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บทนํา 
 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (๒๕๔๔, หนา ๕๔) ไดกลาวถึงขอมูลของ
องคการทองเท่ียวโลก      ซึ่งไดคาดการณทิศทางการ
เติบโตของการทองเท่ียวโลกในระยะยาวในต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๔๕๒๕๖๓ วาจะมีการเติบโตของ
นักทองเท่ียวท่ัวโลก เฉลี่ยประมาณรอยละ ๔.๑ ตอป โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมีนักทองเท่ียวท่ัว
โลกจํานวน ๑ พันลานคน และในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีจํานวน ๑.๖ พันลานคน นอกจากนี้ในสวน
สถานการณทองเท่ียวโลกในระดับภูมิภาค มีการคาดการณอีกดวยวา การทองเท่ียวในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟก จะเลื่อนจากอันดับ ๓ ในปจจุบัน (รองจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา) มาอยูในอันดับ 
๒ ของโลกในป พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยอัตราการขยายตัวของนักทองเท่ียวในภูมิภาคนี้เฉลี่ยรอยละ 
๖.๕ ตอป และจะมีนักทองเท่ียว ๓๘๘ ลานคน ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย, ๒๕๔๔, หนา ๓๙) การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมาในอดีตนั้นกอใหเกิดลักษณะ
ของการทองเท่ียวแบบกระแสหลัก ( ) ท่ีประเทศไทย ไดนํามาเปนแบบอยางใน
การพัฒนาการทองเท่ียวของประเทศ โดยรายไดจากการทองเท่ียวจะเพิ่มตามจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้น โดยมิไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดตามมาในระยะยาวจากการทองเท่ียว 
จากการพัฒนาดังกลาวสงผลใหสภาพแวดลอมในแหลงทองเท่ียวตางๆ เกิดความเสื่อมโทรม 
นอกจากนั้นก็ยังสงผลใหการทองเท่ียวภายในประเทศลดนอยลง (บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, ๒๕๔๒)  
 การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมถือเปนการทองเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีมีความสําคัญโดยการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือการทองเท่ียวเพื่อชมสิ่งท่ีแสดงความเปนวัฒนธรรม เชน ปราสาท 
พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนงและสิ่ง
ตางๆ ท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองท่ีมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิต
ของบุคคลในแตละยุคสมัย นักทองเท่ียวจะไดรับทราบประวัติความเปนมา ความเชื่อ มุมมอง

                                                 
* อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน             

   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



 

 

ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตท่ีถายทอดมาถึงคนรุนปจจุบันผานสิ่งเหลานี้ มิใชการ
ทองเท่ียว แตเปนการเดินทางเพื่อเรียนรูในวัฒนธรรมท่ีแตกตางของชนชาติอ่ืนๆ เพื่อสรางสม
ประสบการณชีวิตท่ีนอกเหนือจากการเดินทางเพื่อพักผอนหยอนใจ การเดินทางในรูปแบบ      
ท่ีเรียกวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะการทองเท่ียวท่ีเนนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ี   
เรียบงาย ท่ีสะทอนความเปนตัวตนท่ีแทจริงเพื่อใหผูมาเยือนไดสัมผัส สิ่งจูงใจสําคัญของ      
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็คือ ความลึกซึ้งในความแตกตางของวิถีชีวิตและการไดแลกเปลี่ยน
ความรูและความคิดซึ่งกันและกัน    ๑๙๙๓ ๑๕๔๑๗๔ 
 วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนดานของศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน นับเปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิงตอการพัฒนาวิถีชีวิตของ
คน และนําไปสูการพัฒนาทางสังคมไทย ซึ่งความหลากหลายท่ีกลาวมาขางตนสวนหนึ่งเกิดจาก
การยายถ่ินฐานของประชากรจากท่ีตางๆ มารวมกันเปนชุมชน โดยนําเอาวัฒนธรรมของตนเองท่ี
เคยปฏิบัติดั้งเดิม หรือนําความรูท่ีเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสั่งสมไว มารวมกันพัฒนา
ทองถ่ินใหเจริญรุงเรือง อําเภอคลองลานเปนอีกอําเภอหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรท่ีมีวัฒนธรรม
ท่ีหลากหลาย สืบเนื่องมาจากการอพยพของคนภาคตางๆ ท่ีเขามาอยูอาศัยและทํามาหากินใน
พื้นท่ีอําเภอคลองลาน 

 กะเหร่ียงหรือปกากะญอในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร โดยอาศัยอยูในพื้นท่ีอําเภอ    
คลองลาน คือ หมูท่ี ๑๘ บานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา บานอางสาม ตําบลคลอง
น้ําไหล ซึ่งสภาพราษฎรท่ัวไปของชาวกะเหร่ียงสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก 
โดยอาศัยแหลงน้ําจากธรรมชาติ ทําไร   ทํานา และเลี้ยงสัตว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก    
มันสําปะหลัง ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตวและผลไมยืนตน ตลอดจนมีกลุมอาชีพในหมูบาน เชน    
กลุมเกษตรพัฒนากลุมปกผาชาวเขา กลุมกองทุนธนาคารปุย กลุมเคร่ืองเงิน กลุมเลี้ยงสัตว 
กลุมเห็ดบด กลุมจักสานกลุมตัดเย็บกระเปา ฯลฯ กะเหร่ียงหรือปกากะญอ เปนกลุมคนท่ีมี
วัฒนธรรมความเชื่อท่ีเปนเอกลักษณท่ีสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตของชนในกลุม ไมวาจะเปนลักษณะ
การสรางบานเรือน การแตงกาย ภาษาพูด ภาษาเขียน รวมถึงดานศาสนา ความเชื่อ ประเพณี
การเกิด การแตงงาน และพิธีกรรมของปกากะญอท่ีมีความเชื่อเร่ืองผี สิ่งตางๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู
ภายใตอํานาจของผี และสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ ดังนั้นชีวิตความเปนอยูและพิธีกรรมตางๆ จึงมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกับผีประเภทตางๆ ซึ่งผีท่ีปกากะญอนับถือ เชน ผีบรรพบุรุษหรือ      
ผีเฮือน ผีประจําหมูบาน เปนตน 



