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การศึกษาวิจยั เร่ือง ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันา
ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 2) ศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง             
จ.กาฬสินธ์ุ และ 3) อธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ดว้ย
แนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีกลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ชาวบา้น ผูน้าํชุมชน และนกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพฯ 
(ทอดผา้ป่า) และใชแ้บบสาํรวจภูมิทศัน์วฒันธรรมวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) โดยพิจารณาบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน      
ดว้ยแนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือคน้หาผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการ
การท่องเท่ียวของชุมชน สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1) ภูมิหลงัการพฒันาหมู่บา้นโคกโก่ง แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ (1) การพฒันาทางสังคม 
หมู่บา้นโคกโก่งมีภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์และติดภูเขา มีวฒันธรรมท่ีผสมผสานระหว่างผูไ้ทและ
ไทยอีสาน ชาวบา้นโคกโก่งเป็นมิตร เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่การดาํรงชีวิตเรียบง่าย พึ่งพาธรรมชาติ บริโภค
อาหารตามฤดูกาล มีอาชีพเกษตรกร การท่องเท่ียว เก็บของป่า ทอผา้ เคร่ืองจกัสานไมไ้ผ่ ชุมชน
ประกอบดว้ย บา้น วดั โรงเรียน การรวมกลุ่มทางสังคม และดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดทาํให้การ
บริหารจดัการภายในชุมชนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ (2) การพฒันาทางการท่องเท่ียว ในปี
พ.ศ. 2541 หมู่บา้นโคกโก่งได้รับเลือกจากผูว้่าราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุให้เป็นตวัแทนของ
วฒันธรรมผูไ้ทดาํเนินการท่องเท่ียวในรูปแบบโฮมสเตย ์มีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูป้ระสาน แบ่งภารกิจ
ตลอดจนผลประโยชน์ใหแ้ก่ชาวบา้นตามความรับผดิชอบ มีกลุ่มนกัท่องเท่ียวหลกัคือ กลุ่มศึกษา 



(4) 

ดูงาน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวเท่ียวกิจกรรมกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ (ทอดผา้ป่า) ท่ีเดินทางมาทาํบุญ
ทอดผา้ป่าในหมู่บา้นโคกโก่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปีโดยนาํเงินบริจาคไปสร้างสาธารณประโยชน์ 
และทุนการศึกษาให้เยาวชน ซ่ึงชาวบา้นร่วมกนัตอ้นรับเป็นอย่างดีในฐานะแขกคนสําคญัของ
หมู่บา้น 

2) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของหมู่บา้นโคกโก่งมีทรัพยากรท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
(1) สถานท่ีตั้ งและทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิประเทศสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาและมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานภายในชุมชนท่ีสามารถ
รับรองนกัท่องเท่ียวได ้และ (2) ทรัพยากรทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ การทอผา้ วฒันธรรมการแต่งกาย
แบบผูไ้ท อาหาร บา้นเรือนและวิถีชีวิต 

3) ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เน่ืองดว้ยหมู่บา้น
โคกโก่งมีตน้ทุนทางสังคมและวฒันธรรม รวมถึงการบริหารจดัการภายในชุมชนท่ีดี ผูน้าํมีความ
เขม้แข็ง ช่วยผลกัดนัและสนับสนุนการท่องเท่ียวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน และเม่ือ
ผนวกรวมกบัการท่องเท่ียวซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนในการกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือในชุมชนมาก
ยิ่งข้ึน ดงันั้น การบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยมีชาวบา้นโคกโก่งเป็นผูข้บัเคล่ือน นาํเสนอความ
แตกต่างของวฒันธรรมเป็นจุดขาย สร้างสรรคกิ์จกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมมี
ความสอดคลอ้งกบัแนวทางของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มุ่งเนน้การต่อยอดทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
จากการเพิ่มคุณค่าของทรัพยากร หาจุดท่ีแตกต่าง เปิดโอกาสให้ชุมชนและผูม้าเยือนไดเ้รียนรู้ 
เคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อเป็นแนวทางการพฒันาอยา่งสร้างสรรคแ์ละแบ่งปันชุมชนอยา่งเป็นธรรม 
อยา่งไรก็ตาม แมว้่าการนาํทรัพยากรทางวฒันธรรมมาเป็นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวจะถูกมองว่า
เป็นการลดทอนคุณค่าของวฒันธรรม แต่ในทางกลบักนั ชุมชนสามารถดาํรงวิถีเดิม โดยเลือกนาํ
วฒันธรรมบางส่วนมานาํเสนอในเชิงพาณิชยเ์พื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ี 
เพื่อให้การพฒันาการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่งในอนาคตเป็นไปอย่างย ัง่ยืน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจาํเป็นจะตอ้งช่วยชุมชนพฒันาแนวทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ รูปแบบการนาํเสนอ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว ตลอดจนการส่งเสริมให้ชุมชนพฒันาตนเองบนฐานทรัพยากรอย่างย ัง่ยืน 
อีกทั้ง การเช่ือมโยงกบัชุมชนผูไ้ทในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อยกระดบัการพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสงัคมต่อไป  
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This qualitative research study focused on the phenomenon and context of Kok Khong 

Village, Kalasin which is aimed to 1) study on the social context development background of the 
village 2) study on the cultural landscape of the village and 3) explain the phenomenon and 
context of the Kok Khong Village, Kalasin, with present tourism management concept. The data 
are collected through literature reviews, and semi-structured interview from 3 relevant sample 
groups of population that involve the tourism development: a group of Kok Khong Villager,  
a group of village’s leader and a group of tourist that organize Pa-pa ceremony, the robe offering 
ceremony after Buddhist lent period., and a cultural landscape survey in the village’s residential 
area and tourist attractions then analyzed content and describe the features of the data. Then 
analyzed the context and circumstances of the finding studies with present tourism management 
concept, to find out the achievement of the local effort from Tourism that revealed following 
results: 

From Those studies found that 1) the social context development background of the 
village consisted of 2 elements: (1) the background of social development, the village has a rich 
natural topography and stay by the mountain. They have a great combination of Putai and Esan 
cultures as well as the characteristics of the villager are friendly, generous and sincere. They live 
their life very simple and rely on the nature, a seasoning natural consumer. The earning of their 
living are agriculture, tourism homestay, wild product gathering, weaving and bamboo basketry. 
The village social structure consists of home, temple, school and social assembly. Therefore, the 
close relationship and harmony makes well and smooth community management organizing. And
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(2) the background of tourism development, since year 1998, Kokkhong village was chosen to be 
the Kalasin’s Putai culture representative which operated homestay tourism that coordinate, share 
proper duty and benefit by the head of the village. The main visitors are group of learning and 
studying purposed tourist and a a group of tourist that organize Pa-pa ceremony who have visit 
the village several times and their donation became public facilities and student scholarship. So 
that the villagers are always welcome the Pa-pa group as their honor guest.       

2) The cultural landscape of Kokkhong village, (1) the village has favorable resources as 
tourism resources with magnificent landscape and surrounded by the mountain and natural 
attraction and also basic facilities for tourist accommodating. (2) The cultural resources can be 
shown through the weaving, cloths, food, building and way of life.  

3) The phenomenon and context of the Kok Khong Village, Kalasin, the village has well 
social capital and rich culture as well as a good social management with leader who encourages 
partnership in the village then combines with tourism which is a driver to accelerate local’s 
cooperation. The tourism management which driven by the villager is powered by the difference 
of culture as a point of sale and let the visitor to get involved with local activities are in 
compliance with Creative tourism. They generate income from their culture and promote social 
interaction, understanding and respectful between host and guest. However, the guidelines of 
tourism Management of the village need to enhance understanding and participation of local host 
and guest and, well- prepared management by local for local will be a bridge for preservation and 
development. However, There will be a great opportunity to strengthen community based tourism 
for Kokkhong village by enhancing their local marketing approach, public relation, repackaging 
tourism product and the connectivity of oversea Putai communities. Although, offering local 
culture are subjected to degrade the value of the culture but in the other hand, local community 
can select some part of their front stage culture for commercial purpose and income generator. 
 



กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ เร่ือง ความพยายามของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากท่านผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.สุดสันต ์ 
สุทธิพิศาล และท่านอาจารย ์ดร.ไพฑูรย ์มนตพ์านทอง ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่ีไดก้รุณาสละเวลา
ให้ความรู้ จุดประกายความคิด ให้คาํปรึกษา แนะนาํ และคอยให้กาํลงัใจ ในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ 
ตลอดจนพิจารณาตรวจทานแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีความถูกตอ้ง 
ครบถว้น สมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง ขอขอบพระคุณท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.สุมาลี นันทศิริพล ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่านอาจารย ์ดร. แสงแข บุญศิริ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลา และให้ขอ้เสนอแนะ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน รวมทั้ งขอขอบพระคุณ 
ท่านคณาจารย ์คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านท่ีกรุณา 
ใหค้วามรู้ทางวิชาการ เพื่อนาํไปต่อยอดองคค์วามรู้ในการพฒันาตนเองและอาชีพ รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี
ของคณะการจดัการการท่องเท่ียวฯ ท่ีใหค้วามกรุณาช่วยเหลือในทุก ๆ เร่ืองมาโดยตลอด 
 ขอขอบพระคุณ ชาวบา้นหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ท่ีให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูล 
อนัเป็นประโยชน์ รวมถึงอธัยาศยัไมตรีท่ีทุกท่านไดม้อบให้ และขอขอบพระคุณท่านพรมโชติ  
ไตรเวช อดีตรองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีกรุณาใหค้วามรู้ในเร่ืองการพฒันาท่องเท่ียว
ในชุมชน และคุณมงคล วิมลรัตน์ ผูอ้าํนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเท่ียวและกีฬา ตลอดจนเพ่ือน
ร่วมงานจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีคอยผลกัดนัและใหก้าํลงัใจเสมอมา 
 ขอขอบคุณ คุณดรัน วิศวกรรม คุณสุนิสา ศิริพรจุฑากุลและเพ่ือนๆ คณะการจัดการ 
การท่องเท่ียวฯ รวมทั้ง คุณวราธันย ์สุพชัรมงคลกิจ คุณการัณยภาส นพปิยะชัย และคุณฮิโรยูกิ  
โอกรุะ ท่ีสนบัสนุนและเป็นท่ีปรึกษามาตลอด 
 และทา้ยท่ีสุดน้ี ขอกราบขอบพระคุณในความความรัก ความเขา้ใจ และกาํลงัใจอนัยิง่ใหญ่ 
ของคุณพ่อแมนฤทธ์ิ บุญเยน็ คุณแม่ป่ินอนงค ์บุญเยน็ คุณประไพศรี ไทพาณิชย ์และคุณป่ินดารา 
บุญเยน็ ผูเ้ป็นแรงผลกัดนัใหว้ิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงดงัท่ีตั้งใจไว ้
 

ปิยะนุช บุญเยน็ 
ธนัวาคม 2559 



สารบัญ 
 
 หน้า 
  
บทคัดย่อ (3) 
ABSTRACT (5) 
กติติกรรมประกาศ (7) 
สารบัญ (8) 
สารบัญตาราง (10) 
สารบัญภาพ (11) 
  
บทที ่1 บทน า 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 1 
 1.2 ค าถามการวจิยั 4 
 1.3 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 4 
 1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 4 
 1.5 ขอบเขตการศึกษา 5 
 1.6 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 6 
 1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 7 
บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 8 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 9 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ 14 
 2.3 ภูมิทศัน์วฒันธรรม 19 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสบการณ์ 26 
 2.5 แนวคิดการพฒันาชุมชนและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 29 
 2.6 การท่องเท่ียวเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน 38 
 2.7 ขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีการศึกษา หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 40



(9) 

 2.8 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 47 
บทที ่3 ระเบียบวธีิวจัิย 58 
 3.1 วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้น 60 
  โคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
 3.2 วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้น 64 
  โคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
 3.3 วตัถุประสงคง์านวจิยัขอ้ท่ี 3 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชน 65 
  หมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ดว้ยแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
 3.4 สรุปวธีิด าเนินการวจิยั 65 
บทที ่4 ผลการศึกษาและอภิปรายผล 68 
 4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาภูมิหลงั 69 
  การพฒันาชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
 4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์ 84 
  วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
 4.3 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่ออธิบาย 112 
  ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ  
  ดว้ยแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
บทที ่5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ 117 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 118 
 5.2 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวจิยั 124 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 124 
    
บรรณานุกรม 126 
ภาคผนวก  133 
 ภาคผนวก ก  แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง และแบบส ารวจภูมิทศัน์วฒันธรรม 134 
 ภาคผนวก ข  ภาพการลงพื้นท่ีศึกษาวจิยั 138 
ประวตัิผู้เขียน 140 



สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่  หน้า 
  
 2.1 ภาวะจากการเปิดรับการท่องเท่ียว (Doxey’s Irridex Model) 27 
 2.2 อตัราค่าบริการโฮมสเตยข์องชุมชนบา้นโคกโก่ง 45 
 3.1 ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 61 
 3.2 สรุปแนวคิดการวจิยั 66 
 4.1 วเิคราะห์การพฒันาทางสังคมของหมู่บา้นโคกโก่ง 73 
 4.2 วเิคราะห์การพฒันาทางการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 82 



สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่   หน้า 
 
 1.1 แสดงภาพกรอบแนวคิดในการศึกษา 7 
 2.1 วงจรการเรียนรู้ 28 
 2.2 วงจรการเปิดรับประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชน 29 
 2.3 แผนท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 1 40 
 2.4 แผนท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 2 41 
 2.5 อาณาเขตติดต่อของบา้นโคกโก่ง 42 
 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 59 
 4.1 แผนท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 85 
 4.2 ภูมิประเทศของพื้นท่ีเดือนเมษายน 2557 86 
 4.3 ภูมิประเทศของพื้นท่ีเดือนตุลาคม 2559 86 
 4.4 ทางเขา้วนอุทยานน ้าตกตาดสูง 87 
 4.5 น ้าตกตาดสูง 87 
 4.6 น ้าตกตาดยาว (สไลเดอร์) 87 
 4.7 ภาพฝายท่ีบริเวณน ้าตกตาดยาว 88 
 4.8 ภาพตน้หวด หรือ บกัหวด 88 
 4.9 ภาพลูกมะเด่ือป่า 88 
 4.10 ภาพตน้บอระเพด็ 89 
 4.11 ภาพตน้ยางและลูกยาง 89 
 4.12 น ้าตกตาดยาวในเดือนตุลาคม 89 
 4.13 นาขา้วในเดือนตุลาคม 90 
 4.14 แผนผงับา้นโคกโก่ง 90 
 4.15 ป้ายช่ือคุม้ในหมู่บา้น 91 
 4.16 บริเวณโรงเรียนบา้นโคกโก่ง 91 
  



(12) 

 4.17 อาคารพาแลงและวดัศรีภูขนัธ์ 91 
 4.18 สวนยางของชาวบา้น 92 
 4.19 บ่อเล้ียงปลา และสวน 92 
 4.20 รูปป้ันชาวผูไ้ทท่ีทางเขา้หมู่บา้น 92 
 4.21 ววิทิวทศัน์ภายในหมู่บา้น 93 
 4.22 ถนนสายชนบทเพื่อเขา้หมู่บา้น 93 
 4.23 เส้นทางเขา้หมู่บา้น 94 
 4.24 ถนนภายในหมู่บา้น 94 
 4.25 ถนนบริเวณทา้ยหมู่บา้น 94 
 4.26 ร้ัวไมไ้ผก่ั้นบริเวณบา้น 95 
 4.27 ร้ัวโรงเรียน 95 
 4.28 ร้ัวปูนของวดัศรีภูขนัธ์ในปี 2559 95 
 4.29 ร้ัวตาข่ายกั้นสวนครัวขา้งบา้น 95 
 4.30 บา้นเรือนของชาวบา้น 1 96 
 4.31 บา้นเรือนของชาวบา้น 2 96 
 4.32 ยุง้ขา้ว 97 
 4.33 เลา้ไก่ 97 
 4.34 พระวหิารท่ีสร้างจากการทอดผา้ป่า 97 
 4.35 พระพุทธรูปท่ีสร้างจากการทอดผา้ป่า 98 
 4.36 แผนผงัท่ีตั้งโฮมสเตย ์ 98 
 4.37 อาคารห้องน ้าภายในวดั 99 
 4.38 อาคารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 99 
 4.39 อาคารพาแลง 99 
 4.40 อาคารจ าหน่ายสินคา้ OTOP 100 
 4.41 สะพานไมบ้ริเวณน ้าตกตาดสูง 100 
 4.42 วถีิชีวติยามเชา้ 1 101 
 4.43 วถีิชีวติยามเชา้ 2 101 
 4.44 วถีิชีวติยามเชา้ 3 101 
 4.45 คุณยายแกะมะขามถวายวดัและขาย 102 
 4.46 สุขศาลาและศูนยก์ารเรียนชุมชน 102 



(13) 

 4.47 ร้านคา้สหกรณ์ 102 
 4.48 กลุ่มสตรีทอผา้และเยบ็เส้ือดว้ยมือ 103 
 4.49 สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 103 
 4.50 ภาพป้ายรับรองโฮมสเตย ์ 103 
 4.51 รางวลัท่ีโฮมสเตยไ์ดรั้บ 104 
 4.52 หน่ึงในบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 104 
 4.53 เยาวชนช่วยกนัอธิบายความหมายของผูไ้ทและการใชภ้าษา 104 
 4.54 ชาวบา้นสานกระต๊ิบ 105 
 4.55 การทอผา้ของชาวบา้น 105 
 4.56 ชาวบา้นเตรียมดา้ยเพื่อทอผา้ 105 
 4.57 ผา้ท่ีชาวบา้นไดเ้ร่ิมทอไปแลว้ 106 
 4.58 ฮวกสดในตลาดเชา้ 106 
 4.59 อาหาร “ไข่เจียวไข่มดแดง” 106 
 4.60 ตม้อ่ึง 107 
 4.61 อาหารท่ีวดัหลงัจากถวายพระ 107 
 4.62 การแกะหน่อหวาย 107 
 4.63 การแช่หวักลอย 108 
 4.64 อาหารในงานบุญกฐิน 108 
 4.65 ภาพพระสงฆบิ์ณฑบาต 108 
 4.66 การท าบุญถวายภตัตาหารเชา้ 109 
 4.67 ขบวนแห่กฐิน 109 
 4.68 การท าบุญกฐิน 109 
 4.69 ชาวบา้นท าความสะอาดในงานบุญกฐิน 110 
 4.70 กระทงบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 110 
 4.71 การซอ้มฟ้อนผูไ้ท 110 
 5.1 แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 125 



บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

การท่องเท่ียวในปัจจุบนั มุ่งเนน้การพฒันาบนพ้ืนฐานความยัง่ยืน โดยองคก์ารการท่องเท่ียว
โลก (UNWTO) กล่าวถึง เป้าหมายในการพฒันาอย่างย ัง่ยืนขององคก์ารสหประชาชาติ ในปี ค.ศ. 
2030 ไวว้่า “สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ไดก้าํหนดและ
ยอมรับในวาระการพฒันาของโลกอย่างย ัง่ยืนในปี ค.ศ. 2030 พร้อมดว้ยเป้าประสงคก์ารพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื (The 17 Sustainable Development Goals (SDGs)) มีจุดมุ่งหมายในการขจดัการความ
ยากจนให้หมดไป คุม้ครองโลก และสร้างความมัน่ใจว่าจะเกิดความมัง่คัง่ รุ่งเรืองในกลุ่มคนทั้ง
มวล” (องคก์ารการท่องเท่ียวโลก, ม.ป.ป.) ซ่ึงองคก์ารการท่องเท่ียวโลกไดด้าํเนินการร่วมกบัทุก
ภาคส่วนเพ่ือร่วมกนัผลกัดนัให้สามารถบรรลุเป้าหมายดงักล่าว โดยเฉพาะวตัถุประสงคใ์นการ
พฒันาในดา้นท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว อาทิ การขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
การบริโภคและการสร้างผลิตภาพอยา่งมีความรับผดิชอบ และการอนุรักษพ์ื้นท่ีใตน้ํ้ า เป็นตน้ อีกทั้ง
แนวโนม้ของการจดัการการท่องเท่ียวและรูปแบบการท่องเท่ียวในปัจจุบนั อาทิ การท่องเท่ียวโดย
ชุมชนท่ีมุ่งเน้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงบนพ้ืนฐานของ
ความยัง่ยืน และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคท่ี์มุ่งส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งชุมชนและนกัท่องเท่ียว ก่อใหเ้กิดประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั ส่งผลต่อคุณค่าอนัลึกซ้ึงทางจิตใจ 
และสามารถเป็นแนวทางในการปกปักษ์รักษาพื้นท่ีรวมถึงบริบทต่าง ๆ เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
ความรับผดิชอบทั้งชุมชนและนกัท่องเท่ียว (Raymond, Richards, Pattakos and Walljasper, 2008 
อา้งถึงใน สุดสนัต ์สุทธิพิศาล, 2554)  

จากเป้าหมายการท่องเท่ียวดังกล่าว มีความสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางการ
พฒันาการท่องเท่ียวของประเทศไทย ซ่ึงภาครัฐไดเ้ลง็เห็นถึงความสาํคญัของการท่องเท่ียวจึงทาํให้
การท่องเท่ียวถูกบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นคร้ังแรกในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.)
โดยวางแผนเร่งพฒันาการท่องเท่ียวควบคู่กบัแผนพฒันาการส่งออก การเพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียว
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ต่างชาติ พฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกและการควบคุมส่ือในการประชาสมัพนัธ์ภาพลกัษณ์ของชาติ 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2520: 45-46) จนมาถึงแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 ในยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความสําคญักับการพฒันาขีด
ความสามารถการท่องเท่ียวและยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพ
และยัง่ยืนท่ีให้ความสาํคญักบัการพฒันาอยา่งสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ ชุมชนมีความเขม้แข็ง (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555: 10-16) และมีความสอดคลอ้งกบักรอบทิศทางของแผนพฒันาการท่องเท่ียว
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีให้ความสาํคญัในการกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การ
เปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง 
และยัง่ยนื มีสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข และการนาํไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่
คัง่ ยัง่ยนื” ของประเทศ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559)  

การท่องเท่ียวจึงกลายมาเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย ซ่ึงการเติบโตของการท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการลงทุน การนาํทรัพยากรของประเทศ
มาใชเ้พื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทาํใหป้ระเทศมีความมัง่คัง่ ประชาชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี มีการจา้ง
งาน มีเงินหมุนเวียนหล่อเล้ียงระบบเศรษฐกิจ อีกทั้งบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ความเจริญ
เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ส่งผลใหป้ระเทศเกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดี การพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ ส่งผลกระทบทั้ งเชิงบวกและเชิงลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลกระทบต่อการพฒันาชุมชน อาทิ การขยายตวัของนักลงทุนต่างถ่ินการวางแผนพฒันาการ
ท่องเท่ียวท่ีขาดความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืและเหมาะสม ขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างแทจ้ริงและต่อเน่ือง การยา้ยถ่ินของคนในชุมชน การนาํทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ินมาเป็นตน้ทุนทางการท่องเท่ียวโดยไม่ไดต้ั้งอยูบ่นฐานการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และการกลืน
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

นอกจากน้ี รัฐบาลให้ความสาํคญัในการพฒันาชุมชนซ่ึงเป็นรากฐานของสังคม ให้มีความ
เขม้แขง็จะส่งผลใหส้ังคมมีความมัน่คงไปดว้ย ทาํใหก้ารท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงเขา้มามีบทบาทใน
การพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ตามแนวคิดท่ีองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ี
พิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน) (2553) กล่าวว่า การท่องเท่ียวในชุมชนคือการ
คาํนึงถึงความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดย
ชุมชน เพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจา้ของ มีสิทธิในการจดัการดูแล เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้แก่
ผูม้าเยือน ซ่ึงจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทท่ีสาํคญั
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ในการดาํเนินงานตั้งแต่การตดัสินใจ การวางแผน การดาํเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเนน้ให้
เกิดความยัง่ยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงความสามารถในการ
รองรับของธรรมชาติเป็นสาํคญั (สินธ์ุ สโรบล, 2555) ทั้งน้ี การท่องเท่ียวโดยชุมชนจะส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและนกัท่องเท่ียวให้ไดรั้บประสบการณ์และเกิดการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั จะ
ช่วยใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน  ตลอดจนปกป้องวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินจาก
การรับรู้คุณค่าของวฒันธรรมกลุ่มยอ่ยอีกดว้ย  

จากแนวทางการพฒันาประเทศดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลให้หลายจงัหวดัให้ความสําคญักบั
การพฒันาการท่องเท่ียวในพื้นท่ีของตนมากข้ึน จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวโดยมียทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ในกลยทุธ์การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันามาตรฐานดา้น
การคา้ การบริการ และการท่องเท่ียว พฒันาผูป้ระกอบการ จดัตั้งและพฒันาศูนยข์อ้มูลเศรษฐกิจ
การคา้และการท่องเท่ียว และในแผนน้ียงักล่าวถึงชุมชนผูไ้ทท่ีกระจายตวัอยู่ในหลายอาํเภอ เช่น 
อาํเภอกุฉินารายณ์ อาํเภอคาํม่วง อาํเภอเขาวง อาํเภอสหัสขนัธ์ เป็นตน้ (สุวฒัน์ สกุลโพน, 2556) 
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงไดมุ่้งเน้นศึกษาพื้นท่ีของชุมชนผูไ้ทในจงัหวดักาฬสินธ์ุท่ีเปิดรับการ
ท่องเท่ียว ชุมชนมีประสบการณ์ต่อการท่องเท่ียวและหน่วยงานภาครัฐให้การสนบัสนบัสนุน ทั้งน้ี 
เพื่อให้ชุมชนสามารถตั้งรับกบักระแสการพฒันาทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดย
ให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงน้ีและสามารถดาํรงวฒันธรรมของตนผ่านการ
ท่องเท่ียวใหว้ฒันธรรมอนัทรงคุณค่าคงอยูอ่ยา่งย ัง่ยืนและสร้างพื้นท่ีในการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์
ของผูไ้ทเพื่อเสนอต่อประชาคมโลก 

แมว้่าจะมีนกัวิชาการนาํเสนอผลกระทบ และแนวทางในการพฒันาการท่องเท่ียวรวมถึง
องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมของหมู่บา้นโคกโก่ง แต่จากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสเขา้ร่วมการ
จดักิจกรรมตอ้นรับนักท่องเท่ียวท่ีมาทอดผา้ป่าในหมู่บา้น ทาํให้พบว่าการจดัการท่องเท่ียวของ
ชุมชนช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเขม้แข็งข้ึนได้และมีความสอดคลอ้งกับการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกศึกษาการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ในมิติ
ของการวิเคราะห์บริบทชุมชนและปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอนัเป็นด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวใน
ปัจจุบนั ซ่ึงเพื่อทราบเหตุและผลจากความพยายามของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียว และพิจารณา
แนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบับริบทและสังคมของหมู่บา้นโคกโก่งตามท่ีแนวคิดการ
ท่องเท่ียวดงักล่าว และหวงัว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการท่องเท่ียว
ของชุมชนในอนาคต 
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1.2 คาํถามการวจิยั 
 

1.2.1 ภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ เป็นอยา่งไร 
1.2.2 ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ เป็นอยา่งไร 
1.2.3 ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ เป็นอยา่งไร 

 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 

1.3.1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
1.3.2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
1.3.3 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ดว้ย

แนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงภูมิหลงัของการพฒันาชุมชนและภูมิทศัน์วฒันธรรมของหมู่บา้น
โคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและสถานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (As-is) และ
สามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวประกอบการพิจารณาการจดัการท่องเท่ียวของชุมชนโคกโก่ง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ อีกทั้งชุมชนสามารถพิจารณาขอ้มูลดงักล่าวใหเ้ป็นฐานขอ้มูลในของชุมชนต่อไป 

1.4.2 ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ โดยชุมชน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองจากผลสัมฤทธ์ิดงักล่าว เพื่อเป็นประโยชน์แก่การวางแผนการ
พฒันาการท่องเท่ียวของชุมชน ตลอดจนหน่วยงานสนับสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั และเป็นขอ้มูลในการพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนต่อไปในอนาคต 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านพืน้ที ่ 
พื้นท่ีท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษา คือ ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง ต.กดุหวา้ อ.กฉิุนารายณ์จ.กาฬสินธ์ุ 
 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

1) ประชากร มี 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
(1) ชาวบา้น มีประชากร จาํนวน 556 คน แยกเป็นชาย จาํนวน 288 คน และ

หญิง จาํนวน 268 คน (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุหวา้, 2553: 9) 
(2) ผูน้าํชุมชน มีประชากร จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดัศรีภู

ขนัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา 
(3) นักท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) ท่ี

เดินทางมายงัหมู่บา้นโคกโก่ง เน่ืองดว้ยจุดสังเกตของปรากฏการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนใน
หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มาจากการจดักิจกรรมท่องเท่ียวเพ่ือทอดผา้ป่าให้กบัหมู่บา้น 
จาํนวนปีละ 20 คน 

2) กลุ่มตวัอยา่ง มี 3 กลุ่ม จาํนวน 27 คน ไดแ้ก่ 
 (1) กลุ่มชาวบา้น รวมทั้ง วนัเด็ก-วยัรุ่น วยัทาํงาน ผูสู้งอายุ จาํนวน 19 คน ท่ี

อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวดักาฬสินธ์ุ มีความเก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว ผูว้ิจัยได้เก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) โดยใชเ้ทคนิคการ
สุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling Technique) 

 (2) ผูน้าํชุมชน มีประชากร จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดัศรีภู
ขนัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง หัวหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure Interview) โดยใช้เทคนิคการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) 

 (3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) จาํนวน 
3 คน ผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ใช้เทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling Technique)  
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1.5.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
1) การศึกษาภูมิหลังการพัฒนาชุมชน และภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม ครอบคลุมถึง

การศึกษาประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชน ระดบัการเปิดรับการท่องเท่ียว การจดักิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวในอดีตและปัจจุบนั ผลกระทบและความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียว การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม รวมทั้งทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีจบัตอ้งได ้ ไดแ้ก่ 
ทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนใดท่ีมี
หลกัฐานเชิงประจกัษแ์ละทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ วฒันธรรม ประวติัศาสตร์ ความเช่ือ วิถี
ชีวิต ภูมิปัญญา ทอ้งถ่ิน ผลจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติ เช่น ภูมิทศัน์
วฒันธรรม (Cultural Landscape) ความงาม (Aesthetic) ความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) ตาม
แนวคิดการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ การจดัการมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้และภูมิทศัน์
วฒันธรรมโดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิผ่านการทบทวนวรรณกรรมและขอ้มูลปฐมภูมิผ่านการ
สมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างและแบบสาํรวจภูมิทศัน์วฒันธรรม 

2) แนวคิดด้านการท่องเท่ียวในปัจจุบัน ครอบคลุมเน้ือหาด้านทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

3) ขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีการศึกษาหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ทั้งทางกายภาพ สังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 
1.5.4 ขอบเขตด้านเวลา  
ผูว้ิจยัทาํการศึกษาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 – เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

1.6.1 ชุมชน คือ หมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 5 ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

1.6.2 ภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ประกอบดว้ยการพฒันาดา้น
สงัคม และการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว 

1.6.3 ภูมิทัศน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ คือ ผลจากการ
ปฏิสัมพนัธ์ของชุมชนต่อส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ แบ่งเป็น 2 ดา้น คือ ภูมิทศัน์
วฒันธรรมทางกายภาพ และภูมิทศัน์วฒันธรรมทางสงัคมและวฒันธรรม 
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1.6.4 ปรากฏการณ์ของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ คือ เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ี
เกิดข้ึนจากการจัดการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการต้อนรับนักท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจาก
กรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) 

 

1.7 กรอบแนวคดิในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ภูมิหลงัการพฒันาจาก
การศึกษาประสบการณ์ดา้น
การท่องเท่ียวของชุมชน 

ภูมิทศันว์ฒันธรรมของชุมชน 

อธิบายปรากฏการณ์และ

บริบทของชุมชนหมู่บา้น

โคกโก่ง  

จ.กาฬสินธ์ุ  

ดว้ยแนวคิด 

การจดัการท่องเท่ียว 

ในปัจจุบนั 



บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้ิจยัได้
ทาํการศึกษา และรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาเป็นกรอบ
แนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 

2.1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
2.1.2 ผลกระทบจากการท่องเท่ียว 

 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
  2.2.1 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์
  2.2.2 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
  2.2.3 มรดกทางวฒันธรรมแบบนามธรรม  
 2.3 ภูมิทศันว์ฒันธรรม 
  2.3.1 ประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรม 
  2.3.2 ลกัษณะเฉพาะของภูมิทศัน์วฒันธรรม 
  2.3.3 สญัวิทยาและการตีความหมาย  
  2.3.4 แนวทางการจดัการภูมิทศันว์ฒันธรรม 
  2.3.5 การวิเคราะห์คุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม 
  2.3.6 รายงานภูมิทศัน์วฒันธรรม 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสบการณ์ 
  2.4.1 ระดบัการเปิดรับของชุมชน 
  2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์  
 2.5 แนวคิดการพฒันาชุมชนและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
  2.5.1 แนวความคิดของการพฒันาชุมชน 
  2.5.2 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 
  2.5.3 ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
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 2.6 การท่องเท่ียวเคร่ืองมือในการพฒันาการท่องเท่ียว 
 2.7 ขอ้มูลเฉพาะพื้นท่ีการศึกษา หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
  2.7.1 กายภาพ 
  2.7.2 สงัคมและวฒันธรรม 
  2.7.3 การท่องเท่ียวและทรัพยากรการท่องเท่ียว 
  2.7.4 เศรษฐกิจ 
 2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 

ในอดีตเราอาจตีความการท่องเท่ียวเป็นการออกเดินทางเพ่ือความบนัเทิง ร่ืนเริงใจ เยี่ยม
ญาติ หรือการไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลกัเป็นฐานหรือพาํนักอยู่เป็น
ถาวรตามท่ีการท่องเท่ียวโลกเคยใหค้าํนิยามไว ้(นิศา ชชักุล , 2550: 2) แมว้่า การท่องเท่ียวจะไม่ใช่
ปัจจยัส่ีแต่การเดินทางท่องเท่ียวในปัจจุบนัถือไดว้่า เป็นส่ิงสําคญัหน่ึงในชีวิตของมนุษยเ์พื่อการ
พกัผอ่น ผ่อนคลายความเครียดจากชีวิตประจาํวนั แต่ Pattakos (2008: 19)ไดเ้สนอแนวโนม้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ว่า “The Search for Meaning is a Megatrend of the 21st Century” มนุษยเ์ราเดินทาง
ออกตามหาความหมายให้กับชีวิต เม่ือเรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตท่ีแตกต่าง ดังนั้นความหมายท่ี
ตอ้งการคน้หาย่อมแตกต่างกนัไป Maslow ไดก้ล่าวถึง ลาํดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์
(Hierarchy of Needs) เม่ือมนุษยส์ามารถบรรลุความตอ้งการพื้นฐานไดแ้ลว้ความตอ้งการท่ีจะเขา้ใจ
ตนเองอยา่งแทจ้ริงหรือ Self-actualization Needs ซ่ึงการเดินทางเพ่ือหาความหมายสามารถเติมเตม็
ความตอ้งการเขา้ใจตนเองได ้ดงันั้น การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากสถานท่ีพาํนกัไปยงัอีก
ท่ีหน่ึงชั่วคราวตามความสมคัรใจ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพกัผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติ เล่นกีฬา 
ประกอบธุรกิจ หรือการประชุม ศึกษาหาความรู้ คน้หาความเป็นตวัตนและการยอมรับจากสงัคม 

 
2.1.1 ทรัพยากรการท่องเทีย่ว 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวถือเป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีสาํคญัอย่างหน่ึงในการเดินทางท่องเท่ียวเป็น

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน สามารถใช้ประโยชน์ และหลกัฐานทาง
โบราณคดีหรือร่องรอยของส่ิงมีชีวิต ในยคุต่างๆ เป็นชีวิตและวฒันธรรมของคนในทอ้งถ่ินรวมถึง
เทศกาลประจาํปี ซ่ึงเป็นส่ิงดึงดูดใจหรือจุดขายของการท่องเท่ียว (สุวฒัน์ จุธากรณ์ และรุ่งทิพ ว่อง
ปฏิการ, 2545; นิศา ชชักลุ, 2550) 
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ประเภทของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว  
1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เกิดข้ึนจากการรังสรรคโ์ดยธรรมชาติ มี

ความงดงามตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา แม่นํ้า พืชพรรณ สรรพสตัว ์เป็นตน้  
2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ทั้ งทางประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุ 

ศาสนา สถาปัตยกรรม ศิลปวฒันธรรม วิถีชีวิต ความเช่ือ ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนในอดีต
หรือปัจจุบนั  

ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวครอบคลุมไปถึง คุณค่า ความงาม อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิทศัน์ นวตักรรม บุคคล ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียว 
สินคา้ของท่ีระลึกและอ่ืนๆ ท่ีมีสามารถดึงดูดใจและมีผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียว
ตลอดจนสามารถเป็นตวัแทนของชุมชนในฐานะผูส้ร้างและสืบทอดวฒันธรรมท่ีสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์ต่างๆ ใหก้บันกัท่องเท่ียวได ้

 
2.1.2 ผลกระทบจากการท่องเทีย่ว 
การท่องเท่ียวเปรียบเสมือนดาบสองคม มีคุณประโยชน์มากมายแต่ยงัแฝงไวด้ว้ยโทษเช่นกนั 

การเดินทางของนกัท่องเท่ียวในแต่ละคร้ังนั้นจะส่งผลต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและชุมชนทั้ง
ทางบวกและทางลบ ทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกิจ และดา้นสังคมและวฒันธรรม 
ดงัน้ี 

2.1.2.1 ผลกระทบดา้นสงัคม วฒันธรรม 
1) ผลบวก 

(1) สาธารณูปโภค ส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐานไดรั้บการพฒันาเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียว 

(2) ลดปัญหาการอพยพยา้ยถ่ินของแรงงาน สร้างความรู้สึกสาํนึกรักบา้น
เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถ่ินของตน 

(3) มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนจากการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละสวสัดิการ
สงัคม 

(4) การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยใหเ้กิดความสามคัคี ชุมชนเขม้แขง็ 
(5) ทรัพยากรการท่องเท่ียวไดรั้บการคุม้ครอง สืบทอด ชุมชนหวงแหน

และรักษาประเพณี วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ใหสู้ญหาย หากสูญหายจะไดรั้บการฟ้ืนฟ ู
(6) การท่องเท่ียวทาํให้ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล หรือกลุ่มคน 

ทาํใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
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(7) ทาํใหคุ้ณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นท่ียอมรับ และรู้จกัเพิ่มมาก
ข้ึน 
เป็นส่ือกลางในการเผยแพร่สู่สงัคมโลก 

2) ผลลบ 
(1) ชาวบ้านในท้องถ่ินอาจต่อต้านนักท่องเท่ียว  เ น่ืองจากได้รับ

ผลกระทบและถูกรุกลํ้าความเป็นส่วนตวั 
(2) ความขัดแย้ง ในก ลุ่ม ชุมชนด้วยกัน  เ น่ื องจากการแบ่ง ปัน

ผลประโยชน์อยา่งไม่เท่าเทียม การเปล่ียนมือซ้ือขายท่ีดินของชาวบา้นใหน้ายทุน 
(3) โครงสร้างครอบครัวเปล่ียนแปลง ขนาดครอบครัวเลก็ลง  
(4) การละท้ิงอาชีพดั้งเดิมในทอ้งถ่ินไปสนบัสนุนการท่องเท่ียว ทาํให้

อาชีพเดิมเลือนหายไป  
(5) เกิดพฤติกรรมการซึมซบั แลกเปล่ียน ลอกเลียนวฒันธรรมระหว่าง

นกัท่องเท่ียวชุมชน ส่งผลต่อความเป็นแก่นแทแ้ละศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินอาจถูกบิดเบือนและ 
เกิดการต่ืนตระหนกและสบัสนทางวฒันธรรม วฒันธรรมถูกเสนอขายเพื่อเอาใจนกัท่องเท่ียว 

(6) ปัญหาเพศพาณิชย ์ การคา้ประเวณีเด็ก การใชแ้รงงานเด็ก และ
โรคติดต่อทางเพศ 

(7) ปัญหาการหลอกลวงเอาเปรียบนกัท่องเท่ียว อาชญากรรม ยาเสพติด 
ตวัอยา่งของผลกระทบเชิงบวกและลบดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
สาเหตุท่ีชุมชนตาํบลพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตอ้งการให้มีการ

ท่องเท่ียวสวนยางพารา เน่ืองจากเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและยงัมีความ
เต็มใจในการให้ความรู้ความเขา้ใจในวิถีชีวิตของชาวสวนยาง ตลอดจนภูมิปัญญาของชุมชนได้
ถ่ายทอดไปยงันักท่องเท่ียว โดยไดมี้การจดัเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ทั้งสาธารณูปโภค ผูส่ื้อ
ความหมายทางการท่องเท่ียวและคู่มือสาํหรับนกัท่องเท่ียว ส่งผลใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน อีก
ทั้งชุมชนยงัมีการส่งต่อความรู้และภูมิปัญญาสู่รุ่นลูกหลานต่อไป (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2553: 107-
115) แต่ Pruitt and Lafont (1995) กล่าวถึงการศึกษาการท่องเท่ียวในประเทศจาเมกาพบว่า ทศันคติ
ของชายชาวจาเมกาบางคนมองว่า การมีความสัมพนัธ์กบันกัท่องเท่ียวหญิงชาวอเมริกาหรือยุโรป 
โดยหวงัว่านักท่องเท่ียวหญิงผิวขาวจะส่งเสริมฐานะการเงินหรือการอพยพไปยงัท่ีประเทศของ
นักท่องเท่ียวหญิงเหล่านั้น อีกทั้งนักท่องเท่ียวหญิงบางคนเดินทางมาเพ่ือเยี่ยมเยียนชายคนรักชาว
จาเมกา จากสถานการณ์ดงักล่าวอาจจะนาํมาซ่ึงปัญหาเพศพาณิชย ์และยงัทาํลายขนบธรรมเนียม
และประเพณีทอ้งถ่ินอีกดว้ย 
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2.1.2.2 ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
1) ผลบวก 

(1) การท่องเท่ียวทําให้รัฐบาลและชุมชนต่ืนตัวต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การดูแลรักษา เพื่อใชส้อยประโยชน์จากพื้นท่ีโดยการจดัการอยา่งย ัง่ยนื 

(2) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟู เกิดการปรับปรุงและพฒันา
สภาพภูมิทศัน์และกายภาพใหดี้ข้ึน  

(3) การจดัสรรพื้นท่ีใชส้อยท่ีดี การจดัโซน ช่วยใหรั้กษาพื้นท่ีธรรมชาติ
ไม่ใหถู้กทาํลาย 

(4) กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ ช่วยคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและ
ธรรมชาติ เช่น การกาํจดัของเสีย และกฎหมายคุม้ครองสตัวป่์า เป็นตน้ 

(5) เกิดสาํนึกรักธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เกิดองคก์รต่างๆเพื่ออนุรักษ์
ธรรมชาติและโครงการเพื่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ปลูกป่า 

(6) การท่องเ ท่ียวแนวใหม่เพื่อการอนุ รักษ์  ต่อต้านการทําลาย
ส่ิงแวดลอ้มและนวตักรรมเพื่อการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการกาํจดั
ศตัรูพืชทดแทนการใชย้าฆ่าแมลง และสวนเกษตรออแกนิกส์ 

