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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียว 
เชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายท่ีจะ
เข้าร่วมพัฒนา 2) เพื่ อ ศึกษาศักยภาพนิ เวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเน จ้ือ                       
3) เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีจะน าไปสู่การ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน และ4) เพื่อศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
ขะเนจ้ือ วิธีส าหรับการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณเป็นตัวต้ัง
และตามด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ท่ีเน้นคน   
ในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยมีเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายรูป และเครื่อง
บันทึกเสียง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มแกนน าชุมชน กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น ต าบล
ขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาโวหาร ผลการวิจัยพบว่า  

1) ผลจากการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนท่ีจะเข้าร่วมพัฒนามีการสร้างเครือข่ายจากประชาชน
ในต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนต าบล
ขะเนจ้ือ ได้ทีมวิจัยชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จ านวน 9 แห่ง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน และได้แบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างชัดเจน 2) ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ  
                                                             
1 วิทยาลัยชุมชนตาก ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เบอร์โทรศัพท์ 08 6926 9733 
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ท าให้ทราบว่าพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือท่ีโดดเด่น มีทรัพยากรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในหมู่ ท่ี 6                   
บ้านหม่องวา และหมู่ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง มีทรัพยากรท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่ ท่ี  6     
บ้านหม่องวา มีประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือและความผูกพันของคนสองแผ่นดินในหมู่
ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง  3) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบล
ขะเนจ้ือ ท่ีจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน  ได้อัตลักษณ์ “มาวันเดียวเท่ียวสองแผ่นดิน  
เรียนรู้วิถีถ่ินชาวปกาเกอะญอ” ก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวได้ 2 เส้นทาง ดังนี้ เส้นทางท่ี 1 “วิถีคนสอง
แผ่นดินกับธรรมชาติแม่น้ าเมย” เส้นทางท่ี 2 “เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” 4) ผลการศึกษา
ขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ ได้ด าเนินการอบรมนักส่ือความหมาย 
การอบรมเป็นเจ้าบ้านท่ีดี การศึกษาดูงานท าให้ขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนได้รับการพัฒนาขึ้น 
ชาวบ้านเห็นคุณค่ามีกระบวนการคิดในการร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมรดกวัฒนธรรมส่งผลให้นิเวศ
วัฒนธรรมจะยังคงยั่งยืนมั่นคง 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชน, การท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม, ชุมชนคนสอง
แผ่นดิน   

 
Abstract 
 Subject research “Developing Two Land Community Tourism Products 
Towards Ecotourism and Cultural Management in Khane Chue Sub-District, Mae 
Ramat District” has the objective of 1) to build network partners to join in the 
development, 2) to study the potential of ecocultures of the Tambon Kha, 3) to 
develop ecotourism products, culture of the Khanay Sub-district that will lead to 
added value to the community, and 4) to study the limits of support for tourism in 
the Khanechu sub-district area. The method for this research was mixed research, 
using quantitative research method as a norm and followed by qualitative research 
method. Use the local research process as a tool to study and develop two-country 
community tourism products to manage ecotourism and culture. Focusing on local 
people to participate in every step. With research tools consisting of non-structured 
interview form, observational questionnaire, semi-formal questionnaire, field recording, 
camera and audio recorder. The sample groups were Networking Parties Community 
Vocal Group, local scholars group, Khane Chue sub-district, Mae Ramat district,                    
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Tak province, and the statistics used for data analysis were mean, percentage, 
standard deviation and their eloquence. 
 The results of the research were as follows: 1) The results of the 
establishment of a community network partner to participate in development and 
network building from the people in the Khane Chee sub-district. Mae Ramat District, 
Tak Province and government agencies is the Khane Chue Subdistrict Administrative 
Organization. The community research team of 21 people, 8 advisors and 9 related 
departments, has appointed a community-based tourism group management 
committee. And has clearly divided the duties and responsibilities 2) The results of 
the study of the ecological potential of the Khane Chue Sub-District Community 
Network showed that the outstanding Khane Chue sub-district had naturally 
occurring resources in Village No.6, Baan Maung Wa and Village No. 12, Ban Huai.                 
A pile of fish There are resources arising from local wisdom in Village 6, Ban Maung 
Wa, where there are traditions, cultures, ways of life, beliefs and ties of people of the 
two lands in Village 12, Ban Huai Pla Kong. 3) The results of product development in 
ecotourism and culture of the Khane Chih community that will lead to the creation 
of added value to the community, obtaining identity "for one day, two land trips, 
learn about the Pga K'nyau people’s way of travel”. Set 2 travel routes as follows: 
Route 1 "The Way of the Two People and the Moei River Nature" Route 2 "The Charm 
of Pga K'nyau Way" 4) The results of the study on the limitation of tourism in Khane 
Chih Sub-district, there were conducted seminars training as a good host. A study trip 
makes capacity of the community research team, has been developed the villagers 
see value, have thought processes in the conservation of the environment and 
cultural heritage, resulting in the eco-culture to remain sustainable. 
 
