน 50 กวาหมูบานที่เขารวมในงานบริการทองเที่ยว ดวยเหตุนี้ แผนก
ทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา จึงไดรับการประกาศตั้งขึ้นอยางเป็นทางการ ในวันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.
2007 เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง ภายใตการเป็นประธานรวมของทานสมพง มง
คนวิไล รัฐมนตรีและประธานองคแการทองเที่ยวแหงชาติ และทานพิมมะสอน เลืองคํามา เลขาธิการ
ประจําพรรคแขวงและเจาแขวงแขวงหลวงน้ําทา เป็นเกียรติเขารวมในพิธี และยังมีแขกผูมีเกียรติเขา
รวมเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งหนวยงานดังกลาว
หลังจากนั้ น แผนกทองเที่ยวแขวงฯ ไดรว มกับคณะกรรมาธิการพรรค และอํานาจการ
ปกครองเมืองตางๆ ไดขยายการจัดตั้งไปยังเมืองตางๆ และไดประกาศการจัดตั้งหองการทองเที่ยว
ของเมืองตางๆ ขึ้น เชน เมืองหลวงน้ําทา เมืองสิง และเมืองเวียงพูคา โดยมีทานคําไหล สีปะเสิด
หัวหนาแผนกทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทาเป็นประธานการดําเนินการดังกลาว สงผลใหเกิดการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง โดยแผนกทองเที่ยวแขวงฯ ไดรับการชี้นําอยางใกลชิดจาก
คณะกรรมาธิการพรรคฯ และอํานาจการปกครองหลายภาคสวน ทําใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร
ดานการทองเที่ยว และเกิดความเขาใจในการที่จะปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นในหลายๆพื้นที่ และได
กําหนดมาตรการในการคุมครองดานการทองเที่ยว
ในชวงการขยายตัว ทางเศรษฐกิจการคาและการตัดถนนเพื่อ ขนสงสินคาจากจีนลงมาสู
ตลาดลาวและอาเซียนบนเสนทาง R3A (ถนนคุนหมิง-กรุงเทพฯ) ที่แขวงหลวงน้ําทาเป็นเสนทางผาน
ทางไปยังประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใกลเคียงนั้น ทําใหเศรษฐกิจของแขวงหลวงน้ําทาพัฒนา
ไป แมจะไมรวดเร็วมากนักแตก็มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เชน แตเดิมที่มีไฟฟูาใช
จํากัดเพียงแคหกโมงเย็นถึงสามทุมเปลี่ยนแปลงมาเป็นสามารถใชไดตลอดวัน ถนนกวางขวาง มีการ
ใชรถยนตแโดยเฉพาะอยางยิ่งรถกระบะที่ขนสงไดทั้งคนและสินคา วันดีคืนรายจะมีขบวนแรลลี่รถนับ
รอยคันวิ่งผาเขามากลางเมืองเพื่อจะขามชายแดนเขาสูเขตจังหวัดปกครองตนเองไตสิบสองปในนาของ
ประเทศจีน ตลาดเมืองหลวงน้ําทามีสินคาราคาถูกของจีนเขามาอยางลนหลาม ตลาดแลกเปลี่ยน
สินคาไดเปลี่ยนรูปแบบใหมเป็นตลาดแบบโรงไมถาวร แบงแยกประเภทของสินคาใหสะดวกแกคนซื้อ
แตอาจไมถูกอัธยาศัยของชาวตางถิ่นที่อยากเห็นความเกาแกของบานเมือง
แขวงหลวงน้ํ า ทามี ปุ า ไม อุ ด มสมบรู ณแ ดิ น ฟู า อากาศเหมาะสมแก ก ารเลี้ ย งสั ต วแ และ
เพาะปลูกทางการเกษตร อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ มีตนไมที่มีราคาแพง เชน ไม
กวางแดง ไมจวงหอม ไมกฤษณา ไมยม ไมหาน้ํา ไมแดงน้ํา ไมสัก และอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีแมน้ํา
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หลายสายที่สามารถกอสรางเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟูาขนาดกลาง และบอแรตางๆ เชน บอถานหิน
บ อ ทองแดง บ อ ซื น บ อ อั ง ตี ม อน และแร ธ าตุ อื่ น ๆ 14 ซึ่ ง แขวงหลวงน้ํ า ทามี ศั ก ยภาพหลายด า น
เนื่องจากมีเสนทางที่เชื่อมตอระหวางประเทศใกลเคียง ทําใหมีโอกาส และแรงผลักดันที่เหมาะสมกับ
การขยายและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงหลวงน้ําทา
อยางไรก็ตาม ในปีค.ศ. 2006-2007 แขวงหลวงน้ําทาไดผานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ ไดเห็ นวาการผลิ ตแตละประเภททั้งเขตการผลิ ตทางดานกสิ กรรม
อุตสาหกรรม และบริการ ไดรั บการสงเสริมขยายตัวอยางกวางขวาง และมีตัวเลขเศรษฐกิจระดับมห
ภาค รวมยอดผลิตภัณฑแภายใน(จีดีพี) เพิ่มขึ้นในระดับ 7.7 % ของมูลคา 5,770,485 ลานกีบ ใน
จํานวนนั้นแยกออกเป็นเขตกสิกรรม-ปุาไม ไดเพิ่มขึ้นในระดับ 6 % คิดเป็น 71.02 % ของจีดีพี สวน
เขตอุ ต สาหกรรม และหั ต ถกรรมเพิ่ ม ขึ้ น ในระดั บ 13.50 % คิ ด เห็ น 13% ของจี ดี พี และยอด
ผลิตภัณฑแการบริการเพิ่มขึ้นในระดับ 11 % คิดเห็น 15.26 % ของจีดีพี ฉะนั้น จีดีพีเฉลี่ยอยูที่ 389
ดอลลารแสหรัฐฯ ตอคนตอปี (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารแสหรัฐเทากับ 9.541 กีบ)15
ปใจจุบันนี้ ทั่วแขวงมีนักลงทุนทั้งภายในและตางประทศเขามาลงทุนในภาคสวนตางๆ กวา
60 โครงการดวยมูลคาทุนจดทะเบียน 22,064,082 ดอลลารแสหรัฐฯ ในจํานวนนี้มีนักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนทั้งหมด 30 โครงการ มูลคาทุนจดทะเบียน 4,557,000 ดอลลารแสหรัฐฯ ในชวงระหวางปี
ค.ศ.2006-2007 นี้ ประธานคณะกรรมการลงทุนแหงรัฐระดับแขวงไดอนุมัติการลงทุนภายในและ
ตางประเทศไปแลวทั้งหมด 20 โครงการ ดวยมูลคาทุนจดทะเบียน 2,263,247 ดอลลารแสหรัฐฯ โดย
รวมมือกับทุนตางชาติ 5 โครงการ ดวยมูลคาทุนจดทะเบียน 930,000 ดอลลารแสหรัฐฯ การลงทุนของ
รัฐในชวงระหวางปีค.ศ. 2006-2007 นั้น อางตามแผนงานของแขวงฯ แลวมีมูลคาทั้งหมด 74,120.04
ลานกีบ16 ดานความรวมมือกับตางประเทศ หนวยงานจัดตั้งในระดับสากลไดใหการชวยเหลือดาน
ตางๆ ทั้งการชวยเหลือในการกอสรางโรงเรียน ชลประทาน ศาลา รางน้ําริน และอื่นๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการเป็นอยูของประชาชนแตละกลุมชาติพันธุแ ที่อยูหางไกลใหสามารถหลุดพนออก
จากความทุกขแยากลําบากในชีวิต
อยางไรก็ตาม ประชาชนสวนใหญแขวงหลวงน้ําทายังมีอีกจํานวนมากที่ยังคงยากจน และ
ยังอาศัยอยูในเขตภูเขาสูง ประกอบกับความหลากหลายทางชาติพันธุแของผูคนในแขวงหลวงน้ําทา ที่
ยังคงมีการยึดถือกฎจารีตประเพณีดั้งเดิมและยึดมั่นในความเชื่อที่เกาแกอยู สงผลใหการดํารงชีวิต
แบบธรรมชาติ ที่ ยั ง คงยึ ด มั่ น ในกฎจารี ต เดิ ม ไม ย อมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ซึ่ ง อยู ใ นอั ต ราสู ง มาก
14
15
16

ขอมูลจาก แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา, 2006.
ขอมูลจาก แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา, 2006.
ขอมูลจาก แผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา, 2006.
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นอกจากนี้ระดับการศึกษาต่ํา และสุขอนามัยในบานและชุมชนยังไมดีเทาที่ควร อัตราการเกิดและการ
ตายยังอยูในระดับสูง ปใญหาดังกลาวเหลานี้ยังคงเป็นอุปสรรคและสาเหตุหลักที่จะตองเรงพัฒนาและ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
สิ่งที่ทาทายตอการอนุรักษแมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในแขวงหลวงน้ําทา นับแต
ประเทศไดรับการปลดปลอยและสถาปนาประเทศขึ้นมาในปีค.ศ. 1975(พ.ศ. 2518) มาถึงปีค.ศ.
1990 (พ.ศ. 2533) แขวงหลวงน้ําทาซึ่งเป็นแขวงที่ตั้งอยูบนภูเขาสูงหางไกลความเจริญสามารถปก
ปใกษแรักษามรดกทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมของตนไวไดเป็นอยางดี นับตั้งแตมีการเปิดประตูสูโลก
ภายนอกและนําใชระบบเศรษฐกิจตลาด โทรทัศนแไร สาย และเกิดการคาขายกับตางประเทศไดเกิดมี
ปใ ญหาต างๆ ตามมา เชน การใชท รัพยากรธรรมชาติเ กินขอบเขต การเพิ่ม ขึ้นอยา งรวดเร็ว ของ
พลเมือง การเคลื่อนยายแบบไมถูกตอง ทั้งหมดเหลานี้เป็นสิ่งทาทายตอการอนุรักษแมรดกวัฒนธรรม
และธรรมชาติของแขวงหลวงน้ําทา โดยเฉพาะอยา งยิ่งความสําเร็จของเสนทางเศรษฐกิจเหนือ -ใต
(R3A) ที่เชื่อมตอระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย ในปีค .ศ. 2008 (พ.ศ.2551) ซึ่ง
อาจจะเพิ่มสิ่งทาทายดังกลาวขางตน และปใญหาตางๆ เชน ปใญหาโรคระบาด โรคติดตอ การคามนุษยแ
และเด็ก การคาขายสัตวแปุา คาขายวัตถุโบราณ และอื่นๆ ถาหากไมมีวิธีปูองกันอยางมีประสิทธิภาพ
จากการขยายตัวเมือง โดยเฉพาะภายในและบริเวณตัวเมืองใหญ แหลงมรดกหลายแหงตก
อยู ใ นความเสี่ ย งตอการเคลื่ อนย า ยเพื่อการพัฒ นา และบรรดามรดกที่ยั งเหลื อ อยู ก็ไ มได รับ การ
ปฏิสังขรณแตามแบบฉบับเดิม เป็นตน การใชวัสดุกอสรางที่ไมเป็นแบบเดิมทําใหคุณคามรดกเสื่อมเสีย
ในนั้นรวมทั้งการปฏิสังขรณแพุทธศาสนสถาน และตึกอาคารทั่วไป โดยเฉพาะบรรดาตึกอาคารเกาที่ตั้ง
เรียงรายอยูริมถนนหนทางเทศบาลเมืองสิง ซึ่งเป็นอาคารเอกลักษณแชาติพันธุแไทลื้อ มาจนถึงปใจจุบัน
ไดถูกเปลี่ยนเป็นตึกคอนกรีตที่ไมหลงเหลือความเป็นเอกลักษณแทางชาติพันธุแอีกแลว นอกนั้น บรรดา
ตึกอาคารสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส ซึ่งมีความทรุดโทรม อยูเมืองเวียงพูคา ที่ดินสวนใหญถูกถากถาง
เพื่อปลูกพืชอุตสาหกรรม แหลงวัตถุโบราณ เชน วัดราง พระธาตุ เตาเผาปูน ถูกคนพบมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่องจากขาดการคุมครอง และการรับรูของภาคสวนที่เกี่ยวของตอปใญหาดังกลาว ดวยเหตุนั้นมีแหลง
วัตถุโบราณบางแหงถูกจับจองดวยบุคคลและบางแหงถูกทําลายในระยะการบุกเบิกกอสรางเสนทาง
จากสภาพปใญหาดังกลาวนั้น ทางแขวงจึงไดเกิดการเรียกรองใหมีการขึ้นบัญชี และระบุขอบเขตใน
แผนที่โดยดวน ทั้งนี้ก็เพื่อทําใหบรรดาแหลงวัตถุโบราณเหลานั้นไดรับการปกปใกษแรักษา และเปิดให
เป็นแหลงทองเที่ยวในอนาคต
การทองเที่ยวของเมืองหลวงน้ําทาไดริเริ่มขึ้นตั้งแตปีค .ศ.1998 แตโครงการการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษแไดริเริ่มขึ้นอยางจริงจังในปีค.ศ. 2003 พรอมทั้งไดกอตั้งสมาคมการทองเที่ยวในปีเดียวกัน
โดยดึงเอาศักยภาพดานความหลากหลายทางชาติพันธุแที่หลวงน้ําทามีมากกวา 23 ชาติพันธุแ มาเป็นสิ่ง
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ที่ดึงดูดนักทองเที่ยว และเสริมกิจกรรมการเดินปุาชมธรรมชาติที่งดงามของหลวงน้ําทาเขามาเพื่อ
เรียกความสนใจจากนักทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น
ดานการเดินทาง นักทองเที่ยวสามารถเดินทางไปหลวงน้ําทาทางรถไดสะดวก ระยะทาง
จากเมืองห ว ยทรายถึงหลวงน้ํ าทาบนเส นทาง R3a จากการสํ ารวจมีเพียง 167 กิโ ลเมตร โดยใช
ระยะเวลาเดินทางจากแขวงบอแกวถึงหลวงน้ําทาประมาณสามชั่วโมงครึ่งเทานั้น นอกจากนี้ยังมี
สนามบินเปิดใหมเชื่อมตอกับหลวงพระบางดวย
ดานที่พัก ในหลวงน้ําทามีบานพักที่เรียกวาเรือนพักไวรองรับนักทองเที่ยวอยูจํานวนมาก
พอสมควร ราคาเริ่มตนตั้งแต 200 บาท ถึง 400 บาทเรือนพักที่เป็นที่นิยมของชาวตางชาติคือ The
Boat Landing Guest House ตั้งอยูริมน้ําทําเลดีมาก หองพักดีมาก
แหล งทองเที่ย วและสิ่ งดึงดูดใจ สถานที่ทองเที่ยวหลั กของหลวงน้ําทา ไดแก ปุาสงวน
แหงชาติน้ําหา ซึ่งมีอาณาเขตกวางใหญไพศาล มีความอุดมสมบูรณแทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสัตวแปุา
มีแมน้ําทา และบรรดาสาขาของแมน้ําทาคดเคี้ยวไปมา ภายในบริเวณปุาสงวนแหงชาติน้ําหาเป็น
แหลงเรียนรูและภูมิปใญญาทางธรรมชาติที่มีคุณคายิ่งทั้งปุาไม ภูผา สัตวแปุานานาพรรณ และกลายเป็น
เสนทางเดินปุาชมธรรมชาติหลายเสนทาง เมืองประวัติศาสตรแและถ้ําเมืองเวียงพูคา ที่ประกอบดวย
หมูบานกลุมชาติพันธุแกวา 23 ชาติพันธุแที่มากดว ยภูมิปใญญาดั้งเดิมและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ประชาชน และผลิตภัณฑแหัตถกรรมประเภทตางๆ เชน การทอผา ยอมไหม การผลิตกระดาษจากเยื่อ
หนอไม การตีมีด และเครื่องจักสาน เป็นตน
สวนในตัวเมืองหลวงน้ําทามีสถานที่ทองเที่ยวที่มีเอกลักษณแเฉพาะคือ อนุสาวรียแทานไกรสร
พรหมวิหาร ณ ที่วาการของเจาแขวงหลวงน้ําทา และพิพิธภัณฑแหลวงน้ําทาตั้งอยูกลางเมืองแสดง
ประวั ติ แ ละการกํ าเนิ ด ชนชาติ ล าวและเรื่ อ งราวของชาติ พั น ธุแต า งๆ วั ด หลวงขอนรั ต นาราม
วรมหาวิหาร เป็นวัดที่อยูกอนเขาตัวเมืองหลวงน้ําทา วัดนี้เป็นวัดของคนยองบานหลวง บานคอนและ
ดอนคูน 3 หมูบานรวมกัน ตลาดเชาหลวงน้ําทา ซึ่งตั้งอยูใกลกับสถานีขนสง มีสินคาพื้นเมืองขาย
มากมายทั้งงานหัตถกรรมฝีมือ ผาทอ และของหายากจากปุามาขายในยามเชา นอกจากนี้ยังมีตลาด
กลางคืน ตั้งอยูบนถนนสายหลักกลางเมืองหลวงน้ําทา ขายอาหารพื้นเมืองที่มีบรรยากาศและกลิ่น
อายของลาวอยางแทจริง
จากหลวงน้ําทามีทางแยกไปเมืองสิง 37 กิโลเมตร เมืองสิงมีความนาสนใจที่เคยเป็นเขต ซื้อ
ขายฝิ่นของสามเหลี่ยมทองคําในอดีตมีการสรางตลาดขายฝิ่นในปีค .ศ. 1939 สถานที่นาสนใจสําหรับ
นักทองเที่ยวในเมืองสิง ไดแก สถาปใตยกรรมที่สวยงามของอาคารตางๆ เชน หอแสดงนิทรรศการ
(Exhibition Hall) พระธาตุเชียงตึง (That Xieng Teung) วัดน้ําแกวหลวงและวัดไทลื้ออีก 24 วัด
ปูอมทหารฝรั่งเศส (Old French Garrison) ที่ทําการการทองเที่ยวเมืองสิง (Muang Sing Tourism
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Office) ซึ่งเป็นบานโบราณที่สวยงามมาก จากเมืองสิงสามารถลงเรือเพื่อเดินทางไปยังเมืองเชียงกก
จึงเป็นทาเรือของเมืองสิงเพื่อขนสงสินคาดวย
แขวงหลวงน้ําทา ในฐานะเป็นแขวงที่มีแหลงทองเที่ยวแบบอนุรักษแ และการทองเที่ยวโดย
ประชาชนมี ส ว นร ว ม ไดเ ป็ น ส ว นสํ าคั ญ ในกิจ กรรมท องเที่ ยวของแขวง ซึ่ง ถูก บัน ทึก ในเอกสาร
โฆษณาการทองเที่ยวหลายฉบับของตางประเทศที่เขียนเกี่ยวกับ สปป.ลาว. นอกจากนั้น ยังไดถูก
ตีพิมพแเผยแพรในหนาหนังสือพิมพแ วารสารตางๆ ของตางประเทศ เชน บางกอกโพสตแ เวียงจันไทมแ
และวารสารทองเที่ยวอื่นๆ ในแขวงหลวงน้ําทา มีบริษัททองเที่ยว 3 บริษัท คือ ทองเที่ยวกรีนดิสโค
เวอรแรี่ เชียงตึง และเอ็กโชตีชีโม บริษัทเชียงตึง บริการ นักทองเที่ยวจีน เป็นสวนใหญ และไมไดขาย
รายการทองเที่ย วแบบอนุ รักษแ สว นบริษัททองเที่ยว กรีนดิส โคเวอรแรี่ ไดมุงเนนบริการทองเที่ยว
ธรรมชาติ และบริการทองเที่ยวทั่วไปอยางกวางขวางกวา นอกจากนั้น ยังมีบรรดาหนวยบริการนํา
เที่ยวธรรมชาติ ที่ทําการบริการทองเที่ยวแบบอนุรักษแ ซึ่งบริการลูกคาที่มาซื้อเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
โดยหนึ่ ง ในนั้ น มีห น ว ยบริ ก ารทองเที่ยวน้ําห า หนว ยบริการท องเที่ยวเมืองสิ ง และหน ว ยบริการ
ทองเที่ยวเมืองเวียงพูคา ตามตารางที่ 2 ที่แสดงใหเห็นบรรดาผลิตภัณฑแทองเที่ยวแบบอนุรักษแทั่ว
แขวงในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549)
คุณลักษณะของการทองเที่ยวในแขวงหลวงน้ําทาสวนใหญเหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่
เดินทางโดยอิสระ หรือนักทองเที่ยวที่ชอบสะพายเปูแบกกระเปาทองเที่ยวดวยตนเอง โดยเฉพาะกลุม
นักทองเที่ยวที่ชอบผจญภัยตางๆ ใชเวลาทองเที่ยวภายในประเทศยาวนานกวา (ประมาณ 20 วัน) ใช
จายนอย เฉลี่ยประมาณ 17 ดอลลารแสหรัฐฯ ตอวัน เริ่มตั้งแตปลายปีค .ศ.1990 มาจนถึงปใจจุบัน
จํานวนนักทองเที่ยวไดเพิ่มขึ้น เป็น 2 เทาตัว คือ จาก 20,700 คนในปีค.ศ. 1990 มาเป็น 47,778 คน
ในปีค.ศ. 2006 (สถิติ อทช ปีค.ศ. 2007) นักทองเที่ยวตางชาติ ที่มาเที่ยวในแขวงหลวงน้ําทาไดแก
อังกฤษ (16%) แคนนาดา (11%) เนเธอรแแลนดแ (10%) ฝรั่งเศส (8%) และ สหรัฐอเมริกา (8%)
(สถิติ อทช ปีค.ศ. 2007)
การทองเที่ยว ในแขวงหลวงน้ําทา อยูภายใตก ารคุมครองของพนักงานรัฐกร จํานวน 13
คน พนักงานตามสัญญาจํานวน 7 คน ที่ขึ้นกับแผนกทองเที่ยวแขวง ตํารวจทองเที่ยวแขวง โดยการ
ประสานสมทบกับ แผนกแถลงขาว-วัฒ นธรรมแขวง และแผนกกสิ กรรม-ปุาไมแขวง เพื่อรว มกัน
คุมครองงานดานการทองเที่ย ว ตามภาระบทบาทของแตล ะหนว ยงาน โดยเฉพาะคือ การสรา ง
กิจกรรมทองเที่ยว ในขอบเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา และอยูในบรรดาแหลงประวัติศาสตรแ และ
วัฒนธรรม (วัดวาอาราม พระธาตุ และหอพิพิธภัณฑแ ) ปใจจุบันทั่วแขวง มีเรือนพักทั้งหมด 61 แหง
และโรงแรม 3 แหง มีทั้งหมด 671 หองนอน (สถิติ อทช 2007) เป็นการลงทุนของคนลาว นอกนั้นยัง
มีอีก 266 หองนอน ไดเปิดบริการในชวงระยะที่ 1 ของโครงการสัมปทาน เขตบอเต็นแดนคํา สําหรับ
อยูเมืองเวียงพูคา และเมืองสิง ยังไมมีสถานที่พักแหงใด ที่มีหองนอนเกิดกวา 25 หองขึ้นไป
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ในปี ค .ศ. 2007 แขวงหลวงน้ําทา เริ่มมีคณะนักทองเที่ ยวกลุ มใหญที่เดินทางผ านจาก
ภาคเหนือของประเทศไทย ไปยังประเทศจีน เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทางของนักทองเที่ยว
ที่มาจาก 2 ประเทศเหลานี้ แขวงหลวงน้ําทาก็ไดเตรียมพื้นฐานเพื่อรองรับการบริการทางผานของตน
ในปีค.ศ. 2007 ไดสําเร็จการปรับปรุงตลาดกลางคืน และบรรดาแหลงท องเที่ยวในบริเวณใกลเคียง
เทศบาลแขวง นอกจากนั้น ยังมีการเปิดรานขายเครื่องหัตถกรรมจํานวนหนึ่ง ไปพรอมกับเปิดรานขาย
อาหารทองถิ่นในตลาดกลางคืน
งานดานการทองเที่ยวของแขวงหลวงน้ําทา มีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมของแขวงหลวงน้ํ าทา ฉะนั้น ทั้งสถานที่ทองเที่ยว วัฒ นธรรมชาติพันธุแ ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม บานพัก โรงแรม และรานอาหารหลายแหงจึงไดรับการพัฒนาใหเป็นจุดเดนและมีจุดขาย
ใหแกนักทองเที่ยวไดอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของรัฐบาลสปป.ลาวใหความสําคัญเป็น
อยางยิ่ง จะเห็นไดจากการประชุม รัฐมนตรีสิ่งแวดลอมอาเซียน ในสมัยประชุมที่ผานมานี้ไดใหการ
รับรองปุาสงวนแหงชาติน้ําหา เป็นอุทยานมรดกอาเซียน และไดรับรางวัลจากองคแการสหประชาชาติ
ซึ่งสามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวทั้งจากภายในและตางประเทศเขามาเที่ยวไดอยางลนหลามและสราง
รายไดจํานวนมหาศาลใหแกภาครัฐ และประชาชนในทองถิ่นที่กําลังหลั่งไหลเขามาสูแขวงหลวงน้ําทา
อยางมากมายมหาศาลและมีแนวโนมสูงขึ้นอยางไมหยุดยั้ง
แลนแตน ลาวห้วย กับเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์บ้านน้าดี
บ า นน้ํ า ดี เป็ น หนึ่ ง ในหมู บ า นท อ งเที่ ย วของแขวงหลวงน้ํ า ทา
ตั้ ง อยู ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหลวงน้ําทา หางจากเทศบาลแขวงประมาณ 10 กิโลเมตร พื้นที่สวน
ใหญเป็นภูเขาและเนินเขาลอมรอบหมูบาน สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 500 เมตร มีพื้นที่ปุาราว
1,114 เฮกตารแ หรือ ประมาณ 6,962.5 ไร17 โดยมีพูปะสาดเป็นจุดสูงสุดของหมูบานตั้งอยูทางทิศ
เหนือ สวนพูดําและพูหลวงเป็นเทือกเขาขนาดใหญที่เป็นแหลงตนน้ําแมน้ําดี แมน้ําสายหลักที่ไหล
ผานหมูบาน
ขอบเขตหมูบ านมีเนื้ อที่ราว 4 เฮกตารแ (25 ไร ) แบงออกเป็ นเขตปุาชาของหมูบาน 2
เฮกตารแ (12.5 ไร) และพื้นที่หมูบานประมาณ 2 เฮกตารแ (12.5 ไร) พื้นที่นา 25 เฮกตารแ (156.25 ไร)
นอกจากนี้ ยังมีเขตปุาสงวนที่รวมเอาพื้นที่ของทั้ง 3 หมูบานประมาณ 600 เฮกตารแ (3,750 ไร)
อย า งไรก็ต าม ปใ จ จุ บั น พบว า ชาวบ านไดมี ก ารใช พื้น ที่ เ พื่อ ปลู ก ยางพารา ประมาณ 85 เฮกตารแ
(531.25 ไร)
อาณาเขตติดตอของหมูบาน ทิศตะวันออกและตะวั นออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ปุาโอบลอม
ไปดวยภูเขานอยใหญ ชาวบานใชเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช อาทิเชน ยางพารา ไรขาว นอกจากบริเวณ
ดังกลาวยังมีน้ําตกขนาดใหญ ปใจจุบันกลายเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญของหมูบาน ทิศตะวันออกติด
17

พื้นที่ 1 เฮกตารแ เทากับ 6 ไร 1 งาน หรือ 10,000 ตารางเมตร
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กับบานสีดา (กลุมชาติพันธุแสีดา)18 ทิศตะวันตกติดกับบานหัวนา (กลุมชาติพันธุแกํามุ) ทิศเหนือติดกับ
บานพูหลวง (กลุมชาติพันธุแมง ) และทิศใตติดกับพื้นที่นาของบานทุงไจเหนือ (กลุมชาติพันธุแไตดํา )
ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุแตางๆ ที่อาศัยอยูบริเวณรอบหมูบานน้ําดี มีการไปมาหาสู
พึ่งพาอาศัยกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชทรัพยากรธรรมชาติรวมกันทั้งปุาไม
และแมน้ํา

ภาพ 9 แสดงสภาพทางภูมิศาสตรแและเสนทางเขาสูหมูบานน้าํ ดี

ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน ชาวบานน้ําดีตั้งบานเรือนกระจายอยูสองฝใ่งแมน้ําดี ซึ่งเป็นแหลงน้ํา
สําคัญสําหรับอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้ยังพบวาชาวบานใชแมน้ําดีเป็นแหลงแชหนอไม เพื่อ
นํามาผลิตกระดาษเยื่อหนอไม ผลิตภัณฑแพื้นบาน สรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว
ขอมูลดานประชากร บานน้ําดีมีประชากรทั้งสิ้น 392 คน ประกอบดวย ผูหญิง 202 คน
และผูชาย 190 คน รวมทั้งสิ้น 84 หลังคาเรือน ในจํานวนนี้เป็นกลุมชาติ พันธุแแลนแตน 62 หลังคา
เรือน และกลุมชาติพันธุแสีดา 9 ครัวเรือน ประชากร 51 คน (ขอมูลจากหมูบาน วันที่ 30 กรกฎาคม
2558)
ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากหมูบานตั้งอยูบริเวณภาคเหนือของประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 15-30 องศา ไดรับอิทธิพลจากมรสุมในทะเลจีนใต ทําใหภาคเหนือของลาวมีภูมิอากาศแบง
ออกเป็ น 3 ฤดู 19 ไดแก ฤดูร อน ตั้งแตปลายเดือนกุ มภาพันธแ -พฤษภาคม ฤดู ฝ น ตั้งแตตน เดือ น
มิถุนายน-กันยายน และฤดูหนาว ตั้งแตเดือนตุลาคม-กุมภาพันธแ
18

กลุมชาติพันธุแสดี า เป็นกลุมชาติพันธุแหนึ่งที่อาศัยอยูทางภาคเหนือของสปป.ลาว และจัดอยูในกลุม
ตระกูลภาษามอญ-เขมร มีเอกลักษณแพิเศษทางดานภาษาและเครื่องแตงกาย
19
หนังสือบันทึกภูมิศาสตรแของประเทศลาว วารสารเผยแพรของแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
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กลุมชาติพันธุแแลนแตน หรือภาษาทองถิ่น เรียกวา “ลาวหวย” เป็นกลุมชาติพันธุแที่จัดอยูใน
ตระกูลภาษามง-เมี่ยน มีระบบสังคมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภาษาที่ใกลเคียงกับกลุมชาติพันธุแ
เมี่ยนในประเทศไทย เนื่องจากมีตํานานเรื่องเลา จารีตประเพณี และพิธีกรรมที่คลายคลึงกัน โดยมี
ความเชื่อรวมกันวา ทั้งแลนแตนและอิ้วเมี่ยนเป็นกลุมที่มีบรรพบุรุษ และรากเหงาวัฒนธรรมเดียวกัน
รวมทั้งมีการใชตัวอักษรจีน ซึ่งอานออกเสียงเป็นภาษาแลนแตน เชนเดียวกับชาวอิ้วเมี่ยน
ชาวแลนแตนและชาวอิ้วเมี่ยนยังมีตํานานเลากันสืบตอกันมาวา “......ชาวแลนแตนกับชาว
อิ้วเมี่ยนเป็นพี่น้ องกัน ชาวอิ้ว เมี่ย นเรียกชาวแลนแตนว่า “ซิ่นเจ้นเมี่ยน” ชาวแลนแตนเรียกชาว
อิ้วเมี่ยนว่า “ต่งเปนเมี่ยน” (大潘瑶) หรือ “ต่งป่านเมี่ยน”(大盘瑶) ทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ชาวอิ้
วเมี่ยนเป็นผู้พี่ ชาวแลนแตนเป็นผู้น้อง และอาศัยอยู่ร่วมกันในดินแดนที่เรียกว่า “โต้มด้าม” ในเขต
มณฑลกวางสี กวางตุ้ง ต่อมาได้อพยพโยกย้ายลงมาถึงเมืองมาง ในบริเวณชายแดนจีนลาว ชาวแลน
แตนและชาวอิ้วเมี่ยนได้แยกย้ายกันไปในช่วงนี้ ชาวอิ้วเมี่ยนผู้พี่มาก่อนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บน
พื้นที่สูง ส่วนชาวแลนแตนผู้น้องมาทีหลังจึงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้าห้วย....” 20
นอกจากนี้ยังมีตํานานเรื่องเลากลาวถึงความสัมพันธแระหวางชาวแลนแตน และชาวอิ้วเมี่ยน
เกี่ยวกับลักษณะการทํามาหากินวา “......ถึงแม้ว่าชาวอิ้วเมี่ยนกับชาวแลนแตนเป็นพี่น้องกัน แต่ชาว
อิ้วเมี่ยนเป็นลูกรัก (ลูกที่เกิดมาจากพ่อแม่) แต่ชาวแลนแตนเป็นลูกที่พ่อแม่เก็บมาเลี้ยง ดังนั้น อะไรที่
พ่อแม่คิดว่าเป็นสิ่ งดีๆ จะสอนให้ลูกตัวเอง ส่วนอะไรที่ต้องใช้แรงงานจะสอนให้ลูกเลี้ยง เช่น ชาว
เมี่ยนได้รับการถ่ายทอดการเย็บปักถักร้อย ส่วนชาวแลนแตนได้รับการถ่ายทอดการใช้แรงงานในการ
เพาะปลูกฝ้าย ย้อมผ้า และทอผ้าไว้ใช้ นอกจากนี้ชาวอิ้วเมี่ยนยังได้รับเทคนิคและทักษะที่สามารถ
นาไปทามาหากินที่ดี เช่นเดียวกับพิธีกรรมความเชื่อที่ชาวอิ้วเมี่ยนได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ทา
ให้สามารถประกอบพิธีกรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่า...” 21
ตํานานทั้งสองเรื่องแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธแที่ใกลชิดกันของชาวแลนแตนและชาวเมี่ยน
ที่มีมาตั้งแตบรรพบุรุษ ปใจจุบันชาวแลนแตนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในประเทศจีน เวียดนาม และประเทศลาว
สําหรับแขวงหลวงน้ําทา มีชาวแลนแตนอาศัยอยูใน 11 หมูบาน มีจํานวนประชากรราว 3,000 คน
ชาวแลนแตนเรียกตนเองวา “แลนแตน” ตอมาในสมัยเจาสุพานุวงปกครองประเทศ ไดแบงแยกกลุม
ชาติพันธุแภายในประเทศตามบริ เวณที่อยูอาศัย จึงไดเรียกกลุมชาวแลนแตนวา “ลาวหวย” หมายถึง
กลุมคนที่ตั้งถิ่นฐานทํากินในบริเวณลําหวย แตปใจจุบันรัฐบาลลาวไดใหสิทธิในการเรียกชื่อตนเอง จึง
เปลี่ยนมาใชคําวา “แลนแตน” เชนเดิม
20

สัมภาษณแพอเฒาฮาว เอเอ ตั่ง วัย 83 ปี บานน้ําดี เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว, เมื่อ
วันที่ 4 ธันวาคม 2557
21
สัมภาษณแทาวไชยาวง เจียงประเสิด อายุ 45 ปี บานน้ําดี เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว,
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557
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สําหรับประวัติการอพยพของชาวแลนแตนบานน้ําดี พบวาไดเคลื่อนยา ยมาจากประเทศจีน
และมาตั้งรกรากอยูบริเวณเมืองหลวงน้ําทาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคน โดยไมปรากฏหลักฐานการตั้งถิ่น
ฐานที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม ไดมีการบันทึกไวเป็นลายลักษณแอักษรในเอกสารประจําหมูบาน กลาวถึง
การตั้งหมูบานอยางเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) ชาวบานสวนใหญยายมาจากบานน้ํา
แดง และบานตองจึง นําโดยพอเฒาลุงเหลาฟูาน พอเฒาลุงดอ พอเฒาลุงบุนใหญ สาเหตุของการ
อพยพครั้งนั้น เนื่องมาจากการหลบหนีภัยสงคราม และแสวงหาพื้นที่ปลอดภัย จึงไดตัดสินใจตั้งชุมชน
อยูบนภูเขาสูงที่มีลําหวยไหลผาน หลังจากสงครามสิ้นสุดลงจึงไดยายจากหมูบานจากภูเขาสูงลงมาอยู
ในบริเวณดังกลาว การตั้งหมูบานครั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายของผูปกครองในยุคนั้น ที่ตองการสกัด
กั้นเสนทางลําเลียงอาวุธของฝุายตรงขาม พอเฒาฮาว ไดเลาเรื่องราวในยุคดังกลาววา “.....ในอดีต
บริเวณนี้มีคนอิ้วเมี่ ยนกับคนแลนแตนอาศัยอยู่ปะปนกันจานวนมาก มีผู้นาคนสาคัญชื่อ “พ่อเฒ่า
เจี้ยวหล่งหวั่ง” เป็นผู้นาสูงสุดดูแลของผู้คนในบริเวณนี้ ตอนนี้พวกชาวบ้านค้าขายฝิ่นและมีฐานะที่
ร่ารวยมาก ต่อมาเมื่อพ่อเฒ่าเจี้ยวหล่งหวั่งเสียชีวิตลง ผู้นารุ่นต่อมาคือ เจี้ยวหล้า กับเจี้ยวไม ขึ้ นมา
เป็นผู้นา และได้ร่วมมือกับทหารอเมริกันในการต่อสู้กับรัฐบาลปฏิวัติประชาชนลาว และสุดท้ายได้นา
กลุ่มคนอิ้วเมี่ยนอพยพไปอยู่ในสหรัฐอเมริกา ส่วนกลุ่มคนแลนแตนไม่ได้เข้าร่วมต่อต้านรัฐบาลปฏิวัติ
ประชาชนลาว จึงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการสอดส่องแนวรบที่เป็นศัตรูของ
ประเทศจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้.........”22

ภาพ 10 แสดงวิถีชีวิต และการทํามาหากินของชาวแลนแตนบานน้ําดี

ในยุคแรก มีชาวบานอาศัยอยูรวมกัน 14 หลังคาเรือน 18 ครอบครัว ประชากร 63 คน
หลังจากมีการบุกเบิกที่ดินทํากินและตั้งถิ่นฐานถาวร จึงมีญาติพี่นองจากหมูบานใกลเคียง ไดแก บาน
ตองจึง บานน้ําดีเหนือ บานตาหวาน บานน้ําบอน และไดมีชาวสีดา จากหมูบานสีดา อพยพเขามา
สมทบ จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ และตั้งชื่อหมูบานวา “บานน้ําลี” (คําวา “ลี” คือ คําที่แปลวา
22

สัมภาษณแพอเฒาฮาว เอเอ ตั่ง อายุ 83 ปี บานน้ําดี เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว, เมื่อ
วันที่ 5 ธันวาคม 2557
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“ดี”) มีความหมายวา แมน้ําที่ใสสะอาด ตอมาในปี ค.ศ. 1988 (พ.ศ.2531) จึงเปลี่ยนมาใชคําวา “ดี”
แทน “ลี” เป็น “บานน้ําดี” ตามสําเนียงภาษาทางการลาวจนกระทั่งถึงปใจจุบัน พื้นที่ในอาณาบริเวณ
บานน้ําดีในอดีตเป็นพื้นที่เขตปุาหนาทึบไมมีผูคนอาศัยอยู แตเมื่อชาวบานอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยูใน
ชวงแรก ไดมีการเพาะปลูกพืชเพื่อยังชีพ เชน ขาวไร แตงกวา ฟใกทอง งา ขาวสาลี และฝูาย ตอมา
รัฐ บาลไดกําหนดมาตรการห ามตัดไมทําลายปุา รวมทั้งให ประชาชนทุกครัว เรือนรว มกันปกปูอง
คุมครองพื้นที่ปุาอนุรักษแ และแหลงตนน้ํา สงผลใหประชาชนเริ่มหันมาปลูกพืชในพื้นที่เดิม และเลี้ยง
สัตวแเพิ่มมากขึ้น
ตอมาในปี ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2549) ชาวบานเริ่มหันมาปลูกยางพาราในพื้นที่ปุาจัดสรรของ
หมูบานราว 85 เฮกตารแ หรือประมาณ 531.2 ไร และในปี ค.ศ. 2009 ไดมีบริษัทแมเรียงจํากัด เขา
มาสงเสริมการปลูกขาว และรับซื้อผลผลิต ปใจจุบันชาวบานมีพื้นที่ปลูกขาวราว 25 เฮกตารแ หรือ
ประมาณ156.25 ไร ขณะเดียวกันชาวบานไดแบงพื้นที่ปุาตนน้ําและปุาอนุรักษแของหมูบาน และ
กลายเป็นพื้นที่หาของปุาของชาวบาน อาทิเชน หนอไม หวาย หมากแนง23 ทั้งบริโภคในครัวเรือนและ
จําหนายเป็นรายไดเสริมใหแกครอบครัว

ภาพ 11 แสดงสภาพพื้นที่ และการทํามาหากินของชาวบานบานน้ําดี

การประกาศเขตปุาสงวนแหงชาติของรัฐบาล สงผลใหชาวบานไม สามารถครอบครองที่ดิน
และเกษตรเหมือนดังเชนในอดีตได ปใจจุบันชาวบานสวนใหญจึงตองใชพื้นที่เพาะปลูกตามฤดูกาล
เพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หลายครอบครัวปลูกฝูายไวสําหรับทอผาทําเครื่องนุงหม และมีอาชีพ
เสริมจากการเก็บหาของปุา การทํากระดาษเยื่อหนอไม และการจัดการทองเที่ยว
นอกจากนี้อิทธิพลของทุนจีนที่เขามาในเมืองหลวงน้ําทา สงผลตอวิถีชีวิตของชาวบานน้ําดี
ในปใจจุบัน กลาวคือการที่ชาวจีนเขามาเชาพื้นที่การเกษตรของชาวบาน เพื่อปลูกกลวย และยางพารา
23

เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งใชตมดืม่ เพื่อเป็นน้ําดืม่ ทั่วไป หรือยาลดความดันได หมากแนงสามารถปลูกได
ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูง หรือบริเวณที่ติดแมน้ํา
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ในพื้นที่หลายพันไร จําเป็นตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก ซึ่งชาวบ านน้ําดีหลังจากวางเวนจากการ
ทํางานในไรของตนเอง ผูหญิงสวนใหญมักจะออกไปรับจางทําสวนกลวยและสวนยางพาราของชาวจีน
ตามหมูบ านตางๆ ในขณะที่ผู ช ายจะออกไปรับจางกอสราง และแบกหามในตัว เมืองหลวงน้ําทา
นอกจากนี้ยังมีคนในหมูบานที่เรียนหนังสือในระดับที่สูง และสามารถสมัครทํางานในระบบราชการ
ของแขวงหลวงน้ําทา เชน ทาวไชยาวง เจียงประเสิด ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําแงน และ
ทาวทองดี บุนโกเลลอง ตําแหนงอาจารยแวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา เป็นตน
ด า นการศึ ก ษา บ า นน้ํ า ดี มี โ รงเรี ย นหนึ่ ง แห ง เปิ ด สอนตั้ ง แต ร ะดั บ อนุ บ าลถึ ง ระดั บ
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น 65 คน ไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลดานบุค ลากรครู
และองคแการอาหารโลกเขามาสนับสนุนอาหารกลางวันใหกับเด็กนักเรียน ปใจจุบันโรงเรียน ยังคงมี
สภาพทรุดโทรม จํานวนหองเรียนไมพอเพียงกับจํานวนนักเรียน หมูบานอยูในระหวางการดําเนิ นการ
เพื่อ ของบประมาณในการสนั บ สนุนการกอ สรา งอาคารเรีย นหลั งใหมเ พื่อ ให เพีย งพอกับ จํา นวน
นักเรียน โดยในปี พ.ศ. 2558 นี้ หมูบานไดรับงบประมาณสนับสนุนจากเมืองหลวงน้ําทา จัดสราง
หองเรียนเพิ่มเติมจํานวน 3 หอง ใหกับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-2
สําหรับนักเรียนสวนใหญในหมูบาน หลังจากจบระดับประถมศึกษาแลวจะเขาศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลแขวงหลวงน้ําทา และศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ภาพ 12 แสดงสภาพโรงเรียน และการเรียนการสอนของโรงเรียนในหมูบานน้ําดี

ฮีตคองประเพณี
บานน้ําดีนอกจากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แลว ยังเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุแ ประกอบดวยกลุมชาติพันธุแแลนแตนเป็นกลุมใหญ
นอกจากนี้ยังมีกลุมชาติพันธุแสีดา และกลุมคนลาวที่แตงงานเขามาอยูในหมูบาน กลุมชาติพันธุแสีดา
เป็นกลุมที่จัดอยูในตระกูลภาษาจีน -ทิเบต เรียกตัวเองวา “โก฿ะอึน” ใกลเคียงกับกลุมภาษาอาขาใน
54

ประเทศไทย จากการบอกเลาของคนเฒาคนแกในหมูบานกลาววา ชาวสีดามีถิ่นฐานดั้งเดิมอยูใน
ประเทศจีน และไดมีการอพยพโยกยายมาจากทางตอนใตของประเทศจีน เขาสูประเทศลาวเมื่อ
ศตวรรษที่ 19 โดยยังคงอาศัยอยูในพื้นที่ชายแดนจีนลาวในแขวงพงสาลี ตอมาจึงไดอพยพเคลื่อนยาย
เพื่อการทํามาหากินเขามาในบริเวณแขวงพงสาลี เมืองยอดอู และเมืองสําพัน ตอมาไดเคลื่อนยายเขา
มาในแขวงหลวงน้ํ าทา โดยตั้งรกรากอยูร ว มกับชนชาติพั นธุแแลนแตนซึ่ง มีจํานวนนอยมาก และ
สามารถเรียนรูภาษาแลนแตนและมีวัฒนธรรมรวมกับชาวแลนแตน ดังนั้น ในงานศึกษาวิจัยนี้ขอกลาว
เพียงกลุมชาติพันธุแแลนแตนเทานั้น
ลักษณะการแตงกาย ชาวแลนแตนแตงกายดว ยผ าฝู ายทอมือ ยอมสีธ รรมชาติตามภูมิ
ปใญญาดั้งเดิม นํามาตัดเย็บแบบเรียบงาย ไมมีการปใกลวดลายผา รูปแบบการแตงกายดังกลาว มี
ตํานานบอกเลาสืบตอกันมาวา “...บรรพบุรุษของชาวเมี่ยนและชาวแลนแตนไดสั่งสอนไววา ชาวแลน
แตนใหรูจักการปลูกฝูาย ปใ่นดาย และเอามาทอเป็นผืน เพื่อทําเสื้อผาเป็นเครื่องนุงหม แตชาวเมี่ยน
นั้นบรรพบุรุษสอนใหรูจักการเย็บปใกผาใหมีลวดลายที่สวยงาม...” ตํานานดังกลาวสะทอนเอกลักษณแ
ของชาวแลนแตนวา เป็นกลุมชาติพันธุแที่มีความเชี่ยวชาญดานการปลูกฝูาย ปใ่นดาย ยอมสีธรรมชาติ
และทอผา ไดเป็นอยางดี

ภาพ 13 แสดงเอกลักษณแการแตงกายของชาวแลนแตน

จากภาพ 13 แสดงเอกลักษณแการแตงกายของชาวแลนแตน ผูหญิงจะสวมเสื้อแขนยาวสี
ดํา กระดุมปูายคลายกับเสื้อของชาวจีน สีกรมทา หรือสีคราม ดานหนาประดับดวยพู ไหมพรมยาวสี
ชมพู มวง หรือขาว สวมกางเกงยาวคลุมเขาสีเดียวกับเสื้อ พันขาดวยผาขาว นิยมสวมเครื่องประดับที่
ทํามาจากเงินที่คอ และตางหู มวยผม และปใกปิ่นเงิน สวนผูชายสวมเสื้อทรงกระบอกสีดํา หรือสี
กรมทา ระดุมปูาย ไมมีลวดลาย สวมกางเกงทรงกระบอกขายาวสีดํา หรือสีน้ํา เงิน ใชแถบผาสีน้ําเงิน
ทําขอบกางเกงและเสื้อ
ลักษณะบ านเรือน การสรางบานของชาวแลนแตนแตล ะหลัง จะมีความเชื่อและจารีต
ปฏิบัติ ดังนี้ กอนสรางบานตองนําเอาขาวสาร 3 หรือ 6 เม็ด ปใกลงบนดินที่จะปลูกบาน แลวนําถวย
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มาครอบไวประมาณ 2-3 วัน จากนั้นจึงเปิดถวยดู หากพบวาขาวที่ปใกไวลมหมด แสดงวาสถานที่แหง
นั้นไมเหมาะแกสรางบาน
บานของชาวแลนแตนนิยมสรางติดดิน มุงหลังคาดวยหญาใบตาน กั้ นฝนังดวยไมไผสาน
ภายในบานแบงออกเป็น 3 หอง คือ หองโถงสําหรับรับแขก และตั้งแทนบูชาบรรพบุรุษ มีหองนอน
1-2 หอง และหองครั ว ดานหลั ง ในอดีตชาวแลนแตนจะไมนิยมทํายุงฉาง จึงมักจะนําเอาผลผลิ ต
ทางการเกษตร เชน ขาวเปลือก พริก ขาวโพด ฯลฯ วางไวบนหิ้งเหนือเตาไฟ เพื่อกันมอด ปลวก
แมลงตางๆ จะมากัดกิน
ปใจจุบันรูปแบบการสรางบานของชาวแลนแตน มีทั้งการสรางบานแบบชั้นเดียวติดดินแบบ
ดั้งเดิม และบานสองชั้นสรางดวยไมเนื้อแข็ง นอกจากนี้ยังพบวาชาวแลนแตนนิยมสรางบานรูปแบบ
สมัยนิยมที่สรางจากปูน และมุงหลังคากระเบื้องมากขึ้น

ภาพ 14 แสดงลักษณะการตั้งบานเรือน และสภาพที่อยูอาศัยของบานน้ําดี

ดานสังคมและวัฒนธรรม ชาวแลนแตนเป็นกลุมคนที่มีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือ
ธรรมชาติและบรรพบุรุษ เชนเดียวกันกับกลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยนในประเทศไทย โดยมีทัศนคติและ
ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและมีพิธีกรรมเซนไหวในรอบปีจํานวนมาก ตามปกติแลวความเชื่อ
บรรพบุรุษของชาวแลนแตนแบงออกตามเพศ ดังนี้ ลูกหญิงนับถือ 3 ชั่วคน ลูกชายนับถือยอนกลับไป
5 ชั่วคน นอกจากนี้ ยังมีประเพณีการสงเคราะหแบานสงเคราะหแเมือง และสงเคราะหแใหแกคนดวย ซึ่ง
ถือวาเป็นพิธีกรรมที่ไดเรียกผีเรือน ผีเคราะหแลงมาในขัน จากนั้นจึงเรียกผีลงมา ซึ่งภาษาแลนแตน
เรียกวา “แลงหมอผี” หรือ ผูนําทางศาสนาใหคําอวยพร แลวสงผีไปจากตัวเพื่อใหบุคคลนั้นไดหาย
จากโรคภัยหรือมีสถานภาพที่ดีขึ้น
ชาวแลนแตนมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีอิทธิพลเหนือมนุษยแ การเจ็บไขได
ปุวยตางๆ ถึงถูกนําไปเชื่อมโยงกับสิ่งชั่วราย เชน ผีรายมาทําใหเจ็บปุวย การแกไขปใญหาดังกลาวจึง
ตองพึ่งพา หมอผี ซึ่งเป็นตําแหนงทางสังคมที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ การปใดเปุาสิ่งชั่วรายตอง
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ใชวิธีเลี้ยงผี หรือ การเซนไหว โดยการฆาไก นําไปวางไวบนถาดพรอมกับอาหารคาวหวานตางๆ ที่
เตรียมไหว จากนั้นหมอผีจะเริ่มสวด และขับไลผีออกจากรางกายของคนปุวย ไปยังหุนจําลองของคน
ปุ ว ย พิ ธีกรรมดังกล าวใช เวลาสวดอยางนอ ย 3 ชั่ว โมง หลั ง จากเสร็จพิ ธีจึงนํา เครื่อ งเซน ไหวม า
รับประทานรวมกัน พิธีกรรมดังกลาวจึงเป็นการสรางขวัญกําลังใจกับผูปุวยอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ
ประเพณีและเทศกาลสําคัญในรอบปี ชาวแลนแตนนนับปฏิทินจันทรคติตามแบบของชาว
จีน และอิ้วเมี่ยน หรือ เรียกวา ระบบเทียนกันตี้จือของจีน ภาษาแลนแตนเรียกวา “ตรา ดับ ยาง”
เพื่อประกอบการดูฤกษแ วันดี วันเสีย ในการประกอบพิธีกรรม ตั้งแต การเกิด แตงงาน งานบุญ การ
ตาย รวมทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินในรอบปี

ภาพ 15 แสดงการประกอบพิธีกรรมในระดับเครือญาติของชาวแลนแตน

ชาวแลนแตนแบงจารีตประเพณีสําคัญตามฤดูกาล ดังนี้
ฤดูแล้ง ชวงระหวางเดือน 1 – 3 (ตามปฏิทินจีน) เป็นชวงเริ่มตนแหงปี มีกิจกรรมเฉลิม
ฉลองปีใหม และการเซนไหวบรรพบุรุษ ผีบานผีเรือน ดวยการยิงปืนขึ้นฟูา และการเซนไหวบรรพ
บุรุษดวยขาวสีแดง สีฟูา สีเหลือง ฤดูร้อน ชวงเดือน 4 – 6 เป็นชวงการเลี้ยงผีหมูบาน ฤดูฝน ชวง
เดือน 7 – 9 เป็นชวงที่ตองเลี้ยงผีพอแม ปูุยาตายายผูลวงลับแลว ช่วงฤดูหนาว ชวงเดือน 10 – 12
เป็นชวงเฉลิมฉลองผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และเลี้ยงผีปูุยาตายายผูลวงลับ รวมทั้งการเขาสูการสง
ทายปีเกาตอนรับปีใหมที่กําลังจะมาถึงอีกดวย นอกจากนี้แลวยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการทําบุญ
อื่นๆ เชน การบวชลูกแกว เป็นตน
บุญกินเจียง หรือวันขึ้นปีใหม ชาวแลนแตนถือวา วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจีนเป็นวันขึ้น
ปีใหม หรือที่ชาวแลนแตนเรียกวา “บุญกินเจียง” เป็นกิจกรรมการสงทายปีเกาตอนรับปีใหม การ
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ประกอบพิธีกรรมเฉลิมฉลองปีใหมของชาวแลนแตน มีกําหนด 3 วัน
เริ่ มจากวัน ที่ 30 ของเดือน 12 ซึ่งเป็นส งทายปี ทุกครอบครัว จะเตรียมแชขาวเหนีย ว
จากนั้นนํามาตําใหละเอียดผสมกับน้ําออย หรือ น้ําตาลทราย แลวหอดวยใบตอง ประมาณ 10-20
หอ จากนั้นนําไปนึ่งใหสุก เรียกวา ขนมออย ใชเป็นเครื่องเซนไหวบรรพบุรุษในวันรุงขึ้น
เชาวันที่ 1 เดือน 1 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม หรือ “บุญกินเจียง” ในตอนเชาวันใหมประมาณตี
สองถึงตีสาม ทุกครอบครัวจะตื่นมา เพื่อนําเอาขนมออยไปบูชาผีบรรพบุรุษ พร อมทั้งอธิฐานดังนี้ “...
ขอให้สิ่งที่ไม่ดี สิ่งชั่วร้ายออกไปจากบ้านเรือน ไปสู่ทิศตะวันตก ขึ้นปีใหม่แล้วขอให้นาแต่สิ่งดีๆ มาสู่
คนในครอบครัว ขอให้ปลอดภัย ไร้โรคภัยไข้เจ็บ ขอให้ทามาหากินทางการเกษตรได้ผลผลิตที่ดี เงิน
ทองเข้ามาจากฝั่งตะวันออกสู่บ้านเรือน...”
จากนั้นประมาณตีสี่ตีหา ไดเวลาที่หัวหนาครอบครัวจะยิงปืน 3 นัดไปทางทิศตะวันตกเพื่อ
ขับไลสิ่งชั่วรายออกจากบานเรือนไปทางทิศตะวันตกใหหมดไป จากนั้นจะทําพิธีอัญเชิญผีมารวมพิธี
และนําเหลามาเป็นเครื่องเซน หลังจากเสร็จพิธีจะมีการยิ่งปืนเป็นชุด 3 นัด 7 นัด และ 12 นัด แตละ
ชุดหางประมาณ 30 นาที ปใจจุบันมีการจุดพลุที่ทําขึ้นจากไมไผ เรียกวา หลากกะโพก เพื่อเพิ่มสีสัน
ใหกับการเฉลิมฉลอง
จากนั้นประมาณ 6-7 โมง ทุกครัวเรือนจะตักน้ํามาวางไวที่หนาบาน พรอมกับจุดธูปเทียน
เพื่อขอใหพญามังกรอนุญาตใหครอบครัวของตนนําน้ํามาใช ในครัวเรือน และขอพรจากพญามังกร ให
ตนเองมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสุขภาพสมบูรณแแข็งแรง และขอใหฝนตกตองตาม
ฤดูกาล พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณแดี จากนั้นจึงนําสํารับอาหารที่เตรียมไวไปเซนไหว บูชาบรรพ
บุรุษ ผีบานผีเรือน และยิงปืนขึ้นฟูา 1 นัด ไปตรงทิศตะวันออก และยิง 1 นัดไปทางทิศตะวันตกของ
บาน เพื่อขับไลสิ่งชั่วรายออกจากบาน สําหรับการยิงปืนทั้ง 3 ครั้ง มีสาระสําคัญดังนี้
ครั้งที่ 1 หลังจากที่เจาบานไดนําสมาชิกในครอบครัวดื่มน้ําคารวะบรรพบุรุษ 3 แกว
สมาชิกทุกคนตองไหวบรรพบุรุษ 3-5 นาที แลวเจาของบานจึงมอบหมายใหคนใดคนหนึ่งยิงปืนขึ้นสู
ฟูา 3 นัด
ครั้งที่ 2 ดื่มน้ํา 7 แกว ยิงปืนขึ้นฟูา 7 นัด
ครั้งที่ 3 ดื่มน้ํา 12 แกว ยิงปืนขึ้นฟูา 12 นัด ในการยิงปืนแตละครั้งตองกราบไหวบรรพ
บุรุษทุกครั้ง เมื่อทําครบทั้งสามครั้งแลวถือวาสิ้นสุดการเซนไหวบรรพบุรุษ ในเทศกาลสงทายปีเกา
ตอนรับปีใหม
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ภาพ 16 แสดงเครื่องเซนไหว และพิธีการเซนไหวบรรพบุรุษของชาวแลนแตน

เดือน 2 : ทุกวันที่ 2 เดือน 2 ของทุกปี ชาวแลนแตนจะมีการทําขาวตม โดยเอาขาวเหนียว
หัวตะไคร มาหอใบตอง แลวแบงปในกันกินภายในครอบครัว เนื่องจากมีความเชื่อวา หัวตะไคร เป็น
สัญลักษณแของความเจริญงอกงาม เมื่อครอบครัวไดกินขาวตมหัวตะไครจะทําใหผลผลิตในไรของตน
เจริญเติมโต งอกงามดี
การกินขาวตม กับหัวตะไคร ตามประเพณีของชาวแลนแตนจะตองมีการดื่มเหลา หรือ การ
ใสเหลา เริ่มจากการดื่ม 3 แกว แลวทําพิธีมอบไก จากนั้นจึงดื่มเพิ่มอีก 7 แลว และ 12 แกว จากนั้น
ถึงจะสามารถเอาขาวตมและหัวตะไครมาแบงกันกิน
ในเดือนนี้ ชาวแลนแตนจะมีวันกําบาน ซึ่งทั้งหมูบานจะพรอมใจกันหยุดงานในไร และงาน
อื่นๆ นอกหมูบาน เป็นเวลา 3 วัน นอกจากนี้ หมอผีประจําหมูบานจะทําพิธีเชิญ ผีดงผีเมด ผีลื้อ และ
กะหลอม ที่ชาวแลนแตนเชื่อวาเป็นผีดี และเป็นมิตรกับตน มากินเครื่องเซนดังกลาวดวย
เดือน 3 : มีพิธีเซนไหวสามยศแตเงแมเง โดยการทําขาวสามสี เพื่อนําไปเป็นของเซนไหวบูชา
ผีพอผีแม พรอมทั้ง ไก หรือ หมูผลไม ธูปเทียน และเครื่องเซนไหวอื่นๆ ที่หมอผีจัดเตรียมไวให
เดือน 7 : ทุกวันที่ 14 ของเดือนดังกลาว จะมีพิธีบูชาพอแม โดยการนําเอากระทะใบใหญ
ตั้งไฟใหรอนแลวนําน้ํามันหมูใสเทลงไป จากนั้นจึงเทน้ําลงไปในหมอ รอจนน้ําเดือดจึงตักน้ําออกมาให
พอแมอาบ พรอมกับกลาวคําอวยพรใหพอแมสุขภาพแข็งแรง
เดือน 12 : ทุกๆ วันที่ 25 ของทุกปี จะมีพิธีฆาหมูใหญ ภาษาแลนแตนเรียกวา “กวยยัง”
กลาวไดวา ในรอบหนึ่งปีชาวแลนแตนจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับความเชื่อ ทั้งในระดับ
ปใจเจกบุคคล ครอบครัว และหมูบาน ซึ่งพิธีกรรมทุกอยางลวนเกี่ยวของกับความมั่นคงทางชีวิต และ
ความมั่นคงทางดานอาหาร ที่เป็นปใจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของชาวแลนแตน
ชาวบานบานน้ําดีไดนําเอาองคแความรูหรือภูมิปใญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุแทั้งของชาว
แลนแตนและชาวสีดามาปรับใชกับการการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการ
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แลกเปลี่ ยนเรี ย นรู ทางวัฒ นธรรมรว มกันระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชนทั้งรู ปแบบของการ
บายศรีสูขวัญ การเยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการทํากิจกรรมทาง
อาชีพ เชน การยอมผา ยอมดาย ทอผา ทํากระดาษจากเยื่อหนอไม เป็นตน
เดินปุา ชมธรรมชาติ กับบานน้ําหา (ทาแส) แขวงหลวงน้ําทา
หมูบานน้ําหา มีชื่อทางการวา หมูบานทาแส แตชาวบานนิยมเรียกชื่อหมูบานตามแมน้ําที่
ไหลผ า นหมู บ า น แม น้ํ า ห า เป็ น แม น้ํ า สายใหญ ในอดี ต เคยเป็ น ท า น้ํ า สํ า คั ญ ของชาวเมื อ งน้ํ า ทา
โดยเฉพาะชาวบานที่เดินทางไปกลับเมืองน้ําทา ตองมาแวะทาน้ําแหงนี้ เชนเดียวกับพวกพอคาตาง
เมืองที่มักจะแวะพักเหนื่อย ดวยการลงไปแชเทาในแมน้ํา เพื่อผอนคลาย ลดอาการเมื่อยลาจากการ
เดินทาง จนเป็นที่มาของชื่อ “หมูบานทาแช” ตอมาเรียกเพี้ยนเป็น “บานทาแส” จนถึงปใจจุบัน และ
ในงานวิจัยครั้งนี้ใชชื่อหมูบานวา “บานน้ําหา (ทาแส)”

ภาพ 17 ปูายหมูบานและสภาพเสนทาง R3a ที่ตัดผากลางหมูบ า นน้ําหา
(ทาแส)

ลักษณะทางภูมิศาสตรแของหมูบานน้ําหา(ทาแส) ตั้งอยูบนเสนทาง R3a คุนหมิง-กรุงเทพฯ
ตามโครงการพัฒนาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการกอสรางจากรัฐบาลจีน
และไทย เปิดใชตั้งแตปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้เสนทางดังกลาวไดตัดผานกลางหมูบานน้ําหา แยกหมูบาน
ออกเป็นสองฟากถนน ซึ่งกอให เกิดผลกระทบดานความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยแสินของชาวบาน
มากไปกวานั้นเสนทางดังกลาวไดเชื่อมหมูบานกับสังคมภายนอกที่มาพรอมกับถนนอยางหลีกเลี่ยง
ไมได
บานน้ําหา(ทาแส) ตั้งอยูทางทิศใตของแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว หางจากตัวเมืองเทศบาล
แขวงหลวงน้ําทาประมาณ 20 กิโลเมตร ชาวบานตั้งชุมชนอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา แขวง
หลวงน้ําทา ซึ่งถือเป็นพื้นปุาที่อุดมสมบูรณแและใหญที่สุดในภาคเหนือของสปป.ลาว หมูบานตั้งอยู
ทามกลางภูเขาในระดับความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 1,000 เมตร อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือติดกับ
หมู บ า นจะเริ น สุ ก ซึ่ ง เป็ น หมู บ า นชาวกํ า มุ ที่ มี ก ารจั ด การท อ งเที่ ย วทั้ ง โฮมสเตยแ แ ละการเดิ น ปุ า
เช น เดี ย วกั บ บ า นน้ํ า ห า ส ว นทางทิ ศ ใต ติ ด กั บ บ า นขั ว สู ง เป็ น หมู บ า นที่ เ ป็ น เส น ทางเดิ น ปุ า ทิ ศ
ตะวันออกและทิศตะวันตกของหมูบาน ติดกับปุาสงวนแหงชาติน้ําหาที่อุดมสมบูรณแไปดวยพืชพรรณ
ธัญญาหาร และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหลงหาอาหารสําคัญของคนในหมูบาน
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ขอมูลดานประชากร หมูบานน้ําหาสวนใหญเป็นกลุมชาติพันธุแกํามุ และมีกลุมชาติพันธุแ
สามตาวอาศัยอยูบางสวน ประชากรทั้งหมด 657 คน 126 หลังคาเรือน 143 ครอบครัว แบงเป็นหญิง
321 คน และชาย 336 คน (ขอมูลการสํารวจประชากรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557) ลักษณะการ
ปกครอง หมูบานน้ําหาอยูในเขตการปกครองของบานจะเรินสุก มีนายบาน 1 คน และรองนายบาน 2
คน ประชากรสวนใหญ เป็นหมูบานกลุมชาติพันธุแกํามุ หรือ “ขมุ” และสามตาว หรือ “ขาเมต” มี
ประวัติศาสตรแการกอตั้งหมูบานที่ยาวนานกวา 44 ปี จากสภาพสงครามในสมัยอดีตสงผลใหชาวบาน
จําตองอพยพไปมา เพื่อแสวงหาถิ่นฐานที่มั่นคงปลอดภัย 24
จากการบอกเลาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน พบวา ชาวบานน้ําหาเดิมตั้งถิ่นฐานอยูที่บานแฮะ
(ปใจจุบันคือบานน้ําอุน) ตอมาไดเกิดการสูรบกันภายในประเทศ ทําใหชาวบานเกรงจะถูกเกณฑแไปเป็น
ทหาร จึงไดตัดสินใจยายหมูบานไปยังบานน้ําจุม (ปใจจุบันคือบานน้ํามาง) ในปี ค.ศ. 1969 (พ.ศ.
2512) หลังจากอยูในหมูบานดังกลาวไดประมาณ 7 ปี (พ.ศ.2519) สงครามเริ่มสงบลง ชาวบานจึง
เริ่มหาพื้นที่แหงใหมที่อุดมสมบู รณแ ดังนั้น ทาวบุนทํา อินทะวี และชาวบานจํานวนหนึ่ง จึงพากัน
อพยพโยกยายมาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานน้ําหา (ทาแส) ตอมาไดมีญาติพี่นองจากหมูบานอื่นอพยพ
เขามาสมทบจนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ มีประชากรราว 126 หลังคาเรือน