 

 

           กอปรดวยหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกต้ังอยูใกลอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองลาน ซึ่งเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร โดยมีจํานวนสถิตินักทองเท่ียวท่ีเขาทองเท่ียว  
ในอุทยานแหงชาติคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้ นักทองเท่ียว   
ชาวไทย จํานวน ๑๑๘,๗๒๘ และนักทองเท่ียวชาวตางชาติ จํานวน ๑,๑๔๒ รายไดของ
นักทองเท่ียวจากอุทยานแหงชาติคลองลาน ปงบประมาณ ๕,๕๐๐,๘๓๐ บาท (สํานักงานการ
ทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร, ๒๕๕๕) จากสถิติดังกลาวขางตนนั้น เปนสิ่งชี้วัดถึงความตองการ
ของนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวใกลกับหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ซึ่งเปนปจจัยเอ้ือตอการการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได แมในระยะหลังนี้ ไดเกิดแนวคิดการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ขึ้นมา แตการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงยังไมมีทิศทางท่ีชัดเจนและ
ย่ังยืน ถึงแมวาจะต้ังอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของจังหวัดกําแพงเพชรก็ตาม  
         อนึ่ง กะเหร่ียงหรือปกากะญอท่ีเปนคนรุนเกายังยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ของตนเองอยู แตเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วความเชื่อเก่ียวกับ
ประเพณีวัฒนธรรมตางๆ ท่ีสะทอนถึงความเปนอัตลักษณของชาวปกากะญอก็นับวันจะ        
สูญหายไป ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เพื่อใหการ
ดําเนินงานสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กําแพงเพชรไดเห็นความสําคัญของการฟนฟูวัฒนธรรมของกะเหร่ียงและการจัดการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียง เพื่อเปนยุทธศาสตรในการฟนฟูและการจัดการทองเท่ียว   
เชิงวัฒนธรรมของกะเหร่ียงอยางย่ังยืน อาจกลาวไดวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมนําไปสู
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคไดอยางย่ังยืน การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนเคร่ืองมือท่ี
สําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืนและสงผลตอการอนุรักษวัฒนธรรม เปนวิธี
หนึ่งท่ีจะสงผลใหชุมชนทองถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได และมีจิตสํานึกในการท่ีจะรักษาวัฒนธรรม
ใหคงอยูดวยการสรางจิตสํานึกและตระหนักในวัฒนธรรมของตนเอง (วัชรี พืชผล และเนาวรัตน       
คงวิเชียรวัฒน, ๒๕๕๑, หนา ๒ แตการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจําเปนตองมียุทธศาสตร
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบและตอเนื่อง  
          ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนนั้น เพื่อเปนการศึกษาบริบท ศักยภาพ แนวทางการฟนฟู
วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนเปนการรวบรวมองคความรู
ของชนกลุมกะเหร่ียงน้ําตก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อรวบรวมขอมูลมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีมีคุณคานี้ ไว เพื่อเปนการนําเสนอแนวทางการฟนฟูวิ ถีชีวิตวัฒนธรรมและ        
การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชน   
โดยการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และไดฟนฟูวัฒนธรรม



 

 

กะเหร่ียงใหอยูคูสังคมไทยตอไป ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอการกําหนดยุทธศาสตรใน
การฟนฟูและการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดมรดกทางปญญานี้ตออนุชนรุนหลัง
สืบไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

๑. เพื่อศึกษาบริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๒. เพื่อศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๓. เพื่อนําเสนอแนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงน้ําตก ตําบล     
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๔. เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
   
ขอบเขตของการวิจยั 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ ขอบเขตผูใหขอมูล ขอบเขตเนื้อหา ขอบเขต
พื้นท่ี และขอบเขตระยะเวลา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขอบเขตผูใหขอมูล 
        การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูใหขอมูล ไดแก ประชาชนในหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ผูนําหมูบาน 
คณะกรรมการหมูบาน เจาหนาท่ีหนวยงานภาครัฐหรือผูแทน ประกอบดวย ผูแทนกรมอุทยาน
แหงชาติ ผูแทนวัฒนธรรมอําเภอ ผูแทนศูนยพัฒนาสังคม หนวยท่ี ๔ ผูแทนเทศบาลตําบล
คลองลานพัฒนา ผูแทนผูประกอบการภาคเอกชน และนักวิชาการดานการทองเท่ียว 

๒. ขอบเขตเนื้อหา 
  ๒.๑ บริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับสภาพท่ีต้ังของหมูบาน ลักษณะประชากร และ
ประวัติศาสตรของหมูบาน  
  ๒.๒ ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  



 

 

 ๒.๓ แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลอง
ลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
  ๒.๔ แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบล
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๓. ขอบเขตพื้นที่ 
 การวิจัยคร้ังนี้กําหนดขอบเขตเฉพาะหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๔. ขอบเขตระยะเวลา 
 สําหรับเขตระยะเวลาในการวิจัยคร้ังนี้ ต้ังแต ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๕ 
 
กรอบแนวคิดของการวิจยั  
 

 การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาบริบท ศักยภาพ และแนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและ
การจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งมีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

หมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 

บริบท 

๑. สภาพที่ต้ังของหมูบาน  
๒. ลักษณะประชากร  
๓. ประวัติศาสตรของหมูบาน 

 
 