2) ผลลบ  
(1) การบุกรุกพื้นท่ีพื้นท่ีธรรมชาติ ตดัตน้ไม ้การทาํลาย เพื่อการสร้างท่ี

พกัในแหล่งธรรมชาติจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
(2) การใช้ท่ี ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลืองและไม่

เหมาะสมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว 
(3) การบดบงัและทาํลายภูมิทศัน์ของธรรมชาติจากการสร้างส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 
(4) เกิดมลพิษต่างๆ เช่น มลพิษทางเสียงจากการสร้างส่ิงปลูกสร้าง 

มลพิษทางอากาศจากการใชพ้ลงังาน มลพิษทางนํ้า นํ้าเสีย มลพิษจากของเสีย ขยะมูลฝอยต่างๆ จาก
นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการท่ีไม่ไดรั้บกาํจดัอยา่งเหมาะสม ซ่ึงลว้นแลว้แต่ส่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ 

(5) การสร้างกิจกรรมเพ่ือการท่องเท่ียว  ท่ีมีผลต่อธรรมชาติ  เช่น 
กิจกรรมดนตรีกลางป่า ส่งเสียงดงัรบกวนสตัวป่์า การล่าสตัวเ์พื่อการกีฬา เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งของผลกระทบเชิงบวกและลบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนของเทิดชาย ช่วยบาํรุง 

(2553: 115-130) พบว่า ชุมชนลีเลด็ อาํเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ตอ้งการนาํเสนอธรรมชาติ
ป่าชายเลนของชุมชนต่อนกัท่องเท่ียว จึงจดัตั้งกลุ่มจดัการการท่องเท่ียวเพื่อร่วมอนุรักษป่์าชายเลน 
และร่วมกนัตั้งกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรชุมชนอย่างเขม้งวดทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน
เจริญงอกงาม ทั้งป่าชายเลนและสัตวน์ํ้ า ชาวบา้นจึงเห็นคุณค่าและความสาํคญัของการอนุรักษป่์า
ชายเลนอยา่งจริงจงั แต่สาํหรับการเดินป่าเพื่อการท่องเท่ียวจะอาศยัความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของ
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเท่ียว ซ่ึงการเดินทางนั้นจะตอ้งสร้างส่ิงอาํนวยความ
สะดวกเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว เช่น ทางเดินสาํหรับนกัท่องเท่ียว หรือทางเดินสาํหรับชา้งเพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวนัง่ชมธรรมชาติ ทาํใหต้อ้งบุกรุกพื้นท่ีป่า ตดัตน้ไมห้รือเคล่ือนยา้ยทรัพยากรธรรมชาติ
อีกทั้ง การเขา้มาของนกัท่องเท่ียวจะก่อใหเ้กิดปัญหาขยะ การขีดเขียนหรือสลกัช่ือหรือขอ้ความลง
บนตน้ไม ้โขดหิน การส่งเสียงดงัรบกวนสัตวป่์า ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีมีการเดินป่าเพื่อ
การท่องเท่ียวทั้งส้ิน (Putsatee et al., 1992: 22-23) 

2.1.2.3 ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
1) ผลบวก 

(1) เกิดรายไดเ้พิ่มข้ึนทั้งในระดบัชาวบา้น ทอ้งถ่ิน และประเทศ 
(2) สร้างอาชีพ เกิดการจา้งงาน กระจายรายได ้
(3) สร้างโอกาสในการลงทุน เกิดธุรกิจต่างๆทางการท่องเท่ียว เช่น 

โรงแรมร้านอาหาร สินคา้ท่ีระลึก ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
(4) นักท่องเท่ียวใชจ่้ายเงิน ทาํให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ ไดเ้งินตรา

ต่างชาติเขา้มาช่วยปรับสมดุลทางการคา้และการลงทุน 
(5) กระตุน้การลงทุนขั้นพื้นฐาน สาธารณูปโภคต่างๆ 
(6) ชุมชนมีการพฒันาตนเอง พฒันาทกัษะทางอาชีพ 

2) ผลลบ 
(1) ค่าครองชีพสูงข้ึน 
(2) นกัลงทุนต่างถ่ิน นกัลงทุนต่างชาติเขา้มาซ้ือขายท่ีดิน ทาํใหท่ี้ดินราคา

สูงเงินแทนร่ัวไหลออกนอกพ้ืนท่ี 
(3) ชาวบา้นเป็นชนชั้นแรงงาน ถูกกดค่าแรง ชาวบา้นเจ้าของพื้นท่ี

ไม่ใช่ผูรั้บผลประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
(4) รายไดไ้ม่คงท่ี ข้ึนอยูก่บัฤดูกาลทางการท่องเท่ียว 
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(5) เกิดการลงทุนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวโดยไม่
คาํนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวและ หากชาวบา้นไม่มีความรู้และความ
ชาํนาญอาจทาํใหข้าดทุนและสร้างหน้ีสินใหช้าวบา้น 

ตวัอยา่งของผลกระทบเชิงบวกและลบดา้นเศรษฐกิจ 
เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย-นับตั้งแต่เกาะบาหลีเปิดรับการท่องเท่ียวในช่วงปี 

ค.ศ. 1960 การท่องเท่ียวในเกาะบาหลีเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อัตราการจ้างงานเพิ่มสูงข้ึน 
โดยเฉพาะกลุ่มงานพนักงานโรงแรมและพนักงานในบาร์ และอาชีพท่ีเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับการ
ท่องเท่ียว เช่น เรือเช่า จกัรยานเช่า รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์ช่า ร้านอาหาร ร้านจาํหน่ายสินคา้
ของท่ีระลึกและหตัถกรรมทอ้งถ่ิน โรงแรม ท่ีพกัโฮมสเตย ์ เกิดการลงทุนเพื่อสร้างส่ิงอาํนวยความ
สะดวกรองรับนกัท่องเท่ียว โดยชาวบาหลีพยายามเขา้มามีส่วนรับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว
เช่น โฮมสเตยซ่ึ์งส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนของชาวบาหลี (Mason, 2008) แต่ในทางกลบักนัเกาะพี
พีดอน จงัหวดักระบ่ี ชาวบา้นขายท่ีดินให้กบักลุ่มนายทุนต่างถ่ิน ทาํให้ประชากรเพียงหน่ึงในสาม
เท่านั้นท่ีมีกรรมสิทธ์ิในท่ีอยู่อาศยัและมีขนาดครัวเรือนเล็กลงเร่ือยๆ เน่ืองจากมีการส่งบุตรหลาน
ไปอาศยัอยู่ท่ีอ่ืนและยงัมีการยา้ยถ่ินฐานทาํมาหากินตามฤดูการท่องเท่ียวและฤดูการประมง กลุ่ม
ชาวเลกาํลงัถูกผลกัดนัออกจากพ้ืนท่ีให้อพยพไปอยู่ท่ีอ่ืนโดยทางออ้ม อีกทั้งยงัมีประชากรแฝงท่ี
อพยพเขา้มาทาํงานในฤดูการท่องเท่ียว (สมาคมพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 
2541: 3-56–3-59) 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
 

2.2.1 เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนท่ีจะเกิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัเมืองสร้างสรรค ์(The 

Creative City) เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) และ Creative Class (Landry, 2008: 33-
42) ซ่ึง Creative City เป็นแนวคิดท่ีไดรั้บการพฒันามากว่า 20 ปี ในปี 2547 UNESCO (The 
Creative Cities Network, n.d.) เสนอ การสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์(Creative Cities Network)
โดยเครือข่ายเมืองสร้างสรรคจ์ะเช่ือมโยงเมืองท่ีตอ้งการท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์ แนวคิด และ
แนวทางการปฏิบติัท่ีดีสําหรับการพฒันาวฒันธรรมท่ีหลากหลายทางสังคมและเศรษฐกิจ  เมือง
ต่างๆสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการเพื่อใหแ้น่ใจว่าบทบาทของแต่ละเมืองนั้น เป็นศูนยก์ลางความ
เป็นเลิศและให้การสนับสนุนเมืองอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองในประเทศกาํลังพฒันา โดย
แบ่งเป็น 7 รูปแบบ ดงัน้ี งานวรรณกรรม (Literature) ภาพยนตร์ (Cinema) ศิลปะพ้ืนบา้น (Folk 
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Art) การออกแบบ (Design) ดนตรี (Music) การทาํอาหาร (Gastronomy) ศิลปะจากส่ือ (Media Art) 
และในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา มีผูค้นมากมายใหค้วามสาํคญักบั เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยในช่วงแรก ฮาว
กินส์ (2544) กล่าวถึงคาํนิยามเก่ียวกบั เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์วว้่า "การสร้างมูลค่าท่ีเกิดจากความคิด
ของมนุษย"์ อีกทั้ง องคก์ารความร่วมมือเพื่อการคา้และการพฒันา (United Nations Conference on 
Trade and Development: UNCTAD) ไดใ้ห้ความหมายในบริบทของการขบัเคล่ือนการพฒันา
เศรษฐกิจไวว้่า "เป็นแนวความคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้
สินทรัพยท่ี์เกิดจากการใชค้วามคิดสร้างสรรค"์ (อา้งถึงในศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) สรุปได้
ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นเศรษฐกิจไดรั้บการขบัเคล่ือนโดยความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัและเพิ่มมูลค่าของสินคา้และบริการดว้ยแนวคิดและนวตักรรมเชิง
สร้างสรรค์ ซ่ึงการใช้ตน้ทุนทางการเงินและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยกว่าเศรษฐกิจในยุค
อุตสาหกรรม  

2.2.1.1 ประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรคอ์อกเป็น 4 ประเภท (UNCTAD, n.d. อา้ง
ถึงใน ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ, 2552) ดงัน้ี  

1) ปร ะ เ ภทม รดกท า ง วัฒนธ ร รม  ( Heritage or Cultural Heritage) 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัประวติัศาสตร์ โบราณคดี วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ และสภาพ
สังคม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการแสดงออกทางวฒันธรรมแบบดั้งเดิม (Traditional Cultural 
Expression) เช่น ศิลปะและงานฝีมือ เทศกาลงานและงานฉลอง เป็นต้น และกลุ่มท่ีตั้ งทาง
วฒันธรรม (Cultural Sites) เช่น โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์หอ้งสมุด และการแสดงนิทรรศการ เป็น
ตน้ 

2) ประเภทศิลปะ (Arts) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรคบ์นพื้นฐานของ
ศิลปะ และวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 2 กุล่ม คือ งานศิลปะ (Visual Arts) เช่น ภาพวาด รูปป้ัน 
ภาพถ่าย และวตัถุโบราณ เป็นตน้ รวมทั้งศิลปะการแสดง (Performing Arts) เช่น การแสดงดนตรี การ
แสดงละคร การเตน้รํา โอเปร่า ละครสตัว ์และการเชิดหุ่นกระบอก เป็นตน้ 

3) ประเภทส่ือ (Media) เป็นกลุ่มส่ือผลิตงานสร้างสรรคท่ี์ส่ือสารกบัคนกลุ่ม
ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ งานส่ือส่ิงพิมพ ์(Publishing and Printed Media) เช่น หนงัสือ 
หนงัสือพิมพ ์และส่ิงตีพิมพอ่ื์นๆ เป็นตน้ และงานโสตทศัน์ (Audiovisual) เช่น ภาพยนตร์โทรทศัน์ 
วิทย ุและการออกอากาศอ่ืนๆ เป็นตน้ 

4) ประเภท (Functional Creation) เป็นกลุ่มของสินคา้และบริการท่ี
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มการออกแบบ 
(Design) เช่น การออกแบบภายใน กราฟิก แฟชัน่ อญัมณี และของเด็กเล่น เป็นตน้ ส่วนกลุ่ม New 
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Media ไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม และเน้ือหาดิจิตอล เป็นตน้ และกลุ่มบริการทางความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Services) ไดแ้ก่ บริการทางสถาปัตยกรรม โฆษณา วฒันธรรมและ
นนัทนาการ งานวิจยัและพฒันา และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดิจิตอล และความคิดสร้างสรรค ์เป็น
ตน้" 

 
2.2.2 การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
จากการท่องเท่ียวท่ีผา่นมาอาจก่อใหเ้กิดปัญหากบัสถานท่ีท่องเท่ียวและชุมชนมากกว่าการ

สร้างผลประโยชน์ การตกัตวงทรัพยากรของนกัท่องเท่ียวและนายทุนต่างถ่ิน ต่อมาภายหลงัเกิดการ
ต่ืนตวัด้านความยัง่ยืน ทาํให้แนวโน้มทางการท่องเท่ียวของโลกเปล่ียนแปลงไปสู่ความยัง่ยืน 
องคก์ารสหประชาชาติไดจ้ดัให้มีการประชุมสุดยอดผูน้าํระดบัโลก หรือ Earth Summit ในเดือน
มิถุนายน 2535 ท่ีเมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล จากการประชุมคร้ังน้ี นบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของ
การพฒันาอย่างย ัง่ยืน จากการกาํหนดแผนปฏิบติัการของโลกในศตวรรษท่ี 21 นั่นคือแผนปฏิบติั
การ 21 (Agenda 21) ซ่ึงหลงัจากการประชุม Earth Summit จึงเกิดพฒันาการของแนวคิดและรูปแบบ
การท่องเท่ียวต่างๆ จนถึงปัจจุบนั โดยสุดสันต์ สุทธิพิศาล (2554) ไดมี้แนวคิดเก่ียวกบัพฒันาการ
รูปแบบการท่องเท่ียวสู่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้นเร่ิมจาก Sustainable Tourism ไปสู่ Cultural 
Tourism ไปสู่ CBT และพฒันามาถึง Creative Tourism ในปัจจุบนั ซ่ึงการจดังานประชุมนานาชาติ
เร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ณ เมืองซานตาเฟ มลรัฐนิวเมก็ซโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ทาํให้
หลายประเทศต่ืนตวักบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคม์ากข้ึน  

2.2.2.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
นับแต่มีการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เกิดข้ึน มีหลายหน่วยงานและนักวิชาการให้

ความหมาย ของการท่องเท่ียวเท่ียวสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งน่าสนใจดงัน้ี 
คณะกรรมการการประชุมนานาชาติ ว่าดว้ยการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ณ เมืองซาน

ตาเฟ มลรัฐนิวเมก็ซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ใหนิ้ยามว่า “Creative Tourism is tourism directed 
toward an engaged and authentic experience, with participative learning in arts, heritage or 
special character of a place” (Wurzburger, 2008: 17) การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์คือการท่องเท่ียว
ท่ีเนน้การเรียนรู้ในเร่ืองศิลปะ วฒันธรรม และเอกลกัษณ์ของสถานท่ีผา่นประสบการณ์ตรงและการ
มีส่วนร่วมกบัผูค้นเจา้ของวฒันธรรม  

UNESCO (n.d. อา้งถึงใน องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนื, ม.ป.ป.) ไดใ้หนิ้ยามของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่  
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การท่องเท่ียวท่ีมี จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้เกิดความยัง่ยืนในการดาํเนินชีวิตของชุมชน โดยจดักิจกรรม การท่องเท่ียว
อยา่งกลมกลืนและสมัพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวิถีต่างๆ ในชุมชน 
ในเชิงของการเรียนรู้และการทดลอง เพื่อให้ ไดม้าซ่ึงประสบการณ์จากส่ิงท่ีมีอยู่
และเป็นอยู่จริงในชุมชน นอกจากนั้ น ชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์เป็นเคร่ืองมือใน การรักษาความสมดุลระหว่างการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวภายในชุมชนและชุมชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ ทั้งในรูปแบบท่ีเป็นผลประโยชน์ตอบ แทนอิงตามระบอบทุนนิยม
และในรูปแบบความยัง่ยนืของการพฒันาในชุมชน  
 

Richards and Wilson (2008) กล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์่า “การท่องเท่ียว
ท่ีมอบโอกาสให้แก่ผู ้มาเยือนในการสร้างสรรค์ศักยภาพผ่านการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ประสบการณ์ตามลกัษณะเฉพาะของสถานท่ีท่ีไดไ้ปเยอืนในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น” 

สุดสนัต ์สุทธิพิศาล (2554) กล่าวถึง ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคว์า่  
 

รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั
ระหว่างชุมชนเจ้าบ้านและผู ้มาเยือนอย่างเคารพในความเป็นแก่นแท้ของ
วัฒนธรรม โดยมีผลกระทบต่อทรัพยากรท้องถ่ินในรูปแบบทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวแลว้จึงใช้ทรัพยากรเป็นจุดเร่ิมตน้เพื่อสร้างการแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั
ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม การเมือง 
กฎหมายและผลประโยชน์ทางเทคโนโลยี จะเป็นการเสริมทางบวกของรูปแบบ
การท่องเท่ียวอ่ืนๆ 

 
จากความหมายดงักล่าวสามารถสรุปความหมายของ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ไดว้่า 

เป็นการท่องเท่ียวแนวใหม่ท่ีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วม แลกเปล่ียน เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างชุมชน
เจา้ของพื้นท่ีและผูม้าเยอืน โดยผูม้าเยือนสามารถเปิดรับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเรียนรู้แก่น
แท ้วิถีชีวิต วฒันธรรมทอ้งถ่ินภูมิปัญญาอนัทรงคุณค่าของชุมชนเจา้ของพื้นท่ี ในขณะเดียวกนั 
ชุมชนจะเกิดความรัก หวงแหน รู้สึกถึงความเป็นเจา้ของในทรัพยากรของตนเม่ือต่างคนต่างรู้และ
เขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตน เคารพในสิทธิและรับรู้คุณค่าของวฒันธรรมทอ้งถ่ินนั้นๆ จะช่วยให้
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ทั้งชุมชนและผูม้าเยือนร่วมกนัรักษาให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน (Wurzburger, Richards and 
Wilson, 2008; สุดสนัต ์สุทธิพิศาล, 2554) 

2.2.2.2 การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บั ความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) 
ในการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้น ยงัมีอีกหน่ึงส่ิงท่ีสาํคญัและเป็นหน่ึงในหวัใจของ

การท่องเท่ียวรูปแบบน้ี นัน่คือ ความเป็นดั้งเดิม หรือ ความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) หมายถึง ส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนจากการบ่มเพาะของสังคม บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนโดยไดรั้บการให้คุณค่าจากสังคมนั้นๆ 
ในช่วงเวลาหน่ึง สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามกาลเวลา ความเป็นดั้ งเดิมไม่ได้เกิดมาพร้อมกับ
จุดเร่ิมตน้ (Originality) ความเปล่ียนแปลงของพลวตัโลกเกิดข้ึนตลอดเวลา ดงันั้น มนุษยเ์ม่ือ 1000 
ปีก่อนเป็นอยา่งไร ความเป็นแก่นแทใ้นปัจจุบนันั้นไม่จาํเป็นตอ้งเหมือนเดิม เน่ืองจากในระยะเวลา 
1000 ปีท่ีผา่นไป คุณค่าต่างๆ ของสังคมไดผ้า่นการขดัเกลา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงตามบริบทของสังคม
และกาลเวลาซ่ึงอาจทาํให้ตวัตนเม่ือ 1000 ปีก่อนเหลือนอ้ยหรืออาจหมดไป แต่ส่ิงท่ียงัคงอยู่คือ ความ
เป็นมนุษยใ์นปัจจุบนันั่นเอง แต่การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงท่ีสังคมยงัคงให้คุณค่าและยอมรับได ้
ดงัเช่นสังคมท่ีเปล่ียนไปทาํใหโ้อกาสในการใส่ชุดไทยซ่ึงเป็นชุดประจาํชาตินอ้ยลง คนไทยอาจหนัไป
สวมกางเกงยีนส์มากข้ึน แต่ความเป็นไทยนั้นยงัคงไหลเวียนอยู่ในตวัตนของคนไทยเสมอมา ดงันั้น 
แมว้า่โลกจะหมุนเวียนเปล่ียนไปเท่าใด ความเป็นแก่นแทท่ี้ไดรั้บการขดัเกลาก็ยงัมีคุณค่าเหนือกาลเวลา
เสมอ 

2.2.2.3 ความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) และ ความเป็นของแท ้(Genuine) 
ความเป็นของแท ้(Genuine) คือของจริงท่ีเกิดมาเพ่ือเป็นส่ิงนั้นอย่างแทจ้ริง เช่น       

ลูกแมวขนฟูนุ่มท่ีเป็นแมวตั้ งแต่เกิดจนตาย หากแต่คนเราดาํเนินชีวิตอยู่บนวฒันธรรม ตามท่ี 
Clifford Geertz (อา้งถึงใน อคิน รพีพฒัน์, 2551: 15) เช่ือในมุมมองของ Weber ว่า “มนุษยเ์ป็นสัตว์
คล้ายแมงมุมท่ีแขวนห้อยอยู่ในสายใยของความหมายท่ีเขาเองได้สร้างข้ึน และเกียร์ซเช่ือว่า 
วฒันธรรมคือสายใยเหล่านั้น” ดงันั้นส่ิงท่ีเราต่างให้คุณค่าและความหมายในภาพตวัแทนว่าเป็น
แมวไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาแมว ตวัการ์ตูน หรือ คนใส่ชุดแมว ก็ยงัคงความเป็นแก่นแทข้องแมวอยูบ่า้ง 
แมว้่าจะเหลือเพียงนอ้ยนิด โดยสุดสันต ์สุทธิพิศาล (2554) กล่าวถึง ลกัษณะของความเป็นแก่นแท้
ไดว้า่  
 

ความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) เปรียบเสมือนนํ้ ากล้ิงบนใบบอน มีความล่ืนไหล 
สามารถแปรเปล่ียนรูปร่างไดต้ามภาชนะ ซ่ึงดา้นการท่องเท่ียวใชว้ดัคุณค่าการ
ท่องเท่ียวจากคุณค่าทางใจ โลกและสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ความ
เป็นแก่นแทก้็สามารถแปรเปล่ียนตามกาลเวลาเช่นกนั เราไม่สามารถยอ้นอดีตให้
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หวนคืนกลบัมาได ้ดงันั้น การลุ่มหลงอดีตเป็นส่ิงท่ีควรระวงั รวมทั้งการสร้างส่ิง
ท่ีเป็นของปลอม ทาํใหส้ถานท่ีหรือส่ิงนั้นๆ เป็นเพียง Theme Park เท่านั้น 
 
ดังนั้ น ความเป็นแก่นแท้ เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงตัวตนท่ีถูกขัดเกลาผ่านบริบทของการ

เปล่ียนแปลงและกาลเวลาของชุมชนเจา้ของพื้นท่ี โดยชุมชนใหก้ารยอมรับ และอนุรักษ ์ดงันั้น ผูม้า
เยอืนจึงควรรับทราบ เรียนรู้ เขา้ใจ และเคารพในความแตกต่างของวฒันธรรมท่ีไดไ้ปเยอืน 

 
2.2.3 มรดกทางวฒันธรรมแบบนามธรรม  
“มรดกทางวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นถูกรังสรรคข้ึ์นโดยชุมชนผ่าน

ส่ิงแวดลอ้ม การปฏิสัมพนัธ์ต่อธรรมชาติและประวติัศาสตร์ของชุมชนซ่ึงก่อให้เกิดอตัลกัษณ์และ
ความต่อเน่ือง อีกทั้งยงัส่งเสริมการเคารพซ่ึงกนัและกนัของความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ความคิดสร้างสรรคข์องมวลมนุษย”์ (UNESCO, n.d.) คือความหมายของ มรดกทางวฒันธรรม 
(Intangible Cultural Heritage) ท่ี UNESCO ให้ไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัความหมายท่ีปรากฏใน The 
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (UNESCO, 2003) ให้ไวว้่า 
“เป็นกิจวตัร ภาพตวัแทน การแสดงออก และองคค์วามรู้ ทกัษะประกอบไปดว้ยวตัถุ ศิลปะและ
พื้นท่ีท่ีชุมชน หรือรายบุคคลรับรู้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของตน บางคร้ังเรียกว่า 
มรดกทางวฒันธรรมท่ียงัมีชีวิต (Living Heritage) ซ่ึงปรากฏทางภาษาและการแสดงออกทางศิลปะ 
กิจวตัรของสังคม พิธีกรรม ประเพณี งานเทศกาล ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ และกิจวตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธรรมชาติและสรรพส่ิง” และยงัสอดคลอ้งกบัความหมายท่ี Heritage Foundation of Newfoundland 
and Labrador (2008) กล่าวไวว้่า “ ICH หรือ Living Heritage คือขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมไป
ถึงเร่ืองราวเหตุการณ์ท่ีเล่าสืบต่อกนัมางานเทศกาลของครอบครัวท่ีเราร่วมกันเฉลิมฉลอง การ
รวมกลุ่มของชุมชน ภาษาท่ีใชส่ื้อสาร บทเพลงท่ีเราร้อง องคค์วามรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางการแพทย ์
อาหารท่ีเรารับประทาน วนัหยดุ ความเช่ือและธรรมเนียมปฏิบติั” 
 

2.3 ภูมิทศัน์วฒันธรรม 
 

“Combined Works of Nature and Man” (UNESCO World Heritage Center, 2008: 14) 
หรือการกระทาํร่วมกนัระหว่างธรรมชาติและมนุษย ์แสดงถึงวิวฒันาการของสังคมมนุษยแ์ละการตั้ง
ถ่ินฐานของมนุษยผ์่านกาลเวลา ภายใตอิ้ทธิพลขอ้จาํกดัทางกายภาพและโอกาสท่ีจะนาํเสนอโดย
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ และการสืบต่อทางสังคม เศรษฐกิจ สังคม และแรงกดดนัทางวฒันธรรม
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ต่อเน่ืองทั้งภายนอกและภายใน ซ่ึงสมควรถูกเลือกเฟ้นผ่านคุณค่าในความโดดเด่นอนัเป็นสากล 
(World Heritage Centre, 2002: 18) เป็นคาํนิยามหน่ึงของ ภูมิทศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํนิยามของนักภูมิศาสตร์ Harm (1977 อา้งถึงใน สํานักงานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแห่งชาติ, 2549: 16) ท่ีกล่าวว่า “เป็นร่องรอยและหลกัฐานการเปล่ียนแปลงผนืแผน่ดิน 
พื้นท่ีภูมิประเทศและสภาพแวดลอ้มโดยมนุษย ์จากกิจกรรมตามวิถีชีวิตของชุมชนหรือชาติพนัธ์ุนั้น 
ซ่ึงแสดงออกลักษณะรูปธรรมและนามธรรม อันได้เรียนรู้สั่งสมกันมายาวนาน” และการให้
ความหมายของ U.S. National Park Service (n.d.) ว่า ภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์
ของทั้งทรัพยากรทางวฒันธรรมและธรรมชาติและสัตว์ป่าหรือสัตว์ในประเทศนั้นโดยมีความ
เก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์, กิจกรรมหรือบุคคลหรือการแสดงคุณค่าทาง
วฒันธรรมหรือสุนทรียศาสตร์อ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัการนิยามความหมายของเกรียง
ไกร เกิดศิริ (2551: 20) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “เป็นผลลพัธ์ของการดาํเนินไปของวฒันธรรมมนุษย์
บนธรรมชาติท่ีอยู่แวดลอ้ม” ดงันั้น ภูมิทศัน์วฒันธรรม หมายถึง ผลของการกระทาํของมนุษยท่ี์
สร้างสรรคผ์่านวฒันธรรมท่ีมีต่อพื้นท่ี สภาพแวดลอ้มเกิดการขดัเกลาตามกาลเวลา หากมนุษยมี์
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมได ้จะช่วยส่งผลให้มนุษยส์ามารถรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม สืบสานวฒันธรรม พฒันาไปพร้อมกบัการอนุรักษ ์และดาํเนินชีวิตอยา่งสมดุล มัน่คง
นัน่เอง 

 
2.3.1 ประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรม 

2.3.1.1 คณะกรรมการมรดกโลก (อา้งถึงใน เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551: 22-23) โดย
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  

1) ภูมิทศัน์ท่ีได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างตั้ งใจโดยมนุษย ์มกั
สร้างข้ึนเพื่อเหตุผลทางสุนทรีย ์เช่น สวนสาธารณะ ศาสนสถาน 

2) ภูมิทศัน์ท่ีรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การปกครอง หรือ
ศาสนาและมีพฒันาการท่ีเก่ียวเน่ืองมาถึงปัจจุบนั แบ่งเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย คือภูมิทศัน์ท่ีหยดุน่ิง หรือ
ซากภูมิทศัน์และภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ียงัเคล่ือนไหว แสดงถึงพฒันาการสืบเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 

3) ภูมิทศัน์ท่ีเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมในพื้นท่ี 
2.3.1.2 หน่วยงานบริการอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา U.S. National Park 

Service-NPS (1998) ไดแ้บ่งประเภทของภูมิทศัน์วฒันธรรมไว ้4 ประเภท ดงัน้ี 
1) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพื้นท่ีท่ีได้รับการออกแบบ (Historic Designed 

Landscapes) การสร้างสรรคท์างศิลปะสะทอ้นให้เห็นถึงรูปแบบการพิจารณาไดรั้บการยอมรับ
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รวมถึงผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลสําคัญและแนวโน้มหรือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของภูมิ
สถาปัตยกรรมต่างๆ 

2) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพ้ืนท่ีทางประวติัศาสตร์แบบพื้นถ่ิน (Historic 
Vernacular Landscapes) แสดงใหเ้ห็นถึงค่าของมนุษยแ์ละทศันคติท่ีมีต่อพื้นท่ีและสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
รูปแบบของการตั้งถ่ินฐานการใชแ้ละการพฒันาเหนือกาลเวลา ซ่ึงพบในพื้นท่ีชนบทขนาดใหญ่
และยา่นชานเมืองและในเมืองเลก็ๆ พื้นท่ีการเกษตร หมู่บา้นประมง เป็นตน้ 

3) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของพ้ืนท่ีประวติัศาสตร์ (Historic Sites) มีนยัสาํคญั
สาํหรับความสมัพนัธ์ของพื้นท่ีต่อเหตุการณ์สาํคญั กิจกรรมและบุคคล ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีต เช่น สนาม
รบและบา้นประธานาธิบดี  

4) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุวิทยา (Ethnographic Landscapes) 
ภูมิทศัน์ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในพื้นท่ี ให้คุณค่ากับพื้นท่ีและคุณลกัษณะท่ีมี
ความหมายทางจิตวิญญาณ และความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบธรรมชาติท่ีมีพลวติัส่งผลกบัวฒันธรรม
หลายหลายชัว่อายคุน  

 
2.3.2 ลกัษณะเฉพาะของภูมิทศัน์วฒันธรรม 

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ (NPS, 1998; สุดสนัต ์สุทธิพิศาล, 2554) ไดแ้ก่  
2.3.2.1 รูปธรรม (Tangible Form) เป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้สามารถสัมผสัไดด้ว้ยสัมผสั

ทั้ง 5 ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสมัผสั  
1) ลักษณะทางธรรมชาติและส่วนประกอบอ่ืน (Natural Systems and 

Features) ลกัษณะของธรรมชาติท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาและเป็นผลพวงจากภูมิทศัต่างๆ 
2) การจดัการพื้นท่ี (Spatial Organization) เป็นความสัมพนัธ์ของการ

จดัการองคป์ระกอบของพื้นท่ี 
3) การใชพ้ื้นท่ี (Land Use) การจดัรูปแบบการใชง้านในพื้นท่ี 
4) ความเช่ือ (Cultural Tradition) เป็นความเช่ือท่ีมีอิทธิพลต่อการใชง้าน

การจดัวางต่างๆ ของภูมิทศัน์ เช่น ฮวงจุย้ 
5) การจดัการรวมกลุ่ม (Cluster Arrangement) การรวมกลุ่มของส่ิงก่อสร้างใน

พื้นท่ี 
6) การหมุนเวียนการใชพ้ื้นท่ี (Circulation) การหมุนเวียนของการใชง้าน

ในพื้นท่ีทั้งจากชุมชนและนกัท่องเท่ียว 
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7) ภูมิประเทศ (Topography) ลกัษณะความสูงตํ่าของพื้นท่ีและลกัษณะ
กายภาพต่างๆ  

8) อาณาเขตเขต ร้ัว (Boundaries) ขอบเขตและแนวกนัของพื้นท่ี ลกัษณะ
เขตของแนวกั้น 

9) พืชพรรณ (Vegetation) ชนิดและลกัษณะของพืชพรรณต่างๆ ในพื้นท่ี 
บ่งบอกถึงลกัษณะของพ้ืนท่ี 

10) ส่ิงก่อสร้างและโครงสร้างอ่ืนๆ (Buildings and Structures) รูปทรงของ
สถาปัตยกรรมและส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น หลงัคา ผนงั ประตูหนา้ต่าง พื้น การจดัแสง การระบายลม
ตลอดจนลกัษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม 

11) ทศันียภาพ (View and Vista) 
12) ลกัษณะการใชง้าน (Function Use) ความสมัพนัธ์ของหนา้ท่ีการใชง้าน 
13) การตกแต่งภายใน (Interior Decoration) 

2.3.2.2 นามธรรม (Intangible from) เป็นส่ิงท่ีสมัผสัไดด้ว้ยใจ 
1) ประวติัศาสตร์ (History) ความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์ของพื้นท่ี 
2) ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ (Wisdom and Knowledge) 
3) ศาสนาและความเช่ือ (Religion and belief) 
4) อตัลกัษณ์และคุณค่า (Identity and Value) 
5) พฤติกรรม กิจกรรมชุมชน วิถีชีวิต (Behaviors, Activities and Lifestyle) 
6) ประเพณี และจารีต ธรรมเนียมปฏิบติั (Traditions and Customs) 

 
2.3.3 สัญวทิยาและการตีความหมาย Semiotic and Interpretation 
สญัศาสตร์ (Semiotic) เป็นการศึกษากระบวนการการเขา้ใจความหมาย ศึกษาส่ิงแทนความ 

(Representation) (เถกิง พฒัโนภาษ, 2551) โดย ผูว้างรากฐานของสัญวิทยา คือ Ferdinand de 
Saussure และ Charles Sander Peirce แนวความคิดของทั้งสองมีความคลา้ยคลึงและแตกต่างกนัซ่ึง 
Pierce ไดต่้อยอดแนวความคิดของ Saussure 

Saussure (n.d. อา้งถึงใน ธีรยทุธ์ บุญมี, 2551: 62) เช่ือว่า สัญญะ (Sign) ประกอบจาก 
รูปสัญญะ (Signifier) คือส่ิงท่ีมองเห็นหรือไดย้ิน ก่อให้เกิดความหมาย (Sound image) และ
นามสัญญะ (Signified) ส่ิงท่ีเป็นความหมาย (Concept) โดยรูปสัญญะและนามสัญญะอาจไม่
เก่ียวขอ้งกนัในรูปสญัญะหน่ึงๆ สามารถมีนามสัญญะไดห้ลายอยา่ง เช่น รูปสัญญะ  นามสัญญะ
คือ ภาษาไทยเรียกวา่ ยิม้ ภาษาองักฤษเรียกวา่ Smile    
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Peirce เช่ือว่า การสร้างความหมายนั้น ประกอบข้ึนจาก สัญญะ (Sign) การแปลความ
(Interpretation) และวตัถุ (Object) (เถกิง พฒัโนภาษ, 2551) โดยแบ่งสัญญะออกเป็น 3 ประเภท คือ
รูปเหมือน (Icon) เป็นส่ิงท่ีผูค้นรู้จกัมากกว่าความหมายแทจ้ริง เช่น F หมายถึง Facebook/Social 
Media ประเภทหน่ึง, ดชันี (Index) บ่งบอกถึงส่ิงต่างๆ เช่น เสือโคร่ง เป็นดชันีช้ีวดัความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2555) และ รูปสัญลกัษณ์ (Symbol) แสดงออกถึงบาง
ส่ิงท่ีมีความเช่ือมโยงกบัความหมายจริง 

Panofsky (1955 quoted in Yu, 2009) มีแนวคิดเร่ือง Iconography เป็นการตีความ
(Interpretation) รูปภาพทางศิลปะ ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีมีความเป็นประโยชน์ต่อการนอ้มนาํมาปรับใช้
ในดา้นการท่องเท่ียว โดยการตีความทางวฒันธรรมนั้น เพื่อให้เขา้ใจในความหมาย (Understand 
Meanings) และการส่งสารส่ือความ (Convey Meanings) 

2.3.3.1 ลาํดบัขั้นการตีความของ Panofsky (Three Level of Meaning) มี 3 ขั้นดงัน้ี 
1) Pre-iconographical Description เป็นการพิจารณาขอ้เทจ็จริง ความเป็น

จริงทัว่ไปท่ีปรากฏ  
2) Pre-iconographical Analysis เป็นการวิเคราะห์อยา่งรอบคอบและรอบ

ดา้นในความเก่ียวขอ้งในบริบทต่างๆ 
3) Iconological Interpretation เป็นการตีความหมายท่ีผูส่้งสารนาํเสนอทั้ง

ความหมายตรงและความหมายนยัแฝง 
 

2.3.4 แนวทางการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม 
แนวทางในการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรมนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงข้ึนอยู่กบับริบท

แวดลอ้มต่างๆ เช่น พื้นท่ี การใหคุ้ณค่า ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม
แนวคิดในการจดัรูปแบบการจดัการ (NPS, 1998; สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ, 
2549; เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551) มีดงัน้ี 

2.3.4.1 การศึกษาขอ้มูลและวิจยั (Study and Research) วตัถุประสงคห์ลกัท่ีจาํเป็น
จะตอ้งศึกษาวิจยัภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากการรู้รายละเอียดและเขา้ใจบริบทต่างๆ 
ถือเป็นส่ิงสําคญัอย่างยิ่งท่ีจะสามารถกาํหนดคุณค่าและความเช่ือมโยงลาํดับความสําคญัทาง
ประวติัศาสตร์ โดยแนวทางในการศึกษาวิจยัภูมิทศัน์วฒันธรรม สามารถนาํเสนอในรูปแบบของ 
รายงานภูมิทศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape Report) และแผนท่ีวฒันธรรม (Cultural Mapping) 
(เกรียงไกร เกิดศิริ, 2551, น. 105)  
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2.3.4.2 การวางแผน (Planning) วางแผนดาํเนินงานตามท่ีไดมี้การศึกษาวิจยัไว ้การ
วิเคราะห์และประเมินผล และนาํเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมมาพฒันาเป็นนโยบาย 

2.3.4.3 การดูแลรับผดิชอบ (Stewardship) การนาํนโยบายไปปฏิบติั 
 

2.3.5 การวเิคราะห์คุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม 
การประเมินคุณค่าและความสําคญัของภูมิทศัน์วฒันธรรมสําคญัอย่างยิ่งเน่ืองจากจะ

กลายเป็นตวักาํหนดแนวทางในการจดัการภูมิทศัวฒันธรรม ตามท่ีกฎบตัรต่างประเทศ เช่น The 
Burra Charter (Australia ICOMOS, 1999: 12) ท่ีบญัญติัข้ึนโดย ICOMOS ของประเทศออสเตรเลีย 
กล่าวถึงคุณค่าทางวฒันธรรม 4 ดา้นคือ คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ คุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่า
ทางวิทยาศาสตร์และคุณค่าทางสังคม อยา่งไรก็ตามปัจจุบนัการศึกษาคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม 
แบ่งออกเป็น 

2.3.5.1 คุณค่าทางวฒันธรรม (Cultural Value) ของภูมิทศัน์มีความสาํคญัระดบัใด     
ตวับุคคล ครอบครัว ชุมชน หรือระดบัชาติ 

2.3.5.2 คุณค่าทางประวติัศาสตร์ (Historic Value) เป็นคุณค่าทางประวติัศาสตร์         
ท่ีสาํคญั อาจเป็นความงาม วิทยาศาสตร์ และสงัคมในประวติัศาสตร์   

2.3.5.3 คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ (Aesthetic Value) เป็นความสวยงามท่ีเกิดจาก     
การรับรู้ทางประสาทสมัผสัทางร่างกาย เป็นความสวยงามเชิงวฒันธรรม 

2.3.5.4 คุณค่าทางจิตวิญญาณ (Spiritual Value) เป็นคุณค่าท่ีเกิดจากความเช่ือ          
โดยความเช่ือนั้นมีผลต่อจิตใจ 

2.3.5.5 คุณค่าทางสงัคม (Social Value) ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงขิงสงัคมต่อภูมิทศัน์ 
2.3.5.6 คุณค่าดา้นวิทยาศาสตร์ (Scientific Value) คุณค่าในการศึกษาวิทยาการ 

ขอ้มูลสาํคญั ภูมิปัญญา 
2.3.5.7 คุณค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) คุณค่าท่ีมีมูลค่าเป็นเงิน หรือส่งผล

ใหเ้กิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
2.3.5.8 คุณค่าทางการศึกษา (Educational Value) คุณค่าขององคค์วามรู้ท่ีฝังอยูใ่น

ชุมชน ตวับุคคล และพิธีกรรมต่างๆ 
2.3.5.9 คุณค่าการใชส้อยร่วมสมยั (Contemporary Functional Value) คุณค่าจาก 

การปรับใชง้านของภูมิทศัน์ 
2.3.5.10 คุณค่าความเป็นแก่นแท ้(Authenticity) คุณค่าท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ

พื้นท่ีท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามกาลเวลา 
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2.3.5.11 คุณค่าการมีอยู ่การรวมองคป์ระกอบ (Integrity) คุณค่าท่ีเกิดจากการอยู่
ร่วมกนัทาํใหเ้กิดคุณค่าเพิ่มข้ึน 

 
2.3.6 รายงานภูมิทศัน์วฒันธรรม 
รายงานภูมิทศัน์วฒันธรรม (Cultural Landscape Report: CLR) เป็นคู่มือในการศึกษา

ลกัษณะทางภูมิทศัน์วฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ี ช่วยวิเคราะห์พฒันาการของการปรับเปล่ียนบริบท
ทางภูมิศาสตร์และการใชง้านจากมนุษยแ์ละวฒันธรรม จากการวิเคราะห์จะประเมินความสําคญั
ของลกัษณะภูมิประเทศและความเก่ียวเน่ืองกบัวฒันธรรมในสังคม คุณลกัษณะในบริบทของภูมิ
ทศัน์โดยรวม โดยการศึกษาเอกสารบทวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์และการประเมินผลของ
ประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรม, ชาติพนัธ์ุวรรณนา, ภูมิทศัน์และขอ้มูลทางนิเวศวิทยา (NPS, 1998) 

2.3.6.1 รูปแบบรายงานภูมิทศัน์วฒันธรรม (สุดสนัต ์สุทธิพิศาล, 2554) 
1) การเกร่ินนาํ (Introduction) 

(1) บทคดัยอ่ (Abstract) 
(2) ภูมิหลงั (Background) 
(3) ขอบเขตการศึกษา (Study and its context) 
(4) วตัถุประสงคก์ารศึกษา (Aims and Objectives) 
(5) สถานท่ีในการศึกษา (Study Area) 

2) ระเบียบวิธีในการศึกษา (Study Method) ขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น แผนท่ี รูปภาพ 
เป็นตน้ (Map, Photo, Drawing of the Study Area and Surroundings) 

ประวติัของพื้นท่ีและขอ้มูลอ่ืนๆ (Site History and Existing Conditions) 
(1) คลังข้อมูล  และการจัดเตรียมเอกสาร  (Inventory and 

Documentation) 
(2) บริบททางประวัติศาสตร์และสังคม  (Historical and Cultural 

Context) 
(3) รูปแบบการจดัพื้นท่ี และวิธีในการจดัการกับภูมิทศัน์ของชุมชน 

(Settlement Theme and Landscape Shaping) 
(4) ลักษณะของภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม  (Tangible Form and Intangible 

Quality) 
3) วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง (Analysis)  

(1) การเปล่ียนแปลงคุณค่า (Statement of Value) 
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(2) การเปล่ียนแปลงคุณค่าการตั้งอยู่ของภูมิทศัน์ (Statement of 
Integrity) 

4) การประเมิน (Evaluation) โดยการประเมินแนวทางและการจดัลาํดับ
ความสาํคญั (Assessment and grading) 

5) การเสนอแนวทางแกปั้ญหา (Recommendation)  
(1) การดูแลรักษาและรักษาให้คงสภาพ  (Maintenance and 

Ppreservation) 
(2) การบูรณะ ปฏิสงัขรณ์ (Restoration-Reconstruction) 
(3) การฟ้ืนฟ ู(Rehabitation) 
(4) การปรับใชป้ระโยชน์ใชส้อยใหม่ (Adaption) 
(5) การพฒันาและการสร้างสรรคใ์หม่ (Development and Creation) 
 

2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัประสบการณ์ 
 

ปัจจุบนันักวิชาการให้สนใจเร่ืองแนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์มากข้ึนทางการท่องเท่ียว 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ท่ีใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ของนกัท่องเท่ียวและ
ประสบการณ์ร่วมระหว่างนกัท่องเท่ียวและชุมชน แต่ประสบการณ์ของชุมชนจากการเปิดรับการ
ท่องเท่ียวนั้นก็เป็นส่ิงสาํคญัเพราะชุมชนเป็นหน่ึงในผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลกัท่ีจะไดรั้บผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบโดยตรง อยา่งไรก็ตามการศึกษาประสบการณ์ของชุมชน ควรศึกษาระดบัการ
เปิดรับการท่องเท่ียวของชุมชนดว้ย 
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2.4.1 ระดับการเปิดรับของชุมชน 
 
ตารางที ่2.1 ภาวะจากการเปิดรับการท่องเท่ียว (Doxey’s Irridex Model)  
 
ลาํดับขั้น คุณลกัษณะ การแสดงออก 

ขั้นแรก ภาวะต่ืนเตน้ยนิดีต่อการ
ท่องเท่ียว 

ในขั้นแรกน้ีชุมชนมีความต่ืนเตน้ยนิดีในการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวและเร่ิมปรากฏแผนพฒันาการท่องเท่ียว 

ขั้นท่ี 2 ภาวะขาดความ
กระตือรือร้นต่อการ
ท่องเท่ียว 

ในขั้นท่ีสองน้ี เร่ิมมีการแบ่งขั้นของการเปิดรับ
นกัท่องเท่ียว และมีปฏิสมัพนัธ์ในเชิงพาณิชยต่์อ
นกัท่องเท่ียวมากข้ึน 

ขั้นท่ี 3 ภาวะกงัวลใจต่อการ
ท่องเท่ียว 

ในขั้นท่ีสามน้ีชุมชนเร่ิมกงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจาก
การท่องเท่ียวท่ีเร่ิมปรากฏใหเ้ห็นและมีความ
พยายามท่ีจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการ
ท่องเท่ียว  

ขั้นสุดทา้ย ภาวะปรปักษต่์อการ
ท่องเท่ียว 

ในขั้นสุดทา้ยน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงการต่อตา้นจาก
ชาวบา้นในขณะท่ีพยายามท่ีจะจาํกดัความเสียหายท่ี
เกิดจากกระแสการท่องเท่ียว 

 
แหล่งทีม่า: Doxey, 1975 quoted in Gibson and Bentley, 2008. 
 