ภาพ 18 แสดงสภาพที่ตั้ง และลักษณะบานเรือนของชาวกํามุบานน้ําหา

ลักษณะบานเรือน ชาวกํามุนิยมสรางบานใตถุนสูง หลังหญาคา หรือ ใบตองตึง กั้นฝาบาน
ดว ยไมไผสาน มีห น าตาง 1 บาน ระบายความรอน และเพิ่มแสงสวางภายในบาน อยางไรก็ตาม
ปใจจุบันชาวบานเริ่มหันมาสรางบานดวยไมทั้งหลัง มุงกระเบื้อง และสังกะสี ซึ่งมีสภาพคงทนถาวร
มากกวาบานแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ภายในบานบางหลังมีการสรางในลักษณะคลายกับบานของคนไต
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สัมภาษณแนายโฮม ทาวคําปุา บุนปในยา อายุ 53 ปี บานน้ําหา (ทาแส) เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ํา
ทา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2558
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คือ มีการทําชานบานยื่นออกมาสําหรับเป็นที่นั่งพักผอน ชาวกํามุสรางบานโดยการหันหลั งคาจั่ว
(หนาบาน) ไปทางทิศตะวันออก และทิศใต ทั้งนี้ไมนิยมสรางบานที่หันหนาบานเขาหากัน
นอกจากนี้ชาวกํามุไมนิยมสรางรั้วรอบบาน สวนใหญใชพื้นที่รอบๆ บาน สําหรับเลี้ยงเป็ด
ไก และสรางคอกหมูแบบงายๆ ดวยการเอากระบอกไมไผมาลอมเป็นรูปสี่เหลี่ยม สวนเลาไกสรางเป็น
เพิงหมาแหงนหลังเล็กๆ ขังไกไดประมาณ 20-30 ตัว สวนคอกควายจะสรางไวใกลกับตัวบานเชนกัน
สวนยุงฉาง จะสรางหางออกไปจากหมูบานประมาณ 1 กิโลเมตร โดยแตละครัวเรือนจะมา
สรางยุงฉางบริเวณใกลกัน โดยจะสรางเป็นเรือนไมหลังเล็กพื้นที่ประมาณ 4 ตารางวา มุงหลังคาดวย
ใบคา หรือสังกะสี การสรางยุงฉางที่หางออกไปจากหมูบานเนื่องจากเป็นการปูองกันกรณีหมูบานเกิด
ไฟไหม ซึ่งอาจทําใหผลผลิตเสียหาย วัฒนธรรมการสรางยุงฉางขาวในลักษณะดังกลาวยังสะทอนให
เห็นสังคมของชาวกํามุ ที่มีความปลอดภัย ไวใจ และซื่อสัตยแของคนในชุมชน

ภาพ 19 แสดงลักษณะการสรางยุงฉางที่สรางไวภายนอกหมูบาน

อยางไรก็ตาม สภาพหมูบานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะถนนสายหลักที่ตัดผานหมูบาน
ทําใหมีคนเขาออกหมูบานจํานวนมากขึ้น ชาวบานเริ่มหวงความปลอดภัยของทรัพยแสินของตนเองโดย
การล็อคยุงฉางเพื่อปูองกันการลักขโมยขาวและผลผลิตทางการเกษตรตางๆ ภายในยุงฉาง นอกจากนี้
ภายในหมูบานยังมีศาลาที่สรางครอมดิน ตั้งอยูกลางหมูบานซึ่งเป็นที่สถิตอยูของผีที่ช าวกํามุเคารพ
บูชา ตามคติความเชื่อของบรรพบุรุษ แตละปีมักมีพิธีกรรมเพื่อบูชาสิ่งที่สิงสถิตที่ศาลาแหงนี้ ในเวลา
ปกติชาวกํามุจะใชศาลาหลังนี้เป็นสถานที่รับแขกที่มาจากตางหมูบานหรือเป็นสถานที่ในการชุมนุม
พบปะกันสําหรับสมาชิกภายในหมูบาน ศาลากลางบานนี้จะหันแนวของจั่วไปในแนวเหนือใต
เอกลักษณแทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดเดนทางวัฒนธรรมของชาวกํามุคือ ลักษณะเสื้อผาและ
เครื่องแตงกายประจําชาติพันธุแ เครื่องแตงกายชายหนุมหรือชายชรามักแตงกายเหมือนกันคือ สวม
เสื้อผ าสีน้ําฮอม แขนสั้ นครึ่ งบา ตัวยาวปิดกน ผ าปลายเสื้อเทามือ มีป ระเปาที่ห นาอกทั้งสอง นุง
กางเกงสีน้ําฮอมคลายจีนแตเย็บที่กนหยอนยานคลายถุง ชอบสักตามเนื้อตัวแขนขาถึงศีรษะ เขา และ
นองถึงขอเทา ไมมีหมวก ใชผาแดงผาขาวพับรอบศีรษะคลายคนไต สวนเครื่องแตงกายหญิงแกแม
หมายคือ สวมเสื้อแขนยาวรัดขอมือ เสื้อปลอยชายแค บั้นเอวผากลางอก มีกระดุม บางคนทํากระเปา
ที่หนาอกบางคนก็ไมทํา เสื้อน้ําฮอมไมมีปใกลวดลาย นุงซิ่นแบบหญิงสาวชาวหลวงพระบางเป็นดาย
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ลวน มีขัดแดงหรือขัดเขียวหรือน้ําฮอม สวมกําไลขอมือและขอเทา ใสหวงคอ ตางหูทําคลายรูปแหวน
เจาะที่รูหู สวนหญิงสาวสวมเสื้อชั้นในผาฝูายสีน้ําฮอมอยางธรรมดา ถามีอายุมากมักสวมเสื้อนอกหรือ
ชั้นในอยางเดียว เด็กชายสวมเสื้อคลายหญิงสาวแขนยาวผาอกมีกระเปาสองขาง นุงกางเกงกนหยอน
สวมกําไลคอ แขนและขอเทา เจาะหูทั้งสองขาง เด็กหญิงสวมเสื้อคลายหญิงสาว และนุงผาซิ่นทอมือ
แบบผาซิ่นลาว แตมีลักษณะเฉพาะของคนกํามุ

ภาพ 20 แสดงลักษณะการแตงกายของชนชาติพันธุแกํามุ

กลุมชาติพันธุแกํามุนอกจากมีศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณแ เฉพาะแลว ยังมีเครื่องดนตรี
ประเภทตางๆที่เป็นศิลปะดนตรีพื้นบานของคนกํามุ เชน แคน เป็นเครื่องดนตรีพื้นบานของคนกํามุ ปี่
ทําดวยไมซางหรือทองเหลือง ใชปากเปุาพรอมทั้งใช มือดีดมีแตเสียงสูงต่ําเทานั้น เสียงดังคลายแมลง
หวี่ ฆองทองเหลืองมีไมหุมผาตี กลองคลายมานั่งกลมแตขึงดวยหนังวัวหนังควาย ตีเสียงดังตึงๆ แคน
และปี่ใชเปุาในชวงเทศกาลสนุกสนานรื่นเริง ฆอง กลองใชในงานแตงงานหรือขึ้นบานใหม เป็นตน
ดานอุปนิสัยจิตใจของกลุมชาติพันธุแกํามุนั้น เป็นผูที่รักในความสงบ เรียบงาย มีความอดทน
ตอการงานหนักตากแดดตากฝน และมีวิถีการทํามาหากินอยางเรียบงาย เมื่อมีกิจกรรมทางสังคม
เกิดขึ้น ทุกคนใหความรวมมือและชวยเหลือกันกิจกรรมของชุมชนอยางพรอมเพรียงกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในยามที่คนในชุมชนตกทุกขแไดยากตองมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางไมขาดสาย เชน เมื่อ
มีงานทางสังคมหรืองานศพก็ไปชวยกันอยางพรอมเพรียง เป็นตน
วิถีวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตอยางหนึ่งที่ชาวกํามุรับเอามาจากกลุมคนไตก็คือ การทํา
เหลาไห หรือที่คนไทยหรือคนลาวเรียกวา “เหลาอู” โดยใชไมไผชนิดหนึ่งที่มีลําตนขนาดเล็กที่กํามุ
เรียกวา “โปลง”เป็นภาชนะสําหรับดูด ดังนั้น ทุกหมูบานของชาวกํามุจึงจําเป็นตองปลูกไมไผชนิดนี้ไว
เพื่อใชกับหญาคาการแตกกอใหมบางครั้งอยูหางจากกอเดิมเป็นระยะทาง 2-3 เมตร
วิถีวัฒนธรรม และการทามาหากินชาวกามุ
เศรษฐกิจหลักของหมูบานสวนใหญยึดถือการเกษตรเป็นหลัก โดยการปลูกพืชกสิกรรมเป็น
สินคา โดยเนนตลาดทั้งภายในและตางประเทศเชน ปลูกหมากแนง ยางพารา ขาวโพด เหลานี้เป็นตน
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รองลงมาชาวบานไดคอยๆ นําเอาการทองเที่ยวโดยมีสวนรวมการอนุรักษแธรรมชาติของแขวง นอกนั้ น
ชาวบานยังหาของปุามาขาย เพื่อดํารงชีวิตในแตละวันอีก ในจํานวน 33 ครอบครัว ซึ่งประมาณ
34 % ของพลเมื อ งทั้ ง หมดของหมู บ า น โดยมี ร ายได เ ฉลี่ ย ของหมูบ า นในหนึ่ง ปี นั บ ตั้ง แต เ ดื อ น
พฤศจิ กายน พ.ศ.2544-2546 ครอบครัว หนึ่งเฉลี่ ยประมาณ 3,177,666 กีบ หรือประมาณ 295
ดอลลารแ รายไดหลักของชาวบานมาจากการหาของปุา และการเลี้ยงสัตวแ รวมทั้งการเป็นแรงงาน
รับจางทั่วไป นอกจากนี้ การจัดการทองเที่ยวก็ยังเป็นอีกรายไดหนึ่งที่เสริมเขามาของคนในหมูบาน
ดวย แตเนนเรื่องของการเดินปุาเป็นหลัก
ชาวกํามุมักทําไรบนไหลเขา ปลูกขาว พริก ฝูาย ทําสวนกลวย ออย รวมทั้งการหาของปุา
ในเขตปุาสงวนแหงชาติออกมาขายเพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย เนื่องจากปใจจุบัน
นี้เสนทาง R3a ตัดผากลางหมูบาน สงผลใหการเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น คนในชุมชนก็เริ่ม
ออกไปรับจางทั่วไป และคนภายนอกชุมชนเขามาในชุมชนหมูบานมากยิ่งขึ้น
สําหรับระบบการศึกษาในหมูบานน้ําหา (ทาแส)นั้น ปใจจุบันนี้มีโรงเรียนทั้งหมด 1 แหง ซึ่ง
มีทั้งระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 5 จํานวน 109 คน และระดับมัธยมตน 1-4 จํานวน 110 คน แตยัง
ไมมีมัธยมปลาย สําหรับนักเรียนที่ตองการไปเรียนตอระดับมั ธยมตอนปลายนั้นตองเขาไปเรียนที่
เทศบาลแขวง หรือเทศบาลเมืองหลวงน้ําทา แลวเขาเรียนตอที่แขวงหลวงน้ําทา และมหาวิทยาลัย
ตางๆ ทั่วประเทศ25 สวนทางดานสาธารณสุขนั้น บานน้ําหา (ทาแส) มีสุขศาลา(สถานีอนามัย) ประจํา
หมูบาน 1 แหงที่คอยรักษาหรือปฐมพยาบาลเบื้องตนเทานั้น
ในหมู บ า นส ว นใหญ ยั ง ไม รู ว า ตนเองถื อ ศาสนาใดที่ เ ป็ น หลั ก ในอดี ต ชาวบ า นอยู ใ น
สภาพแวดลอมทางสังคมที่ถือศาสนาพุทธ สวนใหญนับถือพุทธศาสนา แตเนื่องจากเหตุการณแทาง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณปีค.ศ.1939 (พ.ศ. 2482) เป็นตนมาชาวบานมีการอพยพไปมา แตไม
สามารถนําเอาวัด และจารีตประเพณี(ฮีตคอง) ความเชื่ออพยพไปดวยได เป็นผลทําใหประชาชนใน
หมูบานไมรูวาตนเองถือศาสนาใด ฮีตคองแบบใด แตเอกลักษณแที่ไมสามารถลบลางไดนั้นคือ นับถือ
จารีตแบบพุทธศาสนาอยู แตไมมีวัดหรือพระสงฆแ ซึ่งแสดงออกวาชาวบานสวนใหญยังจัดงานบุญ
เทศกาลปีใหม (บุญรดน้ํา) นอกนั้นยังเชื่อถือผีพอแม ชาวบานเชื่อกันวา วันที่บรรพบุรุษเสียชีวิต ตอง
เลือกวันทําพิธีกรรมตามปฏิทินของหมูบาน หรือจัดงานศพตามวันที่ผูอาวุโสกําหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอง
ยึดถือปฏิบัติกัน เพราะเชื่อวาเมื่อปฏิบัติตามคําสั่งสอนของคนเฒาคนแกจะทําใหทํามาหากินดี และไม
มีเหตุอันตรายเขามาในหมูบาน ที่สําคัญจะตองเลี้ยงดูผีบานผีเฮือน
เลี้ยงผีเฮือน เมื่อสมาชิกในครอบครัวปุวยไข คนในครอบครัวจะไปดูหมอ โดยการนําเสื้อผา
ใสขัน พรอมกับเงินจํานวนหนึ่ง เพื่อไปดูหมอกับพอหมอ แตกอนนําไปดูหมอนั้นก็ต องบอกเงื่อนไข
25

สัมภาษณแทาวคําใหม คําพอน อายุ 46 ปี นายบานบานน้ําหา (ทาแส) เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ํา
ทา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557
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ของคนเจ็บ เพื่อใหบอกอาการตอหมอผีในหมูบาน โดยที่ผูนําเอาเสื้อผาและเงินมานั้นตองอธิบาย
อาการเจ็บปุวยตอผูเป็นหมอ โดยนําไขมาเสี่ยงทาย โดยที่ไขนั้นเป็นไขดิบ แลวทองคาถา เมื่อตองการ
อยากรูวาผีใดเป็นตนเหตุตออาการเจ็บในครั้งนี้ก็ใชวิธี ในการเก็บไข โดยขณะที่เก็บไขนั้นก็ทองคาถา
แลวอาการปุวยไขจะแสดงออกในไขใบนั้น โดยที่พอหมอจะเป็นผูที่สื่อสารกับผี จากนั้นก็จัดพิธีกรรม
เพื่อเลี้ยงหรือเซนไหวผีดังกลาวขึ้น

ภาพ 21 แสดงศิลปะการแสดงของกลุมชาติพันธุแกํามุ

ความเชื่อในการทาไร่ กอนที่ดําเนินการถางไร เจาของไรตองไดมีการทําพิธีเสี่ยงทายเลือก
พื้นที่สําหรับทําไรกอน (วันหมายไร) โดยเลือกเอาจุดหนึ่งกอน จากนั้นก็กลาวคําอนุญาตเจาที่เจาทาง
แลวอธิษฐาน และนําไมมาฝใงไวเป็นสัญลักษณแ หลังจากนั้นก็กลับบาน ในคืนนั้น หากเจาของนอนฝในดี
ก็ถือวา สามารถเลือกเอาจุดนั้นได จากนั้นก็ดําเนินการทําไรได เมื่อขาวมีอายุประมาณ 2 เดือน ตอง
ทําพิธีกรรมโดยเลือกเอาวันเผาไร มาทําพิธีกรรม (วันที่เลือกทํานั้นตองไดเลือกกอนไปทําไร) แตการ
จัดพิธีกรรมนั้นก็เพื่อใหขาวไรไดรับผลดี นั้นก็คือ การที่ทําใหผลการเพาะปลูกขาวดี และการจัดพิธี
การคือการกําหนดเขตแดนไร นั่นเอง หรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือ การกันไมใหสัตวแและสิ่งตางๆเขามา
ทําลายขาวในไร น านั่ น เอง เมื่อขาวออกรวงใกล ถึงเวลาเก็บเกี่ยวไดแล ว กอนจะเก็บเกี่ยวขาว ก็
ตระเตรียมการเลี้ยงผีเรือนไวโดยจัดตั้งเอาแมเรือน เพื่อเป็นตัวแทนของแมขาวโดยเอาถุงฝูายที่มีสี ลาย
แลวนําเงิน หนังชาง หนังควาย เวลากอนเก็บเกี่ยวขาวจะตองสระผมแตเชา แลวออกไปเกี่ยวขาว แต
ทุกคนตองเกี่ยวขาวมาใสในกระบุงของแมขาวกอน จากนั้นแตละคนก็เก็บเกี่ยวขาวได ถาแมขาว
พักผอนก็ตองพักผอนหมดทุกคน เมื่อยกไปทางอื่นก็ไมสามารถเกี่ยวได ตองปฏิบัติเชนนั้นจนเก็บเกี่ยว
ขาวหมด โดยกอนที่เกี่ยวก็เอาวัตถุเซนไหวมาดําเนินพิธีกรรม เมื่อเกี่ยวขาวแลว ก็เป็นฤดูการเก็บเผือก
มัน โดยที่ใหผูนําของหมูบาน (ผูนําทางศาสนา เรียกวา ลากูน เลือกเอาวันเตา เป็นวันขุดมัน แตผูอื่น
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ไมอาจขุดกอนได หากมีผูอื่ นขุดกอนผูนั้นก็มีอันเป็นไป จากนั้นเมื่อถึงวันก๋ํา ก็เริ่มพิธีก๋ําบานไมใหคน
ออกจากบาน โดยใชหัวมันที่นํามาจากไรไปลางใหสะอาดและนํามายืนยันใหรูวาเผือกมันนั้นไดมาถึง
เรือนแลว

ภาพ 22 แสดงพิธีกรรมระดับหมูบาน พิธีเซนไหวผีหมูบานบานน้าํ หา(ทาแส)

พิธีกรรมก่อนตั้งเรือน กอนอื่นตองนับวัน เพื่อนํามาเป็นวันสิริมงคล แลวสานไมไผ แลว
นําเอาน้ําเตา 2 ใบ ใบหนึ่งใสน้ํา อีกใบหนึ่งไมใสน้ํา วางไว แลวเลือกเอาน้ําเตาใบใดใบหนึ่ง หากเลือก
ไดใบที่มีน้ําถือวา วันที่เลือกเป็นวันที่มีฤกษแยามดีแลว ซึ่งการเลือกตองใหคนอื่นมาเลือก นั้นก็แสดงวา
ฤกษแงามยามดี จากนั้นจึงดําเนินการเอาเสาลงหลุม ใหครบทุกเสา จากนั้นก็หาผูเฒาผูแก และหาดาบ
พรอมกับหญาคา แลวไปยืนอยูสถานที่นําเอาเทวดาเรือนไปตั้งนั้น แลวก็กลาวอธิษฐานสิ่งดีๆ แลวนํา
หญาคาชุบน้ํามนตแแลวพรมน้ํามนตแใหผูที่เขามารวมในพิธี
บานน้ําหา (ทาแส) เป็นหมูบานที่ตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณแทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อีกทั้งยังเป็นเสนทางในการเดินชมปุาของนัก
ผจญภัยที่ตองการเรียนรูสภาพแวดลอมในเขตปุาสงวนแหงชาติแหงนี้ พื้นที่ดังกลาวนอกจากเป็นพื้นที่
หาของปุาและสรางรายไดใหแกชาวบานแลว ยังเป็นพื้นที่สําหรับรองรับนักทองเที่ยวที่สนใจเขามาเดิน
ปุาและผจญภัยในพื้นที่ดังกลาวดวย
จากความอุดมสมบู รณแของพื้นที่ปุาสงวนแห งชาติในเขตพื้นที่ของหมูบานน้ําห า(ทาแส)
สงผลใหพื้นที่ของหมูบานกลายเป็นพื้นที่แหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ (เดินปุาบนภู เขา เขตปุาสงวน
น้ํ า ห า) เพื่ อ ดึ งดู ด ให นั ก ทอ งเที่ ย วมาเที่ย วชมธรรมชาติ และการศึ ก ษาสมุ นไพรจากธรรมชาติ ที่
กอใหเกิดประโยชนแ ซึ่งโดยปกติใชเวลาในการเดินปุาประมาณ 1-3 วัน บนภูเขาชาวบานจัดใหมีตั้ง
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คาย (แคมป) ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว และมีกิจกรรมลองเรือตามลํา แมน้ําหาจากหมูบานน้ําหา (ทา
แส) หรือบานขัวสูง ไปถึงลําหวยน้ําทา
จากการสํารวจขอมูลของหมูบานน้ําหา(ทาแส) จะเห็นไดวา พื้นที่เขตปุาสงวนของแขวง
หลวงน้ําทาทั้งหมดกวา 5,201 เฮกตารแ (ประมาณ 32,506.25 ไร) ไดแบงพื้นที่กวา 1,718 เฮกตารแ
(ประมาณ 10,737.5 ไร ) เป็ น พื้น ที่รับผิ ดชอบของเขตบานน้ําห า (ทาแส) ซึ่งไดแยกพื้นที่ออกได
ดังตอไปนี้ พื้นที่ปุาสงวนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบของหมูบาน จํานวนกวา 106 เฮกตารแ (ประมาณ
662.5ไร) พื้นที่ปุาผลิตที่สามารถไปหาของปุาไวบริโภคในครัวเรือนไดกวา 81 เฮกตารแ (ประมาณ
506.25 ไร) พื้นที่ปุาปูองกันคือ พื้นที่ปุาเขตบริเวณตนน้ํา ซึ่งชาวบานถือวาเป็นพื้นที่ที่ตองปูองกันไว
ไมให มีการเขาไปทําลาย โดยมีเนื้ อที่ทั้งสิ้น 433 เฮกตารแ (ประมาณ 2,706.25 ไร) พื้นที่ทาง
การเกษตรจํานวน 1,074 เฮกตารแ (ประมาณ 6,712.5 ไร) พื้นที่สําหรับ กอสรางบานเรือนและที่อยู
อาศัย 21 เฮกตารแ (ประมาณ 131.25 ไร) และพื้นที่ปุาชาจํานวน 3 เฮกตารแ (ประมาณ 18.75 ไร)
รายละเอียดดังแผนที่ดานลางนี้

ภาพ 23 แสดงจํานวนพื้นที่เขตปุาของบานน้ําหา(ทาแส)

สมาชิกในหมูบ านเกือบทุกครัวเรือนมีผู ผลิ ตเครื่องจักสานประเภทตางๆ คือ กระบุงใส
เสื้อผา กระบุงหาบ หวด เครื่องจับปลา และฝใกมีด กลุมชาติพันธุแที่มีความชํานาญมากที่สุดในการ
ผลิตเครื่องจักสาน ประเภทไมไผและหวายไดแก คนกํามุ ซึ่งเป็นผูผลิตเครื่องจักสานประเภทตางๆ ที่มี
คุณภาพ สําหรับทั้งไวใชภายในครัวเรือน ขาย และใชในพิธีกรรมตางๆ ดวย สวนเครื่องหัตถกรรมฝีมือ
สวนใหญที่วางจําหนายตามทองตลาดลวนเป็นผลผลิตจากชางจักสานชาติพันธุแกํามุ
เครื่องจักสานที่นาสนใจที่ทานเห็นแขวนไวตามตึกอาคารตางๆ บางครั้งสานดวยไมไผ และ
บางครั้งสานดวยหวาย ซึ่งเรียกวา “ไซ” โดยทั่วไปแลว ไซผลิตขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหาปลา แตคน
จํานวนหนึ่งไดเอาไซ มาแขวนใสเพดานเรือนใหมเพราะมีความเชื่อวา ไซ เป็นสัญลักษณแนําโชค และ
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ความเจริญรุงเรืองมาสูเรือน และสมาชิกครอบครัว อีกสิ่งหนึ่งที่คนลาวมักเอามาใสไวกับเรือนคือ ตน
กลวย และตนออย ซึ่งคนลาวมีความเชื่อวา การเอาตนกลวยและตนออย มามัดกับเรือ นนั้นจะทําให
เรือนมีความอุดมสมบรูณแ และครอบครัวอยูเย็นเป็นสุข
นอกจากนั้น กลุมชาติพันธุแกํามุ ใชตาแหลเวเป็นสัญลักษณแของการหามตางๆ ซึ่งประชาชน
บรรดาชาติพันธุแตางๆในแขวงหลวงน้ําทา และคนไทยในประเทศไทยก็ยังคงยึดถือความเชื่อนี้อยู เชน
เมื่อมีคนในครอบครัวคลอดบุตรจะนําตาแหลเวไปติดไวหนาบาน เพื่อเป็นสัญลักษณแหามคนนอกบาน
เขามาในบาน หรือ เมื่อเห็นตาแหลเวติดไวทางเขาหมูบานหรือติดที่เรือนนั้นมีความหมายวา คนนอก
หามเขา นอกจากนี้ ตาแหลเวยังเป็นภูมิปใญญาในการจักสานของชาวกํามุดวย
วิถีชุมชนหมู่บ้านไท : บ้านไทขืนยางขวาย นครเชียงตุง
เชียงตุง มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของเขตปกครองรัฐฉาน แหงสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
(Republic of the Union of Myanmar) ครอบคลุมพื้นที่ 4 เมือง ไดแก เมืองเชียงตุง เมืองสาด
เมืองยาง และเมืองขาก การปกครองของจังหวัดเชียงตุงมี 2 ระดับคือ ภาคพลเรือน มีผูวาราชการ
จังหวัดดํารงตําแหนงสูงสุด และภาคทหาร มีแมทัพภาค ดํารงตําแหนงสูงสุด26
การปกครองระดับทองถิ่น แบงออกเป็น 2 ระบบการปกครอง คือ การปกครองในเขตตัว
เมือง และการปกครองรอบนอก เรียกวา หัวฮอย แตละหัวฮอยมี “อูกะทะ” (เทียบเทากับตําแหนง
กํานัน ) เป็ นผู ดูแล ทําหนาที่รับ รองเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอกับหนว ยงานราชการในเมือง
ในขณะที่ระดับหมูบานมี “ปูุแก” (ผูใหญบาน) ภาษาพมาเรียกวา “ตูจี่” หรือ “ตะจี่” ดูแลความสงบ
เรียบรอย และทําหนาที่ประสานงานกับอูกะทะ (กํานัน) ในเมืองเชียงตุง ประกอบดวย 10 หัวฮอย
(141 หมูบาน) แตละหัวฮอยเรียกวา เอิ่ง หมายถึงอาณาบริเวณ หรือเขตปกครอง ดังนี้27
1. เอิ่งเมืองลาบ หมูบานในเขตปกครอง 10 หมูบาน
2. เอิ่งเมืองลัง
หมูบานในเขตปกครอง 19 หมูบาน
3. เอิ่งเมืองแจม หมูบานในเขตปกครอง 13 หมูบาน
4. เอิ่งยางลอ
หมูบานในเขตปกครอง 9 หมูบาน
5. เอิ่งดอนโหลง หมูบานในเขตปกครอง 10 หมูบาน
6. เอิ่งยางเกเง
หมูบานในเขตปกครอง 7 หมูบาน
7. เอิ่งกาดทาย หมูบานในเขตปกครอง 20 หมูบาน
8. เอิ่งวัดซาว
หมูบานในเขตปกครอง 14 หมูบาน
9. เอิ่งกาดฟูา
หมูบานในเขตปกครอง 31 หมูบาน
26
27
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10. เอิ่งกาดเตา
หมูบานในเขตปกครอง 18 หมูบาน
เนื่องจากสังคมหลักของเชียงตุง เป็นสังคมของชาวไต นับถือศาสนาพุทธ ประชากรสวน
ใหญเป็นชาวไทขืน นอกจากนี้ยังมีชาวไทเหนือ ชาวไทใหญ ไทแรม และกลุมชาติพันธุแอื่น ๆ เชน อา
ขา ลาหู ปะหลอง (ไตหลอย ปููหลาง หรือ ลัวะ) ดวยความเป็นเมืองเกาอายุมากกวา 600 ปี จึงมีจารีต
ประเพณีที่สืบทอดกันมา ถือเป็นวิถีปฏิบัติของชาวเชียงตุง เรียกวา ฮีต 12 กอง 14 และ 15 ประเวณี
ฮีต 1228 มาจากคําวา จารีต หมายถึง สิ่ งที่ปฏิบัติสืบตอกันมาของชาวเชียงตุง สิบสอง
หมายถึง 12 เดือนในหนึ่งปี ฮีตสิบสอง จึงหมายถึง จารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติใน 12 เดือน หรือ ฮีต
การงานประจําวัน 12 เดือนของชาวเชียงตุง ไดแก
เดือนเจี๋ยง (พ.ย.) เกี่ยวขาว, เก฿าะเฝือง (เก็บฝางขาว), ตานมหากฐิน, ขึ้นธาตุประจําเดือน
เดือนยี่ (ธ.ค.) เก็บหลั๋วฟืน (เก็บฟืน), เก็บดอกฝูาย, ไพคา (สานหญาคามุงหลังคา) เป็นตน
เดือนสาม (ม.ค.) สังฆะเขาปริวาสกรรม, ประเวณีกระตําบุญ, ออกเดินทางคาขาย, ผูหญิง
ทอกี่ ปใ่นฝูาย เป็นตน
เดือนสี่ (ก.พ.) ขึ้นเฮือนใหม (อาวาฮะ), แตงงาน (วิวาหะ), ตานมหาปาง (ตั้งธรรมมหา
เวสสันดรเจาภาพคนเดียว)
เดือนหา (มี.ค.) ตานธรรมกั๋นดึกน้ําออย, บวชเณรปิ๊กตุ฿, เขาปอยเดือนหา เป็นตน
เดือนหก (เม.ย.) ปอยสังขารปีใหม, ขึ้นวัดวา, สรงน้ําพระพุทธเจา, ปอยรดน้ํา เป็นตน
เดือนเจ็ด (พ.ค.)ปอยบอกไฟ (ปใ้งไฟ,) สังคหะวัดวา (ทําความสะอาดและทําบุญวัดวา),
สืบชะตาบาน, ทําฝายกั๋นนา, กุนนา(ปุย), เติกกลา
เดือนแปด (มิ.ย.) ไถนา, หวานกลา, สังคหะเมือง เป็นตน
เดือนเกา (ก.ค.) เขาวัสสา (เขาพรรษา), จัดหื้อมีหัวศีล 13 ศีล, ตลอดวัสสา 3 เดือน
นอนวัด, ฟใงธรรม
เดือนสิบ (ส.ค.) ตั้งธรรมประเพณี ,สูดสังคหะกลางใจเศีล (ประเวณีตั้งธรรมเวสสันดร
เจาภาพทั้งหมูบาน)
เดือนสิบเอ็ด (ก.ย.) ตั้งธรรมตานจอมผูลวงลับไป (ตานจอมคะกุนผูลาโลกไปแลว) กําศีล
ฟใงธรรม
เดือนสิบสอง (ต.ค.) ตานผากัมปะวะสา (ผาออกพรรษา) สัมมาการะวะ, ตานตุงกเวม, ตาน
เตนแหเง (เทีย น), ประทีบพันดวง, ตานกมไฟหวิ๋น , ตานกเมไฟ (ตานตนเกี๊ยะ ปอยออก
พรรษา)
28
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กอง 1429 หมายถึง ตําแหนงสําคัญในระบบโครงสรางของเมืองเชียงตุงในอดีต ที่ทําให
บานเมืองเจริญกาวหนา ประชาชนอยูเย็นเป็นสุข มีดังตอไปนี้
1. หูเมือง อะราจ฿ะตู฿ตา นําเขานําออกตางประเทศ (ผูประสานงานระหวางประเทศ)
2. ตาเมือง อะคะระหนังสือ ผูฉลาด อาจสอนอะคะระบาลี คําสอนพระพุทธเจา คํา
สอนโบราณ (อาจารยแ ,คณาจารยแ)
3. แกเนเมือง แกเนสานเมือง คือ พระสังคะผูฉลาด รูกองธรรม จําศีล วินัย ไกรสอน
เมตตาภาวนา สืบอายุพระพุทธศาสนา (พระสงฆแ)
4. ประตูเมือง อาวุธเครื่องแหลกั้งศัตรูภัยยะ นานาตางๆ
5. รากเมือง โหราศาสตรแ รายชะตาบานเมือง รายวันรายและวันดี วันจยะติ๊ถี วันมังกะ
ระวิเศษ เมตหมายชะตาบานเมือง
6. เหงาเมือง ประธาน ประมุข เสนา เฒ าแก ผู อาวุโ ส กลาหาญ มั่นคงผู ปรึกษา ผู
แนะนํา
7. ขื่อเมือง แสนหลวง ผูปกครองบาน สื่อสารเจานาย ผูซื่อสัตยแสุจริตธรรม
8. ฝาเมือง โยธา ทหาร ลูกศึก ผูแกรวกลา รักษาบานเมือง
9. แปเมือง พญาผูปกครองขุนแสน อันประกอบดวยศีลธรรมอันชอบตะซะราชธรรม
10. เขตเมือง ขอบบาน แดนเมือง รักษาเขตน้ําแดนดิน เป็นตน
11. สติเมือง คนมั่งมี เศรษฐี พอคานายทุน ผูร่ํารวยมีเงินมีคํา
12. ใจเเมือง หมอยา ผูรักษาหยุกยา อนามัย รักษาคนเจ็บไขใหหายพยาธิ เป็นตน
13. ขาเมือง ภูมิประเทศ และคนเมืองทั้งหลาย ที่อยูกินสรางในเมืองนั้นๆ
14. แมกเมือง เทวดา อารักษแขาทั้งหลายอันรักษาบานเมืองตาง ๆ เป็นตน
ประเพณี 1530 หมายถึงประเพณีสํ าคัญๆ ของเชียงตุงในรอบหนึ่งปี ประกอบดว ย 15
ประเพณี ไดแก
เดือน 1 หรือเดือนเกี๋ยง (ตุลาคม – พฤศจิกายน) (1) ประเพณีตักบาตรวัดพระเจ้าหลวง จัด
ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนเกี๋ยง (ตรงกับวันลอยกระทง) ในงานสมโภชวัดพระเจาหลวง โดย นิมนตแ
พระสงฆแจากวัดตางๆ ทั้งฝุายเมือง ฝุายไต และพมา มารับบิณฑบาต 500 รูป (2) ปอยขึ้นธาตุเมือง
เชียงตุง เพื่อความเป็นศิริมงคล

29
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เดือน 2 หรือ เดือนยี่ (พฤศจิกายน – ธันวาคม) (3) ประเพณีพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม มี 2
งาน คือ การเขาก๋ําหลวง หรือการเขาปริวาสกรรม มีกําหนด 10 วัน ระหวางวันขึ้น 5 ค่ําถึงวันขึ้น 15
ค่ํา และการเขาก๋ํานอย หรือการเขารุกขมูลกรรม มีกําหนด 7 วัน
เดือน 3 (ธันวาคม-มกราคม) (4) ประเพณีเลี้ยงหนองตุ๋ง เป็ น การบู ช าเจ า ที่ คุ ม ครอง
หนองตุเง ชื่อวา “เจากางหนองตุง” หรือเจารักษาเมืองเชียงตุง นิยมจัดแรม 3 ค่ํา หรือวันที่ตรงกับวัด
กาดเกา
เดือน 4 (มกราคม-กุมภาพันธแ) (5) ปอยประเพณีตั้งธรรม, (6) ตานธรรมกั๋นดึกน้าอ้อย เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลในการครองเรือน เป็นเดือนที่ชาวไทขืนนิยมแตงงาน
เดือน 5 (กุมภาพันธแ-มีนาคม) (7) ปอยเจ้าฟ้า ขึ้นพระธาตุ (8) ปอยบุญปั้งไฟ (9) ปอยกรีฑา
พื้นบ้าน มีการแขงขันวิ่งควาย ไถนา ใชสถานที่บริเวณวัดเจดียแหนองผา (วัดของเจาฟูา) ประเพณีเลี้ยง
กาด คือการเซนไหวบวงสรวงวิญญาณเทวดาที่รักษาดูแลตลาดเกา
เดือน 6 (มีนาคม-เมษายน) (10) ประเพณีสังขานต์ปีใหม่ ถื อ เป็ น วั น เริ่ ม ต น การใช จุ ล
ศักราชใหมของเมืองเชีย งตุงมีป ระเพณีแกเนกเอง ล องกบ เพื่อความเป็นสิ ริมงคล และความอุดม
สมบูรณแของฝน ฟูาอากาศ และพืชพรรณธัญญาหาร
เดือน 7 (เมษายน-พฤษภาคม) (11) ประเพณีขึ้นธาตุเจดีย์ ทําบุญสมโภชพระธาตุสําคัญ
ตางๆ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในวันขึ้น 15 ค่ํา (ตรงกับวันวิสาขบูชา) (12) ประเพณีบวชพระ
บวชเณร ปอยลูกแก้ว เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา
เดือน 8 (พฤษภาคม – มิถุนายน) (13) ประเพณีเลี้ยงบ้านเลี้ ยงเมือง เลี้ยงป่า จัดขึ้นใน
เดือนแรม เป็นการเซนไหวบวงสรวงดวงวิญญาณเจาฟูาที่คุมครองเมือง เทวดาที่คุมครองหมูบาน และ
ปุา
เดือน 9 – เดือน 12 (มิถุนายน-ตุลาคม) (14) ประเพณีเข้าวัสสา (เข้าพรรษา) ถือศีลนอน
วัด สวดกลางใจศีลเป็นการสวดมนตแสืบชะตาสะเดาะเคราะหแใหประชาชนอยูเย็นเป็นสุข พิธีสืบชะตา
เมื อ ง จั ด พิ ธี ณ ใจกลางเมื อ งเชี ย งตุ ง ตั้ ง ธรรมเวสสั น ดร ตานธรรมค้ านาม หรื อ การทานธรรม
ประจําวันเกิด และปีเกิดของเจาภาพ และ (15) ประเพณีออกวัสสา (ออกพรรษา)
เฮือนไทขืน กับสังคมวัฒนธรรมไทขืนบ้านยางขวาย
หมู บ า นยางขวายเป็ น ชุ ม ชนดั้ ง เดิ ม ของชาวไทขื น ที่ ยั ง คงเอกลั ก ษณแ ท างด า นภาษา
วัฒนธรรม ภูมิปใญญา ตลอดจนองคแความรูดานตางๆ ที่สืบทอดตอกันมากวา 600 ปี ทําใหปใจจุบัน
หมูบานยางขวายกลายเป็นชุมชนทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวนิยมมาเยี่ยมชมสถาปใตยกรรม เรือนไทขืน
ดั้งเดิม นอกจากนี้บานยางขวายยังเป็นหมูบานเกษตรปลอดสารพิษ เนื่องจากมีสภาพดิน และน้ําอุดม
สมบูร ณแ ทําให ผลผลิ ตการเกษตรของบานยางขวาย โดยเฉพาะกะหล่ํ าดอก กลายเป็นพืชที่สร าง
ชื่อเสียงใหกับหมูบาน ทั้งในเรื่องความปลอดภัยและความสมบูรณแของผลผลิต บานยางขวายยังมีพิธี
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สําคัญซึ่งถือเป็นประเพณีคูบานคูเมืองเชียงตุง และมีชื่อเสียงเป็นที่รับรูของนักทองเที่ยว และชาวเมือง
เชียงตุง เรียกวา “ประเพณีก๋ําซิง” ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยศักยภาพของหมูบานที่กลาวมาเบื้องตน
ทําใหงานวิจัยครั้งนี้คัดเลือกหมูบานยางขวายเป็นกรณีศึกษา เพื่อคนหาภูมิปใญญาและศักยภาพในการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บานยางขวาย ตั้งอยูในพื้นที่เอิ่งเมืองลัง หางจากตัวเมืองเชียงตุง ประมาณ 8 กิโลเมตร ทิศ
เหนือ ติดตอกับหมูบานยางมวน ชุมชนชาวไทขืน ทิศใต ติดกับพระธาตุมอนตุง และคายทหาร ทิศ
ตะวันออก ติดกับหมูบานหินชุมชนชาวไทขืน และ ทิศตะวันตก ติดกับหมูบานใหมเฟือยรุง ชุมชนไท
ขืนและตะอาง (ปะหลอง)
บานยางขวายเป็นชุมชนชาวไทขืน จํานวน 29 หลังคาเรือน บานเรือนสวนใหญปลูกติดกัน
บริเวณกลางหมูบานมีตนโพธิ์ขนาดใหญอายุรอยกวาปีเป็นสถานที่ตั้งของเทวดาบาน และใจบาน ถือ
เป็นศูนยแกลางของหมูบาน ขณะที่ดานหลังหมูบานเป็นพื้นที่สวนและทุงนา โดยชาวบานไดขุดคลอง
เล็กๆ เชื่อมกับแมน้ําลัง คลองดังกลาวมีน้ําอุดมสมบูรณแตลอดปี ทั้งนี้ในชวงฤดูฝนพื้นที่ทํากินสวนใหญ
ของชาวบานจะถูกน้ําทวมทุกปี คลองดังกลาวยังใชเป็นสัญลักษณแแบงพื้นที่ทํากินของแตละครอบครัว
เอกลักษณแการสรางบานของชาวไทขืน คือ การสรางบานโดยใชเสาบานวางบนแทนหิน
ชาวบานยางขวายนิยมสรางบานใตถุนสูง บานเรือนแตละหลังสรางมาไมนอยกวา 50 ปี โดยบานที่
เกาแกที่สุดอายุมากกวา 70 ปี เจาของบานพอนวลนอย เลาใหฟใงวา
“...เฮือนที่เก่าแก่ อายุมากกว่า 70 ปี เมื่อก่อนเอาไม้สร้างบ้าน ฟันไม้ทิ้งไว้ 3-5 วัน แล้วเอา
ไปแช่น้าไว้ ประมาณ 45 วัน แล้วค่อยเอามาสร้างบ้าน มอดจะไม่กินไม้ หินที่เอามาวางเสาต้องสั่งช่าง
ติดหินในเชียงตุง แล้วใช้บางเฮือนวาง 1 ก้อน บางเฮือนวาง 2-3 ก้อนซ้อนกัน เฮือนดั้งเดิมชั้นบนสูง
กว่าชั้นล่าง ชั้นบนสูง 6 ศอก ชั้นล่างสูง 4-5 ศอก เสาเรือนมี 12 ต้น การสร้างใช้วิธีขัดไม้ ไม่ตอกตะปู
ถ้าเป็นไม้ไผ่ใช้หวายมัด ไม้สักเอามาสร้างบ้านไม่ได้ เป็นไม้ของรัฐบาล...”31
ปใจจุบันบานเรือนบานยางขวาย สามารถแบงออกเป็น 3 รูปแบบ ไดแก
รูปแบบดั้งเดิม สวนใหญสรางราวจุลศักราช 1300 (พ.ศ. 2481) มีลักษณะเป็นบานไมใตถุน
สูง มุงกระเบื้องดินขอ ดานลางปลอยโลงสําหรับเลี้ยงสัตวแ เก็บผลผลิตทางการเกษตร และเครื่องมือ
การเกษตร ดานบนสรางดวยไม โครงสรางบานเป็นรูปทรงขนมเปียกปูน โดยฝาบานทํามุม 135 องศา
ทั้งสี่ดาน ไมมีหนาตาง พื้นที่ดานหนาเป็นหองโถงฝาบานเปิดโลง สําหรับเป็นที่รับแขก และพักผอน
ดานในเป็นหองโถงใหญ มีหิ้งบูชาพระและเทวดาบานตั้งอยูทางทิศตะวันออกของหอง ทิศตะวันตก
ของหองเป็นที่ตากผลผลิตทางการเกษตรตางๆ เชน กระเทียม หอมหัวใหญ เมล็ ดพรรณพืช บริเวณ
กลางหองจัดไวสําหรับแขกที่มาพัก ถัดจากหองโถงเป็นหองที่กั้นเป็นหองนอนของเจาของบาน จะ
กั้นหองติดกับหิ้งพระ สวนหองของบุตรกั้นติดกับประตูทางเขาบานฝใ่งตรงขามกับหองนอนพอแม ใน
31

สัมภาษณแนายนวลนอย อายุ 61 ปี บานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง วันที่ 12 เมษายน 2558
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อดีตนิยมสรางเตาไฟภายในหองโถงของบาน แตเมื่อเกิดเหตุการณแไ ฟไหมบานทําใหปใจจุบันชาวบาน
ไดแยกหองครัวออกจากตัวบาน

ภาพ 24 แสดงลักษณะบานเรือนแบบดั้งเดิมของชาวไทขืนยางขวาย

ภาพ 25 แสดงการสรางบานบนหิน เอกลักษณแการสรางบานของชาวไทขืน

ภาพ 26 แสดงการสรางบานโดยวิธีการขัดไมแบบดั้งเดิม

รูปแบบผสมอิฐและไม้ เป็นรูปแบบสถาปใตยกรรมที่สรางขึ้นในยุคหลัง ประมาณ 50 ปีที่
ผานมา หรือราวจุลศักราชที่ 1327 (พ.ศ.2508) ชั้นลางกอเป็นดวยอิฐกอนใหญเรียงซอนกั น มี
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หนาตางบานเล็ก สําหรับระบายอากาศ สวนชั้นบนมีทั้งที่สรางดวยไม และกอนอิฐ ซึ่งสะทอนใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะไมเนื้อแข็งที่เริ่มหายากขึ้น ทําใหชาวบาน
ตองหันมาใชอิฐที่มีความทนทาน และหางายมาทดแทน อยางไรก็ตาม ชาวบานยั งคงนิยมมุงหลังคา
ดวยดินขอแบบดั้งเดิม เนื่องจากน้ําหนักเบา ทนทาน และระบายอากาศไดดี สวนชั้นลางเป็นที่เก็บ
ของ เครื่องมือทางการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร

ภาพ 27 แสดงลักษณะบานสรางดวยอิฐผสมไม
กษณ์ยสใหม่
ถาปัตปใยกรรมในยุ
รูปเอกลั
แบบสมั
จจุบันเริ่มคเป็ทีส่ นองที่นิยม เนื่องจากสภาพบานดั้งเดิมเริ่มทรุดโทรมลง บาน

รูปแบบสมัยใหมนิยมกอและฉาบปูน มุงหลังคากระเบื้อง ทาสีบานหลากสี รูปทรงบานคลายกับบาน
ในภาคเหนือของไทย อยางไรก็ตามชาวบานยังคงรักษาเอกลักษณแบานแบบเดิมไว เชนบานของพอ
นวลนอย ดานหนาของตัวบานรื้อแลวสรางใหมแบบสมัยนิยม ขณะที่ดานหลังสรางดวยอิฐแบบดั้ งเดิม
3 ชั้น สําหรับเป็นหองครัว และหองโถงพักผอนของครอบครัว ชั้นสองใชเป็นยุงฉางเก็บขาวเปลือก
และผลผลิตทางการเกษตรตางๆ นอกจากนี้บานบางหลังยังคงใชโครงสรางเดิมที่เป็นอิฐ ฉาบทับดวย
ปูน ทาสี และมุงหลังคากระเบื้องแทนดินขอ

ภาพ 28 แสดงลักษณะบานรูปแบบสมัยใหม
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ยางขวายยุคสมัยเจ้าฟ้าปกครอง
บานยางขวาย ชุมชนไทขืนดั้งเดิมของเชียงตุง มีอายุราว 676ปี โดยอางจากหลักฐานเครื่อง
ดนตรี “ซิง” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณ ที่หมูบานรักษาไวจนถึงปใจจุบัน เรื่องเลาเกี่ยวกับซิงมีอยูวา
“...สมัยพระเจาเจ็ดพันตู โอรสของพระเจาผายูกษัตริยแเชียงใหม มากินเมืองเชียงตุง ไดมีผูติดตามของ
พระองคแชื่อ เจาจันตา มาจีบสาวในหมูบานยางขวาย หลังจากกินแขกแตงงานแลว ไดนําเครื่องดนตรี
“ซิง” ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใชสําหรับบรรเลงใหกษัตริยแจากเชียงใหม มาไวในหมูบาน สวนนองชายชื่อ
.... ไดไปแตงงานอยูบานหนองออ และไดนําเครื่องดนตรี “ปใตยา” ไปไว...” จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแระบุวา ราวปี ค.ศ. 1339 (พ.ศ.1882) พระเจาผายูกษัตริยแเชียงใหมไดสงโอรสชื่อเจา
เจ็ดพันตูใหขึ้นมาปกครองเชียงตุง (สงวน, 2515) จึงเป็นขอ
สันนิษฐานไดวาหมูบานยางขวายเป็นชุมชนไทลื้อดั้งเดิม ที่กอรางสรางตัวมาพรอมๆ กับ
เมืองเชียงตุง ซึ่งมีอายุมากกวา 600 ปี
ในอดีตบานยางขวายเป็นหมูบานเกษตรกรรม เนื่องจากหมูบานตั้งอยูบริเวณราบลุมแมน้ํา
ลัง ชาวบานไดขุดคลองเชื่อมกับแมน้ําลัง ทําใหสามารถเพาะปลูกไดเกือบตลอดทั้งปี อาชีพหลักของ
ชาวบานคือการทํานาดํา โดยทํานาปีละ 1 ครั้ง เรียกวา “นาเมือง” สวนใหญนิยมปลูกขาวเหนียวไว
บริโภค สวนขาวเจาจะปลูกเสริมไวขาย และเลี้ยงหมู ทั้งนี้ชาวบานยางขวายมีผลิตขาวเพียงพอตลอด
ทั้งปี และเก็บไวขายบางสวน นอกจากนี้ชาวบานยังมีรายไดจากการปลูกกระเทียม และหอมแดง
สําหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเล็กๆ นอย เชน ปลา เนื้อหมู เกลือ ดอกฝูาย

ภาพ 29 แสดงภาพการแตงกายแบบดั้งเดิมของชาวไทขืน

พิธีเจาฟูาลงหอ ในแตละปีเจาฟูาเมืองเชียงตุงจะเสด็จลงหอ ซึ่งถือวาเป็นภาระกิจสําคัญ
ชาวบานยางขวาย โดยเฉพาะครูซิงซึ่งเป็นบุคคลที่เจาฟูามอบหนาที่ใหดูแลซิงอยูที่บานยางขวายตอง
นําเครื่องดนตรีไดแก ซิง ทะลอ (ซะลอ) ปใตยา กะละสับ (ฉิ่ง) ไปบรรเลงที่ทองพระโรง สวนผูหญิงที่
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เป็นชางเสินซอ คาดหัวลายสีเหลืองบาง สีแดงบาง ผูชายแตงกายชุดใหมสวมหมวก เพื่อไปรวมกันเสิน
ซอที่หอหลวงเชียงตุง
ในยุคเจาฟูาปกครองนครเชียงตุง ชาวบานแตละหลังตองเสียเงินอะขุน (ภาษาพมา) หรือ
ขอน (ภาษาไทใหญ) หมายถึงภาษีที่แตละหลังคาเรือนตองเสียใหกับเจาฟูา เรียกวา “ขอนน้ํา ขอนดิน”
ปีละ 1 ครั้ง สําหรับหมูบานยางขวายมี 2 หลังคาเรือน ที่เจาฟูามอบหมายหนาที่ใหดูแล “ซิง” ไมตอง
เสียภาษี “...เจาฟูาจะไวตา 2 บานไมเก็บอะไร บานคนเฝูาซิง ไมเก็บเงินอะขุน ไมเก็บขอน เจาฟูาขอ
ไว (หลูปใ๋น)...” ปใจจุบันซิงดังกลาวยังคงเก็บรักษาไวในหมูบานยางขวาย

ภาพ 30 แสดง ซิง เครือ่ งดนตรีชั้นสูงในยุคเจาฟูา

นอกจากเครื่องดนตรีซิงแลวในอดีตชาวยางขวายเลน “ซิงเสิน” ดนตรีเครื่องสายลักษณะ
เหมือนกับซึงของชาวลานนา ชายหนุ มนิยมดีดซึง เสินซอจีบสาว ในหมูบานยังมีการเลนดนตรีตะละ
บัด ปใตยา และสาวรําวง “...สมัยก่อนถ้าจีบสาวต้องไปดีดซิงหน้าบ้านสาวก่อน เสินซอให้กันก่อน
ถูกใจสาวถึงจะเปิดหน้าต่างออกมาคุยด้วย...”32 แตปใจจุบันเครื่องดนตรีตางๆ ไดสูญหายไปไมมีการ
สืบทอด แตยังคงรักษาวั ฒนธรรมการ “เสินซอ” แบบไทขืนไว ซึ่งการเสินซอเป็นการขับกลอนสด
บรรยายถึงเรื่องราวตางๆ ผูที่มีความสามารถในการเสินซอจะตองมีไหวพริบในการใชภาษา
ยางขวายยุคพม่าปกครอง
ภายหลั ง ทหารพมา กอ การปฏิ วัติ และยึ ดครองอํา นาจ เชี ย งตุ งกลายเป็ นส ว นหนึ่ งของ
ประเทศพมา ในยุคนั้น เจาฟูาซึ่งเคยเป็นเสาหลักของบานเมืองไดถูกปลดยศฐาบรรดาศักดิ์ เชื้อพระ
วงศแทั้งหลายตองลี้ภัยออกนอกประเทศ ระบบการปกครองของเชียงตุงไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หมูบานยางขวายในชวงนี้มีประมาณ 50 หลังคาเรือน ตั้งบานเรือนกระจัดกระจาย ตอมาโจรผูรายเริ่ม
ชุกชุมเขามาปลนบานเรือนที่มีฐานะดี โดยจะมาลอมบานตอนกลางคืน จากนั้นจะจับเจาของบานและ
คนในบานไว บังคับใหเอาของมีคา เงิน ทอง มาให ตอมาโจรยิ่งปลนหนักเขาถึงขั้นลากวัวลากควายไป
32
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ดวย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยแสิน ชาวบานจึงทยอยยายบานเรือนมาปลูกใกลๆ กั น แลว
ลอมรั้วหมูบานปูองกันโจร โดยจะแขวนฮอกไว เมื่อมีโจรพยายามเขามาชาวบานจะชวยกันตีฮอก
เตือนใหแตละบานระวังตัว “...เมื่อก่อนตั้งหมู่บ้านกระจายกัน ตรงใกล้ๆ กับทางเข้าหมู่บ้าน ใกล้กับ
โรงเรียน ก็มีกันหลายหลังคา แล้วก็ย้ายมาย้ายมา จนมาอยู่รวมกันที่นี้ ในอดีตมีโจรเยอะ แอ่วขึ้นเฮือน
ข้างหน้า เลยมาอยู่รวมกัน ล้อมรั้วกันโจรเข้ามาปล้นในหมู่บ้าน แล้วทาฮอกไว้ เวลาโจรมารื้อรั้วบ้านก็
จะช่วยกันตีฮอก ให้ชาวบ้านได้ยินกันทั่ว...มาน อาซุยะ (รัฐบาลพมา) อยูในเมืองไมไดมาดูแลเรา...ถา
บานไหนทนอยูไดก็ทน ถาทนไมไดก็ยายครอบครัวกันไปอยูทางใต (ประเทศไทย)...”33
นอกจากนี้ ก ารสู ร บระหว า งทหารพม า กั บ กองกํ า ลั ง กู ช าติ ไ ทใหญ หรื อ ที่ พ ม า เรี ย กว า
“ต฿กโข” (ต฿ก แปลวา ปุา, โข แปลวา อยูใน) หมายถึงทหารที่อยูในปุา ซึ่งมีกองกําลังประมาณ 2-3
หมื่นคน มีทั้งชาวไทลื้อ ไทใหญ ไทขืน และไทดอย (ลัวะ) กระจัดกระจายกองกําลังอยูตามปุาเขา
ตั้งแตเมืองเชียงตุง เมืองหลวย เมืองยาง เมืองมา เมืองลา ทาขี้เหล็ก เมืองยอง เมืองแงน เมืองขาบ
เมืองนุง เมืองตุง เมืองกาน โดยที่ทัพใหญจะอยูที่ดอยสามตาว เอิ่งกาดเกเง เชียงตุง
สถานการณแการสูรบระหวางสองฝุาย ทําใหทหารพมาตองกระจายกําลังเขาไปสูรบในเขต
ปุา เมื่อมีการเคลื่อนกองกําลัง ชาวบานแตละเอิ่งในเชียงตุงจะถูกเกณฑแไปเป็นลูกหาบ หาบลูกปืน
หาบของ หาบเสบียง เมื่อมีการสูรบแตละครั้งชาวบานจะถูกเกณฑแ 2-3 คน ภายในหมูบานมีการ
จัดสรรคนเวียนกันไปใหครบทุกบาน คัดเอาผูชาย ถาหมูบานไหนมีหลังคาเรือนนอยคัดไป 1-2 คน
หมูบานใหญ ๆ คัดไป 2-3 คน เฉพาะเอิ่งเมืองลัง แตละครั้งจะถูกเกณฑแไปเป็นลูกหาบ 30-50 คน
“...เฮาต้องหาบของไปส่งเขา เป็นลูกปืนบ้าง เป็นกับข้าวกับปลาบ้าง ต้องหาบไปส่งม่อนดอยสูง หลาย
ม่อน ม่อนจุ๊กคา พ่อเฒ่าก็เคยไปส่ง ต้องหาบของข้ามน้าแม่หลวยไปอีก เอาไม้ไผ่มาทาแพล่องข้ามน้า
หลวยไป แล้วเดินข้ามห้วยข้ามดอยไปเมืองหลวย เมืองยาง บางทีก็ไปม่อนหลวงสามต้าว แบกไปกว่า
จะถึงก็ 2-3 วัน แบกข้าวสาร กาละแป น้านม อีซะ (กระปิ) เนื้อ มัดใส่กระสอบ สองคนช่วยกันหาบ
ข้างหน้าคน ข้างหลังคน...”34 สถานการณแการเกณฑแลูกหาบที่นับวันเริ่มถี่ขึ้น ทําใหชาวบานยางขวา
ยมากกวา 10 คน หนีเขาปุาเขารวมกับกองกําลังกูชาติไทใหญ ขณะที่บางสวนอพยพครอบครัวหนี
ขามไปยังเขตประเทศไทย
นอกจากการเกณฑแลูกหาบแลว รัฐบาลพมายังหามไมใหชาวบานขายขาวใหกับพ อคาคน
กลาง และตองขายใหกับรัฐบาลในราคาต่ํากวาทองตลาด ราคาขายตลาดหาบละ 200 จั๊ต แตตองขาย
ใหรัฐบาลราคา 50 จั๊ต บางครั้งทหารพมาจะเขามาขอขาว ไก หมู ชาวบานตองหาให ทหารพมายัง
บังคับใหชาวบานทํานาปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตขาวใหกับกองทัพ ชาวบานบานยางขวายจึงเริ่มทํา
นารอ หรือ นาดอ ตั้งแตนั้นเป็นตนมา ระหวางเดือนกุมภาพันธแถึงพฤษภาคม โดยปลูกขาวพันธุแที่มี
33
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อายุสั้นประมาณ 4 เดือน และตองเป็นพันธุแขาวเจา เนื่องจากพมากินขาวเจา “..ข้าวสมัยก่อนทาปีละ
1 ครั้ง ทาไว้กิน ต่อมาพม่ามาบังคับให้ทานา ปีละ 2 ครั้ง ส่งให้เขา...”35
ทามกลางสถานการณแความไมสงบดังกลาวมีเพียงชาวบานไมกี่รายที่หันมาคาขาย เชน พอ
เฒาทานหนึ่งในอดีตเคยหาบของไปขายใหกับกองกําลังกูชาติไทใหญ ตนจะซื้อขาวของจําเป็นจาก
ตลาดกลางเวียง เชน ขาว ผัก ขนม บุหรี่ และยารักษาโรค แอบขนไปขายที่มอนสามตาว ตองจางคน
หาบขึ้นไปเพราะไมมีเสนทาง ตองเดินลัดเลาะเขาไปในปุา ใชเวลาเดิน 2 วัน
“...สมัยที่สู้กันระหว่างพม่ากับกองทัพต๊กโข่ พ่อลุงซื้อของที่ตลาดหลวง เป็นพวกอาหาร ผัก
ต่างๆ ยาแก้ไข้ ขนม บุหรี่ หาบไปขายให้ทหารต๊กโข่ เดินทางไปสองวัน ไปถึงค่าแล้ว เช้ามาก็เอาของ
มาวางขาย ขายเสร็จวันรุ่งขึ้นก็เดินกลับมา 2 วันถึงบ้าน ก็กลับไปซื้อของที่ตลาดหาบไปขายอีก ยาแก้
ไข้ ต้องแอบเอาไปไม่ให้ทหารพม่าเห็น ราคาต้นทุนของที่ซื้อ สมมุติราคา 1 บาท เอาไปขาย 3 บาท
ได้กาไร 2 บาท ตอนนั้นต้องจ้างคนหาบไป 4-5 คน เส้นทางไกลขึ้นดอยตลอด เอาผ้าพันไม้กานแล้ว
หาบไป พ่อของพ่อลุงเป็นอูกะทะ (กานัน) ทาให้มีคนรู้จักเยอะ ต๊กโข่เขาก็ไว้ใจ เอาของขึ้นไปขายเขาก็
สั่งซื้อยาบ้าง ของกินของใช้บ้าง พ่อเฒ่าขายอยู่ 5-6 ปี ได้เงินเก็บมาพอก็เอาไปซื้อนา แต่หลังจากนั้น
ทหารขึ้นไปตีฐานทัพทหารต๊ กโข่แตก ตายไปก็มาก หนีไปอยู่เมืองไทยก็มาก โจรบางหมู่ก็อ้างตัวเอง
เป็นต๊กโข่ มาปล้นฆ่าชาวบ้านชาวเมืองอันนี้ก็มี...”36
กลาวไดวาสถานการณแความไมสงบในพื้นที่เชียงตุง สงผลใหชาวบานไดรับผลกระทบและ
ทยอยอพยพครอบครัวไปยังประเทศไทยจํานวนหลายสิบหลังคาเรือน บานหลังเกาบางหลังไมมีคน
อาศัยจําเป็นตองลื้อขายไป บางหลังขายใหกับญาติพี่นองในหมูบาน
พอยี่ปฺะ37 ปใจจุบันไดยายมาอยูประเทศไทยกวา 30 ปี เลาใหฟใงวา “....พ่อลุงตัดสินใจขาย
บ้าน และเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหมดให้กับคนในหมู่บ้าน แล้วหนีมาอยู่เมืองใต้ (เมืองไทย) ที่แม่สาย วันที่
จะออกจากหมู่บ้านได้ทาขนมเส้น เลี้ยงคนทั้งหมู่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มามัดมือสู่ขวัญให้ ไหมมือที่เขามา
มัดให้ยาวเกือบศอก พ่อลุงซึ้งใจกับน้าใจเขามาก ทุกวันนี้ก็ยังมีการไปมาหาสู่กัน ถ้าเขามาโรงพยาบาล
เชียงราย หรือมาธุระต่าง ๆ พ่อลุงก็ไปรับส่งเขา พอเรากลับไปเยี่ยมบ้านที่ ยางขวาย ชาวบ้านเขาก็
ต้อนรับเราเหมือนกันในหมู่บ้าน ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนอื่น เรายังคงเป็นญาติพี่น้องกันเหมือนเดิม...”