ศักยภาพทางวัฒนธรรม 

๑. พิพิธภัณฑ 
๒. สถาปตยกรรม  
๓. ศิลปะ/หัตถกรรม/ประเพณี 
๔. ดนตรี 
๕. การแสดงทางวัฒนธรรม 
๖. ภาษาและวรรณกรรม 
๗. ประเพณีความเชื่อ 
๘. วัฒนธรรมกะเหร่ียง 

แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 

แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียง 



 

 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 

         การวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ๑) ศึกษา
บริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ๒) ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
๓) แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงน้ําตก และ ๔) แนวทางการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ( ) 
คณะผูวิจัยมีวิธีดําเนินงานดังตอไปนี้  
 
การเลอืกพื้นที ่
 

         คณะผูวิจัยไดเลือกพื้นท่ีวิจัย คือ หมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
         เมื่อไดพื้นท่ีวิจัยแลว คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยเร่ิมจากการเขาไปสํารวจสภาพท่ีต้ัง
ของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก บริบทของหมูบาน การสนทนากับผูนําหมูบาน เจาหนาท่ีของรัฐ
หนวยงานการปกครองสวนทองถ่ินและทองถ่ิน การสอบถามขอมูลจากศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 
๔ จังหวัดกําแพงเพชร และเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัย  
         ตอมาไดดําเนินการเสนอประเด็นวิจัยในการประชุมประชาคมหมูบาน ณ ศาลา
วัฒนธรรมหมูบานกะเหร่ียง โดยตัวแทนของครัวเรือนละ ๑ คน รวมกับคณะผูวิจัยไดพิจารณา
แผนการวิจัย และขั้นตอนการวิจัยท้ังหมด เพื่อปรับปรุงแกไขใหสมบูรณย่ิงขึ้นกอนการปฏิบัติจริง 
 
ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

         การวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
เปนการวิจัยโดยมีผูท่ีเก่ียวของคือประชาชนในหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก และผูแทนจากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมกับกระบวนการวิจัยต้ังแตขั้นเตรียมการวิจัย ขั้นดําเนินการวิจัย 
กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปขอ
คนพบจากการวิจัย จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัยโดยผูเขารวมอยูในฐานะท่ีมีความเสมอภาคกัน คือ
เขารวมเปนทีมวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนทําวิจัยดังนี้  
 



 

 

 ๑ ขั้นเตรียมการวิจัย    
 ๑.๑ ศึกษาบริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก โดยคณะผูวิจัยเขาไปพูดคุยกับ
เจาหนาท่ีจากศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ และประชาชนในหมูบาน ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับ   
บริบทของหมูบาน  
 ๑.๒ หลังจากไดรวมสนทนากับประชาชนในหมูบานและเจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ
แลวไดรวมกันพิจารณาเลือกประเด็นเพื่อวิจัยดังนี้  
 ๑) บริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลอง
ลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
 ๒) ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลาน
พัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร     
 ๓) แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบล
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
 ๔) แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร     
 ๑.๓ หาผูรวมคณะวิจัย  
 คณะผูวิจัยไดดําเนินการรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชรและประชาชน
ในหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ผูแทนจากศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ ผูแทนอุทยานแหงชาติ     
คลองลาน และผูแทนเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา กํานันตําบลคลองลานพัฒนา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๘ ตัวแทนผูประกอบการภาคเอกชน อาจารยและนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   
  ๒ ขั้นดําเนินการวิจัย   
 ๒.๑ เก็บขอมูลบริบทของหมูบาน โดยการสัมภาษณผูอาวุโสประจําหมูบานและ
ประชาชนท่ัวไป  
 ๒.๒ ประชุมประชาคมหมูบาน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน มารวมประชุม
ประชาคม ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ ผูแทนเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา ผูแทน
ผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 ๒.๓ การสัมภาษณเชิงลึก โดยทําการนัดหมายกับผูใหขอมูลหลักเพื่อดําเนินการ
สัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับประเด็นการวิจัย โดยเฉพาะแนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตวัฒนธรรม
กะเหร่ียงและแนวทางการจัดการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก   
 ๒.๔ คณะผูวิจัยรวบรวมขอมูลตามท่ีกําหนดในขอบเขตของการวิจัยทุกประเด็น 



 

 

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในประเด็นเก่ียวกับบริบทของ
หมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ศักยภาพทางแหลงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก แนวทางฟนฟู
วิถีชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียงน้ําตกและแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบาน
กะเหร่ียงน้ําตก โดยกระบวนการจดบันทึก ๒ ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรก คือ การจดบันทึกยอ
ขณะท่ีกําลังประชุมประชาคมรวมกับประชาชนในหมูบาน หลังจากนั้นไดนําบันทึกยอมาเรียบเรียง
เปนบันทึกท่ีมีขอความขยายมากขึ้น เพื่อใหขอมูลท่ีไดสัมภาษณถูกตองตามความจริง ขั้นตอนท่ี 
๒ คือ จดบันทึกตามขอมูลท่ีไดจริงจากการสัมภาษณ 
  ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยเร่ือง แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
หมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
คณะผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  
  ๑ เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม เนื่องจากเปนวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งจะมี
กลุมบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญ ไดแก ประชาชน ผูอาวุโส ปราชญชาวบาน ผูแทนเทศบาลตําบล
คลองลานพัฒนา ผูแทนอุทยานแหงชาติคลองลาน ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ และ
ผูประกอบการภาคเอกชน  
  ๒ การวิจัยจะทําการวบรวมขอมูลเก่ียวกับบริบทของหมูบานกะเหร่ียงเพื่อศึกษาสภาพ
พื้นท่ีโดยท่ัวไปดังนี้ 
 ๒.๑ การทําความรูจักชุมชน คณะผูวิจัยเขาไปในชุมชนเพื่อศึกษาสภาพพื้นท่ี
โดยท่ัวไป ทําความรูจักคุนเคยกับผูนําและสมาชิกในชุมชน โดยอาศัยการเขาไปกับคณะผูวิจัย ชี้แจง
สถานภาพบทบาทของตัวเอง วัตถุประสงคและเหตุผลในการวิจัย และทําการรวบรวมขอมูลควบคูไป
กับการสรางความคุนเคยกับประชาชน  
 ๒.๒ กําหนดนัดหมายเพื่อประชุมประชาคมรวมกันระหวางประชาชน เจาหนาท่ีของ
รัฐ และคณะผูวิจัย และไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุมดวย อนึ่งหลังจากการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมในหมูบานแลว ไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกผูท่ี
เก่ียวของและสามารถดําเนินการใหการสนับสนุนการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมหมูบาน
กะเหร่ียงได โดยการสัมภาษณเปนรายบุคคล วัน และเวลาตางกันตามสะดวกของผูท่ีใหการ
สัมภาษณ 
 