Keywords: Product Development for Community Tourism, Ecotourism and Culture, 
Two Land Communities 
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บทน า 
ต าบลขะเนจ้ือ ต้ังอยู่ในเขตอ าเภอแม่ระมาด เป็นพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เมียนมาร์ทางด้านทิศตะวันตก  เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยงมานานกว่า 100 ปี ต่อมา    
มีชาวไทยล้านนาจากภาคเหนือของจังหวัดล าพูน ล าปาง ได้พากันอพยพลงมาหาท่ีท ากิน และเห็นว่า
พื้น ท่ีแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงได้เข้ามาต้ังหลักปักฐานเป็นระยะๆ ต่อเนื่องจนกลายเป็น       
หมู่บ้านใหญ่ กลายเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตการด ารงชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมท่ีสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง           
สุขสงบ ด้วยธรรมชาติของสองฟากฝ่ังล าน้ ากั้น 2 แผ่นดินเกิดเป็นธรรมชาติท่ีสวยงามร่มรื่น เต็มไป
ด้วยบรรยากาศความเป็นบ้านพี่เมืองน้องท่ีมีการติดต่อ การค้าขาย รวมถึงการแลกเปล่ียนสังคม
วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของสองฟากฝ่ัง พึ่งพาอาศัยและเป็นมิตรไมตรีท่ีดีต่อกัน ต่อเนื่องมาช้า
นาน จะมีเพียงแม่น้ าท่ีกั้นแบ่งเขตแต่ความสัมพันธ์ของท้ัง 2 ฝ่ังตามกฎหมาย หากแต่คน 2 แผ่นดิน
ยังคงเป็นเสมือนเพื่อนบ้านท่ีดีต่อกันมายาวนาน ต าบลขะเนจ้ือมีพื้นท่ีเป็น 1 ใน 3 ของอ าเภอ         
แม่ระมาด อยู่ในเขตพื้นท่ีตามการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก แต่ชุมชนยังไม่ต่ืน
ตระหนกมากนักกับผลกระทบจากการประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เนื่องจากไม่ใช่
เส้นทางหลักของการขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเมียนมาร์ ท าเลท่ีต้ังของต าบลขะเนจ้ือจะมี
พื้นท่ีทอดยาวขนาบไปกับล าน้ าเมย โดยผ่านอ าเภอท่าสองยางมุ่งสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีกล่ินอาย
ของธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมท่ียังไม่ถูกทุนนิยมเข้ามากระทบท่ีท าลายบรรยากาศ จึงกลายเป็น
เส้นทางท่องเท่ียวหลักท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มนิยมเรียนรู้นิเวศวัฒนธรรม ท่ีมีบรรยากาศอบอวลไปด้วย
ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ วิถีชนเผ่าท่ีหลากหลายและกล่ินอายของความเป็นชายแดนท่ีอบอวลไป
ด้วยเรื่องราวของคนไทยพลัดถิ่นท่ีมาพร้อมกับประวัติศาสตร์สังคมท่ีผ่านการพัฒนามาเป็นเวลาหลาย
ช่ัวอายุคน จนตกผลึกกลายเป็นวิถีถ่ินท่ีเป็นอัตลักษณ์ท้ังท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม  

การจะด าเนินการพัฒนา CBT ต าบลขะเนจ้ือจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการท่ีคนในชุมชน              
ท้ัง 14 หมู่บ้านรู้จักศักยภาพพื้นท่ีของตนเองในประเด็นต่างๆ ท่ีจะน ามาใช้เป็นฐานในการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว ชุมชนต าบลขะเนจ้ือไม่เคยรวบรวมประวัติความเป็นมาของพื้นท่ี เป็นส่ิงท่ีน่าเสียดายหาก
ประวัติความเป็นมาประเพณี จะถูกลบเลือนหายไปตามกาลเวลา ประกอบกับยังไม่มีภาคส่วนใด
มาร่วมรวบรวมข้อมูล แม้แต่คนในชุมชนเอง ท้ังๆ ท่ีในแง่ของศักยภาพดังกล่าวชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 
สามารถจะน ามาใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชน แม้ทุนทางพื้นท่ีในด้านต่างๆ 
ของขะเนจ้ือจะมีมากเพียงพอท่ีจะน ามาเป็นฐานในการพัฒนา CBT แต่ทุนด้านบุคลากรท่ีมีความรู้
ความเข้าใจด้านการพัฒนา CBT นั้นคนในชุมชนไม่มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ท่ีจะบริหารจัดการ
และให้บริการ CBT โดยคนในชุมชนท้ัง 14 หมู่บ้านร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีประกอบ
กับบทบาทหน้าท่ีพันธกิจหลักของวิทยาลัยชุมชนตากคือสร้างเสริมชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ในประเด็น
ต่างๆ ตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นท่ี จึงมีความสนใจท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
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สร้างแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ชุมชนต าบลขะเนจ้ือแก่ ผู้มาเยือน โดยการร่วมพัฒนาและ                   
ร่วมเรียนรู้การใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพัฒนาการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม              
โดยชุมชนท่ีมีพี่เล้ียงจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้ให้การหนุนเสริมการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนและบุคลากรจากวิทยาลัย ชุมชนตากให้สามารถใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
พัฒนา CBT ขะเนจ้ือ จึงเป็นท่ีมาของโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดิน
สู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนท่ีจะเข้าร่วมพัฒนา 
 2. เพื่อศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ  
 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจื้อท่ีจะน าไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
 4. เพื่อศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
       
วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ท่ีเน้นคน  
ในพื้นท่ีให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน โดยมีเครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง แบบสังเกต แบบสอบถามกึ่งทางการ แบบบันทึกภาคสนาม กล้องถ่ายรูป และเครื่อง
บันทึกเสียง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ประชากรในการวิจัย ได้แก่ ประชากรในชุมชนท้ัง 14 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม

ชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 

ศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของ
เครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 

ขีดจ ากัดการรองรับของการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
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หมู่บ้าน จ านวน 3,228 ครัวเรือน โดยมีจ านวนประชากรรวม 10 ,650 คน ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอ               
แม่ระมาด จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มแกนน าชุมชน กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดย แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secoddary Data) จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารและข้อมูลจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลง
พื้นท่ีได้เปิดตัวโครงการ โดยการเข้าร่วมประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอแม่ระมาดในนามของ
วิทยาลัยชุมชนตาก เพื่อให้นายอ าเภอ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการท างาน
วิจัยในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือในครั้งนี้ อีกท้ังยังใช้วิธีการติดต่อเป็นรายบุคคลบ้าง หรือบางครั้งจัดกลุ่ม
เล็กๆ ในบางหมู่บ้าน ได้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ เพื่ออธิบายโครงการ
เน้นท่ีวัตถุประสงค์ คือ มุ่งแสวงหากลุ่มบุคคลท่ีจะมาเป็นผู้ร่วมด าเนินการงานวิจัย ได้ทีมวิจัยชุมชนเป็น
กลุ่ม เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ กลุ่มภาคีเครือข่าย กลุ่มแกนน าชุมชน กลุ่มปราชญ์
ท้องถิ่น สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย มอบหมายหน้าท่ีแบ่งการจัดเก็บข้อมูลแผนท่ีเดินดิน ผังเครือ
ญาติ โครงสร้างองค์กรชุมชน ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม ปฏิทินอาหาร ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติ
ชีวิตบุคคลส าคัญ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ จัดประชุมคืนข้อมูลให้กับชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูล               
โดยคนในชุมชน พัฒนาทีมวิจัยชุมชน ร่วมกันก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวโดยชุมชน และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาโวหาร 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาของทีมวิจัยเรื่อง การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคน
สองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก” 
สรุปผลการวิจัยตามประเด็นการศึกษาของงานวิจัยได้ดังนี้ 