35
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ยางขวายยุคปัจจุบัน
หลั ง จากการเปิ ด ประเทศของสหภาพเมี ย นมา ตามมาด ว ยการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยมีพลเอกเต็ง เสง ดํารงตําแหนงประธานาธิบดี รัฐบาลพมา
เริ่มบริหารประเทศในลักษณะสหพันธรัฐ โดยใหอิสระในการปกครองตนเองบางสวนใหกับรัฐบาล
ทองถิ่น นโยบายหลายดานเริ่ มลงมาสูการปฏิบัติในระดับหมูบาน เชน การออกโฉนดที่ดินให กับ
ชาวบาน เชนเดียวกับบานยางขวายปใจจุบันรัฐได ออกโฉนดที่ดินบริเวณพื้นที่สวนและนา สวนพื้นที่
ภายในหมูบานยังคงเป็นของสวนรวม นอกจากนี้การเติบโตทางดานเศรษฐกิจในพื้นที่เชียงตุง ทําให
ชาวบานเริ่มหันมาปลูกพืชเพื่อขาย สรางรายไดหลักใหกับครอบครัว แทนการปลูกเพื่อบริโภคเหมือน
ในอดีต
พืชผัก เกษตรอินทรีย์ พืชเศรษฐกิจบ้านยางขวาย
ข้าว ปใจจุบันขาวมีราคาสูงขึ้น ทําใหชาวบานนิยมทํานาปีละ 2 ครั้ง คือ ทํานาเมือง (นาปี)
ระยะเวลาประมาณ 8 เดือน เริ่มไถชวงกลางเดือน 7 (เดือนพฤษภาคม) และหวานกลา ประมาณ 4548 วัน จึงเริ่มซอมนาชวงขางแรมเดือน 8 (มิถุนายน) และเก็บเกี่ยวถึงเดือน 3 (เดือนมกราคม) ซึ่งสวน
ใหญนิยมปลูกขาวเหนียว เพื่อเอาไวบริโภคตลอดทั้งปี จากนั้นเริ่มทํานาครั้งที่ 2 เรียกวา “นารอ”
(ภาษาไทขืน) “นาดอ” (ภาษาไทย) หรือ “นาน้ําไหม” (ภาษาไทใหญ) ชวงเดือน 4 (กุมภาพันธแ) ถึง
เดือน (เดือนพฤษภาคม) ปลูกขาวเจาไวขาย เมล็ดพันธุแขาวเหนียวที่ชาวบานยางขวายนิยมปลูก ไดแก
“หมอปิตง” ภาษาพมาแปลวา เมืองสาม (หมอปิ แปลวา เมือง, ตง แปลวา สาม) เป็นขาวนาปีที่มี
ความทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และใหผลผลิตสูง สวนเมล็ดพันธุแขาวเจาที่นิยมปลูก คือ “ซวยหยิ่น
เอ” ภาษาพมาแปลวา ขาวเย็นใจ เป็นขาวนาดอ ที่ใหผลผลิตดี นอกจากนี้ยังมีพันธุแขาว “ดิกเดียว”
ภาษาไทขืนแปลวา ขาวตนเดียว เป็นเมล็ดพันธุแจากสิบสองปในนา มณฑลยูนนานภาคใตของประเทศ
จีน ลักษณะพิเศษคือ ขาวกอใหญ สามารถปลูกกอเดียว ใหผลผลิตดี แตไมสามารถเก็บเชื้อเมล็ดพันธุแ
ได ปใจจุบันจึงไมเป็นที่นิยม ขณะที่เมล็ดพันธุแขาวของไทย ไมคอยเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากขาวนาปีของไทยมีอายุสั้นเกิน ขาวจะออกรวงกอนขาวพันธุแอื่น ทําใหนกหนูรุมกัดกินทํา
ใหผลผลิตเสียหาย ในขณะที่ขาวพันธุแนาดอของไทยกลับ มีอายุยาวกวาขาวพันธุแพื้นเมือง โดยปกติขาว
พันธุแพื้นเมืองมีอายุประมาณ 4 เดือน แตขาวนาดอของไทยมีอายุราว 4 – 5 เดือนครึ่ง ดังนั้นในชวงที่
ขาวไทยกําลังออกรวงยังตองการน้ําหลอเลี้ยง ขาวพันธุแพื้นเมืองเริ่มเก็บเกี่ยวจําเป็นตองปิดน้ํา ทําให
ชาวนาที่ปลูกขาวพันธุแไทยไดรับผลกระทบ ดังนั้นดวยระยะเวลาของขาวที่แตกตางกัน ทําใหเมล็ดพันธุแ
ขาวไทยไมเป็นที่นิยมปลูกในพื้นที่เชียงตุง38
38

สัมภาษณแนายจายสาม อายุ 38 ปี ผูใหญบานบานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2558
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ภาพ 31 แสดงทุงนาและลักษณะพื้นที่เพาะปลูกบริเวณหลัง
หมู่บ้านยางขวาย

ภาพ 32 แสดงการทํานาเมือง (นาปี) ของชาวบานยางขวาย

กะหล่ําดอก ปใจจุบันชาวบานยางขวายมีรายไดหลักจากการปลูกกะหล่ําดอก เนื่องจาก
พื้น ที่ทํากิน ส วนใหญอยู บ ริเวณที่ราบลุ มน้ํา ในชว งฤดูฝ นประมาณเดือนสิ งหาคม-กันยายน พื้นที่
ดังกลาวถูกน้ําทวมทุกปี ซึ่งน้ําไดพัดพาดินตะกอนมาทับถมทําใหดินมีความอุดมสมบูรณแตามธรรมชาติ
พื้นที่สวนของชาวบานยางขวายสามารถปลูกพืชผักไดเกือบทุกชนิด แตเนื่องจากความนิยมบริโภค
กะหล่ํ า ดอกของชาวเชี ย งตุง โดยเฉพาะในงานบุญ ตา งๆ มั กมี ก ะหล่ํ า ดอกเป็น อาหารหลั กเสมอ
เชนเดียวกับรานอาหารในเชียงตุง ทําใหชาวบานยางขวายหันมาปลูกกะหล่ําดอกกันอยางเป็นล่ําเป็น
สัน เนื่องจากสภาพดินที่เหมาะสมทําใหกะหล่ําดอกบานยางขวายดอกใหญมากกวากะหล่ําดอกจาก
หมูบานอื่น จนกลายมาเป็นผักที่ขึ้นชื่อของเมืองเชียงตุง ปใจจุบันชาวบานนิยมปลูกกะหล่ําดอก 2 สาย
พันธุแ คือ พันธุแพื้นเมืองที่ชาวบานเก็บพันธุแและขยายพันธุแเอง มีลักษณะดอกใหญ สีของดอกออกสี
เขียว-ขาว น้ําหนักเบา ดอกจะไมแนนติดกัน สวนอีกพันธุแเป็นพันธุแจากประเทศไทย ชาวบานจะไปซื้อ
เมล็ดพันธุแที่แมสาย มีลักษณะดอกใหญ น้ําหนักดี ดอกสีขาวแนนติดกัน ใหผลผลิตดีในชวงหนาหนาว
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เนื่องจากเป็นพันธุแที่ไมชอบน้ํา จึงไมนิยมปลูกในชวงหนาฝน เพราะใบจะเนาและเก็บไวไดประมาณ 3
วันหลังจากเก็บเกี่ยว ขณะที่พันธุแพื้นเมืองทนกับสภาพอากาศไดดีกวา และเก็บรักษาไดประมาณ 1
อาทิตยแหลังจากเก็บเกี่ยว
ชาวบ านยางขวายเริ่มปลู กกะหล่ํ าดอกชว งตนฤดูหนาวคือหลั งจากน้ําลด ชาวบานเริ่ม
เตรียมแปลงเพาะปลูก ยกรอง และหวานเมล็ดกะหล่ําดอกในแปลงเพาะ หลังจากนั้นจึงยายมาปลูก
แปลงที่เตรียมไว รดน้ําวันละ 1 ครั้ง กะหล่ําดอก 1 รุนใชเวลา 3 เดือนใหผลผลิต กลาวคือรุนที่ 1 ชวง
กลางเดือนตุลาคม (เดือน 12) ถึงตนเดือนมกราคม (เดือน 3) จากนั้นจึงเริ่มปลูกรุนที่ 2 ชวง
กลางเดือนมกราคม (เดือน 3) ถึงกลางเดือนมิถุนายน (เดือน 5) รุนที่ 3 ประมาณตนเดือนเมษายนถึง
เดือนกรกฎาคม (เดือน 9) โดยในชวงนี้ตองหมั่นรดน้ําวันละ 2 ครั้ง จากนั้นจึงหยุดการเพาะปลูก
ประมาณ 3 เดือน คือ เดือนสิงหาคม กันยายน และตนเดือนตุลาคม เนื่องจากเป็นชวงฤดูน้ําหลาก
สําหรับราคาขายกะหล่ําดอกขึ้นอยูกับฤดูกาล ทั้งนี้ในชวงฤดูหนาวมีผลผลิตจํานวนมาก
และมีกะหล่ําดอกจากประเทศจีนมาขายในตลาด ทําใหขายไดราคาต่ํา สวนชวงฤดูรอนผลผลิตมี
จํานวนนอย ราคาประมาณหัวละ 15 บาท นอกจากนี้ชาวบานยังปลูกผักสวนครัวอีกหลายประเภท
ไวบริโภคในครัวเรือน เชน ผักกาด กระเทียม หอมแดง ผักทอง ถั่วฝใกยาว แตงกวา ฯลฯ

ภาพ 33 แสดงสวนกะหล่ําดอกหลังหมูบานยางขวาย

วัฒนธรรมการแต่งกายไทขืน
การแตงกายของชาวไทขืนปใจจุบัน ไดรับอิทธิพลของเทคโนโลยี ความทันสมัย คานิยม ทํา
ใหรูปแบบเครื่องแตงกายของชาวไทขืนแตกตางไปจากเดิม โดยมีการประยุกตแรูปแบบ เพิ่มลวดลาย
และหลากสีสันมากขึ้น การแตงกายปใจจุบันแบงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ทางการ และไมเป็นทางการ
เครื่องแต่งกายแบบทางการ สําหรับหนุมสาวมีผาคาดหัว ผูหญิงสวมเสื้ อกระดุมปูายสีขาว
หรือ สีชมพู ผาซิ่นมีเอกลักษณแคือ ตีนผาซิ่นจะเป็นสีเขียว (ปใจจุบันเนนสีชมพูมากขึ้น) ตกแตงดวยผา
ทอดิ้นทองดานบน และปใกลายดอกบัวบานตรงกลาง สําหรับผูชายสวมชุมสีน้ําตาลออน สวมเสื้อเชิ้ตสี
ขาวดานใน
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สําหรับผูหญิงและผูชายวัยกลางคน แตงชุดที่ มีการตกแตงเล็กนอย ผูชายสวมหมวกผาสี
เหลืองออน สวมชุดสีน้ําตาลออน สวนผูหญิงสวมเสื้อสีขาว ไมมีผาโพกหัว สวมผาซิ่ นทอสีสมสลับแดง
ดานบน และสีเขียวดานลาง
ชุดทางการสวนใหญสวมในงานพิธีที่เกี่ยวของกับราชการ และบานเมือง เชน งานประเพณี
ระดับจังหวัด และการตอนรับแขกบานแขกเมือง

ภาพ 34 แสดงลักษณะการแตงกายแบบทางการของหนุมสาวชาวไทขืน

ภาพ 35 แสดงลักษณะการแตงกายแบบทางการของหญิงชายวัย

กลางคน และเด็กไทขืน
การแตงกายแบบไมเป็นทางการ มีการประยุกตแตามสมัยนิยม หลากหลายสีสัน และรูปแบบ
ไมนิยมโพกหัว นิยมแตงในงานประเพณีระดับหมูบาน เชน งานบวชเณร งานบุญตางๆ

ภาพ 36 แสดงลักษณะการแตงกายในงานบุญประเพณีตางๆ
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ผู้คน สังคมวัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ชาวไทขืนบานยางขวาย มีระบบความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนา
อยางเหนียวแนน โดยเฉพาะชาวไทขืนจะปฏิเสธความเชื่อเรื่องผีในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อวาผี
กับพุทธศาสนาอยูรวมกันไมได ชาวไทขืนนับถือเทวดา โดยเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุมครองปกปูอง
ครอบครัว หมูบาน และวัดคือ “เทวดา” ซึ่งถือวาเป็นวิญญาณดีนุงขาวหมขาว ครองตนอยูในศีลใน
ธรรม ไมทํารายผูใด ในขณะที่ผีตามความเชื่อของชาวไทขืน คือ วิญญาณที่ชั่วราย คอยรังแกชาวบาน
และมักนําความเดือดรอนมาให ชาวไทขืนเชื่อวาสถานที่สําคัญๆ ที่ตัวเองสัมพั นธแอยูไมวาจะเป็นเรือน
หมูบาน และเมืองที่ตัวเองอาศัยอยูเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิต โดยสิ่งที่ชาวบานเรียกวา “กลางใจ” ไดแก
กลางใจเมือง กลางใจบาน กลางใจเฮือน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทขืนเคารพนับถือ
กลางใจบาน ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมูบานยางขวาย เปรียบเสมือนหัวใจของหมูบาน
ชาวไทขืนมีความเชื่อวา หมูบ านเปรียบเสมือนรางกายของมนุษยแ ดังนั้น การตั้งหมูบานครั้งแรก
ชาวบานจะมีการปใกเสาใจบาน โดยเลือกเอาจุดที่เป็นศูนยแกลางของหมูบาน จากนั้นชาวบานตอง
ชวยกันตัดตนไมมาถากเป็นเสา ดานบนสลั กเป็นรูปคลายดอกบัวตูม จํานวน 5 ตน จากนั้นตองฝใงตน
ใหญสุดไวตรงกลาง สวนอีก 4 เอาฝใงสี่ดานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และลอมดวยไมไผสาน เมื่อถึงวัน
พญาวัน เดือน 6 ขึ้น 15 ค่ํา (16 เมษายน) ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหมของปฏิทินจันทรคติของชาวไทขืน
ชาวบานทุกคนในหมูบานนําไมออและไมค้ํา (ไมหาน้ํา) ยาวประมาณสองเมตรผูกติดกัน 2 เลม มาวาง
รวมกันตรงกลางใจบาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของหมูบาน และครอบครัว เพราะไมค้ําหมายถึงค้ําชู
เจริญกาวหนา
ในอดีตหมูบานยางขวายนับถือเฉพาะ “กลางใจบาน” ตอมาภายหลังจึงไดสราง “หอเทวดา
บาน” ไวตรงไมสลีหลวง (ตนโพธิ์) ซึ่งตามความเชื่อของชาวบานแลว กลางใจบาน กับ หอเทวดาบาน
คือสิ่งเดียวกัน

ภาพ 37 แสดงกลางใจบาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมูบาน
เปรี ยบเสมือนหัวใจของหมูบ่ า้ น
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กลางใจเฮือน นอกจากกลางใจบานแลว ชาวไทขืนยังมีความเชื่อเรื่องกลางใจเฮือน ซึ่งถือ
เป็นหัวใจของเฮือนหลังนั้นๆ โดยถือเอาเสาที่อยูตรงจุดสู งสุดของบาน มีการนําผาขาวผาแดงมามัดไว
รอบเสา ชาวไทขืนเชื่อวาบานเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต เมื่อใดก็ตามที่คนในบานเกิดเจ็บปุวย ไมสบาย มี
เรื่องทะเลาะวิวาทกัน เจาบานตองทําพิธีสืบชะตาบาน ซึ่งเปรียบเสมือนการรักษาเยียวยาบานของ
ตนเอง ใหมีอายุยืนยาว แข็งแรง มั่นคง ซึ่งหมายรวมถึงคนในบานดวยนั้นเอง และทุกครั้งหลังเสร็จ
พิธีสืบชะตาเฮือน (บาน) เจาของบานตองนําไมที่ผานพิธีสืบชะตามามัดไวตรงเสากลางใจเฮือน เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล

ภาพ 38 แสดงชาวไทขืนนําไมจากพิธีสืบชะตาเฮือน มัดไวตรงกลางใจเฮือน

เทวดา ชาวไทขืนมีความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา ซึ่งเป็นเสมือนเทพผูปกปใกรั กษาสถานการณแที่
สําคัญในหมูบาน ไดแก หมูบ าน เรือน วัด และวัตถุล้ําคา ชาวบานยางขวายนับถือเทวดา 4 องคแ
ไดแ ก เทวดาเฮื อน เทวดาบ าน เทวดาวั ด และเทวดาซิง ซึ่ง เทวดาแตล ะองคแ จะมี ห นา ที่ปกปูอ ง
คุมครองสถานที่ และสมาชิกภายในอาณาบริเวณของตนเอง ดังนั้นทุกครั้งเมื่ อเกิดเหตุราย เจ็บปุวย
หรือออกเดินทางไปคาขาย ไปทําธุระตางบานตางเมือง จะตองนําเทียนไปไหวเทวดาเฮือน เทวดา
กลางใจบาน และเทวดาซิง เพื่อความเป็นสิริมงคล แคลวคลาดปลอดภัย หรือ หายจากการเจ็บไขได
ปุวย เป็นตน
เทวดาเฮือน หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปู องคุมครองเฮือน หรือ เรือน และสมาชิกใน
ครอบครัว โดยบานแตละหลังจะมีแทนเทวดาเฮือน ลักษณะเป็นไมเนื้อแข็งทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หอยอยู
ดานซายของหิ้งพระ ทางทิศตะวันออกของบาน ภายในแทนจะประกอบดวยเทียนขี้ผึ้ง และชอขาว
(ทําจากกระดาษสีขาว ตัดเป็นรูปธง) การบูชาเทวดาเฮือน สวนใหญจะกระทําเมื่อสมาชิกในครอบครัว
เจ็บปุวย เดินทางไปคาขาย เดินทางไปทําธุระตางจังหวัด โดยจะนําเทียน และชอขาว 1 คู มาไหวเพื่อ
ขอใหเทวดาบานคุมครอง การบูชาเทวดาเฮือนจะทําทุกวัน โดยน้ําขาวสุก ขนม ใสถวยเล็ก ๆ มาถวาย
ทุกเชา เชนเดียวกับการถวายหิ้งพระ เมื่อถึงชวงสงกรานตแ “วันสังขารลอง” เจาของบานจะทําความ
สะอาดแทนเทวดาเฮือน เพื่อความเป็นสิริมงคลกับเฮือนของตน
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ภาพ 39 แสดงชาวไทขืนจะตั้งหิ้งเทวดาเฮือนในตําแหนงเดียวกับหิ้ง

พระพุทธรู ป
เทวดาบาน หรือ เทวดากลางใจบาน หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุมครองหมูบาน และสมาชิก
ภายในหมูบาน ชาวบานยางขวายสรางหอเทวดาบานไวที่ฐานตนโพธิ์กลางลานหมูบาน มีลักษณะเป็น
เรือนหลังเล็กๆ โบกดวยปูน บริเวณรอบตนโพธิ์ชาวบานไดกอฐานอิฐ โบกปูนโดยรอบ มีบันไดทางขึ้น
สําหรับใหปูุจารยแขึ้นไปบูชาเทวดาบาน และเมื่อถึงเดือน 8 ขางแรม (เดือนมิถุนายน) ของทุกปีจะมีพิธี
สงเคราะหแบาน เป็นการเซนไหวบวงสรวงดวงวิญญาณเทวดาที่คุมครองหมูบาน

ภาพ 40 แสดงตําแหนงที่ตั้งหอเทวดาบาน

เทวดาวัด หมายถึงสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ที่คุมครองวัด โดยสรางเป็นศาลอยูในวัด ทุกๆ วันพระ
ชาวบ านจะมานํ าเทียน และชอขาวมาไหว เพื่อให เทวดาวัดคุมครอง หรือหากมีการจัดประเพณี
เกี่ยวกับศาสนาที่วัด ทุกครั้งจะตองมีการบอกกลาวเทวดาวัด เพื่อใหเกิดความสิริมงคลงานสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี
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ภาพ 41 แสดงตําแหนงที่ตั้งหอเทวดาวัด

เทวดาซิง หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปูองคุมครองลูกหลานชาวยางขวาย “ซิง”เป็นเหมือน
ตัวแทนของครูซิงทั้งหมด ในอดีต “ซิง” เป็นเครื่องดนตรีโบราณที่ไดนํามาจากเมืองเชียงใหม ถือเป็น
เครื่องดนตรีของกษัตริยแ ชาวเชียงตุงเรียกวา “ซิงเก฿าเมือง” มี 12 สาย ใชวิธีการสี โดยในสมัยอดีตเจา
ฟูาจะมอบหมายใหชาวบานบานยางขวาย 2 หลังคาเรือน ทําหนาที่เป็นผูเฝูาซิง และยกเวนใหไมตอง
เสียภาษีดิน ภาษีน้ํา ใหกับเจาฟูา ในสมัยเจาฟูาจายหลวง คนเฝูาซิงไดแก ลุ งหนานใสตุย ตอมาได
สืบใหลุงหนานไสหลวง ลุงหนานยี่สอ และปใจจุบัน ไดแก ลุงหนานยี่หอง เป็นผูเก็บรักษาไว และมีการ
ไหวครู (กําซิง) ทุกๆ ปีสืบมา
“...เจ้าฟ้าเชียงตุงจะไว้ต่า 2 บ้านไม่เก็บอะไร ให้เป็นบ้านคนเฝ้าซิง ไม่เก็บเงินอะขุ่น เก็บ
ข่อน เจ้าฟ้า หลู่ปั๋น (ขอไว้) ...”39
ซิงจึงถือเป็นเครื่องดนตรีชั้นสูง ที่ใชบรรเลงใหกับเจาฟูาฟใงเทานั้น ดังนั้น ชาวบานยางขวาย
จะใหความเคารพนับถือซิง ในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานยางขวาย หรือที่เรียกวา “เทวดาซิง” ซึ่งเป็น
ดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกปูองคุมครองชาวบานยางขวายใหอยูเย็นเป็นสุข เมื่อครอบครัวใดก็
ตาม จัดงานแตงงาน หรือ ขึ้นบานใหม จะตองนําอาหารที่เลี้ยงแขกมาถวายเทวดาซิงกอนทุกครั้ง เพื่อ
เป็นการบอกกลาว และใหเกิดความเป็นสิริมงคลแกครอบครัว และเมื่อบุคคลใดจะออกไปคาขาย จะ
นําดอกไม เทียน 2 คู ไปไหวเทวดาซิง ของให คุมครองรักษา คาขายมั่งมี เชนเดียวกับชาวบานที่เพิ่ง
ยายเขามาอยูในหมูบานยางขวายทุกคนจะตองมาบอกกลาวเทวดาซิง และเมื่อถึงวันยี่เป็ง (วันขึ้น 14
ค่ํา เดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี จะมี “พิธีกําซิง” เพื่อบูชาครูซิง

39
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ภาพ 42 แสดงเครื่องเซนไหวเทวดาซิง

เจ้าป่า เจ้าเขา และเจ้าน้า นอกจากเทวดาแลว ชาวบานบานยางขวายยังเคารพนับถือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยูในธรรมชาติ เชน ตนไม แมน้ํา ภูเขา โดยจะเรียกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือดวงวิญญาณดี
นี้วา “เจา” ไดแก เจาปุา เจาเขา เจาน้ํา เมื่อมีการใชจะตองขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เชนเมื่อเขาปุาลา
สัตวแตองทําพิธีบอกกลาวขออนุญาตเจาปุา เป็นตน 40
จารีตประเพณี และพิธีกรรมความเชื่อ
บานยางขวายมีประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ใน 3 ระดับ ไดแก ระดับครัวเรือน ระดับ
หมูบาน และระดับเมือง
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อในระดับครัวเรือน สวนใหญจะเกี่ยวของกับสุขภาพ และความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต ไดแก พิธีฮ้องกวั๋น (ขวัญ) ชาวไทขืนมีความเชื่อเกี่ยวกับขวัญเชนเดียวกับกลุม
ชาติพันธุแไตกลุมอื่นๆ โดยเชื่อวา รางกายของมนุษยแมี “ขวัญ” เป็นเสมือนเทวดาประจําตัว คอยปกปใก
รั กษาให แคล ว คลาดจากภั ย อัน ตรายตางๆ ถาหากขวัญอยูกับ ตัว แล ว จะทําให สุ ขภาพแข็ งแรง มี
ความสุข ความเจริญ แตหากขวัญหาย ไมอยูกับเนื้อกับตัวจะทําใหเกิดการเจ็บปุวย อาการขวัญหาเกิด
ไดในหลายกรณี เชน เกิดอุบัติเหตุ เกิดอาการช็อก ตกใจ หรือบางคนขวัญออนอาจจะถูกวิญญาณราย
หรือ ดวงวิญญาณเรรอน กลั่นแกลง รังแก ขอกิน (ขออุทิศสวนกุศลไปให) เมื่อขวัญหายไปชาวไทสวน
ใหญเชื่อวา จะทําใหรางกายออนแอ เจ็บปุวยโดยไมรูสาเหตุ รักษาไมหาย ตองทําพิธีเรียกขวัญ หรือ
“พิธีกาหวั๋น” เพื่อใหขวัญกลับมาคุมครองตนเอง
สําหรับบานยางขวายจะมีพิธีฮองขวัญทั้งเด็กและผูใหญ โดยจะเชิญ “พอหนาน” ซึ่งเป็น
บุคคลที่มีคาถาอาคม รักษาศีล เป็นบุคคลที่หมูบานใหความเคารพนับถือ มาประกอบพิธีใหที่บานของ
ผูปุวย ซึ่งของที่แตงดาไวสําหรับประกอบพิธี ไดแก เสื้อผาของคนปุวย ไขตม 2 ฟอง ขาวเปลือก ขาว
เหนียวนึ่ง เทียนขี้ผึ้ง 2 คู บุหรี่ น้ําหยาด เงินขันตั้ง ดายสายสิญจนแ ใสไวในถาด ตาแหลเว 1 อัน ใสไว
ในบาตรพรอมกับน้ําขมิ้นสมปุอย และคาเขียว
40
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จากนั้นพอหนานจะทําพิธีฮองขวัญ โดยจะทองบทคาถาเรียกขวัญใหมาอยูกับเนื้อกับตัว
หลังจากเสร็จพิธีแลวพอหนานจะมัดมือเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นสมาชิกในบานจะนําตาแหลเวไป
มัดที่หนาประตูบาน เพื่อปูองกันวิญญาณราย สิ่งอัปมงคลตางๆ เขามาเรียกขวัญกลับไป ซึ่งตะแหลเว
ดังกลาวจะผูกติดไวจนกวาจะผุพัง ดังนั้นเรือนแตละหลังของบานยางขวายจึงมีตะแหลเวแขวนหนา
ประตูบาน ประมาณ 2-3 อัน41

ภาพ 43 แสดงพิธีเรียกขวัญ หรือ ฮองขวัญแบบไทขืน

ตานธรรมวันเกิด เป็นวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนในเชียงตุง ตามอภิธรรม 7 คัมภีรแ ซึ่งแต
ละคนจะถวายธรรมที่ระบุตามวันเกิด ดังนี้ 42
เกิดวันอาทิตยแ สรางธรรม สังคินี
เกิดวันจันทรแ สรางธรรม วิภังคะ
เกิดวันอังคาร สรางธรรม ธาตุกถา
เกิดวันพุธ สรางธรรม ปุคคลปใญญัตติ
เกิดวันพฤหัสบดี สรางธรรม กถาวัตถุ
เกิดวันเสารแ สรางธรรม มหาปใฏฐาน
ชาวไทขืน จะมีความเชื่อเกี่ยวกับ การตานธรรมวันเกิด หรือ การทานธัมมแช าตาวันเกิ ด
เหมือนกับชาวลานนา โดยเชื่อวาการสรางธรรมวันเกิด ถือเป็นอานิสงสแ เสริมสิริมงคล เสริมดวงชะตา
41
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ชีวิต ใหกับเจาของ และถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตราบหาพันวัสสา ดังนั้นหากใครที่ทํามา
คาขายติดขัด มีอุปสรรคในการทํางาน ปใญหาชีวิต ผูเฒาผูแกในหมูบานจะแนะนําใหตานธรรมวันเกิด
เป็นการสะเดาะเคราะหแ
การถวายธรรมวันเกิดจะถวายไดตลอด สวนใหญนิยมถวายในชวงงานพิธีสําคัญ ๆ ของ
ครอบครัว เชน บวชลูกแกว ตานมหาปาง (ตานธรรมเวสสันดร) เป็นตน มักจะจัดกอนวันงานหนึ่งวัน
สิ่งสําคัญสําหรับพิธีตานธรรมวันเกิดคิดการสรางธรรมตามวันเกิด หรือ การเขียนธรรมตามวันเกิดของ
ตนเอง เพื่อถวายเป็นกุศลใหกับตนเอง ซึ่งทุกปีจะมีการแจกธรรมวันเกิด เรียกวา “วันแจกธรรม” โดย
ชาวบานจะนิมนตแพระมา 7-8 รูป และผูเฒาผูแกในหมูบาน เพื่อสํารวจวาในปีนี้มีใครประสงคแจะสราง
ธรรมวันเกิดถวาย เพื่อจะรวบรวม และเขียนธรรมขึ้นมาตามจํานวนเจาของ
จากนั้นจะเป็นวันแจกธรรม เพื่อใหเจาของมารับ จากนั้นแตละคนจะเดินทางไปมอบผูก
(ธรรมวันเกิด) พรอมแนบใบนิมนตแระบุวัน เวลา สถานที่ (วัด) ใหกับพระลูกหลาน เพื่อใหพระสงฆแได
ฝึกอานธรรม ในวันถวายธรรม เจาภาพจะนิมนตแพระลูกหลานตางหมูบานมาที่วัดประจําหมูบาน
จากนั้นพระสงฆแจะเทศนแธรรมประจําตัวเกิด ถาหากพระสงฆแไมสามารถเทศนแได จะใชวิธี “ผาลอม”
คือการถวายธรรมประจําวันเกิดโดยไม มีการเทศนแธรรม หลังจากถวายเสร็จแลว พระสงฆแจะนําสราง
ธรรมที่ถวายเก็บรักษาไวในตูธรรมประจําวัด43

ภาพ 44 แสดง ธรรม และอักษรธรรมในคัมภีรแใบลาน

ตานมหาป๋าง หรือ ตานธรรมเวสสันดร ถือเป็นประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งจะตอง
จัดใหไดครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อเป็นมหากุศลใหแกครอบครัว ตานมหาปาง หรือเทศนแมหาชาติของชาวไท
ขืนเชียงตุง มี 2 ลักษณะ คือ “ตานมหาปาง” จัดขึ้นในระดับครอบครัว และ “ตั้งธรรมประเวณี” หรือ
เวสสันดรประเวณี จัดขึ้นในระดับหมูบาน มีเจาภาพรวมหลายครอบครัว หรือทั้งหมูบาน
ธรรมเวสสันดรของชาวเชียงตุงเป็นสําเนียงโวหารภาษาไทขืน โดยพระสงฆแนามวา “เจา
มหาขนาด” เป็นผูปริวรรตมาจากภาษาลานนา ดังนั้นการเทศนแธรรมเวสสันดร หรือเทศนแมหาชาติ จึง
43
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เป็นภาษาที่ทุกคนเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเฒาผูแก ดังนั้นหากพระองคแใดเทศนแผิดเพี้ยนไปผูเฒาผู
แกจะทราบทันที เพราะสําเนียงโวหารมีความสอดคลองกันทุกแถว และออกเสียงชัดเจนทุกตัวอักษร
พระสงฆแทุกรูปในเชียงตุงสามารถเทศนแได
การตานมหาปาง พระสงฆแจะแสดงเทศนาเวสสันดรชาดกครบบริบูรณแทั้ง 13 กัณฑแภายใน
1 คืน ซึ่งเจาภาพจะสรางหอปราสาท เรียกวา “ธรรมมาสนแ” สรางไวสําหรับเป็นแทนสําหรับนิมนตแ
พระมานั่งเทศนแ เป็นหอปราสาทสร างดวยโครงไม ประดับดวยกระดาษ ฉลุลาย สีสันสวยงาม ซึ่ง
เจาภาพจะสั่งใหชางจัดทําใหในราคาประมาณ 2-4 แสนจั๊ต (ประมาณ 6,500 – 12,500 บาท) และ
ตรงยอดปราสาทจะปใกยอดเป็นธนบัตร
ตานมหาปางโดยทั่วไปจะจัดที่วัด เริ่มพิธีเวลาเที่ยงคืน พระสงฆแองคแแรกจะเริ่มเทศนแมาลั ย
1 มาลัย 2 และสวดกันฑแบาลี เรียกวา “คาถา 3 ผูก” ซึ่งชวงนี้ชาวบานจะมีการจุดดอกไมไฟ เป็นการ
เอาฤกษแเอาชัย จากนั้นจึงเขากันฑแเวสสันดร (ภาษาไทขืน ) ทั้ง 13 กัณฑแ ซึ่งแตละกันฑแอาจแยก
ออกเป็น 2-5 ขัน ขึ้นอยูกับเจาภาพจะมีพระลูกหลานจํานวนกี่รูป ทั้งนี้แตละกัณฑแจะใชเวลาประมาณ
ครึ่งชั่วโมง และสวนใหญจะเทศนแครบทั้ง 13 กัณฑแในเวลาประมาณ 3 ทุม จากนั้นจึงเจาภาพถวายขัน
ตานหัววัด ประกอบดวยกระติกน้ําขนาดใหญ และชอเงิน ใหแกพระสงฆแที่นิมนตแมาจากตางหมูบาน
เจาภาพทําพิธีหยาดน้ําอุทิศสวนกุศลใหกับผูลวงลับ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี สวนธรรมมาสนแที่ใชประกอบ
พิธีจะตั้งไวภายในวัดประมาณ 3-7 วันจากนั้นจะนําไปเผา
พุทธศาสนิกชนตางมีความเชื่อเกี่ยวกับเทศนแมหาชาติวา การตั้งใจฟใงเทศนแมหาชาติใหจบ
เพียงวันเดียวครบบริบูรณแทั้ง 13 กัณฑแ เป็นเหตุใหสําเร็จความปรารถนาทุกประการดังนี้
หนึ่ง เมื่อตายจากโลกนี้ไปแลวจะไดพบพระศรีอาริยแพุทธเจาในอนาคต
สอง เมื่อดับขันธแจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรคแ เสวยทิพยแสมบัติอันมโหฬาร
สาม จักไมตกนรก เมื่อตายไปแลว
สี่ เมื่อถึงพุทธกาลพระศรีอาริยแพุทธเจา เทพบุตร เทพธิดา จะไดจุติลงไปเกิดเป็นมนุษยแ
ห้ า ครั้ ง ได ฟใ ง พระธรรมเทศนา ก็ จั ก ได บ รรลุ ม รรคผล นิ พ พานเป็ น พระอริ ย บุ ค คลใน
พระพุทธศาสนา
สําหรับชาวไทขืนบานยางขวาย เชื่อวาในชีวิตนี้จะตองไดทําบุญ 2 อยางจะถือเป็นมหากุศล
ใหกับชีวิตคือ “การตานมหาปาง” และ “ตานธรรมอุทิศผูลวงลับ ” ซึ่งจะกลายเป็นบารมีทําใหชี วิต
และครอบครัวเจริญรุงเรือง ดังนั้นชาวบานยางขวายสวนใหญจึงมักจะเก็บหอมรอมริบ เพื่อหาโอกาส
จัดงานกุศลภายในครอบครัว ทั้งนี้คาใชจายในการจัดงานคอนขางสูง เนื่องจากตองเลี้ยงแขกที่มารวม
พิธีตลอดทั้งวันทั้งคืน ชาวบานจึงนิยมจัดทั้งสองงานในครั้งเดียวเพื่อประหยัดงบประมาณ “...ปี 2008
พ่อนวลน้อย จัดงานตานธรรมเวสสันดรก่อน 1 วัน และจัดงานตานอุทิศผู้ล่วงลับ ต้องจัดอาหารเลี้ยง
แขกที่มาร่วมงาน 2 คืน 3 วัน ค่าแต่งดา ค่าธรรมมาสน์ หมดค่าใช้จ่ายไปเกือบ 20 ล้านจั๊ต ประมาณ
90

6 แสนกว่าบาท...เครื่องถวายธรรมแต่ละกัณฑ์ แบ่งออกเป็น 4-5 ขัน อย่างน้อยต้องถวายขันละ 5
พันจั๊ต (ประมาณ 160 บาท) พร้อมของถวาย 1 ชุด รวมแล้วประมาณ 20,000 จั๊ตต่อกัณฑ์ (ประมาณ
600 กว่าบาท) รวมทั้ง 13 กัณฑ์ เฉพาะถวายธรรม ประมาณ 10,000 กว่าบาท...”44

ภาพ 45 แสดงธรรมมาสนแเวสสันดร เป็นการจําลองปราสาทประดับดวยกระดาษหลากสีสัน

ตั้งธรรมตานจอมผู้ล่วงลับ ชาวไทขืนเรียกว่า “ตามธรรมหื้อคนตาย” ถือเป็นหนึ่งพิธีกรรม
ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตชาวไทขืนจะตองจัดเพื่ออุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษผูลวงลับ เจาภาพจะจัดงาน ณ
วัดประจําหมูบาน เครื่องแตงดาสําคัญ ไดแก ธรรมมาสนแสีขาวลวน ฉลุลวดลายสวยงาม เครื่องใช
สําหรับตานหาผูลวงลับ เครื่องถวายธรรมกัณฑแเฉพาะผูลวงลับ ในวันงานจะมีลูกหลานทุกคนภายใน
ครอบครัว แขกทั้งในหมูบาน และนอกหมูบานมารว มฟใงธรรม เวลาในการเทศนแนั้นไมไดกําหนด
แนนอน ขึ้นอยูกับเจาภาพ บางครั้งจัดเทศนแชวงเชาถึงบาย บางครั้งจัดชวงกลางคืน ตอมาจนถึงชวง
เชา หลังจากเทศนแธรรมอุทิศผูลวงลั บเสร็จ พระสงฆแจะเทศนแธรรมอีก 1 ผูก จากนั้นจึงเจาภาพถวาย
ขันธรรม ประกอบดวยน้ําขวดและชอเงินใหแกพระสงฆแ เจาภาพถวายขันตานหัววัด ประกอบดวย
กระติกน้ําขนาดใหญ และชอเงินใหแกพระสงฆแที่นิมนตแมาจากหมูบานอื่น เจาภาพทําพิธีหยาดน้ําอุทิศ
สว นกุศลให กับ ผูล วงลับ จึ งเป็ นอัน เสร็จสิ้นพิธี ส วน “ธรรมมาสนแ ” ที่ใชประพิธีจะตั้งไวภ ายในวัด
ประมาณ 3-7 วันจากนั้นจะนําไปเผา เชนเดียวกับธรรมมาสนแเวสสันดร การตานธรรมอุทิศผูลวงลับ
สวนใหญจะจัดรวมงานสําคัญๆ ของครอบครัวเชน ปอยบวชลูกแกว ตานมหาปาง เป็นตน45
44
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ภาพ 46 แสดงธรรมมาสนแอุทิศผูลวงลับ เป็นการจําลองปราสาท

ประดับ
ปอยลูกแก้ว เป็นพิธีทางศาสนาที่สําคัญ แตละครอบครัวเมื่อบุตรชายอายุครบ 10 ขวบ
จะตองเขารับการอุปสมบทเป็นสามเณร โดยกอนที่จะอุปสมบท ชาวไทขืนจะนําบุตรหลานมาแตงองคแ
ทรงเครื่องเหมือนกับราชาองคแนอย อุปมาเหมือนกษัตริยแเชนเดียวกับพระพุทธเจากอนเสด็จออกบวช
นอกจากเครื่องแตงกายที่ตัดเย็บดวยผาไหมอยางดี ตัดเป็นเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวสีลวน นิยมใชสี
ชมพู สีเขียว สีฟูา สีสม ลูกแกวยังตองสวมชฎา เรียกวา “ปานกุม” และสวมสายสะพายที่ประดับ
ประดาดวยกระดาษหลากสีสันสวยงาม ดูนาเกรงขาม เฉกเชนกษัตริยแ
เชนเดียวกับขบวนแหลูกแกว ซึ่งประกอบดวยเครื่องชั้นสูงที่แสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของ
กษัตริ ยแ ไดแก (1) “ทีคํา ” (ภาษาไทใหญ “ที ” แปลวา “รม” “คํา” แปลวา “ทองคํา”) ทําดว ย
กระดาษลงรักปิดทองประดับดวยลูกปใดรอยโยงเป็นชั้นๆ สวยงาม ลูกแกว 1 องคแตองมีทีคํา 1 คัน
ประจําตัว (2) “น้ําเตา” หรือคนโท ใสดื่มสําหรับลูกแกว (3) “พานหมาก” บรรจุหมาก พลู บุหรี่
เมี่ยง (4) “พรมและหมอน” สําหรับรองนั่งและพักแขน
ในขบวนแหยังประกอบดวยบุคคลที่ทําหนาที่ดูแลลูกแกว ไดแก (1) ตาแป หมายถึงคนดูแล
เครื่องแตงกาย แตงหนา ถือเป็นคนใกลชิดที่คอยดูแล ประมาณ 2 คน (2) คนขี่คอ จํานวน 2-3 คน
เป็นอยางนอย ทําหนาที่ใหลูกแกวขี่คอไปสถานที่ตางๆ เพราะถือวาลูกแกวเป็นชนชั้นสูงจึงไมควรให
เทาเหยียบดิน บางครั้งอาจใชพาหนะอื่นๆ เชน มา ชาง (3) คนถือทีคํา (4) คนถือพรมและหมอน (5)
นักดนตรีกลองกนยาว ประกอบดวยกลองกนยาวของไทใหญ มองขนาดตางๆ ประมาณ 5-6 ใบ ฉาบ
1 ใบ บรรเลงจังหวะคึกคัก และสนุกสนาน
ปอยลูกแกวจะจัดในชวงเดือน 6 (เดือนเมษายน) ตรงกับชวงปิดเทอมภาคฤดูรอน มีกําหนด
จัดงาน 3 วัน คือ วันดา วันงาน และวันหยาดน้ํา
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วัน ดา เป็น วัน แตงดา มีการโกนผมบุตรหลานที่จะบวช จัดเตรียมเครื่องบริขาร เครื่ อง
ไทยทาน อาหาร โดยชาวบานจะมาชวยกันทั้งหมูบาน จัดทําผามลูกแกว (ที่อยูลูกแกว) ใกลๆ กับบาน
ในวันนี้เจาภาพสวนใหญนิยมจัดงานเทศนแธรรมตานหาผูวายชน หรือที่เรียกวา “ตานธรรมอุทิศผู
ลวงลับ” และ “ตานธรรมวันเกิด” ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลใหกับครอบครั ว และจะมีการเสินซอ
เรียกวา “เซินกินตาน” หรือ “อบรมครัวตาน” ตั้งแต 7 โมงเชาจนถึงเชาวันรุงขึ้น การเสินซอถือเป็น
ฮีตปฏิบัติ และเป็นการสรางความบันเทิง รื่นเริงใหกับแขกผูมารวมงาน
วันงาน เริ่มตั้งแตตีหา ตาแป จะองคแทรงเครื่องลูกแกว แตมคิ้ว แกมด วยดินสอฟองเป็น
ลวดลายวิจิตรสวยงาม สวดชฎาและสายสะพายที่ประดับดวยกระดาษลงรักปิดทอง สวมแหวน กําไล
ขอมือ สรอยคอ รับประทานอาหาร 32 อยางทุกมื้อ
ในวันนี้ลูกแกวจะแตงองคแทรงเครื่องอยูในผามที่จัดไวใกลบาน บางครอบครัวจะจัดในบาน
โดยจะมีพระลูกหลาน จํานวน 4 รูปคอยเป็นพระพี่เลี้ยง ภายในผามยังประกอบดวยเครื่องถวายจาก
พอออกแมออก เชน ทีวี ชุดเครื่องนอน พัดลม ตูเย็น ปใจจุบันมีการถวายมอเตอรแไซคแใหกับลูกแกว
ตลอดทั้งวันจะมีญาติพี่นองตางหมูบานมารวมทําบุญกับลูกแกว โดยจะถือสลุง ชอขาว และ
ขันธรรม มาถวาย ลูกแกวสวดมนตแปใ๋นปอน (ใหพร) เจาภาพจะจัดอาหาร ขนมตามวัฒนธรรม ไดแก
ขาวปองตอ ขาวต฿อกปใ้น รับรองแขก มีการบรรเลงกลองมองเซิง เครื่องดนตรีดั้งเดิมของชาวไทในรัฐ
ฉาน ประกอบดวยกลองสองหนาใบใหญ 1 ใบ มองชุด 6 ใบ ฉาบ 1 ฉิ่ง 1 บรรเลงจังหวะชาๆ
สม่ําเสมอ สวนใหญจะเป็นแมบานบรรเลงตลอดงาน
ในวันนี้เองพอออกแมออกจะนิมนตแลูกแกวพรอมดวยขบวนแหไปที่บาน ลูกแกวขอขมา พอ
ออกแมออกมัดมือใหศีลใหพร จากลูกแกวจะสวดมนตแ “ปใ๋นปอน”(ใหพร) แกพอออกแมออกและแขก
ผูมารวมงานที่บานพอออกแมออก
วันหยาดน้ํา ถือเป็นวันสุดทาย จะมี พิธีแหลูกแกวเพื่อเขารับการอุปสมบทที่วัด ขบวนแห
ประกอบดวย (1) พระลูกหลาน ถือเป็นพระพี่เลี้ยงลูกแกว เดินนําขบวน (2) ผูอาวุโสชาย ผูแตงชุดไท
ขืน ถือธงสัญลักษณแศาสนาพุทธ และถือขันขาวตอกดอกไม 1 คน (3) “ทีคํา ทีเงิน” เป็นรมผาขนาด
ใหญประดับดวยผาลายฉลุสีขาว และสีทอง อยางละ 1 คันสําหรับกางรมใหพระสงฆแ (4) “จีเจ” หรือ
กังสดาลใหญ มี 2 คนหาม คนขางหลังจะตีเป็นระยะสม่ําเสมอ เป็นสัญญาณบอกถึงขบวนแหอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นการบอกกลาวเทวดาอารักษแตางๆ รวมทั้งคนบานใหมารวมในขบวนแห (5) พอเฒา
ถือรูปปใ้นชาง หรือมา และมีธงรูปชางหรือมา ชาวไทขืนเรียกวา “ชอชางและชอมา” เพื่อนําไปถวาย
หนาองคแพระประธาน (6) ผูชายถือตนโกม 2 ตน เพื่อนําไปปใกไวหนาวิหาร เป็นสัญลักษณแแสดงถึง
การทําบุญหรือถวายทานปางปอยไดเริ่มขึ้นแลว เป็นสัญลักษณแบอกถึงการตาน หรือถวายทาน สวน
ใหญจะนิยมมัดรวมกับตนกลวยและหนอออย (7) ขบวนลูกแกว และนักดนตรีบรรเลงกลองกนยาว
(8) ผูเฒาถือตระกราชอขาว 1 คน และถือพานถวายผา 1 คน (9) ขบวนเครื่องไทยทาน (คัวกิ๋นคัว
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ตาน) 1 ชุดตอลูกแกว 1 รูป ผูชายจะชวยกันหาม 2 คน (8) ขบวนเจาภาพ ผูชาย และผูหญิงถือชอ
เทวดา เพื่อนําไปถวายพระพุทธรูป (9) ขบวนผูชาย และผูหญิงถือจานขาวตอกดอกไม เทียน 2 คู
โปรยไปตลอดทาง เป็นการบูชาครัวตาน และบอกกลาวเทวดาฟูาดินไดรับรูถึงการตาน (ทําบุญ) ของ
ตน (10) ขบวนแมศีลสวมชุดขาวถือจานขาวตอกดอกไม เทียน 2 คู และแมบานสวมชุดไทขืนถือต น
เงิน เพื่อนําไปถวายลูกแกว (12) ขบวนสาวไทขืนถือขันหัววัด เพื่อนําไปถวายใหกับพระสงฆแหัววัดตาง
ๆ ที่ไดนิมนตแมา และผูเขารวมคนอื่นๆ จะถือขันธรรมคนละ 1 ชุด เพื่อนําไปถวายพระที่เทศนแธรรม
บางขบวนจะมีวงดนตรี
เมื่อถึงภายในวัดแตละคนจะวางเครื่องไทยทานไวตามตําแหนง บริเวณกลางวัดจะมี “ธรรม
มาสนแ” ซึ่งตั้งไวทําพิธีตานมหาปาง หรือ ตานธรรมอุทิศผูลวงลับตั้งแตวันดา จากนั้นพระสงฆแจะเริ่ม
พิธีอุปสมบทเป็นสามเณร และบวชเรียนพระธรรมตลอดชวงปิดภาคเรียน46

ภาพ 47 แสดงประเพณีบวชลูกแกวบานยางขวาย

พิธีกรรมความเชื่อระดับหมูบาน เชน ปอยเวสสันดรประเพณี หรือ ตั้งธรรมประเวณีสูด
สังคหะกลางใจเศีล ในฮีต 12 ของชาวเชียงตุง หมายถึงประเพณีเทศนแมหาชาติเวสสันดรชาดก ถือ
เป็นพิธีกรรมระดับหมูบาน โดยชาวบานทุกหลังคาเรือนจะเป็นเจาภาพรวมกัน ในวาระสําคัญๆ เชน
งานตานพระวิหาร ตานศาลาโรงครัว กลาวคือหลังจากที่มีการสรางสถานที่สําคัญๆ ของหมูบานเสร็จ
จะมีการเฉลิมฉลองโดยการถวายธรรมเวสสันดร เพื่อความเป็นสิริมงคล และสรางกุศลบุญครั้งใหญ
ใหกับหมูบาน
ในวัดงานจะมีการตั้งธรรมมาสนแเวสสันดร ทําจากโครงไมเนื้อออน เป็นรูปทรงประสาท
หลังคาซอนกันเป็นชั้น ประดับประดาดวยกระดาษฉลุลาย สวนใหญนิย มใชสีทองทั้งหลัง เนื่องจาก
การเทศนแเวสสันดรชาดกจะประกอบดวยกัณฑแทั้งหมด 13 กัณฑแ ซึ่งตามประเพณี ธรรม 1 กัณฑแ จะ
แยกออกเป็น 5 ผูก เพื่อใหชาวบานไดรวมกันถวาย (ผูกละประมาณ 30,000 จั๊ต) โดยแตละกัณฑแจะมี
46
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ฉลากใหจับวาแตละคนจะไดผูกที่เทาไหร จากนั้นเมื่อถึง เวลาเทศนแผูกดังกลาว ปูุจารยแจะประกาศให
เจ าภาพมาจุ ดเทีย น และนิ มนตแ พระสงฆแ 1 รูปขึ้นเทศนแ ณ ธรรมมาสนแ ถาพระสงฆแเทศนแเสี ยงดี
ไพเราะ ถูกตองตามอักขร เจาภาพผูกจะนิมนตแขอเป็น “ลูกแกว” หมายถึงบุตรบุญธรรมทางศาสนา
โดยจะถวายปใจจัยใสขันธรรม จากนั้นพระรูปดังกลา วเรียกศรัทธาที่มานิมนตแตนเป็นลูกแกววา “พอ
ออกแมออก” และจะมีการนิมนตแไปฉันที่บาน หรือนิมนตแประกอบพิธีทางสงฆแที่บานของพอออกแม
ออก บางครั้งพอออกแมออกจะมาเยี่ยมยามที่วัด เรียกวา “ญาติสายธรรม” ซึ่งกอใหเกิดสัมพันธแไมตรี
อันดีตอกัน
เวสสันดรประเพณี มีการประกอบพิธีกรรมเหมือนกับการตานมหาปางทุกประการ ตางกัน
ตรงวัตถุประสงคแของการตาน นอกจากนี้ยังมี “เวสสันดรหลวง” ซึ่งมีเจาภาพเพียงคนเดียว ถือเป็น
การถวายทานที่ยิ่ ง ใหญ ในชีวิ ตของบุค คลนั้ นๆ ส ว นใหญต องเป็นบุ คคลที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ดี
เนื่องจากตองเสียคาใชจายจํานวนมาก47
ประเวณีกาซิง เป็นประเพณีประจําหมูบานยางขวายมาตั้งแตสมัยเจาฟูาปกครอง ซิง ซึ่ง
เป็นเครื่องดนตรีประจําราชสํานักของอาณาจักรลานนา โดยที่เจาจันตา (จอมจันทแ ในตํานานซิงเคา
เมืองเชียงตุง) นักดนตรีผูติดตามพระเจาเจ็ดพันตู แหงอาณาจักรลานนาซึ่ง ณ ขณะนั้ นมาปกครอง
เมืองเชียงตุง เจาจันตาไดมาแตงงานกับหญิงสาวชาวไทขืนยางขวาย จากนั้นเจา เจ็ดพันตู รวมถึง
กษัตริ ยแ เชีย งตุงในยุ คตอ ๆ มา ไดมอบใหช าวบานยางขวายเป็นผู ดูแล “ซิง” และทุกครั้งที่มีงาน
มหรสพตางๆ ของราชสํานัก เชน การเจาฟูาลงหอ งานพิธีอภิเษกสมรสของพระราชโอรส พระราช
ธิดาแหงนครเชียงตุง ครูซิง ซึ่งไดรับยกยองในฐานะนักดนตรีประจําราชวังจะตองนําซิงไปบรรเลงใน
ทองพระโรง
“...สมัยก่อนก่อนวันยี่เป็ง (15 ค่าเดือนพฤศจิกายน) จะมีพิธีเจ้าฟ้าลงหอ ครูซิงและ
ชาวบ้านยางขวายจะเอาซิงไปสีให้เจ้าฟ้าฟัง...ผู้หญิงจะคาดหัวลาย ไปรวมกันเสินซอที่หอหลวง...”48
ประวัติเรื่องราวซิง ชาวบานยางขวายเลาสืบตอกันมา และไดมีการบันทึกไวในเอกสารดังนี้
“....เครื่องดนตรีพื้นเมืองเชียงตุง เป็นเครื่องดนตรีสมัยเก่า อันมีมากับบ้านกับเมือง ก็เป็นเวลาหลาย
ร้อยปีแล้ว อันประกอบไปด้วย การะสับ (ระนาด) ตะลอ (ซออู้) ปี่ (ขุ่ย) และกลอง ยังมีเครื่องอื่นๆ
ประกอบอีกหลายอย่ าง ส าหรับ ใช้ตี ในเมื่อมีงานกินตาน (ถวายทาน ทาบุญ ) พรรษาเณร (ปอย
ลูกแก้ว) บวชพระ ตั้งธรรม เป็นต้น ก็จะได้มีเครื่องดนตรีพื้นเมืองนี้มาเล่น นาแห่ครัวตานขึ้นวัด และ
นอกจากนั้นก็ยังมีการเล่นสนุก มีการขับ ร้องเพลง คาราวง คามาต คาเสือน คาซอ และการจ้อย การ
ซอ อีกหลายอย่าง ก็มักมีการเอาดนตรี ดีด สี ตีเป่า อย่างใดอย่างหนึ่ง มาเล่นประกอบไปด้วย จึงได้
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ทาให้การขับร้องนั้น เป็นที่สนุกดีฟังเป็นที่ติดอกติดใจได้ฟังฯ....” เครื่องดนตรีพื้นเมืองเชียงตุงนั้น
ตั้งแตแรกที่ไดเขามาสูเชียงตุง มีอยู 4 อยาง อันมี การะสับ ปี่ กลอง และซิง มาจากเมืองลานนา
เชียงใหม เขามาสูเมืองเชียงตุง สมัยเจาพยาผายูแหงเมืองเชียงใหม ไดสงเจาเจ็ดปในตู มาเสวยราช
เมืองเชีย งตุง จึงไดนํ าเอาชางจอย ชางซอ สองคนพี่นอง คือ นายจอมจันทแ และนายบุญ มา เป็น
หัวหนา ทั้งสองคนพี่นอง ก็ไดออกจาเมืองลานนา มาสูเมืองเชียงตุง ก็ไดนําเอาเครื่องดนตรีมาดวย
นับวาเป็นขาทาวผญากับเมือง ยามใดมีการงานเสพบูชา สัมมาคาระวะ อภิเษกเจา เสวยเมือง ก็มีชาง
ดนตรีสองคนพี่นองนําหมูคณะไปเลนดนตรี ในคุมหอ (พระราชวัง)
นายจอมจั น ทแ และนายบุญ มา ไดมาอยูเมื องเชียงตุ งแล ว ผู ที่ เป็น พี่ช ายก็ได ไปเอาเมี ย
(ภริยา) ที่หมูบานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เชียงตุง (เป็นหมูบานที่เก็บรักษาซิง 12 สาย จนมาถึงปใจจุบัน)
ผูที่เป็นนองชาย คือนายบุญมา ก็ไดไปเอาเมียที่หมูบานหนองออ นายจอมจันทแ ผูเป็นพี่ชายไดเมีย ที่
บานยางขวายไมนานเทาใด ในเมื่อวันกินแขก (แตงงาน) ไมคอยมีเงิน จึงไดคาหลอ (สินสอด) ไก 3 ตัว
เหลา 1 ขวด มาเลี้ยงพอแมพี่นอง ผูเฒา ผูแก ในวันกินแขก วันไหวครู จึงไดมีการไหวครู ไก 3 ตัว
เหลา 1 ขวด เทานี้เองแดฯ
สวนนายบุญมาผูเป็นนอง ก็ไดไปกินแขก (แตงงาน) ที่หมูบานหนองออ ในวันกินแขกจึงได
ฆาหมู 1 ตัว และเหลา 1 ขวด มาเลี้ยงพอแมพี่นองนานกินแขกแตงงาน วันไหวครู จึงไดมีหัวหมู 1 หัว
และเหลา 1 ขวด เป็นขันครูนั้นแด วันที่นายบุญมา ผูเป็นนองกินแขกแตงงานนั้น ไม มีเครื่องมวน
(สนุก) จึงไดมายืมเอา การะสับ กับ ปี่ จากผูเป็นพี่ชาย ที่หมูบานยางขวาย ไปเลนสนุกที่หมูบานหนอง
ออ เมื่อนองชายแตงงานแลวก็ไมไดเอามาคืน จึงไดกลาวไดวา สองพี่นองไดแบงเครื่องดนตรีกันไป คือ
นายจอมจันทแผูเป็นพี่ชายได ซิง และตะลอ ก็ ไดเก็บรักษาไวที่หมูบานยางขวาย สวนนายบุญมาผูเป็น
นองชายไดการะสับ และขลุย เก็บรักษาไวที่หมูบานหนองออ และไดมีการสืบรักษาไหวครูสืบๆ กันมา
ในหมูบานยางขวายนี้ ยังมีการไหวครูสืบกันมาถึงในปใจจุบัน สวนที่บานหนองออนั้น เมื่อบานเมืองเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 2 นั้นก็ไดเสียหายไปแลว49
ประเวณีกําซิง บานยางขวาย คือประเวณีไหวครูซิง วันไหวครูนั้นจะเรียกวา “วันกําซิง ”
โดยจัดสืบทอดกันมาตั้งแตสมัยเจาเจ็ดปในตู เก฿าครูซิงคนแรกชื่อวา “ลุงสางขาลาย” ดังนั้นประเวณีกํา
ซิง จึงหมายถึง การไหวครูซิง สางขาลาย รวมถึงครูเก฿า (คนแรก) ครูปาย (คนสุดทาย) ครูตาย ครูยัง
ทั้งหมด
วันกําซิง บานยางขวาย ตรงกับวันยี่เป็ง ( 14 ค่ํา เดือนพฤศจิกายน) ของทุกปี เมื่อถึงวัน
ประเวณีชาวบานยางขวายทุกคนตองละเวนจากการใสไรไถสวน และงานทุกอยาง เพื่อมารวมงาน
ประเวณีกําซิงในสมัยเจาฟูานั้น กอนวันงานหนึ่งวันจะมีการ “เก็บกาด” หมายถึงการที่เจาฟูาอนุญาต
ใหชาวบานยางขวายถือขันสลุง เพื่อใหพอคาแมคา และผูมาจับจายซื้อของในบริเวณตลาดเจาฟูาได
49
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รวมกันทําบุญในพิธีเลี้ยงซิง และเจาปูาจะสงขาทาวพญาเสนาอํามาตในเวียง นําเงินมาทําบุญรวม เพื่อ
เป็นคาใชจายในวันงาน และจะมีการกําซิงเป็นเวลา 3 วัน โดยจะมีขาทาวพญาชวนกันมาอานมาตวัน
ดี และเขารวมประเวณีกําซิงทุกปี
ในวันงานชาวบานยางขวาย และชาวบานรอบๆ จะเดินทางมาเคารพซิง และฟใงการสีซิง ที่
บานผูรักษาซิง เครื่องไหวครูซิง ประกอบดวย เทียนเงิน 8 คู ไกตม 3 ตัว เหลา 1 ขวด แกงขาวคั่ว
และแกงผักกาด มาไหวครู และเลี้ยงแขกที่มารวมงาน เมื่อถึงเวลา 5 โมงเย็น ผูรักษาซิง และผูเฒาผู
แกในหมูบานจะนําซิงมาไวกลางบาน และชาวบานจะนําตาแหลเวคาเขียวไปปใกไวหนาหมูบาน หาม
คนในออก คนนอกเขามาในหมูบาน เป็นเวลา 1 คืน จากนั้นจะเริ่มการอานหมาดวันดี จุดเทียน บอก
กลาวเทวดาบาน เทวดาเมือง และบอกกลาวครูเก฿า (คนแรก) ลุงสางขาลาย และครูปาย ครูตาย ครูยัง
ทั้งหมด มารับเครื่องไหวครูอันใดดีงาม จากนั้นจึงนําซิงมาสี ซึ่งซิงทั่วไปจะมี 4 สายใชวิธีการดีด แต
“ซิงเก฿าเมือง” บานยางขวายมี 12 สายใชวิธีการสี และพรอมกับขับรองคําคารวะครูซิง ดังนี้ “ยอดหา
จู้ จู้หาลู่หาเรียน แล่นเต้าแล่นเต้าเจ้าวา สังสัง มันหาเป็นแต่เจ้า เจ้าเฮ้ยเจ้า เจ้าว่าสังสังมาเป็นแต่แก้ว
แก้วเฮ้ยแก้ว แก้วว่าสังสังแล่นเต้าแล่น เจ้าว่าสังสัง มาหาเป็นตี่เล่น สองรา คืนหาจู้จู้กอยใจ คืนใจ
น้องสาวว่าเฮ้ยเฮ้ย” กลาวอยู 3 รอบ จากนั้นคนในหมูบานทั้งหมดจะชวยกันกลาวคําวา “ฮิ้ว” ดัง
พรอมกันถือเป็นอันเสร็จพิธี แลวจึงนําไกที่เซนไหวนั้นมากินเลี้ยงกัน50
ชาวบานยางขวายจะทําอาหารประจําประเพณีไดแก แกงขาวคั่ว กับแกงผักกาดเลี้ยงแขก
โดยมีเรื่องเลาวา “...ตอนเจ้าจันตามาจีบสาวบ้านยางขวาย ชาวบ้านยางขวายได้ทาแกงข้าวคั่ว และ
แกงผักกาดเลี้ยง...จึงได้เอาอาหารดังกล่าวเป็นอาหารประเวณีในการเลี้ยงต้อนแขกที่มาร่วมงานปอย
กาซิง....”51
ในยุคหลังๆ มาหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงครูซิงแลวจะมีการชนไก ซึ่งเป็นการละเลนพื้นบาน
เนื่ อ งจากชาวบ านให เหตุผ ลวา เจ าจัน ตา (จอมจั นทแ ) ชอบชนไก จึ งจัด ให มี การละเล น ไกช นขึ้ น
นอกจากนี้พิธีกรรมสําคัญในงานปอยกําซิง คือ การปิดหมูบาน หรือ “กําซิง” หลังจากพระอาทิตยแตก
ดินชาวบานยางขวายจะนําตาแหลเวมาปใกไวตรงทางเขาหมู บาน เป็นสัญลักษณแขามมีใครเขาออก
หมูบานเป็นเวลา 1 คืน ในวันนี้ทุกคนในหมูบานจะหยุดงาน และหามออกนอกหมูบาน
อยางไรก็ตาม ปใจจุบันปอยกําซิงไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เดิมทีวัตถุประสงคแของการจัด
งานคือการขอขมาเจาครูซิง และการกําบาน (รักษาหมูบาน) แตปใจจุบันงานปอยกําซิงกลายเป็นงาน
รื่นเริงที่ใชเวลาจัดงาน 5-15 วัน ภายในงานจะมีการชนไก และเลนหมากกองที (หมากขะโหลก) โดย
50
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จะมีเจาภาพใหญสวนใหญจะเป็นคนนอกหมูบาน รับผิดชอบเป็นผูจัดงานทําหนาที่เก็บคาใชจายจาก
เจามือหมากกองที และคาแทงไกแตละคู
ตัวอยางเชน ปอยกําซิง ปีที่ผานมา (พ.ศ. 2557) มีเจาภาพใหญเป็นคนนอกหมูบาน จัดงาน
เป็นเวลา 15 วันบริเวณลานหมูบาน จัดใหมีการตีไกประมาณ 5-6 บอน วันหนึ่งมีไกมาตี ประมาณ
20 คู มีชาวบานบริเวณใกลเคียงทั้งชาวไทขืน ไทเหนือ ไทใหญนําไกมาชนกัน คาพนันไกชนแตละคูจะ
เสียถูกหักเขาหมูบาน 10 เปอรแเซนตแ เชน คาพนันไกคูหนึ่ง 33,000 จั๊ต (ประมาณ 1,000 บาท)
3,000 จั๊ต (ประมาณ 100 บาท) จะถูกหักเขากองทุนหมูบาน
รอบดึกจะมีการเลนหมากกองที ซึ่งจะมีเจาภาพใหญทําหนาที่รับเหมางาน โดยจะตองเป็น
คนทํ าเรื่ องขออนุ ญาตทางการ เนื่ องจาการเล นหมากก องที โ ดยไม ไ ดรั บ อนุ ญ าตถื อเป็ นเรื่ องผิ ด
กฎหมาย เมื่อไดรับอนุญาตแลวเจาภาพจะตองจายใหตํารวจ 500,000 จั๊ตตอคืน (ประมาณ 15,000
บาท) ขณะที่เจาภาพจะมีรายไดจากการเก็บคาที่จากเจามือหมากกองที เจาละ 150,000 จั๊ตตอคืน
(ประมาณ 4,500 บาท) นอกจากนี้เจาภาพจะตองจายใหกับหมูบานตามที่ไดตกลงกันไว สวนที่เหลือ
จะเป็นของเจาภาพ52
การจัดงานในปีนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ มีการยายสถานที่ประกอบพิธีกรรม
จากบานเฝูาซิง มายังกลางลานหมูบาน ใกลกับเทวดาเฮือน เพื่อใหชาวบานไดเขามารวมพิธีกรรมได
อยางทั่วถึงกันเป็นครั้งแรก อยางไรก็ตาม ปใจจุบันไมมีการสีซิงใหฟใงกันแลว เนื่องจากสายซิงที่ชํารุด
และนักดนตรีคนสุดทายไดยายออกจากหมูบาน ไปอยูประเทศไทย จึงเหลือแตเพียงการสาธิตวิธีการสี
พรอมกับการเสินซอคารวะเจาครูซิง สวนพิธีกรรมตางๆ ยังคงถือปฏิบัติคงเดิม
อยางไรก็ตาม ปอยกําซิง ถือเป็นเอกลักษณแของจังหวัดเชียงตุง ซึ่งยังคงไดรับการสนับสนุน
จากกรมศาสนา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงตุง รวมถึงบุคคลสําคัญๆ มารวมประเพณีทุกปี

ภาพ 48 แสดงประเพณีกําซิงบานยางขวายประจําปี 2558

ประเพณีส่งเคราะห์บ้าน ถือเป็นหนึ่งพิธีกรรม ฮีต 12 ของชาวเชียงตุง จะจัดขึ้ นในทุก
เดือน 8 ขางแรม (เดือนมิถุนายน) ของทุกปี เป็นการสังคหะบานสังคหะเมือง ในวันนี้ชวงเชาผูอาวุโส
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ฝุายชายในหมูบานจะมาชวยกันสานไมไผเป็นแครขนาดประมาณ 1 เมตรคูณ 1 เมตร 2 อัน วางไว
บริเวณลานหมูบาน จากนั้นแตละครอบครัว จะนําเครื่องเซนไหว ซึ่งเป็นการจําลองของชิ้นเล็ก ๆ
ไดแก เสื้อผูชาย 2 ชุด เสื้อผูหญิง 2 ชุด หญา 2 หาบ ฟืน 2 หาบ ขาวดําขาวแดง 2 กอน หอเงินหอ
ทอง อยางละ 2 กอน ดอกหมากแควง (มะเขือพวง) ดอกหมากเขือ (มะเขือ) ขาวเปลือก ขาวสาร แกง
สม แกงหวาน เทียนไส (สําหรับจุดไฟ) และชอขาว (ธงกระดาษสีขาว) โดยจะนําเซนไหวทั้งหมดมา
วางไวบนแครไมไผ และจะมีเชือกไมไผรอยจากทั้งสี่มุมไวสําหรับยกแคร กลางแครจะมี “ม฿อกหนาด”
(จรวด) ทํามาจากกระบอกไมไผวางตั้งอยูเปรียบเสมือนอาวุธ นอกจากนี้ยังมีอาวุธปืน ธนู มีด ดาบ
หนาไม ที่ทํามาจากไมไผ หลังจากที่ชาวบานแตละครอบครัวนําของเซนไหวมารวมกันหมดแลว ปูุ
จารยแจ ะเป็น นําประกอบพิธีสวดเพื่อขับไลสิ่ งอัปมงคลตางๆ ออกจากหมูบาน โดยจะหัด “ม฿อก
หนาด” ทั้ง 2 ลํา หั นไปคนละทิศเป็นสั ญลั กษณแของการขับไลสิ่ งชั่วราย หลังจากเสร็จพิธีแล ว
ชาวบานทุกคนจะมาปใดเคราะหแออกจากรางกายใสลงในแคร กอนจะยกออกไปทิ้งนอกหมูบาน ถือ
เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งพิธีกรรมดังกลาว ชาวบานไทขืนเชื่อวาเป็นการปูองกันโรคภัยไขเจ็บ ภูตผีปีศาจ ทํา
ใหชาวบานอยูดีมีสุข รักใครส ามัคคดีปองดองกัน เมื่อสงเคราะหแบานแลวจะแคลวคลาดปลอดภัย มี
กําลังใจในการดํารงชีวิตและทํามาหากินตอไป53

ภาพ 49 แสดงประเพณีสงเคราะหแบานบานยางขวาย ประจําปี 2558
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ประเพณีสงกรานต์54 หรือ ปอยสังขารปีใหมตามฮีต 12 ของชาวเชียงตุง พิธีกรรมสําคัญใน
ปอยสั ง ขารปี ใ หม แ ต ล ะหมู บ า นจะถื อ ปฏิ บั ติ เ หมื อ นๆ กั น เช น เดี ย วกั บ บ า นยางขวาย เริ่ ม จาก
วันสังขารล่อง หรือ วันสังขารไปของชาวไทขืน คือวันมหาสงกรานตแ ชาวเชียงตุงจะยึดถือตํานานทาว
พรมยันตแ กลาวถึงขุนสังขารในแตละวันตามคติความเชื่อของชาวเชียงตุงวา
วันอาทิตยแขุนสังขาร ชื่อนาง คํามะสิกคิ ขี่พญานาคเป็นพาหนะ
วันจันทรแ ขุนสังขารชื่อ นางมโหธร ขี่งูเป็นพาหนะ
วันอังคาร ขุนสังขารชื่อ นางนันทา ขี่ครุฑเป็นพาหนะ
วันพุธ ขุนสังขารชื่อ นางกิรินันทา ขี่ควายเป็นพาหนะ
วันพฤหัสบดี ขุนสังขารชื่อ นางจุระกันดา ขี่มาเป็นพาหนะ
วันศุกรแ ขุนสังขารชื่อ นางรินทา ขี่วัวเป็นพาหนะ
วันเสารแ ขุนสังขารชื่อ นางตังโพธา ขี่ยักษแเป็นพาหนะ
ในวันที่ถือเป็นที่พระอาทิตยแยายเขาสูจุลศักราชใหม ซึ่งสวนใหญจะตรงกับวันขึ้น 13 ค่ํา
เดือน 6 ของทุกปี ยกเวนเดือนใดมีอธิกามารปีถัดไป สังขารปีใหมจะเริ่มในเดือน 7 ตามกระบวนการ
นับเดือนของชาวไทขืน ชาวบานจะทําความสะอาดบาน หิ้งพระ หิ้งเทวดาเฮือน เพื่อความเป็นสิริ
มงคลตอนรับปีใหม