2.4.2 แนวคดิและทฤษฎกีารเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experiential Learning) 
ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ในการดาํรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด

จากการเรียนรู้ในการปรับตวัให้กบัสภาพแวดลอ้มแลว้ความเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมนุษยเ์องก็มี
ทกัษะในการการเรียนรู้อาจเป็นไดท้ั้ง การเรียนรู้ท่ีมนุษยไ์ม่ไดส้นใจ หรือการเรียนรู้ท่ีมนุษยไ์ด้
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ จากการลงมือปฏิบติัจริงและนาํความรู้มาประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
(สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ.ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา, 2545) โดย Loynes  
(2000 quoted in Beard and Wilson, 2006) กล่าววา่ “การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จะเกิดข้ึนไดก้็
ต่อเม่ือคนให้ความหมายและคุณค่าแก่ประสบการณ์นั้น” ซ่ึงตามทศันะของ Lefrancois (2000: 5) 
กล่าวว่า “การเรียนรู้คือการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อประสบการณ์ แต่
ไม่ไดห้มายรวมถึง การเหน่ือยลา้ การเติบโต การใชย้า การไดรั้บบาดเจ็บหรือโรคภยั การเรียนรู้จึง
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เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวิตเป็นผลจากประสบการณ์สามารถเปล่ียนพฤติกรรมมนุษยไ์ด”้ และ 
Kolb (1984 quoted in Jarvis and Stella, 2005: 6) กล่าววา่ “การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ีองคค์วามรู้
ถูกสร้างข้ึนผา่นการเปล่ียนสภาพของประสบการณ์” 

 

 
 
ภาพที ่2.1  วงจรการเรียนรู้   
แหล่งทีม่า: Kolb, 1984 quoted in Park and Bae Son, 2011. 
 

จากภาพท่ี 2.1 วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของ Kolb นั้นแสดงถึงขั้นตอนหรือ
กระบวนการในการเรียนรู้และปรับตวัของบุคคล เร่ิมตน้จากประสบการณ์เชิงรูปธรรม หรือการ
สร้างประสบการณ์จากการลงมือปฏิบติัซ่ึงผูเ้รียนสร้างกรอบความคิดท่ีไดส้ัมผสัและเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สะทอ้นผา่นการสังเกตไตร่ตรอง เพื่อสร้างแนวทางใหม่ หรือปรับปรุงการแกปั้ญหา
ใหดี้ข้ึนจนกลายมาเป็นประสบการณ์เชิงรูปธรรมอีกคร้ัง  

ในทางด้านการท่องเท่ียว การศึกษาประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชนทาํให้
สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตเพื่อการแกไ้ขในปัจจุบนัอนันาํไปสูการพฒันาในอนาคต 
ซ่ึง Gibbs (1988 quoted in Quinton and Smallbone, 2010) ไดเ้สนอแนวทางในการสะทอ้นความคิด
ผ่านประสบการณ์ในอดีต 6 ประการ ซ่ึงการนาํแนวคิดน้ีมีช่วยในเร่ืองการจดัการท่องเท่ียวของ
ชุมชนจะสามารถสะทอ้นไดท้ั้งตวับุคคลและองคก์ร เกิดกระบวนการเรียนรู้ การวิเคราะห์แกไ้ข
ปัญหา การจดัการกบัปัญหาในอนาคต เพื่อการปรับตวัและแนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวท่ี
เหมาะสมและตรงจุดมากข้ึน   

จากภาพท่ี 2.2 แสดงการสะทอ้นความคิดผ่านประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชน
โดยเร่ิมจากเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนเป็นประสบการณ์สู่การตระหนกัรู้และประเมินผลกระทบต่างๆ และ
วิเคราะห์เหตุแห่งการเกิดสถานการณ์นั้นๆ เพื่อหาทางเลือกในการจดัการคร้ังต่อไปเพื่อกลายมาเป็น
ประสบการณ์อีกคร้ังหน่ึง 
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ภาพที ่2.2  วงจรการเปิดรับประสบการณ์ทางการท่องเท่ียวของชุมชน  
แหล่งทีม่า: Gibbs, 1988 quoted in Quinton and Smallbone, 2010. 
 

2.5 แนวคดิการพฒันาชุมชนและทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 

การพฒันา หมายถึง “การทาํใหส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงดีข้ึนหรือเจริญข้ึนใชใ้นทาํนองท่ีผูใ้ดก็ตามยืน่
มือเขา้ไปทาํให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2553) สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของวิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2532: 6) กล่าวถึงการพฒันาไวว้่า “การเปล่ียนแปลงทีมีการกระทาํ
ใหเ้กิดข้ึน หรือมีการวางแผนกาํหนดทิศทางไวล่้วงหนา้ การเปล่ียนแปลงน้ีจะตอ้งเป็นไปในทิศทาง
ท่ีดีข้ึน” อยา่งไรกต็ามการพฒันาชุมชนไม่ใช่การพฒันาทัว่ไป สนธยา พลศรี (2547: 44) มีแนวคิดวา่ 
“การพฒันาชุมชนนั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งความศรัทธาในศกัยภาพของคน ตอ้งพฒันาบุคคลให้มี
ความคิด ความสามารถ ให้ไดรั้บความยุติธรรม มีอิสรภาพ เสรีภาพและความเสมอภาค ในการ
ดาํรงชีวิต โดยการให้การศึกษาและการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม” จากแนวคิดดงักล่าว จะเห็นไดว้่า 
การพฒันาชุมชนนั้นมุ่งเนน้การใหค้วามสาํคญักบัคน ทุนมนุษยใ์นพื้นท่ีมากกวา่ การพฒันาท่ีใหเ้กิด
ความเจริญทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ตามแนวคิดของ สังคม คุณคณากรสกุล (2544: 96) ท่ี
กล่าวถึงการพฒันาไวว้่า “การพฒันา (Development) คือการใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ีจาก
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ทรัพยากรธรรมชาติและความสามารถของกลไกทางสังคมท่ีมีอยู ่โดยไม่พะวงถึงขอบเขตขอ้จาํกดั
ของโครงสร้างพื้นฐานของสังคมในปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ียอมรับกนัว่า
ดีกวา่เดิม” 

 
2.5.1 แนวความคดิของการพฒันาชุมชน 
สนธยา พลศรี (2547: 44-46) กล่าวถึงแนวความคิดของการพฒันาชุมชน ไวด้งัน้ี 

2.5.1.1 คนเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัมากท่ีสุดของชุมชน การพฒันาขีดความสามารถ
ของทุนมนุษยใ์นการดาํรงชีวิต ทั้งเพื่อตนเองและส่วนรวม ทาํให้ชุมชนมีความพร้อมสําหรับการ
พฒันาเพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.5.1.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันาชุมชนอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืนนั้น 
ควรไดรั้บความร่วมมือจากคนในชุมชนโดยชุมชน เพื่อชุมชนและมีการสานต่อจากรุ่นสู่รุ่น โดย
ชุมชนเขา้ร่วมคิด ลงมือทาํ ประเมินผลและรับผดิชอบในผลท่ีเกิดข้ึน 

2.5.1.3 การช่วยเหลือตนเองของชุมชน การพึ่งตนเองทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง 
และการร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายนอกเม่ือเกินความสามารถของ
ชุมชนเท่านั้น 

2.5.1.4 การใช้ทรัพยากรในชุมชน ทรัพยากรของชุมชนในท่ีน้ี อาจหมายถึง 
ทรัพยากรท่ีเป็นมนุษยแ์ละไม่ใช่มนุษย ์นัน่คือ ชาวบา้น เงินทุน เวลา วสัดุ อุปกรณ์ พื้นท่ี ป่าไม ้องค์
ความรู้ในชุมชน และอ่ืนๆ เป็นตน้ ซ่ึงการพฒันาชุมชนจะตอ้งใชท้รัพยากรของตนเองโดยบางส่วน
จะไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาล 

2.5.1.5 การริเร่ิมของประชาชนในชุมชน ในการพฒันาชุมชนนั้น ควรเกิดจากความ
ตอ้งการภายในของชุมชนอย่างแทจ้ริง ไม่ใช่เกิดจากการกาํหนดจากหน่วยงานภายนอกชุมชน ซ่ึง
หน่วยงานภายนอกสมควรเป็นเพียงผูส้นบัสนุนและช้ีแนะแนวทางท่ีสมควรเหมาะสมเท่านั้น การ
คิด ลงมือปฏิบติั ตดัสินใจ ควรเป็นกระบวนการท่ีริเร่ิมและพฒันาโดยชุมชนเอง 

2.5.1.6 ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล ในการกระทาํใด ๆ ย่อมมีขีดจาํกดั
ของตน ดงันั้น การพฒันาควรพิจารณาถึงขอ้จาํกดัของทั้งชุมชนเป็นสําคญัและพิจารณาขอ้จาํกดั
ของหน่วยงานภายนอกเป็นองคป์ระกอบ  

2.5.1.7 การร่วมมือกนัระหว่างรัฐกบัประชาชน ในการร่วมมือระหว่างภาครัฐกบั
ชุมชนควรมีสัดส่วนท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตามควรจะตอ้งอยูบ่นแนวคิดของการพฒันาชุมชน การมี
ส่วนร่วมของชุมชน การพึ่งตนเอง การใชท้รัพยากรในชุมชน และการสนบัสนุนของหน่วยงานภาค
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นอกอยา่งเหมาะสม หากเป็นการดาํเนินการของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจจะเกิดอุปสรรคในการพฒันา ทาํ
ใหไ้ม่สามารถพฒันาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.5.1.8 การพฒันาแบบเบ็ดเสร็จ ในการพฒันาชุมชนให้คุม้ค่ากบัการลงทุนในการ
ใชท้รัพยากรของชุมชนสูงสุด ควรมีการวางแผน ประสานงานอย่างดี และบูรณาการการพฒันา
หลายดา้นพร้อมกนั ไปในทิศทางเดียวกนั 

2.5.1.9 ความสมดุลในการพฒันา การดาํเนินกิจกรรมการพฒันาพร้อมกนัในหลาย
ดา้น จะตอ้งคาํนึงถึงความสมดุลหลาย ๆ อย่างเช่น ความสมดุลของการพฒันาคนและส่งแวดลอ้ม 
การพฒันาร่างกายและจิตใจ เป็นตน้ 

2.5.1.10 การศึกษาภาคชีวิต การพฒันาชุมชนเป็นการให้การศึกษาแก่ทุกคนใน
ชุมชนอย่างต่อเน่ืองและส่งต่อรุ่นต่อรุ่นไปตลอด เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง วิธีการในการบรรลุ
เป้าหมายของชุมชนและหน่วยงานภายนอก โครงการท่ีลงมือปฏิบติัและขบวนการทางสังคมท่ีตอ้ง
อาศยัการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของสงัคมอยูต่ลอดเวลา 

 
2.5.2 การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

2.5.2.1 ความหมาย  
สังคม หมายถึง คนจาํนวนหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัตามระเบียบ กฎเกณฑ ์

(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 1159) โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัร่วมกนั เช่น สังคมชนบท” และสังคม 
คุณคณากรสกุล (2544: 305-306) กล่าวว่า “สังคมคือการท่ีกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ไม่จาํกดัอาย ุไม่จาํกดั
เพศ มารวมกนัอยู่เป็นกลุ่ม มีการสืบต่อกนัไปเร่ือยๆ มีสถาบนั มีวฒันธรรมและมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง สังคมมนุษยป์ระกอบดว้ยระบบสังคมหลายๆ ระบบ เช่น ระบบครอบครัว ระบบเศรษฐกิจ 
ระบบการเมือง ระบบการศึกษา ระบบความเช่ือ” และ สุดา ภิรมยแ์กว้ (2553: 67) กล่าวว่า สังคม 
หมายถึง “กลุ่มคนมากกว่าสองคนข้ึนไป มาอยู่รวมกนัเป็นเวลายาวนาน ในขอบเขตหรือพื้นท่ีท่ี
กาํหนด สมาชิกประกอบดว้ยคนทุกเพศทุกวยัซ่ึงมีการติดต่อสมัพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั โดยมีวฒันธรรม
หรือระเบียบแบบแผนในการดาํเนินชีวิตเป็นของตนเอง และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ สามารถเล้ียงตวัเอง
ได”้  

วฒันธรรม หมายถึง “ส่ิงท่ีทาํความเจริญงอกงามใหแ้ก่หมู่คณะ เช่น วฒันธรรมไทย 
วฒันธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของบหมู่คณะ เช่น วฒันธรรมพื้นบา้น วฒันธรรมชาวเขา” 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 1059) และสงัคม คุณคณากรสกุล (2544: 305-306) กล่าวว่า “วฒันธรรม 
คือ วิถีของความคิด (Way of Thinking) เป็นวิถีชีวิต (Way of Life) และสุนทรียภาพอนัเป็น
ลกัษณะร่วมกนัของผูค้นในแต่ละสังคม” แต่ในความหมายทางวิชาการ วฒันธรรมไม่เก่ียวขอ้งกบั
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การเจริญงอกงาม แต่หมายถึง “ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีมนุษยคิ์ดประดิษฐข้ึ์นมาเพือ่ช่วยในการดาํรงชีวิตอยู่
ในโลกอาจเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์ชส้อย ตลอดจนความรู้ เทคนิควิธีต่างๆ กฎขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา ความเช่ือ หตัถกรรมเป็นตน้” (เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ,์ 2553: 51) 

การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social Change) (สังคม คุณคณากรสกุล, 2544: 308) 
หมายถึง “การเปล่ียนแปลงทางโครงสร้าง เป้าหมายและภารกิจของสังคม ซ่ึงสมาชิกของสังคมตอ้ง
มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงและรับผลการเปล่ียนแปลงนั้น หรือกล่าวอีกความหมายหน่ึง คือ 
ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลาหน่ึงกบัอีกเวลาหน่ึงท่ีเห็นความแตกต่างทั้งทางวตัถุธรรมและ
นามธรรม” และ สุริชยั หวนัแกว้ (2549, 156) กล่าวว่า “การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และการเปล่ียนแปลงทางด้าน
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มและระหว่างองค์ประกอบของสังคมนั้ น โดยการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดก้บัระดบับุคคลและระดบัสถาบนัทางสงัคม” 

การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Culture Change) (สุริชยั หวนัแกว้, 2549: 156-157) 
หมายถึง “การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในดา้นต่างๆ ท่ีมนุษยป์ระดิษฐแ์ละสร้างข้ึน และท่ีสาํคญัคือ ทาํ
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงค่านิยม บรรทดัฐานและระบบสญัลกัษณ์ต่างๆในสังคมนั้น” และ สังคม คุณ
คณากรสกุล, (2544: 84-85) กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมว่า “การเปล่ียนแปลงใน
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัส่ิงใดๆ ในสังคม เน่ืองจาก วฒันธรรมเป็นผลผลิตของกิจกรรม
ระหวา่งมนุษย ์มีการเปล่ียนเปล่ียนใน 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1) การคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ข้ึนมาและไดมี้การนาํมาใชใ้นสงัคม 
2) การท่ีคนในสงัคมไดย้อมรับเอาส่ิงประดิษฐใ์หม่เขา้มาใชใ้นสงัคม 
3) การท่ีวฒันธรรมในสงัคมถึงจุดอ่ิมตวั 
4) มีการทาํซํ้ าแบบเดิมอยูป่กติ ไม่มีความคิดสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
5) คนในสังคมคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่อีกโดยแยกตัวออกจาก

วฒันธรรมเดิม 
จากความหมายของคาํสาํคญัดงักล่าว อาจกล่าวไดว้่า มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสังคมมี

ความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั มีความซบัซอ้นของโครงสร้างในสังคมต่างกนัไป ในแต่ละสังคมจะมี
การสร้างแบบแผนของตนข้ึนมาเพื่อการอยูร่่วมกนั โดยคนในสังคมยอมรับและนาํไปปฏิบติั ซ่ึงก็
คือ วฒันธรรม อย่างไรก็ตามโลกน้ีไม่มีส่ิงใดแน่นอน ดงัคาํสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ เร่ือง
ไตรลกัษณ์ หรือ ลกัษณะ 3 ประการ ทุกส่ิงทุกอยา่งเป็นส่ิงสมมติ ไม่มีความเท่ียงแท ้แน่นอน มีการ
เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ชีวิตมีลกัษณะเกิดข้ึน ดาํรงอยู่และดบัสลายลง สัจธรรมเช่นน้ีเรียกว่า 
อนิจจงั (พระมหาสุรศกัด์ิ สุรเมธี, 2553) จึงทาํให้สังคมและวฒันธรรมสามารถเปล่ียนแปลงได้
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ตลอดเวลา แมว้า่การเปล่ียนแปลงของสงัคมและวฒันธรรมจะแยกจากกนั แต่มกัจะอยูคู่่กนัเสมอ สนิท 
สมคัรการ (2546: 2) กล่าววา่ “การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม คือการเปล่ียนแปลงระเบียบแบบแผน 
ธรรมเนียมประเพณีหรือแนวกําหนดพฤติกรรม และ  การเปล่ียนแปลงทางสังคม คือ การ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขน้กบัพฤติกรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมอนัสืบเน่ือง
จากการมีความสมัพนัธ์ทางสงัคมต่อกนั”   

2.5.2.2 สาเหตุการและกระบวนการการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  
สนิท สมคัรการ (2546: 8) กล่าวถึง สาเหตุการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

ดงัน้ี 
1) การประดิษฐ์คิดคน้ (Invention) การสร้างวิทยาการใหม่ การสร้างธรรม

เนียมปฏิบติัหรือความเช่ือใหม่ มีการยอมรับและนาํไปใชอ้ย่างแพร่หลาย ดาํรงอยู่เกินหน่ึงชัว่อายุ
คนและเกิดกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรม 

2) การขอยมืและลอกเลียนแบบกนั (Cultural Borrowing) การปฏิสัมพนัธ์
กบัสังคมอ่ืน ทั้งทางตรงและทางออ้ม ก่อให้เกิดการติดต่อทางวฒันธรรม จากการพบปะพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิด ค่านิยมและพฤติกรรม การคา้ การศึกษา การอพยพยา้ยถ่ิน นบัเป็นการติดต่อ
ทางตรงและ  การส่ือสารผ่านส่ือต่างๆ  เ ช่น  โทรทัศน์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  งานศิลปะ  วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ภาพยนตร์ เพลง กระแสนิยมต่างถ่ิน การแต่งกาย เป็นตน้ นบัเป็นการติดต่อทางออ้ม 
อยา่งไรก็ตาม Malinowski (1945 อา้งถึงใน สนิท สมคัรการ, 2546: 8-9)ไดเ้สนอแนวความคิดว่า 
“วฒันธรรมเด่นนั้นเปรียบเสมือนกบักระแสนํ้ าซ่ึงอยูท่ี่สูงยอ่มจะไหลลงสู่ท่ีตํ่า” วฒันธรรมเด่นนั้น
สามารถแพร่กระจายเขา้สู่สังคมอ่ืนซ่ึงคนในสังคมนั้ นยอมรับว่าเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ด้อยกว่า
วฒันธรรมของตน เช่น การรับเอาวฒันธรรมเกาหลี ญ่ีปุ่นเขา้มาในประเทศไทย กลุ่มคนในสังคม
บางกลุ่มพยายามปรับตวัเพื่อรับและเลียนแบบวฒันธรรมนั้น มากนอ้ยตามความขอ้จาํกดัของผูรั้บ
และการยอมรับของสังคม โดยการปรับเปล่ียนวฒันธรรมให้สามารถปรับใชก้บัวฒันธรรมของตน 
เรียกวา่ นวกิจกรรม (Innovation) (Barnet, 1953 อา้งถึงใน สนิท สมคัรการ, 2546: 9)  

กระบวนการเปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมท่ีสาํคญัในปัจจุบนั โดยสุริชยั หวนั
แกว้ (2549: 165-166) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1) กระบวนการเปล่ียนแปลงสู่ความเป็นสมยัใหม่ 
(1) การทําให้เป็นเร่ืองทางโลก (Secularization) เป็นกระบวนการ

เปล่ียนแปลงจากความเช่ือทางศาสนาหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ให้กลายมาเป็นเร่ืองท่ีคนในสังคมสามารถ
เขา้ถึงจบัตอ้งไดผ้า่นการใชเ้หตุผล พบไดใ้นสงัคมสมยัใหม่ 
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(2) การยึดหลกัเหตุผล (Rationalization) เป็นกระบวนการใชเ้หตุผล 
ในเร่ืองท่ียงัไม่ชดัเจนใหส้ามารถเขา้ใจหลกัเหตุผลได ้รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน
ดว้ยการปรับองคก์รหรือลดส่ิงท่ีไม่จาํเป็นลง 

(3) การทาํให้เป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) เป็นกระบวนการ 
พฒันาวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขยายกิจกรรมเศรษฐกิจเพื่อการคา้ โดยการใชแ้รงงานท่ี
ชาํนาญเฉพาะอยา่ง 

(4) การทําให้ เ ป็นเมือง  (Urbanization) เ ป็นกระบวนการท่ีชุมชน
กลายเป็นเมือง การเคล่ือนยา้ยแรงงาน หรือการขยายตวัของเมือง วิถีของความเป็นเมืองแพร่กระจาย
เขา้สู่ชุมชนผา่นส่ือต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การศึกษา การแลกเปล่ียนความเห็น รายการ
โทรทศัน์ ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ภาพยนตร์ ดารา นกัแสดง ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ทาํใหชุ้มชนมี
ความตอ้งการการพฒันาคลา้ยชาวเมืองมากข้ึน 

2) กระบวนการเปล่ียนแปลงร่วมสมยั 
(1) การทาํให้เป็นประชาธิปไตย (Democratization) เป็นกระบวนการ

แพร่ขยายของระบบสังคมแบบหน่ึง ท่ีคาํนึงถึง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ดูแลกิจกรรมใน
ชุมชนดว้ยตนเองบนความเสมอภาคเท่าเทียม 

(2) การแพร่ของการจดัการองคก์รขนาดใหญ่ (Bureaucratization) การ
แพร่ขยายของระบบการบริหารงานตามลาํดบัขั้นภายใตก้ารบงัคบับญัชาของหัวหนา้ มีกฎระเบียบ
เฉพาะมกัปรากฏในรูปแบบขององคก์รของรัฐ อุตสาหกรรม การเกษตร องคก์รต่างๆ 

(3) กระบวนการสร้างคนชายขอบ (Marginalization) เป็นกระบวนการ
ท่ีสร้างความเหล่ือมลํ้าในสังคมมากข้ึน การพฒันาเมืองให้เจริญกา้วหน้า แต่กลบัทาํให้ชุมชนอ่ืน
ห่างไกลความเจริญมากยิง่ข้ึน 

(4) กระบวนการโลกาภิวตัน์ (Globalization) เป็นกระบวนการท่ีเม่ือเกิด
ความเปล่ียนแปลงแลว้ส่งผลในวงกวา้งมาก กระจายไปทัว่โลก อย่างรวดเร็ว ทั้งทางลบ เช่น 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก และทางบวก เช่น การร่วมมือกันของนานาประเทศในการรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มภาวะเรือนกระจก โลกร้อน ถือเป็นปัญหาท่ีมีความสาํคญัต่อมนุษยชาติ เป็นตน้ 
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2.5.3 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมน้ีเป็นการนาํเอาทฤษฎีท่ีสามารถนาํมา

ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาชุมชนผ่านปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน ไดแ้ก่ ทฤษฎีวิวฒันาการทาง
สงัคมและวฒันธรรม ทฤษฎีความลา้หลงัทางวฒันธรรม ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม  

2.5.3.1 ทฤษฎีวิวฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม (Evolutionary Theory) 
ทฤษฎีวิว ัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นการนําทฤษฎีวิว ัฒนาการของ 

Charles Darwin นกัชีววิทยาชาวองักฤษท่ีเสนอการปรับตวัของส่ิงมีชีวิตตามสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป เพื่อความอยู่รอด มาการประยุกตใ์ชเ้พื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเร่ิมจาก
สังคมท่ีมีความลา้หลงั ค่อยๆ ปรับสู่ความทนัสมยัมากข้ึน ซบัซอ้นมากข้ึน หากไม่สามารถปรับตวั
ไดก้จ็ะสูญไปในท่ีสุด มีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 

Comte (1915 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 152-153) กล่าวว่า สังคมมีโครงสร้าง 
2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีไม่เปล่ียนแปลงและส่วนท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงสังคมส่วนท่ีเปล่ียนแปลงมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยแบ่งการเปล่ียนแปลงเป็น 3 ขั้นดงัน้ี 

1) ยุดแห่งเทววิทยา (Theological Stage) ยุคท่ีสังคมเช่ือในอาํนาจเหนือ
ธรรมชาติและผูมี้พละกาํลงัเขม้แขง็หรือทหารผูป้กครอง 

2) ยุคแห่งอภิปรัชญา (Metaphysical Stage) ยุคท่ีมนุษย์เช่ือในพลังของ
นามธรรมมากกว่าพลงัเหนือธรรมชาติ เช่น ธรรมชาติ ปรัชญา กระบวนการทางกฎหมาย การใช้
สติปัญญาและเหตุผลมากข้ึน 

3) ยคุแห่งวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (Science and Industry Stage) เป็น
ยุคท่ีมนุษยน์ําเอาวิทยาการท่ีก้าวหน้ามาใช้ ก่อให้เกิดระบบอุตสาหกรรม แต่ช่วงชั้นทางสังคม
ชดัเจนข้ึนและเกิดปัญหาความขดัแยง้มากข้ึน 

Morgan (1964 อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 153-154; ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2543: 7) 
กล่าววา่สงัคมเคล่ือนไหวจากสงัคมท่ีป่าเถ่ือนสู่สงัคมท่ีมีอารยธรรม คือการเปล่ียนแปลงจากสงัคมท่ี
มีโครงสร้างง่ายๆ ไปสู่สังคมท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึนและพฒันาการทางครอบครัว แบ่งเป็น 3 ยุค 
ดงัน้ี 

1) ยคุเห้ียมโหด (Savagery) มีวิวฒันาการแบบง่ายๆ เป็น 3 ระดบั 
(1) ยุคเห้ียมโหดขั้นตํ่า (Lower Savagery) เร่ิมจากการมีมนุษยชาติ 

มนุษยย์งัไม่รู้จกัภาษา หรือการใชไ้ฟ มีระดบัความสัมพนัธ์ทางครอบครัวเป็น The Consanguine 
Family การแต่งงานกนัในครอบครัวร่วมสายโลหิต 
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(2) ยคุเห้ียมโหดขั้นกลาง (Middle Savagery) เป็นยคุท่ีมนุษยรู้์จกัการใช้
ไฟ การตกปลา การล่าสัตวเ์พื่อยงัชีพ มีระดบัความสัมพนัธ์ทางครอบครัวเป็น The Palauan Family 
เป็นการแต่งงานแบบกระจายเครือญาติระหว่างกลุ่ม พี่ชายจะแต่งงานภายในกลุ่มและนอ้งสาวจะ
แต่งงานกบักลุ่มอ่ืน 

(3) ยุคเห้ียมโหดขั้นสูง (Higher Savagery) เป็นยุคท่ีมนุษยรู้์จกัการใช้
ลูกศร ธนูเป็นอาวุธ มีระดบัความสัมพนัธ์ทางครอบครัวเป็น The Pairing Family การแต่งงานตาม
ความสมคัรใจ ชายสามารถมีภรรยาไดห้ลายคน  

2) ยคุป่าเถ่ือน (Barbarism) มีวิวฒันาการต่อเน่ืองจากยคุเห้ียมโหด แบ่งเป็น 
3 ระดบั ดงัน้ี 

(1) ยุคป่าเถ่ือนขั้นตํ่า (Lower Barbarism) เป็นยุคท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์
เคร่ืองป้ันดินเผา 

(2) ยคุป่าเถ่ือนขั้นกลาง (Middle Barbarism) เป็นยคุท่ีมนุษยรู้์จกัการ  
ปลูกพืช เล้ียงสตัว ์และระบบชลประทาน 

(3) ยุคป่าเถ่ือนขั้นสูง (Higher Barbarism) เป็นยุคท่ีมนุษยรู้์จักการใช้
เหลก็เป็นเคร่ืองมือ 

3) ยคุอารยธรรม (Civilization) เป็นยคุท่ีมนุษยเ์ร่ิมประดิษฐ์อกัษรภาษาข้ึน
ใชมี้ระดบัความสัมพนัธ์ทางครอบครัวเป็น The Monogamous Family การแต่งงานเป็นครอบครัว
เด่ียว 

Steward (n.d. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 155) กล่าวว่า วิวฒันาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมเป็นผลรวมของความสัมพันธ์ทางส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมกับ
บุคลิกภาพส่วนรวมของสังคม ซ่ึงจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของการเปล่ียนแปลงนิเวศวิทยา
วฒันธรรม (Cultural Ecology) อนัไดแ้ก่ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงถือ
วา่ เป็นสาเหตุสาํคญัในการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  

นอกจากแนวคิดท่ีกล่าวขา้งตน้ ยงัมีแนวคิดของนกัทฤษฎีอีกหลายท่านได้
ใหค้วามคิดเห็นไวอ้ยา่งน่าสนใจ Spencer (n.d. อา้งถึงใน ภาวินี เพง็ศาสตร์, 2543: 8) เช่ือว่า สังคมมี
วิวฒันาการแบบเจริญก้าวหน้าเสมอด้วยตนเองไม่มีการแทรกแซงจากภาครัฐ สังคมมีลกัษณะ
เหมือนอินทรีสาร มีความสลบัซบัซอ้นตามความใหญ่โตทางโครงสร้าง ส่วนประกอบของสังคมมี
หนา้ท่ีต่างกนัเฉพาะตน หากมีการเปล่ียนแปลงส่วนหน่ึงจะกระทบต่อส่วนอ่ืนและโครงสร้างทั้งหมด 
ในขณะท่ี Durkheim (n.d. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 154) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงบางอยา่ง
ทาํให้เกิดความไร้ระเบียบทางสังคมข้ึน ปัญหาและความขดัแยง้ ซ่ึงสามารถลดไดด้ว้ยการปฏิรูป
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สังคม การจดัระเบียบทางสังคม และ Tylor (n.d. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 154) เสนอ
วิวฒันาการทางดา้นศาสนา โดยเร่ิมตน้จาก ลทัธิวิญญาณ (Animism) การเช่ือในพลงัเหนือธรรมชาติ
สู่การนบัถือพระเจา้หลายองค ์(Polytheism) และการนบัถือพระเจา้องคเ์ดียว (Monotheism)  

ขอ้ดีและขอ้เสียของทฤษฎีวิวฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมในการ
พฒันาชุมชน ศึกษาประวติัความเป็นมา ความเปล่ียนแปลงผา่นช่วงเวลาของสังคมและวฒันธรรม 
ทาํให้มองเห็นแนวโน้มของการพฒันา ขั้นตอนของการเปล่ียนแปลง แต่แนวคิดตามทฤษฎีน้ีเน้น
การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ ไม่มีการวางแผนแน่นอน ทาํใหก้ารเปล่ียนแปลงใชเ้วลานาน ดงันั้น
จึงควรมีการวางแผนการพฒันาจากเร่ืองราวในอดีตเพื่อพฒันาปัจจุบนัและอนาคต (สนธยา พลศรี, 
2547: 156) 

2.5.3.2 ทฤษฎีความลา้หลงัทางวฒันธรรม (Culture Lag Theory) 
“หน่ึงในสองส่วนของวัฒนธรรมท่ีมีความสัมพันธ์กันได้เปล่ียนไปก่อนหรือ

เปล่ียนไปในระดบัท่ีมากกว่าอีกส่วนหน่ึง เป็นเหตุให้การปรับตวัของส่วนท่ีเก่ียวพนักนัน้ีเป็นไป
ไม่ไดดี้เท่าเดิม” (Ogburn, n.d. อา้งถึงใน สนิท สมคัรการ, 2546: 44) โดย Ogburn ยงัไดแ้บ่ง
วฒันธรรมเป็น 2 ประเภท คือ วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) เช่น เทคนิควิทยาการต่างๆ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้สอย และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ (Non-Material Culture) คือ วฒันธรรม 
ประเพณี ค่านิยม ความเช่ือ ในทศันะของเขานั้นมองวา่ส่ิงประดิษฐท์างวตัถุก่อใหเ้กิดความเจริญทาง
วฒันธรรม ซ่ึงวฒันธรรมจะตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัพื้นฐานทางวตัถุ และวฒันธรรมท่ีไม่เป็น
วตัถุจะมีการเปล่ียนแปลงชา้กว่า เน่ืองจากความกลวัการเปล่ียนแปลง กลวัผลกระทบต่อการไดรั้บ
ประโยชน์เดิม การศึกษาผิด ๆ ดงันั้น เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุไปแลว้จะ
ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุ ท่ีม่ีการเปล่ียนแปลงช้ากว่า ทาํให้ไม่
สามารถปรับตวัไดท้นัจึงเกิดความลา้หลงัทางวฒันธรรมข้ึน ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ความ
ขดัแยง้ข้ึน แนวคิดของ Ogburn แตกต่างจาก Marx เน่ืองจากเขาเนน้เทคนิควิทยาการ ส่ิงประดิษฐ์
ต่างๆ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมโดย Marx มองว่าความขดัแยง้อนัเกิดจากความไม่เท่า
เทียมทางเศรษฐกิจส่งผลต่อความเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมี
ความคิดตรงกนัว่า สังคมจะมีพฒันาการกา้วหนา้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีเองส่งผลกระทบซ่ึงกนัและ
กนักบัระบบโครงสร้างในสงัคม 

ขอ้ดีและขอ้เสียของทฤษฎีความลา้หลงัทางวฒันธรรมในการพฒันาชุมชน ทฤษฎี
ความลา้หลงัทางวฒันธรรมใหค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมเป็นปัจจยัในการเปล่ียนแปลงสังคม เขา้ใจ
ถึงกระบวนการในการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม ทาํให้สามารถเขา้ใจความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจากความ
ลา้หลงัทางวฒันธรรม ดงันั้นการวางแผนพฒันาสังคมจึงควรให้ความสาํคญักบับริบทแวดลอ้มและ
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วฒันธรรมท่ีชุมชนยอมรับ พฒันาคนและวตัถุไปพร้อมๆกนัเพื่อช่องว่างของความลา้หลงัให้เกิด
ความสมดุล อยา่งไรก็ตาม การพฒันาคนเป็นส่งจาํเป็นอนัดบัตน้ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม 
จะส่งผลใหมี้การพฒันาวตัถุไปในทางท่ีดีมีคุณธรรมเช่นกนั 

2.5.3.3 ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม (The Diffusion Theory of Cultural)  
“วฒันธรรมเกิดจากจุดศูนยก์ลางจุดใดจุดหน่ึง แลว้จึงพฒันาตนเองจนเขา้รูปแบบดี

แลว้ก็จะแพร่กระจายไปรอบตวัเป็นรัศมีจากวงแคบๆ เป็นวงกวา้งออกไปยงัสังคมเพื่อนบา้น
โดยรอบ” (Boas, 1940: 252 อา้งถึงใน นิยพรรณ วรรณศิริ, 2550: 56) Boas เช่ือวา่ วฒันธรรมเกิดข้ึน
และพฒันาแลว้จึงแพร่กระจายไปพร้อมกบัพฒันาตนเองเม่ืออยู่ท่ีอ่ืนได ้โดยการแพร่กระจายนั้น
อาศยัปัจจยัต่างๆเป็นพาหะในการเดินทาง ไดแ้ก่ ปัจจยัทางภูมิศาสตร์ เป็นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั ไม่มี
อุปสรรคมาวาง เช่น ทะเล ภูเขา ปัจจยัดา้นระยะทาง ไม่ไกลเกินกว่าคนและวฒันธรรมจะเดินทาง
ไปถึง ปัจจยัทางเทคโนโลยีการคมนาคม ซ่ึงเป็นหนทางในการเดินทางของวฒันธรรม ผ่านบุคคล
และเทคโนโลยีอ่ืน เช่น ส่ืออิเลคทรอนิกส์ ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นผูท่ี้มีอาํนาจในการใชจ่้ายเพื่อ
เดินทางไปแพร่กระจายวฒันธรรม ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม การอพยพโยกยา้ย มนุษยไ์ด้
นาํเอาวฒันธรรมของตนไปยงัถ่ินฐานใหม่ดว้ย การแต่งงาน การเดินทางท่องเท่ียว การแสวงบุญ 
ลว้นแลว้แต่ทาํใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธ์ของคนต่างวฒันธรรม 

ข้อดีและข้อเสียของทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรมในการพัฒนาชุมชน
การศึกษาทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรมช่วยให้สามารถมองทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
วฒันธรรม การเปิดรับเอาวฒันธรรมท่ีดีมาเป็นแรงจูงใจในการพฒันา เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํให้
การวางแผนพฒันาโดยการใชว้ฒันธรรมท่ีดีมาเป็นแนวทางการพฒันา แต่ควรนาํกระบวนการและ
องคค์วามรู้ของการพฒันามาปรับใชม้ากกว่ารูปแบบผลสาํเร็จของวฒันธรรมท่ีดีเพราะวฒันธรรมมี
ความแตกต่างการพฒันาจึงตอ้งดูความเหมาะสมของบริบทแวดลอ้มชุมชน แต่ละท่ีและการทราบถึง
การแพร่กระจายวฒันธรรมทาํให้เราสามารถป้องกันการแพร่กระจายของวฒันธรรมต่างถ่ินท่ี
ก่อใหเ้กิดปัญหา โดยการตั้งรับและปรับตวัอยา่งรอบคอบ 

 

2.6 การท่องเทีย่วเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน 
 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคก์บัการสร้างสมดุลของการอนุรักษแ์ละการพฒันา จากเรียนรู้
ความหมายของการอนุรักษ์และการพฒันา คาํว่า สร้างสรรค์ จะตอ้งไม่บ่อนทาํลาย ดังนั้นการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคค์วรมีการต่อยอดทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาแต่โบราณ โดย
เพิ่มคุณค่าของทรัพยากรและหาจุดต่างอย่างสร้างสรรค ์ออกมาเป็นแนวทางการหรือ กิจกรรมการ
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พฒันาอย่างสร้างสรรค์ และมีการแบ่งปันชุมชนอย่างเป็นธรรมเพื่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด     
(สุดสันต ์สุทธิพิศาล, 2554) จากแนวคิดดงักล่าว สามารถท่ีจะสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชนได้
เป็นอยา่งดี  

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จะสร้างความยัง่ยืนไดน้ั้น จะตอ้งเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเจา้ของพื้นท่ีและผูม้าเยือน ควรจะให้ความสําคญัของชุมชนเจา้ของพื้นท่ี บริหารจดัการ 
กาํหนดมาตรการ ตลอดจนมาตรฐานต่างๆ โดยชุมชน เพื่อชุมชน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ สามารถเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างการพฒันาและการ
อนุรักษ ์ผ่านการแนวคิด และรูปแบบของการท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ทาํให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนั ชาวบา้นรู้สึกถึงความเป็นเจา้บา้น เกิดความภาคภูมิใจ ไดรั้บการ
ยอมรับและเคารพในสิทธิมนุษยชน ผูม้าเยือนได้รับประสบการณ์ ความสุข การเรียนรู้ความ
แตกต่าง ความน่าคน้หาของสังคมวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน จากการมีส่วนร่วมในชุมชน 
การศึกษาคุณค่าและซึมซับในความงดงามของทรัพยากร จนเกิดเป็นความรักและหวงแหน
ทรัพยากรของชาติ เม่ือความคิดเดิมๆ เปล่ียนไป เรามีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชนมากข้ึน
จึงส่งผลต่อการตดัสินใจในการพฒันา ซ่ึงจะดาํเนินการอยา่งไร มากเพียงใดใหชุ้มชนและทรัพยากร
สามารถรองรับและยอมรับไดบ้นความเปล่ียนแปลง การอนุรักษอ์ย่างไรให้ทรัพยากรยงัคงอยู่แต่
สามารถพฒันาให้กา้วทนัความเปล่ียนแปลงของโลก ตราบใดท่ีทรัพยากรยงัอยู่ดี ชุมชนยงัคงมี
ความสุข และคุณค่าทางสงัคมและวฒันธรรมยงัไม่เลือนหายไป   

ดงันั้น การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์จึงสามารถเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะสามารถสร้างสมดุล
ให้กบัการอนุรักษแ์ละการพฒันาให้ประสบผลสาํเร็จ โดยจะตอ้งอาศยัความร่วมมือของทั้งชุมชน
เจา้ของพื้นท่ีและผูม้าเยือน ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา 
เป็นตน้ ซ่ึงทุกฝ่ายจะต้องเขา้ใจหลักการและหัวใจของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ รับรู้และ
มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรการท่องเท่ียวทั้ งท่ีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ การวางแผนการ
ดาํเนินงานบนพื้นฐานความยัง่ยนื การกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการทั้งระบบ รวมทั้งกิจกรรม
การท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกบับริบทของสังคม ตลอดจนการปฏิบติัอยา่งเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนไปในทิศทางเดียวกนัอย่างมีเอกภาพ การควบคุมดูแลและการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
พฒันาในกาลต่อไป ไม่เช่นนั้นการท่องเท่ียวจะเป็นเพียงเคร่ืองมือในการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชน
ในอุดมคติของนกัวิชาการ ไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ภาพที ่2.4  แผนท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 2 
แหล่งทีม่า: บริษทั เมตามีเดีย เทคโนโลย ีจาํกดั, 2555. 
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ภาพที ่2.5  อาณาเขตติดต่อของบา้นโคกโก่ง 
แหล่งทีม่า: แผนท่ีอบต.กดุหวา้ อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ, 2551. 
 