(1) ผลจากการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนท่ีจะเข้าร่วมพัฒนา  
ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชน ครั้งนี้ มีการสร้างเครือข่ายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ ได้ทีมวิจัย
ชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 9 แห่ง มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน และได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน  
 (2) ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจ้ือ 

จากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจื้อ                  
ท่ีสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดังนี้ 
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ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
หมู่ท่ี 6 บ้านหม่องวา พื้นท่ีส านักสงฆ์เลปู่ มีถ้ า 3 ถ้ า คือ ถ้ าท่ี 1 ถ้ าเลปู่ สมัยก่อนพบกระดูก

ฝังในหม้อดิน มีเชือกผูก คาดว่าจะเป็นชาวละโว้ท่ีเคยผ่านมาเนื่องจากเป็นการฝัง แล้วไปฝังไว้ในถ้ า  
ถ้ าท่ี 2 ถ้ าน้ า (ถ้ าค้างคาว) มีบ่อน้ า 2 บ่อ ท่ีไม่เคยแห้ง ถ้ านี้เป็นถ้ าตันไม่มีทางทะลุออกไป ทางใด 
ภายในถ้ าจะมีหินกากเพชร และมีลานกว้าง ลักษณะของถ้ าจะลึกลงไป พื้นดินภายในถ้ าจะมีความช้ืน 
เปียกล่ืน มีหินงอกหินย้อย คล้ายกากเพชรเป็นระยะ ภายในถ้ าด้านใน มีบ่อน้ า 2 บ่อ ด้านขวามือจะ
พบบ่อน้ าขนาดเล็ก ด้านซ้ายมือจะพบบ่อน้ าขนาดใหญ่ ถ้ าท่ี 3 ถ้ าเม่น สามารถเดินทะลุออกไปบนเขา 
สมัยก่อนท่ีพระเข้ามาช่วยกันบุกเบิก พบว่ามีเม่นอาศัยอยู่ตามพื้นดินท่ีมีลักษณะร่วนซุย เป็นถ้ าท่ีอยู่
สูงบนเขา พบหินงอกหินย้อย ปัจจุบันไม่ได้เข้าไปส ารวจ ภายในถ้ าอาจมีรูปร่างท่ีปรับเปล่ียนไปด้วย
ธรรมชาติเอง จะชมได้เพียงบริเวณปากถ้ าเท่านั้น 

หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง มีต้นมะม่วงป่าเป็นต้นไม้ท่ีสูงและใหญ่ท่ีสุดในหมู่บ้าน มีอายุ
ประมาณ 200 ปี สูงประมาณ 17-18 เมตร รอบต้นไม้ประมาณ 4 คนโอบ ขึ้นอยู่ริมถนนท้ายหมู่บ้าน
ทางออกไปอ าเภอท่าสองยาง ชาวบ้านมีความเช่ือว่าหากจะท าอะไรแล้วให้สัมฤทธิ์ผลดีให้มาบอก
กล่าวกับต้นมะม่วงป่าท้ายหมู่บ้านนี้ มีต้นสักขีพยานและต้นสักคู่รักเป็นจุดถ่ายรูปก่อนเข้าหมู่บ้าน    
มีถ้ าโมกขละหรือท่ีเดิมเรียกว่า ถ้ าเมาะกะละ ตอนท่ีนายพะเมี๊ยะยังอยู่เช่ือว่าดอยพระเจ้าหรือ                   
ถ้ าโมกขละเป็นท่ีอยู่ของเจ้าพ่อโมกขละ ภายในถ้ ามีบ่อน้ าท่ีชาวบ้านเช่ือว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ โดยจะ
สามารถน าน้ ามาด่ืมกินได้เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนเท่านั้น ภายนอกถ้ าด้านบนของปากถ้ า
จะมีรอยลักษณะเหมือนรอยเท้า ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ถัดออกไปก็
พบท่อนไม้พาดอยู่ด้านบนซึ่งชาวบ้านเรียกท่อนไม้นี้ว่าราวตากผ้าพันปี ชาวบ้านยังช่วยกันสร้างเจดีย์
สองแผ่นดิน (ฝ่ังไทย) เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านห้วยปลากองฝ่ังประเทศไทยกับชาวบ้าน
ฝ่ังรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า โดยจะมีการสรงน้ าเจดีย์นี้ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการน าล่องเรือ
ตามแม่น้ าเมยชมวิถีคนริมฝ่ังแม่น้ าเมย ชมถ้ าน้ าหยด (ถ้ าน้ าท่ีไม่เคยแห้ง) และชมบ่อน้ ากินรี 

ทรัพยากรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หมู่ท่ี 6 บ้านหม่องวา มีการทอผ้าปกาเกอะญอ มีวัฒนธรรมโดดเด่นด้านการทอผ้าท่ีสืบทอด

ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ลวดลายแปลกตา สีสันสวยงาม ยังคงกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและความผูกพันของคนสองแผ่นดิน 
หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง เจดีย์สองแผ่นดิน บนดอยเลวา (ฝ่ังประเทศไทย) และบนดอย