ภาพ 50 แสดงประเพณีแกเนกเอง ในงานปอยสังขารปีใหม ประจําปี 2558

วันเนา หรือ วันเน่า เป็นวันถัดจากวันสังขารลอง เป็นวันที่หามใหเกิดสิ่งอัปมงคล เพราะจะ
สงผลใหตลอดปีเจอแตอุปสรรค ในวันนี้จะหามการดาทอทะเลาะวิวาท ในอดีตชาวบานนิยมตัดไมใน
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วันนี้เพราะเชื่อวาเป็น วันเนา มอด หรือปลวกจะไมมากัดกิน วันเนายังเป็นวันเตรียมงานชาวบานจะ
ออกไปซื้อของเพื่อทําบุญ ตอนบายมีการกอเจดียแทราย บริเวณใกลกับกลางใจบาน สวนใหญจะตรง
กับวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 6
วันพญาวัน ถือเป็นวันเถลิงศกเริ่มตนจุลศักราชใหม วันนี้ชาวบานยางขวายจะถวายชอตุง
ตานน้ํ า ตานขาว ตรงเจดียแ ทราย โดยมีความเชื่อวาสามารถชว ยใหผู ตายที่มีบาปหนักถึงตกนรก
สามารถพนจากขุนนรกได จากนั้นกอนเพลชาวบานจะนิมนตแพระสงฆแในหมูบานมาสวดตรงศาลาใกล
กับศาลเทวดาบาน หลังจากพระสวดเสร็จจะมีการสรงน้ําพระสงฆแ และรดน้ําดําหัวผูเฒาผูแ กเพื่อเป็น
การขอขมา และรับศีลรับพรจากพระสงฆแและผูเฒาผูแก ในวันนี้ชาวบานทุกคนจะนําไมก้ําแตน 4
ประเภท ไดแก “ไมก้ําสลี” เป็นไมงามอันใหญมาค้ําไมสลี (ตนโพธิ์) กลางหมูบาน “ไมออและไมหา”
นํามามัดรวมกันมาวางใหที่กลางใจบาน “ไมก้ําแตนเจดียแ” เป็นไมงาม 1 คูมัดติดกันยาวประมาณ 1
ศอกวางไวที่ฐานเจดียแ และ “ไมก้ําแตนพระเจา ” ไมงามเล็ก 1 คูมัดติดกันวางไวห นาแทนพระ
ประธาน ไมแตนเป็นสัญลักษณแแสดงถึงการค้ําจุนพระศาสนาใหยืนยาวตอไป
วันปากปี ชวงเชาชาวบานจะนําตาแหลเว น้ําสมปอย เม็ดหินเม็ดทรายใสตระกร าไปรวมกัน
ที่วัด เพื่อ ทํา พิธี ตรงกลางวิห ารวัด พระสงฆแ จะสวดมนตแ และพรมน้ํ ามนตแ เพื่ อความเป็ นสิ ริม งคล
หลังจากเสร็จพิธีชาวบานจะนําตาแหลเวไปแขวนไวหนาประตูบาน และปาหินทรายรอบๆ บานเป็น
การขับไลสิ่งอัปมงคลตางๆ ตาแหลเวบางสวนจะนําไปปใกไวตามคันนา เพื่อปูองกันแมลงศัต รูพืช และ
เพื่อใหไดผลผลิตดีมีคุณภาพ จากนั้นชวงบายชาวบานจะไปรวมงานประเพณี “แกเนกเองชัย” ณ กาด
เกา
วันล่องกบ ชาวบานสวนใหญจะเฉลิมฉลองเลนน้ําสงกรานตแ และไปรวมประเพณีลองกบ ณ
ริมแมน้ําขืน เพื่อทําพิธีขอฝนและความอุดมสมบูรณแ วันขึ้นวัด เป็นวันที่ทุกคนจะไปวัดทําบุญ
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ภาษาและวรรณกรรมพื้นบ้าน
เอกลั ก ษณแ สํ า คั ญ อีก ด า นหนึ่ง ของสั งคมไทขื นเชี ย งตุง คื อ การขั บ “มาต” “ซอ” และ
“สมาส” ซึ่งแสดงถึงสุนทรียศาสตรแทางดานภาษาของชาวไทขืน โดยเฉพาะในงานประเพณีตางๆ จะมี
การหนึ่งกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินในชุมชน
3.1 มาต เนื้อหาสวนใหญจะเป็นการเลาเรื่องราวที่มีความเพลิดเพลินสนุกสนาน และกลอม
เกลาจิตใจ วัตถุประสงคแสวนใหญเพื่อการอบรมสั่งสอน เชน มาตตายดืม (ลืม), มาตศีลหา, มาตลังกา
นอกจากนี้ในแตละประเพณีจะมีการอานมาตที่แตกตางกันไป
บุคคลที่มีความสามารถในการขับมาตจะถูกยกยองใหเป็น “หมอมาต” ซึ่งเป็นบุคคลที่แตง
มาตขึ้นมาเพื่อใชขับขานในงานพิธีและประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาตางๆ เชน งานประเพณี
ทานสลาก งานประเพณีออกพรรษา บวชลูกแกว ประเพณีเลี้ยงหนองตุง ประเพณีเลี้ยงกาด ขึ้นบาน
ใหม เป็นตน
3.2 สมาส มีเนื้อหาสั้นๆ และสวนใหญจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจา
เชน สมาสิทธาออกบวช สามาสพระเจาออกบวช สมาสนครโสเภณี และสมาสมาคันธึกแกว เป็นตน
วรรณกรรมขับขานของชาวเชียงตุง นอกจากการสรางความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว บาง
เรื่องราวยังแสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรแแบบชาวบาน หรือเหตุการณแตางๆ ในสังคมเชียงตุง และเป็น
การอบรมสั่งสอนคนในสังคม โดยเฉพาะการปฏิบัติตนอยูในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
คือ การทําความดี ละเวนความชั่ว ปฏิบัติตนใหตั้งหมั่นอยูในหลักศีลธรรม
3.3 เสิน เป็นการขับขานแบบพื้นบาน ซึ่งเป็นที่นิยมมากของชาวเชียงตุง มีลักษณะคลาย
กับซอของลานนา สวนใหญเป็นการแตงกลอนสด ในอดีตนิยมหนุมสาวนิยมเสินซอจีบกัน หนุมดีดซึง
รองเพลงเสิน เรียกวา “เสินฮ่ํา” ปใจจุบันประเพณีการขับเสินในสังคมเชียงตุงนิยมขับรองในโอกาส
พิเศษเทานั้น เชน งานมงคล งานบุญประเพณี งานเฉลิมฉลอง เป็นตน
การเสินงานบุญ เชน งานบวชลูกแกว เรียกวา “เสินกินตาน” หรือ “อบรมครัวตาน” สวน
ใหญจะมี “หมอเสิน” ชาย หญิง ซึ่งมีความสามารถดานการเสิน หรือ การแตงกลอนสด ตอบโตกันไป
มา กอนการเสินทุกครั้งจะตองมีการวางขันตั้ง เป็นการไหวค รู ประกอบดวย บุหรี่ ไฟเเช็ค เหลา 1
ขวด เทียน 8 คู และเงิน 160 บาท โดยจะเริ่มเสินตั้งแต 7 โมงเชา เริ่มจากการเสินกินตาน จะ
กลาวถึงเครื่องบริขาร เครื่องไทยทานตางๆ ซึ่งเป็นองคแประกอบสําคัญของงานบวช จากนั้นจะเป็น
การเสินตอบโตกันเรื่องทั่วไป เพื่อสรางบรรยากาศสนุกสนาน รื่นเริงใหกับแขกภายในงาน สําหรับ
การเสินในงานแตง ขั้นตั้งประกอบดวย ไกตม 2 ตัว เหลา 1 ขวด และน้ําสม 1 ขวด
นอกจากนี้ในแตละปีจะมีการจัดการประกวดการอาน “มาต” “เสิน” และ “คาวซอ” โดย
จะเวียนจัดไปตามหมูบานตางๆ ในเชียงตุง เรียกวา “การแขงขันภาษาและวัฒนธรรมไทขืน โรงเรียน
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ภาคฤดูรอน” เพื่อเป็นการสงเสริมและอนุรักษแวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเชียงตุง ซึ่งบานยางขวาย
ไดรับเกียรติเป็นเจาภาพในปี พ.ศ. 2557
สรุป : ผู้คน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว
จากลักษณะบริบททั่วไปทั้งทางภูมิศาสตรแ สังคมวัฒนธรรม ประวัติศาสตรแชาติพันธุแ การทํา
มาหากิน และจารีตประเพณีของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 หมูบาน 3 ประเทศ ดานหนึ่งจะเห็นวาชุมชนใน
พื้นที่ศึกษาตางก็มีองคแความรูและจารีตประเพณีที่มีเอกลักษณแเฉพาะทางชาติพันธุแของแตละพื้นที่ ซึ่ง
พยายามที่จะมีการอนุ รักษแ และสืบทอดถายทอดให แกคนรุนใหมผ านกิจกรรมทางสั งคม และวิถี
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมกับองคแกรหรือหนวยงานตางๆที่เขา
มาในชุมชน เชน องคแกรเทศบาลประจําตําบล องคแกรทางศาสนา หรือองคแกรทางการทองเที่ยวของ
แตละประเทศ แต ในอีกดานหนึ่งกลับพบวา องคแความรูห รือจารีตประเพณีตางๆ เหลานี้กําลังถูก
ลดทอนคุณคาและความศักดิ์สิทธิ์ของกิจกรรมตางๆ ลง หรือกลายเป็นการแสดงเพื่อการทองเที่ยว
ชาวบานในแตละพื้นที่ไดนําเอาองคแความรูหรือภูมิปใญญาทางวัฒนธรรมชาติพันธุแทั้งชาว
อิ้วเมี่ยนบานหวยแมซาย ชาวไทขืนบานยางขวาย ชาวแลนแตนและชาวสีดาบานน้ําดี ชาวกํามุบานน้ํา
หา(ทาแส) มาปรับใชกับการบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชน โดยจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวัฒนธรรมรวมกันระหวางนักทองเที่ยวกับคนในชุมชนทั้งรูปแบบของการบายศรีสูขวัญ การ
เยี่ยมชมการแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการทํากิจกรรมทางอาชีพ เชน การยอมผา
ยอมดาย ทอผา ทํากระดาษจากเยื่อหนอไม เป็นตน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกือบทุกหมูบานมีผูผลิตเครื่อง
จักสานประเภทตางๆ คือ กระบุงใสเสื้อผา กระบุงหาบ หวด เครื่องจับปลา และฝใกมี ด กลุมชาติพันธุแ
ที่มีความชํานาญมากที่สุดในการผลิตเครื่องจักสาน ประเภทไมไผและหวาย ไดแก คนกํามุ ซึ่งเป็น
ผูผลิตเครื่องจักสานประเภทตางๆ ที่มีคุณภาพ สําหรับไวใชภายในครัวเรือน ขาย และใชในพิธีกรรม
ดวย สวนเครื่องหัตถกรรมฝีมือ สวนใหญที่วางจําหนายตามทองตลาดลวนเป็นผลผลิตจากชางจักสาน
ชาติพันธุแกํามุ
อยางไรก็ตาม วิถีชีวิตของผูคนในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาวตางก็เป็นวิถี
ชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งสมาชิกที่อยูในชุมชนชาติพันธุแตางๆ กลุมคนหรือองคแกรภายนอก
ชุมชน ตลอดจนคนรอบขางที่ตองชวยเหลือเกื้อกูลกัน มากไปกวานั้น การพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรอบหมูบานเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นตอการดํารงชีวิตของผูคนในพื้นที่ตางๆเหลานี้
เป็นอยางมาก ฉะนั้น การปรับใชทรัพยากรธรรมชาติ และเคารพธรรมชาติ รวมทั้งสิ่งที่มีอํานาจเหนือ
ธรรมชาติตามวิถีแบบชาติพันธุแจึงเป็นสิ่งที่นาสนใจและมีความจําเป็นอยางยิ่งในสถานการณแความ
เปลี่ยนแปลงในปใจจุบันนี้
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บทที่ 4
ศักยภาพภูมิปัญญา
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์โดยชุมชน
ในมุมมองเรื่องภูมิปใญญาชาติพันธุแมีความหมายรวมถึงศักยภาพหรือความสามารถของคนที่
ไดสั่ งสมกัน มาตั้ งแต อดีตถึงปใ จ จุ บั น และเป็นเรื่องของความสามารถในการจัดการความสั มพัน ธแ
ระหวางมนุษยแกับสิ่งตางๆ ทั้งมนุษยแกับมนุษยแดวยกันเอง มนุษยแกับทรัพยากรธรรมชาติ มนุษยแกับสิ่งที่
มีอํานาจเหนือธรรมชาติ โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและ
พิธีกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความสัมพันธแเหลานี้ มีเปูาหมายเพื่อใหเกิดความสุขทั้ง
ในสวนที่เป็นชุมชนหมูบาน และปใจเจก ภูมิปใญญาและศักยภาพชุมชน ในงานวิจัยชิ้นนี้มองผาน
แนวคิดหลักคือ นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) ซึ่งมองวัฒนธรรมวาเป็นระบบพื้นฐานที่
ตอบสนองการปรับตัวตอสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ และคิดวาวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอาจเคลื่อนตัว
ไปไดในหลายทิศทางตางกัน กลาวคือ สังคมตางๆ ที่มีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเหมือนกัน และมี
เทคโนโลยีในระดับเดียวกัน อาจมีพัฒนาการไปในทิศทางที่คลายกัน นิเวศวิทยาวัฒนธรรมอธิบาย
ขั้นตอนพัฒนาการทางวัฒนธรรม โดยพิจารณาความสัมพันธแระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ระดับ
ของเทคโนโลยี และแบบแผนการทํางานในสังคมนั้น และการปรับใชศักยภาพและภูมิปใญญาชาติพันธุแ
มาบริหารจัดการกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปใจจุบันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทําให ชุมชนอยาง
สามารถมีรายไดเพิ่มขึ้นและอยูรวมกันอยางสมดุล
ในบทนี้ นําเสนอศักยภาพภูมิปใญญา และรูปแบบในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 หมูบาน 3 ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนกับการบริหารจัดการภูมิปใ ญญาอันถือเป็นศักยภาพหรือทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่สําคัญ
อันจะนําไปสูการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมในอาณาบริเวณชายแดนไทย
เมียนมา และสปป.ลาว รวมทั้งรูปแบบในการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ในอนาคต โดยยึดพื้นที่กรณีศึกษาเป็นหลักในการนําเสนอออกเป็น 4 พื้นที่ประกอบดวย
อิ้วเมี่ยนห้วยแม่ซ้าย จังหวัดเชียงราย
ในแงศักยภาพภูมิปใญญา บานหวยแมซายมีความสัมพันธแกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติอยาง
แนบแน น วั ฒ นธรรมและการทํ า มาหากิ น ตลอดจนระบบฐานความคิ ด ความเชื่ อ ได ส ะท อ นถึ ง
โครงสรางและการจัดองคแกรทางสังคมในระดับหมูบานของชาวอิ้วเมี่ยน ซึ่งไมเพียงแตเป็นการจัด
ความสัมพันธแระหวางคนบนโลกมนุษยแแลวเทานั้น หากยังเป็นการจัดความสัมพันธแระหวางผูคน กับ
ธรรมชาติแวดลอม รวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติใหสามารถดํารงอยูไดอย างพึ่งพา
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อาศัยและเกื้อกูล ตอกันและกัน ดวย ตลอดจนความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การมีจิตใจที่ส มัครสมาน
สามัคคีรวมแรงงานรวมใจกันในการกาวไปสูเปูาหมายที่ชัดเจนอยางพรอมเพรียงกันของคนในชุมชน
ผานกระบวนการปลูกฝใงและสรางจิตสํานึกในความเป็นชาติพันธุแ โดยสามารถแบงออกไดดังตอไปนี้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาณาบริเวณที่ตั้งและสภาพแวดลอมของหมูบานหวยแมซายถือวาอยูในสภาพภูมินิเวศที่
อุดมสมบูรณแทัศนียภาพที่สวยงามโอบลอมดวยภูเขาสูงสลับซับซอน ประกอบกับสายน้ําที่ไหลผานใกล
หมูบานถึงสองสาย มากไปกวานั้น บริเวณรอบๆหมูบานเต็มไปดวยปุาไมกวา 980 ไรที่อุดมสมบูรณแ
รายลอมหมูบาน ในบริเวณพื้นที่สูงเป็นปุาดิบเขา สวนบริเวณพื้นที่ต่ําลงมาเป็นปุาเบญจพรรณที่มี
พรรณไมดั้งเดิมนานาชนิดที่สําคัญไดแก ไมแดง ไมจุเมปี๋ ไมกอง ไมตุมดํา ไมยางแดง ประดู มะมวงปุา
ทะโล กอ ประดูสม รวมทั้งไผชนิดตางๆ เชน ไผไร ไผซาง ไผหก เป็นตน (รณิดา ปิงเมือง,2555,คูมือ)
ผืนปุาเหลานี้อุดมสมบูรณแและมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะที่จะเป็นแหลงเรียนรูใหแกเยาวชน
คนรุนหลัง จึงควรคาแกการชวยกันอนุรักษแและปกปูองรักษาปุาเหลานี้ไว

ภาพ 52 แสดงศักภาพดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมบานหวยแมซาย

ในแงของภูมิปใญญาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชาวอิ้วเมี่ยนนั้น ในหมูบานหวย
แมซายไดแบงพื้นที่ปุาออกเป็น 3 สวน สวนที่หนึ่ง คือปุาธรรมชาติ หรือปุาอนุรักษแบริเวณปุาตนน้ํา
เนื้อที่ประมาณ 354.84 ไร เป็นพื้นที่ปุาที่ทุกคนในหมูบานตองชวยกันอนุรักษแรักษาไว ไมเขาไปตัดไม
หรือเก็บหาของปุามาใชสอย โดยมีกฎระเบียบและขอบังคับที่ชัดเจนของชุมชนในการบังคับใช สวนที่
สอง ปุาหวงหามทางวัฒนธรรมประเพณี พื้นที่ประมาณ 8 ไร เป็นพื้นที่ที่ใชในการประกอบพิธีกรรม
เลี้ยงผีเจาปุาเจาเขาที่คอยดูแลและปกปใกษแรักษาคนในหมูบาน ซึ่งดําเนินการเลี้ยงในชวงประมาณ
เดือนมกราคม-กุมภาพันธแสวนที่สามคือพื้นที่ปุาใชสอย ซึ่งอยูในความดูแลของหนวยจัดการตนน้ําแม
ยาว และอยูในระหวางดําเนินการขออนุญาตใชสอยพื้นที่ดังกลาว นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ปุาเศรษฐกิจ ซึ่ง
อยูในความดูแลขององคแการอุตสาหกรรมปุาไมแมยาว-แมซาย
ผืนปุาในบริเวณน้ําตกหวยแมซาย และน้ําตกหวยแมซาย ถือเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมที่
สวยงามและอุดมสมบูรณแที่จะดึงดูดใหคนมาเยี่ยมเยือนบานหวยแมซายอีกแหงหนึ่ง น้ําตกหวยแมซาย
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มีตนน้ําอยูที่ดอยบอ น้ําตกจากหนาผาสูงชันมี ดวยกันสองชั้น ชั้นที่หนึ่งมีความสูงประมาณ 15 เมตร
ชั้นที่สองมีความสูงประมาณ 20 เมตร ชั้นที่ 1 อยูหางจากชั้นที่สอง ประมาณ 100 เมตร บริเวณ
น้ํ า ตกมี ค วามร ม รื่ น เย็ น สบายเต็ ม ไปด ว ยต น ไม น อ ยใหญ เ หมาะแก ก ารท อ งเที่ ย วเป็ น อย า งยิ่ ง
นักทองเที่ยวสามารถเดินทางโดยรถยนตแสวนตัว รถยนตแโดยสาร หรือนั่งชางจากหมูบานรวมมิตรเขา
ไปในบริเวณน้ําตกก็ได นอกจากนี้เสนทางที่ไปน้ําตกหวยแมซายยังตัดผานหมูบานหวยแมซาย และ
หยอมบานอาจา บานจะแล ซึ่งในหมูบานที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุแ เชน อาขา ลาหู และ
ลีซอ
นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามและสภาพแวดลอมที่อุดมสมบูรณแแลว ในดานการคมนาคม
ขนสงและสาธารณูปโภคบานหวยแมซายมีความพรอมอยูมากทั้งไฟฟูา และถนนหนทางที่สะดวก
กลาวคือ การเขาถึง การคมนาคม ปูายบอกทางตลอดสาย สามารถเขามาตามเสนทางถนนลาดยาง
ตลอดสาย ไดแก จากทางแยกกอนถึงสะพานริมกกแยกไปเสนทางถนนรองเสือเตน – ห วยขม
ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และเมื่อถึงบานทรายมูล หมูที่ 8 แยกออกมาจากวัดทรายมูลเขาสู
หมูบ านห ว ยแมซายดวยถนนลาดยางประมาณ 9 กิโ ลเมตร ระหวางทางมีปูายบอกตลอดทาง
นอกจากนี้ นั กทองเที่ย วยั งสามารถเดินทางโดยมาจากบ า นรวมมิตรโดยใชระยะทางประมาณ 9
กิโลเมตรอีกดว ย ที่สําคัญยังมีสภาพของภูมิศาสตรแที่เหมาะสมกับการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่
สวยงามของชุมชนดังเชนสถานที่ในการจัดงานจาวดอยสัมพันธแของหมูบานทุกปี

ภาพ 53 แสดงลักษณะสภาพพื้นที่ที่ปรับมาใชจัดงานจาวดอยสัมพันธแ

สิ่งที่นาดึงดูดใจของบานหวยแมซายคือ การเป็นสถานที่ท องเที่ยวที่สามารถสัมผัสไดถึง
ความหลากหลายของการทองเที่ยว เชน สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ชมความหลากหลายทางชีวภาพ
และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุมชนชาติพันธุแตางๆในหยอมบานใกลเคียง ที่สําคัญบาน
หวยแมซายไมไกลจากตัวเมืองมากนักการเดินทางสะดวกสบายและยังเชื่อมตอแหลงทองเที่ยวอื่นๆ
อีกหลายแหงในพื้นที่ นอกจากนั้นบานหวยแมซายยังมีความโดดเดนเรื่องวิถีชีวิตชาติพันธุแที่อาศัยอยู
รวมกันอยางหลากหลาย และมีแหลงทองเที่ยวที่สวยงามอื่นๆใกลเคียงอีกดวย เชน น้ําตกหวยแมซาย
พิพิธภัณฑแชนเผาบานจะแล ทะเลหมอกยะฟู เป็นตน
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ด้านศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
ลักษณะเดนของภูมิปใญญาที่ไดรับการสืบทอดและปฏิบัติกันมานานหลายปีและสรางรายได
ใหแกคนในหมูบานคือ งานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ ซึ่งจัดในชวงวันที่ 14 กุมภาพันธแของทุกปี ซึ่ง
ถือวาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปใญญาและศักยภาพของคนในชุมชนไดรวมกันคิดและจัดทํา
ขึ้นตอเนื่องยาวนานมากวา 27 ปีมาแลว กิจกรรมดังกลาวนอกจากสรางความสัมพันธแใหแกคนภายใน
ชุมชนที่เป็นชาติพันธุแเดียวกันแลว ยังสงเสริมการสรางความสัมพันธแระหวางชุมชนตางๆที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงที่มีอยูอยางหลากหลายชาติพันธุแ และหลากหลายวัฒนธรรมใหสามารถเรียนรูและเคารพใน
วัฒนธรรมที่สวยงามของแตละกลุมชาติพันธุแอีกดวย
งานวัฒนธรรมเป็นที่รูจักในนามของงาน “จาวดอยสัมพันธแ” หรือในปใจจุบันนี้เรียกวา “งาน
หุบเขาแหงความรัก : วัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ” เป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมของหมูบานที่พยายาม
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวรวมกับองคแกรตางๆที่เกี่ยวของเพื่อการมาจาก
การริเริ่มของพอหลวงบุญศรี อภิญญาวิศาล รวมกับศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา เขตพัฒนาบาน
หวยแมซาย โดยหัวหนาเขตในขณะนั้นคือ คุณสุริยนทแ ฉายดิลก ไดเขามาใหการสนับสนุนกิจกรรม
ดังกลาวตั้งแตปีพ.ศ. 2528 โดยวัตถุประสงคแหลักของการจัดการในชวงแรกคือ เพื่อหาเงินสมทบทุน
ในการกอสรางอาคารเรียนในโรงเรียนบานหวยแมซาย ประเด็นตอมาคือ เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติ
พันธุแตางๆ และอนุรักษแสืบทอดวัฒนธรรม เพราะแกนนําในชุมชนใหความสําคัญตอการศึกษาของบุตร
หลานในหมูบาน แตขาดงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตางๆ คนในชุมชนจึงรวมกันคิดวา การจัด
งานขันโตกนาจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนํางบประมาณมาสมทบได ดังนั้น จึงเริ่มดําเนินการจัดงาน
จาวดอยสัมพันธแขึ้นเป็นครั้งแรกไดเงินมาจํานวนหนึ่งหมื่นกวาบาท เพื่อใชเป็นงบประมาณสําหรับ
สรางโรงเรียน ทําใหชาวบานมีกําลังใจที่จะดําเนินการตอๆมาจนกระทั่งปใจจุบัน
การดําเนินการจัดงานในชวงแรก เนื่องจากขอจํากัดเรื่องงบประมาณ จึงสามารถดําเนินการ
ไดปีเวนปี ในปีพ.ศ. 2532 ไดรับเกียรติจากทานผูวาราชการจังหวัดนายมนตรี ตระหงาน ในขณะนั้น
ทําใหชาวบานมีกําลังใจในการดําเนินการตอเนื่องเป็นประจําทุกปี ในการจัดงานแตละปี ชาวบานเป็น
ผูดําเนินการเองทุกดาน ยังไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ และเป็นการระดมทุนกันภายในชุมชน
เอง โดยคาดวาการจัดกิจกรรมดังกลาวเป็นสวนหนึ่งที่ทําใหคนในชุมชนรูจักตระหนักในคุณคาของ
วัฒนธรรมอันดีงาม และสงเสริมความสามัคคีรวมแรงรวมใจกันของคนในชุมชน
ในการจัดงานแตละปี กิจกรรมหลักก็คือ มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุแตางๆ ทั้งเมี่ยน ลาหู อาขา ปกาเกอญอ ไทใหญ ไทลื้อ การแสดงจากนักรองเพื่อชีวิต ผูที่จะเขาไป
ชมการแสดงตองซื้อบัตรเขาชม และจัดขันโตกอาหารพื้นบานบริการ สวนในบริเวณงานมีการจัดแสดง
สินคางานหัตถกรรมพื้นบานใหเลือกซื้อไดตลอดงาน สวนการบริหารจัดการทั้งดานสถานที่ อาหาร
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การประสานงานต า งๆ ชาวบ า นเป็ น ผู ดํ า เนิ น การทั้ ง หมดจากการนํ า ของพ อ หลวงบุ ญ ศรี และ
คณะกรรมการของหมูบาน
สถานที่จัดงานในชวงแรกเราใชสนามหญาในโรงเรียนเป็นสถานที่จัดงาน แตตอมาในปีพ.ศ
2533 ประเทศไทยไดจัดการประกวดหมูบานวัฒนธรรมทองเที่ยวดีเดนที่จังหวัดเพชรบูรณแ ดังนั้น
นายกสมาคมนักทองเที่ยวและหัวหนาศูนยแสงเคราะหแชาวเขา ไดเชิญพอบุญศรี อภิญญาวิศาล พรอม
ทั้งตัวแทนชาวบานไปรวมงานและมีโอกาสไดไปศึกษาดูงานที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณแ ทําให
พอหลวงบุญศรีไดคิดแนวคิดในการบริหารหมูบานดวยการจัดเป็นคุมบานๆละ 10-20 หลังคาเรือน มี
หัวหนาคุมบาน และรองหัวหนาคุมบานในการบริหารจัดการและประสานงานในระดับคุมบาน มี
ทั้งหมด 5 คุมบาน และไดแนวคิดในการปรับ พื้นที่บริเวณปุาไมทางดานเหนือของหมูบานใหเป็น
สถานที่จัดงานโดยไดระดมกําลังแรงงานจากสมาชิกคุมบานตางๆ ในการรับผิดชอบพื้นที่แตละสวน ใช
เวลาในการขุดประมาณ 1 เดือน จึงขุดสําเร็จ และไดพยายามประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของมา
ชวยออกแบบสถานที่ใหนาชม และมีการจัดการที่ดียิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2534 การจัดงานเป็นไปอยาง
คึกคัก และมีนักทองเที่ยวเขามารวมงานอยางลนหลาม อีกทั้งชุมชนยังไดมีการศึกษาดู งานมินิไลนแ
แอนซาวนแ (อาขาบนภูเขา) ณ ศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา ปี พ.ศ.2543 สงผลใหในปีตอๆ ไดมี
การพัฒนารูปแบบการจัดงานจาวดอยสัมพันธแ และตอมาในปีพ.ศ. 2545 การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยจังหวัดเชียงรายไดบรรจุกิจกรรมงานจาวดอยสัมพันธแเขาสูปฏิทินการทองเที่ ยวของจังหวัดดวย
จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2544 หน ว ยงานภาครัฐ โดยองคแการบริห ารส ว นตําบลแมยาว ไดเริ่มเห็ น
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมดังกลาว และเขามาใหการสนับสนุนและบริหารจัดการในงานดังกลาว
ตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งในปใจจุบันนี้ถือวาเป็นการจัดงานครั้งที่ 27

ภาพ 54 แสดงบรรยากาศและรูปแบบการจัดงานแสดงวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ
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การจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแถือวาเป็นสวนหนึ่ง ที่สรางพลังภายในกลุมชาติพันธุแ
ตางๆ ใหกระจางแกสายตาบุคคลภายนอก และสามารถลบลางความอคติทางชาติพันธุแที่เคยมีในอดีต
ใหเบาบางลงไปบาง เนื่องจากเป็นการรวมพลังของทั้งคนภายในชุมชนบานหวยแมซาย และชุ มชน
โดยรวม ตลอดจนหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันเป็นสวนหนึ่งที่จะชวยกันสานสราง
ความสัมพัน ธแอันดีระหวางกลุ มคนที่มีความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุแให สามารถอาศัยอยู
รวมกันไดอยางสันติสุขและมีความเคารพซึ่งกันและกัน
การจัดงานจาวดอยสัมพันธแครั้งที่ 27 หรือครั้งลาสุดในปีพ.ศ. 2558 นี้ ทางหมูบานไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการทํากิจกรรมจากองคแการบริหารสวนตําบลแมยาว เพื่อเป็นคาใชจายในการ
บริหารจัดการดานสถานที่ เครื่องเสียง คาน้ําคาไฟ คาการแสดงตางๆ เป็นเงินสองแสนบาท เมื่อหัก
คาใชจายที่เกิดขึ้นแลว จะเหลือเงินเขากองทุนหมูบานประมาณ 40,000-50,000 บาท นอกจากนี้การ
จัดกิจกรรมดังกลาวยังเป็นการสรางรายไดอีกทางหนึ่งสําหรับผูที่นําสินคาทางหัตถกรรมฝีมือมาจัด
จําหนายใหแกนักทองเที่ยว
งานเย็ บ ปใ ก ถื อ เป็ น ศิ ล ปหั ต ถกรรมพื้ น บ า นของชาวอิ้ ว เมี่ ย นที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณแ ทาง
วัฒนธรรมของอิ้วเมี่ยน โดยลวดลายผาปใกสะทอนถึงวิถีคิดที่ผูกพันกับธรรมชาติแวดลอม และการทํา
มาหากินของแตละทองถิ่น รวมทั้งลักษณะนิสัยของกลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยนที่ขยันขันแข็งดวย
ด้านทรัพยากรมนุษย์หรือปราชญ์ชาวบ้าน
บนฐานความคิดความเชื่อและโลกทัศนแของกลุ มชาติพันธุแเมี่ยนบานหวยแมซายที่ใหความ
เคารพในความเป็นอาวุโส และเคารพความเป็นคนที่มีประสบการณแมากอน สงผลใหเกิดความเชื่อมั่น
ในศักยภาพและความสามารถของแตละบุคคล โดยพยายามนําเอาศักยภาพของแตละกลุมคนออกมา
ใชอยางมีประสิทธิภาพใหไดมากที่อยู รวมทั้งสานสร างความสามัคคีในหมูคณะใหสามารถอยูรวมกัน
ไดอยางสมานฉันทแทั้งหญิงและชายดวย
ในแงของทรัพยากรบุคลากรที่ถือวาเป็นผูรูหรือปราชญแชาวบานที่สําคัญของบานหวยแม
ซายมีหลายทานประกอบดวย
1) นายบุญศรี อภิญญาวิศาล หรือเจเว ฟุจั่น （赵富障）อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดาน
วัฒนธรรม ดูแลงานทางดานวัฒนธรรมของชุมชนหวยแมซาย อดีตผูใหญบานบานหวยแมซายและ
แกนนําสําคัญในการดําเนินกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมและงานพัฒนาดานตางๆ ของชุมชน ปใจจุบันเป็น
ประธานทางดานวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย และงานเครือขายชาติพันธุแจังหวัดเชียงราย
2) นายกุเส็ง อภิญญาวิศาล อายุ 70 ปี มีความเชี่ยวชาญดานการประกอบพิธีกรรมทาง
ความเชื่อแบบดั้งเดิมของชาวเมี่ยน และเป็นอาจารยแประกอบพิธีกรรมใหญของหมูบาน สามารถอาน
และเขียนตัวอักษรจีนได
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3) นายตะไหน แสงสิริกุล หรือเลย อีฟุง (李如风) อายุ 69 ปี เชี่ยวชาญทางดานการแตง
บทเพลง และรองเพลงเมี่ยน อดีตเป็นอาจารยแผูประกอบพิธีกรรมทางดั้งเดิมของอิ้วเมี่ยน แตได
เปลี่ ยนแปลงมานั บ ถือศาสนาคริ ส ตแ ปใจจุบันเป็นผู นําทางศาสนาคริส ตแและผูประสานงานการทํา
กิจกรรมรวมระหวางกลุมชาวบานที่นับถือบรรพบุรุษดั้งเดิมกับกลุมที่นับถือคริสตแศาสนา
4) นายตะไหน แซลี หรือเหลย อีฟุ (李 鱼 福) อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดานการ
ประกอบพิธีกรรมเมี่ยน และอาจารยแผู ประกอบพิธีกรรมดั้งเดิม สามารถอานและพูดภาษาจีนได
นอกจากนี้ในการประกอบพิธีกรรมตองยังตองอานตัวอักษรจีนใหเป็นภาษาเมี่ยน เป็นผูที่มีความรูและ
ทักษะในการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมทุกระดับ ทั้งการเตรียมการ และการดําเนินพิธีกรรมตางๆ
5) นายสูจอย แซจเาว อายุ 68 ปี เชี่ยวชาญทางดานการประกอบพิธีกรรมเมี่ยน และ
อาจารยแผูประกอบพิธีกรรมดั้งเดิม สามารถอานและพูดภาษาจีนได ครอบครัวในตระกูลของนายสู
จอยเป็นผูครอบครองเมี้ยนฝใง หรือภาพบรรพบุรุษใหญที่ใชสําหรับการประกอบพิธีกรรมใหญๆ เป็นผู
ที่มีความรูและทักษะในการประกอบพิธีกรรมแบบดั้งเดิมในระดับพื้นฐานทั่วไป
6) นายเกาจั่น แซจเาว หรือ เจเว เหยาลิ้น (赵 有 连) อายุ 67 ปี เชี่ยวชาญทางดานการ
ประกอบพิธีกรรมเมี่ยน สามารถอาน และเขียนตัวอั กษรจีนได มีความเชี่ยวชาญพิเศษดานการสอน
พับกระดาษเงินกระดาษทอง และขั้นตอนการเตรียมการในพิธีกรรมตางๆของหมูบานทุกประเภท
7) นายฟุลิ้น แซจเาว หรือ เจเว ฟุลิ้น (赵 富 林) อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดานสมุนไพร
และการรักษาสุขภาพ
8) นายตะไหน อภิญญาวิศาล มีความเชี่ยวชาญด านการเก็บยาสมุนไพร และการรักษา
โรคพื้นฐานทั่วไปใหแกคนในชุมชน
9) นายตะไหนกวาง แสนสมบูรณแสุข มีความเชี่ยวชาญดานการตีมีด และซอมแซมมีด
10) นายฟามลิ้น แซจเาว อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดานการประกอบการปใกผา และถักทอ
ดาย
11) นายฟามวา แซจเาว อายุ 64 ปี เชี่ยวชาญทางดานการประกอบการทําอาหารพื้นบาน
และการเย็บปใกพื้นฐานทางชนชาติพันธุแ
โครงสร างทางสั งคมของชาวอิ้ว เมี่ยนบานห ว ยแมซายนอกจากจะยึดถือโครงสรางทาง
สังคมไทยปใจจุบันที่ประกอบดวย ผูใหญบานคือ นายดุสิต อภิญญาวิศาล และผูชวยผูใหญบานฝุาย
ปกครองอีกสองคนคือ นายชาญชัย ซือมือ และนายอนุรักษแ ที่มาจากหยอมบานยอยใกลเคียงตาม
โครงสร า งสั ง คมไทยทั่ ว ไปแล ว บ า นห ว ยแม ซ า ยยั ง ใช ร ะบบโครงสร า งสั ง คมแบบอิ้ ว เมี่ ย นที่ ใ ห
ความสํ าคัญกับ กลุ มผู อาวุโ สที่มีความเชี่ยวชาญในแตล ะดานของหมูบานมาเป็นคณะกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในการพัฒนาชุมชนรวมกับทีมผูนําชุมชนดวย
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นอกจากนี้ ยังมีคนในชุมชนที่ทํางานในสวนราชการตางๆที่ไดกลับมาเป็นกําลังสําคัญในการ
หนุนเสริมกิจกรรมการพัฒนาตางๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และประสานงานการความรวมมือกับกลุม
องคแกรในระดับตางๆ เชน เจาหนาที่ตํารวจไดแก ด.ต.สุชิน เจียมเผาพันธุแ ด.ต.ประสิทธิ์ ภัทรสุขเกษม
ด.ต.วุฒิ บอกประโคน จสต.สมศักดิ์ ทาวา ที่คอยใหความชวยเหลือและเจรจาไกลเกลี่ยเวลาคนใน
ชุมชนมีกรณีความขัดแยงกับรัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หมอประภาศ อภิญญาวิศาล หมอประจํา
ตําบลแมยาวที่คอยใหความรูเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการเจ็บไขไดปุวยตางๆ ครูสมศักดิ์ วงจารี
ครูอรภิญ อภิญญาวิศาล ที่ดูแลเด็กนักเรียนในหมูบาน ครูเพ็ญศรี แซซิ่น เป็นครูที่สอบบรรจุสปฐ.ใน
จังหวัดเชียงราย ในสวนขององคแการบริหารสวนทองถิ่นตําบลแมยาวก็มีนายพิภพ อภิญญาวิศาลเขา
ไปทํางานในฐานะเจา หนาที่พัฒนาชุมชนที่คอยชวยเหลือและประสานงานกิจกรรมการพัฒนาตางๆ
ของชุมชน
ในดานกลุ มองคแกร หรื อกองทุนตางๆที่มีศักยภาพในชุมชนบานหว ยแมซายนั้นมีห ลาย
กองทุน ไมวาจะเป็นกองทุนเงินลาน กองทุน กขคจ กองทุนชุมชนพอเพียง กองทุนชาวดอย กองทุน
ธนาคารหมูบาน กองทุนแมบาน และกองทุนรานคาสหกรณแ แตละกองทุนมีคณะกรรมการบริหาร
และมีการบริหารจัดการเงินทุนหมุนที่ชัดเจน มากไปกวานั้น ในแตละกองทุนหรือแตละกิจกรรมของ
ชุมชนก็มีหนวยงานที่อยูในพื้นที่คอยใหการสนับสนุนดานการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนองคแความรู และ
ชี้แนะแนวการดํา เนิ น งานของกลุ ม รวมทั้งการสบับ สนุน งบประมาณส ว นหนึ่งด ว ย หนว ยงานดั ง
กลาวคือ ศูนยแพัฒนาสังคมหนวยที่ 12 จังหวัดเชียงราย (ศูนยแพัฒนาชาวเขาในปใจจุบัน) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ ซึ่งเป็นหนวยงานของทางราชการที่เขามาจัดมาตั้งในพื้นที่ ตั้งแตปี พ.ศ. 2513
มาแลว ในขณะนั้นเรียกวา หนวยงานประชาสงเคราะหแ ปใจจุบันนี้ มีเจาหนาที่ซึ่งเป็นคนในหมูบาน
สองคนคือ นายวิธวินทแ วารีชมพู และนางทัศนียแ วารีชมพู มารวมดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกับคน
ในชุมชน เชน โครงการพัฒ นาสังคมและจัดสวัส ดิการสังคมบนพื้นที่สู ง “Highlands Model”
ดําเนินงานนํารองปีพ.ศ. 2553 มีนางนงเยาวแ อยูคุมญาติ หัวหนาเขตฯ เป็นผูสนับสนุนการดําเนินการ
ชว ยเหลื อและแกไขปใ ญหาของชุมชนในรูปแบบของการสงเคราะหแ และการประสานงานส งต อ
หน วยงานที่เกี่ย วของ รวมทั้งการสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นสามารถจัดสวัส ดิการสังคม เพื่อ ให
กลุมเปูาหมายที่ประสบปใญหาสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับชุมชนและพึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีแหง
ความเป็นมนุษยแ ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมกันทําใหบรรลุความสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด
ไว มีการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการแกไขปใญหาที่สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพพื้ นที่ของ
ชุมชนบานหวยแมซายอยางแทจริง
การจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
ในอดีตบ านห ว ยแมซายมีรู ปแบบการบริห ารจัดการทองเที่ย วที่โ ดดเดน และมีจํานวน
นักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต และเขารวมกิจกรรมทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
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จํานวนปีละ 5,000-10,000 คน โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการทองเที่ยวภายในชุมชนที่เป็นระบบ
และมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกชุมชนเพื่อรวมกันสรางเสนทางทองเที่ยวใหมรวมกัน เชน
รวมกับชาวบานรวมมิตร สรางเสนทางทัวรแชางระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ใชเวลาชางเดิน 2
ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งชวงนั้นมีนักทองเที่ยวเดินทางมาตลอด เฉลี่ยวันๆละ 10-20 เที่ยว ชาวบานมีรายไดทั้ง
จากการทําทัวรแชาง และการขายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยว รายไดเฉลี่ยจากการทองเที่ยวในชวง
ฤดูหนาว (ประมาณเดือนธันวาคม - กุมภาพันธแ) ประมาณเดือนละ 50,000 – 200,000 บาท
รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวหลักของบานหวยแมซายในขณะนั้นคือ กิจกรรมทัวรแชาง
ในหมูบานซึ่งจัดเป็นลักษณะหุนสวน โดยมีประมาณ 20-30 หุน ระดมเงินทุนมาเชาชางจากจังหวัด
เชียงใหมมาทําทัวรแชาง โดยเริ่มแรกมีชางเพียง 3 เชือก ตอมาเพิ่มมากถึง 10 เชือก บางเชือกใชวิธีการ
เชาชางเป็นรายเดือนๆ ละ 2,000 -3,000 บาทตอเชือก บางเชือกระดมเงินหุนสวนซื้อในราคาเชือกละ
60,000 – 70,000 บาท เพื่อนํามาดําเนินกิจการทัวรแชางในแตละวัน สวนรูปแบบการทองเที่ยว
รองลงมาคือ การเขาเรียนรูและทองเที่ยวเพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของผูคนในบริเวณหมูบาน หาก
นั่งชางคิดราคาตอคนๆ ละ 300 บาท ทัวรแชางไปจนถึงน้ําตกหวยแมซาย และหากเดินทางไกลจะไป
จนถึงบานรวมมิตรจะคิดราคา 500 บาทตอคน และหากเปิดบานใหพักเป็นแบบโฮมสเตยแ จะเก็บ
คาที่พักนอนคืนละ 50 บาทตอคน ในหมูบานมีคนรวมดําเนินการกวา 40 หลังคาเรือน ในแตละวัน
ชางจะเดินไปมาประมาณ 2-3 เที่ยว นอกจากนั้นยังมีการริเริ่มการทํารานคาขายงานหัตถกรรมฝีมือ
ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวเกิดขึ้นหลากหลายอยางไมวาจะเป็นรานคา อาหาร การขายของที่
ระลึกและงานหัตถกรรมฝีมือ การขับรถยนตแรับจางและบริการ เป็นตน
กิจกรรมการทองเที่ยวในหมูบานเริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ในแตละวันนักทองเที่ยว
เขามาในหมูบ านโดยเฉลี่ ยไมต่ํากวา 200 คน นักทองเที่ยวเขามาหนึ่งคนเราจะมีรายไดตอหั ว
นักทองเที่ยวอยูที่ประมาณ 500-1,000 บาท ทั้งนี้เป็นคาใชจายที่ รวมทั้งบริการในการนั่งชางชม
ธรรมชาติในปุา คาที่พัก อาหารการกิน และการเลือกซื้อสินคาพื้นบานของคนในหมูบาน สงผลให
สภาพเศรษฐกิจในหมูบานของเราเริ่มดีขึ้น วิถีชีวิตความเป็นอยูของพวกเราดีขึ้นเรื่อยๆ คนในหมูบาน
มีรายไดทั้งจากการทําการเกษตรและการทองเที่ ยว มากไปกวานั้นวัฒนธรรมใหมจากภายนอกไดเขา
มาในหมูบานมากยิ่งขึ้นกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและสภาพบานเรือนที่มีความมั่นคงถาวร
รวมทั้งเปลี่ ย นแปลงเครื่ องแตง กายที่ไมนิย มแตงกายเครื่องแต งกายของชนชาติพันธุแ อิ้ว เมี่ยนแต
เปลี่ยนไปแตงกายแบบคนทั่วไปมากขึ้น
การดําเนินการผานไปไมกี่ปี ผูประกอบการตางประสบกับปใญหาการเดินทับเสนทางของ
ระหวางบานรวมมิตร กับบานหวยแมซาย ทําใหเกิดการกีดกันเสนทางกันขึ้น เชน ชางหวยแมซาย
หามเขาเขตบานรวมมิตร ชางบานหวยแมซายกีดกันชางจากรวมมิตร แตหลังจากนั้ นไดมีการเจรจา
และชว ยเหลื อกัน ในลั กษณะของหุ นส วน และไดมีการพยายามประชาสั มพันธแการดําเนินกิจการ
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รวมกัน ในรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ และรวมงานกับหนวยงานตางๆ แตไมประสบผลสําเร็จ
มากนัก ประกอบกับชาวบานประสบปใญหาในการดูแลชาง เนื่องจากชาวบานไมไดมีความเชี่ยวชาญ
การเลี้ยงชาง และดูแลชางไมเป็น เชน ซื้อชางแกมาใชงาน เนื่องจากราคาถูกกวา (ชางอายุนอยเชือก
ละ 150,000 บาท ชางแกเชือกละ 60,000 – 70,000 บาท) หรือตองจางควาญชางมาชวยดูแลใน
อัตราที่สูง ทําใหกิจการดานนี้ สุดทายในชวงปีพ .ศ. 2538-2539 ชางเริ่มทยอยตายไปเหลือชางอยู 2
เชือก รายไดจากการทองเที่ยวเริ่มนอยลง และเงินที่ไดมาก็ไมพอจายใหแกควาญชาง และคาอาหารที่
ตองซื้อมาเลี้ยงชาง ไมวาจะเป็นขาวเปลือก ออย ฟใกทอง ผักเขียว สงผลใหไมมีผลกําไรและ หุนสวน
ตางๆ จึงทยอยกันถอนหุนกันออกและยกเลิกกิจการไปในปีพ.ศ.2542
จากประสบการณแและรูปแบบการบริหารจัดการทองเที่ยวของบานหวยแมซายที่พยายาม
ปรั บ เปลี่ ยนวิถีชีวิตและความเป็ น อยูทางชาติพันธุแตนเอง ซึ่งถือวาเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวที่ไมเหมาะสมและสอดคลองกับวิถีทางชาติพันธุแของตนเอง มากไปกวานั้น การปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตที่เนนไปทางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมแบบใหมในปใจจุบันมากเกินไปจะ
ทําใหเกิดการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมที่ไมยั่งยืน ซึ่งอาจจะเกิดผลกระทบตอการพัฒนา
ของชุมชนได
แลนแตนน้าดี หลวงน้าทา
ชาวบานบานน้ําดีส วนใหญเป็นกลุมชาติพันธุแแลนแตนที่มีเอกลักษณแทางวัฒนธรรมและมี
ภูมิปใญญาในการจัดการความสัมพันธแในชุมชน ทั้งที่เป็นภูมิปใญญาในการสรางความสัมพันธแระหวาง
คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่อยูเหนือธรรมชาติใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสมานฉันทแ
มากไปกวานั้น กลุมชาติพันธุแแลนแตนไดพยายามนําเอาภูมิปใญญาที่มีอยูมาปรับใชกับการทองเที่ยวใน
ชุมชนโดยเนนกระบวนการเรียนรูอยางมีสวนรวมกับคนในพื้นที่ ซึ่งสามารถแยกออกเป็นประเด็นยอย
ดังตอไปนี้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลุมชาติพันธุแแลนแตน ถือวาปุาไมเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญที่สุดของชีวิต เพราะ
ธรรมชาติเป็นทั้งแหลงทํามาหากินและหลอเลี้ยงชีวิตของทั้งคน สัตวแ และสิ่งแวดลอมรอบหมูบาน
ทั้งนี้ยังรวมทั้งแมน้ําดีที่ไหลผานหมูบาน ที่ชาวบานนํามาใชในวิถีชีวิตทั้งเป็นอาหาร เป็นแหลงแชผา
ยอมผา ผลิตกระดาษ และเป็นยาสมุนไพรอีกดวย ทรัพยากรเหลานี้ยังมีบทบาทในการทองเที่ยว และ
การอนุรักษแความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย
บานน้ําดีมีสภาพภูมิศาสตรแ ระบบนิเวศ และทิวทัศนแที่อุดมสมบูรณแ มีภูเขาภูดําลอมรอบ ที่
สําคัญบานน้ําดีเป็นพื้นที่ที่เป็นแหลงตนน้ําที่หลอเลี้ยงชาวเมืองหลวงน้ําทา และมีน้ําตกตาดที่สวยงาม
เรียกวา “น้ําตกน้ําดี” ตั้งอยูหางจากตัวหมูบานขึ้นไปทางทิศเหนือของหมูบานประมาณ 2 กิโลเมตร
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น้ําตกแหงนี้มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร น้ําตกแหงนี้อยูภายใตการดูแลของชาวบานน้ําดี ซึ่ง
ชาวบานไดปรับใชแหลงน้ําธรรมชาตินี้ให กลายเป็นแหลงน้ําธรรมชาติที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยม
ชมและสามารถบริห ารจัดการรายไดภ ายในชุมชน โดยชาวบานไดนําเอาภูมิปใญญาในการจัดการ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ของชาวแลนแตน และชาวสี ด ามาใช ใ นการอนุ รั ก ษแ รั ก ษาแหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติไว
ชวงบุกเบิกและริเริ่มการทองเที่ยวในชุมชน เริ่มจากการปรับปรุงภูมิทัศนแรอบๆ น้ําตกไดรับ
ทุนสนับสนุนจากแผนกทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา แตเป็นความคิดริเริ่มจากตัวชาวบานเองที่เล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการเปิดแหลงทองเที่ยวนี้ใหสามารถเป็นจุดขายใหแกนักทองเที่ยวได และไดยื่น
ขอรับการเห็นชอบ สนับสนุน สงเสริมจากหนวยงานที่มีอํานาจการปกครองจากแขวงฯ ทุกครอบครัว
ในหมูบานตางก็มีสวนรวมในการคุมครองแหลงทองเที่ยวบนพื้นฐานการจัดบริการ ภายใตบันทึกความ
รวมมือระหวางชาวบานและแผนกทองเที่ยวแขวงฯ ทําใหชาวบานสามารถบริหารจัดการน้ําตกใหมี
ความสวยงาม และสามารถจัดภูมิทัศนแบริเวณน้ําตกใหเป็นสัดสวนและมีทางเดินเขาชมน้ําตก พรอม
กับศาลาพักรอน และหองน้ําไวใหบริการแกนักทองเที่ยว ดังรูปภาพดานลางนี้

ภาพ 55 แสดงสภาพของน้ําตกน้ําดี และภูมิทัศนแบริเวณน้ําตก

นอกจากภูมิทัศนแที่สวยงามบริเวณน้ําตกน้ําดีที่จัดใหสําหรับการชมธรรมชาติ และสามารถ
เดินเลนในชวงที่น้ํา ไมหลากแลว ชาวบานยังไดจัดทําเสนทางเดินปุาชมธรรมชาติขึ้นอีก 2 เสนทาง
เพื่อใหนักทองเที่ยวที่ตองการผจญภัยและสนใจเรียนรูความหลากหลายของธรรมชาติไดเขาไปเดินปุา
ในชุมชน โดยเสนทางแรกมีระยะทางเพียง 1 กิโลเมตร โดยเดินลัดเลาะไปตามลําหวยขึ้นไปยังจุดพัก
ของนักทองเที่ยว และเดินลัดลงมายังลานจอดรถของน้ําตก สวนเสนทางที่สองเดินขึ้นบนตนน้ําของ
น้ําตก และลัดเลาะไปตามไหลภูเขาไปเรียนรูธรรมชาติประมาณ 5 กิโลเมตร นักทองเที่ยวสามารถไป
เดินไดดวยตนเองหรือหากตองการมัคคุเทศกแทองถิ่นเพื่อนําทางเรียนรูธรรมชาติ สวนสมาชิกที่ ดูแล
น้ําตกก็สามารถพาเดินชมได
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สมาชิกในชุมชนจํานวนกวา 40 ครัวเรือนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทําหนาที่เป็นคนขาย
บัตรเขาชมแหลงทองเที่ยวดวยตนเองทุกหลังคาเรือน การเก็บคาธรรมเนียมชมน้ําตก นักทองเที่ยว
ชาวลาว ราคา 5,000 กีบ (ประมาณ 20 บาท) นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 10,000 กีบ (ประมาณ
40 บาท) ชุมชนยังมีการสรางโรงรถเพื่อใหคนที่นํารถมาฝากไว และการเก็บเงินคาฝากรถเพื่อเป็น
รายไดเสริมในอัตรารถยนตแคันละ 5,000 กีบ (ประมาณ 20 บาท) รถจักรยานยนตแคันละ 2,000 กีบ
(ประมาณ 8 บาท) และรถจักรยานคันละ 1,000 กีบ (ประมาณ 4 บาท) นอกจากนี้ ชุมชนยังไดรับ
งบประมาณสนับสนุนในการกอสรางรานคาขายของที่ระลึกใหแกนักทองเที่ยวพรอมหองน้ําใหบริการ
ในบริเวณลานจอดรถ สมาชิกที่เขามาบริการดานการทองเที่ยวก็นําเอาผลิตภัณฑแงานผาทอของกลุม
ชาติพันธุแมาวางจําหนายและเผยแพรความรูทางภูมิปใญญาชาติพันธุแของตนเองในบริเวณดังกลาว

ภาพ 56 แสดงรานคาขายผลิตภัณฑแหัตถกรรมฝีมือบริเวณน้ําตก

หากกลาวถึงรูปแบบผลิตภัณฑแของชาวบานที่นํามาขายในสินคาของหมูบาน จะเห็ นวา
ผลิ ต ภัณ ฑแส ว นใหญเ ป็ น ผ า ทอเป็ น ผื น และกระเปา ที่เ ป็น เอกลั กษณแแ บบกลุ มชาติ พัน ธุแแ ลนแตน
นักทองเที่ยวสวนใหญที่เขามาทองเที่ยวยังไมนิยมซื้อมากนัก เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑแที่เป็นผืนใหญ
และยังไมคอยตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว สงผลใหรายไดจากการขายผลิตภัณฑแงาน
หัตถกรรมฝีมือในบริเวณนั้นคอนขางมีนอย นักทองเที่ยวสวนใหญใหความสนใจที่เรียนรูวิถีการผลิต
และเรียนรูทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแ แลนแตนมากกวาการซื้อผลิตภัณฑแไปใชหรือไปเป็นของที่
ระลึก
สําหรับการบริหารจัดการรายไดจากการขายบัตรเขาชมน้ําตก และการบริการการทองเที่ยว
ของหมูบ านน้ํ าดีนั้ น ชาวบ านแบงออกเป็นคาบริห ารจัดการภายในสํานักงานบริหารของหมูบาน
10 % กองทุนพัฒนาการทองเที่ยวของหมูบาน 5 % ภาษีอากรของหมูบานเพื่อสงใหเมืองหลวงน้ําทา
จํานวน 5 % คาตอบแทนคณะกรรมการการทองเที่ยว 5 % และที่เหลือ 60 % นําไปแบงใหกับ
สมาชิกในหมูบานจํานวน 40 หลังคาที่มาชวยกันดูแลและขายตั๋วเขาชมน้ําตก โดยในปีค.ศ.2015(พ.ศ.
2558) ที่ผานมาหมูบานมีรายไดจากการขายบัตรและบริการรับฝากรถจํานวนทั้งสิ้น 16,440,000 กีบ
หรือประมาณ 65,000 บาท
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การปรั บ ใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในหมู บ า นน้ํ า ดี ถื อ ว า เป็ น กิ จ กรรมที่
ดําเนินการมากวา 13 ปี และสามารถบริหารจัดการภายในชุมชนไดในระดับหนึ่ง ซึ่งไดมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขึ้ น มารั บ ผิ ด ชอบและบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วของหมู บ า นจํ า นวน 5 คน
ประกอบดวย ทาวไชยะวง เจียงปะเสิด ทาวคําสอน ทาวทองมี ทาวพอนสะหวัน และทาวสิงคํา โดยมี
หนาที่ในการรับผิดชอบการบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในหมูบานทั้งการติดตอประสานงานกับ
หนวยงานที่เขามาทองเที่ ยว และหนวยงานที่เขามาสนับสนุนกิจการทางการทองเที่ยวของหมูบาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมที่เป็นหนวยงานหลักที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการทองเที่ยวภายในแขวง โดยในชวงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ที่ผานมาแผนกฯไดจัด
ประชุมเพื่อทบทวนทิศทางการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนตางๆ ขึ้นโดยไดรวมกับโครงการ Zew
Zealand-Lao Tourism Support Project และ New Zealand-Lao PDR Ministry of
Infotmation Culture and Tourism,Lao Tourism Sopport Activity รัฐบาลนิวซีแลนดแไดเขามา
ใหการสนับสนุนในการดําเนินการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
กลุมชาติพันธุแแลนแตนมีองคแความรูที่เกี่ยวของดานศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งความรู
ตอการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคม การสรางความสัมพันธแระหวางสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่สําคัญ
ชาวแลนแตนไดนําเอาภูมิปใญญาทางชาติพันธุแไปปรับใชกับการบริหารทองเที่ยวภายในชุมชน ทุก
หลังคาเรือนในหมูบานมีคนที่สามารถทําหัตถกรรมฝีมือ เชน การทํากระดาษจากเยื่อหนอไม การทอ
ผา ยอมผา ยอมดาย เป็นตน การบริหารจัดการของบานน้ําดีใชวิธีการใหนักทองเที่ยวไดเรี ยนรูจากวิถี
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของคนในหมูบาน เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในหมูบานสามารถเขาไป
เรียนรูจริงกับบานพักของชาวบาน ซึ่งชาวบานบานน้ําดีมีศักยภาพและภูมิปใญญาทางวัฒนธรรมที่
หลากหลายนักทองเที่ยวสามารถเลือกเขามาเรียนรูตามฤดูกาลตางๆ หรือ ตามปฏิทินวัฒนธรรมของ
หมูบานดังนี้
ภูมิปัญญาการทากระดาษจากหน่อไม้
กลุมชาติพัน ธุแแลนแตนในบานน้ําดี เป็นกลุ มคนที่องคแความรูและภูมิปใญญาในการผลิ ต
กระดาษจากหนอไม เพื่อนํามาใชในการเขียนตําราพิธีกรรมทางศาสนา และตํารานิทานพื้นเมืองของ
ชาวแลนแตน ที่ยังคงใชตัวอัก ษรจีนโบราณในการบันทึกเรื่องราวตางๆทางชาติพันธุแ การทํากระดาษ
จากเยื่อหนอไมใชเวลาในการเตรียมการหลายเดือน เนื่องจากตองนําหนอไมไปแชในน้ําหลายเดือน
กวาจะเปื่อยและนําออกมาใชงานได แตนักทองเที่ยวสามารถเขาไปชมการสาธิตการทําไดตั้งแตเดือน
ธันวาคม-มีนาคมของทุกปี
การเตรียมอุปกรณแตองเตรียมแผนผาที่ขึงกับโครงไมขนาด 1 x 1.5 เมตร ถังน้ํา กระบวย
ตักน้ํา ครกและสาก สวนวัตถุดิบที่ตองเตรียมคือ (1) หนอไม ตองหาหนอไมซึ่งตองเป็นหนอไมจากไผ
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บง ไผหก และหนอไมจากไผอื่นๆ ที่หนอไมกําลังออกใบออนที่กําลังจะกลายเป็นไมแกในระยะ นํา
หนอไมดังกลาวมาแยกเปลือกออก หลังจากนั้นเอาเนื้อหนอไมใสถุงและเอาไปแชไว (2) เถาเครือเถา
เตียง เพื่อเตรียมตมและนํามาเป็นกาวผสมหนอไม สําหรับขั้นตอนการผลิตดําเนินการดังตอไปนี้
ขั้นแรก เมื่อถึงฤดูกาลที่หนอไมขึ้น คนในหมูบานจะไปตัดหนอไมที่ มีความสูงประมาณ 510 เมตร แลวปอกเปลือกออกและนําไปแชปูนขาวไวประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งระยะเวลาในการไปตัด
หนอไมอยูในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมของทุกปีเทานั้น
ขั้นที่สอง เมื่อระยะเวลาผานชวงหนึ่ง ก็นําหนอไมที่แชไวออกมาลางทําความสะอาดครั้ง
หนึ่ง หลังจากนั้นก็แชปูนขาวอีกรอบหนึ่งใชเวลาประมาณ 2-3 เดือนเชนเดียวกัน
ขั้นที่สาม นําเอาหนอไมที่แชไวแลวมาตําใหละเอียด และเอาน้ํายางจากตนไมชนิดหนึ่ง
(ภาษาแลนแตนเรียกวา “เจย ซิ่ว”) ผสมใหเขากัน จากนั้นก็นําไปตม และคนใหเขากัน
ขั้นที่สี่ นําน้ําหนอไมที่ตมใหเละแลวใชทัพพีตักเทราดลงบนผาแพรแผนสี่เหลี่ยมที่เตรียมไว
บางๆลงบนพื้นผาแพร จากนั้นนําผาแพรไปตากไวประมาณ 3-4 ชั่วโมงขึ้นอยูกับความรอนของแดดใน
แตละวัน
ขั้นสุดท้าย เมื่อตากแดดแหงแลวคอยๆ ใชไมรีดและลอกออกมาเป็นกระดาษแผนสี่เหลี่ยม
จัตุรัสออกมานําไปใชงานได ในแตละวันสามารถทํากระดาษไดประมาณ 2-3 แผนตอผาแพรหนึ่งผืน
เฉลี่ ยแลว อาจจะไดวัน ละ 6-10 แผ นหากใชผ าแพรหลายผื น การทํากระดาษนั้นสามารถทําได
ประมาณชวงเดือนธันวาคม – เดือนมีนาคมเทานั้น รายละเอียดตามรูปภาพดานลางนี้

ภาพ 57 แสดงขั้นตอนและกระบวนการในการทํากระดาษจากหนอไม

กระดาษจากหนอไม นอกจากนํามาใชในการประกอบกิจกรรมทางจารีตประเพณี และ
พิธีกรรมทางศาสนาของชาวแลนแตนแลว ยังสามารถประยุกตแใชเป็นงานหัตถกรรมอื่นๆ อีกดวย เชน
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การทําสมุดสําหรับเขียนหรือวาดรูป อัลบั้มรูปภาพ และโคมไฟ เมื่อเดินทางเขาไปถึงในหมูบานน้ําดีจะ
สังเกตเห็นวาเกือบทุกครัวเรือนทํากระดาษจากหนอไมในบานของตนเอง และมีหิ้งผีเรือนของชาวแลน
แตนไวบริเวณฝาบาน ในนั้นมีกระดาษหนอไมหอยไวเป็นองคแประกอบ กระดาษดังกลาวไมอนุญาตให
คนอื่นมาจับตองเด็ดขาด นอกจากเจาของเรือนหรือหมอผี ที่ถูกเชิญมาทําพิธีเทานั้น สวนราคาซื้อขาย
กระดาษนั้น โดยทั่วไปขายราคาแผนละ 10,000 กีบ คนในชุมชนสามารถผลิตเฉลี่ยตอวันๆละ 15
แผน รายไดเฉลี่ยจากการขายกระดาษได 150,000 กีบตอวัน
ภูมิปัญญาการปลูกฝ้าย ปั่นฝ้าย ย้อมไหม ย้อมผ้า และการทอผ้า
ชาวแลนแตนบ านน้ํ าดี เป็นกลุ มคนที่ยังคงมีการอนุรักษแภูมิปใญญาดั้งเดิมของชาติพั นธุแ
ตนเองไวนั่น คือ การผลิ ตฝู าย เพื่อนํามาปใ่น ยอม และทอใหเป็นผืน เพื่อนําไปตัดเย็บเป็นเสื้ อผ า
สําหรับสวมใสใหกับสมาชิกในครัวเรือนและปใจจุบันไดพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑแผาทอใหเป็นที่ถูกใจของ
นักทองเที่ยว เชน กระเปาสะพายใบเล็กๆ จานรองแกว ผาพันคอ เป็นตน
หญิงสาวชาวแลนแตนตองรูจักการปลูกฝูาย ฉะนั้น วัตถุดิบตองปลูกเอง ดูแลรักษาตัดหญา
และเก็ บ ผลผลิ ตให ทัน เวลาดว ยตนเอง การเตรียมอุป กรณแ การผลิ ตฝู ายนั้น ตองมี เครื่องอัด ฝู า ย
อุปกรณแดีดฝูาย และแกนกระสวย หลาเขม (เครื่องเข็นฝูาย) หลอดกรองฝูายและกี่ทอผา