 



 

 

การวิเคราะหขอมูล 
กําหนดประเด็นวิเคราะหตามวัตถุประสงคดังนี้  
๑ ศึกษาบริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 

จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหสาระสําคัญตามประเด็นการวิจัย 
๒. ศึกษาศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 

อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหสาระสําคัญตาม
องคประกอบของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

๓. แนวทางการฟนฟูวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหสาระสําคัญตามประเด็น
การวิจัย 

๔. แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก ตําบลคลอง
ลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะหเนื้อหาและสังเคราะหสาระสําคัญ
ตามประเด็นการวิจัย  
 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยสรุปไดดังตอนี้ 

บริบทของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน 
จังหวัดกําแพงเพชร   

สภาพท่ีต้ังของหมูบาน หมูบานกะเหร่ียงน้ําตก หมูท่ี ๑๘ ต้ังอยูในเขตตําบลคลองลาน
พัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร หางจากจังหวัดกําแพงเพชร ประมาณ ๕๕ 
กิโลเมตร และหางจากทางเขาอุทยานแหงชาติน้ําตกคลองลาน ประมาณ ๓๐๐ เมตร มีความ
สะดวกในการเดินทางเขา-ออก  

ลักษณะประชากร สภาพราษฎรท่ัวไปของชาวกะเหร่ียงสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก การทําไร การทํานา และการทอผา ปกผาเพื่อการใชเองและจําหนาย   

ประวัติศาสตรของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก หมูท่ี ๑๘ ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร จากคําบอกเลาของผูอาวุโส ประชาชน และผูนํา เลาวาหมูบาน
ไดกอต้ังมาหลายรอยป โดยมีประชากรท่ียายเขามาจากแมสอดและอุมผาง จังหวัดตาก เพื่อมา
ประกอบอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก  
 



 

 

 ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา  
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  

จากผลการวิจัยพบวา หมูบานกะเหร่ียงน้ําตกมีองคประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับการ
จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดานสิ่งดึงดูดใจ และการเขาถึงแหลงทองเท่ียว อันเปน
องคประกอบสําหรับการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และยังถือไดวาเปนจุดแข็งของหมูบาน
กะเหร่ียงน้ําตกท่ีต้ังอยูใกลสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับจังหวัดและประเทศดวย สวน
องคประกอบดานสิ่งอํานวยความสะดวกยังจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาตอไป สําหรับ
องคประกอบการสิ่งดึงดูดใจเก่ียวกับศักยภาพทางวัฒนธรรมสรุปไดดังนี้ 

๑. ศิลปวัตถุทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง ไดแก เคร่ืองดนตรี เคร่ืองมือประกอบอาชีพของ
กะเหร่ียงในประเด็นนี้มีจํานวนนอยเพราะขาดการรวมรวบไว แตยังคงมีอยูในบางครอบครัว  

๒. สถาปตยกรรมและสิ่งปลูกสราง มีบานเรือนท่ีปลูกสรางแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียงอยู
มาก แตก็มีบางสวนท่ีเปลี่ยนแปลงท้ังวัสดุและรูปแบบการกอสรางดวย บานเรือนของชาว
กะเหร่ียงแตเดิมใชไมไผทําฝาและเปนบานชั้นเดียว แตในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม
เมือง บานท่ีอยูอาศัยมีลักษณะเปนบานไมยกพื้นสูงประมาณ ๓-๔ เมตร เปนบานไมมีใตถุน      
แตปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุสําหรับการกอสราง 

๓. ศิลปะ หัตถกรรม ประกอบดวย ทอผา (ยามกะเหร่ียง) การทอผาชุดประจําชาติพันธุ
กะเหร่ียงท่ีใชในชีวิตประวัติและเพื่อใชในพิธีกรรมตางๆ ปจจุบันท่ียังคงรักษาดํารงไวคือ
หัตถกรรมไดแก การทอผาและปกผาเพื่อใชในงานประเพณี แตผูท่ีมีความรูเร่ืองการทอผาและ
การปกผาในปจจุบันเร่ิมลดลงดวยวัฒนธรรมท่ีทันสมัยและผลิตภัณฑจากภายนอกชุมชนเขามาใน
รูปแบบแฟชั่น   

๔. ความนาสนใจทางดนตรีของกะเหร่ียง ปจจุบันยังมีเคร่ืองดนตรีคือเตนา และมี      
ผูสามารถเลนเคร่ืองดนตรีชนิดนี้ได การแสดงเตนรําแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง เคร่ืองดนตรีสาย 
แตในปจจุบันนี้ท้ังผูเลนและเคร่ืองดนตรีก็มีจํานวนลดนอยลง  