เลวอ (ฝ่ังเมียนมาร์) มีสะพานสองแผ่นดิน เป็นสะพานไม้ไผ่ ท่ีชาวปกาเกอะญอ ฝ่ังประเทศไทยและ
ฝ่ังประเทศเมียนมาร์ ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ใช้สัญจรไปมาแบบบ้านพี่เมืองน้อง มีการนัดหมายของ
ผู้น าท้ังสองแผ่นดิน ร่วมกันหาไม้ไผ่ท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าเมย สักการะเจดีย์กลางน้ า  ชมการแสดงเครื่อง
ดนตรี (เตหน่า) ท่ีต้องเลือกหาไม้ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ด้วยความเช่ือท่ีว่าหากตัดไม้ท่ามกลาง
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แสงจันทร์จะท าให้ไม้นั่นมีพลัง และมี ส่ิ งศักด์ิสิทธิ์ประทับอยู่ในล าไม้ต้นนั่น ในอดีตชายหนุ่ม                
ชาวปกาเกอะญอ เล่นเตหน่าไม่ได้ มีหวังได้อยู่เป็นโสดแน่นอน ชมวิถีชาวปกาเกอะญอ (ฝ่ังเมียนมาร์) 
ท่ีจุดลงเรือห้วยงูเห่า จุดลงเรือถ้ าโมกขละ มีน้ าร้อนผุดทราย บนหาดทรายฝ่ังเมียนมาร์ มีถ้ าฝ่ัง             
เมียนมาร์ อยู่ตรงข้ามกับถ้ าโมกขละฝ่ังประเทศไทย ด้านหน้าผาจะเห็นวิวอย่างสวยงาม บางโอกาส 
ในเทศกาลงานบุญจะได้รับชมลิเกพม่า และเครื่องเล่น (แดะเบาะ) ความเช่ือเรื่องการแต่งกาย พิธี
สะเดาะเคราะห์  พิธีเกี่ยวกับการท านาหรือการเพาะปลูก อาหารพื้นถิ่น มีความคล้ายคลึงกันระหว่าง
คนสองแผ่นดิน  (ไทย-เมียนมาร์)  
 (3) ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีจะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 
 จากการท่ีได้พัฒนาทีมวิจัยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) ได้จัดประชุม
ตัวแทนครัวเรือน เพื่อหาพื้นท่ี เส้นทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ในการท่องเท่ียว เวทีประชุม                      
มีความเห็นว่าควรน าเอาความโดดเด่นทางด้านวิถีคนสองแผ่นดิน วิถีปกาเกอะญอ และแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติมาใช้เป็นเส้นทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว เพื่อให้ผู้มาเยือน
ได้เรียนรู้ธรรมชาติ และวิถีชาวปกาเกอะญอสองแผ่นดินท่ีกลมกลืน จนได้ค าว่า “มาวันเดียวเที่ยว
สองแผ่นดิน  เรียนรู้วิถีถ่ินชาวปกาเกอะญอ” จ านวน 2 เส้นทาง ดังนี้ 
 เส้นทางที่ 1 “วิถีคนสองแผ่นดินกับธรรมชาติแม่น้ าเมย” 
 เส้นทางที่ 2 “เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” 
 (4) ผลการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
 จากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ 
พบว่า ชุมชนรู้ตัวเองดีว่ามีทุนทางการท่องเท่ียว เลยมีแนวคิดอยากท าการท่องเท่ียว แต่มาพบปัญหา
ของชุมชนตนเองว่าคนในชุมชน ไม่มีการบริหารจัดการ ไม่มีการพัฒนาเป็นนักส่ือความหมาย การเป็น
เจ้าบ้านท่ีดี ผลของการใช้กระบวนการ CBR พัฒนา CBT เช่น การอบรม การพาไปศึกษาดูงาน ท าให้
รู้ว่าขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนได้รับการพัฒนาขึ้น ชาวบ้านเริ่มมีการเปล่ียนแปลง              
มีกระบวนการคิดในการร่วมอนุรักษ์ถิ่นท่ีอยู่อาศัยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนรู้สึกว่าส่ิงท่ีอยู่รอบตัว
ของชุมชนมีคุณค่า เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด มีการบริหารจัดการท่องเท่ียว      
เมื่อเกิดการท่องเท่ียว ก็เกิดการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน เป็นรายได้เสริมจากอาชีพหลัก                      
ท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้น าเท่ียวหรือไกด์ จะมีรายได้จากการน าท่องเท่ียว คนขายของขายอาหาร    
ขายของฝาก กลุ่มต่างๆ ชุมชน ตามฐานเรียนรู้ ก็จะมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เมื่อมีรายได้จาก
การท่องเท่ียว ชาวบ้านจะเห็นคุณค่า มีความรู้สึกอยากจะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
พื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นิเวศวัฒนธรรมจะยังคงยั่งยืนมั่นคงเพราะคนในพื้นท่ีร่วมอนุรักษ์ดูแล มีการ
ดูแลนักท่องเท่ียว ให้เกิดความสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย หลังจากพัฒนาทีมวิจัยชุมชน ได้เห็นศักยภาพ
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พื้นท่ี ทีมวิจัยชุมชนก็ท าการจัดการท่องเท่ียวได้ จนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเท่ียว              
ในระดับหนึ่ง และรู้จักท่ีจะแก้ไขปรับปรุงเมื่อนักท่องเท่ียวประเมินความพึงพอใจ ชาวบ้านรู้จักท่ีจะ
ปรับและเปล่ียนแปลงตนเอง สรุปได้ว่าชาวบ้านสามารถจัดการท่องเท่ียวได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าใน
อนาคตหากได้รับการพัฒนามากกว่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขะเนจ้ือ เมื่อได้รับทราบว่าชุมชนความต้องการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน และมีนักท่องเท่ียว
เข้ามาในพื้นท่ีจึงได้ให้ความส าคัญในการท าถนนทางเข้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นการลดข้อจ ากัด
ในการเดินทางไปท่องเท่ียวในพื้นท่ี ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่มท่องเท่ียวโดยชุมชนแล้ว 
ประธานเสนอว่าควรจัดต้ังส านักงานเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถติดต่อได้ง่าย โดยเลือกเป็นบ้านของ
ประธานกลุ่ม เป็นส านักงานช่ัวคราวไปก่อน และเพื่อให้กลุ่มด าเนินการอย่าง มีประสิทธิภาพ เป็นแนว
ปฏิบัติท่ีทุกคนต้องรับรู้จึงได้ร่วมการร่างระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้ผลประโยชน์ไปอยู่ท่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ครบทุกคน ก าหนดอัตราค่าบริการ การแบ่งปันรายได้ส าหรับ
สมาชิกในกลุ่มท่ีประชุมลงความเห็นว่าวิถีพื้นถิ่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว ควรร่วมกันแต่งกายแบบ
ชาวปกาเกอะญอต้อนรับนักท่องเท่ียว และท าพิธีมัดมือสู่ขวัญแขกผู้มาเยือน เป็นอันดับแรก 
 