ภาพ 58 แสดงขั้นตอนและกระบวนการปใ่นฝูาย และปใ่นดาย

สําหรับขั้นตอนการทอผา หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตฝูายมาแลว นําเอาดอกฝูายไปเขา
เครื่องบดฝูาย เพื่อแยกเอาเมล็ดฝูายและฝูายออกจากกัน แลวจึงนําฝูายมาดีดใหเป็นฟอง จากนั้น
นํามาปใ่นเป็นเสนมวนเป็นหลอดๆ แลวเอาหลอดไปใสเครื่องเข็นฝูาย(หลาเขม) เป็นเสนมวนเป็นกอ
(กํา) หลังจากนั้น เอามวนฝูายหลายกอไปมวนใหเป็นไม เอาไมฝูายไปแช ในน้ําซาวขาวแลวจึงนําไปนึ่ง
ใหสุก และตากใหแหงนําไปมวนใหเป็นหลอดใหญอีกเป็นครั้งที่ 2 แลวจึงนําเอาหลอดฝูายดังกลาว
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เรียงใสแกนหลอด แลวจึงรวมกันเป็นกอใหญอยางเป็นระบบ จากนั้นจึงแยกเอาเสนฝูายแตละคูเขาฟืม
เครื่องทออยางเรียบรอยแลวจึงเอาขึ้นกี่ เพื่อทอผาใหเป็นผืนลายขัด และมวนเป็นมวนสีขาว มวนหนึ่ง
กวางประมาณ 40 เซนติเมตร และยาวประมาณ 4-7 วา ในแตละมวนใชเวลาในการทอที่แตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับระยะเวลาในการทอของแตละคนหรือเวลาวางของแตละคน

ภาพ 59 แสดงลักษณะการทอผาของกลุมชาติพันธุแแลนแตนทอผา

การทอผาของผูหญิงชาวแลนแตนสามารถทอไดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลา
วางจากการทําการเกษตรในทองไรนา นักทองเที่ยวสามารถเขาเยี่ยมชมและเรียนรูวิธีการทอผาได
ตลอดปี เมื่อทอผาเสร็จเป็นผืนแลว สวนใหญจะนําผาทอนั้นไปยอมดวยน้ําคราม หรือน้ํานิน โดยใชหัว
น้ําฮอมเป็นสียอม ซึ่งสามารถยอมสามสีคือ ผูชายใชสีฟูา ผูหญิงใชสีดํา และยอมสีสม และสีเหลือง
ราคาซื้อขายผาทอนั้นขึ้นอยูกับการยอมสีดวย เชน ผาทอสีขาวที่ไมยอมสีราคาประมาณ 150,000 กีบ
ผาทอที่ยอมสีแลวราคาประมาณ 200,000 กีบ และหากเป็นผาทอสีดําเขมราคาแพงขึ้นเป็น 300,000
กีบ เนื่องจากผานกระบวนการยอมสีที่ซับซอนมากขึ้น
การทอผาเป็นหนึ่งในอาชีพเสริมที่อยูเคียงคูกับผูหญิงชนเผาแลนแตนทุกคน ผูหญิงชาติ
พั น ธุแ แ ลนแตนทุ ก คนต อ งรู แ ละสามารถปใ่ น ฝู า ย ดี ด ฝู า ย ทอผ า ให เ ป็ น ผื น ผ า เพื่ อ ใช นุ ง ห ม ใน
ชีวิตประจําวันได มากไปกวานั้น การรูจักและทอผาเป็นถือวาเป็นการอนุรักษแองคแความรูของผูหญิงชน
ชาติพันธุแแลนแตน และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธุแตนเองที่มีมาแตดึกดําบรรพแ ผูหญิงชาติ
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พันธุแแลนแตนทุกคนทุกครอบครัวตองสามารถทําไดดวยตนเอง เพื่อ ทอและตัดเย็บเสื้อผาใหทุกคนใน
ครอบครัวตนเอง โดยไมคิดคาใชจาย
กลุมคนแลนแตนนอกจากเป็นกลุมชาติพันธุแที่มีองคแความรูเกี่ยวกับการเพาะปลูกฝูาย การ
ทอผา ปใ่นฝูายแลว ยังมีความรูเกี่ยวกับการยอมสีธรรมชาติที่สวยงามอีกดวย
การย้อมสีธรรมชาติ ชาวแลนแตนใชกรรมวิธีการยอมแบบดั้งเดิมดวยการใชเปลือกไม และ
สีธรรมชาติดังตอไปนี้
ขั้นแรก นําผาฝูายที่ทอเสร็จเรียบรอยแลว ไปตมแลวจึงนํามาแชน้ําขี้เถาไวในถังหรือโอง
เป็นเวลา 1 – 2 เดือน ในระหวางที่แชอาจจะผสมน้ําฮอมเขาไปบาง

ภาพ 60 แสดงกรรมวิธีในการยอมผาของกลุมชาติพันธุแแลนแตน

ขั้นที่สอง แชน้ําขี้เถาเสร็จแลวนําไปแชน้ําฮอม ในชวงแชน้ําฮอมอาจจะผสมเหลาขาวไป
ดวย
ขั้นที่สาม เมื่อยอมครามเสร็จใหเอาไปตากใหแหง เมื่อแหงแลวเอามาแชยอมครามอีกครั้ง
ทําซ้ําอยางนี้ประมาณ 4-7 วัน ในระหวางที่แชอาจจะผสมน้ําฮอมหมัก (ติน)เขาไปดวยเพิ่มสีคราม
ใหแกเนื้อผา
ขั้นทีส่ ี่ นําเปลือกไม และหมากเบาเอาไปตมใหเดือด และเอาผาที่ยอมครามแลว ลงในหมอ
ตม พร อมกับ ใส ข าว และสี ไม ตามที่ ตอ งการ เช น สี แ ดง ดํา หรือ น้ํามั น หลั งจากนั้ นต มให เ ดือ ด
ประมาณ 10-20 นาที แลวนําออกไปตากแดดใหแหง เมื่อแหงแลวนํามาตมอีกครั้งทําซ้ํากันสองถึง
สามครั้งจนเห็นวาผาที่ยอมไดสีตามที่ตองการ เชน สีดํา แดง น้ําเงิน และสีสวยตามตองการถือวาเสร็จ
สิ้นการยอมผา หากตองการใหสีทนนานสามารถใส เปลือกไมสีแดงเพิ่มเติมเพื่อทําใหสีผาติดทนนาน
และสีสวยมากยิ่งขึ้น
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ภาพ 61 แสดงสีสันของผาทอ และการยอมสีธรรมชาติ

ในอดีตการทอผ าของผู ห ญิงชาวแลนแตนเป็นการทอไวสํ าหรับใชทําเครื่องนุมหม และ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกลุมชาติพันธุแเทานั้น แตเมื่อการทองเที่ยวเขามาในชุมชน ชาวบาน
เริ่มคิดประดิษฐแสินคาเพื่อที่จะสามารถขายใหแกนักทองเที่ยวและเสริมรายไดใหแกครอบครัวบาง
ในชวงเริ่มตนชาวบานไดเอาผาทอเป็นผื นมาขายใหแกนักทองเที่ยว ซึ่งนักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญ
ตางไมไดซื้อสินคาของชาวบาน เนื่องจากผาทอผืนใหญราคาตนทุนการผลิตสูง และนักทองเที่ยวไมรู
จะซื้อผาผืนใหญไปทําอะไร ตอมาเมื่อคนในชุมชนไดมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงาน และ
ทัศนศึกษาตามแผนงานโครงการวิจัยฯ ณ ประเทศไทย ทําใหชุมชนมีการคิดและแปรรูปผลิตภัณฑแ
งานผาทอของคนในหมูบานใหมีลักษณะที่สามารถใชงานที่หลากหลายขึ้นได ดังตัวอยางตอไปนี้

ภาพ 62
10 แสดงผลิตภัณฑแงานฝีมอื ประยุกตแของชาวบานบานน้ําดี

ภูมิปัญญาด้านบทเพลงพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน
สําหรับองคแความรูของชาวแลนแตนตอบทเพลงพื้ นบาน และศิลปวรรณคดีของชาวบาน
บานน้ําดีนั้น มีคอนขางนอย ในอดีตชาวแลนแตนไมเคยมีดนตรีประจําเผาของตนเอง มีเพียงเป็นการ
ขับลําทองถิ่นที่ไมใชดนตรีประกอบเทานั้น ภาษาแลนแตนเรียกวา "ไฮ จุง" เนื้อหาของบทเพลงที่ขับ
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รองนั้น สวนใหญเป็นการพูดถึงความผูกพันระหวางหนุมสาว และการพรรณนาถึงตนกําเนิดของชน
ชาติพันธุแแลนแตน และการอพยพออกมาจากประเทศจีน เนื่องจากเกิดภาวะสงคราม บรรพบุรุษตอง
อพยพเคลื่อนยายมาจากมณฑลตางๆ ทั้งกวางตุง กวางสี และอีกจํานวนหนึ่งเขามายังมณฑลยูนนาน
ประเทศจี น อีก จํ านวนหนึ่ งอพยพมาทางทะเลใกล ช ายแดนของประเทศเวีย ดนาม และเข ามาสู
ประเทศลาวในปใจจุบัน ภายหลังจากทางแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมแขวงหลวงน้ําทามี
การจัดการแขงขันศิลปวัฒนธรรมของบรรดาชาติพันธุแตางๆ เพื่อตอนรับงานกีฬาเขตของแขวงหลวง
น้ําทาในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ.2546) หรือในงานเทศกาลสําคัญของแขวงหลวงน้ําทา โดยมีจุดประสงคแ
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของปวงชนบรรดากลุมชาติพันธุแภายในแขวงหลวงน้ําทา นับตั้งแตนั้นเป็นตนมา
ชาวบานจึงไดริเริ่มจัดตั้งกลุมศิลปวรรณคดี และการรื้อฟื้นศิลปะดนตรีพื้นบานของชาวแลนแตนขึ้นมา
ภูมิปใญญาของกลุมชาติพันธุแแลนแตนถูกพัฒนาและปรั บใชเป็นกิจกรรมทางการทองเที่ยว
หลายประเภทซึ่งเป็นจุดขายของการทองเที่ยวที่นาสนใจทั้งการเดินปุา ปใ่นฝูาย ปใ่นดาย การยอมผา
ยอมฝูาย การทอผา และการผลิตกระดาษจากหนอไม ซึ่งเป็นเอกลักษณแที่มีเสนหแของชนชาติพันธุแแลน
แตนของแขวงหลวงน้ําทา นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน และสามารถ
สัมผัสความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตดั้งเดิมได ประการสําคัญการบริหารจัดการการทองเที่ยวใน
หมูบานคือการจัดการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยแ ไดเริ่มขึ้นตั้งแตค .ศ.2010 (พ.ศ.2553) เป็นตนมา
ในขณะนั้นยังไมคอยมีนักทองเที่ยวไดเขามาพักในหมูบานมากนัก เนื่องจากยังไมมีกิจกรรมที่ดึงดูด
ความสนใจใหแกนักทองเที่ยว แตในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555) เริ่มมีการจัดดําเนินกิจกรรมอื่นๆ
ประกอบการเขามาพักอาศัยอยูในบานพักของชาวบานเพิ่มเติมขึ้น และมีการกําหนดอัตราคาใชจายใน
การเขาพักในบานพักโฮมสเตยแที่ชัดเจน และเป็นระเบียบของหมูบานดังตารางนี้
ตาราง 1 แสดงรายละเอยดคาใชจายในการทองเที่ยวบานน้ําดี
รายการ
ค่าใช้จ่าย (กีบ)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
คาที่พัก
20,000 กีบ/คืน/คน
80 บาทตอคืนตอคน
คาอาหาร
25,000 กีบ/มื้อ/คน
100 บาทตอมื้อตอคน
คาบํารุงหมูบาน
60,000 กีบ/ครั้ง
240 บาทตอครั้ง
คาบริการ
30,000 กีบ/ครั้ง
120 บาทตอครั้ง
คากิจกรรม
50,000 กีบ/กิจกรรม
200 บาทตอกิจกรรม
หมายเหตุ คาใชจายนี้คิดอัตรา 1 บาท ตอ 250 กีบ
ที่มา ทาวบุนสาย ดอปะเสิด นายบานบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
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นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า มาพั ก ในบ า นพั ก โฮมสเตยแ ข องชาวบ า น นอกจากต อ งจ า ยค า ที่ พั ก
ค า อาหารให แ ก ผู ใ ห บ ริ ก ารแล ว นั ก ท อ งเที่ ย วยั ง ต อ งจ า ยค า บํ า รุ ง หมู บ า น และค า บริ ก ารให แ ก
คณะกรรมการหมูบานเพื่อนําไปใชบริหารจัดการการทองเที่ยวของหมูบาน คากิจกรรมจะจายใหแก
ชาวบานที่นักทองเที่ยวเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทางวัฒนธรรม เชน การยอมฝูาย ยอมดาย ทอผา
การทํากระดาษ เป็นตน สวนคาใชจายที่เป็นที่พักและคาอาหารจายใหแกเจาของบาน
การจั ดบ านพักของตนเองให เป็นที่พักสํ าหรับนักทองเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตยแของ
หมูบานนั้น บานน้ําดีมีสมาชิกที่มีความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวที่ตองการมาเรียนรูวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยูกับชาวแลนแตนจํานวน 4 หลังคาเรือน ประกอบดวย ครอบครัวทาวบุนสาย ดอปะเสิด
ทาวไชยะวง เจียงปะเสิด ทาวจันทอง และทาวจายี่ แตละครอบครัวสามารถรองรับนักทองเที่ยวได
หลังคาเรือนละ 4-6 คน ในแตละครั้งที่นักทองเที่ยวเขามาพักในบานสมาชิกในครอบครัวตองรวม
เรียนรูกับนักทองเที่ยวในดานภาษาที่แตกตาง ขณะเดียวกันนักทองเที่ยวก็รวมเรียนรูวิถีชีวิตและ
สภาพการทํามาหากินของคนในครอบครัวไปดวยดังเชนในรูปภาพดานลางนี้

ภาพ 63 แสดงการรวมเรียนรูวถิ ีทางวัฒนธรรมของนักทองเที่ยว

อยางไรก็ตาม การเขามาพักอาศัยในบานของชาวบานเพื่อเรียนรูรวมกิน รวมทํางาน และ
รวมเรียนรูกับวิถีแบบชาติพันธุแเป็นแนวทางการจัดการทองเที่ยวที่กําลังเป็นที่นิยมและโหยหาของกลุม
นักทองเที่ยวชาวตะวันตก และคาดวาจะมีจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาในจํานวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดย
ในปีที่ผานมา (พ.ศ.2558) กองทุนโฮมสเตยแของบานน้ําดีไดเงินกองทุนจํานวน 1,230,000 กีบ หรือ
ประมาณ 4,920 บาท โดยมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขาพักในบานพักโฮมสเตยแจํานวน 82 คน ซึ่ง
นักทองเที่ยวที่มาพักสวนใหญมาจากฝรั่งเศส ออสเตเลีย ญี่ปุน อังกฤษ และนิวซีแลนดแ เป็นตน
ด้านโลกทัศน์ ความรู้ความเชื่อ และพิธีกรรม
กลุมชาติพันธุแแลนแตนมีวิถีลัทธิเตเาตามแบบความคิดความเชื่อของคนจีน และคนเมี่ยน
โดยใหความสําคัญกับระบบเทียนกันตี้จือในการเลือกวันดีหรือวันรายในการประกอบพิธีกรรมของแต
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ละครอบครัวหรือวงศแตระกูล พิ ธีกรรมสําคัญตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต งานแตงงาน งานบุญตางๆ
รวมทั้งพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํามาหากินในรอบปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากการ
ทําบุญอื่นๆ เชน การบวชลูกแกว และการบวช เป็นตน ชาวแลนแตนยังคงเป็นกลุมคนที่มีความเชื่อ
ดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือธรรมชาติและบรรพบุรุษ เชนเดียวกันกับกลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยนในประเทศ
ไทย โดยมีทัศนคติและความเชื่อเกี่ยวกับผี บรรพบุรุษและมีพิธีกรรมเซนไหวในรอบปีจํานวนมาก
รายละเอี ย ดพิธี กรรมสํ าคั ญต างๆ อยูใ นบทที่ 3 บริ บททั่ว ไปของพื้น ที่ ผู ส นใจที่ จะเขา ไปเรี ยนรู
พิธีกรรมความเชื่อตางๆ สามารถเขาไปไดตามชวงเวลาดังกลาว
พิธีกรรมความเชื่อของชาวแลนแตนที่ไดนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการทองเที่ยวคือ
การจัดทําพิธีบายศรีสูขวัญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ผสมฐานความคิดความเชื่อแบบคนลาวในทองถิ่นและ
กลุมชาติพันธุแแลนแตนดวย กลาวคือ รูปแบบการจัดทําเครื่องเซนไหวในพิธีบายศรีสูขวัญใชแบบที่คน
ลาวในประเทศใชกันโดยทั่วไป แตใชอาจารยแผูประกอบพิธีการบายศรี และวิธีดําเนินการบายศรีแบบ
ชาวแลนแตน โดยชาวแลนแตนมีความเชื่อพื้นฐานวา รางกายคนเราจะมีขวัญอยูในรางกาย เมื่อ
เดินทางขามน้ําขามทะเลมาจากที่อื่นแดนไกล จะทําใหขวัญตกใจออกจากรางกายคนเราไป และ
อาจจะทําใหเกิดอาการเจ็บปุวยได ดังนั้น จึงตองทําพิธีเรียกขวัญใหกลับมาสูรางกาย นักทองเที่ยวที่
เขามาในหมูบานที่มีความประสงคแจะเขารวมพิธีบายศรีสูขวัญ จะตองจายคาธรรมเนียมในกิจกรรม
ให แ ก ก ลุ ม ผู สู ง อายุ ที่ ต อ งมี ก ารตระเตรี ย มเครื่ อ งเซ น ไหว และดํ า เนิ น พิ ธี บ ายศรี สู ข วั ญ ให แ ก
นักทองเที่ยวกลุมนั้นๆ แตตองมีการแจงความประสงคแหรือประสานงานกอนลวงหนาเพื่อเตรียมการ
ดวย

ภาพ 64 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญแบบกลุมชาติพันธุแแลนแตน
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ในดานคาใชจายในการเขารวมพิธีกรรมนี้ ทางผูนําชุมชนและเจาหนาที่ห องการแถลงขาว
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา ไดพยายามปรับปรุงอัตราคาใชจายเพื่อใหมีความเป็น
เอกภาพและใหช าวบานยึ ดถือเป็ นแนวทางเดียวกันโดยไดกําหนดรายละเอียดคาใชจายออกเป็น
ดังตอไปนี้
ตาราง 2 แสดงรายละเอียดคาใชจายกิจกรรมบายศรีสูขวัญบานน้ําดี
รายการ
ค่าใช้จ่าย (กีบ)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
คาบายศรีสูขวัญ จํานวน 1-3 คน 150,000 กีบ/ชุด
600บาท/ชุด
คาบายศรีสูขวัญ 4-6 คน
250,000 กีบ/ชุด
1,000 บาท/ชุด
คาบายศรีสูขวัญ 7-9 คน
300,000 กีบ/ชุด
1,200 บาท/ชุด
จํานวนนักทองเที่ยว 10 คนขึ้นไป 500,000 กีบ/ชุด
2,000บาท/ชุด
เดินปุา + คนนําเที่ยว
60,000 กีบ/เที่ยว
240 บาท/เที่ยว
ที่มา ทาวบุนสาย ดอปะเสิด นายบานบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

เมื่ อ ดํ า เนิ น การจ า ยให แ ก ค ณะกรรมการบริห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วของหมู บ า นแล ว
คณะกรรมการจะนําไปจายคืนใหแกสมาชิกกลุมผูประกอบพิธีกรรม ปใจจุบันมีอาจารยแผูประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไดอยูจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คนที่สามารถประกอบพิธีกรรมใหญไดคือ ทาวบุนตุด
ทาวจันทอง ทาววันไซ ทาวบุนยอ ทาวคําไซ และพอเฒาบุนทอง สวนคนที่สามารถทําพิธีกรรมเล็กได
ประกอบดวยทาวบุนสาย ทาวไซยะวง ทาวหนิงแอ และทาวคําสิง ผูนําทางศาสนาเหลานี้จะเป็น
บุคคลที่มีความสําคัญที่จะชวยดูแลรักษาความสงบสุข รักษาโรคภัยไขเจ็บ และการปูองกันไมใหเกิดสิ่ง
รายแกคนในหมูบานดวย
ด้านทรัพยากรมนุษย์หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ถึงแมวาประชากรสวนใหญของบานน้ําดีเป็นชาวแลนแตน แตก็ยังมีการเขามาตั้งถิ่นฐาน
และอาศัยอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุแอื่นๆ เชน กลุมคนสีดา กลุมคนไตแดง และคนไตดําในบริเวณ
ใกลเคียงที่มีความสัมพันธแที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เนื่องจากโดยพื้นฐานของกลุมคน
แลนแตนเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี เป็นมิตรกับคนทั่วไป และมีลักษณะนิสัยใจคอไมเอารัดเอาเปรียบใคร
จึงทําใหเกิดการอยูรวมกันอยางสงบสุขและมีมิตรสัมพันธแที่ดีกับหมูบานรอบขาง
ชาวแลนแตนให ความสํ าคั ญ กับ ผู อ าวุ โ สเชน เดี ย วกั นกลุ มชาติ พัน ธุแ อื่น ๆ ในชุ มชนน้ํ า ดี
นอกจากนายโฮมซึ่งเป็นผูอาวุโสของหมูบานคอยใหคําแนะนําคําปรึกษาตางๆ ไมวาเป็นกรณีปใญหา
ตางๆ แลว ยังมีกลุมคนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดั้งเดิมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบาน และ
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เป็นบุคลากรที่สําคัญของชุมชน ปใจจุบันนี้มีผูที่สามารถทําหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ กวา
11 คน และมีผูที่สามารถอานตัวอักษรจีนในตําราพิธีกรรมตางๆไดอีกกวา 11 คน
ในหมูบานมีบุคลากรครูที่สอนหนังสือในหมูบานโดยมีครู ในโรงเรียนประถมศึกษา 1 หอง
โรงเรียนอนุบาล 1 หอง ครูจํานวน 5 คน ประกอบดวยครู ครูสมเพด เป็นหัวหนาหมวดโรงเรียน ครู
แฝง รองหัวหนาหมวด สอนหองป. 4-5 ครูอําพอน สอนหอง ป.2-3 ครูบัววัน สอนหองป. 1 ครูจันเพ็ง
สอนหองอนุบาล คนในหมูบานก็ยังคงเป็นคณะกรรมการพัฒนาทางการศึกษาของหมูบานอยู 7 ทาน
ประกอบดวย ทานบุนสาย ดอประเสิด รองนายบาน เป็นประธาน ทานสมเพ็ด หัวหนาหมวด เป็นรอง
ประธาน ทานบุนตุด ประธานแนวโฮม เป็นกรรมการ ทานนางบัวแกว หัวหนาสหพันธแแมญิง เป็น
กรรมการทานคํามี หัวหนากลุมสาวหนุม เป็นกรรมการทานคําสิง หัวหนา ปกส. เป็นกรรมการ ทาน
คําหลา หัวหนา ปกส. เป็นกรรมการ (ขอมูลหมูบานปี 2558 และจะเปลี่ยนคณะกรรมการในปี 2559)
และรวมมือกันในการพัฒนาระบบการศึกษาของลูกหลานในโรงเรียนดวย
การบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
การจัดการทองเที่ยวของบานน้ําดีไดเริ่มดําเนินการอยางเป็นทางการตั้งแตปีค .ศ. 2003
(พ.ศ.2546) โดยแบงระยะในการจัดการทองเที่ยวออกเป็นสองระยะ กลาวคือ ระยะแรก เป็นชวงที่มี
การบริ ห ารจั ด การด ว ยตั ว ของชุ ม ชนเองโดยเกิ ดจากการริ เ ริ่ ม โดย ท า นบุ น จั น ซึ่ ง เป็ น นายบ า น
(ผูใหญบ าน)ในขณะนั้น ไดสังเกตเห็ นมีนักทองเที่ยวชาวยุโรปไดเดินทางเขามาสั มผัส วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชาวแลนแตนบาง แตก็ยังไมไดรับการเปิดเป็นสถานที่ทองเที่ยวอยางเป็นทางการ จึงได
รวบรวมเงินของชาวบานในหมูบานจํานวนทั้งสิ้ น 57 ลานกีบ (ประมาณ 228,000 บาท) มาพัฒนา
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของหมูบานคือ น้ําตกน้ําดี และเริ่มมีรายไดจากการทองเที่ยวเขามาในชุมชน
ซึ่งถือวาเป็นการดําเนินการโดยชุมชนอยางแทจริง (100 %) ระยะที่สอง คือในชวงเดือนเมษายน ปี
ค.ศ.2007 (พ.ศ.2550) หมูบานไดรับงบประมาณการชวยเหลือจากโครงการพัฒนาของ ADB เพื่อ
สนับสนุนและปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของหมูบาน เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งรอยลานกีบ (ประมาณ
400,000 บาท) ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนแรอบๆ น้ําตกน้ําดี และจัดสรางหองน้ํา จุดพัก
นักทองเที่ยว เสนทางเดินปุา จุดแสดงและขายสินคาใหแกนักทองเที่ยว ปูายบอกทาง เป็นตน55
การจัดการทองเที่ยวของบานน้ําดี ถือไดวาเป็นการบริหารจัดการทองเที่ยวที่มาจากคนใน
พื้นที่ที่เริ่มจากตัวประชาชนภายในชุมชนเอง และไมไดผานการจัดตั้งจากองคแกรภาครัฐ แตเป็นการนํา
โดยตัวประชาชนเองคือ ทานบุนจัน และทานไชยะวง เจียงประเสิด ในขณะนั้นเห็นวาการจัดการ
ท อ งเที่ ย วยั ง ไม เ ป็ น ระบบ ต อ มาในปี ค .ศ. 2003 (พ.ศ. 2547) ชาวบ า นจึ ง ได จั ด การประชุ ม
55

ขอมูลจากการนําเสนอของคุณครูไชยะวง เจียงปะเสิด ครูใหญโรงเรียนบานน้ําดี(ปใจจุบันยายไปโรงเรียน
บานน้ําแงน) และชาวแลนแตนในหมูบานน้ําดี นําเสนอใหแกคณะที่มาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณแเมื่อ
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนบานน้ําดี เมืองและแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
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ปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงเสนทางการทองเที่ยวภายในหมูบาน ซึ่งมีประชาชนเขารวมทั้งหมด 42
หลังคาเรือน 42 ครอบครัว หลังจากนั้นจึงไดเรียนเชิญทางคณะกรรมาธิการพรรคประจําแขวงหลวง
น้ําทา ทานยงวะลี เป็นผูเปิดการทองเที่ยวอยางเป็นทางการในปีค .ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ถือวาเป็น
การจัดการที่เกิดขึ้นจากตัวชุมชนเอง และรัฐไดเขามาสงเสริมและสนับสนุนในภายหลัง เชน โครงการ
พัฒนาการทองเที่ยว จาก ADB ในปีค.ศ. 2003 (พ.ศ.2547) เป็นตนมา จากนั้นหนว ยงานการ
ทองเที่ยวของแขวงก็ไดเริ่มจัดตั้งการทองเที่ยวกลุมโฮมสเตยแ ใหแกชาวบานโดยมีการจัดเวรยามขาย
บัตร ทําความสะอาดโดยรวม เขารวมกิจกรรมตางๆ ถอดบทเรียนเพื่อปรับปรุงการทองเที่ยว โดยไป
สรุปบทเรียนที่เมืองหลวงพระบาง เพื่อมาปรับปรุงการทองเที่ยวในหมูบาน
ในปใจจุบัน หนวยงานของภาครัฐเริ่มเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาและประชาสัมพันธแ
แหล ง ท อ งเที่ ย วของบ า นน้ํ า ดี ม ากขึ้ น คื อ บทบาทการนํ า การจั ด การต า งๆ จากแผนกแถลงข า ว
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา ซึ่งไดแตงตั้งให ทานบุนสาย และทานจันทอง ซึ่งเป็น
คนในหมูบาน เป็นผูประสานงานและใหคําปรึกษาคําแนะนําในการบริหารจัดการทองเที่ยวตลอด
ระยะเวลาที่ผานมา บทบาทสําคัญของคนในหมูบานเองก็จะประกอบดวย นายบาน(ผูใหญบาน) ที่
เป็นกําลังสําคัญในการสรางความเขาใจใหแกคนในหมูบาน
ชว งเริ่มตน การจั ดการทองเที่ยว เป็นเพียงการจัดรูปแบบการเดินชมน้ําตกของหมูบาน
เทานั้น ยังไมมีระบบการจัดการที่ชัดเจนมากนัก แตในระยะเวลาตอมา ทุกฝุายไดรวมกันทํากิจกรรม
หลากหลายขึ้น โดยทางแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมไดจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริม
ใหแกประชาชนภายในหมูบาน เชน การจัดภูมิทัศนแใหสวยงาม และมีเสนทางการเดินปุาบนน้ําตก
การเยี่ยมชมภูมิปใญญาในการทําครกตําขาวที่ระบบกังหันน้ํา การชมวิถีวัฒนธรรมการทอผา ปใ่นฝูาย
และการชมวิธีการทํากระดาษจากเยื่อหนอไม เป็นตน
สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวของหมูบานในปใจจุบันไดรับการปรับปรุงและพัฒนามากขึ้น
เมื่อเดินทางถึงหมูบานจะตองเขาเยี่ยมชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการทอผา การปใ่นดาย ยอมผา ยอม
ดายและการทํากระดาษจากหนอไม หลังจากนั้นจะเป็นการเดินปุาชมน้ําตกและแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติ โดยมีการทําเสนทางการทองเที่ยวไวใหแกนักทองเที่ยว มีปูายบอกทาง และจุดพักผอนโดย
การนั่งชิงชาธรรมชาติ มีโต฿ะสําหรับนั่งพักทานขาว บริเวณตนน้ําบนน้ําตกมีศาลาชมวิว และเรียนรูวิถี
การตําขาวดวยครกกระเดื่องน้ําจากกังหันน้ํา เดินปุาชมธรรมชาติและความอุดมสมบูรณแของปุาชุมชน
บานน้ําดี ระยะทางในการเดินประมาณ 4-6 กิโลเมตร ระหวางทางเดินปุามีการจัดทําขอบทางเดิน
และไมจับเวลาเดิน และมีจุดพักสําหรับนักทองเที่ยวดวย
สวนการบริหารจัดการการทองเที่ยวบานน้ําดี มีการจัดการแบงรายไดใหแตละภาคสวน
ดังตอไปนี้ รายไดจากกิจกรรมการทองเที่ยว 60 % เป็นคาแรงงานของชาวบาน หักใหแผนกแถลงขาว
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา 10 % หักภาษีอากรเมืองหลวงน้ําทา 5 % สวนที่เหลือ
127

แบ ง เป็ น 5 % สํ า หรั บ หมู บ า นเพื่ อ ตั้ ง กองทุ น หมู บ า น ส ว นบริ ห ารภายในหมู บ า น 5 % คณะ
ผูรับผิดชอบกิจกรรมอีก 10 % และอีก 5 % เขากองทุนพัฒนาการทองเที่ยว
ปใจจุบันนี้ ในแตละเดือนมีนักทองเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศเดินทางมาเยี่ยม
เยือนหมูบานน้ําดี โดยเฉลี่ยประมาณ 200 คนตอเดือน ซึ่งนักทองเที่ยวสวนใหญ มาจากทวีปยุโรป
เชน สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมัน ออสเตรเลีย และอีกจํานวนหนึ่งมีมาจากประเทศจีน ไทย เกาหลี
ญี่ปุน และนักทองเที่ยวจากภายในประเทศ
รูป แบบในการจั ดการทองเที่ยวทั่วไปของบานน้ําดีนั้น นอกจากเนนกิจกรรมที่เกิดจาก
ทรัพยากรทางธรรมชาติ และแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติคือ น้ําตกน้ําดีที่มีความสวยงามและอุดม
สมบูรณแแลว ยังมีรูปแบบการเรียนรูกิจกรรมทางวัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณคายิ่งอีกดวย
โดยชุมชนบานน้ําดีมีวัฒนธรรมและภูมิปใญญาดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุแแลนแตน ซึ่งเป็นกลุมชาติพันธุแ
ที่อพยพมาจากประเทศจีน และเวียดนามเขามาอยูในลาวเมื่อ 100 ปีที่ผานมา โดยชาวแลนแตนมี
เอกลักษณแเฉพาะในดานเครื่องแตงกาย และภาษาของตนเอง ประการสําคัญชาวแลนแตนมีองคแ
ความรูและภูมิปใญญาในการปลูกฝูาย และนํามาทอผาใชเองในครัวเรือน ตลอดจนกรรมวิธีในการปใ่น
ฝูาย ยอมฝูาย ยอมไหม ทอผา และยอมผาใหมีสีสันตางๆ นอกจากนี้ บานน้ําดีเป็นหมูบานชาติพันธุแที่
มีการอนุรักษแ มีการเดินปุา และน้ําตก และภูมิปใญญาของชาวบานโดยเฉพาะการยอมผา การผลิต
กระดาษ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สรางประโยชนแแกชุมชน และนักทองเที่ยว เชน ใหนักทองเที่ยวเรียนรูวิถี
ชีวิตอยูแบบธรรมชาติ นําเอาผลผลิตจากธรรมชาติ มาทําเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค นํามาบริ โภค และ
อื่นๆ ที่นาสนใจ
อยางไรก็ตาม รูปแบบที่เหมาะสมกับการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบานน้ําดีควร
เป็นรูปแบบของการเรียนรูวัฒนธรรมจารีตประเพณี และชมวิถีธรรมชาติของหมูบาน เพราะรูปแบบ
ดังกลาวเป็นลักษณะเดนทางวัฒนธรรมของบานน้ําดี ประการสําคัญคือ ชุมชนยั งคงมีการอนุรักษแ
วัฒนธรรม ภาษาพูด การแตงกาย จารีตประเพณี รวมทั้งมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่เอื้ออํานวย
ตอการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม แตจุดออนของบานน้ําดีคือ ชาวบานมีความขยันในการเพิ่มพูน
ผลิ ต ผลโดยรวม แต ข าดประสบการณแ ใ นการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑแ ที่ ส ามารถดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักทองเที่ยวและขาดตลาดในการจําหนายสินคา
กามุน้าห้า(ท่าแส) หลวงน้าทา
บานน้ําหา(ทาแส) เป็นหมูบานกลุมชาติพันธุแกํามุ และตั้งอยูบนเสนทางคุนหมิง-กรุงเทพฯ
(R3a) มาจากทิศใตของแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว หางจากตัว เมืองเทศบาลแขวงหลวงน้ําทา
ประมาณ 20 กิโลเมตร และเป็นหมูบานที่ตั้งอยูตามเชิงภูเขาในเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา ซึ่งมีสภาพ
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ภูมิศาสตรแและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแเหมาะสําหรับเป็นแหลงอาหารธรรมชาติที่สําคัญของ
คนในหมูบานดวย
อยางไรก็ตาม ภายใตบริบทของโครงการพัฒนาที่เขามาในชุมชน ดานหนึ่งจะเห็นวาชุมชน
ไดเกิดการพัฒนาเสนทางที่อํานวยความสะดวกสบายใหแกชาวบานในพื้นที่ แตในอีกดานหนึ่งกลับ
พบวาเสนทางการพัฒนาที่เขามาทําใหชุมชนเริ่มไดรับผลกระทบจากการเขามาของผูคนภายนอกมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางรถยนตแบนเสนทางตัดใหม และความปลอดภั ยในชีวิตและทรัพยแสิน
ของชาวบานเอง ดังนั้น การศึกษาและยกระดับศักยภาพของชุมชนจึงมีความจําเป็นเป็นอยางยิ่ง
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากลั ก ษณะสภาพทางภู มิ ศ าสตรแ ข องบ า นน้ํ า ห า (ท า แส) ที่ ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ เ ขตปุ า สงวน
แหงชาติน้ําหา และมีสายน้ําน้ําหาไหลผานหมูบานทําใหหมูบานนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่อุดมสมบูรณแ รวมทั้งองคแความรูตอการดํารงชีวิตรวมกันระหวางผูคน ธรรมชาติ และสิ่งที่มีอํานาจ
เหนือธรรมชาติอยางเกื้อกูลกัน
สิ่งที่มีความดึงดูดใจและสนใจเขามาเยี่ยมชมหมูบานน้ําหา(ทาแส)นั่นคือ ความหลากหลาย
ทางทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณแของพื้นที่รอบๆหมูบาน นักผจญภัยและนักทองเที่ยวให
ความสนใจตอการเดินทางมาชมธรรมชาติและเดินปุาบนเสนทางที่ชาวบานจัดทําขึ้นเป็นจํานวนมาก
ขึ้นทุกปี ปใจจุบันนี้มีโปรแกรมทองเที่ยวในการเดินปุาที่เป็นเสนทางที่ไดเปิดใชอ ยางเป็นทางการ 5
เสนทางประกอบดวย
เส้นทางแรก เป็นเสนทางที่บริษัทอุจะไรรวมพัฒนากับชาวบานบานน้ําหา (ทาแส) เดินทาง
ออกจากหมูบานทางทิศเหนือและออกไปตามไหลเขาที่บานขัวสูงใชเวลาในการเดินทางหนึ่งวัน
เส้นทางที่สอง เป็นเสนทางที่บริษัทอุจะไรพัฒนารวมกับชาวบานแตเป็นระยะทางที่ใชเวลา
พักคางคืนอยูในบานขัวสูงหนึ่งคืนใชเวลาในการอยูในหมูบานนานมากขึ้น
ส่ว นเส้ น ทางที่ สาม และเส้ น ทางที่สี่ เ ป็น เส นทางที่ บ ริษั ท เอกชนของท า วสมสะหวาด
เจาหนาที่แผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมไดเขามาพัฒนารวมกับชาวบานโดยใชเ สนทาง
ดานทิศใตของหมูบานเป็นเสนทางในการเดินทางสูบานขัวสูง กับบานนาลัน หรือบานจะเรินสุก ซึ่งจะ
นอนในหมูบานนาลันหนึ่งคืน หนาฝนจะใชเสนทางการลองเรือก็ได
ส่วนเส้นทางที่ห้า คือบริษัทจิตพงษแเขามาพัฒนารวมกับชาวบานเดินทางจากบานน้ําหา(ทา
แส) ออกที่บานปาง และพักที่บานปางเป็นเวลาหนึ่งคืน โดยเสนทางเดินปุาทั้ง 5 เสนของบานน้ําหา
(ทาแส) มีรายละเอียดตามแผนที่ดานลางนี้
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ภาพ 65 แสดงเสนทางการเดินปุาชมธรรมชาติของน้ําหา(ทาแส)
ที่มา. ขอมูลชุมชน ปี 2557 ทาวคําแกว พมปในยา บานน้ําหา(ทาแส)

รูปแบบการจัดการของหมูบานน้ําหา (ทาแส) เป็นการจัดการที่มีบริษัทเอกชนเขาไปจัดตั้ง
และใหชาวบานเป็นไกดแนําเดินปุ า หรือชมวิถีชีวิตของชาวบาน ซึ่งชาวบานจะไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทเป็นครั้ง และไมมีสิทธิ์ที่จะกําหนดคาตอบแทน แตในปใจจุบันนี้ชาวบานเริ่มมีความตองการที่จะ
ตอรองคาตอบแทนในการบริหารจัดการ และมีการเรียกรองจากบริษัทตางๆใหกําหนดคาใชจายใน
การทํากิจกรรมการทองเที่ยว และการบริหารจัดการดวยตนเองมากยิ่งขึ้น แตอยางไรก็ตามในระบบ
การทองเที่ยวที่ชาวบานไมสามารถกําหนดอัตราคาใชจายและตองขึ้นอยูกับบริษัทเอกชนตางๆที่นําพา
นักทองเที่ยวเขามาในชุมชน ทําใหชาวบานไดรับรายไดจากการทองเที่ยวคอนขางนอย และสมาชิกใน
ครอบครัวใหความสนใจเขารวมกิจกรรมนอย

ภาพ 66 แสดงบริษัทฯ นํานักทองเที่ยวมาเดินปุาในพื้นที่ และชาวบานเป็นเพียงผูนําทาง
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รู ป แบบการทองเที่ ย วแบบน้ําห า (ทา แส) ชาวบ านในพื้ นที่เ ป็น เพีย งคนนํา ทางไปตาม
เสนทางเดินปุ า และอธิบายองคแความรูตอสภาพแวดลอมใหแกนักทองเที่ยวบางเทานั้น เพราะไม
สามารถสื่ อ สารโดยตรงกั บ นั ก ท อ งเที่ ย วได ต อ งใช มั ค คุ เ ทศกแ ที่ ส ามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษกั บ
นั กท องเที่ ย วได ซึ่ง บุ ค คลในด านนี้ไ มมี ในหมูบ าน ต องใชไ กดแ จากบริ ษัท เป็ นผู ถายทอด ที่สํ าคั ญ
ชาวบานยังไมมีศักยภาพในการบุกเบิกเสนทางเดินปุา และการประชาสัมพันธแใหนักทองเที่ยวเขามา
ทองเที่ยวดวยตนเอง ที่ผานมาตองดําเนิ นการผานบริษัท ทําใหชาวบานมีรายไดจากการทองเที่ยว
คอนขางจํากัด
ด้านศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
กลุมชาติพันธุแกํามุ หรือที่คนไทยรูจักในชื่อของ “ขามุ” เป็นกลุมชาติพันธุแที่จัดอยูในตระกูล
ภาษาออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร และตั้งถิ่นฐานกระจายอยูเขตจังหวัดสิบสองปในนา มณฑล
ยูนนาน ประเทศจีน สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และประเทศไทย ชาวกํามุบานน้ําหา(ทาแส) อาศัย
อยูรวมกับกลุมชาติพันธุแที่เรียกตนเองวา สามเตา หรือ “ขาเมต” ซึ่งเป็นกลุมชาติพันธุแที่มีลักษณะของ
นักตอสู และมีรากฐานทางประวัติศาสตรแ รวมทั้งตํานานเรื่องเลาที่ใกลเคียงกับชาวกํามุ ดังนั้น ทั้งสอง
ชาติพันธุแที่อาศัยอยูรวมกันจึงมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมและภาษาพูดที่สามารถสื่อสารกันไดอยาง
เขาใจกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสงครามที่มีการตอสู ทั้งขามุและขาเมตตางก็ไดรวมสูรบและอพยพ
โยกยายมาตั้งถิ่นฐานอยูในที่เดียวกัน ทําใหสังคมวัฒนธรรมมีความคลายคลึงและแยกกันไมออก แต
เนื่องจากประชากรของกลุมชาติพันธุแกํามุมีจํานวนมากกวาจํานวนขาเมต ดังนั้น การเรียกชื่อตางๆ จึง
ใชเรียกตามกลุมคนกํามุมากกวา
วิถีทางวัฒนธรรมของชาวกํามุมีวิถีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและการทํามาหากิน แตการ
ที่พยายามปรับใชวัฒนธรรมและภูมิปใญญาในการดํารงชีวิตกับการจัดการทองเที่ยวนั้นยังเป็นแนวทาง
ที่กําลังพัฒนาและริเริ่มดําเนินการอยู โดยการทองเที่ยวบานน้ําหา (ทาแส) ไดริเริ่มอยางจริงจังตั้งแตปี
พ.ศ.2555 จากความคิดริเริ่มของนายคําแกว พมปใ นยา ซึ่งไดพบเห็นนักทองเที่ยวไดเดินทางมาผาน
บ านน้ํ า ห า (ทาแส) เป็ น ประจํ า แต ประชาชนในพื้นที่ ไมได รับผลประโยชนแจากการแวะเวียนมา
เทาที่ควร นายคําแกว พมปในยา จึงไดเขาไปประสานงานกับหองการแถลงขาวฯ เพื่อขอคําแนะนํา
และความชวยเหลือในการจัดการทองเที่ยวของหมูบาน
การจัดการทองเที่ยวของบานน้ําหา (ทาแส) เป็นการริเริ่มการทองเที่ยวจากการเขามาจัดตั้ง
เสนทางการเดินปุาของบริษัททัวรแไมนอยมาเริ่มตนกับชาวบานในการจัดทําเสนทางเดินปุา และนํา
นั กท องเที่ย วมาเดิ น ปุ าในพื้น ที่ของบ านน้ํ าห า (ทา แส) ซึ่ งมีเ พีย งเส นทางเดีย ว ต อมาได มีบ ริษั ท
ทองเที่ยวหลายแหงเขามาจัดทําเสนทางการเดินปุาในหมูบาน ในปใจจุบันนี้การจัดการทองเที่ยวของ
หมูบานมีเพียงการเดินปุาเทานั้น แตยังอยูในระหวางการพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวอื่นๆเขามาใน
หมูบานและอยูในระยะการพัฒนาอยูยังไมสามารถดําเนินการไดอยางเป็นรูปธรรมชัดเจน
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แตในปีพ.ศ. 2556 ที่ผานมา แผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมไดเขามาสงเสริม
และสนับสนุนใหคนในชุมชนไดมีการรวมกลุมกันตามความสนใจและความถนัดเฉพาะดานของสมาชิก
ในชุมชน เพื่อจัดทํากิจกรรมที่เสริมสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ประการสํา คัญเพื่อเป็นการสาธิต
และจัดแสดงงานหัตถกรรมฝีมือใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในหมูบาน กิจกรรมและกลุม
ตางๆ ที่กําลังจัดตั้งขึ้นในหมูบานน้ําหา (ทาแส) ประกอบดวย
กลุ่มจักสาน เดิมทีเป็นการจักสานเครื่องมือเครื่องใชในครัวเรือนที่ทํากันเกือบทุกครัวเรื อน
แตตอมาไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดเชิงการทองเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจใหกับนักทองเที่ยว โดยไดมี
การรวมกลุมสมาชิกจํานวน 6 ครัวเรือน และไดปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื่องจักสานใหเป็นรูปสัตวแ
ตางๆ เชน นก กระตาย หรือตะกราใบเล็กๆ เป็นตน เพื่อใหผลิตภัฑณแ นี้เหมาะแกการนํากลับไปเป็น
ของที่ระลึกของนักทองเที่ยว
กลุ่มตาข้าว มีสมาชิกกลุม 11 หลังคาเรือน และมีนางออนเป็นหัวหนา เป็นการรวมกลุม
เพื่อรองรับกิจกรรมการทองเที่ยวแตยังไมไดดําเนินกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเทาที่ควร สําหรับวิธีตําของ
กลุมที่กําหนดขึ้นมีทั้งวิธีใชเทาถีบ และใชมือตํา
กลุ่มตีมีดตีพร้า นายทองดี เป็นหัวหนากลุม และมีสมาชิกกลุม 4 หลังคาเรือน ตางยังเป็น
การรวมกลุมตามการจัดตั้งของแผนกทองเที่ยว แตยังไมไดดําเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เพียงแตตางเป็นผู
ที่มีภูมิปใญญาในการตีมีด และตางคนตางตีที่บานของตนเอง และยังไมมีผลิตภัณฑแที่สามารถจําหนาย
หรือแสดงใหนักทองเที่ยวชมได
กลุ่มวรรณคดี หรือกลุ่มศิลปะการแสดง ซึ่งมีทั้งการฟูอนดาบ และการฟูอนรําของหนุม
สาว โดยเนนการแสดงที่เป็นเอกลักษณแเฉพาะของชาวกํามุ ชุดการแสดงในแตละชุดตางก็สะทอนวิถี
ชีวิตและการทํามาหากิน ของชาวกํามุในพื้นที่นี้ ปใจจุบันมีสมาชิกลุมจํานวน 19 คน นายบุญทวีเป็น
หัวหนากลุม สมาชิกมีการฝึกซอมเตนรําประกอบเพลงทั้งภาษากํามุ และภาษาลาว
กลุ่มบายศรีสู่ขวัญ มีนายแสงสุข เป็นหัวหนากลุมในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณแและเครื่อง
บายศรีสําหรับประกอบพิธี และมีสมาชิ กกลุมจํานวน 5 คนที่เป็นผูที่มีความรูเกี่ยวกับเครื่องบายศรี
แบบชาติพันธุแกํามุ และเป็นกิจกรรมบายศรีสูขวัญตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวกํามุ
กลุ่มเดินป่า กิจกรรมนี้ชาวบานเกือบทุกครัวเรือนสามารถเป็นคนนําทางเดินปุาได โดย
หมูบานมีการจัดหมุนเวียนกันนําเที่ยวในช วงที่มีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาในหมูบานและมีความ
ประสงคแเดินปุา โดยสวนใหญเป็นการจัดการและการติดตอประสานงานจากบริษัททองเที่ยวตางๆ ซึ่ง
บริษัททัวรแเป็นผูจัดการคาใชจายทั้งหมด สวนชาวบานผูนําทางจะไดคาใชจายคนละ 60,000 กีบตอ
วัน (ประมาณ 240 บาท) และตองจายคาดูแลเสนทางและบริหารหมูบานคนละ 5,000 กีบ (ประมาณ
20 บาท) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสําหรับบริษัททัวรแทุกบริษัทที่ตองการนํากรุ฿ปทัวรแมาเดินปุาในพื้นที่
หมูบานน้ําหา(ทาแส)
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ภาพ 67 แสดงกิจกรรมกลุมอาชีพและศิลปวัฒนธรรมของหมูบา นน้ําหา(ทาแส)

ด้านโลกทัศน์ ความรู้ความเชื่อ และพิธีกรรม
ฐานความคิดความเชื่อเกี่ยวกับผี และขวัญเป็นสิ่งที่ชาวกํามุไดรับการสืบทอดถายทอดมา
จากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนเพื่อแสดงถึงการอยูรวมกันอยางสงบสุขระหวางมนุษยแกับธรรมชาติ
และสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ การประกอบพิธีกรรมในรอบปีทั้งในครัวเรือน และระดับชุมชนจะ
เกิดขึ้นตลอดปี

ภาพ 68 แสดงพิธีบายศรีสูขวัญของกลุมชาติพันธุแกํามุ

สําหรับคาใชจายที่ทางหมูบานไดรวมประชุมและกําหนดรวมกับแผนกแถลงขาว ทองเที่ยว
และวัฒนธรรมเพื่อใหเป็นเอกภาพ มีมาตรฐาน และใกลเคียงกับคาใชจายในหมูบานอื่นๆ ทั้งคาที่พัก
อาหาร และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตาราง 3 แสดงรายละเอียดคาใชจายกิจกรรมบายศรีสูขวัญบานน้ําหา(ทาแส)
รายการ
ค่าใช้จ่าย (กีบ)
ค่าใช้จ่าย (บาท)
คาบายศรีสูขวัญจํานวน
150,000 กีบ/ชุด
600บาท/ชุด
นักทองเที่ยว 1-5 คน
คาบายศรีสูขวัญจํานวน
300,000 กีบ/ชุด
1,200 บาท/ชุด
นักทองเที่ยว 6-10 คน
คาบายศรีสูขวัญจํานวน
500,000 กีบ/ชุด
2,000บาท/ชุด
นักทองเที่ยว 11 คนขึ้นไป
คาอาหาร
25,000 กีบ/คน/มื้อ
100 บาท/คน/มื้อ
คาที่พัก
20,000 กีบ/คน
80 บาท/คน
คาการแสดงศิลปวัฒนธรรม 2000,000 กีบ/เหมารวมทั้งชุด 800 บาท/การแสดงทั้งชุด
ที่มา : ทาวคําแกว พมปในยา อายุ 50 ปี บานน้ําหา(ทาแส) เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 5 พฤษภาคม 2559

คาใชจายที่กําหนดไวเป็นขอตกลงเบื้องตนที่แผนกแถลงขาว ทองเที่ยว และวัฒนธรรมได
เขามาประสานงานและรวมกับชาวบานกําหนดรายละเอียดคาใชจายไวเป็นพื้นฐานเทานั้น แตในแง
ของการปฏิบัติหรือหากจํานวนนักทองเที่ยวที่เขามาได รวมกิจกรรมการเรียนรูกับชาวบานสามารถ
พูดคุยกับคณะกรรมการบริหารจัดการการทองเที่ยวของหมูบานได
ด้านทรัพยากรมนุษย์หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ปใจจุบันบานน้ําหา (ทาแส) มีโปรแกรมทองเที่ยวที่มีลักษณะเดนเฉพาะการเดินปุาเทานั้น
ส ว นโปรแกรมการท องเที่ ย วอื่ น ๆ เช น การจั ด ทํา โฮมสเตยแ และการเรี ย นรู ก ารทํา กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมรวมกับชุมชนนั้น กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ ริเริ่มการรวมกลุม และจัดตั้งโดยการ
สนับสนุนจากแผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา ที่ไดเขามาสนับสนุนใน
ดานงบประมาณเพื่อจัดเตรียมการบานพัก และวัสดุอุปกรณแเพื่อรองรับการจัดการทองเที่ยวใหแก
ชุมชน แตยังไมไดเป็นรูปธรรมชัดเจนนัก
การจัดการทองเที่ยวของบานน้ําหา(ทาแส) ถือเป็นชวงริเริ่มการจัดการดวยตัวของคนใน
ชุมชนเอง เป็นการเริ่มเรียนรูการบริหารจัดการซึ่งอาจมีปใญหาติดขัดหลายดานสามารถแยกออกได
ดังตอไปนี้ 56
56

สัมภาษณแทาวคําปุา บุนปในยา นายโฮมหรือผูอาวุโสของหมูบา น อายุ 54 ปี บานน้ําหา (ทาแส) เมือง
หลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ประการแรก ถึงแมวาสภาพที่ตั้งหมูบานอยูบนเสนทางR3a ที่มีการคมนาคมขนสงที่สะดวก
รวดเร็ว และมีการเดินทางไปมาระหวางชุมชนมากยิ่งขึ้น แต ชาวบานสวนใหญยังคงมีทัศนคติและ
ความเชื่อแบบดั้งเดิมที่นั บถือธรรมชาติและสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ สงผลการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวของหมูบานยังขาดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ตลอดจนความรูความเขาใจในการเขามา
จั ด ทํ า กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย ว ชาวบ า นส ว นใหญ ยัง ไม ค อ ยมี ค วามเข า ใจว า การทํ า กิ จ กรรมการ
ทองเที่ยวสามารถสรางรายไดใหแกคนในชุมชนอยางไร การแบงปในผลประโยชนแใหแกทุกกลุมคนที่
มารวมกิจกรรมยังเป็นปใญหาที่ไมสามารถสรางความชัดเจนใหแกคนในชุมชนได
ประการที่สอง ความขัดแยงระหวางบริษัทที่นํากลุมนักทองเที่ยวเขามาในหมูบาน ที่ผานมา
ชาวบานเป็นเพียงผูนําทางการเดินปุาและไดรายไดจากการนําเดินปุาเพี ยงวันละ 60,000 กีบตอวัน
(ประมาณ 240 บาท) ไมรวมคาอาหารกลางวันที่คนนําทางเดินปุาตองเตรียมอาหารของตนเองไปดวย
และตองจายคาบริหารหมูบาน 5,000 กีบตอคน (ประมาณ 20 บาทตอคน) ซึ่งถือวาเป็นรายรับที่
นอยมาก และชาวบานไมสามารถกําหนดคาใชจายเหลานั้นได
ประการที่สุดทาย ชาวบานที่นําทางเดินปุาไมส ามารถสื่อความหมายหรือถายทอดองคแ
ความรูตอธรรมชาติใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาได เนื่องจากชาวบานบางคนพูดไดแตเพียงภาษากํามุ
เทานั้น แมแตภาษาลาวก็ยังพูดไมคอยได
ดังนั้น รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบานน้ําหา(ทาแส)ควรเป็นรูปแบบ
การเรียนรูวิถีธรรมชาติ การเดินปุาเรียนรูภูมิปใญญาในการจัดการปุาของคนในชุมชน เนนการเรียนรู
วัฒนธรรม และจารีตประเพณีของกลุมชาติพันธุแกํามุ ซึ่งยังตองพัฒนาทักษะและความรูความเขาใจ
ใหแกประชาชนในพื้นที่เพื่อใหมีศักยภาพที่ เพียงพอ และสามารถดําเนินการจัดการทองเที่ยวภายใน
ชุมชนไดอยางเต็มที่
ไทขืนยางขวาย นครเชียงตุง
ถึงแมหมูบานยางขวายจะมีการเปลี่ ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมา
หลายยุคหลายสมัย อยางไรก็ตามชุมชนยางขวายปใจจุบันยังคงธํารงไวซึ่งความเป็นชุมชนที่มีศัก ยภาพ
ทั้งทางดานทรัพยากรธรรมชาติ สถาปใตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อ พิธีกรรม
และทรัพยากรมนุษยแที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยสามารถแบงศักยภาพและภูมิปใญญา
แตละดาน ดังนี้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากการศึกษาในพื้นที่ จะเห็นวา บานยางขวายเป็นหมูบานที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณแ โดยเฉพาะดินและน้ํา เนื่องจากพื้นที่สวนใหญเป็นที่ราบลุม ทุกปีฤดูน้ําหลากแมน้ําลังจะไหล
เขาทว มพื้นที่ทางการเกษตร และทุงนา บริเวณหลั งหมูบาน ตะกอนดินที่ถูกพัดพามาทําใหพื้นที่
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บริเวณดังกลาวอุดมสมบูรณแไปดวยแรธาตุอาหาร ชาวบานยางขวายสามารถปลูกพืชผักไดเกือบตลอด
ทั้งปี ยกเวนฤดูน้ําหลากชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
อาชีพหลักของชาวบานคือ การทํานา ปีละ 2 ครั้ง คือ นาเมือง (นาปี) ชวงเดือนพฤษภาคม
- พฤศจิกายน และนารอ (นาปรัง) เดือนกุมภาพันธแ - พฤษภาคม พืชเศรษฐกิจของหมูบานไดแก
กะหล่ําดอก เป็นผักขึ้นชื่อของหมูบาน ชาวเชียงตุงนิยมซื้อผักกะหล่ําดอกจากบานยางขวาย เนื่องจาก
ดอกใหญ และรสชาดดี นอกจากนี้ชาวบานยังปลูกผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิด เชน ผักกาด
มะเขือเครือ กระเทียม หอมแดง ซึ่งสวนใหญชาวบานนิยมใสปุยขี้วัว ขี้ควาย เพิ่มสารอาหาร และปรับ
สภาพดิน
จากการศึกษายังพบวา ชาวบานไทขืนมีภูมิปใญญาในดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความมั่ น คงทางด า นอาหาร โดยเฉพาะคั ด เลื อ กเมล็ ด พั น ธุแ พื ช ที่
เหมาะสมกับสภาพดิน และสภาพแวดลอม เชน การคัดเลือกพันธุแขาว "หมอปี่ตง" ปลูกนาเมือง (นาปี)
เนื่องจากใหผลผลิตมาก และ "ซวยหมิ่นเอ" ปลูกนารอ (นาปรัง) เนื่องจากเป็นขาวที่มีรสชาดดีเป็นที่
นิยมของชาวเมืองเชียงตุง สวนกะหล่ําดอก มีการนําเอาเมล็ดพันธุแจากประเทศไทย ไปปลูกสลับชวง
กับพันธุแพื้นเมือง เนื่องจากของไทยดอกจะใหญแนน น้ําหนักดี แตเก็บไวนานไมได ในขณะที่พันธุแ
พื้นเมืองดอกเล็ก และเบากวา แตทนตอสภาพอากาศ สามารถเก็บผลผลิตไดนานกวา ทั้งนี้ชาวบานยัง
ไดมีการบริหารจัดการผลผลิตของตนเอง ใหสอดคลองกับการดําเนินชีวิต โดยชาวบาวแตละหลังคาจะ
มีการวางแผนวา ในแตละปีจะต องปลูกขาวเหนียว (สําหรับบริโภคภายในครัวเรือน) และ ขาวเจา
(สําหรับขาย) ในอัตราสวนเทาไหร ซึ่งปใจจุบันพบวาชาวบานนิยม ปลูกในอัตรา 1:2 กลาวคือปลูกขาว
เหนียวไวบริโภค 1 สวน ปลูกขาวเจาไวขาย 2 สวน ซึ่งแตกตางจากในอดีตที่ชาวบานนิยมปลูกขาว
เหนียวไวบริโภคมากกวา 2 สวน และปลูกขาวเจาไวสําหรับขาย และเลี้ยงหมูเพียงเล็กนอย
ด้านศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี
เมืองเชียงตุง มีระบบฮีต 12 กอง 14 และ ประเพณี 15 เป็นเสมือนปฏิทินทางวัฒนธรรม
และจารีตปฏิบัติของชาวเชียงตุง ที่ถือปฏิบัติมาตั้งแตบรรพบุรุษ ระบบฮีต 12 หมายถึง จารีตประเพณี
ที่ถือปฏิบัติใน 12 เดือน หรือ ฮีตการงานประจําวัน 12 เดือน สะทอนใหเห็นถึงความเป็นมนุษยแที่มี
ชีวิตสัมพันธแกับธรรมชาติ การทํานา และพุทธศาสนา สวนกอง 14 หมายถึง ตําแหนงสําคัญในระบบ
โครงสรางของเมืองเชียงตุงในอดีต โดยการแทนตําแหนง กั บสวนตางๆ ของเมือง ซึ่งไมตางรางกาย
ของมนุษยแ และโครงสรางของบาน เชน หูเมือง หมายถึงผูประสานงานระหวางประเทศ ตาเมือง คือ
ครูบาอาจารยแ รากเมือง คือ โหราศาสตรแ ขื่อเมือง คือ ผูปกครองบาน ฝาเมือง คือ ทหาร ลูกศึก
ผูรักษาเมือง เป็ นตน การเปลี่ยนแปลงระบบโครงสรางของเมืองเชียงตุง ภายใตการปกครองของ
รัฐบาลพมา ทําใหกอง 14 ไดเสื่อมความสําคัญลง
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ประเพณี 15 หมายถึงประเพณีสํ าคัญๆ ของเชียงตุงในรอบหนึ่งปี ซึ่งเกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปูองเมืองเชียงตุง เชน เดือนยี่ มีประเพณีพระสงฆแเขาปริวาสกรรม เดือน
สาม ประเพณีเลี้ยงหนองตุง เดือนสี่ ปอยประเพณีตั้งธรรม ตานธรรมน้ําออย เป็นตน บานยางขวาย
ซึ่งไดชื่อวาเป็นหมูบานดั้งเดิม มีอายุมากกวา 600 ปี ที่ยังคงมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และจารีต
ประเพณี โดยเฉพาะ "ประเพณีกําซิง" ซึ่งมีเพียงหมูบานเดียวในเมืองเชี ยงตุง อยางไรก็ตามรูปแบบ
จารีต ประเพณีวัฒนธรรม ไดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอดีตประเพณีกําซิง เป็นการทําพิธีไหว
และขอขมาเจาครูซิง และการกําบาน (รักษาหมูบาน) เป็นเวลา 3 วัน ภายในงานนอกจากการเปิด
โอกาสใหช าวบ านทั้งในชุมชนและนอกชุมชนไดมาศักการะบูช า เทวดาซิ ง แลว ยังมีการ "กําซิง"
หมายถึง การปิ ดหมูบ านห า มคนในออก คนนอกเขา และคนในชุมชนตองอยูกั นครบหน าภายใน
หมูบาน มีการนําตะแหลเว ซึ่งเป็นสัญลักษณแของการกําหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ บริเวณหนาหมูบาน และ
ทั้งสี่ทิศของหมูบาน เป็นเวลา 1 คืน แตปใจจุบันงานปอยกําซิงกลายเป็นงานรื่นเริงที่ใชเวลาจัดงาน
และจากเดิมที่ชาวบานจะหยุดงาน และอยูบาน เพื่อเป็นสัญลักษณแในการระลึกถึงเทวดาซิง และสราง
สํานึ กร ว มของคนในชุมชน ปใ จ จุ บันกลั บกลายเป็นงานรื่นเริง ที่มีการชนไก และเล นหมากกองที่
(หมากขะโหล) เพื่อดึงดูดนักเสี่ยงโชคทั้งหลายเขามาภายในงาน เพื่อเจาภาพซึ่งเป็นผูประมูลงานครั้งนี้
ได จะไดกําไรจากการจัดงานในครั้งนี้ ในขณะพิธีกําซิง กลายเป็นองคแประกอบของงานที่ใชเวลา
ประกอบพิธี กรรมที่ใ ชเ วลาไมเ กิ น 1 ชั่ว โมง ระบบฮีต 12 ประเพณี 15 ที่ ยัง ถือ ปฏิ บัติ สะท อ น
ศักยภาพทางดานจารีต ประเพณีวัฒ นธรรม และความเขมแข็งของเครือขายทางวัฒนธรรม และ
องคแกรชุมชน เชนเดียวกับการจัดกิจกรรมรูปแบบใหมๆ เชน การจัดการประกวดการอาน "มาต"
"เสิน" และ "คาวซอ" ซึ่งจะเวียนจัดไปตามหมูบานตางๆ ในเชียงตุง เรียกวา "การแขงขันภาษาและ
วัฒนธรรมไทขืน โรงเรียนภาคฤดูรอน" ถือเป็นกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนรัก หวงแหน และสืบทอด
ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรมไดเป็นอยางดี
ด้านโลกทัศน์ ความเชื่อ และพิธีกรรม
ชาวไทขืนบานยางขวายมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีทั้งฝุายดี และฝุายราย
ฝุายดี เรีย กวาเทวดา เป็น เทพคอยปกปูองคุมครองชาวบาน มีทั้งเทวดาเฮือน (บาน) เทวดาบาน
(หมูบาน) เทวดาวัด และเทวดาซิง นอกจากนี้ยังมีเจาน้ํา เจาปุา เจาเขา ฝุายราย เป็นวิญญาณราย
ตางๆ ที่คอยทํารายมนุษยแ และสัตวแเลี้ยง เชน ผีสมิง ผีเพอ ความเชื่อดังกลาวสะทอนโลกทัศนแของการ
เป็นสวนหนึ่งของธรรมชาติของมนุษยแ ที่ยังคงใหความเคารพตอธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ
ขณะอีกดานหนึ่งชาวไทขืนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแรงกลา จากการศึกษาพบวา พิธีกรรม
ความเชื่อตางๆ ของชาวไทขืนมีพระสงฆแเขามามีบทบาท กลาวคือ ชาวไทขืนบานยางขวายมีการผสม
กลมกลืนความเชื่อระหวางพุทธศาสนา และความเชื่อดั้งเดิมเขาดวยกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้โลกทัศนแ
ดังกลาว กอใหเกิดระบบคิด ความเชื่อ และพิธีกรรม ที่มีการประนีประนอมระหวางพุทธศาสนา และ
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ความเชื่อแบบดั้งเดิม กระบวนคิดแบบดังกลาวกอใหเกิดศักยภาพในดานของการบริหารจัดการองคแกร
ชุมชน และการสรางจิตสํานึกรวมของคนในชุมชน นําไปสูความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่ายทางสังคม
ในดานทรัพยากรมนุษยแกลาวไดวา หมูบานยางขวายยังคงมีผูรูผูเชี่ยวชาญดานภูมิปใญญาใน
ดานตางๆ ทั้งดานการเกษตร การจักสาน การทอผา การตัดเย็บเสื้อผาไทลื้อ และผูรูดานพิธีกรรม ซึ่ง
ผูรูแตละคนลวนตางมีบทบาทในชุมชน
ด า นเครื อ ข า ยทางสั ง คม พบว า หมู บ า นยางขวายมี ก ารสร า งเครื อ ข า ยทางสั ง คมใน
หลากหลายระดับ ทั้งระดับเครือญาติ ระดับหมูบาน ระดับเมือง และระดับขามชาติ ดังนี้
1) เครื อ ขายระดับ เครื อญาติ มีทั้งการสรางสายสั มพันธแท างสายบิด า มารดา ซึ่งมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพนับถือกัน ทั้งนี้พบวาภายในหมูบานแทบจะเป็นเครือญาติเดียวกันทั้งหมด
และเครือญาติทางธรรม เป็นลักษณะของการสรางเครือขายความสัมพั นธแภายในหมูบาน และนอก
หมูบาน ผานระบบพอแมอุปถัมภแสามเณร เรียกวา "พอออก แมออก" ซึ่งมักจะมีการไปมาหาสูกันอยู
เสมอ ระหวางสามเณรและพอแมอุปถัมภแ และความสัมพันธแดังกลาวไมมีสิ้นสุด แมวาสามเณร หรือ
พระสงฆแรูปดังกลาวจะสิ้นสมณเพศ ความเป็นเครือญาติดั งกลาวยังคงสานตอ โดยที่บุตรบุญธรรมยัง
ตองไปมาหาสู ถามไถขาวคราวความเป็นอยูกันอยูเสมอ
2) เครือขายระดับหมูบาน มีทั้งลักษณะที่เป็นทางการผานระบบการปกครอง (เอิ่ง) เชน
การพัฒนา การประชุม และการคัดเลือกผูนํา และลักษณะที่ไมเป็นทางการเชน เครือขายทางด าน
วัฒนธรรม เชน ผาปุาสามัคคี งานบุญ งานบวช งานมงคลตางๆ ซึ่งชาวบานแตละหมูบานมารวมงาน
กันอยางคับคั่ง
3) เครือขายระดับเมือง หมูบานยางขวายมีการสรางเครือขายทางสังคมระดับเมือง ผาน
พิธีกรรม "กําซิง" ซึ่งชาวเชียงตุง ถือวาเป็นพิธีสําคัญของเมืองเชียงตุง ในอดีตยุคหนึ่งไดมีเจาฟูา เขา
รว มพิธีกําซิงดว ย ปใ จจุ บั นพิธีกําซิง มีห นว ยงานระดับเมือง เชน กรมศาสนา และสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงตุง ผูนําแตละเอิ่ง และหมูบาน เขารวมพิธีทุกปี หมูบานยางขวายยังไดรับการยกยองใน
เรื่องของสถาปใตยกรรมดั้งเดิมแบบไทขืน และหมู บานดั้งเดิมที่ดูแลรักษาเครื่องดนตรีชั้นสูง (ซิง) ที่มี
ความเชื่อมโยงระหวางเชีย งใหมและเชียงตุง จึงกลายเป็นหมูบานมักจะมีแขกตางบานตางเมือง
โดยเฉพาะชาวไทยที่สนใจทางดานประวัติศาสตรแรวมสมัยระหวางเชียงตุงและเชียงใหม และคณะ
ศรัทธาทางพุทธศาสนา เขามาแวะเวียน เยี่ยมชม และศึกษาอยูเสมอ
4) เครื อ ข า ยระดั บ ข า มชาติ เนื่ อ งจากในช ว ง 30 ปี ที่ ผ า นมามี ช าวบ า นยางขวายหนี
สถานการณแความวุนวายในเมืองเชียงตุงไปประเทศไทย ซึ่งชาวบานเรียกวา "เมืองใต" โดยสวนใหญไป
เป็นลูกจางทํางานแถวอําเภอแมสาย ประมาณ 5-10 ปี จากนั้นเริ่มยายไปอยูแถวอําเภอเมือง และตั้ง
รกรากอยูถาวร โดยที่ไดขายบาน ไร นา ขาวของเครื่องใชทั้งหมดใหกับคนในหมูบาน อยางไรก็ตาม
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ปใจจุบันพบวา ชาวยางขวายทั้งที่อยูในหมูบาน และอพยพยายไปอยูที่อื่นยังคงมีการไปมาหาสูกันอยู
เสมอ โดยพบวาชาวยางขวายนิยมไปรักษาตั วในโรงพยาบาลในตัวเมืองเชียงราย รวมถึงการเดินทาง
ไปเที่ยวเทศกาลตางๆ ในจังหวัดเชียงราย ขณะเดียวกันในแตละปีจะมีชาวยางขวายที่อาศัยอยูใน
เมืองไทยกลับมาเยี่ยมญาติพี่นอง และมารวมงานบุญของหมูบานเสมอ นอกจากนี้ยังมีพระสงฆแจาก
บานยางขวายไปบวชเรียน ทั้งในประเทศไทย ประเทศศรีลังกา ประเทศอังกฤษ ฯลฯ ไดมีการสราง
เครือขายทางธรรม หรือ เครือขายบุญขามชาติ ผานกิจกรรมทางดานศาสนา เชน ผาปุาสมัคคี กฐิน
สามัคคี เพื่อสรางวิหาร โรงครัว เจดียแ เป็นตน
ศักยภาพทางดานเครือขายทางสังคมดังกลาว ยึดโยงใหบานยางขวายเชื่อมโยงกับหนวย
ทางสังคมอื่นๆ ทั้งในมิติของการเมือง การปกครอง เครือญาติ วัฒนธรรม ทั้งระดับทองถิ่นจนถึงระดับ
ขามรัฐขามชาติ