2.7.1 กายภาพ 
หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 5 บา้นโคกโก่ง ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉิ

นารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของอาํเภอกุฉินารายณ์ ห่างจากจากจงัหวดั
กาฬสินธ์ุไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 90 กิโลเมตร โดยทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบั
บา้นห้วยแดง หมู่ท่ี 6 ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศใตมี้อาณาเขตติดต่อกบั
บา้นนาไคร้ หมู่ท่ี 7 ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศตะวนัตก มีอาณาเขต
ติดต่อกบับา้นวงัมน หมู่ท่ี 3 ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ทิศตะวนัออก มี
อาณาเขตติดต่อกับบ้านขุมข้ียาง หมู่ท่ี 12 ตาํบลกุดหว้า อาํเภอกุฉินารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ 
นอกจากน้ี หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีเน้ือท่ีสาํหรับการอยูอ่าศยั ประมาณ 120 ไร่ และเน้ือ
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ท่ีสาํหรับการเกษตร 1,380 ไร่ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาลอ้มรอบทั้ง 4 ดา้น (ตั้ง
ช่ือวา่ “บา้นโคกโก่ง” ตามลกัษณะภูมิประเทศ ท่ีมีภูเขา) ป่าไม ้พืชพรรณและสตัวป่์า  

หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีประชากรทั้งส้ิน 574 คน แยกเป็นชาย 293 คน หญิง 
จาํนวน 281 คน และมี 195 ครัวเรือน โดยในพื้นท่ีชุมชนมีโรงเรียนบา้นโคกโก่ง เป็นโรงเรียนระดบั
ประถมศึกษา (อ.1-ป.6) วดัศรีภูขนัธ์ (ช่ือเดิม วดับา้นโคกโก่ง) ชุมชนนบัถือศาสนาพุทธ และมีสุข
ศาลา ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นคอยดูแล นอกจากน้ี ชุมชนยงัมีการตั้งเวร
ยามท่ีราชการกาํหนดและอาสาสมคัรเฝ้าระวงัในหมู่บา้นเพื่อดูแลความปลอดภยั 

การคมนาคมขนส่ง เส้นทางเขา้ออกหมู่บา้นมีเพียงเส้นทางเดียว เป็นถนนลาดยางแยกจาก
ถนนสายสมเดจ็-มุกดาหารท่ีบา้นนาไคร้ 

 
2.7.2 สังคมและวฒันธรรม 

2.7.2.1 ความเป็นมาของชุมชน 
หมู่บา้นโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กเดิมชาวผูไ้ทโคกโก่งเป็นชนกลุ่มหน่ึงท่ี

อพยพมาจากประเทศจีนตอนใตเ้คล่ือนลงมาผ่านเวียดนามและลาวขา้มฝ่ังแม่นํ้ าโขงเขา้มาตั้งหลกั
แหล่งอยู่ทางภาคอีสานของไทย เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2432 มีราษฎรจากบา้นโนนนํ้ าคาํ (คาํเฮ้ีย) 
อาํเภอคาํชะอี จงัหวดันครพนม (มุกดาหารในปัจจุบนั) ประมาณ 9-10 ครอบครัว โดยการนาํของ
นายอุปชัย ไดอ้พยพมาตั้งบา้นเรือนทางทิศตะวนัออกของบา้นโคกโก่งในปัจจุบนัตั้งช่ือบา้นว่า 
“บา้นทุ่งบกัเฒ่า” ปัจจุบนัเป็นบา้นร้าง และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2449 ราษฎรจากบา้นทุ่งบกัเฒ่าไดย้า้ย
มาตั้งเรือนในบริเวณท่ีเป็นหมู่บา้นในปัจจุบนั และไดต้ั้งช่ือว่า “บา้นโคกโก่ง” ตามลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีมีภูเขาโดยมีผูใ้หญ่บา้นปกครองหมู่บา้นรวม 9 คนและคนปัจจุบนัคือ นางสมบติั สมสวย 
บา้นโคกโก่งเป็นหมู่บา้นท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผูไ้ท จากกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยโดยทัว่ไปแลว้ชาวผูไ้ทชอบอาศยัอยูใ่กลภู้เขา
เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาอาศยัธรรมชาติในการดาํรงชีวิต เช่น กระต๊ิบ ตะกร้า และเคร่ืองใชอ่ื้น ชาวผูไ้ท
เป็นผูย้ดึมัน่ในธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ภาษาพดู การแต่ง
กาย การทอผา้พื้นถ่ิน ดนตรีพื้นบา้น การจกัสานไมไ้ผ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปนิสัยโอบออ้มอารี ยิ้ม
แยม้แจ่มใส และความเป็นมิตร และมีพิธีกรรมท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ พิธีเหยา เป็นการรักษาผูป่้วยโดยขอ
ขมาผท่ีีทาํใหเ้จบ็ป่วย พิธีเล้ียงผบีา้น และพิธีเล้ียงเจา้ปู่ตา (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุหวา้, 2553) 

2.7.2.2 ประเพณีและวฒันธรรม 
ฮีต 12ครอง 14 งานบุญประจาํปี การมีพ่อล่ามแม่ล่ามในพิธีแต่งงานการบายศรีสู่

ขวญั หมอเหยา (หมอรักษาผูป่้วย) การเล้ียงเจา้ปู่ตา การเล้ียงผบีา้น 
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2.7.2.3 กลุ่มองคก์รท่ีสาํคญั 
หมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ประกอบไปดว้ยกลุ่มองคก์รต่างๆ ดงัน้ี  

1) กลุ่มสตรีอาสา 
2) กลุ่มแม่บา้น (เยบ็เส้ือดว้ยมือ) 
3) กลุ่มร้านคา้ชุมชน 
4) กลุ่มสหกรณ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์
5) กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต 
6) กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

 
2.7.3 การท่องเทีย่วและทรัพยากรการท่องเทีย่ว 

2.7.3.1 หมู่บา้นวฒันธรรมโคกโก่ง เกิดข้ึนในปี 2541 โดยนาย ประสิทธ์ิ พรรณ
พิสุทธ์ิ ผูว้่าราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุ จากแนวคิดการตอบสนองนโยบายการท่องเท่ียวของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Amazing Thailand) และการสร้างตวัตนให้แก่หน่ึงในคาํขวญัของ
จงัหวดักาฬสินธ์ุ คือ วฒันธรรมผูไ้ท ให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการสืบทอดต่อไป ซ่ึงการดาํเนินการ
นั้น นายประสิทธ์ิไดศึ้กษาพื้นท่ีต่างๆ ในจงัหวดักาฬสินธ์ุมากมาย และสถานท่ีท่ีเหมาะสมทั้งทาง
วฒันธรรมท่ียงัคงอยู่ มีการสืบสานศิลปะ วฒันธรรมผูไ้ทอย่างเขม้แขง็ทางกายภาพท่ีเหมาะสมกบั
การเดินทางท่องเท่ียว เช่น หมู่บา้นขนาดเลก็ มีสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง ทาํใหบ้า้นโคกโก่งไดรั้บ
เลือกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมผูไ้ทท่ีสาํคญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ อีกทั้งไดน้าํการท่องเท่ียว
แบบโฮมสเตย ์เขา้มาในหมู่บา้น โดยมีการทาํประชาพิจารณ์ซ่ึงชาวบา้นให้การยอมรับและทาง
กรมการท่องเท่ียว ไดส้นบัสนุนการพฒันาโฮมสเตยด์ว้ยการเป็นผูดู้แลและนาํมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยหรือท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทมาตรฐานไทย มาใชใ้นหมู่บา้น และเกิดเป็นสหกรณ์การ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตยซ่ึ์งคณะกรรมการเป็นกลุ่มชาวบา้น และไดย้ดึเกณฑก์ารรับบา้นท่ีจะรองรับ
นกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, ม.ป.ป.) จากคุณสมบติั
โฮมสเตย ์เบ้ืองตน้ 6 ประการ ดงัน้ี 

1) เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวตอ้งถือว่าการทาํโฮมสเตยเ์ป็นเพียง
รายไดเ้สริมนอกเหนือรายได ้จากอาชีพหลกัของครอบครัวเท่านั้น 

2) มีห้องพกัหรือพื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นเหลือและไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
สามารถนาํมาดดัแปลงใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกัได ้

3) นกัท่องเท่ียวตอ้งเขา้พกัคา้งแรมในชายคาเดียวกบัท่ีเจา้ของบา้นอาศยัอยู ่
โดยมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมและวิถีชีวิตระหวา่งกนั 
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4) สมาชิกในครอบครัวตอ้งมีความยินดีและเต็มใจท่ีจะรับนกัท่องเท่ียวให้
เขา้มาพกัคา้งแรมในชายคาเดียวกบัเจา้ของบา้น พร้อมทั้ง ถ่ายทอดวฒันธรรมอนัดีงามของทอ้งถ่ิน
นั้นแก่นกัท่องเท่ียว 

5) เจา้ของบา้นและสมาชิกในครอบครัวให้ความร่วมมือกบัชุมชนในการ
จดัการโฮมสเตยเ์ป็นอยา่งดี 

6) บา้นนั้นตอ้งเป็นสมาชิกของกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ ท่ีร่วมกนัจดัการ
โฮมสเตยข์องชุมชนนั้น 

จากการใชเ้กณฑด์งักล่าว มีบา้นท่ีเขา้ร่วมให้บริการโฮมสเตย ์จาํนวน 50 หลงั และ
บา้นท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์ไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวไดน้ั้น คณะกรรมการไดจ้ดัสรรหน้าท่ีอ่ืน
ให้กบัสมาชิกสหกรณ์ เช่น การประกอบอาหาร การแสดง การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การให้ขอ้มูล 
เป็นตน้ โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งเหมาะสม 

 
ตารางที ่2.2 อตัราค่าบริการโฮมสเตยข์องชุมชนบา้นโคกโก่ง 
 

อตัราค่าบริการ การให้บริการ 
500 บาท/คน/วนั นกัท่องเท่ียว 40 คนข้ึนไป 

(อาหาร 2 ม้ือ ท่ีพกั พิธีการตอ้นรับ บายศรี สนัทนาการตอนกลางคืน) 

เหมาจ่าย 
20,000 บาท 

นกัท่องเท่ียวนอ้ยกวา่ 40 คน 
(อาหาร 2 ม้ือ ท่ีพกั พิธีการตอ้นรับ บายศรี สนัทนาการตอนกลางคืน) 

150 บาท/คน/วนั นกัท่องเท่ียวกลุ่มเลก็ 3-4 คน (อาหาร 2 ม้ือ ท่ีพกั) 

 
แหล่งทีม่า: ขวญัชยั ปัททะทุม, 2555. 
 

2.7.3.2 ทรัพยากรการท่องเท่ียว  
หมู่บา้นโคกโก่งมีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม ้พื้นท่ีประมาณ 400ไร่ และเป็นท่ีตั้งของ

วนอุทยานแห่งชาติภูวัว นํ้ าตกตาดสูง ลําห้วยแดง ลาํห้วยแล้ง ต้นไม้นานาพันธ์ุ ทรัพยากร 
ธรรมชาติสมบูรณ์ และป่าชุมชน โดยมีทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 
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1) วนอุทยานภูผาววั มีพื้นท่ีประมาณ 4,000 ไร่ ทางดา้นทิศเหนือของ
หมู่บา้น ธรรมชาติสวยงาม มีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ชมตน้ไมป้ระจาํถ่ิน และพืชสมุนไพร 
(นํ้าตกตาดสูง นํ้าตกตาดยาว ผานางแอ่น ผานางคอย ดานโหลง นาํเตา้ปรุง ผาคนัย ูไก่แกว้ เป็นตน้) 

2) นํ้าตกตาดสูง อยูห่่างจากหมู่บา้นโคกโก่ง ประมาณ 200 เมตร 
3) นํ้าตาดยาว เป็นลานสไลเดอร์ธรรมชาติท่ีกวา้งใหญ่และค่อนขา้งยาว 
4) ดานโหลง เป็นลานหินกวา้งใหญ่เน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ มีตะบองเพชร

หิน ข่อยดาน และไมป่้านานาชนิดข้ึนอยูเ่ป็นจุดๆ ตามธรรมชาติ เม่ือยืนอยูบ่ริเวณนั้นเหมือนอยูใ่น
ประเทศซาอุดิอาราเบีย 

5) วดัสิมนาโก อยูห่่างจากหมู่บา้นโคกโก่ง 19 กม. ชมพิพิธภณัฑช์าวผูไ้ท 
มีวตัถุ และเคร่ืองใชข้องชาวผูไ้ท สมยัโบราณใหช้มมากมาย 

6) วนอุทยานภูผาผึ้ง อยูห่่างจากหมู่บา้นไปทางทิศเหนือประมาณ 12 กม. 
สามารถเดินป่าชมธรรมชาติ ลานหินปุ่ม จุดชมวิว ถํ้าฝ่ามือแดง 

7) สะพานหิน (ขวัหิน) ท่ีเกิดจากการสร้างสรรคธ์รรมชาติ 
8) หมู่บ้านหนองห้าง-ห้วยม่วง อยู่ห่างจากหมู่บ้านโคกโก่งประมาณ         

18 กม. ชาวบา้นท่ีน่ีเป็นชาวผูไ้ทยท่ีมีฝีมือ ในการผลิตสินคา้หตัถกรรมเคร่ืองจกัสานดว้ยไมไ้ผ ่เช่น 
กระเตาะ กระต๊ิบ 

9) เขตรักษาพนัธ์ุสัตว์ป่าภูสีฐาน อยู่ห่างจากหมู่บ้านโคกโก่งประมาณ       
27 กม. มีทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สมุนไพร ลานหิน อ่างเกบ็นํ้าสีฐาน 

10) วดัป่าพุทธบุตร อยู่ห่างจากหมู่บา้นโคกโก่งประมาณ 30 กม. เป็น
สถานท่ีเก็บตน้ไมก้ลายเป็นหิน และซากฟอสซิลปลาเลปิโดเทส ซ่ึงเป็นพนัธ์ุปลาโบราณจาํนวน
มากมาย โดยขดุพบท่ีภูโหล่ย 

11) ศูนยแ์กะสลกัหินบา้นนากะเดา ชาวบา้นมืออาชีพแกะสลกัหินเป็นรูป
ใบเสมา ลูกนิมิตร และรูปสตัวต่์างๆ อยูห่่างจากบา้นโคกโก่งประมาณ 47 กม. 

12) วนอุทยานภูแฝก โดยเดก็หญิงพชัรี ไวเสน และเด็กหญิงกลัยามาศ เป็น
ผูพ้บเห็น เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2539 ระหว่างท่ีไปเท่ียวป่ากับผูป้กครอง พบเห็นรอยเท้า
ไดโนเสาร์พนัธ์ุคาโนซอร์ ซ่ึงเป็นไดโนเสาร์กินเน้ือ ติดอยูท่ี่ลานหินทางนํ้ าไหล ขนาดใหญ่ชดัเจน 
จาํนวน 7 รอย ห่างจากหมู่บา้นโคกโก่งประมาณ 40 กม. 

13) ภูกุม้ขา้ว อ.สหสัขนัธ์ เป็นแหล่งคน้พบซากฟอสซิลกระดูก ไดโนเสาร์
ชนิดกินพืชมากกว่า 600 ช้ิน ทบัถมอยู่บริเวณเดียวกนั เป็นสถานท่ีตั้งสถานีวิจยัไดโนเสาร์ มี
เจา้หนา้ท่ีกรมทรัพยากรธรณี ปฏิบติังานขดุและวิจยัซากฟอสซิล ไดโนเสาร์ มีอาคารครอบคลุมและ
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นิทรรศการเร่ืองไดโนเสาร์จากแหล่งต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถานท่ีก่อสร้างพิพิธภณัฑ์
ไดโนเสาร์ จ.กาฬสินธ์ุ อยูห่่างจากบา้นโคกโก่ง ประมาณ 95 กม. 
 

2.7.4 เศรษฐกจิ 
ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ีย 42,723.06 บาท ต่อคนต่อปี โดยอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ทาํนา

ขา้ว และเล้ียงสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร และอาชีพเสริม ทอผา้ เยบ็เส้ือมือ จกัรสาน การท่องเท่ียว 
และเกบ็ของป่า 
 

2.8 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

อาทิตยาพร อรุณพิพฒันพงศ ์(2554) ศึกษาแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุในจงัหวดันครพนม มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดันครพนม
ท่ีเอ้ือต่อการท่องเท่ียว เพื่อประเมินศกัยภาพทางการท่องเท่ียวของกลุ่มชาติพนัธ์ุและเพื่อจดัทาํ
แผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดันครพนม 7 ชนเผ่า คือผูไ้ท 
ไทยกะเลิง ไทยโส้ ไทยแสก ไทยญอ้ ไทยข่า และไทยอีสาน จากการประเมินศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุทั้ง 5 ดา้น (ดา้นคุณค่ามรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ดา้นกายภาพของพื้นท่ี ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวกและบริการทางการท่องเท่ียว 
ดา้นค่านิยมต่อแหล่งท่องเท่ียวและดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค)์ พบว่า ชนเผา่ท่ีมีศกัยภาพมาก
ท่ีสุดคือกลุ่มไทโส้ รองลงมาคือเผ่าผูไ้ทและชนเผ่าท่ีนอ้ยท่ีสุดคือชนเผ่าไทยกะเลิง จากการศึกษา
ดงักล่าวสามารถจดัทาํแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุในจงัหวดั
นครพนม ซ่ึงประกอบดว้ย 4 แผนงานหลกั คือ 1) การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 2) การพฒันาองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 3) การยกระดับ
มาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุและ 4) การสร้างความร่วมมือกบัชุมชนใน
การจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

วิยะดา เสรีวิชยสวสัด์ิ (2555) ศึกษาการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาตินิยมในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทยและเพ่ือศึกษาขั้นตอนของกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติสนใจและเพื่อเสนอรูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในเขตภาคเหนือตอนบนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย  และ
แม่ฮ่องสอน ผลการการศึกษาพบว่า รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคป์ระกอบดว้ย 3 ส่วน คือ    
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1) องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คนมนชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี กิจกรรม
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานภาครัฐท่ีสนับสนุน ผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์     
2) คุณลกัษณะสําคญัของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การใช้
ทรัพยากรท่ีมี การจัดกิจกรรมกลุ่มเล็ก นักท่องเท่ียวได้เรียนรู้ประสบการณ์และใช้ความคิด
สร้างสรรค ์และการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 3)การดาํเนินการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ในชุมชน ไดแ้ก่ การจดัตั้งศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
ขอ้มูล การจดักิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์การใชศ้กัยภาพเชิงสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้วฒันธรรมใน
ชุมชน ทั้งน้ีคนในชุมชนจะเป็นผูมี้บทบาทในการดาํเนินการท่องเท่ียวจากการสนับสนุนของ
หน่วยงานภาครัฐ 

พชระ พิพฒันโยธะพงศ ์(2547) ไดศึ้กษา การจดัการแหล่งพกัอาศยัแบบโฮมสเตยเ์พื่อการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา หมู่บา้นวฒันธรรมผูไ้ทบา้นโคกโก่ง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิธีการจดัการแหล่งพกัอาศยัท่ีเหมาะสมสําหรับแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีท่ีพกัแบบโฮมสเตยเ์พื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และศึกษาสภาพทัว่ไปในปัจจุบนัของ
แหล่งท่ีพกัอาศยัท่ีมีวฒันธรรมเฉพาะของชุมชนท่ีเป็นท่ีพกัแบบโฮมสเตยเ์พื่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ไดก้าํหนดกรอบในการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการกระบวนการ และรูปแบบการบริหารจดัการแหล่งพกั
อาศยัแบบโฮมสเตยเ์พื่อการท่องเท่ียว รวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการองคก์าร การจดัการดา้นกายภาพ 
การจดัการดา้นการตลาด การจดัการดา้นการเงิน การจดัการดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว และการ
จดัการดา้น ผลการศึกษาพบว่า สภาพทัว่ไปในหมู่บา้นโคกโก่ง ไดเ้ปิดโฮมสเตยม์าตั้งแต่ ปีพ.ศ.
2541 จนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2547) นบัเป็นเวลา 6 ปี มีรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีท่ีพกัแบบ
โฮมสเตย ์มีการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางและการปฏิบติั สภาพ
ทัว่ไปในหมู่บา้น เป็นหมู่บา้นชนบท ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม และประเพณี เป็นเอกลกัษณ์ของชาวผู ้
ไท และดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พื้นท่ีในหมู่บา้นร้อยละ 90 ใชท้าํ
นา แหล่งพกัอาศยัส่วนใหญ่เป็นอาคารคร่ึงอิฐคร่ึงไมช้ั้นเดียว ใตถุ้นสูง เช่นเดียวกบับา้นโดยทัว่ไป
ในภาคอีสาน ในหมู่บา้นมีวดัเป็นศูนยก์ลางในการทาํกิจกรรมต่างๆ และชาวบา้นมีชีวิตผกูพนักบัป่า
และภูเขา ซึงเป็นแหล่งอาหาร แหล่งนํ้ า ซ่ึงการจดัการการท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่งพบว่า 1) มี
การจดัการองคก์ารแบบท่ีชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม ชุมชนให้ความร่วมมือ และพอใจใน
กระบวนการท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน แต่มีจุดอ่อน 
คือ ไม่มีการแบ่งงานให้มีผูรั้บผิดชอบดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว และการให้คาํปรึกษา
ของท่ีปรึกษาไม่เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 2) การจดัการดา้นกายภาพพบว่าหมู่บา้นโคกโก่งไม่มี
เอกลกัษณ์ทางดา้นกายภาพท่ีชดัเจนของสถาปัตยกรรมผูไ้ท จึงไม่ไดน้าํเสนอลกัษณะทางกายภาพ
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ของหมู่บา้นเป็นจุดเด่นในการท่องเท่ียว มีการจดัการเพียงบาํรุงรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบของบา้นพกัโฮมสเตยโ์ดยเจา้ของบา้นเป็นผูด้าํเนินการ ส่วนใหญ่สามารถทาํไดเ้รียบร้อย 
และนกัท่องเท่ียวพอใจ 3) การประชาสัมพนัธ์ท่ีดาํเนินการเอง โดยชุมชนในปัจจุบนั ยงัไม่เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายหลกั ทาํให้นักท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวน้อย จึงตอ้งการสนับสนุนของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และเพ่ิมจํานวน
นกัท่องเท่ียว 4) ชุมชนมีความตอ้งการเงินทุนสาํหรับบาํรุงรักษาบา้นพกัท่ีเป็นโฮมสเตย ์และแหล่ง
ท่องเท่ียวในหมู่บา้น จึงควรให้การสนบัสนุนเงินกองทุนเพิ่มเติม สาํหรับใชจ่้ายในการบาํรุงรักษา
บา้นพกั และแหล่งท่องเท่ียวดงักล่าว จากเดิมท่ีมีการจดัการจดัสรรสําหรับกิจกรรมการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวเท่านั้น 5) การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวของหมู่บา้น เนน้การนาํเสนอ ดา้นวฒันธรรม
ความเป็นอยูท่ี่เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนและวิถีชีวิตของชาวผูไ้ทท่ีสัมพนัธ์กบัป่าและภูเขา และควร
ส่งเสริมใหจ้ดักิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต เช่น ในช่วงฤดูเก่ียวขา้วใหน้กัท่องเท่ียวมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดว้ยเพื่อเพิ่มจุดเด่นในกิจกรรมการท่องเท่ียวของหมู่บา้น 6) ขีดความสามารถ
ในการรองรับนกัท่องเท่ียวของชุมชนข้ึนอยูก่บัจาํนวนท่ีพกัท่ีชุมชนสามารถจดัใหน้กัท่องเท่ียวเขา้พกั
ได ้แต่จะตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และมีการจดัการขยะ
และนํ้ าเสียในหมู่บา้นเพิ่มเติม เพื่อให้รองรับนกัท่องเท่ียวไดต้ามจาํนวนท่ีพกัท่ีมีอยู่ ขอ้เสนอแนะ
อ่ืนๆ ท่ีควรเร่งดาํเนินการไดแ้ก่ การจดัให้มีการรวมกลุ่มของแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีอยู่ใกลเ้คียง 
และจดักิจกรรมร่วมกนัเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวในชุมชน 

สุกานดา ฟองยอ้ย (2546) ไดศึ้กษาการจดัการท่องเท่ียวชุมชนชาวผูไ้ท หมู่บา้นโคกโก่ง     
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษารูปแบบ กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ของชุมชนชาวผูไ้ทหมู่บา้นโคกโก่ง ศึกษาขอ้มูลของนกัท่องเท่ียวใน
ดา้นความรู้เก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความรู้เก่ียวกบัชุมชน ทศันคติเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวชุมชน พฤติกรรมดา้นการท่องเท่ียวชุมชน ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเท่ียวในมุมมองของนกัท่องเท่ียวและทศันคติความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อหมู่บา้นโคก
โก่ง ศึกษาขอ้มูลของคนในพ้ืนท่ีในดา้นความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ความรู้
เก่ียวกบัการท่องเท่ียวในชุมชน ความตอ้งการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นท่ี รวมทงัปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวในมุมมองของคนในพ้ืนท่ี และเพ่ือเสนอแนะแนวทางการจดัการ
ท่ีเหมาะสมกบัการจดัการการท่องเท่ียวชุมชน ของชุมชนชาวผูไ้ทในหมู่บา้นโคกโก่ง จากการศึกษา
พบว่า องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวชุมชน 3 มิติใหญ่ๆ คือ มิติดา้นภูมิศาสตร์ พบว่า หมู่บา้นโคก
โก่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีตั้ งอยู่ในเขตชนบท และแหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นมีความสวยงามทาง
ธรรมชาติ มิติทางดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่า หมู่บา้นโคกโก่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
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โดดเด่นทางวฒันธรรม การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวมีการคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยู่และ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียวและคนในพ้ืนท่ี โดยนกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ และ
มิติด้านการจดัการ พบว่า ทุกคร้ังท่ีมีนักท่องเท่ียวติดต่อเขา้มาท่องเท่ียวและพกัแรมในหมู่บา้น 
ผูใ้หญ่บา้นเรียกประชุมลูกบา้นเพื่อร่วมกนัวางแผนดาํเนินงาน โดยผูใ้หญ่บา้นจะเปิดโอกาสให้ทุก
คนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการจดัการซ่ึงเป็นหวัใจหลกัของการท่องเท่ียวชุมชน แต่หมู่บา้นโคกโก่งยงั
ขาดระบบการควบคุมและประเมินผลการดาํเนินงานท่ีชดัเจนและมีประสิทธิผล ส่วนปัญหาและ
อุปสรรคในการดาํเนินงานพบว่า มี 2 ประการคือ การสาํรองท่ีพกัของนกัท่องเท่ียว และการจดัการ
ทางดา้นการเงิน ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางการจดัการแบ่งเป็น แนวทางสาํหรับคนในพื้นท่ี คือ 
ควรจดัการท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัศกัยภาพและความสามารถของชุมชนให้ความสาํคญักบัการมี
ส่วนร่วมและมีการจดัสรรผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม และ แนวทางสาํหรับนกัท่องเท่ียว คือ ควร
เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือช้ีแนะทั้งคนในพ้ืนท่ีและนักท่องเท่ียวเพื่อจะนําไปสู่ผลสําเร็จของการ
จดัการท่องเท่ียวชุมชนและนาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ประภาส อิทนปสาธน์ (2546) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการบริหารจดัการท่องเท่ียวแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม: กรณีหมู่บา้นโคกโก่ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ พบวา่ การจดัองคก์รชาวบา้น 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นโครงสร้าง ดา้นผูน้าํ ดา้นเป้าหมาย ดา้นกิจกรรมร่วมกนัการประสานงานและการ
ส่ือสาร และการติดตามประเมินผล ซ่ึงในภาพรวม 6 ดา้น ระดบัค่าเฉล่ียของสมาชิกอยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย คือดา้นกิจกรรมร่วมกนั ดา้นการประสานงาน
และการส่ือสาร ดา้นโครงสร้างดา้นเป้าหมายร่วมกนั ดา้นผูน้าํและดา้นการติดตามประเมินผล การมี
ส่วนร่วมของชาวบา้นโคกโก่งใน 4 ดา้น พบว่า ค่าเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดบัมีส่วนร่วมมาก โดยมี
ค่าเฉล่ียเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมดาํเนินการ ร่วมตดัสินใจ และร่วม
วางแผน ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวใน 6 ดา้น พบวา่ ภาพรวมความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ ความพึงพอใจดา้นวฒันธรรม และวิถีชุมชนมากท่ีสุด ดา้นกิจกรรมท่ี
เตรียมไวใ้ห้นกัท่องเท่ียว และดา้นความพอใจโดยรวม ส่วน 3 ดา้นท่ีเหลืออยู่ในระดบัพอใจปาน
กลาง คือ การตอ้นรับ การบริการ ดา้นความปลอดภยั และดา้นสถานท่ี สําหรับปัญหาอุปสรรค 
นกัท่องเท่ียวรู้สึกกงัวลถึงการรักษาความปลอดภยั จึงควรเพ่ิมแสงสว่าง การจดัเวรยามในการดูแล
ความเรียบร้อย ทั้งน้ี แนวทางพฒันาในดา้นจดัองคก์ร ชาวบา้นในเร่ืองการพฒันาความเขา้ใจใหเ้ห็น
ความสาํคญั การติดตามประเมินผล ขณะท่ีดา้นการมีส่วนร่วมควรพฒันาและใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ
ในกระบวนการวางแผน และในส่วนของนกัท่องเท่ียวควรเพิ่มความพึงพอใจดา้นสถานท่ีพกัและ
หมู่บ้าน ด้านการต้อนรับและการบริการและด้านความปลอดภัยในการท่องเท่ียวแบบสัมผสั
วฒันธรรมชนบทกับภาคการเกษตรในชนบทการท่องเท่ียวสามารถเสริมรายได้ภาคเกษตร นํา
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ผลผลิตการเกษตรท่ีมีอยูห่รือสินคา้ทอ้งถ่ินเป็นเอกลกัษณ์เด่นในชุมชนมาเช่ือมกบัการท่องเท่ียวได้
ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัเกษตรท่ีมีในทอ้งถ่ิน หรือเช่ือมโยงผลิตผลการเกษตรจากทอ้งถ่ินไปสู่เมือง
โดยอาศยัการท่องเท่ียว เป็นการพฒันาภาคเกษตรของชาวชนบทในการท่องเท่ียว 
 เจษฎ์ศิริ เถ่ือนมูลละ (2553) ไดศึ้กษาองค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรม กรณีศึกษา: 
ชุมชนภูไทบา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํการศึกษาเก่ียวกบัองคป์ระกอบทาง
ภูมิทศัน์วฒันธรรม โดยศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อสามารถระบุประเภทและคุณค่าของภูมิทศัน์
วฒันธรรมของพื้นท่ีศึกษา รวมทั้งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการจดัการภูมิทศัน์
วฒันธรรมในพื้นท่ี และเพื่อเสนอแนะแนวทางการจดัการภูมิทศัน์วฒันธรรม จากการศึกษาพบว่า   
1) องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ว ัฒนธรรมท่ีสําคัญของชุมชนภูไทบ้านโคกโก่งประกอบด้วย
องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมดา้นการตั้งถ่ินฐาน ดา้นสถาปัตยกรรม ดา้นการประกอบอาชีพ 
ดา้นสังคม ดา้นสภาพแวดลอ้มและดา้นท่ีว่างและสัญจร 2) ภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนภูไทบา้น
โคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุนั้นจดัอยูใ่นประเภท “ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบมีลกัษณะเด่นร่วมกนัทั้งภูมิ
ทศัน์และวฒันธรรม” นับตั้งแต่มีการตั้งถ่ินฐาน จะมีการปรับตวัให้สอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและยงัคงวัฒนธรรมดั้ งเดิมไว้ ปัจจุบันเม่ือมีการพัฒนาย่อมมีการปรับเปล่ียนให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการในการดาํรงชีวิตมากข้ึน แต่ก็ยงัดาํเนินชีวิตใกลชิ้ดกบัส่ิงแวดลอ้มและ
คงคุณค่าของเอกลกัษณ์วฒันธรรมแบบภูไทไว ้3) การเสนอแนะแนวทางในการจดัการภูมิทศัน์
วฒันธรรมนั้น ใชว้ิธีการอนุรักษแ์ละพฒันาของพื้นท่ีระดบัต่างๆ โดยกาํหนดจากความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมและคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรมนั้นๆ ซ่ึงนอกเหนือจาก
หลกัการต่างๆท่ีนาํมาใชก้ารมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หน่วยงานทอ้งถ่ิน หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนในการดูแลรักษาและเห็นถึงคุณค่าของเอกลกัษณ์แบบภูไทย่อมส่งผลให้การจดัการมีความ
เหมาะสมและเกิดความยัง่ยนือีกดว้ย 
 ศิรินญา ภูผาจิต (2553) ได้ทําการศึกษาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเชิง
วฒันธรรมและประเพณีเพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของชนเผ่าผูไ้ทบา้นโคกโก่ง ต.กุดหวา้ อ.กุฉิ
นารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชในวฒันธรรมและประเพณี องคค์วามรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในวฒันธรรมและประเพณีเพื่อการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนของชนเผ่าผูไ้ทบา้นโคกโก่ง ต.กุดหวา้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ ผลการศึกษาพบว่า 
บา้นโคกโก่งเป็นหมู่บา้นท่ีมีความโดดเด่นดา้นวฒันธรรมและประเพณีของชนเผา่ผูไ้ท โดยนาํความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชมาปรับใชใ้หเ้กิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยนาํความหลากหลายมาใช้
ประโยชน์ด้านพิธีกรรมและความเช่ือและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินด้านอ่ืน เช่น การจักสานและการ
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ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมและประเพณีเป็นตน้ ตวัอยา่งภูมิปัญญาและวฒันธรรมดา้นอาหาร เช่นแกง
หน่อไม ้แกงเห็ด แกงครัวและแกงหวาย เป็นตน้ เป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงวิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ในปัจจุบนัถึงแมล้กัษณะท่ีอยู่อาศยัไดเ้ปล่ียนแปลงไปตามสมยันิยม 
แต่ชนเผ่าผูไ้ทยงัคงรักษาเอกลกัษณ์บา้นทรงยกสูงและมีใตถุ้นบา้นโดยซ้ือไมจ้ากภายนอกสาํหรับ
การปลูกบา้นเน่ืองจากชุมชนมีการอนุรักษป่์าชุมชนในพ้ืนท่ี ในส่วนของวฒันธรรมดา้นเคร่ืองนุ่งห่มมี
การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุ่นหน่ึง เพื่อใชป้ระโยชน์และเป็นเคร่ืองนุ่งห่มในชีวิตประจาํวนั มีการ
นาํความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมาใชป้ระโยชน์ในการยอ้มผา้โดยการนาํตน้ครามและเมลด็
ของหมากสะตรีมาใชป้ระโยชน์ในการยอ้มสีฝ้าย วสัดุ และเคร่ืองมือท่ีใชส่้วนใหญ่ทาํมาจากไมแ้ดง 
ไมป้ระดู่และไมเ้น้ืออ่อน เป็นตน้ โดยนาํมาจากป่าชุมชนและไร่นาของชาวบา้น ดา้นการรักษาโรค
แมว้่าป่าในปัจจุบนั ชนเผา่ผูไ้ทจะมีการใชบ้ริการจากโรงพยาบาลแต่ยงัคงใชย้าสมุนไพรรักษาโรค
ควบคู่กบัการรักษาโรคแผนปัจจุบนั สมุนไพรท่ีนาํมาใชส่้วนใหญ่จะพบตามป่าชุมชนและมีการ
นาํมาปลูกไวใ้นชุมชนดว้ย นอกจากชาวบา้นจะมีความเช่ือทางพระพุทธศาสนาแลว้ บรรพบุรุษยงั
ไดมี้การปลูกผงัความเช่ือเก่ียวกบัการนบัถือผต่ีางๆ เช่น ผีบรรพบุรุษ ผปู่ีตาและผฟ้ีา เป็นตน้ ใหก้บั
ลูกหลานโดยเช่ือว่าฝีมืออยูทุ่กแห่งจึงอาศยัผต่ีางๆ เป็นเคร่ืองปกป้องธรรมชาติใหด้าํรงอยู ่ดา้นการ
มีส่วนร่วมในการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษพ์ืชในทอ้งถ่ินและพืชในวฒันธรรมประเพณี ชนเผา่ผูไ้ท
ไดรั้บการอนุรักษพ์ื้นท่ีริมภูถํ้าเม่นเป็นป่าชุมชน โดยจะกนัพื้นท่ีแห่งน้ีไม่ให้ผูใ้ดเขา้ไปครอบครอง
และสามารถใช้ประโยชน์จากป่าแห่งน้ีไดท้ั้งทางตรงและทางออ้มโดยการเขา้ไปเก็บหาของป่า 
นอกจากน้ียงัมีการรณรงคใ์ห้ปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อใชป้ระกอบอาหารหรือพืชสมุนไพรเพ่ือใช้
เป็นยารักษาโรคบริเวณรอบบา้นและปลูกไมด้อกไมป้ระดบับริเวณดา้นหนา้บา้นเพ่ือความสวยงาม
และเพื่อใชป้ระโยชน์ในงานพธีิต่างๆรวมทั้งดา้นท่องเท่ียว 