อภิปรายผล  

ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชนเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดิน   
สู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด” ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ผลจากการสร้างภาคีเครือข่ายชุมชนที่จะเข้าร่วมพัฒนา 
ผลการท างานของทีมวิจัยชุมชน ครั้งนี้ มีการสร้างเครือข่ายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ 

อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื้อ ได้ทีมวิจัย
ชุมชน จ านวน 21 คน มีคณะท่ีปรึกษา จ านวน 8 คน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 9 แห่ง มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน และได้แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ นายณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว (2554) ท่ีว่าข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการท่ีมี
การบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในเขตพื้นท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกาม     
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและภาคชุมชน อีกท้ังยังกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความตระหนัก
และหวงแหนต่อทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป และยังสอดคล้องกับ นางสาวอัญธิกา ช่ังกฤษ (2554) ท่ีว่ามีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนเพื่อสร้างเสริมจิตส านึกการมีส่วนร่วม เริ่มจากการค้นหาและสร้างผู้น า เป็นแบบอย่างและ
เป็นผู้ท่ีถ่ายทอดจิตส านึกการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักร่วมกันของชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่
การพึ่งตนเอง โดยไม่โดดเด่ียวภายนอก เพียงแต่เลือกสรรส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ส่งเสริมกิจการท่ี
สร้างสรรค์บูรณาการบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสมดุล เพื่อสร้างเสริมจิตส านึกการมีส่วนร่วมอย่าง
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ต่อเนื่อง มาจากความต้องการชุมชน ความรู้ สึกผูกพันและความรู้ สึกเป็นเจ้าของเกิดความรัก                    
ความสามัคคีจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนา เป็นแหล่ง
เรียนรู้กับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก สร้างความภาคภูมิใจ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ยาวนาน  

ทีมวิจัยชุมชนให้ความส าคัญกับการสร้างภาคีเครือข่ายจากประชาชนในต าบลขะเนจ้ือ ท่ีจะ
เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
คุณค่าวัฒนธรรมคนสองแผ่นดิน ท่ีจะส่งให้การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป  
 2. ผลการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบลขะเนจื้อ 

ผลจากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาศักยภาพนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนต าบล
ขะเนจ้ือ ท่ีสามารถน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียว                
เชิงนิเวศวัฒนธรรม ต าบลขะเนจ้ือ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดังนี้ 

ทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ   
หมู่ท่ี 6 บ้านหม่องวา พื้นท่ีส านักสงฆ์เลปู่ มีถ้ า 3 ถ้ า คือ ถ้ าท่ี 1 ถ้ าเลปู่ สมัยก่อนพบกระดูก

ฝังในหม้อดิน มีเชือกผูก คาดว่าจะเป็นชาวละโว้ท่ีเคยผ่านมาเนื่องจากเป็นการฝัง แล้วไปฝังไว้ในถ้ า  
ถ้ าท่ี 2 ถ้ าน้ า (ถ้ าค้างคาว) มีบ่อน้ า 2 บ่อ ท่ีไม่เคยแห้ง ถ้ านี้เป็นถ้ าตันไม่มีทางทะลุออกไปทางใด 
ภายในถ้ าจะมีหินกากเพชร และมีลานกว้าง ลักษณะของถ้ าจะลึกลงไป พื้นดินภายในถ้ าจะมีความช้ืน 
เปียกล่ืน มีหินงอกหินย้อย คล้ายกากเพชรเป็นระยะ ภายในถ้ าด้านใน มีบ่อน้ า 2 บ่อ ด้านขวามือจะ
พบบ่อน้ าขนาดเล็ก ด้านซ้ายมือจะพบบ่อน้ าขนาดใหญ่ ถ้ าท่ี 3 ถ้ าเม่น สามารถเดินทะลุออกไปบนเขา 
สมัยก่อนท่ีพระเข้ามาช่วยกันบุกเบิก พบว่ามีเม่นอาศัยอยู่ตามพื้นดินท่ีมีลักษณะร่วนซุย เป็นถ้ าท่ีอยู่
สูงบนเขา พบหินงอกหินย้อย ปัจจุบันไม่ได้เข้าไปส ารวจ ภายในถ้ าอาจมีรูปร่างท่ีปรับเปล่ียนไปด้วย
ธรรมชาติเอง จะชมได้เพียงบริเวณปากถ้ าเท่านั้น 

หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง มีต้นมะม่วงป่าเป็นต้นไม้ท่ีสูงและใหญ่ท่ีสุดในหมู่บ้าน มีอายุ
ประมาณ 200 ปี สูงประมาณ 17-18 เมตร รอบต้นไม้ประมาณ 4 คนโอบ ขึ้นอยู่ริมถนนท้ายหมู่บ้าน
ทางออกไปอ าเภอท่าสองยาง ชาวบ้านมีความเช่ือว่าหากจะท าอะไรแล้วให้สัมฤทธิ์ผลดีให้มาบอก
กล่าวกับต้นมะม่วงป่าท้ายหมู่บ้านนี้ มีต้นสักขีพยานและต้นสักคู่รักเป็นจุดถ่ายรูปก่อนเข้าหมู่บ้าน             
มีถ้ าโมกขละหรือท่ีเดิมเรียกว่า ถ้ าเมาะกะละ ตอนท่ีนายพะเมี๊ยะยังอยู่เช่ือว่าดอยพระเจ้าหรือ                   
ถ้ าโมกขละเป็นท่ีอยู่ของเจ้าพ่อโมกขละ ภายในถ้ ามีบ่อน้ าท่ีชาวบ้านเช่ือว่าเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ โดยจะ
สามารถน าน้ ามาด่ืมกินได้เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนเท่านั้น ภายนอกถ้ าด้านบนของปากถ้ า
จะมีรอยลักษณะเหมือนรอยเท้า ชาวบ้านเช่ือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า ถัดออกไปก็
พบท่อนไม้พาดอยู่ด้านบนซึ่งชาวบ้านเรียกท่อนไม้นี้ว่าราวตากผ้าพันปี ชาวบ้านยังช่วยกันสร้างเจดีย์
สองแผ่นดิน (ฝ่ังไทย) เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านห้วยปลากองฝ่ังประเทศไทยกับชาวบ้าน
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ฝ่ังรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่า โดยจะมีการสรงน้ าเจดีย์นี้ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการน าล่องเรือ
ตามแม่น้ าเมยชมวิถีคนริมฝ่ังแม่น้ าเมย ชมถ้ าน้ าหยด (ถ้ าน้ าท่ีไม่เคยแห้ง) และชมบ่อน้ ากินรี 

ทรัพยากรที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หมู่ท่ี 6 บ้านหม่องวา มีการทอผ้าปกาเกอะญอ มีวัฒนธรรมโดดเด่นด้านการทอผ้าท่ีสืบทอด

ต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ลวดลายแปลกตา สีสันสวยงาม ยังคงกระบวนการผลิตแบบด้ังเดิม  
วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อและความผูกพันของคนสองแผ่นดิน 
หมู่ท่ี 12 บ้านห้วยปลากอง เจดีย์สองแผ่นดิน บนดอยเลวา (ฝ่ังประเทศไทย) และบนดอย

เลวอ (ฝ่ังเมียนมาร์) มีสะพานสองแผ่นดิน เป็นสะพานไม้ไผ่ ท่ีชาวปกาเกอะญอ ฝ่ังประเทศไทยและ
ฝ่ังประเทศเมียนมาร์ ร่วมกันสร้างสะพานไม้ไผ่ใช้สัญจรไปมาแบบบ้านพี่เมืองน้อง มีการนัดหมายของ
ผู้น าท้ังสองแผ่นดิน ร่วมกันหาไม้ไผ่ท่ีอยู่ริมฝ่ังแม่น้ าเมย สักการะเจดีย์กลางน้ า  ชมการแสดงเครื่อง
ดนตรี (เตหน่า) ท่ีต้องเลือกหาไม้ในช่วงวันเพ็ญเดือนสิบสอง ด้วยความเช่ือท่ีว่าหากตัดไม้ท่ามกลาง
แสงจันทร์จะท าให้ไม้นั่นมีพลัง และมีส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประทับอยู่ในล าไม้ต้นนั่น ในอดีตชายหนุ่มชาวปกา
เกอะญอ เล่นเตหน่าไม่ได้ มีหวังได้อยู่เป็นโสดแน่นอน ชมวิถีชาวปกาเกอะญอ (ฝ่ังเมียนมาร์) ท่ีจุดลง
เรือห้วยงูเห่า จุดลงเรือถ้ าโมกขละ มีน้ าร้อนผุดทราย บนหาดทรายฝ่ังเมียนมาร์ มีถ้ าฝ่ังเมียนมาร์              
อยู่ตรงข้ามกับถ้ าโมกขละฝ่ังประเทศไทย ด้านหน้าผาจะเห็นวิวอย่างสวยงาม บางโอกาสในเทศกาล
งานบุญจะได้รับชมลิเกพม่า และเครื่องเล่น (แดะเบาะ) ความเช่ือเรื่องการแต่งกาย พิธีสะเดาะ
เคราะห์ พิธีเกี่ยวกับการท านาหรือการเพาะปลูก อาหารพื้นถิ่น มีความคล้ายคลึงกันระหว่างคนสอง
แผ่นดิน (ไทย-เมียนมาร์)  

สอดคล้องกับ ศักย์ศรน์  มงคลอิทธิเวช และคณะ (2552) พบว่าชุมชนบ้านสบยาม คนใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลา มีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม           
มีภูมิปัญญาชาวบ้าน มีผู้น าท่ีมีความสามารถ และเมื่อมีปัญหาชุมชนมีกลไกทางสังคมท่ีดีในการช่วย
แก้ไขปัญหา ชุมชนมีทุนในชุมชนครบทุกด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการ การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบ้านสบยาบให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในทุกกระบวนการ และยังสอดคล้องกับ จิรพันธ์ ทองเจริญ (2552) ผู้คนในชุมชนไทยใหญ่                 
บ้านปางหมูยังคงมีการสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรมท่ียังคงอยู่ในพื้นท่ีชุมชนเอาไว้ ท้ังมรดก
ทางวัฒนธรรมท่ีเป็นรูปธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมท่ีเป็นนามธรรม ได้แก่ บ้านเรือนแบบไทยใหญ่
ด้ังเดิม วัดปางหมู พระธาตุปางหมู หอเจ้าเมิง เสาใจบ้าน หอเจ้าฝาย และรวมท้ังขนบธรรมเนียม
ประเพณีหย่าส่ีสิบสอง เนื่องจากมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชุมชน
ไทยใหญ่ด้ังเดิม ซึ่งผู้คนในชุมชนยังคงเห็นคุณค่าและความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทยใหญ่
เหล่านี้ จึงได้ร่วมกันสืบทอดและรักษาเอาไว้ โดยใช้กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมี
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องค์กรชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนรูปแบบกิจกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใหญ่
ด้ังเดิมให้คงอยู่สืบทอดต่อไป จึงท าให้ชุมชนบ้านปางหมูยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนไทย
ใหญ่เอาไว้อย่างสมบูรณ์  

ทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันเก็บข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ประวัติการอพยพเคล่ือนย้ายกลุ่มคน
ด้ังเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีติดตัวสืบทอดส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ประเพณีวัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบ
ต่อกันมา เป็นต้น การร่วมกันเก็บข้อมูลท าให้ทราบว่าประวัติศาสตร์ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต
ท่ีเปล่ียนไปเกิดจากสภาพสังคมปัจจุบันท่ีเข้ามามีผลต่อวิถีชีวิตเดิม ท าให้ทีมวิจัยชุมชนได้เล็งเห็นและ
ตระหนักถึงคุณค่าเรื่องราวในอดีตท่ีควรอนุรักษ์ บอกต่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ ร่วมกันรักษานิเวศ
วัฒนธรรม ธรรมชาติรอบตัวที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเท่ียวไม่น้อยไปกว่าแหล่งท่องเท่ียวอื่นๆ 
 3. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนต าบลขะเนจื้อที่จะ
น าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน 

จากการท่ีได้พัฒนาทีมวิจัยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อชุมชน (CBR) ได้จัดประชุม
ตัวแทนครัวเรือน เพื่อหาพื้นท่ี เส้นทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ในการท่องเท่ียว เวทีประชุมมี
ความเห็นว่าควรน าเอาความโดดเด่นทางด้านวิถีคนสองแผ่นดิน วิถีปกาเกอะญอ และแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติมาใช้เป็นเส้นทาง กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว เพื่อให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้
ธรรมชาติ และวิถีชาวปกาเกอะญอสองแผ่นดินท่ีกลมกลืน จนได้ค าว่า “มาวันเดียวเที่ยวสองแผ่นดิน  
เรียนรู้วิถีถ่ินชาวปกาเกอะญอ” โดยได้ท าการทดสอบเส้นทางครั้งท่ี 1 หลังจากนั้นได้น าทีมวิจัย
ชุมชนศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบเพื่อสร้างรูปแบบ และกิจกรรมการจัดการท่องเท่ียวชุมชน สรุปงาน
ด้วยการประชุมทีมวิจัยชุมชนเพื่อทบทวนพื้นท่ี  เส้นทางและกิจกรรม ในการจัดการท่องเท่ียวชุมชน
คนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวัฒนธรรม อีกท้ังได้ท าการปรับปรุงภูมิทัศน์ คนใน
ชุมชนร่วมกันท าความสะอาดเส้นทางท่องเท่ียว เก็บขยะท าป้ายแต่ละจุดของเส้นทาง เพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว โดยได้จัดอบรมมัคคุเทศก์ชุมชน หรือนักส่ือความหมาย และการเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ชุมชนมี
แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อท าเป็นกิจกรรมเส้นทางโดยการสกัดคัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
และมรดกวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นสินค้า กิจกรรมเส้นทางการท่องเท่ียวมาสร้างเป็นเส้นทางการเรียนรู้
แก่ผู้มาเยือนเปิดหมู่บ้านรับการท่องเท่ียวมีรูปแบบในการบริหารจัดการศูนย์ท่ีชัดเจนขึ้นเป็นมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้นจนสามารถรวมกันต้ังช่ือเส้นทางและฐานการเรียนรู้ในต าบลขะเนจ้ือ และดึงดูดใจ
นักท่องเท่ียวจากศักยภาพและทุนท่ีมีของพื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือ ออกเป็น 2 เส้นทาง ดังนี้ 
 - เส้นทางที่ 1 “วิถีคนสองแผ่นดินกับธรรมชาติแม่น้ าเมย” เป็นเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติท่ี
ยังคงสมบูรณ์ และวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ ฝ่ังไทยและเมียนมาร์ ชมการแสดงพร้อมรับฟัง               
เรื่องเล่าความเช่ือ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของคนสองแผ่นดิน ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน อยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทรและแบ่งปัน  
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 - เส้นทางที่ 2 “เสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีปกาเกอะญอ” เป็นเส้นทางนี้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของชาวปกาเกอะญอ ร่วมแต่งกายชุดชนเผ่า การแสดงระบ าจ๊ิกกริ๊ (ระบ าไม้ไผ่) การทอผ้าแบบด่ังเดิม
ด้วยกี่เอว การท าไม้กวาดดอกหญ้า ร่วมฝึกและรับประทานอาหารพื้นถิ่นท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชาว              
ปกาเกอะญอ การอบตัวด้วยสมุนไพร 8 ชนิด และกราบไหว้พระขอพระท่ีส านักสงฆ์เลปู่ พร้อมชมถ้ า
น้ าบนภูเขาท่ีไม่เคยแห้ง  
 4. ผลการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลขะเนจื้อ 