ภาพ 69 แสดงเครือขายทางสังคมดานกิจกรรมทางศาสนาของหมูบ าน

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในเชียงตุง
จังหวัดเชียงตุง ถือเป็นพื้นหนึ่งที่นักทองเที่ยวจากทวีปยุโรป และชาวไทยเดินทางเขามา
ทองเที่ยว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพหลายดานที่สามารถรองรับการทองเที่ยวได โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางไปแสวงบุญ หรือ ทําบุญ ตามวัดตางๆ ในเชียงตุง
ปใจจุบันในเมืองเชียงตุงมีโรงแรม 15 แหง จํานวน 529 หอง นักทองเที่ยวในพมาประมาณ
3 ลานคนตอปี เดินทางมายังเชียงตุง 1 ใน 3 ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด โดยเป็นนักทองเที่ยว
ไทยกวา 20,000 กวาคนตอไป เดินทางโดยใชเสนทาง R3B เป็นหลัก สวนนักทองเที่ยวยุโรปสวนใหญ
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เดินทางเขามาทางยางกุง มายังภาคกลางพมา และเชียงตุง บางสวนกลับทางยางกุง บางสวนกลับทาง
ทาขี้เหล็ก เขาประเทศไทย
ระเบียบผานแดนปใจจุบัน สําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางไปยังเมืองเชียงตุง
ได 2 รูปแบบ ไดแก 1) Boarding Pass เดินทางในทาขี้เหล็ก เชียงตุง เมืองลา ระยะเวลา 14 วัน 2)
Visa เดินทางทั่วประเทศพมา ระยะเวลา 28 วัน
ปใจจุบันการเดินทางเขาไปทองเที่ยวเมืองเชียงตุง ไดมีระเบียบใหมคือ หากนักทองเที่ยว
เดินทางโดยใช Boarding Pass ตองมีไกดแนําเที่ยวชาวพมาพาเดินทางเขาไป โดยตองจายคาไกดแวันละ
1000 บาท ตอหนึ่งกรุ฿ปทัวรแ แตหากนักทองเที่ยวเดินทางเขาเชียงตุงโดยใช Visa สามารถเดินทางได
เองโดยไมตองมีไกดแ อยางไรก็ตาม ระเบียบดังกลาวสรางความยุงยากใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญ
เป็นชาวไทยที่ตองการทองเที่ยวแบบสวนตัว หรือ Backpack
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวทุกกลุมไมวาถือบัตรทองเที่ยวแบบใดก็ตาม ตองเขาพักในโรงแรมที่
ขึ้น ทะเบี ย นกั บ ทางรั ฐ บาลเทา นั้ น ไมอ นุญาตให นั กท องเที่ย วพั กตามหมูบ าน หรือกางเต็ นทแ ใน
ลักษณะของ Camping โดยเด็ดขาด สวนหนังสือเดินทางของนักทองเที่ยวในกรณี Boarding Pass
จะถูกเก็บไวที่สํานั กงานตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงตุง ตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในเมือง
เชียงตุง และตองระบุโรงแรมที่พักใหชัดเจน
สรุป : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย ลาว เมียนมา
จากการศึกษาศักยภาพและภูมิปใญญาทางชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และ
สปป.ลาวทั้งสี่หมูบาน รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษาบริบททั่วไปทางสังคมวั ฒนธรรม และการเมืองการ
ปกครองของชุมชนแลวจะเห็นวา ผูคนในพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยกลุมคนที่อาศัยอยูรวมกันอยาง
หลากหลายทางชาติพันธุแ และมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่
ยังคงมีความอุดมสมบูรณแ ดังนั้น ประสบการณแ องคแความรู และภูมิปใ ญญาที่สั่งสมกันมาหลายชั่วอายุ
และสืบทอดจากรุนสูรุนมาแลว สิ่งเหลานี้ถือวาเป็นทุนทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งตอการ
ดํารงอยูของผูคนในอาณาบริเวณดังกลาว
โดยทั่วไปแล ว ศักยภาพหรือภูมิปใญญาที่ถือวาเป็นทุนทางสั งคมวัฒ นธรรมนั้นหมายถึง
ความเป็นชุมชน ไมใชเป็นทุนที่เป็นตัวเงินทุนที่เป็นตัวเงินที่สามารถใชไดหมด หรือถูกขโมยไปใชได
แตทุนทางสังคมวัฒนธรรมหรือองคแความรูเหลานั้นใชไดไมหมด หรือขโมยไปไมได แตหากเราเปลี่ยน
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และสังคมที่มีอยูไปเป็นเงินหรือทุนก็สามารถใชไดหมด หรืออาจจะถูกขโมย
ใชไดงาย พื้นฐานทางสังคมก็ถูกทําลาย สูญหาย และสภาพทางจิตใจที่โอบออมอารีตอกันก็หายไป
ดวย ดังนั้น ศักยภาพดานภูมิปใญญาหรือทุนทางสังคมวัฒนธรรม จึงหมายความรวมถึงทุนทางสังคม
(social capital) ทุนทางสิ่งแวดลอม(environmental capital) และทุนทางวัฒนธรรม (cultural
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capital) ดวย ซึ่งหากเราสะสมทุนทางสังคมวัฒนธรรมไวมากๆ จะกอใหเกิดความมั่งคั่งและความ
มั่นคงทางดานจิตใจและจิตวิญญาณ ที่สําคัญยังหมายความถึงทุนทางทรัพยากรมนุษยแหรือตัวบุคคลที่
ถือวาเป็นทรัพยากรที่มีคุณคายิ่ง ดวยเหตุดังกลาวในบทนี้ไดทําการศึกษาศักยภาพและองคแความรู ภูมิ
ปใญญาที่ถือวาเป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมออกเป็น 4 กลุมดังตอไปนี้
กลุ่มแรกคือ ศักยภาพ/องค์ความรู้ และภูมิปัญญาที่มีต่อภูมินิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกลุมนี้จะเห็นวา ชุมชนตางๆ ในพื้นที่ศึกษา สวนใหญตั้งอยูในพื้นที่เขตปุาสงวน และมี
ปุาไมอุดมสมบูรณแทั้งบานน้ําดี บานน้ําหา (ทาแส) และบานหวยแมซาย มีเพียงบานยางขวายเทานั้นที่
ไมไดอยูในอาณาบริเวณติดเขตปุา และเป็นหมูบานที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งนี้ใน
แตพื้นที่มีการสรางกฎระเบียบขอบังคับ และนําเอาจารีตปฏิบัติเขากํากับ และควบคุมการใชประโยชนแ
จากพื้นที่ดังกลาว เพื่อที่จะสามารถอยูรวมกันไดระหวางผูคน และความอุดมสมบูรณแของทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมนั้น โดยไดนําวิธีคิด องคแความรูภูมิปใญญาและวิถีปฏิบัติเพื่ออยูรวมกับสภาพแวดลอม
เหลานั้นไดอยางสมดุล
ในแตละหมูบา นตางพยายามปรับใชศักยภาพในดานทรัยพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ทั้งที่เป็นดิน น้ํา ปุาไม แมน้ํา ภูเขา ปุาเขาลําเนาไพรที่สวยงาม มีสัตวแน้ํา สัตวแปุา และทรัพยากรที่มีคา
จากปุา ทั้งอาหารการกิน และวัสดุธรรมชาติที่สามารถนํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได สงผลให
ผูคนในพื้นที่ดังกลาวมีภูมิปใญญาและองคแความรูที่เกี่ยวของกับปุาไม น้ํา ภูเขา และการปรับตัวใหเขา
สภาพแวดลอมดังกลาวอยางมากมายมหาศาล ดังนั้น รูปแบบนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชน การเดินปุา ชมธรรมชาติ ชมน้ําตก หรือการเขาปุาเพื่อเรียนรูกิจกรรมไม เป็นตน
กลุ่มที่สองคือ ศักยภาพ/องค์ความรู้ และภูมิปัญญาต่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั้ง
ภายในชุมชน และนอกชุมชน ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมวัฒนธรรมและเกิดการเชื่อมโยงไปสู่
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
ศักยภาพในดานนี้ มีการจัดการโดยการใหนักทองเที่ยวเขามาเดินปุา และเรียนรูวิถีชีวิต
ชาวบานในบานพักของตนเองเพื่อใหเขาใจความเป็นอยูของผูคนในแตละพื้นที่ อาจกลาวไดวาเป็นการ
สรางความสัมพันธแทางดานจิตใจของผูคนในพื้นที่ที่ยังคงมีความสัมพันธแกันอยางเหนียวแนน มีการ
รวมกลุมในทางสังคมเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในระบบเครือญาติและกลุมทางอาชีพตางๆ รวมถึง
รูปแบบการทองเที่ยวที่ถูกถายทอดออกมาในรูปของการสรางความสัมพันธแระหวางกลุมตางๆ เชน
กลุมศิลปวัฒนธรรม การแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การสาธิตการทํากิจกรรมกลุมทอผา กลุมจัก
สาน กลุมตีมีด กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในหมูบาน เป็นตน
กลุ่มที่สามคือ ศักยภาพ/องค์ความรู้ และภูมิปัญญาทีม่ ตี ่อโลกทัศน์ พิธีกรรมความเชื่อจารีต
ประเพณี และการอบรมสั่งสอนหรือการสืบทอดถ่ายทอด
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ศั ก ยภาพและภู มิ ปใ ญ ญาในด า นนี้ หากมองลึ ก ลงไปจะเป็ น ทุ น ทางด า นจิ ต ใจ หรื อ จิ ต
วิญญาณ ซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของสังคมที่คนในชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขหากคนใน
ชุมชนมีจิตสํานึกรวม หรือจิตสํานึกสาธารณะ มีการคิดสรางสรรคแ มีจริยธรรม ชวยกันปกปูองคุมครอง
และอนุรักษแสิ่งแวดลอมที่มีอยูและใชอยางคุมคา
รูปแบบที่เนนการเรียนรูวิ ธีคิดและความเป็นอยูของคนในพื้นที่ ผานกระบวนการรวมกิน
รวมอยู และรวมเรียนรูในกิจกรรมบานพักแบบโฮมสเตยแ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและทําความ
เขาใจตอสิ่งที่คนในพื้นที่ไดปฏิบัติและยึดถือ รวมทั้งกิจกรรมการบายศรีสูขวัญ การแสดงออกทางดาน
จิตใจของคนในชุมชนตอแขกผูมาเยือน เป็นตน
กลุ่มสุดท้ายคือ ศักยภาพทางทรัพยากรมนุษย์ และองค์กรต่างๆภายในชุมชน
ชุมชนทั้งสี่แหงตางเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุแซึ่งแตละพื้นที่ตางก็มีผูนําที่เป็น
ผูนําธรรมชาติของตามความเชื่อและศรัทธาของแตละชาติพันธุแ ซึ่งสวนใหญเป็นผูอาวุโส และผูนําทาง
ความเชื่อที่เป็นทั้งผูนําทางความคิด และการประสานงานกับหนวยงานหรือองคแกรตางๆที่เกี่ยวของทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชน
จากศักยภาพ และภูมิปใญญาในดานตางๆ ของชุมชนทั้งสี่แหงจะเห็นวา ชุมชนในพื้นที่
ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว ตางมีศักยภาพและความรูตอการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
การแกไขปใญหาตางๆของชุมชนและการบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในชุมชนไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีกลุมองคแกรชุมชนในแตละหมูบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนสงเสริมการ
บริหารจัดการภายในชุมชนใหสามารถพัฒนาไปภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมใหมปใจจุบัน อาจกลาวไดวา ชุมชนเองมีศักยภาพและภูมิปใญญาที่เพียงพอหรือเขมแข็ง
พอที่จะตอบโตกับกระแสโลภิภิวัตนแหรือการพัฒนาความรวมมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต
อาจจะยั งขาดประสบการณแแ ละทั กษะบางประการที่จํ าเป็ นตอ งอาศัยการพัฒ นา ส งเสริม หรื อ
สนับสนุนใหชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการ หรือมีความรูมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ศักยภาพและภูมิปใญญาทั้ง 4 ดานนี้ ถือวาเป็นรากฐานสําคัญในการที่จะทํา
ใหเกิดการกระบวนการเรียนรู และทําความเขาใจกับเพื่อนบานตางวัฒนธรรมใหเกิดการมองโลกมอง
สังคม กับมนุษยแที่ตางวัฒนธรรมอยางเขาใจซึ่งกันและกัน อันจะนํามาซึ่งการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
แห ง ความเป็ น มนุ ษ ยแ ข องกั น ที่ สํ า คั ญ เป็ น ฐานสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การท อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพและองคแ ค วามรู ข องคนในท อ งถิ่ น รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ สถานการณแ ก าร
ทองเที่ยวในปใจจุบันที่ไมเพียงแตเป็นการทองเที่ยวเพื่อความบันเทิงใจอยางเดียว แตเป็นการทองเที่ยว
ที่เนนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการทําความเขาใจตอผูคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
ในพื้นที่ชายแดนไทย ลาว เมียนมา

ในบทนี้ นํ าเสนอกรอบความคิด การดํ าเนิน กิจกรรมและกระบวนการเรีย นรูและสร า ง
เครื อขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมในพื้นที่ช ายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว
ภายใตแผนกิจกรรมในโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปใญญาและศักยภาพในการจัดการทองเที่ยว
เชิงวัฒ นธรรมของหมูบ านชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว ซึ่งไดออกแบบ
กิจกรรมและกระบวนการเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหเกิดการสรางเครือขายการทองเที่ยวฯ รวมกัน
ระหวางพื้นที่วิจัยในประเทศไทย เมียนมา และสปป.ลาว โดยเนนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สรางเครือขายในการบริหารจัดการทองเที่ยวฯ ทั้งในรูปแบบของการศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนของทั้ง
สามประเทศ การฝึ กอบรม การหนุน เสริม กิจ กรรมการทอ งเที่ย วซึ่ งกั นและกัน เวที แลกเปลี่ ย น
ประสบการณแการบริหารจัดการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนประสบการณแและองคแความรูในดานตางๆ
เนื้อหาในการนําเสนอไดแบงออกเป็น 4 ประเด็น คือ ประเด็นแรกเป็นการกําหนดกรอบ
ความคิดและรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและสรางเครือขายของ
ชาวบานในพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 หมูบาน ประเด็นที่สอง กําหนดแผนปฏิบัติงานในการดําเนินกิจกรรม
และโครงการเรียนรูตางๆ ประเด็นที่สามคือ นําเสนอกิจกรรมและผลการปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรม
ที่ไดกําหนดไว ประเด็นสุดทาย บทสรุปและสิ่งที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมปฏิบัติการอยางมีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กรอบความคิดและรูปแบบในการทางาน
กิจกรรมที่กําหนดในแผนกิจกรรมถูกไดกําหนดกรอบความคิดบนหลักการสําคัญคือ การ
เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของคนในพื้นที่วาทุกพื้นที่ตางมีศักยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการ มากไปกวานั้นเชื่อวา หากคนในชุมชนมีโอกาสและกระบวนการจัดการเรียนรูก็จะ
สามารถพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนไดไปทางที่ดีไดเสมอ ดังนั้น ทีมวิจัยจึงไดออกแบบกรอบการทํางาน
และแผนกิจกรรมโดยการใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม (Participatory Action
Research: PAR) ที่ประกอบไปดวยกระบวนการคนควาทางสังคม (Social Investigation) การให
การศึกษา (Education) และการกระทําหรือการปฏิบัติการ (Action) ดังตอไปนี้
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กระบวนการค้นคว้า
ทางสังคม

• ผลการวิจัยบทที่ 4-5

การให้การศึกษา

• การอบรม และสัมมนาดาน
การทองเที่ยว
• การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณแ

การปฎิบัติการ

• การพั ฒ นารู ป แบบการท อ งเที่ ย ว
เชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแ
ในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และ
สปป.ลาว
• การสร า งเครื อ ข า ยการท อ งเที่ ย ว
เชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม

แผนภูมิ 2 แสดงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวม
จากแผนภูมิ 2 จะเห็นวา กระบวนการคนควาทางสังคม (Social Investigation) เป็น
กระบวนการมีสวนรวมในการคนควาและรวบรวมองคแความรูหรือภูมิปใญญาของแตละพื้นที่ โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยไดมีการคัดเลือกผูชวยนักวิจัยในพื้นที่ซึ่งเป็นคนในหมูบาน
มาร ว มกัน เขีย น และตรวจสอบขอมูล ในระดับพื้นที่ รวมทั้งการคนควาบริบทพื้นที่ชุมชนทั้งดาน
ประวัติศาสตรแความเป็นมา เศรษฐกิจ สังคม และจารีตประเพณีตลอดจนความสัมพันธแและศักยภาพ
ของชุมชนในดานตางๆ โดยผูชวยนักวิจัยในแตละพื้นที่ประกอบดวย พื้นที่บานหวยแมซายคือ นาง
ทัศนียแ วารีชมพู เจาหนาที่ศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย บานยางขวายคือ Miss.Nang Woe Hom เจาหนาที่สภาวัฒนธรรมและศาสนา
เมืองเชียงตุงนางบัวหอม สวนบานน้ําดีมีผูชวยนักวิจัยที่เป็นนายบานหรือผูใหญบานน้ําดีคือ ทาวบุน
สาย ดอปะเสิด
กระบวนการให การศึกษา (Education) เนนกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรียนรู และให
การศึกษาแบบธรรมชาติแกชาวบานในพื้นที่ เพื่อกระตุนใหเกิดกระบวนการเรี ยนรูดวยตนเอง โดยจัด
ให มีกิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ของเครื อข า ยทางการท องเที่ ยวทั้ง สามประเทศจากตั ว แทน
ชาวบาน 4 หมูบานในรูปแบบของการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งใน
ระดับชาวบาน และวิชาการ การจัดกิจกรรมงานบุญทอดกฐิน หรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา
การกระทําหรือการปฏิบัติการ (Action) เนนการปรับใชหรือประยุกตแองคแความรูหรือสิ่งที่
ไดเรียนรูมาปรับ ใชในระดับ พื้น ที่ เพื่อสรางรูปแบบและเครือขายการเรียนรูในการบริห ารจัดการ
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ทองเที่ยวที่เชื่อมโยงระหวางกลุมองคแกรภายในและภายนอกชุมชน ที่เนนศักยภาพและลักษณะเฉพาะ
ของแตละชุมชน
อยางไรก็ตาม ในแงบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมนั้น ในงานวิจัยนี้ ประกอบไปดวยบุคคล 3 ฝุาย ไดแก (1) บุคคลเปูาหมาย ไดแก ชุมชนในพื้นที่
วิจัยใน 3 ประเทศ ซึ่งทราบขอมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ขอจํากัด จุดแข็ง จุดอออน และปใญหาของ
ชุมชน (2) นักวิจัย ในฐานะนักวิชาการที่เป็นผูนําทางความคิด จัดระบบขอมูล เรียบเรียงและ
วิเคราะหแ ขอมูล และ (3) หน วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งเป็นกลุ มที่ให การสนับสนุนชุมชน โดยจะเนน
หนวยงานดานวัฒนธรรม การทองเที่ยว และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ดังแผนภูมิ 3
ชาวบ้าน 3 ประเทศ
4 หมู่บ้าน

รูปแบบและเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมฯ
นักวิจัย และ

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทางวัฒธรรม การท่องเที่ยว

ผู้ช่วยนักวิจัย

และสถาบันการศึกษา

แผนภูมิ 3 แสดงการมีสวนรวมในกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
จากแผนภาพ 3 กระบวนการมี ส ว นร ว มในการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้ ได ใ ช
กระบวนการมีสวนรวมทั้งรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ และการไดรับผลประโยชนแที่ไดจากการบริหาร
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จัดการทองเทีย่ วโดยเนนที่ตัวชาวบานในแตละพื้นที่เป็นสําคัญ สวนนักวิจัย ผูชวยนักวิจัย หนวยงานที่
เกี่ ย วข อ ง และสถาบั น การศึ ก ษาในแต ล ะพื้ น ที่ เ ป็ น เพี ย งผู ที่ ค อยกระตุ น และหนุ น เสริ ม ให เ กิ ด
กระบวนการบริหารจัดการและการเรียนรูเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพื้นที่ของตนเองใหดียิ่งขึ้นเทานั้น
แผนกิจกรรมและรูปแบบการทางาน
ในสวนของกิจกรรมและโครงการซึ่งจะนําไปสูการสรางเครือขายและการพัฒนารูปแบบการ
ทองเที่ยวฯ แบงออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแก
รู ป แบบแรกคื อ การเสริ ม สรา งศั กยภาพในการบริ ห ารจั ดการ และความมั่น ใจในการ
ดําเนินการจัดการทองเที่ยวใหแกชุมชนในพื้นที่ศึกษาวิจัย ในลักษณะของการจัดกิจกรรมลงพื้นที่หนุน
เสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของชุมชน พรอมกับทดลองนํานักทองเที่ยวเขาไปพักและเขารวมกิจกรรม
ทางการทองเที่ยวของหมูบาน 2 โครงการ
รู ป แบบที่ ส อง การเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยการเรี ย นรู และการศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การ
ทองเที่ ย วโดยชุมชน ในประเทศ ลาว และไทย ในลั กษณะของการฝึ ก อบรม และศึ กษาดู งาน 3
โครงการ เพื่อเป็นการใหความรู เพิ่มพูนแนวคิด ทัศนคติ และแลกเปลี่ยนประสบการณแ รวมทั้งเป็น
การสรางเครือขายการทองเที่ยวระหวาง 3 ประเทศ
รูปแบบที่สาม การจัดกิจกรรมการท องเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม ในรูปแบบการ
เสริมสรางเครือขายญาติธรรมดวยการทอดกฐินสามัคคี ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา
รู ป แบบที่สี่ การจั ดงานเวทีสั มมนาแลกเปลี่ ย นประสบการณแ และวางแผนการพัฒ นา
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน รวมทั้งการจัดเวทีกลุมยอยในระดับพื้นที่
เพื่อตรวจสอบขอมูลและแกไขขอมูลในระดับพื้นที่ รายละเอียดตามแผนกิจกรรมในตาราง 4
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ตาราง 4 แสดงแผนกิจกรรมการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม
ช่วงเวลา
2558

2
กิจกรรม

2

557

559
ธ

.ค.

.ค.

ม
.พ.

ก
.ค.

มี
ม.ษ.

1.

กิจกรรมการเรียนรูวิถีธรรมชาติ วิถี
วั ฒ นธรรม และการบริ ห ารจั ด การ
ท อ งเที่ ย วเชิ ง สร า งสรรคแ ข องชุ ม ชน ณ
แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว

2.

กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ศึ ก ษาดู ง าน และสร า งเครื อ ข า ยการ
บริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่
ชายแดนไทย สปป. ลาว และสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ณ ประเทศไทย

3.

กิ จ กรรมการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ศึกษาดูงานและสรางเครือขายการบริหาร
จัดการทองเที่ยวใหกับผูนําชุมชนในพื้นที่
ชายแดนไทย สปป. ลาว และสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ณ แขวงหลวงน้ําทา
สปป.ลาว

4.

กิจกรรมการเรียนรูวิถีธรรมชาติ วิถี
วั ฒ นธรรม และการบริ ห ารจั ด การ
ทอ งเที่ ยวเชิ งสร างสรรคแของชุม ชนของ
นักศึกษา ณ แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว

5.

กิ จ กรรมการสร า งเครื อ ข า ยญาติ
ธรรม เพื่ อ สร า งความสั ม พั น ธแ แ ละ
เครือขายความรวมมือภาคประชาชนใน
พื้ น ที่ เ ปู า หมาย โดยการจั ด ทอดกฐิ น
สามัคคี ณ จังหวัดเชียงตุง สหภาพเมียน
มา
6.กิจกรรมการสรางเครือขายทางวิชาการ
ระหวา งนั กวิ ช าการทั้ งสามประเทศ ใน
เวที ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด า นชาติ
พั น ธุแ ศึ ก ษาในภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง ณ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย ประเทศ
ไทย
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เ
.ค.

พ
.ย.

มิ
.ค

ก
.ค.

ส
.ย.

ก
.ค.

ต
.ย.

พ
.ค.

ธ
.ค.

ม

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการตามแผนการวิจัย
1. กิจกรรมการเรียนรู้วิถีธรรมชาติ วิถีวัฒนธรรม และการบริหารจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนในแขวงหลวงน้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ บ้านน้า
ห้า และบ้านน้าดี แขวงหลวงน้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 1 - 4
ธันวาคม พ.ศ. 2557
กิจกรรมการเรียนรูฯ ในครั้งนี้ มีเปูาหมายในการดําเนินกิจกรรมคือ เพื่อใหเปิดโอกาสให
ชาวบานในพื้นที่วิจัยทั้งบานน้ําหา (ทาแส) และบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ไดฝึกฝนการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวใหแกนักทองเที่ยวที่เขามาชุมชนในรูปแบบของกลุมนักทองเที่ยว
และสรางความภาคภูมิใจตอการบริหารจัดการทองเที่ยวใหแกชุมชน โดยไดนํานักศึกษาและนักวิจัย
จํานวนทั้งสิ้น 40 คนจากประเทศไทยเขาไปเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนในหมูบานทั้งสองแหง และให
ชาวบานกับนักศึกษาไดศึกษารูปแบบการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ณ บานน้ําหา (ทาแส) และบาน
น้ํ า ดี แขวงหลวงน้ํ าทา สปป.ลาว โดยการจัด กลุ ม นัก ศึ กษา และนั กวิ จั ยลงไปในชุ มชนในฐานะ
นักทองเที่ยว เพื่อทําการศึกษารูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเต็มรูปแบบของชุมชนในพื้นที่วิจัย โดย
รวมกันดําเนินกิจกรรมดังนี้
1) ศึกษารู ป แบบการบริห ารจัดการดานที่พัก อาศัยของนักทองเที่ยว โดยการจัดแบง
นักศึกษาพักตามบานในรูปแบบโฮมสเตยแ และเก็บขอมูลการจัดการที่พัก อาหาร เครื่องนอน ฯลฯ
รายครัวเรือน
2) ศึกษาเสนทางเดินปุา ในรูปแบบของการทองเที่ยวเชิงนิเวศของบานน้ําหา(ทาแส) และ
น้ําดี
3) ศึกษารูปแบบและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เป็นสวนหนึ่งของการจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน
4) การจัดกิจกรรมสันทนาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทย
นักศึกษาวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา และชาวบานในพื้นที่วิจัย เพื่อการสรางความสัมพันธแอันดีระหวาง
กัน ดังรูปภาพ

ภาพ 70 แสดงกิจกรรมเรียนรูรว มกันระหวางนักศึกษากับชาวบานในพื้นที่
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จากการดําเนินกิจกรรมดังกลาว ทําใหชาวบานในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพและ
ความสามารถในการบริหารจัดการการทองเที่ยว และมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการทองเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในสวนนักศึกษาในฐานะเยาวชนคนรุนใหม และเยาวชนในพื้นที่ก็เกิด
กระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกัน

ภาพ 71 แสดงกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูในแตละพื้นที่

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้แบงออกเป็นสองสวนคือ สวนนักวิจัย และนักศึกษาที่เขา
มาเรียนรูในระดับพื้นที่ ทําใหไดเรียนรูและเขาใจสภาพวิถีชีวิตและวิถีความเป็นอยูของคนในชุมชนทั้ง
สองแหงละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังไดความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงชาติ
พันธุแและวัฒนธรรมในพื้นที่ชุมชนแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ใหมีความลึกซึ้งและถองแทมากยิ่งขึ้น
อี ก ส ว นหนึ่ ง คื อ ในระดั บ ชุ ม ชน ทํ า ให ชุ ม ชนเกิ ด ประสบการณแ ใ หม ๆ ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
วัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการรับ
นักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน มากไปกวานั้น กิจกรรมที่จัดขึ้นทําใหคนในชุมชนเกิดความมั่นใจและ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และการบริหารจัดการการทองเที่ยวของตนเอง นักศึกษาและชาวบานได
เรี ย นรู ซึ่งกัน และกัน กอให เกิดเครือขายความสั มพันธแขามพรมแดนทั้งในมิติของการศึกษา และ
มิตรภาพที่ดีตอกันระหวางนักศึกษาและชาวบาน
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2. กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ศึก ษาดูง าน และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการบริ หารจั ดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้น ที่ชายแดนไทย สปป. ลาว และสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา ณ
จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
กิจกรรมนี้ฯ จัดขึ้นภายใตโครงการวิจัยเรื่อง ศึกษาภูมิปใญญาและศักยภาพในการบริหาร
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย สปป. ลาว สาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมา และ
ความร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า งวิ ท ยาลั ย ครู ห ลวงน้ํ า ทา แผนกแถลงข า ว วั ฒ นธรรมและการ
ทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สภาวัฒนธรรมแหงเมืองเชียงตุง
สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมา และศู นยแ ช าติ พัน ธุแศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เชีย งราย โดยมี
วัตถุประสงคแสําคัญ 3 ประการ ไดแก
ประการแรก การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน
ระหว า งตั ว แทนชาวบ า นจั ง หวั ด เชี ย งราย ประเทศไทย ตั ว แทนชาวบ า นจากแขวงหลวงน้ํ า ทา
สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว และตัว แทนชาวบานจากเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐ แห ง
สหภาพเมียนมา
ประการที่สอง การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑแ
พื้นบาน อาทิ งานหัตถกรรม งานศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษแฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ตามธรรมชาติ
ประการสุดท้าย การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนความสัมพันธแอันดีระหวาง
ผูรู ผูนํา และชาวบานจากตัวแทนหมูบานทั้ง 3 ประเทศ เพื่อรองรับความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งจะบรรลุขอตกลงอยางเป็นทางการในปลายปี พ.ศ. 2558 นี้
ผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ประกอบดวย 3 กลุมสําคัญคือ
กลุมแรก ตัวแทนจากแขวงหลวงน้ําทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จํานวน 18 ทาน ประกอบดวย ผูแทนจากวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา 1 ทาน ผูแทนแผนกแถลงขาว
วัฒนธรรม และทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา 2 ทาน ผูนําชาวบานจากหมูบานน้ําหา และหมูบานน้ําดี
จํานวน 15 ทาน
กลุมที่สอง ตัวแทนจากเมืองเชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมา จํานวน 8
ทาน ประกอบดวย ประธานสภาวัฒนธรรมไตแหงเมืองเชียงตุง 1 ทาน ชาวบานและผูนําบานยาง
ขวาย จํานวน 7 ทาน
กลุ ม ที่ ส าม สํ า หรั บ ปราชญแ ช าวบ า นของจั ง หวั ด เชี ย งราย ประกอบด ว ย ผู รู ผู นํ า และ
ชาวบานหมูบานหวยขม บานหวยแมซาย และบานอาผา ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ซึ่งจะรอรับรองอยูในหมูบานและแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สําคัญยิ่งอีกแหงหนึ่งคือ มหาวิทยาลัยราช
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ภัฏเชียงราย ที่ประกอบดว ย ศูนยแสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาทองถิ่นและอาเซียน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้
กิจ กรรมที่ 1: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดประสบการณแ ดานการบริห ารจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน
1) ผศ.ดร.ชูกลิ่น อุนวิจิตร อาจารยแประจําภาควิชาการทองเที่ยว บรรยายเพื่อใหความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และโครงการพัฒนาความรวมมือตางๆที่จะ
เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ และใหแงคิดในการเตรียมความพรอมรองรับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ภาพ 72 แสดงกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2) ชาวบานระดมกลุมยอยเพื่อคนหาศักยภาพและภูมิปใญญาของแตละหมูบานเพื่อนํามา
เป็นทุนทางสังคมวัฒนธรรมในการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณแความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับตัวดานการทองเที่ยวที่จะเกิดขึ้น
3) ชาวบานไดพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงประเด็นทิศทางการสรางเครือขายและความรวมมือใน
ระดับภาคประชาชนที่จะชวยเหลือและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่ 2: การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณแดานอาชีพเสริมในระดับพื้นที่
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการแปรรูปผลิตภัณฑแพื้นบานประกอบดวยกลุม
ผลิตภัณฑแแปรรูปไมกวาดดอกหญา กลุมแปรรูปผลิตภัณฑแหวาย และกลุมตัดเย็บเสื้อผาที่ไดรับการ
สนับสนุนสงเสริมจากองคแกรบริหารสวนตําบลแมต๋ํา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
2) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแ และการ
บริ ห ารจั ดการท องเที่ ย วโดยชุม ชนบ านห ว ยแม ซาย ตําบลแมย าว อําเภอเมื องเชี ยงราย จั งหวั ด
เชียงราย
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ภาพ 73 แสดงกิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับชาวบานในระดับพื้นที่

3) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการบานพักโฮมสเตยแบานอาผา
พัฒนา ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
4) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการปุาชุมชนบานหวยขมนอก
ตําบลแมยาว อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ 74 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกับชาวบานในพื้นที่ตําบลแมยาว จังหวัดเชียงราย

5) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนศูนยแฯ วิจัยผลิตภัณฑแอาหารฯ โดยผศ.มาลี หมวกกุล ได
ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกตแใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในหมูบาน เพื่อสรางมูลคาใหสามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยว นอกจากนี้วัตถุดิบธรรมชาติ เชน ใบสับปะรด สามารถนํามาสรางมูลคา สรางราคา
และรายไดใหกับชุมชนได
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ภาพ 75 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

6) ศูนยแความหลากหลายทางชีวภาพฯ โดยผศ.ดร.รณิดา ปิงเมืองไดให แงคิดในการจัด
ภูมิทัศนแรอบๆ ชุมชนใหนาอยูรองรับการทองเที่ยว รวมทั้งยังใชพืชพันธุแในทองถิ่นมาใชปรุงแตงอาหาร
ตอนรับนักทองเที่ยว
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในครั้ งนี้ ทํ า ให ตั ว แทนชาวบ า นทั้ง 3 ประเทศ 4 ชุ ม ชนได เ รี ย นรู
ประสบการณแในการบริหารจัดการทองเที่ยวของแตละพื้นที่ รวมทั้งสามารถนําเอาศักยภาพภูมิปใญญา
และประสบการณแที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู กลับไปปรับใชในแตละพื้นที่ได ตลอดจนเป็นการสราง
เครือขายความรวมมือในภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นตอไป
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมในครั้ งนี้ ทํ า ให ตั ว แทนชาวบ า นทั้ง 3 ประเทศ 4 ชุ ม ชนได เ รี ย นรู
ประสบการณแในการบริหารจัดการทองเที่ยวของแตละพื้นที่ รวมทั้งสามารถนําเอาศักยภาพภูมิปใญญา
และประสบการณแที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกลับไปปรับใชในแตละพื้นที่ได ตลอดจนเป็นการสราง
เครือขายความรวมมือในภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นตอไป
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ศึกษาดูงานและสร้ างเครือข่ายการบริหารจัดการ
ท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ายแดนไทย สปป. ลาว ณ แขวงหลวงน้ าทา สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กิจกรรมนี้ฯ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายใตโครงการวิจัยรวมระหวางวิทยาลัยครูหลวง
น้ําทา แผนกแถลงขาว วัฒนธรรมและการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สภาวั ฒ นธรรมแห ง เมื อ งเชี ย งตุ ง สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมา และนั ก วิ จั ย
โดยมีวัตถุประสงคแสําคัญหลักสองประการ คือ
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ประการแรก เพื่อเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณแการบริหารจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชน ระหวางตัวแทนชุมชนทองเที่ยวจากจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ตัวแทนชาวบานจากแขวง
หลวงน้ํ า ทา สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และตั ว แทนชาวบ า นจากเมื อ งเชี ย งตุ ง
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
ประการที่สอง เพื่อสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูและเพิ่มพูนความสัมพันธแอันดีระหวาง
ผูรู ผูนํ า และชาวบ านของจังหวัดเชีย งราย แขวงหลวงน้ําทา และเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐ แห ง
สหภาพเมียนมา เพื่อรองรับความรวมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ผูเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ ประกอบดวย แกนนําจากสภาวัฒนธรรมเมือง
เชียงตุง ประเทศสาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมา จํานวน 4 ทาน และแกนนําชาวบานบานหวยแม
ซาย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายประเทศไทย จํานวน 4 ทาน
กิจกรรมที่ไดดําเนินการคือ การเขาเยี่ยมเยือนวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา หมูบานน้ําหา (ทาแส)
หมูบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว และขยายความรวมมือไปยังกลุมเครือขายอิ้วเมี่ยนในเขต
เมืองสิง แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ดวย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ จะนํามาซึ่งความรู
ความเขาใจซึ่งกันและกัน กระซับความเป็นมิตรสัมพันธแทางชาติพันธุแที่เหนียวแนนมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือวา
มีความสําคัญอยางยิ่งในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางสลับซับซอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรูนํามา
ซึ่งพลังรวมสราง ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอความรวมมือกันของประชาชนภายใตกระแสประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และภายใตกระแสโลกาภิวัตนแ
การดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงใหปราชญแชาวบาน ผูรู
ผูนําชาวบานในภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันในครั้งนี้ อันจะมามาซึ่งการขยาย
และเพิ่มพูนความรวมมือซึ่งกันและกันระหวางประชาชนในภูมิภาคลุมน้ําโขงใหหนักแนนมั่นคงยิ่งขึ้น
ในอนาคต
กิจกรรมที่ 1: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และถอดถอนบทเรียน ณ วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา
แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
เนื้อหาสาระที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูเขารวมทั้ง 3 ประเทศ
1) บทบาทและหนาที่ของสถาบันการศึกษาตอการนําพาประชาชนเขาสูเขตประชาคม
อาเซี ย น สถาบั น การศึ กษา นอกจากมี ส ว นสํ า คัญ ในการผลิ ตบั ณฑิ ต ที่มี คุ ณภาพไปทํ า งานรับ ใช
ประชาชนในทองถิ่นแลว สถาบันการศึกษายังตองทําหนาที่เป็นผูนําทางปใญญาใหแกประชาชนดวย
ครูบาอาจารยแจะตองเป็นผูที่นําในการพัฒนาสังคมและชุมชน
2) เครื่องมือสําคัญในการทํางานกับประชาชนคือ การดําเนินโครงการวิจัย เพื่อสานสราง
ความสั มพั น ธแภ าคประชาชนในระดับต างๆ ประการที่ส าม การพั ฒ นาบุคลากรสํ าคัญ ของแตล ะ
สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งคนรุนใหมที่จะตองศึกษาตอและกาวไปสูการเป็นบุคลากรที่
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สําคัญของมหาวิทยาลัยฯ และประการสุดทาย การไปมาหาสูกันของพี่นองประชาชนกลุมชาติพันธุแ
ตางๆ เพื่อเชื่อมสัมพันธแและเรียนรูซึ่งกันและกัน
3) ตัว แทนแกนนํ าในภาคส ว นตางๆ ได พูด คุยแลกเปลี่ ย นถึง ประเด็น ทิศทางการสรา ง
เครือขายและความรวมมือในระดับภาคประชาชนที่จะชวยเหลือและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน
กิจกรรมที่ 2: การศึกษาดูงานในระดับพื้นที่
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต และความเป็นอยู ตลอดจนทรัพ ยากรปุา
และน้ํ าอัน อุดมสมบู รณแของชาวกํามุบานน้ําหา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยประชาชนของชาวแลนแตนบานน้ําดี
2) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีชีวิต และความเปลี่ยนแปลงของกลุมชาติพันธุแ
อิ้วเมี่ยนบานอุดมสิน เมืองสิง แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ที่กําลังเปลี่ยนแปลงจากระบบการเกษตร
แบบยังชีพ ไปสู การเป็ น ผู รับ จ างในพื้นที่การเกษตรของตนเองของนายทุนผูมาทําการเกษตรเชิง
พาณิ ช ยแ ของกลุ มทุ น จากประเทศจี น ที่ มาเช า พื้ นที่ ก ารเกษตรของชาวบา นในการเพาะปลู ก พื ช
เศรษฐกิจ เชน กลวย ยางพารา และโรงงานตางๆ

ภาพ 76 แสดงการเยี่ยมเยือนและแลกเปลีย่ นในวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา และพื้นที่หมูบานตางๆ

4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการศึกษา กับการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์
ในปัจจุบัน ณ วิทยาลัยครูหลวงน้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 18
-21 กันยายน พ.ศ. 2558
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ในการจัดกิจ กรรมนี้ ไดแบ งชวงกิจกรรมออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก ชวงเตรียมการและ
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรูบรรยายพิเศษ เรื่อง “การศึกษาและการ
พัฒนาเพื่อมิตรภาพและความรวมมือสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางยั่งยืน ” โดย อาจารยแกําทน
หลวงลือไซ อธิการบดีวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทาเป็นหนึ่งในวิทยาลัยครูทั้ง 10 แหงของสปป.ลาว การพัฒนา
บุคลากรของลาวนั้นก็มีความรวมกับตางประเทศที่จะมีการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งอาจารยแที่สอนอยูในวิทยาลัยครูหลวงน้ําทาสวนใหญจะไปศึกษาตอที่ประเทศจีน เวียดนาม
และยุโรปเพื่อจะไดกลับมาพัฒนาการศึกษาระบบการศึกษารวมไปถึงมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศ
ลาวก็มีหลายประเทศเขามาสรางอาคารรวมไปจนถึงสนับสนุนทางการศึกษาอื่นๆอีกดวย
สําหรับการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น รัฐบาลตอบรับการเขาสูประชมคมอาเซียน
ดวยการแกไขกฎหมาย ระเบียบตางๆเพื่อมีการดําเนินนโยบายทางดานการศึกษาไดอยางรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น ใหความสําคัญกับกลุมชาติพันธุแมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใหโอกาสไดเขาสูระบบการศึกษาและ
ที่สําคัญในเรื่องของภาษาจีนก็เป็นเปูาหมายหนึ่งของทางวิทยาลัยครูหลวงน้ําทาใหความสําคัญ ซึ่ง
คําพูดหนึ่งที่ทําใหเราตองตระหนักถึงประเทศจีนอยางมากคือจีนเป็นประเทศที่ฉลาดหากเรายอมรับ
การชวยเหลือของเขาแลวอาจจะไมสามารถรูเทาทันถึงการเขามาชวยเหลือนั้นมีอะไรแอบแฝงมาดวย
หรือไม ซึ่งเป็นประเด็นที่ตองระมัดระวัง แตอยางไรก็ตามภาษาจีน ก็ถือวามีความสําคัญเป็นอยางมาก
ในอาเซียนและก็ควรใหการศึกษาเรียนรูภาษาจีนใหสามารถรูเทาทันประเทศจีน และสามารถที่จะ
เจรจาตอรองกับประเทศจีนได
ตามแนวคิดของทานอธิการบดีใหความเห็นเพิ่มเติมอีกวา การทําการวิจัยก็มีความสําคัญ
เป็นอยางยิ่งตอการที่จะทําความเข าใจสถานการณแตางๆ หรือปใญหาในมิติตางๆรอบตัว การทํางาน
วิจัยรวมกันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย หรือรวมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในและตางประเทศถือวาเป็น
เครื่องมือสําคัญที่สรางความเขาใจกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งทางวิทยาลัยครูหลวงน้ําทาได
มีนโยบายหลักของการทําวิจัยคือมุงเนนไปการทําความเขาใจและเรียนรูรวมกับชุมชนทองถิ่นเป็นหลัก
โดยสวนใหญจะมุงเนนใหครูอาจารยแทําการศึกษาวิจัย และพัฒนาองคแความรูในระดับพื้นที่ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได และการทําความเขาใจกับชาวบานทองถิ่นและใชงานวิจัยที่เราทําการวิจัยเขาไปพัฒ นา
ทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาตอไป
ชวงที่สอง ชวงดําเนินการอยูในแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว การเดินทางไปแลกเปลี่ยนใน
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา ประกอบดวย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 12 คน อาจารยแ
จํานวน 2 คน เดินทางไปลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดั บพื้นที่ชุมชนชาติพันธุแในหมูบานน้ําหา
หมูบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนกับกลุมคณาจารยแและนักศึกษาภาควิชา
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วิทยาศาสตรแสังคม ซึ่งประกอบดวยคณาจารยแผู บริหารและนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมี
รายละเอียดเนื้อหาสาระดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1: ช่วงการบรรยายพิเศษในวิทยาลัยครูหลวงน้าทา บรรยายพิเศษเรื่อง
ระบบการศึกษา และทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อเตรียมรับกับ การเปิด
ประชาคมอาเซียนของ สปป.ลาว โดย ดร. จับ บุญทวี รองอธิการบดีวิทยาลัยครูหลวงน้าทา
ประเด็นแรก ไดพูดถึงการทําความเขา ใจลักษณะการเปิดเสรีเขตเศรษฐกิจอาเซียน และ
ความสัมพันธแ ระหวางประเทศ ในอนาคตการเปิดเสรีเขตเศรษฐกิจอาเซียนของ 10 ประเทศ
ประชาคมอาเซียนโดยมีพลเมืองประเทศสมาชิกตองรวมมือกัน โดยตองยึดหลักแหงความเชื่อที่วา
มนุษยแนั้นมีความเสมอภาคดวยกัน ไมวาจะเป็นความเสมอภาคกันทางเศรษฐกิจ ความเสมอภาทาง
สังคม และความเสมอภาคทางสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคดานการศึกษา เป็นตน
เมื่อการเปิดเสรีเขตเศรษฐกิจอาเซียนการคาระหวางประเทศมาถึง ตัวเราเองในฐานะเป็น
สวนหนึ่งของพลเมืองประชมคมอาเซียน จะสามารถปรับตัวเขากับพลเมืองสวนใหญอาเซี ยน เพื่อจะ
แสวงหาโอกาสและไขวควาสรางประโยชนแแหงความสําเร็จแกตัวเองไดมากนอยเพียงใด จึงเป็นสิ่ง
สําคัญตองทบทวนใหดี ซึ่งในกรณีในการเคลื่อนยายกลุมองคแกรนํา หรือกลุมแรงงานตางๆ โดยหลัก
แลวยอมจะมีโอกาส ในการคัดสรร นักวิชาชีพตางๆ หรือกลุมแรงงานมากฝีมือในการเขาทํางานเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้น นักศึกษา และคนรุนใหมจึงมีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองทําความเขาใจและปรับตัว
ใหเทาทันอยางมีหลักการ ที่สําคัญตองมีองคแประกอบสําคัญดังตอไปนี้
ประการแรก การใชภาษาในการติดตอสื่อสารกันในกลุมอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งสามารถที่จะประสานผลประโยชนแรวมของทั้งสองฝุาย
ประการที่สอง ในการแขงขันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งตองตื่นตัวอยูตลอดเวลา และ
ตองเรียนรูอยูเสมอ ตองพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา เพื่อกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ประเด็นที่สอง คือระบบการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ใน สปป. ลาว
รัฐบาลจะเป็นผูที่รับผิดชอบในคาใชจายของการเรียนและออกแบบการสอนใหแกนักเรียน
นักศึกษา โดยมีนโยบาย โครงการลบลางความยากจนใหหมดสิ้นไปภายใน ค.ศ. 2020 ซึ่งรัฐบาลจะ
คัดสรรนั กเรี ย น นั ก ศึกษา จากพื้นที่ห า งเขา มาศึกษาเรีย นรูวิช าชีพให มีความแตกฉาน และให มี
ความสามารถ เมื่อจบจากสถานศึกษาแลว รัฐบาลจะสงตัวผูศึกษากลับไปในพื้นที่ของผูศึกษา เพื่อ
ถายทอดความรู ความสามารถตอไปแกชุมชนของตน เชน ครูผูสอน ซึ่งดวยนโยบายในลักษณะนี้ถือ
เป็นการใหความสําคัญแกการพัฒนาสติปใญ ญาของชุมชน และคํานึงถึงในความหลากหลาย ความ
แตกตางทางความเชื่อและวัฒนธรรมของพลเมืองภายในประเทศ ซึ่งรัฐบาลไดนํานโยบายลักษณะนี้มา
ใชยอมแสดงใหเห็นวารัฐบาลไดยอมรับในความหลากหลาย ความแตกตางของพลเมืองเป็นที่ตั้งสําคัญ
โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นอุดมคติวา ครูผูสอน มีหนาที่ตองรับใชประชาชน และตองใหการศึกษาแก
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สั งคมพลเมือง โดยการออกแบบอุดมคติ ของรั ฐ บาลลั กษณะนี้เ พื่อที่จะสรางครู ผู ส อนให เป็นตั ว
สื่อกลางหรือกลไก ที่คอยขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกสังคมและพลเมืองตนใหสมบูรณแ
เนื่องดวยในความหลากหลายและความแตกตางทางความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความหลากหลายทางชาติพันธุแและความเป็นพลเมืองภายในประเทศ สปป.ลาว ดังนั้น ในดานการรับรู
และเรียนรูของผูเรียน ผูศึกษาจึงมีความตางกัน หรือสติความสามารถของบุคคลที่ตางกัน จึงควรมี
แนวทางในการปฏิบัติหรือทางเลือกในการบริหารจัดการใหเหมาะสมดังตอไปนี้
ด้านที่หนึ่ง ในการออกแบบการเรียนการสอน ของนักเรียน นักศึกษา โดยครู หรืออาจารยแ
รัฐบาลจึ่งใหความสําคัญแกผูเรียน ผูศึกษาเป็นที่ตั้งสําคัญ โดยการใหครูผูสอน ทําวิจัยการสอนในชั้น
เรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบขอมูล หรือความตองการของผูเรียน ผูศึกษา กอนออกแบบการสอน
ด้านที่สอง ในการจัดการศึกษา และในการจัดการสอนของประเทศ สปป. ลาว ออกแบบให
ครูผูสอน เนนการสอนทฤษฎี และตองครวบคูกับการปฏิบัติ และการปฏิบัติตองมีความเขมขน
ด้ า นที่ ส าม ต อ งบู ร ณาการการเรี ย นการสอน หรื อ ประยุ ก ตแ ใ ช วิ ธี ก ารสอนให มี ค วาม
หลากหลาย เชน วิชาคิดคํานวณ และครูผูสอนตองสอนเป็นทีม เพราะเหตุวา ดวยวิธีคิด วิธีวิเคราะหแ
และวิธีการสอนของครู ผูส อนแตล ะทานตางมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไป ดังนั้น
เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา ไดเห็นภาพวิธีการและเปรียบเทียบการสอนของครูผูสอน อีกทั้งใหครูผูสอน
ตองพูดคุยแลกเปลี่ยน วิธีการสอนกับครูผูสอนในทีมสอนเดียวกัน เพื่อหาขอสรุป และออกแบบการ
สอนตอไปในอนาคตใหดียิ่งขึ้น
กิจ กรรมที่ 2: การแลกเปลี่ ยนเรี ย นรู้ ใ นการการทาอาหาร และการแลกเปลี่ ย น
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับวิทยาลัยครูหลวงน้าทา
ในช ว งเชา ได มีก ารแลกเปลี่ ยนในทําอาหารไทยและอาหารลาว โดยนัก ศึก ษาไดมี การ
แบ ง กลุ ม สลั บ กั น ระหว า งทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย และร ว มกั น ทํ า อาหารทั้ ง ไทยและลาว หลั ง จาก
ทําอาหารเสร็จแลวก็ไดเชิญผูบริหารและคณาจารยแมารวมรับประทานอาหาร พรอมทั้งแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพื่อสรางความสัมพันธแอันดีระหวางกัน
ในชวงเย็น วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา ไดเป็นเจาภาพเลี้ยงอาหารเย็นนักศึกษา และคณาจารยแ
ที่รวมเดินทางไป พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรวมกันระหวางทั้งสองสถาบัน โดย
นักศึกษาไดมีการจัดเตรียมการแสดงที่หลากหลายและเนนความเป็นเอกลักษณแของแตละทองที่
นอกจากนี้ก็ยังมีการรําวงสามัคคีเพื่อสรางความสมัครสมานสามัคคีของกลุมนักศึกษาและคณาจารยแ
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเตนบาสะโลบ ที่สรางความสนุกสนาน และความรื่นเริงใหแกผูรวมงาน
เป็นอยางยิ่ง
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ภาพ 77 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหมู่บ้านชาติพันธุ์ในแขวงหลวงน้าทา สปป.
ลาว
การจั ด ทํา กิจ กรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรูฯ ในครั้ งนี้ มีวั ตถุประสงคแแ ละเปู าหมายหลั กคื อ
เพื่อใหนักศึกษาไดสรางเครือขายการเรียนรู และความเขาใจในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของกลุมชาติพันธุแในแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสและสรางความรู
ความเขาใจอันดีระหวางนักศึกษา ในฐานะคนรุนใหม ใหเกิดความเขาใจกับบริบทความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําความเขาใจกับมิติใหมที่เกิดขึ้นในภู มิภาคลุมน้ําโขง
และการเรี ย นรู อ งคแ ค วามรู ใ นด า นต า งๆ อย า งไร พ รมแดน อั น จะนํ า มาซึ่ ง การเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ
ประสบการณแ และองคแความรูภูมิปใญญาในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งเป็น
การสานสรางความสัมพันธแอันดีกับประเทศเพื่อนบาน และกลุมนักศึกษาในฐานะของคนรุนใหมที่จะ
สามารถหนุนเสริมซึ่งกันและกันไดในอนาคตดวย
กิจกรรมนี้ ไดนํานักศึกษาชมรมคายอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงาย ที่มาจาก
หลากหลายสาขาทั้งสังคมศึกษา วิทยาศาสตรแ นิติศาสตรแ จํานวน 12 คน และคณาจารยแ จํานวน 3
คน รวมผูเขารวมโครงการทั้งสิ้น 15 คน โดยไดเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและจัดทํากิจกรรมดังตอไปนี้
1) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรมแบบชาวกํามุ บานน้ําหา แขวงหลวงน้ําทา สปป.
ลาว โดยใชวิธีการพักอาศัยอยูกับครอบครัวชาวกํามุ และรวมเรียนวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมแบบชาวกํา
มุ เป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการละเลนกับนักเรียนในหมูบาน และมอบสื่ออุปกรณแ
การเรียนการสอนใหแกโรงเรียนบานน้ําหา
2) รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยใชภูมิปใญญาชาวบานของบาน
น้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว โดยไดดําเนินการแบงกลุมยอยในการไปเรียนรูดานตางๆ ดานแรก
ในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน ดานที่สอง ดานการบริหาร
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชน ดานที่สาม ศิลปวัฒนธรรมและงานหัตถกรรมฝีมือของกลุมชาติพันธุแแลน
แตน หลังจากรวมแลกเปลี่ยนในกลุมยอยและนําเสนอในกลุมใหญ พรอมทั้งสรุปบทเรี ยนที่ไดจากการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้งเสนอแนะขอคิดเห็นในการดําเนินการเพื่อใหดียิ่งขึ้นกับชุมชน หลังจากนั้น
ไดมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนศิลปะการแสดงแบบพื้นบานของชาวแลนแตนดวย
สิ่งที่ชาวบานในพื้นที่ไดรับคือ ชาวบานเกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและรูสึก
มีเพื่ อนข ามพรมแดน ไดมี โ อกาสไดเรี ยนรู และแลกเปลี่ ยนกั บบุค คลภายนอกมากยิ่ งขึ้น ทํา ให มี
ประสบการณแและกําลังใจมากยิ่ง สวนนักศึกษาในฐานะคนรุนใหมก็ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตาง
หลากหลายของกลุมชาติพันธุแในแขวงหลวงน้ําทา และมีเพื่อนใหมขามพรมแดนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ภาพ 78 แสดงกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางนักศึกษาทั้งสองสถาบัน

5. กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ในรูปแบบการทอดกฐินสามัคคี ณ
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
จุดมุงหมายสํ าคัญ ของการจัดกิจกรรมนี้คือ เพื่อเสริมสรางความเจริญรุงเรืองของพุทธ
ศาสนาในภูมิภาคลุมน้ําโขง และเพิ่มพูนความสัมพันธแอันดีในหมูพุทธศาสนิกชนชาวเชียงรายและเชียง
ตุงใหมีความใกลชิดผูกพันกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภายใตเงื่อนไขความรวมมือในประชาคมอาเซียน
ภายใตการประสานงานของทีมวิจัยในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในฐานะมหาวิทยาลัย
ประชาชนแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง จึงรวมมือกับวัดพระมหาชินธาตุเจาดอยตุง จังหวัดเชียงราย สภา
วัฒ นธรรมและศาสนาเชีย งตุง และวิทยาลั ย ครูห ลวงน้ําทา สปป.ลาว จึงรว มกันจัด ทํา โครงการ
ทอดกฐิน 9 วัด ญาติธรรมเชียงราย-เชียงตุงขึ้นโดยมีวัตถุประสงคแสําคัญดังนี้ 1) เพื่อสืบทอดและทํานุ
บํารุงประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาในภูมิภาคลุมน้ําโขงใหเจริญรุงเรืองและยั่งยืน 2) เพื่อเพิ่มพูน
ความสัมพันธแอันดีในหมูพุทธศาสนิกชนและญาติธรรมชาวเชียงรายและเชียงตุงภายใตความรวมมือ
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ประชาคมอาเซียน และ 3) เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความความผูกพันกันในภาคสวนประชาชน
ซึ่งเป็นรากฐานของชุมชนแหงสังคมที่เอื้ออาทรอันเป็นเปูาหมายสําคัญของประชาคมอาเซียน

ภาพ 79 แสดงกิจกรรมการสรางเครือขายญาติธรรมดวยการทําบุญทอดกฐินสามัคคี

การจัดกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคี ณ เมืองเชียงตุง ถือวาเป็นสวนหนึ่งในกิจกรรมการ
สร า งเครื อ ข า ยการท อ งเที่ ย วเชิ ง ชาติ พั น ธุแ แ ละวั ฒ นธรรม โดยมี เ ข า ร ว มจํ า นวนทั้ ง สิ้ น 160 คน
ประกอบดวยคณาจารยแ เจาหนาที่ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยครูหลวงน้ํา
ทา สภาวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดเชียงตุง และชาวบานในพื้นที่วิจัย
ผลที่ไ ด รั บ จากการจั ด กิ จกรรมครั้ ง นี้ ได แ ก การสร า งเครือ ขา ยความสั มพั น ธแร ะหว า ง
ประเทศ ผานกิจ กรรมการจั ดการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม ในรูปแบบการทอดกฐิ น
สามัคคี และคาดหวังวารูปแบบการทองเที่ยวดังกลาวจะเป็นโมเดลการทองเที่ยวที่กอใหเกิดความ
เขาใจอันดี นํามาสูการเคารพซึ่งความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และชาติพันธุแ
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5. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักวิชาการทั้งสามประเทศ ในเวที
ประชุ ม วิช าการนานาชาติ ด้ า นชาติ พั น ธุ์ ศึก ษาในภูมิ ภ าคลุ่ม น้ าโขง ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
เชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559
การประชุมวิชาการนานาชาติดานชาติพันธุแศึกษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้ งที่ 5 (The 5th
International Conference on Ethnic Studies in the Greater Mekong Region) เป็นการ
ประชุมประจําปีของเครือขายความรวมมือการวิจัยดานภาษาและวัฒนธรรมชนชาติพันธุแในภูมิภาคลุม
น้ําโขง หรือดานชาติพันธุแศึกษาในภูมิภาคลุมน้ําโขงระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประเทศไทย
วิทยาลั ย ครู ห ลวงน้ําทา สปป. ลาว และสถาบันเทคโนโลยีและอาชีว ศึกษาสิบสองปในนา มณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นเจาภาพหลักในการจัด
งานครั้งนี้
โดยมีผูรวมจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง ได แก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมฟูาหลวง ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตรแและการเงินยูนนาน มหาวิทยาลัย
คุนหมิง มหาวิทยาลัยมองโกเลียใน สาธารณรัฐประชาชนจีน วิทยาลัยครูดงคําซาง มหาวิทยาลัยสุพา
นุวง แขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปรแ และสภาวัฒนธรรมและศาสนา
เมื องเชี ย งตุง รั ฐ ฉาน สาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมีย นมาเข าร ว มประชุ มวิ ช าการและร ว มนํา เสนอ
ผลการวิจัยดวย
ผูเขารวมประชุมประมาณ 100 คน แบงเป็นผูเขารวมประชุมจากประเทศไทย จํานวน 60
คน สปป.ลาว และนักวิชาการตางประเทศ จํานวน 40 คน
ทั้งนี้ ทีมวิจัยฯ จึงไดใชโอกาสดังกลาวเชิญชาวบานในพื้นที่วิจัย ผูชวยนักวิจัย และนักวิจัย
นําเสนอผลการวิจัย เพื่อยกระดับ และพัฒนาผูนําชุมชน ปราชญแชุมชนในพื้นที่วิจัย ตลอดจนการสราง
เครือขายในระดับวิชาการนานาชาติ โดยเฉพาะในภูมิภาคลุมน้ําโขง นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยน
ถอดบทเรียน และประชาสัมพันธแการทองเที่ยวชุมชนของตนเอง
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ภาพ 80 สรุป : กระบวนการเรียนรูและสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม

กระบวนการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย
เมียนมา และสปป.ลาว มุงเนนกระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเริ่มจากการศึกษาคนควาทาง
สังคม เพื่อคนหาศักยภาพภูมิปใญญา และการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน จากนั้นจึงนํามาสู
การให ก ารศึ ก ษา และการปฏิ บั ติ ก ารอย า งมี ส ว นร ว ม ในลั ก ษณะของการอบรม ศึ ก ษาดู ง าน
แลกเปลี่ ย นประสบการณแการทองเที่ยวโดยการพาแกนนําทั้ง 3 ประเทศ เดินทางไปศึกษาดูงาน
หมูบานในพื้นที่วิจัย เพื่อการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเชื่อมความสัมพันธแระหวาง
กัน
ผลจากการจัดกระบวนการดังกลาวพบวา แกนนําหมูบานทั้ง 3 ประเทศเกิดการเรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณแ ดังนี้
กรณีหมูบานหวยแมซาย อํา เภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณแทางกายภาพของชุมชน
ใกลเคียงกับหมูบานในสปป.ลาว และเชียงตุง เมียนมา ทั้งนี้กรณีหมูบานหวยแมซายสะทอนใหเห็น
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ ลักษณะของหมูบานที่พัฒนามากขึ้น
กลายเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงชาติ พันธุแและวัฒนธรรม เนื่องจากสภาพ
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บานเรื อนที่มีความร วมสมัย มากขึ้น การคมนาคมที่สะดวก ทําใหเอกลั กษณแความเป็นชาติพันธุแอิ้
วเมี่ยนเริ่มหายไป นักทองเที่ยวซึ่งเดินทางมาสัมผัสธรรมชาติ และความเป็นชาติพันธุแเริ่มลดลงจน
หายไปในที่สุด อยางไรก็ตาม ปใจจุบันหมูบานหว ยแมซายไดมีการปรับเปลี่ยนพิธีกรรม ความเชื่อให
สอดคล องกับ ยุ คสมัย มากขึ้น แตยังคงแกนแกนวัฒนธรรม ความเชื่อดั้งเดิมไว เชน การสรางหอ
พิธี กรรมที่ไ ดเ ชิ ญบรรพบุ รุ ษ ของแต ล ะตระกู ล มาสถิ ตอยู ณ หอพิ ธีก รรม ซึ่ง กลายเป็น พื้น ที่ท าง
วัฒนธรรมแหงใหม ที่ทุกตระกูลสามารถมาทําพิธีกรรมรวมกันได โดยเฉพาะพิธีไหวบรรพบุรุษ หรือ
เช็งเมง นอกจากนี้ทุกปีชุมชนจะมีการจัดงานวัฒนธรรมระดับตําบล ชื่อวา “งานวัฒนธรรมจาวดอย
สัมพันธแ” ซึ่งกลายเป็นงานที่สรางชื่อเสียงใหกับตําบลแมยาว และในแตละปีมีนักทองเที่ยวเขามารวม
งานราว 1,500 คน
กรณี ห มูบ านอาผ า อําเภอเมือง จั งหวัดเชี ยงราย เป็นหมูบ านชาติพั นธุแอาขา เพียงไม กี่
หมูบานในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน เอกลักษณแของหมูบานอาผา คือ
การรักษาเอกลักษณแทางวัฒนธรรมดั้งเดิมไว โดยการยึดหลักความเชื่อ พิธีกรรมดั้งเดิม ทั้งนี้ ปรากฏวา
ในหมูบานมีกฎวาหามใหชาวบานเปลี่ยนศาสนา และใหรักษาเอกลักษณแบานเรือนดั้งเดิมใหไดมาก
ที่สุด ปใจจุบันหมูบานอาผา กลายเป็นหมูบานโฮมสเตยแที่มีชาวตางชาติเขามาทองเที่ยว และชาวไทย
เขามาศึกษาดูงานดานการทองเที่ยว และวัฒนธรรม โดยในแตละปีมีนั กทองเที่ยวเดินทางเขามาใน
ชุมชนไมต่ํากวา 1,000 คน
กรณีหมูบานน้ําหา (ทาแส) และบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ทั้งสองชุมชนตั้งอยู
ในพื้นที่เขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา ที่มีสภาพภูมิศาสตรแและทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณแ เหมาะ
สําหรับเป็นแหลงอาหารธรรมชาติที่สําคัญของคนในหมูบาน ประกอบกับการเป็น หมูบานที่มีความ
หลากหลายทางชาติพันธุแทั้งกลุมคนแลนแตน กํามุ และสีดา สงผลใหหมูบานทั้งสองแหงมีศักยภาพ
และภูมิปใญญาที่สามารถปรับใชกับการบริหารจัดการทองเที่ยวในชุมชนหลากหลายดาน ทั้งกิจกรรมที่
เกิดจากทรั พยากรทางธรรมชาติ หรือแหล งทองเที่ยวตามธรรมชาติ และกิจกรรมการเรียนรูทาง
วัฒนธรรม และทรัพยากรมนุษยแที่มีคุณคา ยิ่ง โดยชุมชนบานน้ําดีมีวัฒนธรรมและภูมิปใญญาดั้งเดิม
ของกลุมชาติพันธุแแลนแตน ซึ่งเป็นกลุมชาติพันธุแที่อพยพมาจากประเทศจีน และมีเอกลักษณแเฉพาะใน
ดานเครื่องแตงกาย และภาษาของตนเอง ประการสําคัญชาวแลนแตนมีองคแความรูและภูมิปใญญาใน
การปลูกฝูาย และนํามาทอผาใชเองในครัวเรือน ตลอดจนกรรมวิธีในการปใ่นฝูาย ยอมฝูาย ยอมไหม
ทอผา และยอมผาใหมีสีสันตางๆ และบานน้ําหา(ทาแส) มีสิ่งที่นาดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวไดเขามา
เยี่ยมชมคือ ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณแของพื้นที่รอบๆหมูบาน
นักผจญภัยและนักทองเที่ยวใหความสนใจตอการเดินทางมาชมธรรมชาติและเดินปุาบนเสนทางที่
ชาวบานจัดทําขึ้นเป็นจํานวนมากขึ้นทุกปี ปใจจุบันนี้มีโปรแกรมทองเที่ยวในการเดินปุาที่เป็นเสนทางที่
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ไดเปิดใชอย างเป็ นทางการถึง 5 เสนทาง ทั้งสองหมูบานอยูในชว งการริเริ่มดําเนินการจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชนที่ยังตองเรียนรูและพัฒนาเครือขายการเรียนรูใหกวางขวางขึ้น
กรณีห มู บ า นยางขวาย เมื อ งเชีย งตุง ประเทศเมี ยนมา กล า วได วา หมูบ านยางขวายมี
ศักยภาพดานการทองเที่ยวหลายดาน ทั้งการทองเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสานและ
ปลอดสารพิษ การทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นหมูบานที่ยังคงมีเอกลักษณแ
ทางดานสถาปใตยกรรมแบบไทขืนดั้งเดิม และยังคงมีการรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว ทั้ง นี้ยัง
เป็นหมูบานที่มีความสําคัญระดับเมือง โดยมี “ซิง” เครื่องดนตรีชั้นสูงที่มีประวัติศาสตรแเชื่อมโยง
ระหวางอาณาจักรลานนาเชียงใหม และเชียงตุงในยุคอดีต สรุปคือบานยางขวายมีศักยภาพในดาน
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม รวมถึงการจัดการการท องเที่ยวในรูปแบบโฮมส
เตยแ อยางไรก็ตาม บานยางขวายมีขอจํากัดในดานนโยบายของภาครัฐ ที่ยังไมอนุญาตใหชุมชนจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะรัฐบาลไมอนุญาตให นักทองเที่ยวสามารถเดิน
ทางเขามาพักในหมูบานในรูปแบบของโฮมสเตยแ นอกจากนี้การเขามาทองเที่ยว หรือศึกษาชุมชนใน
พื้นที่เมืองเชียงตุงยังถูกจับตามมองจากหนวยงานตรวจคนเขาเมือง ทําใหนักทองเที่ยวคอนขางถูก
จํากัดอิสรภาพในการทองเที่ยว
ดังนั้น กระบวนการสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรมในงานวิจัยนี้ ใน
ดานหนึ่งไดกอใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณแเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทองเที่ยว จุด
แข็ง จุดออน และศักยภาพของแตละพื้นที่ทั้ง 3 ประเทศ อีกดานหนึ่งไดกอใหเกิดเครือขายการทํางาน
รวมกันในอนาคต ซึ่งทีมวิจัยพบวาหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แกนนําทั้ง3
ประเทศไดมีการสานตอความสัมพันธแทั้งการไปมาหาสู และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงการ
วางแผนเพื่อการทํางานดานวัฒนธรรมรวมกันในอนาคต
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บทที่ 6
บทสรุป : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
การทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมเป็นความสั มพันธแ อันสลั บซับซอนระหวางนักทองเที่ยวกับ
ชาวบ า น ทั้ ง ในปริ ม ณฑลทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมวั ฒ นธรรม กรณี ก ารท อ งเที่ ย วแบบทั ว รแ ปุ า ดู
เหมือนวานักทองเที่ยวมีลักษณะไมแตกตางจากผูบุกรุก พวกเขาทะลุทะลวงไปในทุกหนทุกแหงและ
ทุกดานทุกมิติ ชาวบานเป็นผูถูกทองเที่ยวรองรับการถู กทองเที่ยวโดยมิอาจปฏิเสธได ชาวบานไดรับ
สว นแบ งทางเศรษฐกิจ หรื อมีร ายไดจากการทองเที่ยวแบบนี้ แตก็ไมมีอํานาจตอรอง ดังเชนการ
ทองเที่ย วทัว รแ ปุ าบ านห ว ยแมซาย ส ว นกรณีการทองเที่ย วเชิงนิเวศนแ หากพิจารณาในปริมณฑล
ความสัมพันธแเชิงอํานาจ ความสัมพันธแระหวางนักทองเที่ยวกับชาวบาน ไมมีนัยสําคัญตางไปจากการ
ทองเที่ยวแบบทัวรแปุา นักทองเที่ยวยังคงเป็นผูลิ้มรสความตื่นเตน เพิ่มพูนประสบการณแชีวิตที่แปลก
ใหม บางคนอาจเขาใจถึงความแตกตางหลากหลายทางชาติพันธุแและวัฒนธรรม อาจเคารพคุณคา
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแของชาวบ านอยางเสมอภาคเทาเทียมตน แตภายใตกระแสบริโภควัฒนธรรม
และอุตสาหกรรมบริการ นักทองเที่ยวโดยผานบริษัททองเที่ยวและมัคคุเทศกแ ยังคงเป็นผูกําหนด
รู ป แบบการทอ งเที่ ย วหรื อ กํ า หนดความสั ม พั น ธแ ระหว า งตนเองกั บ ชาวบา นเช น เดี ยวกั น กั บ การ
ทองเที่ยวในรูปแบบอื่น
สวนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการทองที่นักทองเที่ยวโหยหารากเหงาตนเอง ในแง
รูปแบบของการทองเที่ยว อาจกลาวไดวาการทองเชิงวัฒนธรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเป็น
รูปแบบการทองเที่ยวที่นาสนใจ การที่นักทองเที่ยวไดรับประสบการณแชีวิตที่ตนเองโหยหา การไดชื่น
ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันเรียบงายชาวบาน ในดานหนึ่งอาจทําใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูเขาใจความ
เป็นจริงทางสังคมวัฒนธรรมอันแตกตางหลากหลาย แตในขณะเดียวกัน การทองเที่ยวในรูปแบบนี้
อาจเป็นการตรึงชาวบานใหจอมจมอยูกับวิถีเศรษฐกิจสังคมดั้งเดิม หรือการรักษาไว ซึ่งความดั้งเดิม
ของชาวบ านเพื่อการบริ โภคแบบชั่ว ครั้งชั่ว คราวของนักทองเที่ยวเทานั้น บทนี้เป็นการพิจารณา
ชาวบานในฐานะผูถูกทองเที่ยวอยางมีชีวิตจิตใจในความเป็นมนุษยแ หรือมองวา ผูถูกทองเที่ยวไมไดอยู
นิ่งๆเฝูารอการมาเยือนของนักทองเที่ยวดวยความเฉื่อยชาไรอารมณแความรูสึก ตรงกันขาม บทนี้เป็น
การวิเคราะหแถึงความพยายามของชาวบานในการเผชิญกับผูมาเยือนอยางมีชีวิตจิตใจ หรือพยายาม
กําหนดบทบาททาทีหรือสถานภาพของตนตอคนแปลกหนา หรือแขกผูมาเยือนในหลายดานหลายมิติ
และหลากระดับ โดยมีประเด็นวิเคราะหแ 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) เอกภาพและอํานาจจัดการตนเอง
ของชุมชนหมูบาน (2) ขีดความสามารถของชุมชนหมูบานในการเผชิญผูมาเยือน (3) เครือขายหมูบาน
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การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน (4) การเผชิญสูและเสริมสรางศักยภาพของชุมชนหมูบาน (5) การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและสรุปบทเรียนการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เอกภาพและอานาจจัดการตนเองของชุมชนหมู่บ้าน
ชุมชนหมูบานชนชาติพันธุแทั้งในภาคเหนือของประเทศไทย ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
สปป. ลาว และรัฐฉาน สาธารณรัฐสหภาพพมา พบวา ชุมชนหมูบานทุกแหงมีขอบเขตและขอจํากัด
ของอํานาจการบริหารจัดการตนเอง แตละหมูบานพยายามปรับใชองคแความรูหรือภูมิปใญญาของตน
รองรับปรับปรนเผชิญกับผูมาเยือนหรือนักทองเที่ยวแตกตางกันไป แตชุมชนหมูบานทุกแหงมีอํานาจ
ตอรองเพื่อบริหารจัดการนักทองเที่ยวคอนขางนอย โดยเฉพาะหมูบานชาวไทในรัฐฉานของพมา
กรณีบานน้ําดีและน้ําหา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว ภายในขอบเขตชุมชนหมูบาน ทั้งสอง
หมู บ า นมี ศั ก ยภาพและอํ า นาจบริ ห ารจั ด การตนเองอย า งเป็ น เอกภาพ หมู บ า นจั ด ให มี ค ณะ
ผูรับผิดชอบดานการทองเที่ยวในแตละดาน อาทิ คณะกรรมการการทองเที่ยวโดยชุมชน กลุมอาชีพ
กลุ มโฮมเสตยแ กลุ มศิ ล ปะการแสดง กลุ มบายศรีสู ขวัญ กลุ มเดิน ปุา แต ล ะกลุ ม คณะทํา งานและ
จัดระบบแบงปใ นผลประโยชนแอย างชัดเจน ในอีกดานหนึ่ง อํานาจตอรองกับบริษัททองเที่ยวและ
นักทองเที่ยวของชาวบานมีอยูเพียงนอยนิด การดําเนินกิจกรรมของหมูบานตองไดรับความเห็นชอบ
และอยูภายใตการควบคุมของเจาหนาที่ของรัฐเมืองและแขวง ทั้งแผนกทองเที่ยว เจาหนาที่ปูองกัน
ความสงบและตํารวจทองเที่ยวเมืองในแทบทุกกิจกรรม หัวหนาบานตองประสานแจงลวงหนาทุกครั้ง
ยิ่งกวานั้น รายไดที่ไดรับจากการจัดการทองเที่ยวตองแบงเป็นเบี้ยเลี้ยงเจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวที่
เฝูาติดตามดวย
ส ว นบ า นยางขวาย เมือ งเชีย งตุง รั ฐ ฉาน มีก ารบริ ห ารจัด การชุม ชนโดยอาศัย ทุน ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุแไตขืน ซึ่งมีผูอาวุโสนําชุมชนและผูนําทางศาสนาที่เป็นแกนนําหลักใน
การสรางความเป็นเอกภาพในชุมชน ตลอดจนการมีสวนรวมในการจัดแจงเมื่อมีแขกหรือนักทองเที่ยว
เขามาในชุมชน แตในสวนขอบขายอํานาจในการจัดการทองเที่ยวนั้น ชุมชนยังไมสามารถมีอํานาจใน
การบริหารจัดการได จะเห็นวา บานยางขวายมีขอจํากัดในดานนโยบายของภาครัฐ ที่ยังไมอนุญาตให
ชุมชนจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะรั ฐบาลไมอนุญาตใหนักทองเที่ยว
สามารถเดินทางเขามาพักในหมูบานในรูปแบบของโฮมสเตยแ นอกจากนี้การเขามาทองเที่ยว หรือ
ศึกษาชุมชนในพื้นที่เมืองเชียงตุงยังถูกจับตามมองจากหนวยงานตรวจคนเขาเมือง ทําใหนักทองเที่ยว
คอนขางถูกจํากัดอิสรภาพในการทองเที่ยว รวมทั้งชุมชนบานยางขวายยังไมสามารถดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวไดดวยตนเอง ทําใหบานยางขวายยังไมสามารถที่จะบริหารจัดการทองเที่ยวดวยตนเอง
สําหรับบานหวยแมซาย ดวยเงื่อนไขทางการเมืองการปกครองที่เอื้อตอการใชอิสรภาพ
เสรีภาพ รวมทั้งสิทธิการบริหารจัดการชุมชนทองเที่ ยว และพัฒนาศักยภาพดานการทองเที่ยวของ
167

ชุมชนในแตละพื้นที่ สงผลใหบานหวยแมซาย มีอํานาจบริหารจัดการทองเที่ยวอยางมาก ในชวงปี
พ.ศ. 2528-2538 เป็นชวงนี้การทองเที่ยวของบานหวยแมซายมีนักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมชมวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมเป็นจํานวนมาก ชาวหวยแมซายก็มีการรวมกลุมกันในการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ภายในหมูบานทั้งในรูปแบบของกลุมทัวรแชาง กลุมแปรรูปผลิตภัณฑแพื้นบาน กลุมบานพักโฮมสเตยแ
แตเมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนการทองเที่ยวที่เคยมีนักทองเที่ยวเขามาจํานวนมากก็เปลี่ยนแปลงไปดวย คนมา
นอยลง กลุมตางๆ ที่เคยรวมกลุมกันทํากิจกรรมการทองเที่ยวก็เปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นๆการบริหาร
จัดการทองเที่ยวก็เปลี่ยนไป ปใจจุบันนี้การทองเที่ยวที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาเยี่ยมเยือนบานหวย
แมซายเหลือแตกิจกรรมงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแที่จัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งในชวงเดือนกุมภาพันธแ
ของทุกปี ขอบเขตอํานาจในการบริหารจัดการลดลงเนื่องจากวามีองคแกรเขามามีสวนเกี่ยวของเชน
เทศบาลตําบลแมยาว หรือการทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ชาวบานเป็นเพียงสนับสนุนทั้งดานสถานที่
และอาหารบริหารใหแกนักทองเที่ยว ไมไดเป็นตัวหลักในการบริหารจัด การการจัดงานวัฒนธรรมจาว
ดอยสัมพันธแเหมือนดังในอดีตที่ชาวบานเป็นทั้งผูริเริ่มทางความคิดในการจัดงานวัฒนธรรมเพื่อเชิญ
ชวนนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมหมูบานหวยแมซาย และการบริหารจัดการกิจกรรมตางๆ
ตลอดชวงการพัฒนาการทองเที่ยวในอดีตชาวบานบานหวยแมซายเขามามี สวนรวมกับการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวมาอยางตอเนื่อง เคยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการทองเที่ยวทั้ง
ระดับชุมชนและระดับเครือญาติเขามาบริหารจัดการทองเที่ยวจนกระทั่งการทองเที่ยวไดรับการ
พัฒนามาระดับหนึ่ง ผูคนในชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดียิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงในชุมชน
เกิ ด ขึ้ น อย างชั ด เจนทํา ให นั ก ท องเที่ ย วไดเ ปลี่ ย นไปทอ งเที่ ย วในเขตพื้ น ที่อื่ น ๆ แต ชุม ชนก็ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทองเที่ยวไปอีกแบบหนึ่ง
ส ว นเอกภาพในการบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ช ายแดน( Autonomous
Communities)นั้น ถึงแมว าดูเหมือนวาในหลายพื้นที่จะมีอิส ระเสรีในการบริหารจัดการชุมชนให
สามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางของการพัฒนาและสอดรับทิศทางความเปลี่ยนแปลงในปใจจุบันได แต
ในพื้นที่ศึกษาทั้งสี่หมูบานนั้น จะเห็นวาดานความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการการทองเที่ยวกลับ
พบวา ชุมชนบานหวยแมซายเป็นชุมชนที่มีเสรีภาพในการบริหารจัดการและเห็นเป็นรูปธรรมที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเริ่มตนของการทองเที่ยวที่เขามาในหมูบานชุมชนไดจัดกลุมคณะกรรมการ
ดูแลดานการทองเที่ยวและบริหารจัดการกลุมทองเที่ยวดวยตนเองภายใตกลุมเครือญาติหรือในกลุ ม
ชุมชนเดียวกัน สวนในพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว และเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เนื่องจากระบบ
ชุมชนยังมีประสบการณแในการบริหารจัดการนอย และขอจํากัดทางการเมืองของประเทศ สงผลให
ชุมชนยังไมคอยมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่เพียงพอ ตางกับชุมชนบานหวยแมซาย ที่มีเงื่ อนไข
ทางการเมืองที่เอื้อตอการบริหารจัดการทองเที่ยวแลว คนในชุมชนยังไดผานประสบการณแในการ
จัดการทองเที่ยวมาชวงหนึ่ง และไดมีบทเรียนจากการบริหารจัดการมาได ทําใหมีเอกภาพในการ
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บริหารจัดการมากกวาพื้นที่อื่น มากไปกวานั้นในพื้นที่บานยางขวาย เมืองเชียงตุง ดวยเงื่อนไขทาง
การเมืองที่ยังไมคอยเอื้ออํานวย ประกอบกับ นโยบายของภาครัฐ ที่ยังไมอนุญาตใหชุมชนจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนไดอยางเต็มรูปแบบ รัฐบาลยังไมอนุญาตใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขามาพัก
ในหมูบานในรูปแบบของโฮมสเตยแ นอกจากนี้การเขามาทองเที่ยว หรื อศึกษาชุมชนในพื้นที่เมืองเชียง
ตุงยังถูกจับตามมองจากหนวยงานตรวจคนเขาเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหอํานาจในการบริหาร
จัดการของชุมชนยังมีขอจํากัดอยูมาก ทําใหชาวบานในพื้นที่ขาดเอกภาพและอํานาจในการบริหาร
จัดการทั้งในแงของการทองเที่ยว และการจัดการชุมชนดานอื่นๆ
ศักยภาพและความสามารถในการเผชิญผู้มาเยือน
การเผชิญแขกแปลกหนาผูมาเยือนหมูบานโดยมิไดมีการนัดหมาย หรือมิเคยรูจักกันมากอน
เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในชุมชนหมูบานชาติพันธุแ ชุมชนพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 แหงตองระดมทรัพยากรมาปรับ
ใชสําหรับบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนใหสอดคลองกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ศักยภาพ
และองคแความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ โดยเนนใหความรูความเขาใจนักทองเที่ยวในการ
ชมธรรมชาติ โดยเฉพาะประเด็น ความหลากหลายทางชีว ภาพ นอกจากนี้ พวกเขายังเชื่อมโยง
วัฒ นธรรมกับ การทอ งเที่ ย ว จั ด ให นั กท องเที่ย วเยี่ ยมชมกิ จกรรมทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การ
แลกเปลี่ยนศิลปะการแสดง รวมทั้งการปรับพิธีกรรม ความเชื่อ จารีตและขนบธรรมเนียมใหรับใชการ
ทองเที่ยว ดังกรณีการจัดพิธีบายศรีสูขวัญใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมและพักในหมูบาน ชุมชน
หมูบานบางแหงยังนํา ปราชญแชาวบานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาถายทอดองคแความรูตางๆ
ใหแกนักทองเที่ยวไดชื่นชมและเรียนรูรวมกัน โดยมีกิจกรรมสําคัญ ไดแก การทําหนาที่มัคคุเทศกแ
เยี่ยมชมและอธิบายความรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในเสนทางเดินปุา โดยมีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้
องค์ความรู้ต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิถีเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุแ องคแความรูตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพราะหมายถึงความมั่นคงของชีวิตและครอบครัวของตน กรณีหมูบานน้ําหาที่
ตั้งอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติน้ําหา พื้นที่ปุาแหงนี้มีทรัพยากรปุาไมอุดมสมบูรณแมากที่สุดในพื้นที่ภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือของลาว สภาพแวดลอมทางธรรมชาติก็มีสวยงามและเอื้อตอการจัดการทองเที่ยว
เป็นอยางมาก อยางไรก็ดี รัฐบาลลาวไดกันพื้นที่ปุาใหชาวบานดูแลรักษา ทั้งพื้นที่อนุรักษแหรือปุา
พิธีกรรม และปุาไมใชสอย โดยมีพื้นทีไวใหแกคนในพื้นที่แลว ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือ กรณีบาน
น้ํ า ห า (ท า แส) มี พื้ น ที่ ปุ าสงวนที่ อยู ใ นความดู แลรั บผิ ด ชอบของหมู บ านประมาณ 106 เฮกตารแ
(ประมาณ 662.5ไร) พื้นที่ปุาใชสอยสามารถหาของปุาไวบริโภคในครัวเรือนประมาณ 81 เฮกตารแ
(ประมาณ 506.25 ไร) พื้นที่ปุาปูองกันหรือพื้นที่ปุาตนน้ํา ซึ่งชาวบานถือวาเป็นพื้นที่ที่ตองปูองกันไว
ไมใหมีการเขาไปทําลายมีเนื้อที่ประมาณ 433 เฮกตารแ (ประมาณ 2,706.25ไร) พื้นที่การเกษตร
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ประมาณ 1,074 เฮกตา (ประมาณ 6,712.5 ไร) พื้นที่อยูอาศัยประมาณ 21 เฮกตารแ (ประมาณ
131.25ไร ) และพื้นที่ปุ าชาประมาณ 3 เฮกตารแ (ประมาณ 18.75ไร ) ทั้งนี้ในแตพื้นที่มีการสราง
กฎระเบี ยบขอบั งคับ และนํ าเอาจารีตปฏิบัติเขากํากับควบคุมการใชประโยชนแจากพื้นที่ดังกล าว
เพื่อที่จ ะสามารถอยู ร ว มกัน ไดร ะหวางผู คนกับธรรมชาติ ความอุ ดมสมบูรณแของสิ่ งแวดล อมของ
หมูบานแหงนี้ไมเพียงปกปูองรักาดวยวิธีคิด องคแความรู ภูมิปใญญาและวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันของ
ชาวบานแลว พวกเขายังนําองคแความรูดังกลาวมาปรับใชสําหรับจัดการทองเที่ยวของชุมชนดวย เชน
การเดินปุาชมธรรมชาติ การจัดทําเสนทางเดินชมน้ําตก และการเดินปุาเรียนรูวิถีธรรมชาติในพื้นที่
เขตปุาสงวน หรือการเรียนรูพืชสมุนไพรในพื้นที่ดังกลาวเป็นตน ซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกับชุมชน
บานหวยแมซายในจังหวัดเชียงราย เพราะมีสภาพพื้นที่ปุาที่อุดมสมบูรณแและมีน้ําตกหวยแมซายเป็น
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญของหมูบาน ณ ปใจจุบันนี้ บานหวยแมซายไมไดบริหารจัดการการทองเที่ยวที่
ดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติมาปรั บใชกับการทองเที่ยว เนื่องจากชาวบานบานห วยแมซายไดผ าน
ประสบการณแการบริหารจัดการทองเที่ยวในลักษณะนี้มาแลวและไมมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวใน
ลักษณะดังกลาวแลว สวนบานยางขวายนั้น มีทรัพยากรทางภูมิศาสตรแที่เหมาะสมตอการบริหาร
จัดการการทองเที่ยว แตชุมชนยังมีขอบเขตอํานาจในการบริหารจัดการคอนขางจํากัดดวยเงื่อนไขทาง
การเมืองจึงทําใหยังไมสามารถดําเนินการได
ดังนั้น การปรับใชองคแความรูและศักยภาพชุมชนกับการบริหารจัดการทองเที่ยวในพื้นที่
ชายแดนในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษานั้น ดานหนึ่งจะเห็นวาชุมชนไดมีการพยายามปรับใชศักยภาพในดานนี้
อยางตอเนื่องแตยังขาดประสบการณแในการบริหารจัดการและการปรับใชที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ความตองการของนักทองเที่ยว แตในอีกดานหนึ่งพบวา ชุมชนในพื้นที่ชายแดนก็มีความพยายามปรับ
ใชแหลงทรัพยากรธรรมชาติตางๆใหเหมาะสมกับสถานการณแการทองเที่ยวในปใจจุบันอยูบาง
ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีกับการท่องเที่ยว
ศักยภาพและภูมิปใ ญญาในดานนี้ ถือวาเป็ นศักยภาพและภูมิปใญ ญาของชุม ชนในพื้ น ที่
ชายแดนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธแของผูคนทั้งในระดับคนกับคนภายใน และภายนอกชุมชน คนกับ
ธรรมชาติแวดลอม คนกับสิ่งที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติที่เป็นกิจกรรมที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธแกันทาง
สังคม เกิดการเชื่อมโยงไปสูหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสงเสริมสนั บสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวของชุมชน ประการสําคัญกิจกรรมเหลานี้สงผลตอความมีน้ําหนึ่งใจเดียวกันของคนใน
ชุมชน และเกิดความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน อาจกลาวไดวาเป็นความสัมพันธแ
ทางดานจิตใจของผูคนในพื้นที่ที่ยังคงมีความสัมพันธแกันอยางเหนียวแนน ตลอดจนเกิดการรวมกลุม
ในทางสังคมเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้งในระบบเครือญาติและกลุมทางอาชีพตางๆ ดวย
การดําเนินกิจกรรมในดานนี้จะเห็นไดอยางชัดเจนในหมูบานน้ําหา(ทาแส) เกิดกลุมทาง
วัฒนธรรมหลายกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมสงเสริมทางการทองเที่ยว เชน กลุมศิล ปวัฒนธรรมของกลุม
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เยาวชนในชุมชนไดมีการรวมกลุมคนรื้อฟื้นศิลปะการแสดงของชาติพันธุแกํามุ และใชแสดงตอนรับแขก
หรือนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนหมูบานเป็นหมูคณะ กลุมบายศรีสูขวัญของผูอาวุโสของชุมชน จัดพิธี
บายศรีสูขวัญแกนักทองเที่ยวที่มาทองเที่ยวในหมูบาน นอกจากนี้ยังมีกลุมหัตถกรรมฝีมือในแตละดาน
เชน กลุมจักสาน สานนก สานตระกรา เป็นตน เชนเดียวกันกับบานน้ําดีก็มีการจัดกิจกรรมรวมกลุม
กันทางสังคมขึ้นภายในหมูบานและมีการแบงปในผลประโยชนแรวมกัน ที่ชัดเจนคือ คณะกรรมการกลุม
การทองเที่ยวน้ําตกตาด มีสมาชิกทั้งหมด 40 คน ผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นเวรยามในการขายบัตรใหแก
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมน้ําตกน้ําดี รวมทั้งการจัดทําความสะอาดเก็บขยะ และดูแลความเรียบรอย
ของน้ําตกดวย กลุมโฮมสเตยแที่รวมกันจัดบานของตนเองมาเป็นที่พักสําหรับนักทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถี
ชีวิตและความเป็นอยูของคนในชุมชน สมาชิกในกลุมบริหารจัดการกลุมนักทองเที่ยวที่เขามารวมกัน
สวนบานยางขวายนั้น ชุมชนมีศักยภาพและภูมิปใญญาที่สะทอนถึงการสรางความสัมพันธแ
ของคนในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งฐานความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจของคนใน
สังคม เมื่อมีกลุมเครือญาติทางธรรมมาทําบุญหรือกิจกรรมภายในวัด คนในชุมชนมีการแบงบทบาท
หน าที่และร ว มแรงรว มใจกัน ทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง แตยังไมมีความชัดเจนในการรว มกลุ มทํา
กิจ กรรมทางการท อ งเที่ ย วที่เ ป็ น รูป ธรรมชั ด เจน ทั้ ง นี้ สื บ เนื่ อ งจากเงื่ อ นไขทางการเมื อ งที่ ยั ง ไ ม
เอื้ออํานวยตอการบริหารจัดการทองเที่ยวของประชาชนในพื้นที่นั่นเอง
อยางไรก็ตาม ในสวนกลุมองคแกรการบริหารจัดการทองเที่ยวในสวนของบานหวยแมซาย
ประเทศไทยนั้น ปใจจุบันไมมีกลุมที่บริหารจัดการทองเที่ยวโดยตรงแตมีกลุมศิลปวัฒนธรรมที่มีแกนนํา
สําคัญคือนายบุญศรี อภิญญาวิศาล ที่เป็นผูริเริ่มการจัดงานวัฒนธรรมจาวดอยสัมพันธแเพื่อสรางแรง
ดึงดูดใจใหแกนักทองเที่ยวไดเขามาเยี่ยมชมวิถีชาติพันธุแในชุมชนตั้งแตปีพ.ศ. 2528 เมื่อระยะเวลา
ผานไปกวา 20 ปี กิจกรรมดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยเป็นการบริหารจัด การและ
สรางกลุมตามความสนใจของคนในชุมชนที่ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการโดยชุมชนเองก็เปลี่ยน
มาเป็นรวมกับเครือขายองคแกรภาคสวนตางๆ เขามาบริหารจัดการทั้งดานสถานที่ และกิจกรรมหลัก
แทนที่ สวนชาวบานบานหวยแมซายก็เป็นแคผูบริการทั้งดานสถานที่และอาหารรวมทั้งการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมเทานั้น ยังไมสามารถบริหารจัดการทองเที่ยวไดอยางเต็มที่
ดังนั้น การปรับใชศักยภาพในดานนี้จึงเป็นการพยายามสะทอนใหนักทองเที่ยวใหเห็นถึง
กิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธแของคนในชุมชนผานกิจกรรมการทางการทองเที่ยวที่ถูกถายทอดออกมา
ในรูปของการสรางความสัมพันธแระหวางกลุมตางๆ เชน กลุมศิลปวัฒนธรรม กลุมทอผา กลุมจักสาน
กลุมตีมีด กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในหมูบาน รวมทั้งการจัดกิจกรรมจัดกิจกรรมบายศรีสู
ขวัญ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุแตางๆ การเยี่ยมชมกลุมอาชีพต างๆ ภายในชุมชน ที่
สะทอนใหเห็นถึงความผูกพันระหวางกัน และการปรับเปลี่ยนทางอาชีพของผูคนในหมูบาน
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หากมองลึกลงไปแลว ศักยภาพและภูมิปใญญาในดานนี้จะเป็นศักยภาพทางดานจิตใจ หรือ
จิตวิญญาณของคนในชุมชน ซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของสังคมที่คนในชุมชนจะอยูรวมกันไดอ ยาง
สงบสุขหากคนในชุมชนมีจิตสํานึกรวม หรือจิตสํานึกสาธารณะ มีการคิดสรางสรรคแ หรือมีจริยธรรม
ชวยกันปกปูองคุมครองจารีตประเพณีและอนุรักษแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฉะนั้น การ
ปรับใชองคแความรู และภูมิปใญญาในดานนี้จึงมีความละเอียดออนและเป็นสิ่งที่ตองมีระมัดระวังตอการ
บริหารจัดการทองเที่ยวเป็นอยางยิ่ง การปรับใชศักยภาพและภูมิปใญญาในดานนี้กับการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ศึกษานั้น ชุมชนที่มีความชัดเจนมากที่สุดคือ ชุมชนบานหวยแมซายได
จัดสรางหอวัฒนธรรมและหอพิธีกรรมขึ้นมาภายในหมูบาน เพื่ อตอบสนองกับความจําเป็นและความ
ตองการของชุมชนในการอนุ รั ก ษแฟื้นฟู จารีตประเพณีของชุมชน อีกทั้ง ยังเป็ นแหล ง เรียนรูจารี ต
ประเพณีของคนในชุมชน และรอรับนักทองเที่ยวที่ตองการแสวงหารูปแบบการทองเที่ยวแบบเรียนรู
ทางชาติพันธุแซึ่งถือไดวาเป็นรูปแบบใหมของการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ชายแดน
แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและพิธีกรรมสําคัญของคนในชุมชนนั้น นอกจากใชเป็นสถานที่
สําคัญในการประกอบพิธีกรรมสําคัญรวมของคนในชุมชนที่ประกอบดวย เทศกาลวันขึ้นปีใหม วันสาท
จีน วันเชงเมง เป็นตนแลว แหลงเรียนรูดังกลาวยังใช เป็นแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูที่ใฝุหาการ
เรียนรูทางวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่ในการสืบทอดทางวัฒนธรรมใหแกเยาวชนรุนใหมของหมูบานอีก
ดวย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีปราชญแชาวบาน หรือกลุมผูอาวุโสเป็นผูถายทอดองคแความรูใหแกผูที่สนใจ
หรือนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน แตยังไมไดมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นการทองเที่ยวที่ชัดเจน
หรื อมีการจั ดวางโปรแกรมสํ าคั ญการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนมากนัก ซึ่ ง
แตกตางจากบานน้ําดี และน้ําหาที่มีการจัดวางรูปแบบการปรับใชภูมิปใญญาดานพิธีกรรมความเชื่อไว
สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวอยางชัดเจนคือ การจัดใหนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในหมูบานไดมีโปรแกรมการบายศรีสูขวัญเพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูวิธีคิดและความรูของ
คนในชุมชนผานพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ การบริหารจัดการทองเที่ ยวในดานนี้คือ การจัดโปรแกรมให
นักทองเที่ยวมาพักในรูปแบบของโฮมสเตยแเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต และความเป็นอยูตามแบบฉบับของกลุม
ชาติพันธุแบ านน้ําดีและน้ํ าห า(ทาแส) โดยในคืนที่พักอยูในบานพักมีการจัดพิธีบายศรีสู ขวัญให แก
นักทองเที่ยวที่เขารวมโปรแกรมและมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมในจํานวนที่แตกตางกันไป กรณี
ตั ว อย า งค า ใช จ า ยในการเข า ร ว มพิ ธี บ ายศรี สู ข วั ญ ในหมู บ า นน้ํ า ดี มี ค า ใช จ า ยดั ง ต อ ไปนี้ หาก
นักทองเที่ยวจํานวน 1-3 คน คาบายศรีสูขวัญประมาณ 150,000 กีบตอชุด (ประมาณ 600 บาทตอ
ชุด) นักทองเที่ยวจํานวน 4-6 คนคาใชจายประมาณ 250,000 กีบตอชุด (ประมาณ1,000 บาทตอชุด)
จํานวนนักทองเที่ยว7-9 คนคาใชจายสําหรับบายศรีสูขวัญประมาณ 300,000 กีบตอชุด (ประมาณ
1,200 บาทตอชุด) และจํานวนนักทองเที่ยว 11 คนขึ้นไปคาใชจายประมาณ 500,000 กีบตอชุด
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(ประมาณ 2,000 บาทตอชุด) คาใชจายเหลานี้ชุมชนจะนําไปบริหารจัดการภายในกลุมภายศรีสูขวัญ
และการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนตอไป
สํ า หรั บ บ า นยางขวายนั้ น ยั ง ไม มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ น รู ป ธรรมชั ด เจนต อ การบริ ห ารจั ด การ
ทองเที่ยวในดานนี้ แตชุมชนบานยางขวายมีศักยภาพและภูมิปใญญาที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมความเชื่อ
และโลกทัศนแที่เกี่ยวกับความเชื่อตางๆนี้ในหลากหลายมิติ เนื่องจากชาวบานยางขวายเป็นกลุมชาติ
พันธุแไทขืนที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาและมีวิถีคิดวิถีปฏิบัติในแนวพุทธที่เชื่อมโยงเรื่องบาปบุญคุณ
โทษเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต สงผลใหชุมชนบ านยางขวายอาศัยอยูรวมกันอยางเกื้อกูลพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันมาโดยตลอด เพียงแตติดอยูในเงื่อนไขทางการเมืองที่ชุมชนชาวไตขืนยังไมสามารถ
ปรับใชภูมิปใญญาในดานนี้กับการจัดการทองเที่ยวไดเทาที่ควรเทานั้น แตหากมีเครือขายทางเครือ
ญาติมาเยี่ยมเยือนจะไดรับการตอนรับและดูแลเอาใจใสอยางดีเชนเดียวกัน
อยางไรก็ตาม ศักยภาพและภูมิปใญญาในดานนี้เป็นศักยภาพทางดานจิตใจ หรือจิตวิญญาณ
ของคนในชุมชนนี้ ถือวาเป็นรากฐานสําคัญในการทําใหเกิดการเรียนรู และทําความเขาใจกับเพื่อน
บานตางวัฒนธรรมใหเกิดการมองโลกมองสังคม กับมนุษยแที่ตางวัฒนธรรมอยางเขาอกเขาใจกัน
ปราชญ์ชุมชนกับการท่องเที่ยว
ศักยภาพในดานนี้เป็นศักยภาพของตัวบุคคลของแตละพื้นที่ที่มีการหลอหลวมและสั่งสม
องคแความรูทางชาติพันธุแมาเป็นเวลาหลายปีรวม รวมทั้งปราชญแชาวบานผูที่ทําหนาที่การอบรมสั่งสอน
และสืบทอดความรูตางๆ สูภายนอก รวมทั้งศักยภาพของตัวบุคคลในการประสานงานกับองคแกรหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการเขามาสนับสนุนหรือสงเสริมกิจกรรมทางการทองเที่ยวในชุมชน ตลอดจน
บทบาทของผูนําสําคัญทั้งทางการและไมเป็นทางการของชุมชนผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในอัน
ที่จะเสริมสรางใหชุมชนสามารถบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ชายแดนได
ชุมชนบานหวยแมซายถือวาเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในดานนี้มากที่สุดในบรรดาชุมชนใน
พื้นที่ชายแดนที่เป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยนี้ แกนนําสําคัญของการบริหารจัดการและการสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงการเรียนรูไดเป็นอยางดีคือ นายบุญศรี อภิญญาวิศาล อดีตผูใหญบานบาน
หวยแมซายและเป็นผูริเริ่มเทศกาลงานจาวดอยสัมพันธแเพื่อเชิญชวนนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมหมูบาน
หวยแมซาย และเป็นกลยุทธแสําคัญการเผยแพรวัฒนธรรมชาติพันธุแ นอกจากนี้ยังมีกลุมวัฒนธรรม
ประจําหมูบานรับผิดชอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม และจารีตประเพณีสําคัญของหมูบาน สมาชิกกลุม
ประกอบไปดว ยผู รู ผู เชี่ ย วชาญทางภูมิปใ ญญาในแตล ะด านของชาติพันธุแ เมี่ยนที่ พยายามสื บทอด
ถายทอดองคแความรูเหลานั้นใหแกบุตรหลาน และชวยกันปกปูองรักษาวัฒนธรรม รวมทั้งการไปสรา ง
เครือขายทางวัฒนธรรมกับองคแกรภายนอก เชน เครือขายวัฒนธรรมอิ้วเมี่ยนจังหวัดเชียงราย ดวย
การไปเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมชาติพันธุแของจังหวัดเชียงราย หรือกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุแในพื้นที่ตางๆ เป็นตน
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ในสปป.ลาว แขวงหลวงน้ําทา ทั้งหมูบ านน้ําหา(ทาแส) และหมูบานน้ําดีนั้น เกิดแกนนํา
สําคัญในการบริหารจัดการการทองเที่ยวที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ภายในหมูบานอยางเป็นรูปธรรม แกนนําสําคัญของบานน้ําดีคือ นายบุนสาย ดอประเสิด และนายไช
ยะวง สวนนายแกว พมปในยา และนายจันแสง เป็ นแกนนําคนสําคัญของบานน้ําหา(ทาแส) และเป็น
ผูบุกเบิกการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยประชาชนมีสวนรวมกับหนวยงานดานการทองเที่ยว รวมทั้ง
การจัดวางแนวทางการบริหารจัดการทองเที่ยวภายในหมูบาน โดยไดนําปราชญแชาวบานที่เป็นผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับชาติ พันธุแตนเองและพรอมใหการสนับสนุนกับรูปแบบการทองเที่ยวที่
เนนการเรียนรูของนักทองเที่ยว นอกจากแกนนําสําคัญในหมูบานๆละสองคนแลว ทรัพยากรบุคคลที่
เป็ น กํ า ลั ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาส ง เสริ ม กิ จ กรรมสํ า หรั บ บ า นน้ํ า ห า (ท า แส) ทั้ ง สองหมู บ า นมี
คณะกรรมการบริ ห ารจั ด การการท อ งเที่ ย วของชุ ม ชนร ว มกั น ทํ า หน า ที่ ทั้ ง การประสานงานกั บ
หนวยงานภายนอก การจัดการที่พัก การจัดลําดับการเป็นไกดแทองถิ่นในการนําเที่ยว เป็นตน
สวนแกนนําสําคัญในการดําเนินการจัดการทองเที่ยวของหมูบานยางขวาย เมืองเชียงตุง รัฐ
ฉาน ประเทศเมีย นมานั้ น ยั ง ไมมี ความชัดเจน เนื่อ งจากเงื่อ นไขทางกฎหมายที่ ยังไม อนุญ าตให
นักทองเที่ยวเขาไปพักในบานของชาวบาน และไมอนุญาตใหชาวบานในพื้นที่จัดการทองเที่ยวดวย
ตนเอง ดังนั้น แกนนําในชุมชนจึงยังไมสามารถดําเนินกิจกรรมไดอยางเต็มที่ โดยในชวงการลงพื้นที่ที่
ผานมาก็มีผูใหญบานนายจายหลวง เป็นผูประสานงานในการจัดเตรียมการตอนรับเป็นครั้ง นอจากนี้
หมูบานยางขวายยังมีพระภิกษุสงฆแที่บวชเรียนจนจบระดับปริญญาโทจากตางประเทศ ไดแก พระยี่
บุญ ภัททิโย และพระยี่นวล สิริวณโณ โดยพระภิกษุทั้ง 2 รูป มีบทบาทอยางยิ่งในการทํานุบํารุงพุทธ
ศาสนา และการพัฒนาหมู บานยางขวาย ทั้งนี้ในแตละปีจะมีญาติโยมผูเลื่อมใสในพุทธศาสนาทั้งใน
เมืองเชียงตุง และตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศไทย ซึ่งสวนใหญเป็นโยมอุปถัมภแ เดินทางมา
ทอดกฐิน ทอดผาปุาสามัคคี เพื่อรวมกันสรางอุโบสถหลังใหม ตลอดจนมีบทบาทในการสนับสนุนการ
เรียนภาษาไตขืน ภาคฤดูรอนใหแกเยาวชนบานยางขวาย ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปี ซึ่งถือเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญของชุมชนในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวเมื่อเงื่อนไขทางการเปิด
สําหรับชุมชนในการจัดการทองเที่ยวอยางมีสวนรวมในอนาคต
ศักยภาพในดานนี้ ร วมถึงองคแกรตางๆที่เขามาให การสนับสนุนและส งเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวของชุมชนดวย ซึ่งพื้นที่ของแตละประเทศก็มีขอกํากัดดานกฎหมายและเงื่อนไขทางการ
เมืองในการบริหารจัดการทองเที่ยวที่แตกตางกันไป กรณีประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวที่มีประสบการณแ มีการบริหารจัดการ และใหอิสระตอการจัดการของชุมชนมากที่สุด แตใน
ประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมา และสปป.ลาว ยังมีขอจํากัดอยูมากในแงของระเบียบทางกฎหมาย แต
มีองคแกรที่กํากับ ดูแลและสงเสริมการบริห ารจัดการทองเที่ยวของแตละพื้นที่อยู แผนกแถลงขาว
ทองเที่ยว และวัฒนธรรม แขวงหลวงน้ํา ทา สปป.ลาว ถือวาเป็นหนวยงานของภาครัฐที่มีบทบาท
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สําคัญในการใหการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการทองเที่ยวของชุมชนในแขวงหลวงน้ําทา ซึ่ง
แผนกทองเที่ยวฯ แขวงหลวงน้ําทา ไดรับการประกาศตั้งขึ้นอยางเป็นทางการ ในวันที่ 12 มกราคม
ค.ศ. 2007 เพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้งของแขวงหลวงน้ําทา หลังจากนั้น แผนก
ทองเที่ยวแขวงฯ ไดรวมกับคณะกรรมาธิการพรรค และอํานาจการปกครองเมืองตางๆ ไดขยายการ
จัดตั้งไปยังเมืองตางๆ และไดประกาศการจัดตั้งหองการทองเที่ยวของเมืองตางๆ ขึ้น เชน เมืองสิง
เมืองเวียงพูคา เป็น ตน สงผลใหเกิดการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็
ตาม แผนกทองเที่ยวฯ แขวงหลวงน้ําทา ก็พยายามเนนหนักและเรียกรองในการโฆษณาและสงเสริม
การทองเที่ยว โดยพยายามจัดหาแหลงทุนสนับสนุนดานการลงโฆษณางานบุญใหญๆ ของแขวง เพื่อ
เชิญชวนใหนักทองเที่ยวทั้งภายในและตางประเทศ มาเขารวมการทองเที่ยวของแขวงหลวงน้ําทาเพิ่ม
มากขึ้น ภายในตัวเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ยังไมมีองคแกรที่ชัดเจนในการดูแลบริหาร
จัดการทองเที่ยวภายในชุมชนแตละแหง แตที่ผานมามีสภาวัฒนธรรมและศาสนาจังหวัดเชียงตุงโดย
ประธานสภาฯ คุณลุงจาย ฮองคํา และคุณลุงจาย แสงลังเป็นผูดูแลสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
และวัฒนธรรมใหแกชุมชนไทขืนในเมืองเชียงตุงรวมทั้งบานยางขวายดวย
เครือข่ายหมู่บ้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
รูปแบบและเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแ ในพื้นที่ชายแดนควร
เป็ นรู ปแบบการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู และเครือขายแห งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม
เนื่องจากอาณาบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่ที่มั่งคั่งไปดวยภูมิปใญญาหรือองคแความรูที่มีคุณคาเหมาะสม
แกการเรียนรูของนักทองเที่ยวในกระแสโลกาภิวัตนแที่ส นใจเขามาทองเที่ยวเพื่อสรางความสุขทางใจ
ใหแกตนเองมากกวาสนใจที่จะมาชมความศิวิไลนแที่หมายถึงวัตถุอยางเดียว แตเป็นความสนใจที่จะมา
ทองเที่ยวแบบเรียนรู และทําความเขาใจตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นองคแความรูสําคัญ
สวนกลุมนักทองเที่ยวที่จะเขามาทองเที่ยวในรูปแบบนี้งานวิจัยยังไมสามารถคนพบไดอยางชัดเจนวา
เป็นนักทองเที่ยวกลุมใดหรือประเทศไหน แตงานวิจัยนี้ไดมุงศึกษาวาอาณาบริเวณนี้เหมาะเป็นแหลง
ทองเที่ยวเชิงการเรียนรูไดอยางไร มีศักยภาพหรือทุนทางสั งคมวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปใญญาสําคัญ
อะไรบางที่จะนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชนได
กรณีห มู บ า นห ว ยแม ซา ย จั ง หวั ด เชี ยงรายประเทศไทย ที่ ไ ดป รั บรู ปแบบใหมข องการ
ทองเที่ยวดวยการสรางศูนยแการเรียนรูทางวัฒนธรรม และหอพิธีกรรมดวยตนเองแลว ควรมีหนวยงาน
เข า มาส ง เสริ มและสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การฟื้น ฟู วั ฒ นธรรม เพื่ อ นํ าวั ฒ นธรรมให เ ป็น จุ ดขายในการ
ทองเที่ยวเชิงการเรียนรูใหแกนักทองเที่ยว เรียนรูวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยน
เนื่องจากหมูบานนี้มีสภาพภูมิศาสตรแที่อุดมสมบูรณแ รมรื่น และไมหางจากตัวเมืองมากนัก ที่สําคัญ ยิ่ง
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คือชุมชนมีทรัพยากรมนุษยแที่ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการ
ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และการสืบทอดองคแความรูสูเยาวชนรุนใหม
บานน้ําดี และบานน้ําหา(ทาแส) แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณแอันเป็นทุนทรัพยากรที่ถือเป็นภูมิปใญญาการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและควรปรับรูปแบบ
มาเป็นการทองเที่ยวที่เป็นเศรษกิจเพื่อยังชีพ กลาวคือ เป็นรูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เนน
การเรียนรูวิถีธรรมชาติ และการเรียนรูภูมิปใญญาที่เกี่ยวของกับธรรมชาติในอาณาบริเวณของหมูบาน
ดังนั้น รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนในแขวงหลวงน้ําทาควรเป็นรูปแบบการเรียนรูวิถีธรรมชาติ
และภูมิปใญญาทางดานทรัพยากรธรรมชาติ สําหรับบานยางขวาย เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา มี
ศักยภาพดานการเกษตกรรมในวิถีแบบหุบเขา หรือเกษตรกรรมแบบหุบเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบ
เกษตรธรรมชาติ การปลูกพืชผักสวนครัวแบบธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวไตขืนในหุบเขา รูปแบบ
การทองเที่ยวบานยางขวายควรเป็นรูปแบบที่เนนการเรียนรูวิถีชีวิตแบบ slow life หรือการเรียนรูวิถี
การผลิตแบบ Green food green economy ที่เนนใหนักทองเที่ยวเขามาเรียนรูวิถีชีวิต ที่เรียบงาย
และเป็นวิถีการผลิตแบบธรรมชาติสีเขียวของคนในพื้นที่ แตเนื่องดวยเงื่อนไขทางการเมืองของเมียน
มายังไมคงที่ การบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนจึงยังไมสามารถดําเนินการได รูปแบบที่นําเสนอจึง
ยังไมสามารถนําไปปรับใชในพื้นที่ได แตคาดวาในอนาคตเมื่อการเมืองของประเทศมีการปรับเปลี่ยน
และประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชนใน
พื้นที่คงเกิดขึ้นไดในอนาคตนี้
สวนในพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว รูปแบบการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการเรียนรู
วิถีธรรมชาตินั้น ทางชุมชนบานน้ําดี และน้ําหา(ทาแส) ไดพัฒนาและปรับใชกับการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวในชุมชนอยูดวย เชน โปรแกรมเดินปุาทองธรรมชาติ การเดินชมน้ําตก เป็นตน
ดังนั้น รูปแบบทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนคือ 1) ควรเป็นรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยึดกิจกรรมทางจารีตประเพณีหรือตามปฏิทินวัฒนธรรมของแตละชุมชน 2)
รูปแบบการนําเสนอกิจกรรมทางการทองเที่ยวควรนําเสนอตามวิถีปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน หรือ
กิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริงตามปฎิทินวัฒนธรรม 3) ควรเนนวิทยากรชาวบานเป็นผูนําในการทองเที่ยว
หรืออธิบายใหแกนักทองเที่ยวถึงองคแความรูในดานตางๆ แตก็ตองมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดาน
การนําเสนอหรือภาษาที่ใชในการสื่อสาร 4) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เนนการเรียนรู
มากกวาการขายดวยเงินตรา ซึ่งควรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
การเผชิญสู้และเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนหมู่บ้าน
จากการศึกษาศักยภาพและภูมิปใญญาของชุมชนในพื้นที่ชายแดนจะเห็นไดวา ชุมชนใน
พื้นที่ศึกษาทั้งสี่แหงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากร
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มนุษยแ และทุนทางสังคมวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชน
รวมถึงองคแความรูหรือภูมิปใญญาในมิติตางๆ ที่เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยแมีอยางครบถวน
แลว แตสิ่งที่ชุมชนยังตองมีการพัฒนาตอยอดหรือการสรางพลังอํานาจในการบริหารจัดการใหแก
ชุมชน(Community Empowerment) บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม ศักยภาพและภูมิ
ปใญญาที่มีอยูเดิมของแตละพื้นที่ใหสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการ และสามารถสรางภูมิคุมกัน
ทางชุมชนได ตามแผนภูมิดานลางนี้
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ประมวล/รวบรวม