เริงวิชญ ์นิลโคตร (2553) ไดท้าํการศึกษาผลกระทบจากการจดัการท่องเท่ียวต่อสังคมและ
วฒันธรรมชาวผูไ้ท บา้นโคกโก่ง ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาและสังคมและวฒันธรรม การจดัการท่องเท่ียวของชุมชน และศึกษา
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อสังคมและวฒันธรรมผูไ้ทบา้นโคกโก่ง ต.กุดหวา้ อ.กุฉินารายณ์      
จ.กาฬสินธ์ุ จากผลการศึกษาพบว่า สังคมและวฒันธรรมของชาวผูไ้ทมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ทาง
ชาติพนัธ์ุ มีการนบัถือญาติตามสายผี ความสัมพนัธ์ระหว่างเครือญาติดาํเนินไปอยา่งเก้ือกูลกนัและ
กนั เอกลกัษณ์ทางสังคมและวฒันธรรม สะทอ้นให้เห็นจากพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเหยา การ
แต่งงาน พิธีกรรมสาํหรับคนตาย นอกจากน้ีชาวผูไ้ทมีประเพณีและวฒันธรรมตามฮีตสิบสอง คลอง
สิบส่ี อยา่งชาวไทยอีสาน แต่มีขั้นตอนของพิธีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวผูไ้ท สอดแทรกเขา้ไปดว้ย การ
จดัการท่องเท่ียวของชุมชน เร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ตามโครงการจดังานนํ้ าตกโคกโก่ง ต่อมาในปี
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พ.ศ. 2541 คณะกรรมการท่องเท่ียวจังหวดั มีมติเห็นชอบเลือกหมู่บ้านโคกโก่ง เป็นหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมตามนโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐ ดงันั้น จึงมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ 
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี วิธีการจัดการท่องเท่ียวของหมู่บา้น มีรูปแบบการ
นาํเสนอประเพณีและความเช่ือผา่นการแสดงกิจกรรม การเหยา การเล้ียงผ ีเป็นตน้ และนาํเสนอวิถี
ชีวิตในลกัษณะโฮมสเตย  ์และผลกระทบจากการจดัการท่องเท่ียวส่งผลให้ชุมชน ตระหนักถึง
ความสาํคญัของสงัคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมากข้ึน ชุมนมีรายไดแ้ละสังคมภายนอกไดรู้้จกัชุมชน
มากข้ึน ผลกระทบดา้นลบ ส่งผลให้ความสัมพนัธ์มีการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะมุ่งผลต่างตอบแทน
มากข้ึน การนาํเอาประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมของสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาแสดงแก่คณะทวัร์
บางพิธีกรรม เช่น พิธีกรรมเหยาเล้ียงผ ีทาํใหคุ้ณค่าของพิธีกรรมดงักล่าวลดลง 
 ศิริพร บุณยะกาญจน (2542) ไดศึ้กษาการผลิตหตัถกรรมไมไ้ผข่องชาวผูไ้ทบา้นหนองหา้ง 
ตาํบลหนองหา้ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการผลิตและ
ผลผลิตจากการประกอบอาชีพ ผลิตหัตถกรรมไม้ไผ่ด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และ
ส่ิงแวดลอ้มของชาวผูไ้ทบา้นหนองห้าง ตาํบลหนองห้าง อาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ จาก
การศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตหัตถกรรมไม้ไผ่เป็นการผลิตเพื่อจําหน่ายและใช้สอยใน
ครอบครัว สืบทอดวิธีจากบรรพบุรุษ โดยใช้เวลาหลงัจากการทาํนาในแต่ละปี และมีการลงทุน
ระหวา่ง 1,000-4,000 บาท วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ ไมไ้ผ ่หวาย สียอ้ม กาว อุปกรณ์ท่ีใช้
ในการผลิต ไดแ้ก่ มีดโต ้เหลก็หมาด หินลบัมีด กบขดูดอก มีผลิตภณัฑคื์อ กระติบขา้ว ขอ้ง กระบุง 
กระดง้ มวยน่ึงขา้ว ซอน และกระเป๋าลายขิด การผลิตเร่ิมตั้งแต่การจดัหาไมไ้ผ ่การจดัดอก ลายสาน
ท่ีนินมสานดว้ยลายสอง สายสาม ลายขดัครุ ลายกาวและลายขิด ส้ินสุดดว้ยการใส่ขอบหรือการใส่
ไมร้องพื้น ผูผ้ลิตมีรายไดป้ระมาณเดือนละ 500-2,400 บาท ข้ึนอยูก่บัปริมาณการผลิตและแรงงานท่ี
ใชใ้นการผลิต ส่วนผูจ้าํหน่ายหัตถกรรมไมไ้ผ ่มีรายไดป้ระมาณเดือนละ 1,000-2,000 บาท ผลจาก
การประกอบอาชีพหตัถกรรมไมไ้ผ ่ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจ ทาํใหผู้ผ้ลิตมีรายไดเ้สริมจากการทาํนา มี
การเก็บออมและลงทุนเพิ่มข้ึน ภาระหน้ีสินลดลงและไม่มีการอพยพรับจา้งในต่างถ่ิน ดา้นสังคม
ชาวบา้นผูผ้ลิตไดรั้บการยกยอ่งฐานะทางสังคมเพ่ิมข้ึน ความอบอุ่นในครอบครัวสูงข้ึน มีปัจจยัและ
ส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้นมากข้ึนและยงัสร้างความสามคัคีแก่ชุมชน ทาํช่ือเสียงใหแ้ก่หมู่บา้น 
ด้านคุณภาพชีวิตส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านสายตา การปวดเม่ือยตามร่างกาย แต่จากรายได้
เพิ่มข้ึนสามารถปรับปรุงท่ีอยู่อาศยัและส่งเสริมการศึกษาบุตรหลานเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีการผลิต
หัตถกรรมไมไ้ผ่ ทาํให้มีการพกัผ่อนหย่อนใจ มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากข้ึน ดา้น
ส่ิงแวดลอ้มไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เพราะเป็นวสัดุในทอ้งถ่ินและยอ่ยสลายง่าย ส่วนเศษไมจ้าก
การจกัดอกผูผ้ลิตนาํไปเป็นเช้ือเพลิง หรือคลุมดินสาํหรับการเกษตร 
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 สุรศกัด์ิ พิมพเ์สน, ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์และราตรี โสโพธ์ิ (2546) ไดศึ้กษาศกัยภาพดา้นการ
ท่องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนผู ้ไท  บ้านโพน  โดยพบว่า  ชุมชนผู ้ไทบ้านโพนยังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหนียวแน่น มีการนบัถือพุทธศาสนาอยา่งเขม้แขง็ มีการทาํบุญตามจารีต
ประเพณี 12 เดือน สําหรับบุญประเพณีท่ีชาวบา้นโพนให้ความสําคญั และจดัไดย้ิ่งใหญ่ท่ีสุด คือ 
บุญบั้งไฟซ่ึงใชเ้วลา 2 วนัจดัข้ึนในเดือนพฤษภาคมของทุกปีดา้นวฒันธรรมการผลิตผา้ไหมแพรวา 
พบว่า สตรีชาวผูไ้ท บา้นโพนมีความสามารถทอผา้ไหมแพรวาได้ตั้ งแต่อายุ ประมาณ 8 ขวบ 
ปัจจุบนัประมาณ 90% ของครอบครัวชาวบา้นโพนยงัทอผา้ไหมแพรวาและ ความงดงามของผา้
ไหมแพรวาทาํใหเ้กิดการท่องเท่ียวในชุมชนผูไ้ท บา้นโพน ดา้นการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ชาวบา้น
โพนมีอุปนิสัยใจคอในการตอ้นรับนักท่องเท่ียวดีมาก การตอ้นรับนักท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะกลุ่ม
แม่บา้นจะเป็นกาํลงัท่ีเขม้แขง็ แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบกนัตามความเหมาะสม บางโอกาสมีการแสดงมี
ดนตรีและการฟ้อนรํา ให้นักท่องเท่ียวไดช้มดว้ย ดา้นรูปแบบการท่องเท่ียว สามารถจดัการ
ท่องเท่ียวได ้2 รูปแบบ รูปแบบท่ี 1 คือ การท่องเท่ียวแบบไป-กลบั ภายใน 1 วนั โดยเร่ิมเดินทาง
จากตวัเมืองกาฬสินธ์ุเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวเสริมท่ีอาํเภอสหัสขนัธ์ และเขา้สู่ชุมชนบา้นโพนในช่วง
บ่ายช่ืนชมวฒันธรรมบุญประเพณี ประเพณีการทอผา้ไหมแพรวาเลือกซ้ือผา้ไหมแพรวา และ
เดินทางกลบัในตอนเยน็ รูปแบบท่ี 2 การท่องเท่ียวแบบคา้งคืน ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เป็นรูปธรรมชดัเจน 
ดา้นท่ีพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกจากชุมชนบา้นโพน 932 ครัวเรือนมีความพร้อมในการรับ
นักท่องเท่ียวให้เขา้พกัอาศยัด้วยประมาณ 200 หลงัคาเรือน นอกจากนั้นมีความร่วมมือต่อการ
พฒันาไปสู่การรองรับนกัท่องเท่ียวกว่า 50% ของจาํนวนครอบครัวทั้งหมด และในส่วนท่ีเหลือมี
ความยินดีต่อการเกิดการท่องเท่ียวและสนบัสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวในหมู่บา้นทุก ๆ วิธี สาํหรับ
องคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหค้วามร่วมมือกบักิจกรรมทางวฒันธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในระดบัดีปานกลาง และควรศึกษาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในระดบัลึกและความเป็นไปได้
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืนก่อนดาํเนินการส่งเสริมในแต่ละกิจกรรมของชาวบา้น ดา้นส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ ในหมู่บา้นในเร่ืองนํ้ าด่ืมนํ้ าใช ้ไฟฟ้า ห้องนํ้ า สถานีอนามยั ถนนในหมู่บา้นและการ
รักษาความปลอดภัยอยู่ในระดับดีปานกลางเพียงพอต่อนักท่องเท่ียวประมาณ 200 คนต่อคร้ัง 
สําหรับร้านอาหารไม่เพียงพอเน่ืองจากชาวบา้นประกอบอาหารรับประทานเองแต่หากชาวบา้น
ทราบล่วงหนา้ว่า จะมีนกัท่องเท่ียวตอ้งการรับประทานอาหารร่วมดว้ย ก็สามารถจดัเตรียมอาหาร
ใหไ้ดต้ามความตอ้งการดา้นศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเสริม จุดแรก คือ หลุมขดุคน้ศูนยว์ิจยัและ
พิพิธภณัฑไ์ดโนเสาร์ภูกุม้ขา้ว เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีจุดแสดงนิทรรศการไดโนเสาร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทย มีนกัท่องเท่ียวเขา้เท่ียวชมทุกวนั จุดท่องเท่ียวเสริมท่ี 2 คือ วดัพุทธนิมิต ภูค่าว เป็น
แหล่งโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ีสาํคญั อยู่ห่างจากอาํเภอสหัสขนัธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร
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นกัท่องเท่ียวท่ีแวะชมไดโนเสาร์ภูกุม้ขา้ว มกัจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีวดัพุทธนิมิต ภูค่าวเป็นส่วน
ใหญ่ และนกัท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวเสริม 2 แห่งดงักล่าวมีส่วนนอ้ยท่ีเดินทางท่องเท่ียวต่อไป
ถึงชุมชนผูไ้ทบา้นโพน เน่ืองจากขาดการประชาสัมพนัธ์เช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวทั้งสาม นับว่า
ชุมชนผูไ้ทบา้นโพนมีความเขม้แขง็ ในดา้นขนบธรรมเนียมในประเพณีในรอบ 1 ปี ดา้นวฒันธรรม
การผลิตผา้ไหมแพรวา ด้านการต้อนรับและรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีสามารถเช่ือมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวอ่ืน มีท่ีพกัและส่ิงอาํนวยความสะดวกและความปลอดภยั สาํหรับปัญหาท่ีชาวบา้นโพน
ควรตอ้งปรับปรุงและพฒันาไปสู่การท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนได้นั้ น คือ ความเขา้ใจต่อการรักษา
วฒันธรรมดั้งเดิมของความเป็นชาวผูไ้ท และบทบาทของตนเองท่ีจะตอ้งกระทาํกบันกัท่องเท่ียว 
 ประเสริฐ โยธิคาร์ (2558) ไดศึ้กษามรดกทางวฒันธรรมผูไ้ทยเรณูนครกบัมิติการส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน พบวา่  มรดกทางวฒันธรรมผูไ้ทยเรณูนครท่ีเก้ือหนุนต่อความเป็นไปไดใ้น
การส่งเสริมการท่องเท่ียว จาํแนกตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การฟ้อนผูไ้ทยเรณูนคร ประเพณีดูด
อุ และการทอผา้ และโบราณสถาน ไดแ้ก่ พระธาตุเรณู หอปู่ถลา และศาลหลกัเมืองเรณูนคร ใน
ส่วนกระบวนการการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนชาว ผูไ้ทยเรณูนครในปัจจุบนั พบว่า 
ประกอบด้วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ระบบในการจัดการข้อมูลด้านการ
ท่องเท่ียว รูปแบบการดาํเนินงานแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงสามารถจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนไดดี้
ตามศกัยภาพ และแนวทางท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยชุมชนชาวผูไ้ทยเรณูนครให้
มีความสอดคล้องกับมรดกทางวฒันธรรมผูไ้ทยเรณูนคร พบว่า ควรจัดทาํแผนการท่องเท่ียว
ประจําปี ควรจัดทําคู่มือนักท่องเท่ียว ควรจัดให้มีเวทีสัมมนาเพื่อสรุปการดําเนินงาน และ
จดัรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชนให้มีความหลากหลาย เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร การท่องเท่ียวเชิงวิถีพทุธ และการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 
 พระอธิการทศัเทพ ฐานกโร (โลสนัตา) (2556) ไดศึ้กษาโอปปาติกะในพระพุทธศาสนาเถร
วาทท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือผีของชาวผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม โดยพบว่า ปปา
ติกะในพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า โอปปาติกะหมายถึง สัตวท่ี์เกิดในภูมิหรือแดนของนรก
ไดแ้ก่เปรต, อสุรกาย  และสวรรคร์วมถึงพรหมโลกดว้ย  ในคมัภีร์พระไตรปิฎก มีขอ้ความมากมาย 
ทั้งในดา้นลกัษณะและประเภท พระพุทธเจา้เองก็ตรัสถึงนรก  และสวรรคทุ์กคร้ังท่ีทรงสรุปขอ้
สนทนาของพระองค์ เป็นการแสดงบทลงโทษปรามไม่ให้บุคคลทาํความชั่ว และแสดงให้เห็น
คุณค่าของการทาํความดี พรรณนาลกัษณะของนรกและสวรรค์ไวอ้ย่างชดัเจน ความเช่ือและ
พิธีกรรมเก่ียวกบัโอปปาติกะของชาวผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร พบว่า ชาวผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดั
นครพนม ท่ีมีวิถีชีวิตและคติความเช่ือต่อโอปปาติกะหรือผีอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ มีความเช่ือว่า 
โอปปาติกะหรือผีนั้น ก็เป็นอยู่เหมือนกบัมนุษยเ์พียงแต่ว่า ตายไปแลว้ ไม่ไดมี้ชีวิตเหมือนมนุษย์
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เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม การท่ีจะส่ือกบัโอปปาติกะหรือผีไดน้ั้น ผูติ้ดต่อท่ีเรียกว่าหมอเหยาและเจา้จํ้า 
ก็จะเขา้ใจในภาษาท่ีใชส่ื้อสารกนั ว่ามีวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง แลว้ปฏิบติัตนตามคาํแนะนาํ
ของหมอเหยาหรือเจา้จํ้าคนนั้น ในความเช่ือและพิธีกรรมการรําผฟ้ีาของหมอเหยา จดัเป็นพิธีกรรม
ท่ีถ่ายโยงอุดมการณ์ของความเช่ือของคนในสังคมในเร่ืองของจารีต ประเพณี และข้อห้าม            
(ฮีต คลอง ขอ้คะลาํ) ไวอ้ย่างลงตวัและรักษาไวอ้ย่างมัน่คง แน่นแฟ้น ท่ามกลางบริบทของสังคม
และวฒันธรรมตะวนัตกท่ีขบัเคล่ือนอยูต่ลอดเวลา โดยผกูความเช่ือเร่ืองผ ีวิญญาณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเขา้
มาเก่ียวขอ้งเป็นการกระตุน้ให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในวฒันธรรมของตน อนัจะ
นาํไปสู่ความเขม้แขง็ของคนในชุมชนต่อไป ในดา้นความสัมพนัธ์เก่ียวกบัความเช่ือผีของชาวผูไ้ท
กับพระพุทธศาสนา พบว่า ชาวผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมี
ขนบธรรมเนียม วฒันธรรมและประเพณีของตนเป็นการเฉพาะ คือ การนบัถือโอปปาติกะหรือผมีา
แต่บรรพบุรุษเป็นเวลาหลายร้อยปีแลว้ โดยมีคติความเช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัโอปปาติกะ ไดแ้ก่ การ
ทาํบุญตามฮีตท่ี 7 คือ บุญชาํระหรือบุญเดือนเจด็  ทาํบุญในเดือนเกา้หรือบุญขา้วประดบัดิน ทาํบุญ
ในเดือนสิบหรือบุญขา้วสาก  และยงัทาํทาํบุญแจกขา้วเหมือนพื้นท่ีอ่ืนๆ นอกนั้นก็ยงัมีคติความเช่ือ
เร่ืองกฎแห่งกรรม  ส่วนหลกัศรัทธาของชาวผูไ้ท ประกอบดว้ย กมัมสัทธา (เช่ือกรรมและกฎแห่ง
กรรม) วิปากสัทธา (เช่ือผลของกรรม) กมัมสัสกตาสัทธา (เช่ือความท่ีสัตวมี์กรรมเป็นของของตน)  
ตถาคตโพธิสัทธา (เช่ือความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้) ทั้งน้ี ชาวผูไ้ท เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความ
กตญัญูต่อบรรพบุรุษเป็นอย่างดีดังจะเห็นได้ในการทาํบุญอุทิศแก่โอปปาติกะในแต่ละโอกาส
ดงักล่าวแลว้ เช่น บุญแจกขา้ว เป็นตน้ 
 วีระพล ทองมา, วินิตรา ลีละพฒันา และนวนจนัทร์ ทองมา (2554) ไดศึ้กษา การพฒันาเชิง
วฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนชาวจีนในพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ าแม่งอน อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 
ศกัยภาพของชุมชนทาํให้ทราบว่าชุมชนชาวจีนยูนาน (บา้นยาง) มีศกัยภาพในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากในพ้ืนท่ีของชุมชนเป็นท่ีตั้งของพิพิธภณัฑ์
โรงงานหลวงท่ี 1 (ฝาง) ซ่ึงถือว่าเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีชีวิต (Living SITE Museum) โดยมุ่งเนน้ให้
ชุมชนและคนภายในชุมชนเป็นศูนยก์ลางของการน าเสนอเร่ืองราวประวติัความเป็นมาภูมิปัญญา 
ความรู้และประสบการณ์ผา่นทางนิทรรศการ วตัถุท่ีสะสมมาตั้งแต่อดีต หลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ในชุมชนใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้เชิงอนุรักษค์วบคู่ไปกบั “โรงงานสีเขียว” ท่ีสร้างข้ึนตามแนวพระราช
ดาํรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีปรารถนาให้พิพิธภณัฑ์ในชุมชนบา้นยางเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวใหม่เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม นัน่เอง ชุมชนชาวจีนยนูานบา้นยางยงัคงรักษาเอกลกัษณ์
ดา้นความเช่ือและค่านิยมตามวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวจีนมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยา่งแน่นแฟ้น ซ่ึง
นักท่องเท่ียวไม่จาํเป็นท่ีจะตอ้งเดินทางไปไกลถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่สามารถ
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ศึกษาจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวจีนยนูานไดใ้นชุมชนบา้นยางแห่งน้ี ตั้งแต่
สภาพของบา้นเรือน การแต่งกาย การใชภ้าษาพดู การใชภ้าษาเขียน หรือแมแ้ต่การประกอบอาหาร
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวจีนอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีชุมชนบา้นยาง ยงัไดมี้การพฒันาส่ิงอาํนวยความ
สะดวกต่างๆ สําหรับนักท่องเท่ียวทั้งทางดา้นท่ีพกัแบบโฮมสเตย ์ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะมีโอกาสได้
สัมผสับรรยากาศของพ่ีนอ้งชาวจีนท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข ภายใตค้วามหลากหลายของศาสนา
และความเช่ือ โดยเฉพาะศาลเจา้ เจา้แม่กวนอิม พุทธศาสนา คริสตศ์าสนา และอิสลาม เป็นตน้ การ
ไดชิ้มและรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพอนัเลิศรสของชาวจีน เช่น สุก้ียนูาน ขาหมูหมัน่โถและไก่
ดาํตุ๋นยาจีน เป็นตน้ สาํหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ในชุมชนนั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลรายงานว่ามีส่วนร่วมในระดับมากในกิจกรรมทางด้านวฒันธรรมทาง
ความคิด (ความเช่ือและค่านิยม) และวฒันธรรมบรรทดัฐาน (อาชีพและวิถีชีวิตประจาํวนั) ส่วนดา้น
วฒันธรรมบรรทดัฐาน (อาหารและพืชสมุนไพร) รวมทั้ งด้านวฒันธรรมทางวตัถุ (ศิลปะและ
หตัถกรรม) นั้นผูใ้หข้อ้มูลมีส่วนร่วมในระดบัปานกลางเท่านั้น 
 ปัณฉตัร หมอยาดี (2553) ไดศึ้กษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมของ
ชาวผูไ้ท บา้นสร้างคอ้ จงัหวดัสกลนคร พบว่า 1) ชุมชนชาวผูไ้ท ตาํบลสร้างคอ้ จงัหวดัสกลนคร 
อาศยัอยู่ในภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบเชิงเขา ลกัษณะทางเศรษฐกิจในระยะแรกๆ เป็นเศรษฐกิจแบบ
พอยงัชีพ ลกัษณะทางสังคมนิยมอาศยัอยู่กนัแบบกลุ่มเครือญาติท่ีใกลชิ้ดกนั นับถือพุทธศาสนา
ผสมผสานกบัการนับถือผี ไม่ไดศึ้กษาเล่าเรียนในระดบัสูง และเป็นชุมชนท่ีมีวฒันธรรมเป็นของ
ตนเองอย่างหลากหลายทั้งวฒันธรรมดา้นวตัถุและวฒันธรรมทางจิตใจ 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของชาวผูไ้ท ตาํบลสร้างคอ้ จงัหวดัสกลนคร 
พบว่ามีการเปล่ียนแปลง 2 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 เม่ือมีการสร้างพระตาํหนักภูพานราชนิเวศน์ เม่ือ
ประมาณ พ.ศ. 2518 และระยะท่ี 2 เกิดจากปัจจยัหลายประการ ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2553 ไดแ้ก่ 
คอมมิวนิสตห์มดไปจากเทือกเขาภูพาน เกิดอาชีพการทอผา้ไหม เยาวชนรุ่นใหม่ไดรั้บการศึกษาท่ี
สูงข้ึน การสร้างถนน และการเขา้มาของกระแสไฟฟ้าท่ีไดน้าํความเปล่ียนแปลงอยา่งมาก และ 3) 
ผลท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของชาวผูไ้ท บา้นสร้างคอ้ จงัหวดั
สกลนคร ผลระยะท่ี 1 เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และผลระยะท่ี 2 เกิดการเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจ ชาวผูไ้ทจึงเร่ิมหันไปประกอบอาชีพรับจา้งนอก
พื้นท่ีมากข้ึน ดา้นสังคมและวฒันธรรม เกิดการเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวผูไ้ท ซ่ึงได้
ส่งผลกระทบต่อชุมชนหลายประการ เช่น การควบคุมให้มีจาํนวนบุตรน้อยลง นําบุตรให้ญาติ
ผูใ้หญ่เล้ียงดูเน่ืองจากตอ้งไปทาํงานนอกพ้ืนท่ี มีวิถีชีวิตท่ีเร่ิมมีลกัษณะบริโภคนิยม มีความฟุ่ มเฟือย
โดยเร่ิมมีการใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทต่างๆ มีความตอ้งการดา้นรถยนต ์นิยมนบัถือพุทธศาสนา



58 

มากกว่าการนับถือผี ส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน ส่วนด้านวัฒนธรรม ชาวผูไ้ทมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งดา้นการแต่งกาย ภาษา การสร้างบา้น การแต่งงาน และการรักษาโรค 



 

บทที ่3 
 

วธีิดาํเนินการวจิัย 
 

การศึกษาวิจยั เร่ือง ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจาก
หนงัสือ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และการสาํรวจพื้นท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล  

จากการทบทวนบทวรรณกรรม สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกมาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์
ข้อมูลตามกรอบแนวคิด  และเพื่อนํามาสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลตามราย
วตัถุประสงคก์ารวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ภูมิหลงัการพฒันาจาก
การศึกษาประสบการณ์ดา้น
การท่องเท่ียวของชุมชน 

ภูมิทศันว์ฒันธรรมของชุมชน 

อธิบายปรากฏการณ์และ

บริบทของชุมชนหมู่บา้น

โคกโก่ง  

จ.กาฬสินธ์ุ  

ดว้ยแนวคิด 

การจดัการท่องเท่ียวใน

ปัจจุบนั 
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3.1 วัตถุประสงค์งานวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภูมิหลังการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง        
จ.กาฬสินธ์ุ 

 
3.1.1 แนวทางการศึกษาวจัิย และกลุ่มตัวอย่าง  
ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชุมชน 

และพฒันาการท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ และขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ดงัน้ี 

1) กลุ่มชาวบา้น โดยทาํการสมัภาษณ์ชาวบา้น ทั้งวยัเดก็-วยัรุ่น วยัทาํงาน ผูสู้งอาย ุท่ี
อาศยัอยู่ในหมู่บา้นโคกโก่ง จังหวดักาฬสินธ์ุ มีจาํนวนประชากร จาํนวน 556 คน แยกเป็นชาย 
จาํนวน 288 คน และหญิง จาํนวน 268 คน ผูว้ิจยัใชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball 
Sampling Technique) จาํนวน 19 คน หรือจนกว่าจะไดข้อ้มูลซํ้ า และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ V  

2) กลุ่มผูน้าํชุมชน มีประชากร จาํนวน 5 คน ไดแ้ก่  ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดัศรีภู
ขนัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา และใชเ้ทคนิคในการ
สุ่มกลุ่มตวัอย่างด้วยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Technique) จาํนวน 5 คน 
และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่แทนกลุ่มตวัอยา่ง คือ L 

3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) เน่ืองดว้ยจุด
สังเกตของปรากฏการณ์ทางการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนในหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มาจากการ
จดักิจกรรมท่องเท่ียวเพื่อทอดผา้ป่าใหก้บัหมู่บา้น ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
มีประชากร  จํานวน  20 ต่อปี  ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling 
Technique) เพื่อสมัภาษณ์ผูน้าํของกลุ่มนกัท่องเท่ียวดงักล่าว จาํนวน 3 คน และผูว้ิจยัใชต้วัอกัษรยอ่
แทนกลุ่มตวัอยา่ง คือ T 
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ตารางที ่3.1  ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั บทบาทหน้าที ่

1. กลุ่มชาวบ้าน (V) 
   1.1 ชาวบา้นคนท่ี 1 (V1) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.2 ชาวบา้นคนท่ี 2 (V2) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.3 ชาวบา้นคนท่ี 3 (V3) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.4 ชาวบา้นคนท่ี 4 (V4) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.5 ชาวบา้นคนท่ี 5 (V5) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.6 ชาวบา้นคนท่ี 6 (V6) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.7 ชาวบา้นคนท่ี 7 (V7) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.8 ชาวบา้นคนท่ี 8 (V8) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.9 ชาวบา้นคนท่ี 9 (V9) ผูสู้งอายุ ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบัติของชุมชน และ 

มีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
   1.10 ชาวบา้นคนท่ี 10 (V10) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ

ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  

   1.11 ชาวบา้นคนท่ี 11 (V11) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ
ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  
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   1.12 ชาวบา้นคนท่ี 12 (V12) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ

ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  

   1.13 ชาวบา้นคนท่ี 13 (V13) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ
ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  

   1.14 ชาวบา้นคนท่ี 14 (V14) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ
ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  

   1.15 ชาวบา้นคนท่ี 15 (V15) ชาวบา้นในวยัทาํงาน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของ
ชุมชน  และมีความเ ก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมต้อนรับ
นกัท่องเท่ียว  

   1.16 ชาวบา้นคนท่ี 16 (V16) เด็กและเยาวชน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของชุมชน 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

   1.17 ชาวบา้นคนท่ี 17 (V17) เด็กและเยาวชน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของชุมชน 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

   1.18 ชาวบา้นคนท่ี 18 (V18) เด็กและเยาวชน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของชุมชน 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

   1.19 ชาวบา้นคนท่ี 19 (V19) เด็กและเยาวชน ผูใ้ห้ความร่วมมือตามแนวปฏิบติัของชุมชน 
และมีความเก่ียวขอ้งกบัการทาํกิจกรรมตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 

2. กลุ่มผู้นําชุมชน (L)  
   2.1 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 
        ผูใ้หญ่บา้น (L1) 

ผูใ้หญ่บา้น มีบทบาทในการกาํหนดนโยบายการพฒันาหมู่บา้น 
และผลกัดนัสหกรณ์การท่องเท่ียว  

   2.2 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2  
         เจา้อาวาสวดัศรีภูขนัธ์ (L2) 

เจา้อาวาสวดัศรีภูขนัธ์ ผูน้าํของศูนยร์วมทางจิตใจของชุมชน  
มีอิทธิพลในการตดัสินใจพฒันาชุมชน 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลกั บทบาทหน้าที ่
   2.3 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 3       
        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้น 
        โคกโก่ง (L3) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง ผูน้าํดา้นการศึกษา ผลกัดนั
การพฒันาการศึกษาของชุมชน 

   2.4 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4  
        หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์       
(L4) 

หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ ผูน้าํท่ีมีอิทธิพลการพฒันาขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจร่วมกบั 

   2.5 ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5  
         หมอเหยา (L5) 

หมอเหยา หรือผูอ้าวุโสในชุมชน เป็นผูรั้กษาอาการเจ็บป่วย
จากการไว้ส่ิงเหนือธรรมชาติตามความเช่ือของชุมชน  มี
อิทธิพลในการตดัสินใจพฒันาชุมชน 

3. นักท่องเทีย่วกลุ่มกจิกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผ้าป่า) (T) 
   3.2 นกัท่องเท่ียวฯ คนท่ี 2 (T2) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร 

(ทอดผา้ป่า) เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 
   3.3 นกัท่องเท่ียวฯ คนท่ี 3 (T3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร 

(ทอดผา้ป่า) เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 
 
3.1.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวบขอ้มูล ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดคาํถามจากการนาํความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวคิดทางการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ และการพฒันาชุมชน มาเป็นขอ้มูลในการ
สร้างแบบสมัภาษณ์ ใชส้มัภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอยา่งดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันา
ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ทั้งดา้นการพฒันาชุมชนและการพฒันาการท่องเท่ียว และนาํ
ขอ้มูลดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาปรากฏการณ์และบริบทของชุมชน 

 
3.1.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ผูว้ิจัยทาํการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสัมภาษณ์ โดยผูว้ิจัยนําแบบ

สัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิดา้นการท่องเท่ียวเพื่อพิจารณา จาํนวน 3 ท่าน คือ 1) นาย
พรมโชติ ไตรเวช อดีตรองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2) นางสาวแสงจนัทร์ แกว้ประ
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ทุมรัสมี หวัหนา้กลุ่มพฒันายทุศาสตร์ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และ 3) นางสาวอนุชิดา อว้นสกุล ผูอ้าํนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
และเพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีหัวขอ้ท่ีครอบคลุมกับประเด็นคาํถามท่ีตอ้งการ โดยผูท้รงคุณวุฒิมี
ความเห็นวา่ มีความครบถว้นและเหมาะสมกบัการศึกษาวิจยั  

 
3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้งมาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มูลแลว้สร้างขอ้สรุปวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อจดัลาํดบัปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงภูมิ
หลงัการพฒันาชุมชนและการพฒันาการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ และทาํการ
สรุปขอ้มูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) อีกทั้ง ผูว้ิจยันาํผลการศึกษามาอภิปรายผล
ประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.2 วตัถุประสงค์งานวจิัยข้อที่ 2 เพือ่ศึกษาภูมิทัศน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง 
จ.กาฬสินธ์ุ 

 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมทุติยภูมิจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ

ขอ้มูลปฐมภูมิผา่นการสาํรวจดว้ยแบบสาํรวจท่ีใชแ้นวคิดภูมิทศัน์วฒันธรรม ผูว้ิจยัไดส้าํรวจพื้นท่ี
ในเขตชุมชน และพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง หมู่ 5 ตาํบลกุดหวา้ อาํเภอกุฉินารายณ์ 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยทาํการสาํรวจไปพร้อมกบัคณะเยาวชนในพื้นท่ี จดบนัทึก ถ่ายรูป เพื่อรวบรวม
ขอ้มูล 
 

3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวบข้อมูล  
ผูว้ิจยัใชก้ารสาํรวจ โดยพฒันาแบบสาํรวจมากจากแนวคิดภูมิทศัวฒันธรรม เพื่อศึกษาการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนและส่ิงแวดลอ้ม และสาํรวจขอ้มูลทรัพยากรการท่องเท่ียวของหมูบา้นโคก
โก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวบขอ้มูล  

 
3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ผูว้ิจยัทาํการตรวจสอบหาความเท่ียงตรงของเน้ือหาแบบสาํรวจภูมิทศัน์วฒันธรรม โดยนาํ

แบบสาํรวจท่ีสร้างข้ึนมาไปเสนอผูท้รงคุณวุฒิดา้นการท่องเท่ียว เพื่อพิจารณา จาํนวน 3 ท่าน คือ     
1) นายพรมโชติ ไตรเวช อดีตรองปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2) นางสาวแสงจนัทร์ แกว้



65 

ประทุมรัสมี หัวหน้ากลุ่มพฒันายุทศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และ 3) นางสาวอนุชิดา อว้นสกุล ผูอ้าํนวยการกองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา และเพื่อให้แบบสํารวจมีหัวขอ้ท่ีครอบคลุมกบัประเด็นท่ีตอ้งการทาํการสํารวจ โดย
ผูท้รงคุณวุฒิมีความเห็นว่า มีความครบถว้นและเหมาะสมกบัการศึกษาวิจยั และหากทาํการสาํรวจ
ในความแตกต่างของผูส้าํรวจและเวลาจะทาํใหส้ามารถเกบ็ขอ้มูลไดค้รบถว้นยิง่ข้ึน 
 

3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากทุติยภูมิและขอ้มูลปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้งมาทาํการตรวจสอบความสมบูรณ์

ของขอ้มูลและจดัหมวดหมู่ขอ้มูล รูปภาพประกอบ และพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) ภูมิทศัน์
วฒันธรรมและบริบททางสังคมของหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยผูว้ิจยันาํผลการศึกษามา
อภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3.3 วตัถุประสงค์งานวจิัยข้อที่ 3 เพือ่อธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้าน
โคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ด้วยแนวคดิการจดัการท่องเทีย่วในปัจจุบัน 

 
ผูว้ิจยันาํผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้น

โคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ และ วตัถุประสงคข์อ้ 2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคก
โก่ง จ.กาฬสินธ์ุ มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณาบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ แลว้จึงนาํแนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวในปัจจุบนัมาอธิบายปรากฏการณ์และ
บริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อให้ให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียว 
ตลอดจนถอดบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัทางการท่องเท่ียวในอนาคต 

 

3.4 สรุปวธีิดาํเนินการวจิยั 
จากระเบียบวิธีวิจยัของวตัถุประสงคท์ั้ง 3 ขอ้นั้น ผูว้ิจยัขอสรุปวิธีการดาํเนินการวิจยั        

ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.2 สรุปแนวคิดการวิจยั 
 

 

ระเบยีบวธิีวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่1 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 วตัถุประสงค์ข้อที ่3 
1. ประชากร ประชากร 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) ชาวบา้น จาํนวน 556 

คน 2) ผูน้ําชุมชน จาํนวน 5 คน คือ ผูใ้หญ่บา้น 
เจา้อาวาสวดัศรีภูขนัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้น
โคกโก่ง หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา และ 
3)  นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ก ลุ่ ม กิ จ ก ร ร ม เ ฉ พ า ะ
กรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) จาํนวน 20 คนต่อปี 
เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2557  

  

2. กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่มชาวบา้น ทั้งวยั
เด็ก-วยัรุ่น วยัทาํงาน ผูสู้งอายุ 2) กลุ่มผูน้าํชุมชน 
ได้แ ก่  ผู ้ให ญ่บ้าน  เ จ้ า อ าว าสวัดศ รี ภูขันธ์ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง หัวหน้ากลุ่ม
สตรีสหกรณ์ หมอเหยา และ 3) นกัท่องเที่ยวกลุ่ม
กิจกรรมเฉพาะกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) 
ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบลูกโซ่ และแบบเจาะจง 

พื้ น ที่ ใน เขต ชุมชน  และพื้ น ที่ แห ล่ ง
ท่องเที่ยวในหมู่บา้นโคกโก่ง หมู่ 5 ตาํบล
กุดหว้า  อํา เ ภอกุ ฉิน าร าย ณ์  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ) 
 

 

ระเบียบวธิีวจิัย วตัถุประสงค์ข้อที ่1 วตัถุประสงค์ข้อที ่2 วตัถุประสงค์ข้อที ่3 
3. เครื่องมือที่ใช้
ในการเกบ็ขอ้มูล 

แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้แนวคิดด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม และ
ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว 

การสาํรวจดว้ยแบบสาํรวจที่ใชแ้นวคิดภูมิ
ทศันว์ฒันธรรม 

 

4. การตรวจสอบ
เครื่องมือ 

นาํแบบสมัภาษณ์เสนอผูท้รงคุณวฒุิดา้นการ
ท่องเที่ยวพจิารณา 

นาํแบบสาํรวจเสนอผูท้รงคุณวฒุิดา้นการ
ท่องเที่ยวพิจารณา 

 

5. การเกบ็
รวบรวมขอ้มูล 

1. จากการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง 

1. จากการสาํรวจ 
2. จากการทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

6. การวิเคราะห์
ขอ้มูล 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วสร้าง
ขอ้สรุปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา เพื่อจดัลาํดบัปัจจยัที่
บ่ ง ชี้ ถึ ง ภู มิหลังก ารพัฒนา ชุมชนและการ
พฒันาการท่องเที่ยวและทาํการสรุปขอ้มูลด้วย
การพรรณนาวิเคราะห์โดยผูว้ิจยันาํผลการศึกษา
มาอภิปรายผลประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลแลว้จดั
หมวดหมู่ข้อมูล รูปภาพประกอบ และ
พรรณนาวิเคราะห์ ภูมิทศัน์วฒันธรรมและ
บริบททางสังคมของหมู่บ้านโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธุ์ โดยผูว้ิจยันาํผลการศึกษา
มาอภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

นาํผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 และ ขอ้ 
2 ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ เ พื่ อพิ จ า รณ าบ ริบทแล ะ
สถานการณ์ในชุมชน  แล้วนําแนวคิดการ
จัดการการท่องเที่ยวในปัจจุบัน  มาอธิบาย
ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคก
โก่ง จงัหวดักาฬสินธุ์ 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 

จากการศึกษาปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้ิจยั
ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ เอกสาร ฐานขอ้มูลและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั การสาํรวจพื้นท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ร่วมกบัการสงัเกต โดยมีผลการศึกษาและการอภิปรายผล ดงัน้ี 

4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันา
ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ จากการสมัภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง โดยมีผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ 

1) กลุ่มชาวบา้น ไดแ้ก่ วยัเด็ก-วยัรุ่น วยัทาํงาน ผูสู้งอายุ ผูว้ิจยัจะแทนดว้ยสัญลกัษณ์ 
(V) 

2) กลุ่มผูน้าํชุมชนไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้น เจา้อาวาสวดัศรีภูขนัธ์ ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้น
โคกโก่ง หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา ผูว้ิจยัจะแทนดว้ยสญัลกัษณ์ (L) 

3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) ผูว้ิจยัจะแทน
ดว้ยสญัลกัษณ์ (T) 

4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรม
ของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ จากการสาํรวจดว้ยแบบสาํรวจในเขตพื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ี
แหล่งท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 

4.3 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ดว้ยแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั จาก
การวิเคราะห์ผลการศึกษาวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ 1 และขอ้ 2 ดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อพิจารณาบริบท
และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มาอธิบายดว้ยแนวคิดการ
จดัการการท่องเท่ียวในปัจจุบนั เพื่อใหใ้หท้ราบผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียว ตลอดจนถอดบทเรียน
เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัทางการท่องเท่ียวในอนาคต 
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4.1 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภูมิหลังการ
พฒันาชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 

 
4.1.1 วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพื่อศึกษาภูมิหลังการพัฒนาชุมชน

หมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล โดยผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั (Key Informants) มีจาํนวนทั้งส้ิน 27 คน ประกอบดว้ย กลุ่มชาวบา้น 19 คน กลุ่มผูน้าํชุมชน 5 
คน และกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) จาํนวน 3 คน และนาํ
ความรู้จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทางการท่องเท่ียว แนวคิดเก่ียวกบัประสบการณ์ และ
การพฒันาชุมชน โดยแบ่งเป็นการพฒันาทางสังคมของพื้นท่ีหมู่บ้านโคกโก่ง และการพฒันา
ทางการท่องเท่ียว มีผลการศึกษาดงัน้ี 

1) การพฒันาทางสงัคม 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั คือ กลุ่มชาวบา้น จาํนวน 19 คน และกลุ่มผูน้ํา

ชุมชน จาํนวน 5 คน รวมเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 24 คน ผูว้ิจยัไดเ้รียงลาํดบัขอ้มูลท่ีมีผูใ้หข้อ้มูล
มากท่ีสุด พบวา่ 

(1) วิถีชีวิตของหมู่บา้นโคกโก่ง พบว่า มีผูใ้ห้ขอ้มูลในทิศทางเดียวกนั ร้อยละ 
95.83 ซ่ึงเป็นการให้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกนัมากท่ีสุด โดยภาษาท่ีชาวบา้นใชใ้นการส่ือสารคือภาษาผูไ้ท
และภาษาอีสาน แต่ยงัมีบางบา้นท่ีใชภ้าษาไทยภาคกลาง และสาํหรับเศรษฐกิจภายในชุมชนขบัเคล่ือน
จากอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ทาํนาขา้ว และเล้ียงสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร และอาชีพเสริมจากการ
ท่องเท่ียว เกบ็ของป่า และหากมีเวลาว่างหลงัจากการทาํนา ผูห้ญิงจะทอผา้ หรือปักผา้ ผูช้ายรับจา้ง และ
ทาํเคร่ืองจกัรสาน ถกัแห สาํหรับอาหาร หาของป่าตามฤดูกาล รับประทานอาหารอีสาน  แกงอ่อม หน่อ
หวาย แกงหน่อไม ้ลาบหมู ห่อหมกฮวก แกงเห็ด แกงอ่ึง นํ้าพริก เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัศิรินญา ภูผาจิต 
(2553) ท่ีพบว่า ชุมชนผูไ้ทมีความโดดเด่นดา้นวฒันธรรมและประเพณี โดยนาํความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชมาปรับใชใ้ห้เกิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เคร่ืองนุ่งห่ม การทาํเคร่ืองจกัรสานและมีภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมดา้นอาหาร เช่น แกงหน่อไม ้แกงเห็ด แกงครัวและแกงหวาย เป็นตน้ ชาวผู ้
ไทชอบอาศยัอยู่ใกลภู้เขาเน่ืองจากตอ้งพึ่งพาอาศยัธรรมชาติในการดาํรงชีวิต เช่น กระต๊ิบ ตะกร้า 
และเคร่ืองใชอ่ื้น และยงัสอดคลอ้งกบั ศิริพร บุณยะกาญจน (2542) ท่ีพบว่าชาวผูไ้ทในพื้นท่ีบา้น
หนองห้าง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ก็มีการสืบทอดการผลิตหัตถกรรมไมไ้ผจ่ากบรรพบุรุษ ทั้งกระติบขา้ว 
ขอ้ง กระบุง กระดง้ มวยน่ึงขา้ว ซอน กระเป๋าลายขิด เพื่อการใชส้อยในครัวเรือนและการคา้ และ
สอดคลอ้งกบัสุรศกัด์ิ พิมพเ์สน และคณะ (2546) พบว่า ชุมชนผูไ้ทบา้นโพน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ยงัมี
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ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีเหนียวแน่น มีการนบัถือพุทธศาสนาอยา่งเขม้แขง็ มีการทาํบุญตามจารีต
ประเพณี 12 เดือน ทาํใหพ้บว่าชุมชนผูไ้ทในแต่ละพื้นท่ียงัคงมีพื้นฐานวฒันธรรมท่ีใกลเ้คียงกนั อีก
ทั้งชาวผูไ้ทเป็นผูย้ดึมัน่ในธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น ภาษา
พูด การแต่งกาย การทอผา้พื้นถ่ิน ดนตรีพื้นบา้น การจกัสานไมไ้ผโ่ดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปนิสัยโอบ
ออ้มอารี ยิ้มแยม้แจ่มใส และความเป็นมิตร และมีพิธีกรรมท่ีสําคญั ประเพณีแต่งงาน สู่ขวญั หมอ
เหยารักษาคนป่วยไข ้การเล้ียงผ ีและฮีตสิบสองครองสิบส่ี สอดคลอ้งเริงวิชญนิ์ลโคตร (2553) ท่ีพบว่า 
สงัคมและวฒันธรรมของชาวผูไ้ทมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ มีการนบัถือญาติตามสายผ ี
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติดําเนินไปอย่างเก้ือกูลกันและกัน เอกลักษณ์ทางสังคมและ
วฒันธรรม สะทอ้นให้เห็นจากพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมเหยา การแต่งงาน พิธีกรรมสาํหรับคน
ตาย นอกจากน้ีชาวผูไ้ทมีประเพณีและวฒันธรรมตามฮีตสิบสอง คลองสิบส่ี อย่างชาวไทยอีสาน  
ซ่ึงผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี  

“เวลาป่วยไขก้็ยงัมีคนมาทาํพิธี มีการสู่ขวญัรับขวญัผกูเส่ียว” (L5) (ผูน้าํชุมชน
คนท่ี 5 หมอเหยา, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “สมยัก่อนตอ้งทอผา้เป็นไม่งั้นไม่ไดแ้ต่งงาน ไม่มี
ใครเอา ตอ้งทอผา้ในงานแต่งงานเอง เจบ็ไขก้็มีหมอทาํพิธี” (V1) (ชาวบา้นคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 5 
เมษายน 2557) “เราก็อยูก่นัง่ายๆ กินง่ายอยูง่่าย ไม่ไดรี้บร้อนอะไร แบ่งปันกนักิน ช่วยกนัทาํงาน 
ดาํนา เน่ีย 13 พฤศจิกากม็าสิ เร่ิมเก่ียวขา้วแลว้ แถวน้ีนะสวยมากเลย ขา้วสีทองสวย” (V6) (ชาวบา้น
คนท่ี 6, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “น่ีลองแกงบ้ิง เออ้ ภาษาไทยเคา้เรียกอะไรนะ คา้งคาวใช่มั้ย 
กบัแกงหวาย นํ้ าพริก ป่นกบ อร่อยนะ ถา้หนา้ฝนก็แกงอ่ึง หมกฮวก หนา้หน่อไม ้เห็ด ก็หาเอาตาม
ป่า แต่บ้ิงน่ีซ้ือมานะ มีคนบา้นอ่ืนเอามาขาย” (V5) (ชาวบา้นคนท่ี 5, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 
“งานบุญใหญ่ออกพรรษา เขาจะทาํขา้วทิพยก์นัท่ีวดั แต่เด๋ียวน้ี บางบา้นก็ยงัมีเล้ียงผ ีแลว้ก็มีงานบุญ
ผะเหวตจดัท่ีในเมือง” (V9) (ชาวบา้นคนท่ี 9, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “หนูพูดภาษาผูไ้ทมา
ตั้งแต่เด็ก บา้นนั้นเขาให้พดูภาษาไทยจะไดไ้ปโรงเรียนรู้เร่ือง แต่อยูบ่า้นก็พูดภาษาผูไ้ท อยา่งคาํว่า 
ไปสิเล่อ คือไปไหน ผะเหล่อ คือ อะไร” (V19) (ชาวบา้นคนท่ี 19, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “ท่ีน่ี
ไม่ไดเ้ปล่ียนไปเท่าไหร่หรอกพ่ี ผูส้าวซบัแต๊ คนใจดี หนูเรียนท่ีน่ี ทอผา้ไม่เป็นแต่เยบ็เส้ือเป็น ของ
กินก็เก็บไดต้ามป่า หน่อไม ้หวาย เห็ด ฮวก เป็นตาแซ่บ” (V18) (ชาวบา้นคนท่ี 18, สัมภาษณ์, 21 
ตุลาคม 2559) 