๕. การแสดงทางวัฒนธรรมกะเหร่ียง ท่ียังคงอยูคือ การรองเพลงประกอบการเตนรํา 
การรองเพลงประกอบดนตรีในงานพิธีตางๆ ของกะเหร่ียง เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม 
และงานศพ เปนตน สําหรับเพลงทางวัฒนธรรมซึ่งเปนเพลงท่ีมีการแตงขึ้นใหเขากับงานศพหรือ
งานเทศกาลมีเปนจํานวนมาก ควรมีการสืบคนหาผูมีความรูมาสืบทอดตอจากคนรุนเกา ซึ่งจาก
การสอบถามไมมีผูมีความรูในเร่ืองเหลานี้ลงเหลืออยูแลว   

๖. ภาษาและวรรณกรรมของกะเหร่ียง สําหรับกะเหร่ียงมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน 
โดยยังใชการภาษากระเหร่ียงสื่อสารกันในหมูบาน มีนิทานพื้นบานท่ีแฝงแนวคิด สุภาษิตของ



 

 

กะเหร่ียง โดยเฉพาะภาษาท่ีใชแตงเพลงประกอบการเลนดนตรีในงานประเพณีของกะเหร่ียงใน
โอกาสตางๆ แตในปจจุบันคนในหมูบานท่ีมีความรูดานภาษาพูดและภาษาเขียนนอยลง อาจเปน
เพราะวาปจจุบันมีการพูดภาษาไทยมากขึ้นและสงลูกมาเรียนในโรงเรียนซึ่งใชภาษาไทย  
 ๗. ประเพณี ความเชื่อของกะเหร่ียง หมูบานกะเหร่ียงยังคงมีการจัดงานแตงงาน 
ทําบุญหมูบาน ทําบุญปใหม ความเชื่อเก่ียวกับผีบรรพบุรุษ การเรียกขวัญ ประเพณีเก่ียวกับการ
เกิดและการตายท่ียังคงอนุรักษไว ในขณะเดียวกันมีการปรับรูปแบบของพิธีกรรมตามความ
เหมาะสมของบริบททางสังคมภายนอกดวย ถึงแมวาการเลนดนตรีเตนาหรือตีนาจะเปนการเลน
ดนตรีท่ีสะทอนความเชื่อของกะเหร่ียง อยางไรก็ตาม ถาในเดือนใดมีคนตายในหมูบานจะไมมีการ
เลนเตนาหรือตีนาอยางเด็ดขาด  
 ๘. วัฒนธรรมกะเหร่ียงท่ีเดนชัดไดแก การแตงกายแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง อาหารท่ี
หาไดจากธรรมชาติ การสรางบานเรือนท่ีสะทอนการอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน การทอผาและ
ปกผาไวใชเอง สําหรับการแตงกายของผูหญิงกะเหร่ียงท่ียังไมแตงงานจะใสชุดเปนผาผืนเดียวสี
ขาวหรือสีชมพู แตหญิงท่ีแตงงานแลวจะใสชุดสองผืนท่ีแยกจากกันคือเสื้อและผาถุง ดานอาหาร 
ปจจุบันหมูบานกะเหร่ียงมีการดํารงชีวิตแบบอาศัยธรรมชาติ พึ่งพาธรรมชาติโดยการหาแหลง
อาหารจากธรรมชาติ เชน ผักตางๆ หนอไม เปนตน ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายในครัวเรือน
เพราะมีรายไดเทากับรายจาย ดานประเพณี วัฒนธรรม ปจจุบันประเพณีวัฒนธรรมเกาๆ ท่ีเคย
ปฏิบัติสืบตอกันมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษเร่ิมจางหายไปเพราะเด็กรุนหลังเร่ิมใหความสนใจ
ทางดานสื่อเทคโนโลยีมากกวา จะชวยกันอนุรักษและสืบตอวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษ 
สถานศึกษาก็มิไดปลูกฝงใหสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ลงไปในหลักสูตรการเรียนรู ดานการ
แตงกาย ชาวบานกะเหร่ียงท้ังเด็กและผูใหญรวมไปถึงคนชรายังมีการอนุรักษใสเสื้อผาจากการ
ทอมือดวยคนในหมูบาน เสื้อผามีลวดลายตามความยากงาย และแตละฝมือของคนทอซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความเปนอัตลักษณของวัฒนธรรมกะเหร่ียง ดานการใชภาษา ภาษาท่ีใชสื่อสารกันใน
หมูบานเปนภาษากะเหร่ียงแตจะนิยมพูดหรือสื่อสารกันเฉพาะในกลุมท่ีมีสวนใหญในกลุมสังคม
วัยรุนเร่ิมท่ีจะใชภาษากลางเปนสวนมาก และดานอาชีพ ชาวบานท่ีอาศัยอยูในหมูบานกะเหร่ียง
บางก็ประกอบอาชีพรับจางเปนสวนใหญ ทําการเกษตรเปนอาชีพหลักและอาชีพอ่ืนๆ ดวย 
 แนวทางการฟนฟูวัฒนธรรมของหมูบานกระเหรี่ยงน้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 
 ๑. ตองมีการรวบรวมและจัดแสดงไวในสถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวสามารถชมได พรอมท้ังมี
รายละเอียดของอุปกรณทุกชนิดอยางชัดเจน การจัดทําทะเบียนของศิลปะเพื่อปองกันการสูญ
หาย 



 

 