พัฒนาทักษะ/

พัฒนาการ

เกิดภูมิคุมกัน

ศักยภาพและองคแ

ศักยภาพชุมชนและ
แหลงทองเที่ยว

บริหารจัดการ
การทองเที่ยว

ชุมชน/การ

ความรูภูมิปญ
ใ ญา

จัดการ
ทองเที่ยวโดย
ชุมชน

แผนภูมิ 4 แสดงกระบวนการสรางภูมิคุมกันชุมชน
จา กแ ผน ภู มิ 4 จ ะ เห็ นว า ก ระ บ ว น กา ร สร าง ภู มิ คุ มกั น ชุ ม ช น (Community
Empowerment) ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก กลาวคือ ขั้นแรก ขั้นการประมวล และรวบรวม
ศักยภาพหรือองคแความรูภูมิปใญญาที่สามารถนําไปพัฒนาเป็นจุดขายทางการทองเที่ยวหรือเอกลักษณแ
เฉพาะของแตละพื้นที่
ขั้นที่สอง การพัฒนาทักษะ และศักยภาพชุมชนในดานตางๆ ทั้งตัวบุคคล และกิจกรรมที่
นําเสนอในการจัดการทองเที่ยว รวมทั้งการจัดเตรียมความสะอาดเรียบรอยและปรับปรุงสถานที่
ทองเที่ยวใหมีภูมิทัศนแที่สวยงาม พรอมกับจัดทําปูายบอกแหลงทองเที่ยวใหชัดเจนและตอเนื่อง เพื่อ
ความสะดวกกับการเดินทาง และเพื่อใหแหลงทองเที่ยวนาสนใจและเป็นที่นาเคารพ นอกจากนี้ควรมี
การจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาแหลงทองเที่ยว การรณรงคแเพื่อใหคนใน
ชุมชนและนักทองเที่ยวไดศึกษาหาความรูและอนุรักษแทรัพยากรแหลงทองเที่ยว หรือมีหนวยงานเขา
ไป ใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับคนในชุมชนและนักทองเที่ยว มีการจัดโปรแกรม
ทองเที่ย วที่ เกี่ย วกับ การทอ งเที่ย วเชิง วัฒ นธรรมให มากขึ้น ปลู ก จิตสํ านึกให คนในชุมชนและ
นั ก ท อ งเที่ ย วมี ค วามเข า ใจและเรี ย นรู วั ฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนพร อ มทั้ ง ช ว ยกั น อนุ รั ก ษแ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวใหคงอยูตอไป
ขั้นที่สาม การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และการบริหารกิจกรรมทางการทองเที่ยว
การเสริมสรางอํานาจใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหมากยิ่งขึ้น ทั้งการมีสวนรวมในการคิด
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ตัดสินใจ บริหารจัดการ และแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้น รวมทั้ งการสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากร
สําคัญของชุมชน และมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการทรัพยากรตางๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประการสําคัญ หนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนใหชุมชน
ไดมีพลังและขอบเขตอํานาจในการบริหารจัดการ หรือการประชาสัมพันธแการ มากไปกวานั้น ตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เคารพซึ่งกันและกัน ใหคนในชุมชนเห็น
คุณคาของศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น หวงแหน และรักษาความเป็นชุมชนชาติพันธุแดั้งเดิมไว
ขั้ น สุ ด ท า ย การพั ฒ นาระบบภู มิ คุ ม กั น ทางชุ ม ชนที่ เ รี ย กว า ระบบภู มิ คุ ม กั น ชุ ม ชน
(Communities Immune system) เมื่อคนในชุมชนสามารถรูศักยภาพและภูมิปใญญาของตนเอง
และสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเองจะเกิดระบบภูมิคุมกันตนเองของชุมชนขึ้น ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการและมีสวนรวมในการคิด ทํา ตัดสินใจ และแบงปในผลประโยชนแใหแก กันอยางเทาเทียม
และเป็นธรรมที่สุด ที่สําคัญคือ ชุมชนสามารถมีอํานาจในการบริหารจัดการ และสามารถกําหนด
ทิศทางของชุมชนได นั่นคือ ชุมชนสามารถสรางระบบภูมิคุมกันตนเองไดแลว สิ่งที่ไดจากการสราง
ภูมิคุมกันชุมชน หรือ Outcome ที่ไดควรเป็น รัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ย วของควรมีสวนรวมในการ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ ใหแกชุมชนทั้งในแงของการจัดฝึกอบรมใหความรู การศึกษาดูงาน
การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ การพัฒนาเยาวชนรุนใหมใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญทั้งดานขอมูลสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และองคแความรูตางๆ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ความหลากหลายของผูคนในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว เป็นที่มาของความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ศักยภาพ และภูมิปใญญาที่หลากหลาย อยางไรก็ตาม การทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมจําเป็นตองคํานึงถึงขอจํากัดของวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่นดวย เพราะการ
ทองเที่ยวอาจเป็นดาบสองคมที่ยอนกลับมาทําลายมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาจนยากจะรื้อฟื้น
การลงพื้ น ที่ ภ าคสนามเพื่ อ ศึ ก ษาเรี ย นรู กั บ ชาวบ า นในพื้ น ที่ และการจั ด ทํ า กิ จ กร รม
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสามประเทศ รวมทั้งการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูกับชาวบานในพื้นที่ ทําใหได
ขอคนพบสําคัญคือ จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามและกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในพื้นที่
ชายแดนทุกพื้นที่ตางมีภูมิปใญญาและศักยภาพในการขับเคลื่อนหลายประการ แตละพื้ นที่ตางยังคงมี
เงื่อนไขและขอจํ ากัดหลายประการทั้งเงื่อนไขขององคแกรภาครัฐ หรือบทบาทของภาครัฐ กับการ
พัฒนาและสรางความพรอมใหแกชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่เขามาของชุมชน รวมทั้งการเตรียม
ความพรอมของประชาชนในการตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาทางการทองเที่ยวของชุ มชนยังไม
คอยทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคนในพื้นที่สวนใหญเป็นกลุมชาติพันธุแสวนนอยที่มีระบบความสัมพันธแ
ที่ซับซอน ดังนั้น การสรางเครือขายการเรียนรู และเครือขายการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน
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ในพื้นที่ชายแดน ควรมุงเนนการพัฒนาทองเที่ยวเชิงชาติ พันธุแและวัฒนธรรมที่สอดคลองกับผูคนใน
พื้นที่ และรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ งการให ความสํ าคัญกับ บทบาทของชุมชนตางๆ ในพื้นที่ช ายแดนที่มีความผู กพันกับพื้นที่อยา ง
ยาวนาน รวมถึงการเปิดโอกาสใหคนในชุมชนเขารวมวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ทุกกระบวนการโดย
การหาจุดเดนทางประวัติศาสตรแของแตละพื้นที่ และความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต
ละกลุ มคนเพื่อดึงเอาศักยภาพและภูมิปใญญาที่มีเอกลั กษณแเฉพาะไปสู กับพัฒ นาหรือการบริห าร
จัดการทองเที่ยวจะเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งอาจสรุปไดวา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
จํ า เป็ น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด และมุ ม มองใหม นั่ น คื อ การท อ งเที่ ย วต อ งไม ใ ช ก ารท อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒ นธรรม แตเ ป็ น การสร างวั ฒ นธรรมการทอ งเที่ ยว หรื อการทอ งเที่ ยวที่มุ ง แลกเปลี่ ย นเรีย นรู
เสริมสรางความเขาใจความแตกตา งหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม และเคารพในคุณคาศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษยแ ดังนั้น กระบวนการวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัยที่เรียกวา “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีสวนรวม” จึงเป็นกระบวนการวิจัยและวิธีวิทยาการวิจัยที่สอดคลองกับความมุงหมายดังกลาว
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเป็นกระบวนการวิจัยที่มุงเนนการเรียนรูและการมี
สวนรวมในทุกๆภาคสวนและทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวบานในพื้นที่ศึกษา จนสามารถสราง
นักวิจัยชาวบานในพื้นที่ที่ชัดเจนพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเรียนรูรวมกันตั้งแตกระบวนการมี
สวนรวมในการคิด วางแผน การปฏิบัติการ การสรุปผล และการนําผลงานการวิจัยไปใชประโยชนแ
หรือปรับใชในระดับชุมชน การวิจัยยังเนนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการเรียนรูตั้งแต
เริ่มกระบวนการวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลียนเรียนรูสามประเทศ และการนําผลการเรียนรูไป
ปรับปรุงแกไขในพื้นที่ตนเอง รวมทั้งการเขียนเรียบเรียงขอมูลชุมชนของตนเอง ซึ่งทําใหประชาชนใน
พื้นที่ตางไดเรียนรูซึ่งกันและกัน และเล็งเห็นถึงประโยชนแของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมี
ส ว นร ว ม ทําให เห็ คุณคาและเคารพในศั กดิ์ศรีแห งความเป็นมนุษยแข องกันและกัน ตลอดจนการ
ตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภูมิปใญญาทางชาติพันธุแที่สามารถนํามาปรับใชกับการบริหาร
จัดการทองเที่ยวเพื่อเสริมสรางรายไดใหแกคนในชุมชนได การดําเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมนี้ ไดเริ่มดําเนินการตั้งแตกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางการตระหนักในกิจกรรม
การทองเที่ย วของชุมชนโดยไดนํานักศึกษาจากประเทศไทยเขาไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมการ
ทองเที่ยวของชุมชนทั้งสองแหงในแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และความมั่นใจในการดําเนินการจัดการทองเที่ยวใหแกชุมชนในพื้นที่ ศึกษาวิจัย พรอมกับ
ทดลองนํานักทองเที่ยวเขาไปพักและเขารวมกิจกรรมทางการทองเที่ยวของหมูบาน 2 ครั้ง กิจกรรม
รูปแบบที่สองคือการนําตัวแทนของชาวบานและองคแกรประสานงานในพื้นที่ตางๆ มาศึกษาเรียนรูกับ
พื้นที่ในประเทศไทย และนําเครือขายตัวแทนชาวบานจากไทยและเชียงตุง เมียนมา ไปศึกษาเรียนรู
กับแขวงหลวงน้ําทา จํานวน 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังดําเนินกิจกรรมจากประชุมกลุมยอยทั้งในระดับพื้นที่
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และในระดับสถาบันเพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และรวบรวบขอมูลที่เกี่ยวของ มากไป
กวานั้นยังไดดําเนินกิจกรรมทางญาติธรรมเพื่อสรา งเครือขายการเรียนรูดวยการนําตัวแทนชาวบาน
คณาจารยแ และผูสนใจทั่วไปทั้งจากประเทศไทย และสปป.ลาว ไปรวมกันทําบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัด
ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา โดยมีเปูาหมายการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกชาวบานในพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรมทางการทองเที่ยว รวมทั้งการสราง
เครือขายการบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงตอกัน
จากกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของแกนนําชุมชนใน
แตละพื้นที่พบวา ชุมชนมีศักยภาพดานการเรียนรูและสามารถปรับใชสิ่งที่ไดเรียนรูมาปรับใชกับการ
บริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน เชน กรณีบานยางขวายที่มีความจําเป็นที่ตองเตรียมคนรุนใหมเขา
มาทํางานดานการบริการการทองเที่ยวหรือเทคโนโลยีก็สงคนมาเรียนรูและอบรมในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย หรือกรณีของแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาวที่พยามยามเตรียมความพรอมใหแกคนรุนใหม
เชนเดียวกัน แกนนําสําคัญของชุมชนก็สงลูกสาวชื่อ นาลิน ดอปะเสิด เขาเรียนสาขาคอมพิวเตอรแที่
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทาเพื่อเตรียมความพรอมและพัฒนาฐานทรัพยากรมนุษยแของชุมชน เป็นตน
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วัฒนธรรมการทองเที่ยวโดยชุมชนเป็นการทองเที่ยวที่ตั้งอยูบนฐานศักยภาพและภูมิปใญญา
ของชุมชน หมายรวมถึงทุนทางสังคมวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นทุนทางสังคม(social capital)ที่แสดงถึง
ความสั ม พั น ธแ ข องกลุ ม คนต า งๆ ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม(environmental
capital) ซึ่งเป็นศักยภาพที่เดนและจุดแข็งของชุมชนทั้ง 4 แหง และทุนทางวัฒนธรรม (cultural
capital) ที่เป็นจารีตประเพณี ศิลปะการแสดง และพิธีกรรมความเชื่อตางๆ ทุนทางสังคมวัฒนธรรม
เหล านี้ หากเราสะสมทุ น ทางสั ง คมวัฒ นธรรมไวมากๆ จะก อให เ กิด ความมั่ง คั่ง และความมั่ นคง
ทางดานจิตใจและจิตวิญญาณของในชุมชน ที่สําคัญยังหมายความถึงทุนทางทรัพยากรมนุษยแหรือตัว
บุคคลที่ถือวาเป็นทรัพยากรที่มีคุณคายิ่งดวย ดังนั้น ศักยภาพและภูมิปใญญาของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
ทั้ง 4 หมูบานที่นํามาปรับใชกับการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนสามารถแบงออกเป็น 4 ดาน
ดังนี้
ดานแรกคือ ศักยภาพและภูมิปใญญาที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในดานนี้ จะ
เห็นวา ชุมชนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่เขตปุาสงวน และเขตปุาไมอุดมสมบูรณแทั้งบานน้ําดี
บานน้ําหา (ทาแส) และบานหวยแมซาย มีเพียงบานยางขวายเทานั้นที่ไมไดอยูในอาณาบริเวณติดเขต
ปุ า และก็ เ ป็ น หมู บ า นที่ มี ส ภาพแวดล อ มทางธรรมชาติ ที่ ส วยงาม ทั้ ง นี้ ใ นแต พื้ น ที่ มี ก ารสร า ง
กฎระเบียบขอบังคับ และนําเอาจารีตปฏิบัติเขากํากับ และควบคุมการใชประโยชนแจากพื้นที่ดังกลาว
เพื่อที่จะสามารถอยูรวมกันไดระหวางผูคน และความอุดมสมบูรณแของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมนั้น
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โดยไดนําวิธีคิด องคแความรูภูมิปใญญาและวิถีปฏิบัติเพื่ออยูรวมกับสภาพแวดลอมเหลานั้นไดอยาง
สมดุล ในแตละหมูบานพยายามปรับใชศักยภาพในดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทั้งที่เป็น
ดิน น้ํา ปุาไม แมน้ํา ภูเขา ปุาเขาลําเนาไพรที่สวยงาม มีสัตวแน้ํา สัตวแปุา และทรัพยากรที่มีคาจากปุา
ทั้งอาหารการกิน และวัสดุธรรมชาติที่สามารถนํามาประยุกตแใชในชีวิตประจําวันได สงผลใหผูคนใน
พื้น ที่ ดั ง กล า วมี ภู มิ ปใ ญญาและองคแ ค วามรูที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ปุ า ไม น้ํ า ภูเ ขา และการปรั บตั ว ให เ ข า
สภาพแวดลอมดังกลาวอยางมากมายมหาศาล ดังนั้น รูปแบบนี้จึงเป็นการจัดกิจกรรมการทองเที่ยว
เชน การเดินปุา ชมธรรมชาติ ชมน้ําตก หรือการเขาปุาเพื่อเรียนรูกิจกรรมไม เป็นตน
ดา นที่ส องคือ ศั กยภาพและภูมิ ปใ ญญาทางสั ง คมวั ฒ นธรรมและเกิ ด การเชื่อ มโยงไปสู
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาจกลาวไดวา เป็นความสัมพันธแทางดานจิตใจของผูคนใน
พื้นที่ที่ยังคงมีความสัมพันธแกันอยางเหนียวแนน มีการรวมกลุมในทางสังคมเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันทั้ง
ในระบบเครือญาติและกลุมทางอาชีพตางๆ รูปแบบการทองเที่ยวที่ถูกถายทอดออกมาในรูปของการ
สรางความสัมพันธแระหวางกลุมตางๆ เชน กลุมศิลปวัฒนธรรม การแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
การสาธิตการทํากิจกรรมกลุมทอผา กลุมจักสาน กลุมตีมีด กลุมบริหารจัดการการทองเที่ยวภายใน
หมูบาน เป็นตน
ดานที่สามคือ ศักยภาพและภูมิปใญญาทางพิธีกรรมความเชื่อจารีตประเพณี หากมองลึกลง
ไปจะเป็นทุนทางดานจิตใจ หรือจิตวิญญาณ ซึ่งถือเป็นรากฐานสําคัญของสังคมที่คนในชุมชนสามารถ
อยูรวมกันไดอยางสงบสุขหากคนในชุมชนมีจิตสํานึกรวม หรือจิตสํานึกสาธารณะ มีการคิดสรางสรรคแ
มีจริยธรรม ชวยกันปกปูองคุมครองและอนุรักษแสิ่งแวดลอมที่มีอยูและใช อยางคุมคา รูปแบบที่เนน
การเรียนรูวิธีคิดและความเป็นอยูของคนในพื้นที่ ผานกระบวนการรวมกิน รวมอยู และรวมเรียนรูใน
กิจกรรมบานพักแบบโฮมสเตยแ เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูและทําความเขาใจตอสิ่งที่คนในพื้นที่ได
ปฏิบัติและยึดถือ รวมทั้งกิจกรรมการบายศรีสู ขวัญ การแสดงออกทางดานจิตใจของคนในชุมชนตอ
แขกผูมาเยือน เป็นตน
ดานสุดทายคือ ศักยภาพทางทรัพยากรมนุษยแ และองคแกรตางๆภายในชุมชน พื้นที่ศึกษา
ทั้งสี่แหงตางเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะทางชาติพันธุแซึ่งแตละพื้นที่ตางมีผูนําที่เป็นผูนําธรรมชาติตาม
ความเชื่อและศรัทธาของแตละชาติพันธุแ สวนใหญเป็นผูอาวุโส และผูนําทางความเชื่อที่เป็นทั้งผูนํา
ทางความคิด และการประสานงานกับหนวยงานหรือองคแกรตางๆที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน จากศักยภาพ และภูมิปใญญาในดานตางๆ ของพื้นที่ศึกษาทั้ง 4 ชุมชน จะเห็นวา ชุมชนในพื้นที่
ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว ตางมีศักยภาพและความรูตอการดํารงชีวิตประจําวัน รวมทั้ง
การแกไขปใญหาตางๆของชุมชนและการบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในชุมชนไดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังมีกลุมองคแกรชุมชนในแตละหมูบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของสนับสนุนสง เสริมการ
บริหารจัดการภายในชุมชนใหสามารถพัฒนาไปภายใตกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
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และวัฒนธรรมใหมปใจจุบัน อาจกลาวไดวา ชุมชนเองมีศักยภาพและภูมิปใญญาที่เพียงพอหรือเขมแข็ง
พอที่จะตอบโตกับกระแสโลกาภิวัตนแหรือการพัฒนาความรวมมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต
อาจจะยั งขาดประสบการณแแ ละทั กษะบางประการที่จํ าเป็ นตอ งอาศัยการพัฒ นา ส งเสริม หรื อ
สนับสนุนใหชุมชนมีอํานาจในการบริหารจัดการ หรือมีความรูมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ศักยภาพและภูมิปใญญาทั้ง 4 ดานนี้ ถือวาเป็นรากฐานสําคัญในการที่จะทํา
ใหเกิดการกระบวนการเรียนรู และทําความเขาใจกับเพื่อนบานตางวัฒนธรรมใหเกิดการมองโลกมอง
สังคม กับมนุษยแที่ตางวัฒนธรรมอยางเขาใจซึ่งกันและกัน อันจะนํามาซึ่งการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
แห ง ความเป็ น มนุ ษ ยแ ข องกั น ที่ สํ า คั ญ เป็ น ฐานสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การท อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
สอดคล อ งกั บ ศั ก ยภาพและองคแ ค วามรู ข องคนในท อ งถิ่ น รวมทั้ ง สอดคล อ งกั บ สถานการณแ ก าร
ทองเที่ยวในปใจจุบันที่ไมเพียงแตเป็นการทองเที่ยวเพื่อความบันเทิงใจอยางเดียว แตเป็นการทองเที่ยว
ที่เนนรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการทําความเขาใจตอผูคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
การเรียนรู้และปรับตัวของชาวบ้านภายใต้กระแสการท่องเที่ยว
รูปแบบและเครือขายการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานชาติพันธุแในพื้นที่ชายแดนควร
เป็ นรู ปแบบการทองเที่ยวเชิงการเรียนรู และเครือขายแห งการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม
เนื่องจากอาณาบริเวณดังกลาวเป็นพื้นที่ ที่มั่งคั่งไปดวยภูมิปใญญาหรือองคแความรูที่มีคุณคาเหมาะสม
แกการเรียนรูของนักทองเที่ยวในกระแสโลกาภิวัตนแที่สนใจเขามาทองเที่ยวเพื่อสรางความสุขทางใจ
ใหแกตนเองมากกวาสนใจที่จะมาชมความศิวิไลนแที่หมายถึงวัตถุอยางเดียว แตเป็นความสนใจที่จะมา
ทองเที่ยวแบบเรียนรู และทําความเขาใจตอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นองคแความรูสําคัญ
สวนกลุมนักทองเที่ยวที่จะเขามาทองเที่ยวในรูปแบบนี้งานวิจัยยังไมสามารถคนพบไดอยางชัดเจนวา
เป็นนักทองเที่ยวกลุมใดหรือประเทศไหน แตงานวิจัยนี้ไดมุงศึกษาวาอาณาบริเวณนี้เหมาะเป็นแหลง
ทองเที่ยวเชิงการเรียนรูไดอยางไร มีศักยภาพหรือทุนทางสั งคมวัฒนธรรมที่เป็นภูมิปใญญาสําคัญ
อะไรบางที่จะนํามาปรับใชกับการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยการมีสวนรวมของประชาชนได
กรณี ห มู บ า นห ว ยแม ซ า ย จั ง หวั ด เชี ย งราย ประเทศไทย ได ป รั บ รู ป แบบใหม ข องการ
ทองเที่ยวดวยการสรางศูนยแการเรียนรูทางวัฒนธรรม และหอพิธีกรรมดวยกําลังของคนในชุมชนเอง
แตก็ยังมีจุดออนในดานการบริหารจัดการและการโฆษณาประชาสัมพันธแ รูปแบบใหมของการจัดการ
ควรมีห น ว ยงานเขา มาส ง เสริ มและสนั บสนุ นให เ กิด การจั ดระบบศู นยแ ก ารเรีย นรู กิ จกรรมฟื้ น ฟู
วัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรูใหมีกระบวนการที่ชัดเจน พรอมทั้งมีการประชาสัมพันธแเผยแพร
อย างกว างขวางยิ่ งขึ้น เพื่อเป็ น จุ ดขายในการทองเที่ ยวเชิง การเรี ยนรูให แ กนักทอ งเที่ยว เรียนรู
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของกลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยน เนื่องจากหมูบานนี้มีสภาพภูมิศาสตรแที่อุดมสมบูรณแ
รมรื่น และไมหางจากตัวเมือง ที่สําคัญยิ่งคือชุมชนมีทรัพยากรมนุษยแที่ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่ง
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ของชุมชนในการเขามามีสวนรวมในการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และการสืบทอดองคแความรูสูเยาวชนรุน
ใหม
บานน้ําดี และบานน้ําหา(ทาแส) แขวงหลวงน้ํา ทา สปป.ลาว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบู ร ณแอัน เป็ นทุน ทรัพยากรที่ถือเป็นภูมิปใญญาในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและควรปรับ
รูปแบบมาเป็นการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติที่เนนการเรียนรูวิถีธรรมชาติ และการเรียนรูภูมิปใญญาที่
เกี่ยวของกับธรรมชาติในอาณาบริเวณของหมูบ าน ดังนั้น รูปแบบการทองเที่ยวของชุมชนในแขวง
หลวงน้ําทาควรเป็นรูปแบบการเรียนรูวิถีธรรมชาติ และภูมิปใญญาทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
สําหรับบานยางขวาย เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา มีศักยภาพดานการเกษตกรรมในวิถี
แบบหุบเขา หรือเกษตรกรรมแบบหุบเขา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบเกษตรธรรมชาติ การปลูกพืชผัก
สวนครัวแบบธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตชาวไตขืนในหุบเขา รูปแบบการทองเที่ยวบานยางขวายควรเป็น
รูปแบบที่เนนการเรียนรูวิถีชีวิตแบบ slow life หรือการเรียนรูวิถีการผลิตแบบ Green food green
economy ที่เนนใหนักทองเที่ยวเขามาเรียนรูวิถีชีวิตที่เรียบงาย และเป็นวิถีการผลิตแบบธรรมชาติสี
เขียวของคนในพื้นที่ แตเนื่องดวยเงื่อนไขทางการเมืองของเมียนมายังไมคงที่ การบริหารจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนจึงยังไมสามารถดําเนินการได รูปแบบที่นําเสนอจึงยังไมสามารถนําไปปรับใชใน
พื้นที่ได แตคาดวาในอนาคตเมื่อการเมืองของประเทศมีการปรับเปลี่ยน และประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ในประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่คงเกิดขึ้นไดในอนาคตนี้
ดังนั้น รูปแบบทองเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ชายแดนคือ 1) ควรเป็นรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยึดกิจกรรมทางจารีตประเพณีหรือตามปฏิทินวัฒนธรรมของแตละชุมชน 2)
รูปแบบการนําเสนอกิจกรรมทางการทองเที่ยวควรนําเสนอตามวิถีปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน หรือ
กิจกรรมที่ไดปฏิบัติจริงตามปฎิทินวัฒนธรรม 3) ควรเนนวิทยากรชาวบานเป็นผูนําในการทองเที่ยว
หรืออธิบายใหแกนักทองเที่ยวถึงองคแความรูในดานตางๆ แตก็ตองมีการฝึกฝนและพัฒนาทักษะดาน
การนําเสนอหรือภาษาที่ใชในการสื่อสาร 4) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เนนการเรียนรู
มากกวาการขายดวยเงินตรา ซึ่งควรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
เครือข่ายการเรียนรู้วัฒนธรรมการท่องเที่ยว
การสรางเครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา
และสปป.ลาว ในดานหนึ่งไดกอใหเกิดการเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณแเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การทองเที่ยว จุดแข็ง จุดออน และศักยภาพของแตละพื้นที่ ดังนั้น เครือขายการทองเที่ยวเชิงชาติ
พันธุแและวัฒนธรรมควรเป็นเครือขายแหงการเรียนรู และเครือขายญาติธรรม ที่มุงเนนการสานสราง
ความสัมพันธแทั้งการไปมาหาสู และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร รวมถึงการวางแผนเพื่อการทํางานดาน
วัฒนธรรมรวมกันในอนาคต ขอคนพบสําคั ญคือ จากการลงพื้นที่สํารวจภาคสนามและกิจกรรมการมี
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สวนรวมของชุมชน ชุมชนพื้นที่ชายแดนมีภูมิปใญญาและศักยภาพในการขับเคลื่อนหลายประการ แต
ยังคงมีเงื่อนไขและขอจํ ากัดดว ย กล าวคือ ดานแรก เงื่อนไขขององคแกรภาครัฐ หรือบทบาทของ
ภาครัฐ กับการพัฒนาและสรางความพรอมใหแกชุมชนเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่เขามาของชุมชน ใน
แตลพื้นที่จะมีหนวยงานที่กํากับดูแล เชน ในสปป.ลาวคือ แผนกแถลงขาว ทองเที่ยวและวัฒนธรรม
และวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา เมียนมา มีกรมวัฒนธรรมและศาสนาของกลุมไทขืนจังหวัดเชียงตุง สวน
ของจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ก็มีสํานักงานทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตําบลแมยาวที่
เขามาสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชน หนวยงานตางๆเหลานี้สวนหนึ่งก็
สามารถลดชองวางในการเขาถึงการบริหารจัดการทองเที่ยวที่ไมเทาเทียมกันใหแกชุมชนบาง แตอาจ
ตอบสนองเพียงบางกลุมเทานั้น ไมครอบคลุมทั้งหมด รวมทั้งการเตรียมความพรอมของประชาชนใน
การตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาการทองเที่ยวของชุมชนก็ยังไมคอยทั่วถึง
ประการตอมาขอกําจัดดานพื้นที่ พื้นที่ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว ประชากรสวน
ใหญเป็นกลุมชาติพันธุแสวนนอยที่คอยขางเป็นกลุมที่มีเปราะบาง และความสัมพันธแที่ซับซอนมากกวา
พื้นที่อื่นๆ ฉะนั้นความสัมพันธแของกลุมคนภายในชาติพันธุแเดียวกัน กลุมคนตางวัฒนธรรม ตางองคแกร
หรือตางชุมชนยากที่จะทําความเขาใจไดอยางงายๆ ตองใชระยะเวลาในการทําความเขาใจโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการจัดการทองเที่ยว และการเขามาของนักทองเที่ยวมีสวนสําคัญที่สงผลตอความสัมพันธแ
ภายในชุมชนเป็นอยางยิ่ง
อย างไรก็ตาม การบริ หารจัดการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่ชายแดน ควรมุงเนนการ
พัฒ นาทองเที่ย วที่ยั่ งยื น ที่ตอ งเน นการพัฒ นาการท องเที่ยวที่มีดุ ล ยภาพทางมิ ติเศรษฐกิจ สั งคม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความสําคัญกับบทบาทของชุมชนตางๆ
ในพื้นที่ชายแดนที่มีความผูกพันกับพื้นที่อยางยาวนาน ดังนั้น การนําคนในชุมชนเขารวมวางแผนใน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ทุ กกระบวนการโดยการหาจุดเดนทางประวัติศ าสตรแ ของแตล ะพื้ นที่ และความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมของแตละกลุมคนเพื่อดึงเอาศักยภาพและภูมิปใญญาที่มีเอกลักษณแ
เฉพาะไปสูกับพัฒนาหรือการบริหารจัดการทองเที่ยวจะเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาศักยภาพและภูมิปใญญาในการบริหารจัดการทองเที่ยวของชุมชนในพื้นที่
ชายแดนไทย เมียนมา และสปป.ลาว มีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1) องคแก รชุม ชน หรื อ ชุมชนในพื้นที่ ทองเที่ย ว ควรมี การพัฒ นาภูมิ ทัศนแ ความสะอาด
เรียบรอย และสภาพแวดลอมของสถานที่ทองเที่ยว พรอมกับจัดทําปูายบอกแหลงทองเที่ย วใหชัดเจน
และตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนากิจกรรมทางการทองเที่ยว และการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหทุก
ฝุายไดมีสวนรวมและเป็นธรรมมากที่สุด
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2) การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ และกิจกรรมทางการทองเที่ยว การเสริมสราง
อํานาจใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหมากยิ่ งขึ้น ทั้งการมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจ
บริหารจัดการ และแกไขปใญหาตางๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งการสามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรสําคัญของ
ชุมชน และมีทางเลือกที่หลากหลายในการจัดการทรัพยากรตางๆใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3) หนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีสวนชวยเหลือและสนับสนุนใหชุมชนได
มีพลังและขอบเขตอํานาจในการบริห ารจัดการ หรือการประชาสัมพันธแการ มากไปกวานั้น ตอง
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เคารพซึ่งกันและกัน ใหคนในชุมชนเห็น
คุณคาของศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น หวงแหน และรักษาความเป็นชุมชนชาติพันธุแดั้งเดิมไว
4) สถาบันการศึกษา ควรมีการจัดฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพ และภูมิปใญญาที่มีอยูใน
แตละดานใหแกชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับใชองคแความรูหรือภูมิปใญญาในการบริหารจัดการ
การทองเที่ยวที่เหมาะสมและสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรม และวิถีชี วิตของคนในชุมชนโดยที่ไม
ทําลายความเป็นเอกลักษณแและลักษณะเฉพาะของแตละชุมชน
5) องคแกรดานการทองเที่ยว ควรมีแผนงานหรือนโยบายดานการบริหารจัดการทองเที่ยว
โดยชุมชนใหชัดเจน และสิทธิในการบริหารจัดการแกชุมชน โดยมีหนวยงานทางการทองเที่ยวคอย
สนับสนุนและชวยเหลือ ที่สําคัญควรสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการประชาสัมพันธแ และผลิตสื่อใน
ดานตางๆ เพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร การรณรงคแเพื่อใหคนในชุมชนและนักทองเที่ยวไดศึกษาหา
ความรูและอนุรักษแทรัพยากรแหลงทองเที่ยว หรือมีหนวยงานเขาไป ใหความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมกับคนในชุมชนและนักทองเที่ยว มีการจัดโปรแกรมทองเที่ยวที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมใหมากขึ้น
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บุคคลอ้างอิง
พระยี่นวล สิริวณโณ วัดยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
อายุ 38 พรรษา สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
นายลง แสงลัง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา อายุ
74 ปี สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
นายนวลนอย บานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา อายุ 61 ปี สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
นายติ๊บ บานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา อายุ 57 ปี สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
นายเหล็ก บานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
เมียนมา อายุ 64 ปี สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
นายจายสาม ผูใหญบานบานยางขวาย เอิ่งเมืองลัง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
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เมียนมา อายุ 38 ปี สัมภาษณแชวงวันที่ 10-15 เมษายน 2558
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ลาว อายุ 68 ปี เบอรแติดตอ 020 56644934
พอเฒาฮาว เอเอ ตั่ง บานน้ําดี เมืองห ลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว อายุ 83 ปี
นายโฮม ทาวคําปุา บุนปในยา อายุ 53 ปี บานน้ําหา (ทาแส) เมืองหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา
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นายดุสิต อภิญญาวิศาล อายุ 54 ปี ผูใหญบานบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
นายบุญศรี อภิญญาวิศาล หรือเจเว ฟุจั่น（赵富障）อายุ 65 ปี อดีตผูใหญบานบานหวยแมซาย ตําบล
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นายตะไหน แสงสิริกุล หรือเลย อีฟุง (李如风) อายุ 69 ปี เชี่ยวชาญทางดานการแตงบทเพลง และ
รองเพลงเมี่ยน บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายตะไหน แซลี หรือเหลย อีฟุ (李 鱼 福) อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดานการประกอบพิธีกรรมเมี่ยน
และอาจารยแผูประกอบพิธีกรรมดั้งเดิม บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย
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นายสูจอย แซจเาว อายุ 68 ปี บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายเกาจั่น แซจเาว หรือ เจเว เหยาลิ้น (赵 有 连) อายุ 67 ปี บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
นายฟุลิ้น แซจเาว หรือ เจเว ฟุลิ้น (赵 富 林) อายุ 65 ปี เชี่ยวชาญทางดานสมุนไพร และการรักษา
สุขภาพ บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายตะไหน อภิญญาวิศาล บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายฟามวา แซจเาว อายุ 64 ปี เชี่ยวชาญทางดานการประกอบการทําอาหารพื้นบาน และการเย็บปใก
พื้นฐานทางชนชาติพันธุแบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายวิธวินทแ วารีชมพู เจาหนาที่ศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นางทัศนียแ วารีชมพู เจาหนาที่ศูนยแพัฒนาและสงเคราะหแชาวเขา บานหวยแมซาย ตําบลแมยาว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายยี่ปฺะ อายุ 60 ปี บานเหลาพัฒนา ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ภาคผนวก ก
กาหนดการ และหนังสือเชิญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู วิ ถี ธ รรมชาติ วิ ถี วั ฒ นธรรม และการบริ ห ารจั ด การท อ งเที่ ย ว
เชิงสรางสรรคแของชุมชนในแขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ บาน
น้ําหา และบานน้ําดี แขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่
1 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
2. กิจกรรมการสรางเครือขายการบริหารจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย สปป.
ลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหวางวันที่ 12
- 16 กุมภาพันธแ พ.ศ. 2558
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ศึกษาดูงานและสรางเครือขายการบริหารจัดการทองเที่ยวโดย
ชุม ชนในพื้ น ที่ ช ายแดนไทย สปป. ลาว ณ แขวงหลวงน้ํา ทา สาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
4. กิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูระบบการจัดการศึกษา กับ การแก ไขปใญ หากลุ มชาติ พันธุแใ น
ปใจจุบัน ณ วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหวางวันที่ 18
-21 กันยายน พ.ศ. 2558
5. กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงชาติพันธุแและวัฒนธรรม ในรูปแบบการทอดกฐินสามัคคี ณ เมือง
เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา ระหวางวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
6. กิจกรรมการสรางเครือขายทางวิชาการระหวางนักวิชาการทั้งสามประเทศ ในเวทีประชุม
วิชาการนานาชาติดานชาติพันธุแศึกษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559
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กาหนดการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่ชายแดนไทย สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
*****************************************************************
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
13.00 น.
ผูเขารวมกิจกรรมจากแขวงหลวงน้ําทา เดินทางมาถึงอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
14.00 น.
เขาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุมผูผลิตไมกวาด บานน้ํามา อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
16.00 น.
ผูเขารวมกิจกรรมจากแขวงหลวงน้ําทา และเมืองเชียงตุง พรอมกัน
ณ โรงแรมราชภัฎอินนแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา และกิจกรรมนันทนาการทําความรูจักกัน
20.00 น.
เขาที่พัก ณ โรงแรมราชภัฏอินนแ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิด
ชี้แจงวัตถุประสงคแและกลาวรายงาน
โดย อาจารยแดร.วรรณะ รัตนพงษแ คณบดีสํานักวิชาสังคมศาสตรแ
กลาวตอนรับและกลาวเปิด
โดย ผูชว ยศาสตราจารยแดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
09.30 -10.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “สถานการณแความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคลุมน้ําโขง
กับการปรับใชภูมิปใญญาชาติพันธุแในการบริหารจัดการการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืนโดยชุมชน”
โดย ผูชวยศาสตราจารยแ ดร. ชูกลิ่น อุนวิจิตร ที่ปรึกษาศูนยแชาติพันธุแ
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10.30 - 12.00 น.
เวทีระดมความคิด เพื่อคนหาศักยภาพและภูมิปใญญาในการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนของแตละพื้นที่ (กระบวนการ PRA)
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหาร
193

13.00 – 14.30 น.
15.30 - 17.30 น.

17.30 – 20.00 น.
21.00 น.

นําเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณแในการนําใชภูมิปใญญากับการบริหาร
จัดการทองเที่ยวของแตละพื้นที่
เยี่ยมชมศูนยแสงเสริมการเพิ่มมูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร และ
บรรยายพิเศษดานการแปรรูปผลิตภัณฑแอาหาร
โดย ผูชวยศาสตราจารยแ มาลี หมวกกูล ผูอํานวยการศูนยแสงเสริมการเพิ่ม
มูลคาและพัฒนาผลิตภัณฑแอาหาร
รับประทานอาหารเย็น และทัศนศึกษาผลิตภัณฑแพื้นบานตลาดไนทแบารแซา
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เขาที่พัก ณ โรงแรมราชภัฏอินนแ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
09.00 - 11.00 น.
เยี่ยมชมสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นและอาเซียน และสวนพฤกษาศาสตรแของสถาบันฯ
11.00 -12.00 น.
สรุปบทเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณแในการทัศนศึกษาและการปรับ
ใชสิ่งที่ไดเรียนรู
12.00 -13.00 น.
รับประทานอาหารที่ศูนยแชาติพันธุแศึกษา
13.00 – 14.00 น.
ทัศนศึกษา และเยี่ยมชมหมูบานทองเที่ยวรวมมิตร ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
16.30 – 21.00 น.
เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน “งานวัฒนธรรมชาวดอยสัมพันธแ บานหวยแม
ซาย ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”
21.00 น.
เขาที่พักในรูปแบบของโฮมสเตยแ ณ หมูบานหวยแมซาย
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา และแลกเปลี่ยนประสบการณแการบริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานหวยแมซาย ตําบลแมยาว อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมูบานอาผาพัฒนา และแลกเปลี่ยน
ประสบการณแการบริหารจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบานอา
ผาพัฒนา
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ชวงเย็น
ชวงค่ํา

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาติพันธุแของชาวบานไทย ลาว และเมียนมารแ ณ
ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
เขาที่พัก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ชวงเชา
ออกเดินจากมหาวิทยาลัยฯ และเดินทางสูแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
และเชียงตุง ประเทศเมียนมารแ โดยสวัสดิภาพ
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กาหนดการ (1)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่ชายแดนไทย สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร์ ครั้งที่ 2
ณ วิทยาลัยครูหลวงน้าทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
**************************************************************

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
07.00 น.

กลุ่มแรกแกนนาจากบ้านห้วยแม่ซ้าย ออกเดินทางจากหมูบานหวยแม
ซาย นัดหมายพรอมกันที่มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย
กลุม่ ที่สองแกนนาจากจังหวัดเชียงตุง ออกเดินทางจากจังหวัดทาขี้เหล็ก
และผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ณ ดานแมสาย (รถและเจาหนาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะมารอรับที่หนาดาน)

08.00 น.

ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อเดินทางไปรับคณะจาก

จังหวัด
เชียงตุง ณ ดานตรวจคนเขาเมืองอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
09.30 น.

ออกเดินทางสูอําเภอเชียงของ ผานสามเหลี่ยมทองคํา และอําเภอเชียงแสน

11.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น.

เขาสูพิธีการตรวจคนเขาเมืองอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเดินทาง
สูแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว โดยใชสะพานมิตรภาพใหมแหงที่ 4 ขาม
แมน้ําโขง บนเสนทางถนน R3A คุนหมิง-ลาว-กรุงเทพฯ (นั่งรถโดยสาร
ระหวางประเทศขามไปยังฝใ่งลาว)

13.30 น.

เขาสูพิธีการตรวจคนเขาเมืองของดานหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว

14.00 น.

ออกเดินทางไปยังแขวงหลวงน้ําทาดวยรถตูของวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา
(ระยะทางประมาณ 180 กม.) ผานเมืองเวียงภูคา ซึ่งเป็นเมืองเหมืองแรลิก
ไนซแที่สําคัญของสปปป.ลาว และแวะเยี่ยมเยือนหมูบานน้ําหา (ใชเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมง)
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18.30 น.

เดินทางถึงแขวงหลวงน้ําทา และเลี้ยงรับรองโดย ผูอํานวยการวิทยาลัยครู
หลวงน้ําทา

20.30 น.

เขาที่พัก (โรงแรมดอกจําปา)

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
08.00 น.

รับประทานอาหารเชา

09.00 น.

ออกเดินทางไปยังวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา และประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางความรวมมือระหวางวิทยาลัคครูหลวงน้ําทา และสภาวัฒนธรรม
เชียงตุง และบรรยายพิเศษโดย อาจารยแกําทน หลวงลือไช อธิการบดี
วิทยาลัยครูหลวงน้ําทา (ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

11.00 น.

เยี่ยมชมวิทยาลัยครูหลวงน้ําทา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

ออกเดินทางไปนมัสการธาตุหลวงหลวงน้ําทา และหมูบานน้ําดี เยี่ยมชม
หมูบานและวิถีชีวิตของชาวแลนแตนและสีดา

17.30 น.

เขาพักโรงแรมดอกจําปา และชมตลาดมืดในตัวเมืองหลวงน้ําทา พรอมกับ
รับประทานอาหารพื้นบานที่หลากหลายในตลาด

วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
07.30 น.

ตื่นแตเชา พรอมทั้งเก็บสัมภาระใหเรียบรอย และรับประทานอาหารเชา
กลุ่มแรกแกนนาจากบ้านห้วยแม่ซ้าย ออกเดินทางไปเมืองสิง เพื่อเยี่ยม
เยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณแการดํารงชีวิตและการทํามาหากินของ
กลุมชาติพันธุแเมี่ยนในเมืองสิง และตลาดสินคานําเขาจากจีน
กลุม่ ที่สองแกนนาจากจังหวัดเชียงตุง ออกเดินทางไปยังแขวงหลวงพระ
บาง และนครหลวงเวียงจันทรแ โดยการประสานงานของแผนกแถลงขาว
ทองเที่ยว และวัฒนธรรม (รายละเอียดกาหนดการ 2 ต่อ ) ระหวางทาง
แวะชมวิถีชีวิตของผูคนในแขวงอุดมไซ

18.00 น.

กลุม แกนนําหวยแมซาย กลับเขาที่พักในโรงแรมดอกจําปา
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วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
07.30 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเชา พรอมทั้งเก็บสัมภาระมารวมตัวกันที่หองโถงโรงแรม

ดอกจําปา
07.40 น.

ออกเดินทางไปนมัสการพระธาตุหลวงน้ําทา พระธาตุคูบานคูเมืองแขวง
หลวงน้ําทา แวะรับประทานอาหารเชา และเลือกซื้อสินคาพื้นบานในตลาด
เชาเมืองหลวงน้ําทา

09.00 น.

ออกเดินทางมุงหนาสูเมืองหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว

13.00 น.

เดินทางถึงดานหวยทราย เขาสูพิธีการตรวจคนเขาเมือง และเดินทางเขาสู
จังหวัด
เชียงราย ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ (รับประทานอาหารกลางวันที่อําเภอ

เชียงของ
จังหวัดเชียงราย)
หมายเหตุ
1. การเดินทางในไทย จะใชรถรับสงของมหาวิทยาลัยฯเพื่อรับและสงที่ดานอําเภอเชียงของ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ส ว นการเดิ น ทางในช ว งที่ อ ยู ใ นแขวงหลวงน้ํ า ทา สปป .ลาวขอความ
อนุเคราะหแ รถตูวิทยาลัยครู หลวงน้ําทา สปป.ลาว จํานวน 1 คัน และสวนการเดินทางไป
หลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทรแใชรถตูเชาเหมาอีก 4 วันๆละ 4,000 บาท คิดเป็นเงิน
ประมาณ 16,000 บาท
2. คาที่พัก และคาอาหาร รวมทั้งคาใชจายในการศึกษาในชวงที่อยูในแขวงหลวงน้ําทา โครงการ
วิจัยฯ จะเป็นผูรับผิดชอบ สวนคาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น และสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในชวงที่
ไปตางเมืองขอความอนเคราะหแทางสภาวัฒนธรรมฯ เป็นผูรับผิดชอบ
3. การทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขอความอนุเคราะหแแผนกแถลงขาว วัฒนธรรม และ
การทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทาเป็นผูประสานงานให
4. กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง
ระหว่างวันที่ 31พฤษภาคม - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ สปป.ลาว
ที่

ชื่อ – สกุล

**************************************************************
หมายเลขหนัง

ตาแหน่ง

เดินทาง
1

Mr. Hong Kham

MA 511440

ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

2

Mr. Sai Lone Seng

MA 513664

รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

3

Mr. Sai Seng

MA 513667

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

4

Mr. Sai Yee

MB 11009

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

5

Mr. Sai Long Wone

MA 932925

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

6

Mr.Bunsri Aphinyawisan

AA2997000

แกนนําบานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

7

Mr.Yutthana Sae-sin

AA4638053

แกนนําบานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

8

Mr.Pongchai Pattarapanukun

AA4638066

แกนนําบานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

9

Mr.Songkran Apinyawisan

AA4638266

แกนนําบานหวยแมซาย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

10

Mr.Sombat Boonkhamyeung

F 631605

ผูอํานวยการศูนยแชาติพันธุแศกึ ษา มร.ชร.

11

Miss.Danita Mata

O 338344

รองผูอ ํานวยการศูนยแชาติพันธุแศกึ ษา มร.ชร.

12

Miss.Thanyalak Saeliao

F 631532

หัวหนาโครงการวิจัย
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กาหนดการ (2)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในพื้นที่ชายแดนไทย สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร์ ครั้งที่ 2
ณ แขวงหลวงพระบาง นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
**************************************************************

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
07.30 น.

ตื่นแตเชา พรอมทั้งเก็บสัมภาระใหเรียบรอย และรับประทานอาหารเชา
กลุ่มแรกแกนนาจากบ้านห้วยแม่ซ้าย ออกเดินทางไปเมืองสิง เพื่อเยี่ยม
เยือนและแลกเปลี่ยนประสบการณแการดํารงชีวิตและการทํามาหากินของ
กลุมชาติพันธุแเมี่ยนในเมืองสิง และตลาดสินคานําเขาจากจีน
กลุ่มที่สองแกนนาจากจังหวัดเชียงตุง ออกเดินทางไปยังแขวงหลวงพระ
บาง และนครหลวงเวียงจันทรแ โดยการประสานงานของแผนกแถลงขาว
ทองเที่ยว และวัฒนธรรม (รายละเอียดกําหนดการ 2 ตอ ) ระหวางทาง
แวะชมวิถีชีวิตของผูคนในแขวงอุดมไซ

18.00 น.

กลุมแกนนําหวยแมซาย กลับเขาที่พักในโรงแรมดอกจําปา

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชวงเชา

ตื่นแตเชาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตยามเชาในตัวเมืองหลวงพระบาง

ชวงกลางวัน

เยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวสําคัญของตัวเมืองหลวงพระบาง เชน วัดภูสี
น้ําตกตาดกวางสี วัดเชียงทอง วัดหลวงที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง
เป็นตน
เชียงราย ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

18.00 น.

เขาที่พักในตัวเมืองหลวงพระบาง

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชวงเชา

รับประทานอาหารเชา

08.30 น.

ออกเดินทางไปยังนครหลวงเวียงจันทรแ ตลอดเสนทางชมทัศนยภาพอัน

งดงามของ
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ทิวเขา และหมูบานกลุมชาติพันธุแ
18.00 น.

เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทรแ และเขาที่พัก

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชวงเชา

รับประทานอาหารเชา

08.30 น.

เยี่ยมชมสถานที่สําคัญของนครหลวงเวียงจันทรแ เชน วัดพระแกว วัดเชียง
ควน พระธาตุหลวง อนุสาวรียแประตูชัย หอวัฒนธรรมแหงชาติ พิพิธภัณฑแ
อนุสาวรียแทานไกรสอน พรมวิหาน และเลือกซื้อสินคาพื้นบาน และผาทอที่
ตลาดเชา

18.00 น.

เขาที่พัก

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ชวงเชา

รับประทานอาหารเชา

08.30 น.

ออกเดินทางกลับจังหวัดเชียงตุง โดยเครื่องบินโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
1. การเดินทางไปหลวงพระบางและนครหลวงเวียงจันทรแใชรถตูเชาเหมาอีก 4 วันๆละ 4,000
บาท คิดเป็นเงินไทยประมาณ 16,000 บาท ขอความอนุเคราะหแหองการทองเที่ยวฯแขวง
หลวงน้ําทา ประสานงาน
2. คาที่พัก คาใชจายเขารวมสถานที่สําคัญ และคาอาหาร รวมทั้งคาใชจายในการศึกษาดูงาน
สถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขอความอนุเคราะหแทางสภาวัฒนธรรมฯ เป็นผูรับผิดชอบ
3. การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ขอความอนุเคราะหแแผนกแถลงขาว
วัฒนธรรม และการทองเที่ยวแขวงหลวงน้ําทาเป็นผูประสานงานให
4. กําหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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รายชื่อผู้ร่วมเดินทางระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ สปป.ลาว
ที่

ชื่อ – สกุล

**************************************************************
หมายเลขหนัง
ตาแหน่ง
เดินทาง

1

Mr. Hong Kham

MA 511440

ประธานสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

2

Mr. Sai Lone Seng

MA 513664

รองประธานสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

3

Mr. Sai Seng

MA 513667

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

4

Mr. Sai Yee

MB 11009

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ

5

Mr. Sai Long Wone

MA 932925

กรรมการสภาวัฒนธรรมเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมารแ
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สาเนาคู่ฉบับ
ที่ ศธ 0532.12/ ว 8273

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ถนนพหลโยธิน อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57100
29 ธันวาคม 2558

เรื่อง

ขออนุญาตพานักวิชาการไปเยี่ยมเยือนและจัดงานเลี้ยงรับรอง

เรียน

ผูใหญบานบานหวยแมซาย หมู 11 ตําบลแมยาว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สิ่งที่สงมาดวย

กําหนดการ จํานวน 1 ฉบับ
ดวย ศูนยแชาติพันธุแศึกษา สํานักวิชาสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดจัดประชุมวิชาการ The 5th

International Conference on Ethnic Culture in the Greater Mekong Region “ชนชาติพันธุแสวนนอยและภูมิภาคลุมน้ําโขงในกระแสการ
เปลี่ยนแปลง” ระหวางวันที่ 12 – 15 มกราคม 2559 ณ ศูนยแชาติพันธุแศึกษา เพื่อเป็นเวทีวิชาการใหแกนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการรุน ใหม ไดมี
เวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และกระซับความสัมพันธแเพื่อสานสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการทั้งดานการวิจัยและวิชาการระหว าง
สถาบันการศึกษาในภูมิภาคลุมน้ําโขง

ในการนี้ ศูนยแฯ จึงขอพานักวิชาการและนักวิจัยที่เขารวมประชุมวิชาการไปเยี่ยมเยือน
หมูบานหวยแมซาย และขอเขาไปจัดงานเลี้ยงรับรองในหมูบานของทานในวันที่ 14 มกราคม 2559 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหแ
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารยแ ดร. วรรณะ รัตนพงษ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณบดีสํานักวิชาสังคมศาสตรแ

โทรศัพทแ 0 5377 6000
โทรสาร 0 5377 6001
www.crru.ac.th
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ภาคผนวก ข
แบบประเมินการศึกษาดูงานเพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การจัดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
******************************************************************************

โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. มีความสนใจตอการศึกษาดูงานในครั้งนี้

 มาก

 ปานกลาง

 นอย

 ไมสนใจเลย

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของการจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้
ระดับความพึงพอใจ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง นอย 1 หมายถึง
นอยที่สุด
ความพึงพอใจ
ประเด็นวัดความพอใจ
5
ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ
1.ผูจัดสอนแตงกายสุภาพเรียบรอย
2. ผูสอนพูดจาไพเราะ ไมหยาบคาย
3. ผูสอนมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา
4. ผูสอนเป็นผูใหคําปรึกษาที่ดี
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4

3

2

1

5. ผูสอนรับฟใงปใญหาในการเรียนของนักศึกษา
6. ผูสอนยิ้มแยมอยูเสมอ
7. ผูสอนเขาสอนตรงเวลา
8. ผูสอนเสมอภาคกับนักศึกษาทุกคน
9. ผูสอนมีความกระตือรือรนตอการเรียนการสอน
10. ผูส อนใหความสนใจในความแตกตางของบุคคล
11. ผูส อนรับฟใงความตองการของนักศึกษา
12. ผูส อนเป็นผูม ีเหตุมีผล
ความพึงพอใจต่อการสอนของผูส อน
13. การเตรียมการสอนของผูสอน
14. เทคนิคการสอนของผูสอน
15. เนื้อหาที่ผสู อนนํามาสอน
16. กิจกรรมที่ผสู อนจัดขึ้นระหวางสอน
17. สื่อวัสดุ-อุปกรณแประกอบการสอน
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18. การมีสวนรวมระหวางผูสอนกับนักศึกษา
19. วิธีการสอนที่หลากหลาย
20. เนนกิจกรรมของนักศึกษาเป็นหลัก
21. ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
22. การแลกเปลีย่ นความรูระหวางผูสอนกับนักศึกษา
23. การสอดแทรกองคแความรูหรือเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวของอื่นๆ
24. ระยะเวลาในการสอน
25. ไดรับความรูและการฝึกฝนทางดานทักษะภาษา

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นอื่นๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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กรอบประเด็นเพิ่มเติมที่อยากให้ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้นาเสนอเพิ่มเติม
ในช่วงระหว่างการศึกษาดูงานเพื่อสรุปบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2557
******************************************************************************

1. ทานไดพบเห็นและเรียนรูการจัดการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงรายดานใดบาง
2. สิ่งใดที่ทานเห็นวาเป็นสิ่งแปลกใหมและมีความสรางสรรคแที่จะสามารถนําไปปรับใชในหมูบานของ
ตัวเองได (อาจจะดูจากกิจกรรมตางๆ เนื้อหา วิธีการนําเสนอเนื้อหา การจัดกิจกรรม การตอนรับ
การจัดที่พัก การจัดอาหาร การบริหารจัดการ การแบงบทบาทหนาที่ และผลประโยชนแในชุมชน การ
ผลิตของที่ระลึก วิธีการคนหาสิ่งแปลกใหมเพื่อนําเสนอในการจัดการทองเที่ยว เป็นตน

3. หมูบานของทานจะรวมกันสรางกลไกอะไรรวมกันในการจัดการการทองเที่ยวของชุมชน (เชน
กลไกรวมของคนในหมูบาน กลไกของแขวงที่จะเขามาสนับสนุนดานใด กลไกของสถาบันการศึกษา)

4. ทานมีขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นตอพื้นที่ที่ไปศึกษาดูงานอยางไรบาง
4.1 บานทาขันทอง ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
4.2 ศูนยแศึกษาและพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4.3 บานโปุงน้ํารอน ตําบลดอยฮาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
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ข้อมูลเพิ่มเติมที่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติม
บ้าน.....................................................เมือง..............................................แขวงหลวงน้าทา
สปป.ลาว
ผู้ให้ข้อมูล ...........................................................................ตาแหน่ง............................บ้านเลขที่
...........เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..........................................................................
******************************************************************************

1. หมูบานของทานมีรูปแบบการจัดการทองเที่ยวหรือโปรแกรมการทองเที่ยวอยางไรบาง
2. หมูบ านของทานมีการบริหารจัดการในการจัดการทองเที่ยวอยางไร ใครเป็นผูมีสวนไดสวน
เสียมากที่สุด และมีการแบงปในรายไดกันอยางไร
3. หมูบานของทานมีอะไรสําคัญที่จะรองรับการจัดการทองเที่ยวบาง (เชน มีบานรองรับ
นักทองเที่ยวกี่หลัง มีไกดแนําเที่ยวกี่คน มีสถานที่ทองเที่ยวอะไร มีสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว
อะไรบาง)
4. ใครเป็นผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการทองเที่ยวในหมูบานของทาน
5. ในแตละเดือนมีนักเที่ยวเขามากี่คน จากประเทศไหนบาง (เคยทําสถิติไวหรือไมอยางไร)
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ภาคผนวก ค
ประวัตินักวิจัย
1. ประวัตินักวิจัย
1.1 ชื่อ-สกุล
1.2 เลขประจาตัวประชาชน
1.3 ตาแหน่ง
1.4 สังกัด
สถานที่ติดตอ
โทรศัพทแ
โทรสาร
E-mail
1.5 การศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

นางสาวธัญญลักษณแ แซเลี้ยว
3 5708 00087 18 6
อาจารยแประจํา
สํานักวิชาสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ต.บานดู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
053-776000 ตอ 1614
053-776001
liuyulan_tha@126.com

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงราย
ศศ.ม. (สังคมศาสตรแเพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
ปริญญาเอก
Ph.D. (Linguistic and Apply Linguistic) Minzu
University of China,Beijing, P.R.China.
1.6 บทความและผลงานทางวิชาการ
บทความ (ภาษาไทย)
- 2549 นําเสนอบทความวิชาการเรื่อง พิธีกรรม กับการผลิตซ้ําอุดมการณแชายเป็น
ใหญในสังคม วัฒนธรรมชายขอบ: กรณีศึกษากลุมชาติพันธุแอิ้วเมี่ยน (เยา) ในประเทศไทย ในเวที
ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ด า นวั ฒ นธรรมชนชาติ เ ย า ณ เมื อ งเหลี ย นโจว มณฑลกวางตุ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 5-9 ธันวาคม 2549
บทความ (ภาษาอังกฤษ)
- 2550 รวมนําเสนอบทความวิชาการเรื่อง 2550 Thai-China Free Tread Area :
A Case Study of a Vegetable’s Farm for Exportation in Yunnan Province, P.R.
China. ในรูปแบบของโปสเตอรแในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 3 ณ นครโฮจิมินหแ ประเทศสังคม
นิยมเวียดนาม
บทความ (ภาษาจีน)
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- 2552 นําเสนอบทความวิช าการเรื่อง บทแนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับชาวเมี่ยนใน
ประเทศไทย ในเวทีประชุมวิชาการของสมาคมชนชาติเยาแหงมณฑลกวางสี ณ เมืองหนานหนิง
มณฑลปกครองตนเองชนชาติจวงกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 25-28 สิงหาคม
2552 บทความตีพิมพแเรื่อง Introduction on social development Iu-Mien People in
Thialand. HongKong Development Press, Hongkong,P.R.China. 《泰国瑶族社会发展
研究的初步介绍》（第一作者），载《瑶族研究—瑶学研究的理论与实践》，香港展望出
版社，2009 年，第 7 辑。

- 2554 นําเสนอบทความวิชาการในเวทีประชุมวิชาการนานาชาติสองภาษาครั้งที่ 8
ณ เมืองยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง The Status Quo and Evolution
of BiloLanguage Use of the Iu- Mien People: The Case Studies of Phalailuang
Village, Chiangrai,Thailand. China Social Sciences Press, Beijing. 《泰国清莱瑶族的双
语现象—帕莱龙村语言使用现状个案调查》 ，载《第八届国际双语会论文集》，2011 年。

- 2554 บทความวิชาการตีพิมพแวารสารฟูาเหนือ ปี 54 ฉบับที่ 1 เรื่อง The Mien
Vowel length: inherent or newborn. Journal of Humanlities, Chiangrai Rajabhat
University. Thailand.《勉语元音的长短：固有还是新生》（第二作者），载《泰国清莱皇
家大学期刊》，清莱隆楼出版社，2011 年。

- 2555 บทความวิชาการตีพิมพแในหนังสือรวมบทความวิชาการของสมาคมชนชาติ
เยาแหงมณฑลกวางสี ปีที่ 2012 ฉบับที่ 8 เรื่อง The Quantifier Word of Thailand Mien
Language. Guangxi Renmin Press, Guangxi, P.R.China. 《泰国清莱勉语的量词》，载
《瑶学研究瑶学研究第 8 辑----瑶族地区经济社会可特续发展》。盘承新
主编 。南 宁：，广西人民出版社，广西。2012 年，第 8 辑。

蓝之同

许立坤

- 2555 บทความวิชาการตีพิมพแในวารสาร Minzu Tribune ปีที่2012 ฉบับที่ 4
เรื่อง Research on Language Use of Cross-national Iu-Mien (Yao) Family: A Case
Study of Four Generations of Liu Family in Thailand and America. Minzu Tribune.
P.R.China《跨国瑶族家庭 语言使用现状研究—以刘家四代人为个案》（独），载《民族
论坛》z2012 年。

งานวิจัย (ภาษาไทย)
- 2545 รายงานวิจัยเรื่อง คนภูเขาในปุาเต็งรัง : ชะตาชีวิตผูถูกอพยพบานวังใหม
(บานผาชอ) ตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
- 2546 รายงานวิจัยเรื่อง การสํารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
วัฒนธรรม ของกลุมชาติพันธุแชาวเขาในจังหวัดเชียงราย
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- 2549 รายงานวิจัยเรื่อง การผลิต ซ้ําอุดมการณแชายเป็นใหญในพิธีกรรมของกลุม
ชาติพันธุแ อิ้วเมี่ยนในจังหวัดเชียงราย: กรณีศึกษา บานหวยเดื่อ (ปุาไรหลวง) ตําบลบานแซว
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (วิทยานิพนธแ)
- 2550 รายงานวิจัยเรื่อง การคาเสรีไทย-จีน : การปลู กพืชผั กเพื่อสงออกของ
มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
- 2551 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาทางชาติพันธุแวรรณาชุมชนชาติพันธุแภายใต
กระแสการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ําโขง: กรณีศึกษา ชุมชนลาหูในลุมแมน้ําโขงตอนบน
- 2553 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดพิมพแ
หนังสือ ระบบการศึ กษาสาธารณรัฐประชาชนจีน . เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู
แตงรวม) มาณพ ภาษิตวิไลธรรม, ธัญญลักษณแ แซเลี้ยว และสมบัติ บุญคําเยือง.
งานวิจัย (ภาษาจีน)
- 2552 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือ สถานภาพและสภาพทั่วไปของการใช
ภาษาอาขาในพื้นที่ตําบลวาวี อํา เภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย รวมกับ Central
University for Nationalities,Beijing และYuxi Normal University,Yunnan,China,P.R และ
จัดพิมพแหนังสือ The Status Quo and Evolution of Language Use of the Akha People
at Vavee Sub-district of Maesuai District, Chiang Rai Province, Thailand. China
Social Sciences Press,Beijing (泰国万伟乡阿卡族及其语言使用状况)（合著），中国社会
科学出版社，2009 年。

- 2552 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือ The Studies on Akha Language.
China Social Sciences Press, Beijing. (Collaborative Research Project between
Minzu University of China, Beijing P.R. China, Yuxi Normal University, Yunnan. P.R.
China and Chiangrai Rajabhat University, Thailand.) 《泰国阿卡语研究》（合著），
中国社会科学出版社, 2009 年。

- 2553 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช
ภาษาของชาวลาหู ในจังหวัดเชียงราย รวมกับ Minzu University of China,Beijing, Yunanan
Nationalities University and Yuxi Normal University,Yunnan,China,P.R และจัดพิมพแ
หนังสือ The Status Quo and Evolution of Language Use of the Lahu People in
Chiangrai, Thailand)《泰国清莱拉祜族及其语言使用状况》（合著），中国社会科学出版
社，2010 年。

- 2553 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือ เรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช
ภาษาของชาวลาหู ใ นอํ า เภอหลานชาง เมื อ งซื อ เหมา สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น Minzu
University of China, Beijing P.R. China, Yuxi Normal University, Yunnan Nationalities
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University, Yunnan. P.R.China และจัดพิมพแหนังสือเรื่อง The Status Quo and Evolution
of Language Use of the Lahu People at Lancang Lahu Autonomous County,Puer
City,Yunnan Province, P.R. China, The Commercial Press.《澜沧拉祜族语言使用现状
及其演变》（合著），商务印书馆，2011 年。

- 2554 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช
ภาษาของชาวกํามุในอําเภอเมืองลา เขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปในนามณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกับ Minzu University of China, Beijing and Yunnan
Nationalities University,Yunnan, P.R.China และจัดพิมพแหนังสือ The Status Quo and
Evolution of Language Use of the Kammu People in Mengla District,
XishuangbannaDai Autonomous Prefecture, Yunnan Province, P.R. China, The
Commercial Press.《中国勐腊克木族及其语言》（合著），商务印书馆，2012 年。
- 2554 รายงานวิจัย และจัดพิมพแ หนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช
ภาษาของชาวกํามุในอําเภอหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ป ร ะ ช า ช น
ลาว รวมกับ Minzu University of China , Beijing, Yunnan Nationalities
University,Yunnan, P.R.China and LuangNamtha Teacher College,Lao,PDR. และ
จัดพิมพแหนังสือ The Kammu People and Language in LuangNamtha,Lao PDR. China
Social Sciences Press, Beijing.《老挝南 塔省克木族及其语言》（合著），中国社会科学
出版社，2012 年。

- 2555 รายงานวิจัย และจัดพิมพแหนังสือเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใช
ภาษาของชาวเมี่ยนในภาคเหนือของประเทศไทย รวมกับ Minzu University of China, Beijing
P.R.China และจัดพิมพแหนังสือ The Iu-Mien People and Language in Northern
Thailand. China Social Sciences Press, Beijing.《泰国优勉（瑶）族及其语言》（合著
），中国社会科学出版社，2012 年。

- 2556 The Reference Grammar of Thailand Mien Language. China
Social Sciences Press, Beijing. (Ph.D. Thesis and the Collaborative Research Project
in 985 Project of Minzu University of China, Beijing P.R. China) 《泰国优勉参考语法
》，中国社会科学出版社，2012 年。

2. ประวัตินักวิจัย
2.1 ชื่อ-สกุล
2.2 เลขประจาตัวประชาชน
2.3 ตาแหน่ง

นางสาวดนิตา มาตา
3 5803 00013 01 9
นักวิจัย
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2.4 สังกัด
สถานที่ติดตอ
โทรศัพทแ
โทรสาร
E-mail
2.5 การศึกษา
ปริญญาตรี

ศูนยแชาติพันธุแศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
053-776000 ตอ 1614
053-776001
ampaka@hotmail.co.th

ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) คณะสังคมศาสตรแ สถาบันราช
ภัฏเชียงราย
ปริญญาโท
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตรแ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
2.6 ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
บทความ (ภาษาไทย)
2544
กระเหรี่ยง: ผูอยูอยางอนุรักษแ. ในวารสารลมกาสะลอง ฉบับที่ 1/1
2545
บานหวยหก : การเปลี่ยนแปลงชุมชนและสิ่งแวดลอม. ในวารสารลม
กาสะลอง ฉบับที่ 2/1
2554
“การสรางและปรับเปลี่ยนอัตลักษณแของแรงงานอพยพ ชาวไทใหญ ตําบล
เวีย งใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน” นําเสนอการประชุมวิชาการ
นานาชาติไต-ไท ครั้งที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สิบสองปใน
นา มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2555
“พลวัตและการธํารงพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทใหญทามกลางกระแส
โลกาภิวัตนแ. ใน เครือญาติ และวัฒนธรรมไต-ไท ในภูมิภาคลุมน้ําโขง
บทความในการประชุมวิชาการนานาชาติไต-ไท ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
บทความ (ภาษาอังกฤษ)
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2550

2550

“Pre-colonial Ethnic Relation in the Upper-Mekong Region”
Journal of the International College of Mekong Region 2/5.
January – March.
“Musical Instrument: the resemblance among ethnic minority
in the Upper Northern Thailand”

งานวิจัย (ภาษาไทย)
2546
นักวิจัยโครงการวิจัย โครงการสํารวจขอมูลชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะที่ 1
2549
นักวิจัยโครงการสํารวจขอมูลชุมชนบนพื้นที่สูง ระยะที่ 2
2551
นักวิจัยรวมโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตรแการพัฒนา เพื่อการ
พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนของประเทศ
นักวิจัยโครงการวิจัย การรวบรวมองคแความรู เรื่อง ดนตรีของกลุมชาติพันธุแ
2552
นักวิจัยโครงการวิจัย การรวบรวมองคแความรู เรื่อง ลายผาปใกของกลุม
ชาติพันธุแ
นักวิจัยรวม โครงการวิจัย สถานภาพการใชภาษาอาขา ในเขตตําบลวาวี
อ.แมสรวย จ.เชียงราย รวมกับ Minzu University of China, Beijing
P.R.China
2554
หัวหนาโครงการวิจัย การสรางและปรับเปลี่ยนอัตลักษณแของแรงงานอพยพ
ชาวไทใหญ ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
2555
หัวหนาโครงการวิจัย แรงงานขามชาติในจังหวัดเชียงราย
นักวิจัยรวม โครงการวิจัย สถานภาพและพัฒนาการการใชภาษาของชาว
เมี่ยนในภาคเหนือของประเทศไทย รวมกับ Minzu University of China,
Beijing P.R.China
2556
หัวหนาโครงการวิจัย พิธีกรรมคามเชื่อของชาวไทใหญทามกลางกระแสการ
ทองเที่ยว กรณีศึกษาชาวไทใหญ อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
3. ประวัตินักวิจัย
1.1 ชื่อ - นามสกุล นายสมบัติ บุญคําเยือง
Mr. Sombat Boonkamyeung
1.2 เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 3 5710 00017 26 5
1.3 ตาแหน่ง ผูอํานวยการศูนยแชาติพันธุแศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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1.4 สังกัด

ศูนยแชาติพันธุแศึกษา สํานักวิชาสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ต.บานดู อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพทแ 053-776000 ตอ 1614
โทรสาร 053-776001
E-mail cies2556@gmail.com
1.5 ประวัติการศึกษา
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
PhD. Candidat (การศึกษาและพัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
1.6 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.6.1
หัวหน้าโครงการวิจัย
2545 คนภูเขาในปุาเต็งรัง : ชะตาชีวิตผูถูกอพยพบานวังใหม (บานผาชอ) ตําบลรองเคาะ
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง
2546 การสํารวจสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ของกลุมชาติพันธุแ
ชาวเขาในจังหวัดเชียงราย
2550 การศึกษาทางชาติพันธุแวรรณาวาดวยการเปลี่ยนแปลงของชุมชนคนชายขอบ
กรณีศึกษาลาหูและไท-ยวนบานปุา จังหวัดเชียงราย
2551 การศึกษาทางชาติพันธุแวรรณาชุมชนชาติพันธุแภายใตกระแสการพัฒนาภูมิภาคลุมน้ํา
โขง:กรณีศึกษา ชุมชนลาหูในลุมแมน้ําโขงตอนบน
1.6.2 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
2553 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดพิมพแหนังสือ ระบบ
การศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน. เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผูแตง
รวม)มาณพ ภาษิตวิไลธรรม,ธัญญลักษณแ แซเลี้ยว และสมบัติ บุญคําเยือง. ทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2553 วิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใชภาษาของชาวลาหู ใน
จังหวัด เชียงราย ประเทศไทย รวมกับ Minzu
University of
China,Beijing,Yunanan Nationalities University และYuxi Normal
University,Yunnan,China,P.R และจัดพิมพแหนังสือ The Status Quo and
Evolution of Language Use of the Lahu People in Chiangrai, Thailand. ทุน
วิจัยรวม Minzu University of China และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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2554 ทีมวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใชภาษาของชาวกํามุใน
อําเภอหลวงน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมกับ
Minzu University of China , Beijing, Yunnan Nationalities
University,Yunnan,
P.R.China
and
LuangNamtha
Teacher
College,Lao,PDR. และจัดพิมพแหนังสือ The Kammu People and Language in
LuangNamtha, Lao PDR. China Social Sciences Press, Beijing. ทุนวิจัยรวม
Minzu University of China และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2555 ทีมวิจัยรวมในโครงการวิจัยเรื่อง สถานภาพและพัฒนาการการใชภาษาของชาวเมี่ยน
ในภาคเหนือของประเทศไทย รวมกับ Minzu University of China, Beijing
P.R.China และจัดพิมพแหนังสือ The Iu-Mien People and Language in
Northern Thailand. China Social Sciences Press, Beijing. ทุนวิจัยรวม Minzu
University of China และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3.7 บทความและผลงานทางวิชาการ
บทความ (ภาษาไทย)
2540–2542 “นักคิดทองถิ่น: กรณีศึกษา พอหลวงจอนิ โอโดเชา สนับสนับสนุนโดยกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
2540
“ปใญหาการนิยามความหมายตอปุาและการอางสิทธิ์เหนือพื้นที่: การศึกษากรณี
ชาวลาหู ”, วิท ยานิพนธแศิล ปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒ นาสั งคม) คณะ
สังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2541
“การพัฒนาที่สูงและการอนุรักษแธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย: การ
นิยามความหมายของปุา อํานาจ และความจริงของใคร ? ใน วารสาร
สังคมศาสตรแ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1(กรกฎาคม-ธันวาคม) คณะสงคมศาสตรแ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2544
“สิทธิชุมชนลานนา: หลักจารีตประเพณีและสิทธิหนาหมู” ใน วารสารไทย
ศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
2545
“คนบานปุา: สิทธิในชีวิต และสิทธิทางวัฒนธรรม” บทความนําเสนอ การ
ประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “คนมองคน นานาชีวิตใน
กระแสการเปลี่ยนแปลง” ระหวางวันที่ 27–29 มีนาคม 2544 ณ ศูนยแ
มานุษยวิทยาสิรินธร
บทความ (ภาษาอังกฤษ)
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2540

2541

2543

“The Problem of Forest Resource Management : A Study of
Signification” the paper presentation on Ethnic Communities in
Changing Environment, A Collaborative Research and Capacity
Development Project between the Institute of Ethnology, the
National Center for Social Sciences and Humanities, Vietnam and
the Center for Ethnic Studies and Development, Chiang Mai
University, Thailand, Chiang Mai, Thailand, February 22-26, 1997
“Highland Development and Nature Conservation in Northern
Thailand : Meaning of Forest, Whose Power and Realities of
Whom?”, The paper presentation on Vietnamese – Thai
Collaborative workshop on Ethnic Communities in Changing
Environment, Chiang Mai, Thailand, December 9-15, 1998
“The Lahu Symbolic Universe and Reconstruction of Ethnic
Identity” The paper presentation on “Inter-Ethnic Relation in the
Making of Mainland Southeast Asia and Southwestern China”
Chiang Rai, Thailand, March 23-24, 2001

4. ประวัตินักวิจัย
4.1 ชื่อ-สกุล
4.2 เลขประจาตัวประชาชน
4.3 ตาแหน่ง
4.4 สังกัด
สถานที่ติดตอ

นางสาวสกาวเดือน บุญงาม
5 5710 90002 50 1
นักวิจัย
ศูนยแชาติพันธุแศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู 9 ตําบลบานดู อําเภอเเมือง จังหวัดเชียงราย
57100
053-776000 ตอ 1614
053-776001
duen01@hotmail.com

โทรศัพทแ
โทรสาร
E-mail
4.5 การศึกษา
ปริญญาตรี
ศศ.บ. (การพัฒนาชุมชน) สถาบันราชภัฏเชียงราย
4.6 ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
บทความ (ภาษาไทย)
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2545
2555

บทความ “ความเชื่อเรื่องผีปูุยา” วารสารรมกาสะลอง เลม 1
นําเสนอบทความวิชาการเรื่อง “วิถีชีวิตไทลื้อกับกระแสการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม” ในการประชุมวิชาการนานาชาติไต-ไทศึกษา ครั้งที่ 2 ระหวาง
วันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2555
2556
นําเสนอบทความวิชการเรื่อง
“วัฒนธรรมไทลื้อกับการทองเที่ยวไทย
กรณีศึกษาไทลื้อบานหนองบัว จังหวัดนาน” ในการประชุมวิชาการ
นานาชาติไต-ไทศึกษา ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 12-15 ธันวาคม 2556
งานวิจัย (ภาษาไทย)
2545
ผูชวยนักวิจัย โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบการเกษตรแบบไรหมุนเวียน
สถานภาพและความเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่บานหวยหินลาดใน ตําบลบาน
โปุง อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย
2547
ผูชวยนักวิจัย/ผูประสานงาน โครงการพลังรวมสราง : กระบวนทัศนแและ
ฐานคิดใหมในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง สิทธิความมั่นคงของมนุษยแ
และสิทธิทางวัฒนธรรม
2549
ผูชวยนักวิจัย/ผูประสานงาน โครงการจัดทําขอเสนอแนะเปรียบเทียบผาน
การจัดกระบวนการพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการกําหนดชะตากรรม
ของตนเองตอสิทธิการมีชีวิตอยู และสิทธิการพัฒนาของผูพลัดถิ่น
ภายในประเทศ ในพื้นที่เสียงตอการบังคับโยกยายอันเนื่องมาจากนโยบาย
การพัฒนาของรัฐ
2549
รายงานการวิเคราะหแขอมูลผูพลัดถิ่นภาคเหนือ
2550
รายงานการวิจัย “กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อสรางศักยภาพใน
การเขาถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และสถานะบุคคล ของคนชายแดน:
กรณีศึกษาบานหาดบาย บานหาดทรายทอง บานดอนที่ และบานหัวเวียง
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2550
นักวิจัยรวม : โครงการวิจัย การพัฒนาการจัดการพื้นที่ทําการเกษตรอยาง
มีสวนรวมเพื่อความมั่นคงของชีวิต วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในแนวคิดสิทธิมนุษยชน: กรณีศึกษาบานหวยวาด
ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง
2550
นักวิจัยรวม : โครงการสํารวจสถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจและ
ความสัมพันธแทางการคาของชุมชนในจุดผอนปรนการคาชายแดนไทย-ลาว
บานสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน, บานสวนดอก ตําบลแมเงิน
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อําเภอเชียงแสน,บานหาดบาย ตําบลริมโขง อําเภอเชียงของ ,บานแจม
ปอง ตําบลหลายงาว อําเภอเวียงแกน, บานหวยลึก ตําบลมวงยาย อําเภอ
เวียงแกน และบานรมโพธิ์ไทย ตําบลตับเตา
อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
2551
รายงานการวิจัยเรื่อง “ศึกษากระบวนการปรับตัวของชุมชนทองถิ่น
ภายใตการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงราย กรณีศึกษา
แผนการจัดตั้ง “นิคมอุตสาหกรรมเชียงของ” อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย
2551
นักวิจัยรวม : โครงการศึกษาทางชาติพันธุแวรรณาทามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
2551
นักวิจัยรวม : โครงการศึกษาวิจัยพัฒนาการและความสัมพันธแทางการคา
ชายแดนไทย-สปป.ลาว ภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุม
ประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง กรณีศึกษา ชุมชนหัวเวียง อําเภอเชียง
ของจังหวัดเชียงราย และชุมชนหวยทราย แขวงบอแกว สปป.ลาว
2552
โครงการศึกษาดูงานวิถีชีวิตชนชาติไต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การคาชายแดน ณ จังหวัดเชียงตุง ประเทศสหภาพพมา
2553
โครงการสํารวจชุมชนชาติพันธุแและการคาชายแดนไทย-ลาว-จีน บน
เสนทาง R3A ณ แขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว
2553
โครงการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนในพื้นที่บานโปุงไฮ อ.แมอาย จ.เชียงใหม
งานวิจัย (ภาษาจีน)
2554
ผูชวยนักวิจัยโครงการวิจัย The Status Qua and Evolution of
Language Use of the Khamu People at Loang Namtha, Lao
Peoples democratic Republic.
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