(2) การพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการรวมกลุ่มทางสังคมของหมู่บา้น
โคกโก่ง มีผูใ้ห้ขอ้มูลในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 91.67 และ 83.33 เป็นอนัดบัท่ี 2 และ 3 ตามลาํดบั 
พบว่า ดา้นเศรษฐกิจชุมชนมีการรวมกลุ่มสหกรณ์สตรีทอผา้เพื่อสร้างรายไดเ้สริมให้ชาวบา้น การ
ส่งเสริมและขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มร้านค้าชุมชน ด้านการศึกษาในชุมชนมี
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สถานศึกษาสาํหรับเด็กเลก็ โรงเรียนระดบัประถมศึกษา และไม่ไกลจากโรงเรียนบา้นนาไคร้ และ
ยอแซฟคอนแวน มีวดัเป็นศูนยร์วมจิตใจ ดา้นสุขภาพมีสุขศาลาเพื่อรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้ และดา้น
สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า และนํ้ า ทัว่ถึง มีฝายกักเก็บนํ้ า เส้นทางเขา้ออกมีถนนหน่ึงเส้นตดัผ่าน
หมู่บา้นทาํให้การเดินทางเขา้ออกไดใ้นเส้นทางเดียว ทุกวนัจะมีรถโดยสารไปยงัตวัเมือง อ.กุฉิ
นารายณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภทัรรินทร์ญา กองศูนย ์(2554) แต่ภทัรรินทร์ญามีขอ้มูลเพิ่มเติมคือ 
หมู่บา้นโคกโก่งยงัมีกลุ่มจกัสานเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน กลุ่มเล้ียงโค และกองทุนหมู่บา้น ทั้งน้ี ผูว้ิจยั
ขอยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี 

“ชุมชนเราก็มีชาวบา้นช่วยกนัดูแลภายในชุมชน มีกลุ่มอาสาสมคัรรักษาความ
ปลอดภยั คอยตรวจตรา มีกลุ่มแม่บา้นท่ีตั้งเป็นสหกรณ์ส่งเสริมผลิตภณัฑ์ผา้ทอของชุมชนให้มี
อาชีพเสริม” (L1) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “มีการจดัตั้งสหกรณ์
สตรี ขายผา้ท่ีเราทอ บางทีก็มีบา้นอ่ืนมาฝากขาย เร่ืองความปลอดภยัเราก็มีจดัอาสาหมู่บา้น เร่ืองไป
วดั เราก็แบ่งเวรกนัในแต่ละคุม้ไปทาํบุญท่ีวดั แต่พอมีงานบุญใหญ่ วนัพระเราก็มาวดักนัอยู่แลว้” 
(L4) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 หัวหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “หนูเรียนท่ี
โรงเรียนบา้นโคกโก่งค่ะ ส่วนพี่เคา้เรียนท่ีบา้นนาไคร้ หนูก็ว่าพอจบ ป.6 คงจะไปต่อท่ีโรงเรียน
บา้นนาไคร้ โรงเรียนฝร่ังตรงทางไปในเมืองมนัแพงนะพี่” (V19) (ชาวบา้นคนท่ี 19, สัมภาษณ์, 21 
ตุลาคม 2559) “ชุมชนเราก็มีนํ้ า ไฟ ถนนลาดยางเขา้ออกทางเดียวไปเจอทางไปบวัขาว (หมายถึง 
อาํเภอกุฉินารายณ์) มีรถสองแถวเขา้เมืองผ่านทุกวนั มีโรงเรียน มีสุขศาลา มีวดั ในวดัก็มีลาน
เอนกประสงค ์ชาวบา้นจะมาประชุมท่ีน่ี” (L3) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง, 
สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2559) 

(3) ความเป็นมาของหมู่บา้นโคกโก่ง เกิดข้ึนจากการอพยพยา้ยถ่ินฐานของกลุ่ม
คนชาวผูไ้ทจากประเทศลาว ขา้มฝ่ังมายงัประเทศไทย โดยบรรพบุรุษเลือกตั้งรกรากท่ีหมู่บา้นโคก
โก่ง เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้ งเหมาะสม ติดภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ คนผูไ้ทมีวิถีชีวิตท่ีผูกพนักับ
ธรรมชาติมีผูใ้ห้ขอ้มูลตรงกนัร้อยละ 83.33 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลความเป็นมาของหมู่บา้นจาก
ยทุธศาสตร์การพฒันา พ.ศ. 2552-2556 ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดหวา้ (2553) รวมทั้งภทัรริ
นทร์ญา กองศูนย ์(2554) และสุเทพ ไชยขนัธ์ุ (2556) แต่มีขอ้มูลบางส่วนสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากทั้ง
สามแหล่งพบว่า ผูไ้ทอพยพมาจากประเทศจีนตอนใต ้ลงมายงัเมืองเดียนเบียนฟูประเทศเวียดนาม
เขา้สู่ลาวและไทยตามลาํดบั และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดหวา้ (2553) ยงักล่าวเพ่ิมเติมว่า เม่ือ
ประมาณปี พ.ศ. 2432 มีราษฎรจากบ้านโนนนํ้ าคาํ (คาํเฮ้ีย) อาํเภอคาํชะอี จังหวดันครพนม 
(มุกดาหารในปัจจุบัน) ประมาณ 9-10 ครอบครัว โดยการนําของนายอุปชัย ได้อพยพมาตั้ ง
บา้นเรือนทางทิศตะวนัออกของบา้นโคกโก่งในปัจจุบนัตั้งช่ือบา้นว่า “บา้นทุ่งบกัเฒ่า” ปัจจุบนัเป็น
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บา้นร้าง และต่อมาเม่ือปีพ.ศ. 2449 ราษฎรจากบา้นทุ่งบกัเฒ่าไดย้า้ยมาตั้งเรือนในบริเวณท่ีเป็น
หมู่บา้นในปัจจุบนั และไดต้ั้งช่ือว่า “บา้นโคกโก่ง” ตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีมีภูเขา ทั้งน้ีความ
แตกต่างของขอ้มูลอาจเป็นเพราะระยะเวลาท่ียาวนาน และในชุมชนไม่มีการจดบนัทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทําให้การส่งต่อข้อมูลความเป็นมาอาจผิดแปลกหรือขาดหายไปจากเดิมบ้าง 
นอกจากน้ี ชาวบา้นในหมู่บา้นโคกโก่งส่วนใหญ่ เห็นวา่ ควรเรียกตนว่า ผูไ้ท เน่ืองจากเป็นการออก
เสียงในภาษาผูไ้ท แต่บางคนเห็นว่า ควรเรียกว่า ภูไท เพราะมีความผกูพนักบัธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ภูเขา ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งคาํสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี 

“ผูเ้ฒ่าบอกว่า เราอพยพมาจากจีน มาเมืองเบียนฟู แลว้ขา้มจากฝ่ังลาวมาไทย 
มาถึงบา้นน้ีล่ะ” (V1) (ชาวบา้นคนท่ี 1, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “บรรพบุรุษคนผูไ้ทยา้ยมาจาก
ฝ่ังลาว ขา้มมาไท มีพี่นอ้งเรายูห่ลายๆจงัหวดั แต่กาฬสินธ์ุน่ีมีคนผูไ้ทเยอะสุด มีจดังานวนัผูไ้ทโลก
ดว้ยนะ” (L1) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “ปู่เคยบอกหนูว่า สมยัปู่
ยงัเด็ก คนแก่ในหมู่บา้นเขาเล่าว่า พวกเรามาจากท่ีลาว ” (V16) (ชาวบา้นคนท่ี 16, สัมภาษณ์, 21 
ตุลาคม 2559) “ผมไม่ใช่คนท่ีน่ี เพิ่งยา้ยมานะ แต่กเ็คยอ่านในรายงานบา้งวา่ นานมาแลว้คนภูไทยา้ย
มาจากจีน อพยพมาเร่ือยๆ ขา้มจากลาวมาไทย ” (L4) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์, 
สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “เม่ือก่อนแถวน้ีมีแต่ป่า คนผูไ้ทชอบอยูก่บัป่าเขา เรียกว่า ภูไท มาจาก
ภูเขา เวลาพูดเป็น ผูไ้ท ถา้จะเรียกก็เรียกว่าผูไ้ท ดีกว่า แต่บางคนเขาก็ชอบให้เรียก ภูไทนะ” (L5) 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5 หมอเหยา, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 

(4) ปัญหาในชุมชนและแนวทางการแกไ้ข มีผูใ้ห้ขอ้มูลในทิศทางเดียวกนัร้อยละ 
62.5 ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีผูข้อ้มูลนอ้ยท่ีสุด พบว่า หมู่บา้นโคกโก่งปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมี
นอ้ย เน่ืองจากมีการเฝ้าระวงัในชุมชนและชุมชนมีขนาดเลก็ มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด แต่ยงัมีปัญหา
การยา้ยถ่ินฐาน เน่ืองจากกลุ่มวยัรุ่นและวยัทาํงานเลือกยา้ยถ่ินฐานเพ่ือไปทาํงานในเมืองใหญ่ทาํให้
สมาชิกในหมู่บา้นส่วนใหญ่จะเป็นคนชรา และเด็กมากกว่าวยัทาํงาน และเร่ิมมีการคุกคามจากการ
รับวฒันธรรมต่างถ่ิน เด็ก เยาวชนทอผา้ไม่เป็น แต่ยงัปักผา้เป็น และน้อยคนท่ีสนใจจะสืบทอด
พิธีกรรมของหมอเหยา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปัณฉตัร หมอยาดี (2553) พบว่า ชุมชนผูไ้ทในพ้ืนท่ีตาํบล
สร้างคอ้ จงัหวดัสกลนคร ชาวผูไ้ทเร่ิมหนัไปประกอบอาชีพรับจา้งนอกพื้นท่ีมากข้ึน มีวิถีชีวิตท่ีเร่ิม
มีลกัษณะบริโภคนิยม นิยมนบัถือพทุธศาสนามากกวา่การนบัถือผ ีส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน 
และเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงดา้นวฒันธรรม ทั้งการแต่งกาย ภาษา การสร้างบา้น การแต่งงาน และการ
รักษาโรค เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม แต่อย่างไรก็ดี ชาวบา้นใน
หมู่บา้นโคกโก่งยงัคงดาํรงชีวิตตามวิถีคนผูไ้ทอยา่งต่อเน่ือง ในหวัขอ้น้ีมีจาํนวนร้อยละของจาํนวน
ขอ้มูลนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงชาวบา้นอาจจะตอ้งตระหนกัและเฝ้าระวงัภยัคุกคามและความเสียงในการเกิด
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ปัญหา ตลอดจนจดัการปัญหาและการติดตามประเมินอยา่งใกลชิ้ดต่อไป ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง
คาํสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ดงัน้ี 

“เรากมี็เจา้หนา้ท่ีและอาสาสมคัรหมู่บา้นคอยดูแลความสงบเรียบร้อย ทั้งจาก
ภาครัฐและชุมชน ชาวบา้นกช่็วยกนัเป็นหูเป็นตา บา้นเรากไ็ม่ไดใ้หญ่มาก คนกรู้็จกักนั ปัญหาไม่
ค่อยมีเท่าไหร่ แต่เป็นห่วงปัญหาอ่ืนมากกวา่ เช่น พวกลกัลอบตดัไม”้ (L1) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 
ผูใ้หญ่บา้น, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “ชุมชนเรามีพระพทุธศาสนายดึเหน่ียวจิตใจ ชาวบา้นก็
ญาติพี่นอ้งกนัทั้งนั้น” (L2) ผูน้าํชุมชนคนท่ี 2 เจา้อาวาสวดัศรีภูขนัธ์, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 
“ปู่กแ็ก่แลว้ เป็นหมอมานาน ไม่มีใครอยากเรียนร้องหรอก หนุ่มสาวกไ็ปในเมืองกนัหมด” (L5) 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5 หมอเหยา, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “พี่สาวหนูไปเรียนในกรุงเทพ พี่บา้นนั้น
กไ็ปกรุงเทพ นานๆจะกลบัมาสกัที หนูวา่ อยูบ่า้นเรากดี็นะ เด๋ียวน้ีมีอินเตอร์เน็ต เล่น Facebook ก็
ได ้Line กไ็ด ้เพื่อนทุกคนมีหมด” (V16) (ชาวบา้นคนท่ี 16, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 
 
ตารางที ่4.1  วเิคราะห์การพฒันาทางสงัคมของหมู่บา้นโคกโก่ง 
 

การพฒันาทางสังคม กลุ่มชาวบ้าน 
(n=19) 

กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

จํานวน 
(n=24) 

ร้อยละ 
(100) 

1. วิถีชีวิตของหมู่บา้นโคกโก่ง  
- กิจวตัรประจาํวนั  
- การเล้ียงชีพ อาชีพหลกั 
อาชีพเสริม 
- ภูมิปัญญา และองคค์วามรู้
ต่างๆ 
- ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม 
- วฒันธรรม ประเพณี เทศกาล
หรือ กิจกรรมของหมู่บา้น ใน
รอบปี 

V1,V2,V3, 
V4,V5,V6, 
V7,V8,V9, 
V10,V11, 
V12,V13, 
V14,V15, 
V17, V18, 
V19 

L1,L2,L3, 
L4,L5 

23 95.83 

2. ก า รพัฒน า แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
คุณภาพชีวิตของหมู่บ้านโคก
โก่ง 

V1,V2,V3, 
V4,V5,V6, 
V7,V8,V9 

L1,L2,L3, 
L4,L5 

22 91.67 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

การพฒันาทางสังคม กลุ่มชาวบ้าน 
(n=19) 

กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

จํานวน 
(n=24) 

ร้อยละ 
(100) 

- เศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริม
รายได ้การพฒันาอาชีพ  
- การศึกษาและสุขภาพ เช่น 
สถ านบ ริ ก า ร ด้ า น สุ ข ภ าพ 
สถานศึกษา วดั 
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น 
ประปา ไฟฟ้า การคมนาคม

ขนส่ง แหล่งนํ้าเพื่อการบริโภค 

V10,V11, 
V12,V14, 
V15,V16, 
V17,V19 

   

3. การรวมกลุ่มทางสังคม เช่น 
สหกรณ์ อาสาสมคัรชุมชน การ
รักษาความปลอดภยั 
 

V1,V2,V3, 
V4,V5,V6, 
V8,V10, 
V11,V13, 
V15,V16, 
V18,V19 

L1,L2,L3, 
L4,L5 

20 83.33 

4. ความ เ ป็นมาของห มู่บ้าน 
โคกโก่ง 
- ต้นกํา เ นิด  การอพยพย้าย 
ถ่ินฐาน 
- ประวติัการก่อตั้งหมู่บา้น  
- เร่ืองเล่า ตาํนาน 

V1,V2,V3, 
V4,V5,V6, 
V7,V8,V10, 
V11,V12, 
V13,V14, 
V15,V16, 
V18 

L1,L4,L5 20 83.33 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

การพฒันาทางสังคม กลุ่มชาวบ้าน 
(n=19) 

กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

จํานวน 
(n=24) 

ร้อยละ 
(100) 

5. ปัญหาในชุมชนและแนว
ทางการแกไ้ข เช่น  
- ยาเสพติด อาชญากรรม การ
ตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร  
- แรงงาน การยา้ยถ่ินฐาน และ
อ่ืนๆ 

ปัญหาดา้นวฒันธรรม 

V1,V2, 
V3,V7, 
V10,V11, 
V12, 13, 
V14,V16 

L1,L2,L3, 
L4,L5 

15 62.5 

 
2) การพฒันาทางการท่องเท่ียว 
จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มชาวบ้าน กลุ่มผูน้ําชุมชน และกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวฯ จาํนวน 27 ราย ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้รียงลาํดบัขอ้มูลท่ีมีผูใ้หข้อ้มูลมากท่ีสุด–นอ้ยท่ีสุด พบวา่  
(1) ทรัพยากรและกิจกรรมทางการท่องเท่ียว มีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนัมากท่ีสุด ร้อยละ 88.89 ความไดเ้ปรียบของหมู่บา้นน้ีคือส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการ
เ ป็นแหล่ง ท่อง เ ท่ี ยว  นอกจากวัฒนธรรมมีความโดด เ ด่นแล้ว  หมู่บ้านโคกโ ก่งย ัง มี
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนประกอบไปดว้ย ภูมิประเทศท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา ป่าไม ้วนอุทยาน
นํ้ าตกตาดสูง นํ้ าตกตาดยาว และภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชน ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมผูไ้ท การ
ดาํรงชีวิตในส่ิงก่อสร้าง บา้นเรือนตลอดจนวฒันธรรมทางอาหาร การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีทอพื้นถ่ิน 
ตลอดจนการส่งเสริมจากภาครัฐและความร่วมมือในชุมชน ลว้นแลว้แต่มีส่วนในการส่งเสริมให้
หมู่บา้นโคกโก่งสามารถพฒันาการท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี สอดคลอ้งกบัประเสริฐ โยธิคาร์ (2558) 
พบว่า มรดกทางวฒันธรรมของผูไ้ทยเรณูนครมีความเก้ือหนุนต่อความเป็นไปไดใ้นส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 

 
เวลานักท่องเท่ียวมาเราก็มีกิจกรรมตอ้นรับนักท่องเท่ียว กินขา้วพาแลง บายศรี
รับขวญั แลว้แต่ฤดู ถา้มาช่วงปลูกขา้ว เราก็พาไปดาํนาดว้ย แลว้ก็ให้เด็กๆ ช่วยกนั
พานกัท่องเท่ียวไปเท่ียวชมในหมู่บา้น ไปนํ้ าตกในวนอุทยาน ขากลบัเราก็แนะนาํ



76 

จังหวัดเราก็มีท่ีเท่ียวเยอะ ก็ลองแวะภูแฝก ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร ไปดู
ไดโนเสาร์ (L1) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 

 
“ด้านหลังบ้านน่ีก็เป็นป่า เราก็ไปเก็บของป่าบ้าง ขา้งในก็มีนํ้ าตก มีป่าท่ีเขา

อนุรักษไ์ว ้สมยัก่อนอุดมสมบูรณ์มีสัตวป่์าเยอะ สวยกว่าน้ี ตอนน้ีก็นอ้ยลง ” (L5) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 
5 หมอเหยา, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “เม่ือวานเราไปเท่ียวในอุทยาน ไปดูนํ้ าตกตาดสูง กบัสไล
เดอร์ เสียดายถ้ามาฤดูฝนคงจะนํ้ าเยอะกว่าน้ี เด็กพาไปดูป้าทอผา้ น่าซ้ือกลับบ้านมาก” (T2) 
(นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) คนท่ี 2 , สัมภาษณ์, 15 
พฤษภาคม 2557) “พี่ไปเท่ียวนํ้ าตกตาดสูงมาหรือยงั น่ีถา้หนา้นํ้ าไปนํ้ าตกตาดยาว เคา้เอ้ิน สไล
เดอร์” (V17) (ชาวบา้นคนท่ี 17, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 

(2) เหตุการณ์สําคัญ  จุดเ ร่ิมต้น  ความถ่ีในการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าของ
นกัท่องเท่ียวและ ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวไดรั้บ มีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเป็นอนัดบั 2 ร้อยละ 88.89 และร้อยละ 11.11 ตามลาํดบั กิจกรรมทอดผา้ป่าของ
นักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ น้ี เกิดจากบุตรชายของผูใ้หญ่บา้นเชิญชวนเจา้นายผูเ้ป็น
ประธานบริษทัเอกชนท่ีตนทาํงานอยู่ มาท่องเท่ียวท่ีภูมิลาํเนาของตน (หมู่บา้นโคกโก่ง ซ่ึงใน
ขณะนั้น นายขวญัชยั ปัททะทุม ผูเ้ป็นบิดาไดด้าํรงตาํแหน่งผูใ้หญ่บา้น) ประธานของบริษทัเอกชน
ดงักล่าวและคณะไดร่้วมทาํบุญตั้งกองผา้ป่าเพื่อการกุศลและเดินทางไปยงัหมู่บา้นโคกโก่ง ซ่ึง
ชาวบา้นไดต้อ้นรับนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นอย่างดี เป็นแขกสําคญัของหมู่บา้น ชาวบา้นทุกคนจะ
รวมตวักนัเพื่อเตรียมงาน และแบ่งหน้าท่ีกนัตอ้นรับนักท่องเท่ียว ในช่วงปีท่ีผ่านมา คาดว่าตั้งแต่ปี 
2554 นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีไดจ้ดักิจกรรมผา้ป่าและมาท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ีชุมชนปีละคร้ังเป็นเวลาหลาย
ปีติดต่อกัน (ประมาณ 4-5 ปี) เงินท่ีได้รับบริจาคได้ถูกนําไปสร้างสาธารณประโยชน์ อาทิ 
บาํรุงรักษาวดั การสร้างวิหาร ศาลาเอนกประสงค ์เมรุเผาศพ พระพุทธรูปและเป็นทุนการศึกษาให้
เยาวชนในหมู่บา้น จากการจดักิจกรรมดงักล่าวนกัท่องเท่ียวไดก้ลบัมาเยีย่มเยอืนซํ้ าอีก เม่ือมีโอกาส 
เน่ืองจากไดรั้บความประทบัใจในอธัยาศยัไมตรีของชาวบา้น ความแตกต่างของวฒันธรรม วิถีชีวิต
ของหมู่บา้นท่ีเรียบง่าย บรรยากาศและธรรมชาติ เหมาะแก่การพกัผ่อน และสามารถเดินทางไป
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ หากมีรถยนตส่์วนตวั รวมทั้งค่าใชจ่้ายไม่สูง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างการ
สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 

 
มาเท่ียวท่ีน่ี เหมือนมาพกัผอ่น มาทาํบุญดว้ย จดัผา้ป่ากนัมาทุกปี สร้างโน่นสร้างน้ี 
เป็นทุนการศึกษาเด็กๆ บา้ง เราจะเหมารถบสักันไป พ่อผูใ้หญ่เคา้เป็นพ่อของ
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ลูกน้องผม คนท่ีน่ีอธัยาศยัดี มียายคนหน่ึงป้ิงไก่อร่อยมาก ไปถึงเราก็ทาํบุญ มี
ขบวนแห่ สนุกสนาน เราแต่งชุดผูไ้ทกนั นอนบา้นชาวบา้น ชาวบา้นตอ้นรับกนัดี 
มากนัทั้งหมู่บา้น ปีก่อนสร้างวิหาร ทาํศาลา สร้างเมรุ อยากจะสร้างพระพุทธรูปนะ 
ถา้มีโอกาสจะไปทุกปี (T1) (นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร 
(ทอดผา้ป่า) คนท่ี 1, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557) 
 

“พวกเด็กๆ ก็ช่วยกนัทาํงาน คนหน่ึงรํา คนหน่ึงเล่นดนตรี ช่วยผูใ้หญ่ทาํงาน คอย
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว พาไปเท่ียวในหมู่บา้น พาเขาไปดูคนทอผา้ท่ีบา้นนั้น สนุกดี” (V17) (ชาวบา้น
คนท่ี 17, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 

(3) การบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียว มีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัเป็นอนัดบั 3 ร้อยละ 85.18 การท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง มีการบริหารจดัการ
โดยผูน้าํชุมชน คือผูใ้หญ่บา้น และไดน้าํการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์เขา้มาในหมู่บา้น โดยมีการทาํ
ประชาพิจารณ์ซ่ึงชาวบ้านให้การยอมรับและทางกรมการท่องเท่ียวได้สนับสนุนการพฒันา      
โฮมสเตยด์้วยการเป็นผูดู้แลและนํามาตรฐานโฮมสเตยไ์ทยหรือท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท
มาตรฐานไทย มาใชใ้นหมู่บา้น และเกิดเป็นสหกรณ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ซ่ึงคณะกรรมการ
เป็นกลุ่มชาวบา้น และไดย้ดึเกณฑก์ารรับบา้นท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
จากการใชเ้กณฑด์งักล่าว มีบา้นท่ีเขา้ร่วมใหบ้ริการโฮมสเตย ์จาํนวน 50 หลงั และบา้นท่ีไม่ตรงตาม
เกณฑ์ไม่สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้นั้ น คณะกรรมการได้จัดสรรหน้าท่ีอ่ืนให้กับสมาชิก
สหกรณ์ เช่น การประกอบอาหาร การแสดง การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การให้ขอ้มูล เป็นตน้ โดยมี
การแบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งเหมาะสม ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการจดัการการท่องเท่ียว
ในชุมชนผูไ้ทในพื้นท่ีอ่ืน โดยสุรศกัด์ิ พิมพเ์สน และคณะ (2546) พบว่า การตอ้นรับนกัท่องเท่ียว
เป็นหมู่คณะของชุมชนผูไ้ทบา้นโพน กลุ่มแม่บา้นจะเป็นกาํลงัท่ีเขม้แขง็ แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบกนั
ตามความเหมาะสม ชุมชนยินดีต่อการเกิดการท่องเท่ียวและสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียวใน
หมู่บา้น มีกิจกรรมทางวฒันธรรมและกิจกรรมอ่ืนๆ  บางโอกาสมีการแสดงมีดนตรีและการฟ้อนรํา 
ใหน้กัท่องเท่ียวไดช้ม พบวา่ หมู่บา้นโคกโก่ง ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูล
หลกั ดงัน้ี 

“ลุงผูใ้หญ่บา้นจะเรียกคนในหมู่บา้น เราช่วยกนัจดังานเวลามีนักท่องเท่ียวมา
เยอะๆ แบ่งงานกนัทาํ พวกเด็กๆ ก็มีหน้าท่ีเตรียมการแสดงบา้ง เป็นคนพานักท่องเท่ียวไปเท่ียว
บา้ง” (V18) (ชาวบา้นคนท่ี 18, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 
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ผูใ้หญ่จะเป็นผูป้ระสานงานให้ แลว้ก็ประชุมเตรียมงาน แบ่งงานกนัตามความ
เหมาะสม ความสามารถของชาวบา้น กลุ่มน้ีทาํอาหาร กลุ่มน้ีจดัเตรียมกิจกรรม
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียว กลุ่มน้ีจดัเตรียมบา้นพกั เราก็แบ่งๆ กนัตามตารางท่ีผูใ้หญ่
จดัให้ ทุกคนก็มาช่วยกนั (L4) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 หัวหน้ากลุ่มสตรีสหกรณ์, 
สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 
 
การท่องเท่ียวเคา้มาช่วยดูเร่ืองโฮมสเตย  ์ก็อยากให้ได้มาตรฐาน เราเองก็ได้
มาตรฐานโฮมสเตย  ์ได้รางวลั พอมีนักท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่ติดต่อมาก็ประชุม
เตรียมงานกนั แบ่งงานกนั จดัเวรบา้นท่ีพกันกัท่องเท่ียว ใครไม่มีก็ทาํหนา้ท่ีอ่ืน 
เงินได้มาก็แบ่งๆกันไปตามงานท่ีทาํ แต่ก็แบ่งเป็นค่าบริหารจดัการด้วย (L1) 
(ผูน้าํชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 

 
(4) ประสบการณ์และทศันคติ ท่ีมีต่อการท่องเท่ียวของชุมชน มีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี

สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเป็นอนัดบัท่ี 4 และ 5 ร้อยละ 77.78 และ ร้อยละ 70.37 
ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่ชาวบา้นรู้สึกยนิดี และตอ้งการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจาก การตอ้นรับ
นักท่องเท่ียวจะเป็นเวลาว่างหลังจากการทาํงานหลัก และยงัเป็นรายได้เสริมให้หมู่บ้านด้วย 
นอกจากน้ี ชาวบา้นรู้สึกภูมิในท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจในวฒันธรรมของตน และตอ้งการจะ
รักษาวฒันธรรมของตนไว  ้ชาวบ้านในหมู่บ้านมีโอกาสได้ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกัน มีเวลาทาํ
กิจกรรมร่วมกนั และแลกเปล่ียนความรู้กบัระหว่างนกัท่องเท่ียว และคิดว่าวฒันธรรมผูไ้ท อธัยาศยั
ไมตรี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้ตลอดระยะเวลา 18 ปี ผูน้าํชุมชนได้
พยายามทาํงานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและพฒันาให้การดาํเนินงานดีข้ึน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั การเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ ของ Kolb (1984 quoted in Park and Bae Son, 2011) 
และ Gibbs (1988 quoted in Quinton and Smallbone, 2010) ได้เสนอแนวทางในการสะทอ้น
ความคิดผา่นประสบการณ์ในอดีต เป็นการนาํส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาใหเ้กิดการเรียนรู้
และนาํผลท่ีไดไ้ปปรับใชใ้นการจดัการกบัปัญหาในอนาคต แต่อย่างไรก็ดี มีชาวบา้นบางกลุ่มท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการท่องเท่ียวน้อย เช่น บา้นท่ีไม่ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย ์ตอ้งรับ
หน้าท่ีอ่ืนในการดูแลนักท่องเท่ียว ซ่ึงเวลาแบ่งปันผลประโยชน์จะได้ตามสัดส่วนของการ
รับผิดชอบงาน และบางคนท่ีรู้สึกว่านกัท่องเท่ียวเขา้มาทาํให้รบกวนเวลาส่วนตวั จากผลการศึกษา
ดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัระดบัการเปิดรับของชุมชนของ Doxey (1975 quoted in Gibson and 
Bentley, 2008) ซ่ึงชาวบา้นยินดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวและมีการแสดงออกเชิงพาณิชยม์ากข้ึน แต่
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บางส่วนเร่ิมมีความกงัวลต่อผลกระทบจากการท่องเท่ียว ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่างการสัมภาษณ์
ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 

“เราก็ยินดีตอ้นรับนกัท่องเท่ียวนะ แขกไปใครมาเราก็ตอ้นรับ ไม่เหงา อยากให้เขา้
กลบัมาอีก เรามีรายไดเ้ขา้มาเสริม คนในหมู่บา้นก็ให้ความร่วมมือกนัดีมาก แลว้เม่ือไรจะกลบัมา
อีกล่ะ ปีหนา้ก็ไม่อยูแ่ลว้มั้ง ” (L5) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 5 หมอเหยา, สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “พอ
มาทาํตรงน้ี แม่กไ็ม่ค่อยมีเวลาทาํงานอ่ืน ไม่ไดไ้ปไร่ไปสวน มนัก็หนา้ท่ีเรา น่ีเพิ่งมีสามปีหลงัน่ีแห
ล่ะไดพ้กั อยากไปทาํไร่ เวลาเราก็เหลือน้อยนะ แก่แลว้ บา้นนั้นเคา้ก็ไม่ค่อยอยากรับนะ” (V14) 
(ชาวบา้นคนท่ี 14, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “เด็กๆ ก็ไดมี้โอกาสทาํงาน ชอบค่ะ มีคนสนใจเรา 
ภูมิใจในตวัเรา ญาติๆในหมู่บา้นก็มาช่วยกนัทาํงาน อยากใหค้นมาเท่ียวเยอะๆ พี่ก็มาอีกนะ” (V16) 
(ชาวบา้นคนท่ี 16, สมัภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) 

(5) ความเป็นมาของการท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ มีผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเป็นอนัดบัท่ี 6 ร้อยละ 51.85 โดยมีความสอดคลอ้งกบั
การให้สัมภาษณ์ของนายขวญัชยั ปัททะทุม (2555) อดีตผูใ้หญ่บา้น อย่างไรก็ดี มีเพียงผูใ้ห้ขอ้มูล
เพียงจาํนวนน้อยท่ีสามารถบอกเล่าความเป็นมาของการท่องเท่ียวในหมู่บ้านโคกโก่งตั้ งแต่
จุดเร่ิมตน้ได ้ผูว้ิจยัไดร้วบรวมและเรียบเรียงไว ้ดงัน้ี หมู่บา้นโคกโก่ง เป็นบา้นหมู่บา้นท่ีมีผลงาน
ดีเด่นดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผูไ้ท จากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย โดยการท่องเท่ียวหมู่บา้นวฒันธรรมโคกโก่ง เกิดข้ึนในปี 2541 โดยนายประสิทธ์ิ 
พรรณพิสุทธ์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุ จากแนวคิดการตอบสนองนโยบายการท่องเท่ียวของการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Amazing Thailand) และการสร้างตวัตนให้แก่หน่ึงในคาํขวญัของ
จงัหวดักาฬสินธ์ุ คือ วฒันธรรมผูไ้ท ให้เป็นท่ีรู้จกัและไดรั้บการสืบทอดต่อไป ซ่ึงการดาํเนินการ
นั้น นายประสิทธ์ิไดศึ้กษาพื้นท่ีต่างๆ ในจงัหวดักาฬสินธ์ุมากมาย และสถานท่ีท่ีเหมาะสมทั้งทาง
วฒันธรรมท่ียงัคงอยู่ มีการสืบสานศิลปะ วฒันธรรมผูไ้ทอยา่งเขม้แขง็ทางกายภาพท่ีเหมาะสมกบั
การเดินทางท่องเท่ียว เช่น หมู่บา้นขนาดเลก็ มีสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง ทาํใหบ้า้นโคกโก่งไดรั้บ
เลือกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมผูไ้ทท่ีสําคญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ และไดด้าํเนินการดา้น
การท่องเท่ียวมาเป็นเวลา 18 ปีแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พชระ พิพฒันโยธะพงศ ์(2547) พบว่า หมู่บา้น
โคกโก่ง ไดเ้ปิดโฮมสเตยม์าตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2541 มีรูปแบบเป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีท่ีพกัแบบ
โฮมสเตย ์มีการจดัการการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางและการปฏิบติั 
สภาพทัว่ไปในหมู่บา้น เป็นหมู่บา้นชนบท ท่ีมีวิถีชีวิต วฒันธรรม และประเพณี เป็นเอกลกัษณ์ของ
ชาวผูไ้ท และดาํรงอยูจ่นถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่งการสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 

 



80 

ตั้งแต่สมยัท่านผูว้่าประสิทธ์ิ ท่านมีแนวคิดจะส่งเสริมการท่องเท่ียวตามท่ีการ
ท่องเท่ียวเคา้ทาํ แลว้ก็จะไดมี้จุดยนืใหว้ฒันธรรมของผูไ้ทยบา้นเราท่ีมีในคาํขวญั
จงัหวดัดว้ย ท่านกห็าหมู่บา้นท่ีมีวฒันธรรมผูไ้ท เป็นแหล่งท่องเท่ียวได ้บา้นเราก็
พร้อมนะ ท่านก็เขา้มาผลกัดนั จากนั้นตั้งแต่ปี’41 น่ีก็ 18 ปีแลว้นะ (L1) (ผูน้าํ
ชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 

 
“พี่เขา้มาช่วยท่านผูใ้หญ่ขวญัชยันะ ท่านผูว้่าก็มาช่วยกนัสนบัสนุนใหห้มู่บา้นเรา

เป็นหมู่บา้นท่องเท่ียววฒันธรรมผูไ้ทย” (L4) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 หัวหน้ากลุ่มสตรีสหกรณ์, 
สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “ไม่รู้ว่าเร่ิมมายงัไง แต่ลุงผูใ้หญ่ให้ช่วยกนัตอ้นรับนักท่องเท่ียว
จากนั้นก็มีนักท่องเท่ียวมาเร่ือยๆ แต่พ่อเคยเล่าว่า หลายปีมาแลว้ทางจงัหวดัเคา้เลือกหมู่บา้นเรา
เพราะเป็นหมู่บา้นผูไ้ท มีท่ีเท่ียว มีนํ้ าตกให้มาเท่ียวได”้ (V16) (ชาวบา้นคนท่ี 16, สัมภาษณ์, 21 
ตุลาคม 2559) 

(6) กลุ่มนักท่องเท่ียว มีผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเป็น
อนัดบัท่ี 7 ร้อยละ 33.33 โดยนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาโดยส่วนมากจะเป็นนกัท่องเท่ียวเพื่อการศึกษาดู
งาน เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั โรงเรียน และผูเ้ขา้มาศึกษาวิจยั 
ยกตัวอย่าง ผูว้ิจัยชาวญ่ีปุ่นท่ีเข้ามาอาศัยในหมู่บ้านเป็นเวลาหลายเดือน นอกจากนั้ น ยงัมี
นกัท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความสาํคญักบัหมู่บา้น คือ นักท่องเท่ียวกิจกรรมกลุ่มเฉพาะ
จากกรุงเทพฯ (ทอดผา้ป่า) โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความสนใจในความแตกต่างวฒันธรรม อธัยาศยั
ของคนผูไ้ท และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และกลบัมาท่องเท่ียวซํ้ า ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอยกตวัอย่าง
การสมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัน้ี 

“นกัท่องเท่ียวเราก็เป็นคนท่ีมาดูงานเป็นส่วนใหญ่นะ พวก อบต. อบจ. โรงเรียน 
บางทีก็มีนกัศึกษามาเรียนมาทาํวิทยานิพนธ์ เหมือนนอ้งน่ีแหล่ะ  คือถา้ไม่มากลุ่มใหญ่ก็มาอยูน่าน 
เคยมีน้องนักศึกษาจากญ่ีปุ่นมาอยู่กับเราเป็นเดือนๆ” (L1) (ผูน้ําชุมชนคนท่ี 1 ผูใ้หญ่บา้น, 
สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2557) “นกัท่องเท่ียวส่วนมากก็รัฐมาดูงานนะ มีกลุ่มเลก็บา้ง มาทาํวิจยับา้ง ” 
(L4) (ผูน้าํชุมชนคนท่ี 4 หัวหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์, สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2559) “ท่ีพี่เคยเจอก็
นกัท่องเท่ียวเขามาดูงานจากอบจ. แลว้ก็นกัท่องเท่ียวของลูกชายผูใ้หญ่บา้น เขามาจากกรุงเทพเขา
มาทอดผา้ป่ามาหลายปีติดกนัแลว้” (V11) (ชาวบา้นคนท่ี 11, สมัภาษณ์, 5 เมษายน 2557) 

(7) ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ (ทอดผา้ป่า) 
ไดรั้บ มีผูใ้หข้อ้มูลท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัเป็นอนัดบัท่ี 7 ร้อยละ 11.11 พบว่า 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวไดส้ัมผสักบัการตอ้นรับ อธัยาศยัไมตรี และไดร่้วมทาํกิจกรรม
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ภายในหมู่บา้น อาทิ การทาํอาหารพื้นบา้น การเขา้ร่วมพิธีเหยาสู่ขวญั การสวมใส่เส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกายของชาวผูไ้ท การเยี่ยมชมวิธีการทอผา้ การทาํนา และแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติในหมู่บา้นโคกโก่ง ซ่ึงการมีส่วนร่วมในวฒันธรรมและธรรมชาติท่ีแตกต่าง 
ตลอดจนตวัตนของคนผูไ้ทบา้นโคกโก่ง อีกทั้งสถานท่ียงัเหมาะสมแก่การพกัผ่อนและยงั
รู้สึกอ่ิมใจในการทาํบุญทอดผา้ป่า ทาํใหเ้กิดความประทบัในใจการท่องเท่ียวและเดินทางมา
ท่องเท่ียวซํ้า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภาส อิทนปสาธน์ (2546) ท่ีพบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทาง
มายงัหมู่บา้นโคกโก่งมีความพึงพอใจในด้านวฒันธรรมและวิถีชุมชน กิจกรรมสําหรับ
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสุด แต่ยงัมีความกงัวลในเร่ืองความปลอดภยั จึงควรเพิ่มแสงสว่างและ
การจดัเวรยามในชุมชนมากข้ึน 

 
มาเท่ียวท่ีน่ี เหมือนมาพกัผอ่น มาทาํบุญดว้ย จดัผา้ป่ากนัมาทุกปี สร้างโน่นสร้าง
น้ี เป็นทุนการศึกษาเด็กๆ บา้ง เราจะเหมารถบสักนัไป พ่อผูใ้หญ่เคา้เป็นพ่อของ
ลูกน้องผม คนท่ีน่ีอธัยาศยัดี มียายคนหน่ึงป้ิงไก่อร่อยมาก ไปถึงเราก็ทาํบุญ มี
ขบวนแห่ สนุกสนาน เราแต่งชุดผูไ้ทกนั นอนบา้นชาวบา้น ชาวบา้นตอ้นรับกนัดี 
มากนัทั้งหมู่บา้น ปีก่อนสร้างวิหาร ทาํศาลา สร้างเมรุ อยากจะสร้างพระพุทธรูป
นะ ถ้ามีโอกาสจะไปทุกปี (T1) (นักท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจาก
กรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) คนท่ี 1, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557) 

 
“คนท่ีน่ีใจดี จริงใจ เดก็ๆ กน่็ารัก เส้ือผา้กส็วย อากาศกดี็ ธรรมชาติมาก ปกติ

เราไม่มีโอกาสได้ทาํอะไรแบบน้ี” (T2) (นักท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจาก
กรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) คนท่ี 2, สัมภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557) “เพิ่งไดม้าเป็นปีแรก 
ชอบจงัเลย อยากลองมาในช่วงอ่ืนบา้ง ชาวบา้นบอกว่าตอนใกลฤ้ดูเก็บเก่ียวทุ่งนาสีทองเตม็
ไปหมด คงจะสวยมากๆ” (T3) (นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร 
(ทอดผา้ป่า) คนท่ี 3, สมัภาษณ์, 15 พฤษภาคม 2557) 
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ตารางที ่4.2 วิเคราะห์การพฒันาทางการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 
 
การพฒันาทางการ

ท่องเทีย่ว 
กลุ่มชาวบ้าน 

(n=19) 
กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว
กจิกรรมเฉพาะ จาก

กรุงเทพฯ 
(ทอดผ้าป่า) 

(n=3) 

จํานวน 
(n=27) 

ร้อยละ 
(100) 

1 ทรัพยากรและ
กิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียว 

V1,V2,V3, 
V4, V5,V6, 
V7, V8, 
V10, V11, 
V12, V13, 
V14, V15, 
V16, V17, 
V18, V19 

L1,L2, 
L4,L5 

T1,T2 24 88.89 

2 เหตุการณ์สําคัญ
และ จุด เ ร่ิ มต้นละ
คว าม ถ่ี ในก า รจัด
กิจกรรมทอดผ้าป่า
ของนกัท่องเท่ียว 

V1,V2,V3, 
V4,V7, V8, 
V10, V11, 
V12,V14, 
V15,V16, 
V17,V18, 
V19 

L1,L2, 
L4,L5 

T1,T2,T3 24 88.89 

3 การบริหารจดัการ
ดา้นการท่องเท่ียว  

V1,V2,V3, 
V4,V5,V7, 
V8, V9,  
V11,V12, 
V13, V14, 
V15, V16, 
V17, V18, 
V19 

L1,L2,L3, 
L4,L5 

T1,T2 23 85.18 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
การพฒันาทางการ

ท่องเทีย่ว 
กลุ่มชาวบ้าน 

(n=19) 
กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว
กจิกรรมเฉพาะ จาก

กรุงเทพฯ 
(ทอดผ้าป่า) 

(n=3) 

จํานวน 
(n=27) 

ร้อยละ 
(100) 

4 ประสบการณ์ของ
ชุ ม ชน ท่ี มี ต่ อ ก า ร
ท่องเท่ียว 

V1,V2,V3, 
V4,V5,V6, 
V7, V9,  
V10,V11, 
V12,V13, 
V15,V16, 
V17, V8, 
V19 

L1,L2, 
L4,L5 

- 21 77.78 

5 ทัศนค ติ ต่ อ ก า ร
ท่องเท่ียวของชุมชน 

V1,V2,V3, 
V4, V6, 
V7, V9,  
V10,V11, 
V12,V13, 
V15,V16, 
V17, V8, 

L1,L2, 
L4,L5 

- 19 70.37 

6 ความเป็นมาของ
ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
หมู่บา้นโคกโก่ง  

V1,V2,V9, 
V11, V12, 
V13, V14, 
V15,V16 

L1,L4,L5 T1,T2 14 51.85 

7 กลุ่มนกัท่องเท่ียว V10, V11, 
V12, V13, 
V14, V15, 
V16 

L1,L4, - 9 33.33 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 
การพฒันาทางการ

ท่องเทีย่ว 
กลุ่มชาวบ้าน 

(n=19) 
กลุ่มผู้นํา
ชุมชน 
(n=5) 

กลุ่มนักท่องเที่ยว
กจิกรรมเฉพาะ จาก

กรุงเทพฯ 
(ทอดผ้าป่า) 

(n=3) 

จํานวน 
(n=27) 

ร้อยละ 
(100) 

8 ประสบการณ์ ท่ี
นกัท่องเท่ียวไดรั้บ 

- - T1,T2,T3 3 11.11 

 
ภูมิหลงัการพฒันาชุมชนทั้งดา้นสังคมและการท่องเท่ียว ทาํให้ทราบว่า ตน้ทุนทางสังคม

และวฒันธรรมของหมู่บา้นโคกโก่งมีพื้นฐานท่ีดี ชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด อีกทั้งมีผูน้าํชุมชน
ท่ีให้ความสําคญักับการขบัเคล่ือนนโยบายการท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการ
ส่งเสริมคุณค่าทางวฒันธรรมของตน ทาํใหก้ารท่องเท่ียวสามารถเขา้มาผลกัดนัความเขม้แขง็ภายใน
ชุมชน แต่เน่ืองดว้ยมีชาวบา้นบางกลุ่มเร่ิมรู้สึกและมีขอ้กงัวลว่าการท่องเท่ียวจะคุกคามชีวิตส่วนตวั 
จึงสอดคลอ้งกบัภาวะจากการเปิดรับการท่องเท่ียว (Doxey’s Irridex Model) ของ Doxey (1975 
quoted in Gibson and Bentley, 2008) ในขั้นท่ี 3 ภาวะกงัวลใจต่อการท่องเท่ียว โดยชุมชนเร่ิมกงัวล
เก่ียวกับผลกระทบจากการท่องเท่ียวท่ีเร่ิมปรากฏให้เห็นและมีความพยายามท่ีจะปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานการท่องเท่ียว ซ่ึงชุมชนหมู่บา้นโคกโก่งไดพ้ยายามปรับปรุงและร่วมดาํเนินงาน
กบัภาครัฐในการพฒันาการท่องเท่ียวมาโดยตลอด แต่ยงัขาดการพฒันาทกัษะในการตลาด การ
ประชาสมัพนัธ์ในการนาํเสนอผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกั 
 
4.2 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของ

ชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
 

ผูว้ิจยัไดท้าํการสาํรวจพื้นท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ดว้ยแบบสาํรวจภูมิ
ทศัน์วฒันธรรมเพ่ือศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมหรือการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิด
การเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยไดแ้บ่งการศึกษา
เป็น 2 ประเด็น และทาํการสาํรวจในช่วงเดือนเมษายน 2557 และเดือนตุลาคม 2559 มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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4.2.1 ลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี จากการศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ี พบว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัผลการสมัภาษณ์เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาของหมู่บา้นในวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมรูปภาพพร้อมคาํอธิบายประกอบการสาํรวจดงัน้ี 

1) ลกัษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของพื้นท่ี  
 

 
 
ภาพที ่4.1 แผนท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
แหล่งทีม่า: บริษทั เมตามีเดีย เทคโนโลย ีจาํกดั, 2555. 