      ๒. ตองมีการทําความเขาใจถึงวัฒนธรรมเก่ียวกับสิ่งสรางบานแบบดั้งเดิม และสวนท่ี
จัดสรางไวเพื่อเปนตัวอยางใหกับนักทองเท่ียวไดชมหรือพักอาศัยได 
  ๓. ตองจัดต้ังกลุมเพื่อการทอดถายทอดภูมิปญญาเร่ืองการทอผาและปกผาท่ีเปน
วัฒนธรรมของกะเหร่ียงในหมูบาน โดยมีการเรียนรูและฝกปฏิบัติดวย สําหรับโรงเรียนควรมี
กิจกรรมการเรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมกะเหร่ียง เชน การทอผาและปกผาแบบกะเหร่ียงดวย 
เพื่อเปนการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และยังเปนการเตรียมการเพื่อการจัดการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมกะเหร่ียงไดอีกดวย 
  ๔ ตองจัดต้ังกลุมและสงเสริมการเลนเคร่ืองดนตรีใหกับเยาวชนและผูท่ีสนใจในหมูบาน
เพื่อเปนการสืบทอดภูมิปญญาและวัฒนธรรมการเลนดนตรีของกะเหร่ียงสืบตอไป   
 ๕. ตองมีการจัดต้ังกลุมเพื่อสืบทอดภูมิปญญาตอจากคนรุนเกา การซอมเลนดนตรี 
การรองเพลง และเตนรํา ในชวงวันหยุดเพราะวาเยาวชนจะไดเรียนรูดวย โดยไมตองรอถึงงาน
เทศกาลในรอบป นอกจากนี้ควรมีการซอมเลนดนตรี การรองเพลง และการเตนรําสําหรับการ
จัดแสดงใหกับนักทองเท่ียวตามฤดูกาล  

๖. ตองเสนอใหโรงเรียนนําภาษากะเหร่ียงมาบรรจุไวในหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรูเก่ียวกับวัฒนธรรมเก่ียวกับวรรณกรรมตอไป 
  ๗. ควรสงเสริมจิตสํานึกเก่ียวกับประเพณี ความเชื่อของกะเหร่ียง งานประเพณีทาง
วัฒนธรรมของกะเหร่ียง และความเชื่อเก่ียวกับผีบรรพบุรุษ รวมถึงการเลนดนตรีเตนาหรือตีนา
ในงานพิธีกรรม ความเชื่อดานการเกษตรเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม วัฒนธรรม
เก่ียวกับประเพณีของกะเหร่ียงยังคงมีอยู 
  ๘. ควรสงเสริมวัฒนธรรมกะเหร่ียง วัฒนธรรมดานอาหาร วัฒนธรรมดานการแตง
กาย และวัฒนธรรมดานการใชภาษา และสรางความเขาใจและใชภาษากะเหร่ียงสําหรับการ
สื่อสารใหคงอยู 
  แนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหรี่ยงน้ําตก ตําบล
คลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
  คณะผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหบริบทของชุมชน ศักยภาพทางวัฒนธรรม แนวทาง
ฟนฟูวัฒนธรรมกะเหร่ียง แนวคิดเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวอยางย่ังยืน และแนวคิดการจัดทําแผน ภายใตบริบทของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก มา
ประกอบการจัดทําแผนงานแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียง
น้ําตก ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร ในดานตางๆ ดังนี้  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อภิปรายผล    
        

 การวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก 
ตําบลคลองลานพัฒนา อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร พบประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 
          ศักยภาพทางวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก โดยพิจารณาจากองคประกอบ
ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือ สิ่งดึงดูดใจ การเขาถึงแหลงทองเท่ียว และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ดานสิ่งดึงดูดใจ คือ ศักยภาพทางวัฒนธรรมท่ีเปนจุดแข็ง
ของแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไดแก ศิลปะการทอผาและปกผา โดยเฉพาะยามของ
กะเหร่ียง เคร่ืองดนตรีและการเลนดนตรีประกอบการแสดงทางวัฒนธรรมของกะเหร่ียง สิ่งปลูก
สรางท่ีอยูอาศัยยังคงพอมีใหนักทองเท่ียวไดชม การแตงกายดวยชุดพื้นเมืองกะเหร่ียงสามารถ
ทําได ในวันหยุดเสาร-อาทิตย และในฤดูกาลทองเท่ียว ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ 
   ๑๙๙๗ บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ๒๕๔๒ และชูสิทธิ์ ชูชาติ ๒๕๔๗ 
ไดกลาววา แหลงทองเท่ียวจะตองมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ หรือ ๓ ไดแก  สิ่งดึงดูด
ใจ  ๒ สิ่งอํานวยความสะดวก  และ ๓ การเขาถึง  อยางไรก็
ตามหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกจะมีองคประกอบของการเปนแหลงทองเท่ียวอยูบางก็ตาม แตก็ยังมี
สวนท่ียังตองพัฒนาอีกอยางตอเนื่อง ถึงแมวาไมสามารถจะดําเนินการไดทุกประการ ก็ควรมี

๑. แนวทางการ
สงเสริมการมีสวน
รวมของชุมชน 

๒. แนวทางการ
พัฒนาธุรกิจการ

 ี่  

 ๓. แนวทางการ
พัฒนา 
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๔. แนวทางการ

พัฒนาการตลาด
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๕. แนวทางการ
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๖. แนวทางการ
พัฒนากิจกรรมการ
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ศูนยพัฒนาสังคม
หนวยท่ี ๔ 

สํานักงาน
วัฒนธรรม
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คลองลานพัฒนา 
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นํ้าตกคลองลาน 

สํานักงาน 
การทองเท่ียว 

หมูบาน 



 

 