 ผลจากการด าเนินงานวิจัยการศึกษาขีดจ ากัดการรองรับของการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
ขะเนจ้ือ พบว่า ชุมชนรู้ตัวเองดีว่ามีทุนทางการท่องเท่ียว เลยมีแนวคิดอยากท าการท่องเท่ียว แต่มา
พบปัญ หาของชุมชนตน เองว่ าคน ใน ชุมชน  ไม่ มีก ารบริหารจัดการ ไม่ มี การพัฒ นาเป็ น                             
นักส่ือความหมาย การเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ผลของการใช้กระบวนการ CBR พัฒนา CBT เช่น การอบรม  
การพาไปศึกษาดูงาน ท าให้รู้ว่าขีดความสามารถของทีมวิจัยชุมชนได้รับการพัฒนาขึ้น ชาวบ้านเริ่มมี
การเปล่ียนแปลง มีกระบวนการคิดในการร่วมอนุรักษ์ถิ่นท่ีอยู่อาศัยกระตุ้นให้ชาวบ้านในชุมชนรู้สึกว่า
ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวของชุมชนมีคุณค่า เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด มีการบริหาร
จัดการท่องเท่ียว เมื่อเกิดการท่องเท่ียว ก็เกิดการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้าน เป็นรายได้เสริมจาก
อาชีพหลักท้ังทางตรงและทางอ้อม ผู้น าเท่ียวหรือไกด์ จะมีรายได้จากการน าท่องเท่ียว คนขายของ                   
ขายอาหาร ขายของฝาก กลุ่มต่างๆ ชุมชน ตามฐานเรียนรู้ ก็จะมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า เมื่อมี
รายได้จากการท่องเท่ียว ชาวบ้านจะเห็นคุณค่า มีความรู้สึกอยากจะอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมพื้นถิ่นมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นิเวศวัฒนธรรมจะยังคงยั่งยืนมั่นคงเพราะคนในพื้นท่ีร่วมอนุรักษ์
ดูแล มีการดูแลนักท่องเท่ียว ให้เกิดความสนุกสนานไม่เบ่ือหน่าย หลังจากพัฒนาทีมวิจัยชุมชน ได้เห็น
ศักยภาพพื้นท่ี ทีมวิจัยชุมชนก็ท าการจัดการท่องเท่ียวได้ จนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเท่ียวในระดับหนึ่ง และรู้จักท่ีจะแก้ไขปรับปรุงเมื่อนักท่องเท่ียวประเมินความพึงพอใจ 
ชาวบ้านรู้จักท่ีจะปรับและเปล่ียนแปลงตนเอง สรุปได้ว่าชาวบ้านสามารถจัดการท่องเท่ียวได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ถ้าในอนาคตหากได้รับการพัฒนามากกว่านี้ก็จะดียิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกท้ังหน่วยงานภาครัฐ คือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจ้ือ เมื่อได้รับทราบว่าชุมชนความต้องการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
และมีนักท่องเท่ียวเข้ามาในพื้นท่ีจึงได้ให้ความส าคัญในการท าถนนทางเข้าให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
เป็นการลดข้อจ ากัดในการเดินทางไปท่องเท่ียวในพื้นท่ี ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
ท่องเท่ียวโดยชุมชนแล้ว ประธานเสนอว่าควรจัดต้ังส านักงานเพื่อให้นักท่องเท่ียวสามารถติดต่อได้ง่าย 
โดยเลือกเป็นบ้านของประธานกลุ่ม เป็นส านักงานช่ัวคราวไปก่อน และเพื่อให้กลุ่มด าเนินการอย่าง            
มีประสิทธิภาพ เป็นแนวปฏิบัติท่ีทุกคนต้องรับรู้จึงได้ร่วมการร่างระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้ผลประโยชน์
ไปอยู่ท่ีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ครบทุกคน ก าหนดอัตราค่าบริการ 
การแบ่งปันรายได้ส าหรับสมาชิกในกลุ่มท่ีประชุมลงความเห็นว่าวิถีพื้นถิ่นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 
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ควรร่วมกันแต่งกายแบบชาวปกาเกอะญอต้อนรับนักท่องเท่ียว และท าพิธีมัดมือสู่ขวัญแขก              
ผู้มาเยือน เป็นอันดับแรก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการท่ีทีมนักวิจัยชุมชนได้ทดลองเส้นทางไปแล้วนั้นได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับเปล่ียน
เพิ่มเติมประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ อยากให้นักท่องเท่ียวได้แต่งกายด้วยชุดของชาวปกาเกอะญอ อยากให้
มีเรื่องเล่าของสะพานสองแผ่นดิน รับชมและรับฟังการแสดงเตหน่าและเล่าเรื่องราวของเตหน่าท่ีมี
มนต์ขลัง มีกิจกรรมตกปลา ดักปลาในแม่น้ าเมยด้วยวิธีด้ังเดิม การน าไข่ไปลวกท่ีบ่อทรายน้ าร้อนผุด 
การเชิญชวนนักท่องเท่ียวร่วมระบ าจ๊ิกกริ๊ ชุมชนนี้ควรจะได้รับการพัฒนาและต่อยอดให้ยกระดับการ
เป็นนักส่ือความหมาย ความสามารถในการจัดการท่องเท่ียวแบบมืออาชีพเพิ่มเติม 
 1. ควรได้รับการสนับสนุนการท าป้ายส่ือสาร ป้ายสัญลักษณ์ และป้ายบอกทาง 

2. เส้นทางการท่องเท่ียวชุมชนท่ีได้คัดสรรไว้นั้น ทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันพูดคุยการจัดการ
โฮมสเตย์ แต่พื้นท่ีต าบลขะเนจ้ือยังไม่มีความพร้อมในการจัดการโฮมสเตย์ ควรสร้างภาคีเครือข่าย
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวข้างเคียงท่ีมีความพร้อมด้านโฮมสเตย์ เช่น บ้านโฮ่ง ต าบลแม่ระมาด อ าเภอ  
แม่ระมาด และบ้านป่าไร่เหนือ ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด  

3. จากการศึกษาดูงานชุมชนให้ความสนใจ ชุมชนบ้านเด่นวัว เป็นชุมชนท่ีเน้นภาค
การเกษตร เป็นวิถีชีวิตท่ีตรงกับทีมวิจัยชุมชนต าบลขะเนจ้ือท่ีท างานภาคการเกษตร ทีมวิจัยชุมชนให้
ความสนใจฐานภาคการเกษตรเป็นอย่างมาก ท้ังฐานดิน ฐานน้ าปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน 
ซึ่งเศษอาหารท่ีเหลือมักจะโยนท้ิงกลายเป็นขยะ หากได้รับการอบรมจะท าให้ลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ลดขยะจากครัวเรือนเอาไปปรับท าเป็นน้ าปุ๋ยหมัก ท าให้ชุมชนต าบลขะเนจ้ือมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังมีความสนใจท่ีจะปรับพื้นท่ีตามทางเข้าให้มีต้นไม้ท่ีสวยงาม  
และต้นไม้ท่ีคนในชุมชนสามารถเก็บมาท าเป็นอาหารได้ 

4. จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท าให้ทราบว่ามีการทอผ้าด้วยกี่ เอว เพื่ อใช้ใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับทุกคนในครอบครัว ท่ีมีรูปแบบเป็นเส้ือ ย่าม ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง จึงไม่จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาในรูปแบบอื่น แต่เมื่อเปิดบ้านรับนักท่องเท่ียวแล้วควรจัดหาของฝากของท่ีระลึกท่ีมี             
ขนาดเล็ก ราคาไม่แพง ท่ีบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ของชาวปกาเกอะญอ  
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