 
บา้นโคกโก่ง มีภูมิประเทศท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา ตั้งอยูติ่ดกบัวนอุทยานแห่งชาติภูววั และมี

พื้นท่ีราบเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีสาํหรับทาํนา ทาํไร่ และเล้ียงสัตว ์สภาพภูมิอากาศแต่งต่างกนั
ไป ในช่วงหนา้ร้อนอากาศร้อนและแหง้แลง้ มีนํ้ านอ้ย เป็นช่วงหลงัเกบ็เก่ียวขา้ว สาํหรับหนา้ฝน จะ
มีฝนตกชุก ตน้ไมเ้ขียวขจี ชาวนาเร่ิมปลูกขา้ว และในช่วงปลายฝนตน้หนาว นาขา้วบริเวณหน้า
ทางเขา้หมู่บา้นจะเตม็ไปดว้ยสีทองของรวงขา้วท่ีพร้อมใหเ้กบ็เก่ียวในเดือนพฤศจิกายน 
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ภาพที ่4.2  ภูมิประเทศของพื้นท่ีเดือนเมษายน 2557 
 

 
 
ภาพที ่4.3  ภูมิประเทศของพื้นท่ีเดือนตุลาคม 2559 
 

2) ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี เน่ืองจากหมู่บา้นโคกโก่งตั้งอยูใ่กลก้บัวนอุทยาน
แห่งชาติภูววั (วนอุทยานนํ้ าตกตาดสูง) ในเขตสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) ซ่ึงอยู่
บริเวณทิศทางใตข้องเขตท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย ้ทาํให้ดา้นหลงัของหมู่บา้นจึงเป็นป่า 
และภูเขา ภายในวนอุทยานแห่งชาติมีพรรณไมห้ลายชนิด เช่น ตน้พยงู ตน้หวด ตน้ยาง ตน้มะเด่ือ 
ตน้มะกอกเกล้ือน ตน้ไผ่ ตน้บอระเพด็ ตน้ต้ิวขน ตน้หวาย เป็นตน้ และมีนํ้ าตกตาดสูง และนํ้ าตก
ตาดยาว (ในหน้าฝนจะมีนํ้ าไหลผ่านลานหินขนาดใหญ่ จึงมีลกัษณะคลา้ยสไลเดอร์) ในบริเวณ
ใกลเ้คียงมีฝายสาํหรับกกัเก็บนํ้ า ภายในเป็นป่าโปร่งท่ีอนุญาตให้ชาวบา้นเขา้ไปเก็บของป่าไดเ้พื่อ
ประโยชน์ในการบริโภค นอกจากน้ี ในหมู่บา้น พรรณไมท่ี้พบเห็นไดคื้อ ขา้ว ทั้งขา้วเหนียวและ
ขา้วหอม ตน้นุ่น ตน้ยาง มะหาด มะม่วง มะยม มะม่วงหิมพานต ์และตน้ยาง เป็นตน้ 
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ภาพที ่4.4  ทางเขา้วนอุทยานนํ้าตกตาดสูง    
 

 
 
ภาพที ่4.5  นํ้าตกตาดสูง 
 

 
 
ภาพที ่4.6  นํ้าตกตาดยาว (สไลเดอร์)            
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ภาพที ่4.7  ภาพฝายท่ีบริเวณนํ้าตกตาดยาว   
 

 
 
ภาพที ่4.8  ภาพตน้หวด หรือ บกัหวด           
 

 
 
ภาพที ่4.9  ภาพลูกมะเด่ือป่า  
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ภาพที ่4.10  ภาพตน้บอระเพด็  
 

 
 
ภาพที ่4.11  ภาพตน้ยางและลูกยาง  
 

 
 
ภาพที ่4.12  นํ้าตกตาดยาวในเดือนตุลาคม 2559 
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ภาพที ่4.13  นาขา้วในเดือนตุลาคม 2559 
 

3) การจดัการพื้นท่ี รูปแบบการใชง้านและการจดัวางพื้นท่ี หมู่บา้นโคกโก่ง ไดแ้บ่ง
พื้นท่ีเป็นคุม้ โดยแบ่งเป็นส่วนชุมชนสําหรับท่ีพกัอาศยั ท่ีสาธารณะในบริเวณวดั โรงเรียน และ
พื้นท่ีสําหรับประกอบอาชีพ ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีทาํนา ทาํไร หรือสวนนั้น จะไม่ไดอ้ยู่ในบริเวณพกั
อาศยั 
 

 
 
ภาพที ่4.14  แผนผงับา้นโคกโก่ง  
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ภาพที ่4.15  ป้ายช่ือคุม้ในหมู่บา้น  
 

 
 
ภาพที ่4.16  บริเวณโรงเรียนบา้นโคกโก่ง   
 

 
 
ภาพที ่4.17 อาคารพาแลงและวดัศรีภูขนัธ์     
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ภาพที ่4.18  สวนยางของชาวบา้น  
 

 
 
ภาพที ่4.19  แสดงบ่อเล้ียงปลา และสวน  
 

4) ทศันียภาพ ภายในหมู่บา้นมีร่มร่ืนและสวยงามของธรรมชาติ ผสมผสานกบั
วฒันธรรมผูไ้ท และอีสาน 
 

 
 
ภาพที ่4.20  รูปป้ันชาวผูไ้ทท่ีทางเขา้หมู่บา้น   
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ภาพที ่4.21  วิวทิวทศัน์ภายในหมู่บา้น  
 

5) การคมนาคมและหมุนเวียนการใชง้านพื้นท่ี หมู่บา้นโคกโก่งมีเส้นทางเขา้ออก
หมู่บา้นมีเพียงเส้นทางเดียว เป็นถนนลาดยางแยกจากถนนสายสมเด็จ-มุกดาหารท่ีบา้นนาไคร้ 
ภายในหมู่บา้นเป็นถนนลาดยางผา่นกลางหมู่บา้น ชาวบา้นเดินทางโดยรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์
ส่วนตวั และมีรถสองแถวใหบ้ริการเขา้ไปใน อ.กฉิุนารายณ์ 
 

 
 
ภาพที ่4.22  ถนนสายชนบทเพ่ือเขา้หมู่บา้น     
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ภาพที ่4.23  เสน้ทางเขา้หมู่บา้น  
 

 
 
ภาพที ่4.24  ถนนภายในหมู่บา้น  
 

 
 
ภาพที ่4.25  ถนนบริเวณทา้ยหมู่บา้น  
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6) ร้ัวและอาณาเขต ในหมู่บา้นไม่ไดมี้ร้ัวของแต่ละบา้นอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ มี
เพียงร้ัวไมเ้ต้ีย หรือร้ัวปูนเต้ียซ่ึงแสดงถึงความสมัพนัธ์ภายในชุมชนท่ีไม่มีเขตแดนกั้น แต่ในปัจจุบนั
วดัศรีภูขนัธ์ไดส้ร้างกาํแพงปูนโดยรอบอาณาบริเวณวดัอยา่งชดัเจนมากข้ึน 
 

 
 
ภาพที ่4.26  ร้ัวไมไ้ผก่ั้นบริเวณบา้น  
 

 
 
ภาพที ่4.27  ร้ัวโรงเรียน  
 

 
 
ภาพที ่4.28  ร้ัวปูนของวดัศรีภูขนัธ์ในปี 2559  



96 

 
 
ภาพที ่4.29  ร้ัวตาข่ายกั้นสวนครัวขา้งบา้น  
 

7) ส่ิงก่อสร้าง ท่ีพกัอาศยัและโครงสร้างต่างๆ บา้นของชาวผูไ้ทบา้นโคกโก่ง โดย
ส่วนใหญ่เป็นบา้นไมย้กพื้นสูง แต่บางหลงัมีการต่อเติมชั้นล่างเป็นปูนเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้น
มากข้ึน  ในหมู่บ้านมีอาคารและส่ิงก่อสร้างนอกจากบ้านเรือน ได้แก่  วัด อาคารและลาน
เอนกประสงคส์าํหรับทาํกิจกรรมของหมู่บา้น และโรงเรียน เป็นตน้ 

 

 
 
ภาพที ่4.30  บา้นเรือนของชาวบา้น 1              
 

 
 
ภาพที ่4.31  บา้นเรือนของชาวบา้น 2 
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ภาพที ่4.32  ยุง้ขา้ว  
 

 
 
ภาพที ่4.33  เลา้ไก่  
 

 
 
ภาพที ่4.34  พระวิหารท่ีสร้างจากการทอดผา้ป่า     
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ภาพที ่4.35  พระพทุธรูปท่ีสร้างจากการทอดผา้ป่า 
 

8) สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวบา้นโคกโก่งมีการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและใหบ้ริการโฮมสเตย ์โดยมีโฮมสเตยจ์าํนวนกว่า 50 หลงั และในอาคาร
เอนกประสงค์ในวดัจะใช้สําหรับตอ้นรับและจดักิจกรรมตอ้นรับนักท่องเท่ียว อีกทั้งในบริเวณ
ทางเดินไปยงัวนอุทยานนํ้าตกตาดสูงมีการทาํทางเดินและสะพานขา้มนํ้าตกใหน้กัท่องเท่ียว 
 

 
 
ภาพที ่4.36  แผนผงัท่ีตั้งโฮมสเตย ์ 
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ภาพที ่4.37  อาคารหอ้งนํ้าภายในวดั 
 

 
ภาพที ่4.38  อาคารตอ้นรับนกัท่องเท่ียว 
 

 
 
ภาพที ่4.39  อาคารพาแลง 
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ภาพที ่4.40  แสดงอาคารจาํหน่ายสินคา้ OTOP      
 

 
 
ภาพที ่4.41  สะพานไมบ้ริเวณนํ้าตกตาดสูง 

 
4.2.2 ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม จากการศึกษาลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม 

พบว่า  มีความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาภูมิหลังการพัฒนาของหมู่บ้านใน
วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมรูปภาพพร้อมคาํอธิบายประกอบการสาํรวจดงัน้ี 

1) วิถีชีวิต และความสัมพนัธ์ทางสังคม ชาวบา้นผูไ้ทยมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ชาวบา้น
แบ่งปันปัจจยัการดาํรงชีวิตซ่ึงกนัและกนั มีนํ้ าใจเอ้ืออารีต่อกนัเสมอ ทุกเชา้จะใส่บาตร หรือถา้เป็น
วนัพระเจา้ไปทาํบุญกนัท่ีวดั โดยชาวบา้นจะมีโอกาสพบปะคุย และช่วยกนัทาํความสะอาดวดั 
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ภาพที ่4.42  แสดงวิถีชีวิตยามเชา้ 1 
 

 
 
ภาพที ่4.43  แสดงวิถีชีวิตยามเชา้ 2 
 

 
 
ภาพที ่4.44  แสดงวิถีชีวิตยามเชา้ 3 
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ภาพที ่4.45  คุณยายแกะมะขามถวายวดัและขาย    

 
2) หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและการรวมกลุ่มทางสังคม จากการสาํรวจในหมู่บา้นมี

การรวมกลุ่มองคก์ร ดงัน้ี กลุ่มสตรีทอดผา้และเยบ็เส้ือดว้ยมือ กลุ่มร้านคา้ชุมชนกลุ่มสหกรณ์การ
ท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ และยงัมีการดูแลเร่ืองการศึกษาของเด็กเลก็ ตลอดจนสุขอนามยั และการ
รักษาความปลอดภยัภายในหมู่บา้น 
 

 
 
ภาพที ่4.46  สุขศาลาและศูนยก์ารเรียนชุมชน  
 

 
 
ภาพที ่4.47  ร้านคา้สหกรณ์ 
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ภาพที ่4.48  กลุ่มสตรีทอผา้และเยบ็เส้ือดว้ยมือ  
 

 
 
ภาพที ่4.49  สมาชิกกลุ่มสตรีทอผา้ 
 

 
 
ภาพที ่4.50  ภาพป้ายรับรองโฮมสเตย ์ 
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ภาพที ่4.51  รางวลัท่ีโฮมสเตยไ์ดรั้บ 
 

3) ความสําคญัเชิงประวติัศาสตร์ และการตั้งถ่ินฐาน การยา้ยถ่ินฐานของหมู่บา้น
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 บา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุดมีอายุเกือบร้อยปี แต่บา้นหลงัดงักล่าวไม่ผ่าน
มาตรฐานโฮมสเตย ์ 
 

 
 
ภาพที ่4.52  หน่ึงในบา้นท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
 

4) การใชภ้าษา บา้นโคกโก่งใชภ้าษาผูไ้ทและภาษาไทย-อีสาน 
 

 
 
ภาพที ่4.53  เยาวชนช่วยกนัอธิบายความหมายของผูไ้ทและการใชภ้าษา 
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5) ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ ศิลปะ หตัถกรรมและอาหาร 
 

 
 
ภาพที ่4.54  ชาวบา้นสานกระต๊ิบ  
 

 
 
ภาพที ่4.55  การทอผา้ของชาวบา้น 
 

 
 
ภาพที ่4.56  ชาวบา้นเตรียมดา้ยเพื่อทอผา้      
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ภาพที ่4.57  ผา้ท่ีชาวบา้นไดเ้ร่ิมทอไปแลว้ 
 

 
 
ภาพที ่4.58  ฮวกสดในตลาดเชา้                   
 

 
 
ภาพที ่4.59  อาหาร “ไข่เจียวไข่มดแดง” 
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ภาพที ่4.60  ตม้อ่ึง  
 

 
 
ภาพที ่4.61  อาหารท่ีวดัหลงัจากถวายพระ 
 

 
 
ภาพที ่4.62  การแกะหน่อหวาย  
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ภาพที ่4.63  แสดงการแช่หวักลอย 
 

 
 
ภาพที ่4.64  อาหารในงานบุญกฐิน               
 

6) ศาสนาและความเช่ือ คนผูไ้ทนบัถือศาสนาพุทธ และยงันบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และ
ส่ิงเหนือธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพที ่4.65  ภาพพระสงฆบิ์ณฑบาต  
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ภาพที ่4.66  การทาํบุญถวายภตัตาหารเชา้ 
 

 
 
ภาพที ่4.67  ขบวนแห่กฐิน  
 

 
 
ภาพที ่4.68  แสดงการทาํบุญกฐิน 
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ภาพที ่4.69  ชาวบา้นทาํความสะอาดในงานบุญกฐิน  
 

 
 
ภาพที ่4.70  ภาพกระทงบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
 

7) วฒันธรรม ประเพณี เทศกาล กิจกรรมต่างๆ ประเพณีของบา้นโคกโก่งคลา้ยกบั
ประเพณีของภาคอีสาน 
 

 
 
ภาพที ่4.71  แสดงการซอ้มฟ้อนผูไ้ท  
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จากการศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ใน 2 ประเด็น 
ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี และลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า มีความ
สอดคลอ้งกบั เจษฎ์ศิริ เถ่ือนมูลละ (2553) ท่ีพบว่า องคป์ระกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีสําคญั
ของชุมชนภูไทบา้นโคกโก่งประกอบดว้ยการตั้งถ่ินฐาน สถาปัตยกรรม การประกอบอาชีพ สังคม 
สภาพแวดลอ้ม และการสัญจร โดยภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนบา้นโคกโก่ง เป็นแบบมีลกัษณะ
เด่นร่วมกนัทั้งภูมิทศัน์และวฒันธรรม มีการปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติและ
ยงัคงวฒันธรรมดั้งเดิมไว ้

1) ลกัษณะทางกายภาพของหมู่บา้นโคกโก่ง 
(1) ภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติ หมู่บา้นโคกโก่งโอบลอ้มดว้ยภูเขา และ

มีพื้นท่ีราบเป็นพื้นท่ีอยูอ่าศยัและพื้นท่ีการเกษตร สภาพภูมิอากาศแต่งต่างกนัไปในแต่ละช่วงเดือน 
อีกทั้งหมู่บา้นตั้งอยู่ใกลก้บัวนอุทยานแห่งชาติภูววั (วนอุทยานนํ้ าตกตาดสูง) ในเขตสาํนกับริหาร
พื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) ซ่ึงอยู่บริเวณทิศทางใตข้องเขตท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย ้
ภายในวนอุทยานแห่งชาติมีพรรณไมห้ลายชนิด เช่น ตน้พยงู ตน้หวด ตน้ยาง ตน้มะเด่ือ ตน้มะกอก
เกล้ือน ตน้ไผ ่ตน้บอระเพด็ ตน้ต้ิวขน ตน้หวาย เป็นตน้ และมีนํ้ าตกตาดสูง และนํ้ าตกตาดยาว ใน
บริเวณใกลเ้คียงมีฝายสาํหรับกกัเก็บนํ้ า ภายในเป็นป่าโปร่งท่ีอนุญาตให้ชาวบา้นเขา้ไปเก็บของป่า
ไดเ้พื่อประโยชน์ในการบริโภค นอกจากน้ี ในหมู่บา้น พรรณไมท่ี้พบเห็นไดคื้อ ขา้ว ทั้งขา้วเหนียว
และขา้วหอม ตน้นุ่น ตน้ยาง มะหาด มะม่วง มะยม มะม่วงหิมพานต ์และตน้ยาง เป็นตน้ 

(2) การจดัการพื้นท่ี และการคมนาคม ในบริเวณหมู่บา้นแบ่งเป็นส่วนชุมชน
สําหรับท่ีพกัอาศยัท่ีสาธารณะในบริเวณวดัโรงเรียน และพื้นท่ีสําหรับประกอบอาชีพ ซ่ึงบริเวณ
พื้นท่ีทาํนา ทาํไร หรือสวนนั้น จะไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณพกัอาศยั นอกจากน้ีการหมุนเวียนของเส้นทาง
ในหมู่บา้น มีเสน้ทางเขา้ออกหมู่บา้นมีเพียงเสน้ทางเดียว 

(3) ส่ิงก่อสร้างในหมู่บา้น สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียว อาคารบา้นเรือนของชาวผูไ้ทบา้นโคกโก่ง โดยเป็นบา้นไมย้กพื้นสูง แต่บางหลงัมีการต่อ
เติมชั้นล่างเป็นปูนเพิ่มพื้นท่ีใชส้อยภายในบา้นมากข้ึน ในหมู่บา้นมีอาคารและส่ิงก่อสร้างนอกจาก
บา้นเรือน ไดแ้ก่ วดั อาคารและลานเอนกประสงคส์ําหรับทาํกิจกรรมของหมู่บา้น  และโรงเรียน 
เป็นตน้ ร้ัวบา้นเป็นร้ัวไม่ไผ่ เต้ีย ไม่ไดก้ั้นร้ัวอย่างเป็นกิจจะลกัษณะ โรงเรียนและวดัเป็นร้ัวปูน 
ชาวบา้นสามารถไปมาหาสู่ ส่ือสารกนัไดโ้ดยไม่มีกาํแพงกั้น สาํหรับสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย
ความสะดวกดา้นการท่องเท่ียวของบา้นโคกโก่งมีการใหบ้ริการโฮมสเตย ์จาํนวนกว่า 50 หลงั และ
อาคารเอนกประสงค์ในวดัจะใช้สําหรับตอ้นรับและจดักิจกรรมตอ้นรับนักท่องเท่ียว อีกทั้งใน
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บริเวณทางเดินไปยงัวนอุทยานนํ้าตกตาดสูงมีการทาํทางเดินและสะพานขา้มนํ้าตกเพื่ออาํนวยความ
สะดวกนกัท่องเท่ียว 

2) ลกัษณะของสงัคมและวฒันธรรม  
 (1) วิ ถี ชี วิ ต แ ล ะคว ามสั มพัน ธ์ ท า งสั ง คม  ช า วบ้ า นผู ้ไ ท มี วิ ถี ชี วิ ต ท่ี 

เรียบง่าย ไม่ซบัซอ้น ชาวบา้นแบ่งปันปัจจยัการดาํรงชีวิตซ่ึงกนัและกนั มีนํ้ าใจเอ้ืออารีต่อกนัเสมอ 
ในยามเชา้จะพบปะกนัเพื่อทาํบุญใส่บาตรเป็นประจาํ หรือซ้ืออาหารจากตลาดกลางหมู่บา้น หรือถา้
เป็นวนัพระจะไปทาํบุญกันท่ีวัด ทาํให้ชาวบ้านจะมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กันและร่วมใจกันทาํ
สาธารณประโยชน์ อาทิ ทาํความสะอาดในบริเวณวดั ทาํความสะอาดภาชนะท่ีใชใ้นการทาํบุญ 
นอกจากน้ียงัมีการแบ่งคุม้เพื่อการบริหารจดัการภายในชุมชน 

 (2) การรวมกลุ่มทางสังคม หมู่บา้นโคกโก่งมีการจดัตั้งกลุ่มองคก์รสําหรับการ
พฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแ้ก่ กลุ่มสตรีทอดผา้และเยบ็เส้ือดว้ยมือ กลุ่มร้านคา้ชุมชน กลุ่ม
สหกรณ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย  ์ และยงัมีการดูแลเร่ืองการศึกษาของเด็กเล็ก ตลอดจน
สุขอนามยั การรักษาความปลอดภยัภายในหมู่บา้น 

 (3) ดา้นศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ศาสนาและความเช่ือ ชาวผูไ้ทมีการทอผา้ 
การทาํเคร่ืองจกัสาน การดาํรงชีวิตท่ีเรียบง่าย บริโภคอาหารตามฤดูกาล และสําหรับดา้นศาสนา
และความเช่ือ คนผูไ้ทนบัถือศาสนาพุทธ และยงันบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ และส่ิงเหนือธรรมชาติ ซ่ึงการ
อยูร่่วมกนัของหมู่บา้นโคกโก่งมีสอดคลอ้งกบัพระอธิการทศัเทพ ฐานกโร (โลสนัตา) (2556) พบว่า 
ชาวผูไ้ท อาํเภอเรณูนคร จงัหวดันครพนม ท่ีมีวิถีชีวิตและคติความเช่ือต่อโอปปาติกะหรือผีอย่าง
เป็นระบบ มีการส่ือสารกบัผีผ่านหมอเหยา มีการผูกความเช่ือเร่ืองผี วิญญาณ ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเขา้มา
เก่ียวขอ้งเป็นการกระตุน้ให้คนในชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในวฒันธรรมของตน อนัจะ
นาํไปสู่ความเขม้แขง็ของคนในชุมชน  
 

4.3 ผลการศึกษาและอภิปรายผล เพือ่ตอบวตัถุประสงค์ข้อที่ 3 เพือ่อธิบายปรากฏการณ์
และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ด้วยแนวคิดการจัดการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน 

 
จากผลการศึกษาภูมิหลังการพัฒนาชุมชน  ภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม  ทําให้ผู ้วิจัยค้นพบ

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนและบริบทของชุมชนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการเขา้มาของการท่องเท่ียว โดย
ผูว้ิจยัไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทอดผา้ป่าของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ ทาํให้
คน้พบว่า ชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการร่วมกนัจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยอาศยัความ



113 

แตกต่างและความเป็นตัวตนของชุมชนผูไ้ทมาเป็นจุดขาย นําวฒันธรรมผูไ้ทท่ีได้ผสมผสาน
วฒันธรรมอีสานอยา่งลงตวัมาชา้นานมานาํเสนอต่อนกัท่องเท่ียวและเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้
ส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งการผกูเส่ียวตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การฟ้อนรําผูไ้ทท่ีถูกส่งต่อไปรุ่นต่อรุ่น การ
ขบัขานบทสวดพ้ืนถ่ินในพิธีเหยาท่ีนบัวนัจะหาผูสื้บสานไดน้อ้ยลงไปทุกที การทาํอาหารพ้ืนบา้น
ซ่ึงเป็นอาหารท่ีหาจากป่าชุมชนตามฤดูกาล การชมนาขา้ว (หรือการร่วมดาํนาและเก่ียวขา้ว หาก
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาในฤดูกาลนั้น ๆ ) การนาํเท่ียวในพื้นท่ีโดยเดก็ ๆ ในชุมชน การทอผา้และสวม
ใส่ผา้ทอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกานดา ฟองยอ้ย (2546) พบว่า หมู่บา้นโคกโก่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ความโดดเด่นทางวฒันธรรม การจดักิจกรรมการท่องเท่ียวมีการคาํนึงถึงทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยูแ่ละ
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างนกัท่องเท่ียวและคนในพ้ืนท่ี และยงัสอดคลอ้งกบั ศิรินญา ภูผา
จิต (2553) พบวา่ บา้นโคกโก่งเป็นหมู่บา้นท่ีมีความโดดเด่นดา้นวฒันธรรมและประเพณีของชนเผา่
ผูไ้ท โดยนาํความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมาปรับใชใ้ห้เกิดเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยนาํ
ความหลากหลายมาใช้ประโยชน์ด้านพิธีกรรมและความเช่ือและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นเคร่ือง
สะทอ้นถึงวิถีชีวิต สภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  

ทั้งน้ี นักท่องเท่ียวกลุ่มดงักล่าวไดมี้การจดัผา้ป่าอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายปี เน่ืองจาก 
ผูน้าํกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความเก่ียวขอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาของบุตรชายของผูใ้หญ่บา้นและมีความช่ืน
ชอบในชุมชนผูไ้ท โดยการจดัผา้ป่าแต่ละคร้ัง ไดน้าํเงินบริจาคเป็นค่าบาํรุงรักษาวดั การสร้างวิหาร 
พระพุทธรูป ปรับปรุงศาลา เมรุเผาศพ และยงัเป็นทุนการศึกษาให้กบัเด็กในชุมชนในการตอ้นรับ
นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมทอดผา้ป่า และนกัท่องเท่ียวทัว่ไป (กลุ่มใหญ่) ชาวบา้นในหมู่บา้นโคก
โก่งจะจดัประชุมหมู่บา้นเพื่อแจกแจงภารกิจใหช้าวบา้นไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ทั้งการจดั
บา้นโฮมสเตย ์การทาํอาหาร การจดัสถานท่ี การจดัการแสดง การนาํเท่ียว การบริการนกัท่องเท่ียว 
และกองอาํนวยการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุกานดา ฟองยอ้ย (2546) ท่ีพบว่า ทุกคร้ังท่ีมีนักท่องเท่ียว
ติดต่อเขา้มาท่องเท่ียวและพกัแรมในหมู่บา้น ผูใ้หญ่บา้นเรียกประชุมลูกบา้นเพ่ือร่วมกนัวางแผน
ดาํเนินงาน โดยผูใ้หญ่บา้นจะเปิดโอกาสใหทุ้กคนในหมู่บา้นมีส่วนร่วมในการจดัการซ่ึงเป็นหัวใจ
หลกัของการท่องเท่ียวชุมชน  

นอกจากน้ี ชาวบา้นมีความยนิดีท่ีไดมี้โอกาสตอ้นรับนกัท่องเท่ียว นาํเสนอวฒันธรรมท่ีตน
ภูมิใจ การเขา้มาของนกัท่องเท่ียวทาํใหช้าวบา้นมองเห็นถึงคุณค่าของวฒันธรรมของตนมากยิ่งข้ึน 
แมว้่าจะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ตามความเหมาะสมของการลงแรง ลงทุนในการจดักิจกรรมแต่
ละคร้ัง แต่ยงัประสบปัญหาบางประการ อาทิ บา้นท่ีไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานโฮมสเตย ์ไม่สามารถ
รับนกัท่องเท่ียวได ้จึงตอ้งรับหน้าท่ีอ่ืนทาํให้ส่วนแบ่งของรายไดล้ดลง ความคิดเห็นต่างของผูน้าํ
ชุมชนบางกลุ่มในภายหลงัท่ีมองว่าการท่องเท่ียวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
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แต่ดว้ยกระแสของคนในชุมชนทาํใหต้อ้งเขา้มามีส่วนร่วม เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม แมว้่า เริงวิชญ ์นิล
โคตร (2553) กล่าวว่า ผลกระทบดา้นลบ ส่งผลให้ความสัมพนัธ์มีการเปล่ียนแปลง มีลกัษณะมุ่ง
ผลต่างตอบแทนมากข้ึน การนาํเอาประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมของสังคมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมา
แสดงแก่คณะทวัร์บางพิธีกรรม ทาํให้คุณค่าของพิธีกรรมดงักล่าวลดลง แต่ผูว้ิจยักลบัมีแนวคิดว่า 
การแสดงพิธีกรรมให้นกัท่องเท่ียวไม่จาํเป็นตอ้งลดทอนคุณค่าของพิธีกรรมนั้น ๆ หากแต่ชุมชน
จะตอ้งดาํรงวิถีเดิม โดยเลือกนาํวฒันธรรมมาเสนอขายนกัท่องเท่ียวเชิงพาณิชยเ์พียงบางส่วนเท่านั้น 
เราไม่สามารถแช่แข็งวฒันธรรมท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวฒัน์ได้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีวิวฒันาการของ Charles Darwin นกัชีววิทยาชาวองักฤษท่ีเสนอการปรับตวัของ
ส่ิงมีชีวิตตามสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อความอยูร่อดท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่ออธิบาย
ปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีเร่ิมจากสงัคมท่ีมีความลา้หลงั ค่อย ๆ ปรับสู่ความทนัสมยัมากข้ึน ซบัซอ้น
มากข้ึน หากไม่สามารถปรับตวัไดก้็จะสูญไปในท่ีสุด มีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา (สนธยา   
พลศรี, 2547) และตามท่ี Steward (n.d. อา้งถึงใน สนธยา พลศรี, 2547: 155) กล่าวว่า วิวฒันาการ
ทางสังคมและวฒันธรรมเป็นผลรวมของความสัมพนัธ์ทางส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคมกบั
บุคลิกภาพส่วนรวมของสังคม ซ่ึงจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของการเปล่ียนแปลงนิเวศวิทยา
วฒันธรรม (Cultural Ecology) ไดแ้ก่ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม ดงันั้น 
การชะลอใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ๆ จะช่วยใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ท่าทนัการเปล่ียนแปลงได้
อย่างชาญฉลาดจากการสร้างรายไดจ้ากวฒันธรรมท่ีตนมีและนาํการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือใน
การอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนในอนาคต 

จากการนําผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนมาพิจารณาแนวทางการ
พฒันาการจดัการท่องเท่ียวของชุมชน พบว่า การจดัการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่งเกิด
จาก ตน้ทุนทางสังคมและวฒันธรรมท่ีดี พื้นฐานของลกัษณะคนผูไ้ทหมู่บา้นโคกโก่งมีอธัยาศยั
ไมตรี เอ้ือเฟ้ือ ชาวบา้นรู้จกัหนา้ท่ีและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนหมู่บา้นโคกอยูร่่วมกนัโดย
สายใยแห่งสังคมและวฒันธรรม ชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดซ่ึงสอดคลอ้งกับ แนวคิดของ 
Geertz (อา้งถึงใน อคิน รพีพฒัน์, 2551: 15) ท่ีเช่ือในมุมมองของ Weber ว่า “มนุษยเ์ป็นสัตวค์ลา้ย
แมงมุมท่ีแขวนห้อยอยู่ในสายใยของความหมายท่ีเขาเองไดส้ร้างข้ึน และเกียร์ซเช่ือว่า วฒันธรรม
คือสายใยเหล่านั้น ซ่ึงชุมชนมีการบริหารจดัการภายในท่ีชาวบา้นยอมรับและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ตลอดจนมีผูน้าํท่ีให้ความสําคญักบัการพฒันาชุมชนและการท่องเท่ียว รวมทั้งมีภูมิทศัน์
วฒันธรรมท่ีสวยงาม มีสถานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการจดัการท่องเท่ียว มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติอยู่
ใกลเ้คียงให้สามารถใชป้ระโยชน์ทั้งเพื่อการบริโภค และการท่องเท่ียว และเม่ือผนวกรวมกบัการ
ท่องเท่ียวซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีกระตุน้ให้เกิดความร่วมมือในชุมชน เปิดโอกาสให้ชาวบา้นไดมี้
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โอกาสส่ือสารและทาํกิจกรรมระหว่างภายในชุมชน และร่วมกบันกัท่องเท่ียว ทาํใหชุ้มชนมองเห็น
คุณค่าในวฒันธรรมของตนมากยิง่ข้ึน  

การจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่งเป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจดัการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคข์องกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ในจังหวดันครพนมของอาทิตยาพร อรุณพิพฒันพงศ์ (2554) ท่ีประกอบด้วย ประกอบด้วย 4 
แผนงานหลกั คือ 1) การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 2) การพฒันา
องคค์วามรู้ดา้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์3) การยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ และ 4) การสร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

การบริหารจดัการท่องเท่ียวโดยมีชาวบา้นโคกโก่งเป็นผูข้บัเคล่ือนซ่ึงอาศยัความแตกต่าง
ของวฒันธรรมเป็นจุดขาย และเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนมีความ
สอดคลอ้งกบัแนวทางของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ ซ่ึงมีแนวคิด การต่อยอดทรัพยากรใน
ทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาท่ีสัง่สมมาแต่โบราณ โดยเพิ่มคุณค่าของทรัพยากรและหาจุดต่างอยา่งสร้างสรรค ์
ออกมาเป็นแนวทางการพฒันาอย่างสร้างสรรค ์และมีการแบ่งปันชุมชนอย่างเป็นธรรมเพ่ือผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด (สุดสันต์ สุทธิพิศาล, 2554) บา้นโคกโก่งไดน้าํวฒันธรรมมาต่อยอดเป็น
กิจกรรมท่ีสร้างรายได ้และส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและนักท่องเท่ียวให้เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเขา้ใจ เคารพในวฒันธรรมของกนัและกัน นอกจากน้ี การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์จะเป็นเวทีในการแสดงตวัตนของผูไ้ท ให้สามารถประกาศความเป็นตวัตนไดอ้ย่าง
ภาคภูมิต่อสังคมโลก ซ่ึงจะช่วยให้ชุมชนเล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองและร่วมกันอนุรักษ์ให้
วฒันธรรมผูไ้ทคงอยูต่ราบชัว่ลูกชัว่หลาน แมจ้ะเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาอยา่งชา้ๆ กต็าม 

อยา่งไรก็ดีแมว้่าการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคส์ามารถเป็นเคร่ืองในการพฒันาการท่องเท่ียว
ได้อย่างเหมาะสม แต่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นเพียงการท่องเท่ียวในอุดมคติของ
นกัวิชาการ ไม่สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง หากไม่ไดรั้บการผลกัดนัและ
นาํไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั อีกทั้งจากการท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาสสัมภาษณ์ Mr. Randy Durban 
ประธานบริหารสภาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืโลก (CEO of the Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC)) (2559) ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนทัว่โลกประสบปัญหา
การตลาด การส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวโดยตรงเพ่ือนาํเสนอผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว ดงันั้น ผูว้ิจยั
มีแนวคิดว่า หากมีการส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่งพฒันาวิธีการตลาด การประชาสัมพนัธ์ 
การจดัรูปแบบกิจกรรม และการปรับภาพลกัษณ์ให้สวยงามมีคุณค่ามีราคา (Premium Tourism 
Package and Product) จะช่วยให้การท่องเท่ียวโดยชุมชนพฒันาเพิ่มมากข้ึน และเน่ืองดว้ยชุมชนผู ้
ไทเคยจดังานผูไ้ทโลกในจงัหวดักาฬสินธ์ุ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งชาวผูไ้ทจากประเทศจีน เวียดนาม ลาว 
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และนกัวิชาการ นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีโอกาสในการพฒันาเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของกลุ่มชุมชนผูไ้ท
ระหว่างประเทศ เพื่อมุ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความเขม้แขง้ทางสังคมและ
วฒันธรรมมากยิง่ข้ึน 

 



บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชน ตลอดจนศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชน และ
อธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ด้วยแนวคิดการจดัการ
ท่องเท่ียวในปัจจุบนั 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยไดท้  าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมทั้ง การเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิโดยแบ่งเป็นรายวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) วตัถุประสงคข์อ้ 1 เพื่อศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
จากการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview) มีประชากร จ านวน 556 คน โดยได้
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 3 กลุ่ม จ านวนทั้งส้ิน 27 คน คือ  

(1) กลุ่มชาวบา้น จ านวน 19 คน ไดแ้ก่ วยัเด็ก-วยัรุ่น วยัท างาน ผูสู้งอาย ุ 
(2) กลุ่มผูน้ าชุมชน จ านวน 5 คน ได้แก่ ผูใ้หญ่บ้าน เจ้าอาวาสวดัศรีภูขันธ์ 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโคกโก่ง หวัหนา้กลุ่มสตรีสหกรณ์ หมอเหยา  
(3) นกัท่องเท่ียวกลุ่มกิจกรรมเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร (ทอดผา้ป่า) จ  านวน 3 

คนและไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลผลการศึกษามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อ
จดัล าดบัปัจจยัท่ีบ่งช้ีถึงภูมิหลงัการพฒันาชุมชนและการพฒันาการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ และน าผลการศึกษามาอภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

2) วตัถุประสงค์ขอ้ 2 เพื่อศึกษาภูมิทศัน์วฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จ.
กาฬสินธ์ุ โดยการส ารวจพื้นท่ีดว้ยแบบส ารวจภูมิทศัน์วฒันธรรมในพื้นท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดั
กาฬสินธ์ุ เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวบขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากทุติยภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิท่ี
เก่ียวขอ้งมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูล จดัหมวดหมู่ขอ้มูล รูปภาพประกอบ รวมทั้ง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive) ภูมิทศัน์วฒันธรรมและบริบททางสังคมของหมู่บา้นโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ โดยผูว้จิยัน าผลการศึกษามาอภิปรายผลประกอบกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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3) วตัถุประสงค์ขอ้ 3 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคก
โก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ด้วยแนวคิดการจดัการท่องเท่ียวในปัจจุบนั โดยผูว้ิจยัน าผลการศึกษาวิจยัตาม
วตัถุประสงค์ทั้ ง 2 ข้อ เพื่อพิจารณาบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง 
จงัหวดักาฬสินธ์ุ แลว้จึงน าแนวคิดการจดัการการท่องเท่ียวในปัจจุบนัมาอธิบายปรากฏการณ์และ
บริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อให้ให้ทราบผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียว 
ตลอดจนถอดบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวจิยัทางการท่องเท่ียวในอนาคต 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 
การศึกษา เร่ือง ความพยายามของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดั

กาฬสินธ์ุ ท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียวในหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ซ่ึงสามารถถอดเป็นบทเรียนส าคญัในการพฒันาการท่องเท่ียวของไทย นอกจากน้ี การศึกษาตาม
วตัถุประสงค์ขอ้ 1 แลว้ 2 ท  าให้ทราบบริบทของชุมชนผูไ้ท ซ่ึงเป็นหน่ึงในกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีความ
เขม้แข็งและมียงัความสัมพนัธ์ในคนผูไ้ททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้การศึกษาคร้ังน้ี
ช่วยบนัทึกเร่ืองราวของผูไ้ทในช่วงระยะเวลาหน่ึงและ อีกทั้งเป็นการเตรียมขอ้มูลในการตอบสนอง
นโยบายของภาครัฐในเร่ืองการส่งเสริมวถีิไทย และการเช่ือมโยงระหวา่งความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม
ชาติพนัธ์ผูไ้ทระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป ทั้งน้ี ผูว้ิจยัขอสรุป
ผลการวจิยั ดงัน้ี  

 
5.1.1 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาภูมิหลังการพัฒนาชุมชนหมู่บ้าน

โคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 
หมู่บ้านโคกโก่งเกิดจากการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาวผู ้ไทจากประเทศจีนตอนใต ้