แนวทางในการดําเนินการไวเพื่อเปนเข็มทิศในการพัฒนาแหลงทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรมไดอยาง
ย่ังยืน 
  แนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตก โดยการ
พิจารณาจากแนวทางการจัดการทองเท่ียว คณะผูวิจัยสังเคราะหได ๖ แนวทาง ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากแนวทางดังกลาวนั้นไดมาจากขอมูลบริบทของหมูบาน ศักยภาพทางวัฒนธรรม
กะเหร่ียง และแนวทางฟนฟูวัฒนธรรมกะเหร่ียง โดยการนําเอาบริบทท่ีเก่ียวของเขามีพิจารณา
ประกอบดวย แนวทางดังกลาวนั้นเปนองคประกอบสําคัญสําหรับการจัดการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสอดคลองกับศักยภาพของหมูบาน ซึ่งถาหากมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบจะมี
ประโยชนมาก 
  แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ทําใหชุมชนไดมีโอกาสเรียนรู ถึงลักษณะและวิธีการของการมีสวนรวมในรูปแบบตางๆ          
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทวีทอง หงษวิวัฒน (๒๕๓๗ เปรียบไดวาการสงเสริมการมีสวนรวม
เปนกระบวนการเร่ิมตนในการเร่ิมตนในการพัฒนาชุมชนใหเปนแหลงทองเท่ียว และลดความ
ขัดแยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภายในชุมชน แตถาหากวาชุมชนขาดโอกาสการมีสวนรวมคิดริเร่ิม    
มีสวนรวมดําเนินการ และมีสวนรวมตัดสินใจต้ังแตในเบ้ืองตนแลว อาจเกิดการไมยอมรับ
กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในหมูบานและกิจกรรมท่ีมาจากภายนอกหมูบาน และยากท่ีจะทําการแกไขไดใน
ระยะยาว จากแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมประเด็นดังกลาวนั้นชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีสวน
รวมของชุมชนในการมีสวนรวมทุกกระบวนการเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการสังเคราะหจากศักยภาพ
ทางวัฒนธรรม การสัมภาษณผูใหขอมูลหลักจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ถึงจะมีผูรวม
ประกอบการตองเปนไปโดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและขัดตอวัฒนธรรมของกะเหร่ียง และควร
แสดงถึงอัตลักษณของกะเหร่ียง มีราคายุติธรรม และใชทรัพยากรการผลิตในหมูบานเปนหลัก 
ท้ังนี้อันเนื่องมาจากการจัดทําการพัฒนาธุรกิจอาจยังไมเดนชัดแตเนนคอยพัฒนาไปตาม
ศักยภาพของหมูบานกะเหร่ียงและความสนใจของคนในหมูบาน โดยหนวยงานภายนอกเขาไปให
ความชวยเหลือได อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ไมไดมุงเนนในทางธุรกิจมากเกินไป เพียงหวังการมี
สวนรวมของคนในหมูบาน การฟนฟูและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในหมูบานเปนหลัก      
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ วาลิกา แสนคํา ๒๕๔๕ ท่ีไดกลาวไววา การทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวท่ีใหผลตอบแทนแกผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวอยางยืนยาวและเปน
การทองเท่ียวท่ีใหประโยชนตอชุมชนทองถ่ิน และคืนประโยชนกลับสูทรัพยากรทองเท่ียวและ
สิ่งแวดลอมทองถ่ินดวย 



 

 

  แนวทางการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวในหมูบานกะเหร่ียง เปนสิ่ง
สําคัญในการจัดการแหลงทองเท่ียวใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกไวบริการนักทองเท่ียวมีความ
สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอยและดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวไดดวย ซึ่งสอดคลอง
กับ    ๑๙๙๒ ซึ่งแนวคิดดังกลาวนั้น เปนการเสริมสรางสิ่งจําเปนพื้นฐาน
ใหแกประชาชนและนักทองเท่ียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเจาของแหลงทองเท่ียวและมีรายไดท่ี
เพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การติดตอ สื่อสารระหวาง
เจาของแหลงทองเท่ียวและกลุมนักทองเท่ียวโดยการแจงขาวของแหลงทองเท่ียวหรือกิจกรรม
ของแหลงทองเท่ียว ในทางการตลาดนั้นแนวทางการพัฒนาการตลาดจําเปนตองคํานึงถึงสิ่งท่ี
เปนผลผลิตของชุมชน เพราะวาบางกิจกรรมเกิดขึ้นตามฤดูกาล ไมไดมีแสดงใหนักทองเท่ียวชม
ไดทันทีหรือตลอดเวลา ดังนั้นแนวทางการพัฒนาการตลาดควรนําเอาธรรมชาติของบริบท
หมูบาน วัฒนธรรม และวิถีชีวิตมาประกอบการวางแผนตามฤดูกาลของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ี
อาจจะตองมีการหมุนเวียนในลักษณะปฏิทินการทองเท่ียวของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกและลักษณะ
ของความตองการของนักทองเท่ียวท่ีมาจังหวัดกําแพงเพชร อยางไรก็ตาม แนวทางการ
พัฒนาการตลาดคือการวางแผนท่ีจะสรางสิ่งดึงดูดใจโดยวัฒนธรรมของกะเหร่ียงใหเปนสวน
สําคัญของความตองการของนักทองเท่ียว สําหรับขอมูลท่ีสําคัญ เชน เวลา ขอมูลขาวสาร 
ความนาสนใจ และกิจกรรมของแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนวัฒนธรรมกะเหร่ียง  

แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางการทองเท่ียว โดยแนวทางนี้สามารถสรางความ
มั่นใหแกนักทองเท่ียวท่ีคาดวาจะเกิดอันตรายจากการทองเท่ียวนอยท่ีสุดและเปนอีกปจจัยท่ีชวย
ใหนักทองเท่ียวสามารถตัดสินใจเดินทางไดรวดเร็วขึ้น แนวทางการรักษาความปลอดภัยทางการ
ทองเท่ียวนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญเลิศ เปเรรา (๒๕๔๓) พบวา ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวความสําคัญตอความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียวมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว 

แนวทางการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยเปนแนวทางท่ีจะพัฒนา
กิจกรรมในแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและกิจกรรมท่ีนาสนใจภายในหมูบานซึ่งเปนแหลง
ทองเท่ียวนี้ จะสามารถดึงดูดความสนใจจากนักทองเท่ียว สอดคลองกับแนวคิดของ บุญเลิศ  
จิตต้ังวัฒนา ๒๕๔๘ ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาการทองเท่ียวแบบย่ังยืนวา       
การสรางความมีสวนรวมในผลประโยชนใหแกชุมชนทองถ่ิน ในการพัฒนาการทองเท่ียวแบบ
ย่ังยืนตองมีแนวคิดในการมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนทองถ่ิน 
ดวยการเปดโอกาสใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการทองเท่ียวแบบย่ังยืนและชวยใหชุมชนทองถ่ิน



 

 

ไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวท้ังทางตรงและทางออม เชน การลงทุนดานสิ่งอํานวยความ
สะดวกขนาดเล็ก การเปนมัคคุเทศก การนําสินคาหัตถกรรมมาขาย การจางงานในธุรกิจ
ทองเท่ียว นอกจากนี้การพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทําใหเกิดรายไดขึ้นใน
หมูบานและเกิดความภาคภูมิใจในความเปนหมูบานของตนเอง สงผลใหหมูบานเกิดความ
ตระหนักในการรักษาทรัพยากรทางการทองเท่ียวของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกและการอนุรักษ
วัฒนธรรมของกะเหร่ียงอีกดวย  
 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
จากการวิจัยแนวทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกใน

คร้ังนี้ พบวา หมูบานกะเหร่ียงน้ําตกมีขอจํากัดในดานศักยภาพทางวัฒนธรรมและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ดังนั้นจึงควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ๑ ควรสงเสริมใหชุมชนฟนฟูวิถีชีวิตแบบวัฒนธรรมกะเหร่ียง และวางแผนการจัดการ
ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกะเหร่ียง โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและสถาน
ประกอบการเอกชน เชน เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา ศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี ๔ อุทยาน
แหงชาติน้ําตกคลองลาน สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร และสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดกําแพงเพชร โดยการดําเนินการต้ังแต การริเร่ิมการจัดทําแผนงาน ต้ังคณะกรรมการ
เพื่อรับผิดชอบแตละแผนงาน การประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการสนับสนุนสรร
งบประมาณเพื่อการดําเนินงานในชวงตน 
  ๒ ควรสงเสริมใหจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตกะเหร่ียงดั่งเดิมท่ีมี
อยูแลว กิจกรรมการฟนฟูวิถีชีวิต เชน การแตงกายในวันหยุด เสาร อาทิตย และในฤดูกาล
ทองเท่ียว การสรางสิ่งปลูกสรางท่ีสะทอนอัตลักษณของกะเหร่ียง และการรวมกลุมเพื่อฟนฟูวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมกะเหร่ียง 
 ๓. ควรดําเนินการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในหมูบาน เชน การปรับภูมิทัศน
ของหมูบาน การจัดทําปายแสดงสถานท่ีสําคัญและบริเวณใกลเคียง เชน ศาลาวัฒนธรรมหรือ
ลานแสดงวัฒนธรรม สถานท่ีจําหนายสินคา หองน้ําสาธารณะควรสะอาด และสถานท่ีใกลเคียง 
เชน ท่ีพัก วัด เปนตน โดยจัดทําเปนแผนท่ีทองเท่ียวของหมูบาน 
 
 
 



 

 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
   ๑ ควรทําการวิจัยดานการพัฒนาผลิตภัณฑของหมูบานกะเหร่ียงน้ําตกสําหรับเปนของ
ท่ีระลึกหรือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
  ๒ ควรทําการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมรวมกับชาติพันธุ
อ่ืนๆ ในอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
 
เอกสารอางอิง 
 

ชูสิทธิ์ ชูชาติ. ๒๕๔๗ อุตสาหกรรมการทองเที่ยว. เชียงใหม ลานนาการพิมพ.  
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา. ๒๕๔๒ การวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน. เชียงใหม  
 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
  ๒๕๔๒ การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน. เชียงใหม คณะมนุษยศาสตร  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
  ๒๕๔๘ การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ ศูนยวิชาการ
 ทองเท่ียวแหงประเทศไทย. 
บุญเลิศ เปเรรา. (๒๕๔๓). ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรตอการ 
 ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริการ 
 ธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
เทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา. (๒๕๕๕) ออนไลน เขาถึงไดจาก  
   ตุลาคม 21 
ทวีทอง หงสวิวัฒน. (๒๕๓๗). การมีสวนรวมของชุมชน นโยบายและกลวิธี. กรุงเทพฯ  
  ศักดิ์โสภาการพิมพ.  
วาลิกา แสนคํา. ๒๕๔๕ การพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมบานเปยงหลวง  
 อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  
วรรณา วงษวานิช. ๒๕๓๙ ภูมิศาสตรการทองเที่ยว. กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วัชรี พืชผล และเนาวรัตน คงวิเชียรวัฒน. ๒๕๕๑ รูปแบบเสนทางกิจกรรมและการสื่อ
 ความหมายการทองเที่ยวเชิงเกษตร  กรณีศึกษาสวนสมุนไพร  
 ตําบลคลองปราบ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฏรธานี. เอกสาร การประชุม
 วิชาการและนิทรรศการจังหวัดสุราษฏรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี.  



 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. (๒๕๔๔). รายงานฉบับยอสําหรับผูบริหาร โครงการ 
 ศึกษาเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงชาติ ในชวง
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙). 
 กรุงเทพฯ  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย.  
สํานักงานการทองเท่ียวจังหวัดกําแพงเพชร. (๒๕๕๕).  
  ๑๙๙๒        ๒    
       
                           ๑๙๙๗
        
       
   ๑๙๙๒  
       ๑๙๙๓     
          
  
 