เวยีดนาม และลาว ขา้มมายงัฝ่ังประเทศไทย เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2432 มีราษฎรจากบา้นโนนน ้ าค  า 
(ค  าเฮ้ีย) อ าเภอค าชะอี จงัหวดันครพนม (มุกดาหารในปัจจุบนั) ประมาณ 9-10 ครอบครัว โดยการ
น าของนายอุปชยั ไดอ้พยพมาตั้งบา้นเรือนทางทิศตะวนัออกของบา้นโคกโก่งในปัจจุบนัตั้งช่ือบา้น
วา่ “บา้นทุ่งบกัเฒ่า” ปัจจุบนัเป็นบา้นร้าง และต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2449 ราษฎรจากบา้นทุ่งบกัเฒ่าได้
ยา้ยมาตั้งเรือนในบริเวณท่ีเป็นหมู่บา้นในปัจจุบนั และไดต้ั้งช่ือวา่ “บา้นโคกโก่ง” ตามลกัษณะภูมิ
ประเทศท่ีมีภูเขา โดยบรรพบุรุษเลือกตั้งรกรากท่ีหมู่บา้นโคกโก่ง เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งเหมาะสม 
นอกจากน้ี ชาวบา้นในหมู่บา้นโคกโก่งส่วนใหญ่ เห็นวา่ ควรเรียกตนวา่ ผูไ้ท เน่ืองจากเป็นการออก
เสียงในภาษาผูไ้ท แต่บางคนเห็นว่า ควรเรียกวา่ ภูไท เพราะมีความผกูพนักบัธรรมชาติ และตั้งแต่



119 

อดีตจนถึงมีผูใ้หญ่บา้นปกครองหมู่บา้นรวม 9 คน ผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 8 คือนายขวญัชัย ปัททะทุม  
ผูมี้ความส าคญัในการขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวในหมู่บา้น และผูใ้หญ่บา้นคนปัจจุบนัคือ นางสมบติั 
สมสวย  

ชาวผูไ้ทชอบอาศยัอยู่ใกลภู้เขาเน่ืองจากตอ้งพึ่งพาอาศยัธรรมชาติในการด ารงชีวิต เช่น 
กระต๊ิบ ตะกร้า และเคร่ืองใชอ่ื้น ชาวผูไ้ทเป็นผูย้ึดมัน่ในธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและวฒันธรรมท่ีผสมผสานกนักบัวฒันธรรมอีสาน เช่น ภาษาพูด การแต่งกาย 
การทอผา้พื้นถ่ิน ดนตรีพื้นบา้น การจกัสานไมไ้ผ่โดยเฉพาะอยา่งยิ่งอุปนิสัยโอบออ้มอารี ยิ้มแยม้
แจ่มใส และความเป็นมิตร และมีพิธีกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พิธีเหยา เป็นการรักษาผูป่้วยโดยขอขมาผี
ท่ีท าให้เจ็บป่วย พิธีเล้ียงผีบ้าน พิธีเล้ียงเจา้ปู่ ตา และและฮีตสิบสองครองสิบส่ี เป็นตน้ และการ
รับประทานอาหารนั้นเป็นไปตามฤดูกาล  

ในด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจภายในชุมชนขบัเคล่ือนจากอาชีพหลกั คือ เกษตรกรรม ท านา
ขา้ว และเล้ียงสัตว ์เช่น โค กระบือ สุกร และอาชีพเสริมจากการท่องเท่ียว เก็บของป่า และหากมีเวลาวา่ง
หลังจากการท านา ผูห้ญิงจะทอผา้ หรือปักผา้ ผูช้ายรับจ้าง และท าเคร่ืองจกัรสาน ถักแห เป็นต้น  
นอกจากน้ี มีการรวมกลุ่มในสังคม รวมกลุ่มสหกรณ์สตรีทอผา้เพื่อสร้างรายไดเ้สริมให้ชาวบา้น 
การส่งเสริมและขบัเคล่ือนการท่องเท่ียวโดยชุมชน กลุ่มร้านคา้ชุมชน และในหมู่บา้นมีสุขศาลา     
มีการจดัเวรยามดูแลความปลอดภยั มีสถานศึกษา และวดั อีกทั้ง มีการคมนาคมเช่ือมต่อใน อ.กุฉิ
นารายณ์ มีถนนลาดยางตดัผา่นแต่สามารถเขา้ออกไดเ้พียงทางเดียว 

ปัญหาสังคมภายในหมู่บา้น มีปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมมีนอ้ย เน่ืองจากมีการเฝ้า
ระวงัในชุมชนและชุมชนมีขนาดเล็ก มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด แต่ยงัมีปัญหาการยา้ยถ่ินฐาน เน่ืองจาก
กลุ่มวยัรุ่นและวยัท างานเลือกยา้ยถ่ินฐานเพื่อไปท างานในเมืองใหญ่มากข้ึน และแมช้าวบา้นยงัคง
ด ารงชีวติตามวถีิคนผูไ้ทอยา่งต่อเน่ือง แต่เร่ิมมีการคุกคามจากการรับวฒันธรรมต่างถ่ิน และเยาวชน
ให้ความสนใจการทอผา้ลดลง แต่บางส่วนยงัปักผา้ได ้รวมถึงการสืบทอดพิธีกรรมของหมอเหยา 
แต่อยา่งไรก็ดี อาจจะตอ้งตระหนกัและเฝ้าระวงัภยัคุกคามและความเสียงในการเกิดปัญหา ตลอดจน
จดัการปัญหาและการติดตามประเมินอยา่งใกลชิ้ดต่อไป 

ในดา้นการท่องเท่ียว เป็นหมู่บา้นท่ีมีผลงานดีเด่นดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมผูไ้ท จาก
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยการท่องเท่ียว หมู่บา้น
วฒันธรรมโคกโก่ง เกิดข้ึนในปี 2541 โดยนายประสิทธ์ิ พรรณพิสุทธ์ิ ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
จากแนวคิดการตอบสนองนโยบายการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (Amazing 
Thailand) และการสร้างตวัตนใหแ้ก่หน่ึงในค าขวญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ คือ วฒันธรรมผูไ้ท ให้เป็น
ท่ีรู้จกัและได้รับการสืบทอดต่อไป ซ่ึงการด าเนินการนั้น นายประสิทธ์ิได้ศึกษาพื้นท่ีต่างๆ ใน
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จงัหวดักาฬสินธ์ุมากมาย และสถานท่ีท่ีเหมาะสมทั้งทางวฒันธรรมท่ียงัคงอยู ่มีการสืบสานศิลปะ 
วฒันธรรมผูไ้ทอย่างเขม้แข็งทางกายภาพท่ีเหมาะสมกบัการเดินทางท่องเท่ียว เช่น หมู่บา้นขนาด
เล็ก มีสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง ท าให้บา้นโคกโก่งไดรั้บเลือกเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมผู ้
ไทท่ีส าคญัของจงัหวดักาฬสินธ์ุ อีกทั้งไดน้ าการท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์เขา้มาในหมู่บา้น โดยมี
การท าประชาพิจารณ์ซ่ึงชาวบา้นให้การยอมรับและทางกรมการท่องเท่ียว ไดส้นบัสนุนการพฒันา
โฮมสเตย์ด้วยการเป็นผู ้ดูแลและน ามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยหรือท่ีพกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท
มาตรฐานไทยมาใชใ้นหมู่บา้น และเกิดเป็นสหกรณ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ซ่ึงคณะกรรมการ
เป็นกลุ่มชาวบา้น และไดย้ึดเกณฑ์การรับบา้นท่ีจะรองรับนกัท่องเท่ียวตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 
จากการใชเ้กณฑด์งักล่าว มีบา้นท่ีเขา้ร่วมใหบ้ริการโฮมสเตย ์จ  านวน 50 หลงั และบา้นท่ีไม่ตรงตาม
เกณฑ์ไม่สามารถรองรับนกัท่องเท่ียวได ้คณะกรรมการไดจ้ดัสรรหน้าท่ีอ่ืนให้กบัสมาชิกสหกรณ์ 
เช่น การประกอบอาหาร การแสดง การต้อนรับนักท่องเท่ียว การให้ข้อมูล เป็นต้น โดยมีการ
แบ่งปันผลประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งเหมาะสม 

หมู่บา้นโคกโก่งมีความไดเ้ปรียบคือส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียว นอกจาก
วฒันธรรมมีความโดดเด่นแลว้ หมู่บา้นโคกโก่งยงัมีทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนประกอบไปดว้ย 
ภูมิประเทศท่ีโอบล้อมด้วยภูเขา ป่าไม้ วนอุทยานน ้ าตกตาดสูง น ้ าตกตาดยาว และภูมิทัศน์
วฒันธรรมของชุมชน ท่ียงัคงไวซ่ึ้งวฒันธรรมผูไ้ท การด ารงชีวิตในส่ิงก่อสร้าง บา้นเรือนตลอดจน
วฒันธรรมทางอาหาร การสวมใส่เส้ือผา้ท่ีทอพื้นถ่ิน ตลอดจนการส่งเสริมจากภาครัฐและความ
ร่วมมือในชุมชน ลว้นแลว้แต่มีส่วนในการส่งเสริมให้หมู่บา้นโคกโก่งสามารถพฒันาการท่องเท่ียว
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในหมู่บ้านโคกโก่งนั้ น จะเป็นนักท่องเท่ียวเพื่อ
การศึกษาดูงาน เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจงัหวดั โรงเรียน และผูเ้ขา้มา
ศึกษาวิจยั และ นอกจากนั้น ยงัมีนักท่องเท่ียวกลุ่มหน่ึงท่ีเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคญักบัหมู่บา้น คือ 
นกัท่องเท่ียวกิจกรรมกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ (ทอดผา้ป่า) โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียวมีความสนใจใน
ความแตกต่างวฒันธรรม อธัยาศยัของคนผูไ้ท และแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และกลับมา
ท่องเท่ียวซ ้ า 

ประสบการณ์และทศันคติทางการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง ชาวบา้นรู้สึกยินดี และ
ตอ้งการตอ้นรับนกัท่องเท่ียว เน่ืองจาก การตอ้นรับนกัท่องเท่ียวจะเป็นเวลาวา่งหลงัจากการท างาน
หลกั และยงัเป็นรายไดเ้สริมใหห้มู่บา้นดว้ย นอกจากน้ี ชาวบา้นรู้สึกภูมิในท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความ
สนใจในวฒันธรรมของตน และตอ้งการจะรักษาวฒันธรรมของตนไว ้ชาวบา้นในหมู่บา้นมีโอกาส
ไดป้ฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนั มีเวลาท ากิจกรรมร่วมกนั และแลกเปล่ียนความรู้กบัระหวา่งนกัท่องเท่ียว 
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และคิดว่าวฒันธรรมผูไ้ท อธัยาศยัไมตรี ตลอดจนแหล่งท่องเท่ียวสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวได ้
ตลอดระยะเวลา 18 ปี ผูน้  าชุมชนไดพ้ยายามท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพื่อปรับปรุงและ
พฒันาใหก้ารด าเนินงานดีข้ึน แต่อยา่งไรก็ดี มีชาวบา้นบางกลุ่มท่ีไดรั้บผลประโยชน์จากการจดัการ
ท่องเท่ียวนอ้ย เช่น บา้นท่ีไม่ผา่นมาตรฐานโฮมสเตย ์ตอ้งรับหน้าท่ีอ่ืนในการดูแลนกัท่องเท่ียว ซ่ึง
เวลาแบ่งปันผลประโยชน์จะได้ตามสัดส่วนของการรับผิดชอบงาน และบางคนท่ีรู้สึกว่า
นกัท่องเท่ียวเขา้มาท าใหร้บกวนเวลาส่วนตวั 

นกัท่องเท่ียวกิจกรรมกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ (ทอดผา้ป่า) มีจุดเร่ิมตน้จากประธานของ
บริษทัเอกชนผูเ้ป็นผูบ้ริหารในบริษทัท่ีบุตรชายของนายขวญัชยั ปัททะทุมเป็นพนกังานอยู่ และ
คณะได้ร่วมท าบุญตั้งกองผา้ป่าเพื่อการกุศลและเดินทางไปยงัหมู่บ้านโคกโก่ง ซ่ึงชาวบ้านได้
ตอ้นรับนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเป็นอย่างดี เป็นแขกส าคญัของหมู่บา้น ชาวบา้นทุกคนจะรวมตวักนัเพื่อ
เตรียมงาน และแบ่งหน้าท่ีกนัตอ้นรับนักท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีได้จดักิจกรรมผา้ป่าและมา
ท่องเท่ียวพกัผอ่นท่ีหมู่บา้นปีละคร้ังเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั คาดวา่ตั้งแต่ปี 2554 เงินท่ีไดรั้บบริจาค
ไดถู้กน าไปสร้างสาธารณประโยชน์ อาทิ บ ารุงรักษาวดั การสร้างวิหาร ศาลาเอนกประสงค ์เมรุเผา
ศพ พระพุทธรูปและเป็นทุนการศึกษาให้เยาวชนในหมู่บา้น เน่ืองจากได้รับความประทบัใจใน
อธัยาศยัไมตรีของชาวบา้น ความแตกต่างของวฒันธรรม วิถีชีวิตของหมู่บา้นท่ีเรียบง่าย บรรยากาศ
และธรรมชาติ เหมาะแก่การพกัผอ่น และสามารถเดินทางไปสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ หากมีรถยนต์
ส่วนตวั รวมทั้งค่าใชจ่้ายไม่สูง และไดร่้วมท ากิจกรรมภายในหมู่บา้น อาทิ การท าอาหารพื้นบา้น 
การเขา้ร่วมพิธีเหยาสู่ขวญั การสวมใส่เส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายของชาวผูไ้ท การเยี่ยมชมวิธีการทอผา้ 
การท านา และยงัรู้สึกอ่ิมใจในการท าบุญทอดผา้ป่า ท าให้เกิดความประทบัในใจการท่องเท่ียวและ
เดินทางมาท่องเท่ียวซ ้ า 

 
5.1.2 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน

หมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ 

ลกัษณะทางกายภาพของหมู่บา้นโคกโก่ง มีภูมิประเทศท่ีโอบลอ้มดว้ยภูเขา และมีพื้นท่ีราบ
เป็นพื้นท่ีอยู่อาศยัและพื้นท่ีส าหรับท านา ท าไร่ และเล้ียงสัตว์ สภาพภูมิอากาศแต่งต่างกันไป 
หมู่บา้นตั้งอยู่ใกลก้บัวนอุทยานแห่งชาติภูววั (วนอุทยานน ้ าตกตาดสูง) ในเขตส านกับริหารพื้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 8 (ขอนแก่น) ซ่ึงอยูบ่ริเวณทิศทางใตข้องเขตท่ีดินป่าสงวนแห่งชาติป่าดงด่านแย ้ภายใน
วนอุทยานแห่งชาติมีพรรณไมห้ลายชนิด เช่น ตน้พยงู ตน้หวด ตน้ยาง ตน้มะเด่ือ ตน้มะกอกเกล้ือน 
ตน้ไผ่ ตน้บอระเพ็ด ตน้ต้ิวขน ตน้หวาย เป็นตน้ และมีน ้ าตกตาดสูง และน ้ าตกตาดยาว ในบริเวณ
ใกลเ้คียงมีฝายส าหรับกกัเก็บน ้ า ภายในเป็นป่าโปร่งท่ีอนุญาตให้ชาวบา้นเขา้ไปเก็บของป่าไดเ้พื่อ
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ประโยชน์ในการบริโภค นอกจากน้ี ในหมู่บา้น พรรณไมท่ี้พบเห็นไดคื้อ ขา้ว ทั้งขา้วเหนียวและ
ขา้วหอม ตน้นุ่น ตน้ยาง มะหาด มะม่วง มะยม มะม่วงหิมพานต ์และตน้ยาง เป็นตน้ 
 ในบริเวณหมู่บา้นแบ่งเป็นส่วนชุมชนส าหรับท่ีพกัอาศยัท่ีสาธารณะในบริเวณวดั โรงเรียน 
และพื้นท่ีส าหรับประกอบอาชีพ ซ่ึงบริเวณพื้นท่ีท านา ท าไร หรือสวนนั้น จะไม่ไดอ้ยูใ่นบริเวณพกั
อาศยั นอกจากน้ีการหมุนเวยีนของเส้นทางในหมู่บา้น มีเส้นทางเขา้ออกหมู่บา้นมีเพียงเส้นทางเดียว  
 ภายในหมู่บา้นไม่ไดมี้ร้ัวของแต่ละบา้นอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ โดยลกัษณะอาคารบา้นเรือน
ของชาวผูไ้ทบา้นโคกโก่ง โดยเป็นบา้นไมย้กพื้นสูง แต่บางหลงัมีการต่อเติมชั้นล่างเป็นปูนเพิ่ม
พื้นท่ีใช้สอยภายในบา้นมากข้ึน ในหมู่บา้นมีอาคารและส่ิงก่อสร้างนอกจากบา้นเรือน ไดแ้ก่ วดั 
อาคารและลานเอนกประสงคส์ าหรับท ากิจกรรมของหมู่บา้น  และโรงเรียน เป็นตน้ 
 สาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวของบ้านโคกโก่งมีการ
ให้บริการโฮมสเตย ์จ  านวนกวา่ 50 หลงั และอาคารเอนกประสงค์ในวดัจะใชส้ าหรับตอ้นรับและ 
จดักิจกรรมตอ้นรับนักท่องเท่ียว อีกทั้งในบริเวณทางเดินไปยงัวนอุทยานน ้ าตกตาดสูงมีการท า
ทางเดินและสะพานขา้มน ้าตกเพื่ออ านวยความสะดวกนกัท่องเท่ียว 
 ลกัษณะของสังคมและวฒันธรรม ชาวบา้นผูไ้ทยมีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ชาวบา้นแบ่งปันปัจจยั
การด ารงชีวิตซ่ึงกนัและกนั มีน ้ าใจเอ้ืออารีต่อกนัเสมอ ชาวบา้นจะท าบุญใส่บาตรเป็นประจ า หรือ
ถา้เป็นวนัพระจะไปท าบุญกนัท่ีวดั ท าใหช้าวบา้นจะมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กนัและร่วมใจกนัท าความ
สะอาดในบริเวณวดั และยงัมีการรวมกลุ่มองค์กรเป็นกลุ่มสตรีทอดผา้และเยบ็เส้ือดว้ยมือ กลุ่ม
ร้านคา้ชุมชนกลุ่มสหกรณ์การท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์และยงัมีการดูแลเร่ืองการศึกษาของเด็กเล็ก 
ตลอดจนสุขอนามยั และการรักษาความปลอดภยัภายในหมู่บา้น และในดา้นศิลปวฒันธรรม และ
วถีิชีวติ ชาวผูไ้ทมีการทอผา้ การท าเคร่ืองจกัรสาน การด ารงชีวิตท่ีเรียบง่าย รับประทานอาหารตาม
ฤดูกาล และส าหรับดา้นศาสนาและความเช่ือ คนผูไ้ทนบัถือศาสนาพุทธ และยงันบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
และส่ิงเหนือธรรมชาติ 
  

5.1.3 สรุปผลการศึกษา วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์และบริบทของ
ชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จ.กาฬสินธ์ุ ด้วยแนวคิดการจัดการท่องเทีย่วในปัจจุบัน 

การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทอดผา้ป่าของนกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ ท า
ให้คน้พบว่า ชุมชนมีความมุ่งมัน่ตั้งใจในการร่วมกนัจดักิจกรรมทางการท่องเท่ียว โดยอาศยัความ
แตกต่างและความเป็นตวัตนของชุมชนผูไ้ทมาเป็นจุดขาย น าวฒันธรรมผูไ้ทท่ีได้ผสมผสาน
วฒันธรรมอีสานอยา่งลงตวัมาชา้นานมาน าเสนอต่อนกัท่องเท่ียว และเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้งการผกูเส่ียวตอ้นรับนกัท่องเท่ียว การฟ้อนร าผูไ้ท พิธีเหยา การท าอาหาร
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พื้นบา้น การชมนาขา้ว (หรือการร่วมด านาและเก่ียวขา้ว) การน าเท่ียวในพื้นท่ีโดยเยาวชน การทอผา้
และสวมใส่ผา้ทอ  

แมว้า่นกัวชิาการบางคนมองวา่การน าประเพณีมาแสดงให้แก่นกัท่องเท่ียวเป็นการลดทอน
คุณค่าของพิธีกรรม แต่อยา่งไรก็ดี การแสดงพิธีกรรมให้นกัท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นตอ้งลดทอนคุณค่า
ของพิธีกรรมนั้ น ๆ หากแต่ชุมชนจะต้องด ารงวิถี เดิม โดยเลือกน าว ัฒนธรรมมาเสนอขาย
นกัท่องเท่ียวเชิงพาณิชยเ์พียงบางส่วนเท่านั้น เราไม่สามารถแช่แข็งวฒันธรรมท่ามกลางกระแส
ความเปล่ียนแปลงของโลกาภิวฒัน์ได ้ดงันั้น การชะลอใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ จะช่วยให้
สามารถปรับตวัให้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งชาญฉลาดจากการสร้างรายไดจ้ากวฒันธรรมท่ี
ตนมีและน าการท่องเท่ียวมาเป็นเคร่ืองมือในการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนในอนาคต 

นอกจากน้ี การบริหารจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เกิดข้ึน
บนพื้นฐานของสังคมและวฒันธรรมท่ีดี ชุมชนมีความสามคัคี ใกลชิ้ด มีการบริหารจดัการภายใน
และสมาชิกในชุมชนรู้จกับทบาทหนา้ท่ีของตน ตลอดจนผูน้ าใหค้วามส าคญัและส่งเสริมการพฒันา
ท่องเท่ียวร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ รวมทั้งชุมชนยงัพฒันาการท่องเท่ียวบนฐานทรัพยากร
ของตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยน าทรัพยากรมาปรับใช้เพื่อน าเสนอเป็นผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว 
จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของชุมชนและนักท่องเท่ียว และ
พยายามแบ่งปันผลประโยชน์ของชุมชนอย่างเป็นธรรม ซ่ึงการบริหารจดัการดังกล่าวมีความ
สอดคลอ้งกบั การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ท่ีมีหลกัการและหวัใจของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
คือ การต่อยอดทรัพยากรในทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาท่ีสั่งสมมาแต่โบราณ โดยเพิ่มคุณค่าของทรัพยากร
และหาจุดต่างอย่างสร้างสรรค์ ออกมาเป็นแนวทางการพฒันาอย่างสร้างสรรค์ และมีการแบ่งปัน
ชุมชนอยา่งเป็นธรรมเพื่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมด ดงันั้น แนวทางในการจดัการการท่องเท่ียวของ
ชุมชนหมู่บา้นโคกโก่งนั้น จะตอ้งสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน อนัเป็นผลมาจากความเขา้ใจและ
การมีส่วนร่วมของชุมชนเจา้ของพื้นท่ีและผูม้าเยอืน การบริหารจดัการ ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ โดย
ชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อเป็นสะพานเช่ือมโยงระหว่างการพฒันาและการอนุรักษ์ จะต้องเข้าใจ
หลักการและหัวใจของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ และปฏิบัติตามในบทบาทหน้าท่ีของตน 
ไม่เช่นนั้นการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จะเป็นเพียงการท่องเท่ียวในอุดมคติของนักวิชาการ ไม่
สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างแทจ้ริง นอกจากน้ี การท่องเท่ียวของชุมชนจะเป็น
เวทีในการแสดงตวัตนของผูไ้ทใหส้ามารถประกาศความเป็นตวัตนไดอ้ยา่งภาคภูมิต่อสังคมโลก ซ่ึง
จะช่วยให้ชุมชนเล็งเห็นถึงคุณค่าของตนเองและร่วมกนัอนุรักษใ์ห้วฒันธรรมผูไ้ทคงอยูต่ราบชัว่ลูก
ชัว่หลาน แมจ้ะเปล่ียนแปลง ไปตามกาลเวลา รวมทั้งการสนบัสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ประสานงานร่วมกับชุมชนเพื่อพฒันาทกัษะการบริหารจดัการการท่องเท่ียว พฒันาสินคา้และ
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บริการ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ รวมถึงเงินงบประมาณตามสมควร เพื่อส่งเสริมและ
ผลกัดนัใหก้ารท่องเท่ียวในชุมชนสามารถพฒันาไดด้ว้ยตนเองบนพื้นฐานของความย ัง่ยืนต่อไปใน
อนาคต 

 

5.2 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจิัย 

 
1) หมู่บา้นโคกโก่ง สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นเป็นทิศทางในการพฒันาการท่องเท่ียว

ของชุมชน ตลอดจนด าเนินการให้สามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียววิถีไทย และเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนเพื่อให้เกิดความมัน่คง มัง่คัง่และยงัยืน อีก
ทั้งยงัสามารถน าผลการศึกษาไปเป็นบนัทึกขอ้มูลเหตุการณ์ส าคญัของหมู่บา้นได ้

2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถน าผลการศึกษาการ
ถอดบทเรียนด้านการท่องเท่ียวของชุมชน เรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิเพื่อน าไปสู่การก าหนดทิศทาง และ
นโยบายเพื่อยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของการท่องเท่ียวของไทยต่อไป  
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
จากการศึกษา ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ผูว้ิจยั

ขอเสนอ แนวทางการจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บา้นโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ เพื่อให้เกิด
ความย ัง่ยืนบนฐานทรัพยากรของตน ควรจะพฒันาโดยอาศยัแนวคิดการท่องเท่ียวสร้างสรรค์ ซ่ึง
จะตอ้งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาของชุมชน เพื่อชุมชน ซ่ึงจะส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเขม้แข็ง การมีผูน้ าเขม้แข็ง มีวิสัยทศัน์ รวมทั้งชาวบา้นผูเ้ป็นสมาชิกในชุมชนรับผิดชอบใน
บทบาทหนา้ท่ีของตน ผนวกรวมกบัหลกัการการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานสนบัสนุน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบนัการศึกษาในดา้นการพฒันาการบริหารจดัการ
การท่องเท่ียว พฒันาสินคา้และบริการ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพนัธ์ การปรับภาพลกัษณ์
ของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวมุ่งสู่การยกระดบัผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพสูง รวมถึงการ
สนบัสนุนเงินงบประมาณเพื่อการพฒันาตามสมควร 
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ภาพที ่5.1  แสดงแนวทางการจดัการการท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่ง 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป  
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาหมู่บ้านของชุมชนผูไ้ทอ่ืนๆ ท่ีมีการ

ท่องเท่ียว อาทิ บา้นโพน และบา้นหนองห้าง จ.กาฬสินธ์ุ หรือ ชุมชนผูไ้ทในพื้นท่ีจงัหวดัอ่ืน เช่น 
นครพนม มุกดาหาร เป็นตน้ หรือการศึกษากรณีศึกษาตวัอย่างท่ีดีท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการท่องเท่ียว 
เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัแห่งความส าเร็จ รวมทั้งความเป็นไปไดใ้นการเช่ือมโยงคนผูไ้ททั้งในไทย
และต่างประเทศเพิ่มข้ึนนอกเหนือจากการจดังานวนัผูไ้ทโลก เพื่อมุ่งสร้างผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมมากยิง่ข้ึน 

 

แนวทางการ
จดัการการ

ท่องเที่ยวของ
ชุมชนหมู่บ้าน

โคกโก่ง 

การบริหาร
จดัการ ก าหนด
มาตรฐาน โดย
ชุมชน เพือ่
ชุมชน 

เข้าใจหลกัการ
และหัวใจของ

การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

ชุมชนปฏิบัติ
ตามบทบาท

หน้าที่ 

ผู้น าเข้มแข็ง 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

การพัฒนาทักษะการ
บริหารจัดการท่องเท่ียว
ดว้ยตนเอง  
พฒันาสินคา้และบริการ 
ก า ร ต ล า ด 
ประชาสัมพนัธ์ และ ปรับ
ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์
ค ว บ คุ ม  ติ ด ต า ม 
ประเมินผล 
งบประมาณ 

อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรทางการท่องเทีย่วบนพืน้ฐานความยัง่ยนื 

 ต่อยอดทรัพยากร 
 เพ่ิมคุณค่า หาจุดต่าง 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนและผูเ้ยีย่มเยอืน 
แบ่งปันชุมชนอย่าง
เป็นธรรม 



บรรณานุกรม 
 
กรมการท่องเท่ียว.  2554.  โฮมสเตย์บ้านโพน อ.คาํม่วง จังหวดักาฬสินธ์ุ.  คน้วนัท่ี 10 มกราคม 

2556จาก http://www.homestaythai.net/HomeStayStand.aspx?ID=157 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย.  ม.ป.ป.  นโยบายการดาํเนินงาน.  คน้วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จาก 

http://www2.tat.or.th/tatinfo_policy.php 
เกรียงไกร เกิดศิริ.  2551.  ชุมชนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร: อุษาคเนย.์ 
เกียรติศกัด์ิ อนุธรรม.  2554.  สถานทีท่่องเทีย่วใกล้เคยีงบ้านหนองห้าง.  คน้วนัท่ี 12 มกราคม 2556.

จาก http://www.esanguide.com/travel/detail.php?id=2379 
ขวญัชยั ปัททะทุม.  ผูใ้หญ่บา้นหมู่บา้นโคกโก่ง หมู่ 5 ต.กดุหวา้ อ.กฉิุนารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ.  

2556. (27 ตุลาคม). การสมัภาษณ์. 
เจษฎศิ์ริ เถ่ือนมูลละ.  2553.  องค์ประกอบทางภูมิทศัน์วฒันธรรม กรณศึีกษา: ชุมชนภูไทบ้านโคก

โก่ง จังหวดักาฬสินธ์ุ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
เฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ.์  2553.  มนุษยก์บัวฒันธรรม. ใน มนุษย์กบัสังคม.  อมัพร สุคนัธวณิช 

และศรีรัฐ โกวงศ.์  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตร- 
ศาสตร์.  หนา้ 51-63. 

เถกิง พฒัโนภาษ.  2551.  สัญศาสตร์กบัภาพแทนความ.  คน้วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2555. จาก 
http://www.arch.chula.ac.th/journal/files/article/qyYaZ1mab3Sun103124.pdf 

เทิดชาย ช่วยบาํรุง.  2553ก.  ชุมชนพรุพี อาํเภอบา้นนาสาร. ใน การท่องเทีย่วเชิงเกษตรสุราษฎร์
ธานี: การวจัิยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเทีย่วอย่างยีง่ยนื.  กรุงเทพมหานคร: เอม็ไอ    
ทีพร้ินต้ิง. 

เทิดชาย ช่วยบาํรุง.  2553ข.  ชุมชนลีเลด็ อาํเภอพนุพิน.  ใน การท่องเทีย่วเชิงเกษตรสุราษฎร์ธานี: 
การวจัิยฐานทรัพยากรเกษตรสู่การท่องเทีย่วอย่างยีง่ยนื.  กรุงเทพมหานคร: เอม็ไอทีพร้ินต้ิง 

ธีรยทุธ์ บุญมี.  2551.  การปฏิวตัิสัญศาตร์ของโซซูร์ เส้นทางสู่โพสต์โมเดอร์นิสม์.  
กรุงเทพมหานคร: วิภาษา. 

นิยพรรณ วรรณศิริ.  2550.  มานุษยวทิยา สังคม และวฒันธรรม.  กรุงเทพมหานคร: ธนาเพรส.  
นิศา ชชักลุ.  2550.  อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   
 



127 

บริษทั เมตามีเดีย เทคโนโลย ีจาํกดั.  2555.  ภาพแสดงพืน้ทีใ่นการศึกษาชุมชนผู้ไทจังหวดั
กาฬสินธ์ุ. คน้วนัท่ี 10 มกราคม 2556 จาก http://map.longdo.com/ 

ประภาส อิทนปสาธน์.  2546.  การบริหารการจัดการการท่องเทีย่วแบบชุมชนมีส่วนร่วม: 
กรณศึีกษาหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวดักาฬสินธ์ุ.  รายงานการศึกษาอิสระ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ประเสริฐ โยธิคาร์.  2558.  มรดกทางวฒันธรรมผู้ไทยเรณูนครกบัมิติการส่งเสริมการท่องเทีย่วโดย
ชุมชน.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ปัณฉตัร หมอยาดี.  2553.  การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สังคมและวฒันธรรมของชาวผู้ไท บ้าน
สร้างค้อ จังหวดัสกลนคร.  รายงานการวิจยั เสนอต่อสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช. 

พชระ พิพฒันโยธะพงศ.์  2547.  การจัดการแหล่งพกัอาศัยแบบโฮมสเตย์เพือ่การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
: กรณศึีกษา หมู่บ้านวฒันธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง อาํเภอกฉิุนารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ. 
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พระมหาสุรศกัด์ิ สุรเมธี.  2553.  ไตรลกัษณ์: สัจธรรมแห่งชีวติ.  คน้วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จาก 
http://www.stou.ac.th/study/sumrit/12-53(500)/page1-12-53(500).html 

พระอธิการทศัเทพ ฐานกโร (โลสนัตา).  2556.  ศึกษาโอปปาติกะในพระพุทธศาสนาเถรวาททีมี่
ความสัมพนัธ์กบัความเช่ือผขีองชาวผู้ไท อาํเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั. 

พนูศกัด์ิ วงศม์กรพนัธ์.  2547.  ศักยภาพของพืน้ทีส่วนเกษตรเพือ่พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตรกรรมในจังหวดัระยอง.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ภทัรรินทร์ญา กองศูนย.์  2554.  กว่าจะมาเป็นหมู่บ้านวฒันธรรมผู้ไทยโคกโก่ง.  คน้วนัท่ี 5 ตุลาคม 
2555 จาก kmcdd.ecgates.com/kmblog/other_diary_post_display 

ภาพแสดงภูมิประเทศบ้านโคกโก่ง จังหวดักาฬสินธ์ุ.  2555.  คน้วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 จาก 
http://maps.google.com/ 

ภาวนีิ เพง็ศาสตร์.  2534.  การเปลีย่นแปลงทางสังคม.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัวิจยั สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ราชบณัฑิตยสถาน.  2553.  การพฒันา.  คน้วนัท่ี 18 ธนัวาคม2555 จาก http://www.royin.go.th/th/ 
knowledge/detail.php?ID=3380 

ราชบณัฑิตยสถาน.  2546.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร: 
นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์. 



128 

เริงวิชญ ์นิลโคตร.  2553.  ผลกระทบจากการจัดการท่องเทีย่วต่อสังคมและวฒันธรรมชาวผู้ไท         
บ้านโคกโก่ง ตาํบลกดุหว้า อาํเภอกฉิุนารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล. 

วิยะดา เสรีวิชยสวสัด์ิ.  2555.  การพฒันาการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมในเขตภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทยให้เป็นรูปแบบของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์.  วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง. 

วีระพล ทองมา, วินิตธา ลีละพฒันา และนวนจนัทร์ ทองมา.  2554.  การพฒันาเชิงวฒันธรรมอย่าง
ยัง่ยนืของชุมชนชาวจีนในพืน้ทีลุ่่มแม่นํา้แม่งอน อาํเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่.  รายงานการ
วิจยั เสนอต่อสาํนกัวิจยัและส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ.้ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.  2532.  หลกัการพฒันาชุมชน การพฒันาชุมชนประยุกต์.  กรุงเทพมหานคร:      
โอเดียนสโตร์. 

ศิรินญา ภูผาจิต.  2553.  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเชิงวฒันธรรมและประเพณเีพือ่ 
การพฒันาอย่างยัง่ยนืของชนเผ่าผู้ไทบ้านโคกโก่ง ต.กดุหว้า อ.กฉิุนารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ. 
ภาคนิพนธ์คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับญัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ศิริพร บุณยะกาญจน.  2542.  การผลติหัตถกรรมไม้ไผ่ของชาวผู้ไทบ้านหนองห้าง ตําบลหนองห้าง
อาํเภอกฉิุนารายณ์ จังหวดักาฬสินธ์ุ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม. 

ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ.  2552.  ความหมายและประเภทของเศรษฐกจิสร้างสรรค์.
กรุงเทพมหานคร: คอนแทรคท ์พบัลิช่ิง. 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ. ศูนยป์ระกนัคุณภาพการศึกษา.  2545.  การเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์.  คน้วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2555 จาก www.qa.kmutnb.ac.th/qa_news/2545/ 
QANEWS18_25450216.pdf 

สนธยา พลศรี.  2547.  ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์. 
สนิท สมคัรการ.  2546.  การเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมกบัการพฒันาการของสังคม. 

กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกิจการโรงพิมพ ์องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก.  
สงัคม คุณคณากรสกลุ.  2544.  ศัพท์พฒันาสังคม.  กรุงเทพมหานคร: ธเนศวร. 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2520.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาตฉิบับที ่4 (2520-2524).  คน้วนัท่ี 21 ตุลาคม 2555 จาก 
http://www.nesdb.go.th/ Default.aspx?tabid=86 



129 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ. 2555.  สรุปสาระสําคญั
แผนพฒันา เศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่11 (2555-2559).  คน้วนัท่ี 21 ตุลาคม 2555 
จากhttp://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/plan/p11/SummaryPlan11_thai.pdf 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  2559.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาตฉิบับที ่12 (2560-2564).  คน้วนัท่ี 9 ตุลาคม 2559 จาก 
http://www.nesdb.go.th/ article_attach/Book_Plan12.pdf 

สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ.  2549.  แนวทางการจัดการภูมิทศัน์วฒันธรรม.  
กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ. 

สาํนกังานจงัหวดักาฬสินธ์ุ.  2553.  แผนพฒันาจังหวดักาฬสินธ์ุปี 2554-2557.  คน้วนัท่ี 21 ตุลาคม 
2555 จาก http://123.242.175.89/office/kalasinplan54-57/ 

สินธ์ุ สโรบล.  2555.  การจัดการท่องเทีย่วโดยชุมชน.  คน้วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 จาก 
http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=957:2012-07-01-
03-23-01&catid=35:research-forum&Itemid=146 

สุกานดา ฟองยอ้ย.  2546.  การจัดการท่องเทีย่วชุมชนชาวผู้ไท หมู่บ้านโคกโก่ง อ.กฉิุนารายณ์               
จ.กาฬสินธ์ุ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

สุดสนัต ์สุทธิพิศาล.  2554.  เอกสารคาํสอน การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบริการเชิง
สร้างสรรค์ ทท 6004.  กรุงเทพมหานคร: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

สุดา ภิรมยแ์กว้.  2553.  การจดัระเบียบสงัคม.  ใน มนุษย์กบัสังคม.  อมัพร สุคนัธวณิช และศรีรัฐ โก
วงศ.์  พิมพค์ร้ังท่ี 9.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  หนา้ 67-80. 

สุรชยั จนัทร์จรัส.  2554.  ความร่วมมือทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ.  ขอนแก่น: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

สุรศกัด์ิ พิมพเ์สน, ศุภชยั สิงห์ยะบุศย ์และราตรี โสโพธิ.  2546.  ศักยภาพด้านการท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรมของชุมชนผู้ไท บ้านโพน.  รายงานการวจิยั เสนอต่อสาํนกังานกองทุน
สนบัสนุนการวิจยั. 

สุริชยั หวนัแกว้.  2549.  การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม. ใน สังคมและวฒันธรรม.  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  พิมพค์ร้ังท่ี 10.  กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธา 
การพิมพ.์  หนา้ 155-157. 

สุวฒัน ์จุธากรณ์ และรุ่งทิพ วอ่งปฏิการ.  2545.  ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว.
นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

สุวฒัน์ สกลุโพน.  พฒันาการอาํเภอเขาวง จงัหวดักาฬสินธ์ุ.  2556 (23 มกราคม).  การสมัภาษณ์. 



130 

อคิน รพีพฒัน์.  2551.  วฒันธรรมคอืความหมาย: ทฤษฎแีละวธีิการของคลฟิฟอร์ดเกยีร์ซ. 
กรุงเทพมหานคร: ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร. 

องคก์ารการท่องเท่ียวโลก.  ม.ป.ป.  The 17 Sustainable Development Goals (SDGs).  คน้วนัท่ี 9 
ตุลาคม 2559 จาก http://icr.unwto.org/content/tourism-and-sdgs  

องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน).  2553. การ
ท่องเทีย่วโดยชุมชน (Community-based Tourism).  คน้วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2559 จาก 
http://www.dasta.or.th/th/ขอ้บงัคบั-อพท/item/674-674 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุหวา้.  2553ก.  จํานวนประชากร หมู่ 5.  คน้วนัท่ี 23 ตุลาคม 2555 จาก 
kudwa.go.th/UserFiles/Plans/plans1.pdf 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุหวา้.  2553ข.  แผนพฒันาสามปี.  คน้วนัท่ี 23 ตุลาคม 2555 จาก 
kudwa.go.th/UserFiles/Plans/plans1.pdf 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกดุหวา้.  2553ค.  ภาพแสดงอาณาเขตติดต่อของบ้านโคกโก่ง.  คน้วนัท่ี          
23 ตุลาคม 2555 จาก kudwa.go.th/UserFiles/Plans/plans1.pdf 

อาทิตยาพร อรุณพิพฒันพงศ.์  2554.  แผนพฒันาการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ในจังหวดันครพนม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 

ฮาวกินส์.  2554.  เศรษฐกจิสร้างสรรค์ เขามั่งคัง่จากความคดิกนัอย่างไร. แปลจาก The Creative 
Economy How People Make Money from Ideas. โดย คุณากร วาณิชยว์ิรุฬห์. 
กรุงเทพมหานคร: อมัรินทร์ปร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิช. 

Australia ICOMOS.  1999.  The Burra Charter.  Retrieved December 14, 2012 from 
http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/BURRA_CHARTER.pdf 

Beard, C and Willson, J.  2006.  Experiential Learning: Experiential Learning: A Best 
Practice Handbook for Trainers and Educators.  London: Kogan Page.  

The Creative Cities Network.  n.d.  Creative Cities Network.  Retrieved November 24, 2012 
from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Creative_ 
cities_brochure_en.pdf 

Durband, Randy.  CEO of the Global Sustainable Tourism Council (GSTC).  (April 4, 2016). 
Interview.  

Gibson, P and Bentley, M.  2008.  A Study of Impacts—Cruise Tourism and the South West of 
England.  Journal of Travel & Tourism Marketing.  20: 63-77.  Retrieved December 
20, 2011 from Taylor & Francis Online. 



131 

Jarvis, P. and Stella, P. eds.  2005.  Human Learning: An Holistic Approach.  London: 
Routledge. 

Lefrancois, Guy R.  2000.  Theories of Human Learning: What the Old Man Said.  California: 
Wadsworth Publishing. 

Mason, P.  2008.  The Economic Impacts of Tourism: Planning and Management.  2nd ed.  
Abringdon: Routledge. 

Pruitt, D and Lafont, S.  1996.  For Love and Money: Romance Tourism In Jamaica.  Annals of 
Tourism Research.  22 (2): 422-440.  Retrieved March 30, 2013 from ScienceDirect. 

Putsatee, M. et al.  1992.  Impact of Trekking Tourism on the Environment and Local People. 
Bangkok: Faculty of Sciences and Humanities Mahidol University. 

Quinton, S. and Smallbone, T.  2010.  Feeding forward: Using Feedback To Promote Student 
Reflection - A Teaching Model. Innovations in Education and Teaching 

International.  47 (1): 125-135.  Retrieved December 20, 2012 from Taylor & Francis 
Online. 

Richards,G and Wilson, J.  2008.  The development of Creative Tourism.  Retrieved June 7, 2012 
from http://www.atlaswebshop.org/epages/61492534.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/ 
61492534/Products/ATL_00071 

UNESCO World Heritage Center.  2008.  Operational Guidelines for the Implementation of 
the World Heritage Convention.  Retrieved November 24, 2012 from 
http://whc.unesco.org/ archive/opguide08-en.pdf  

UNESCO.  n.d.  The Definition of Intangible Heritage.  Retrieved May 28, 2013 from 
http://www.unesco.org/services/documentation/archives/multimedia/?id_page=13&PHP
SESSID=99724b4d60dc8523d54275ad8d077092 

U.S. National Park Service.  n.d.  A Guide to Cultural Landscape Reports.  Retrieved 
November 24, 2012 from http://ia700305.us.archive.org/3/items/AGuideTo 
CulturalLandscapeReports/A GuideToCulturalLandscapeReports.pdf 

World Heritage Centre.  2002.  World Heritage Series n.26 Cultural Landscapes.  Retrieved 
November 24, 2012 from http://whc.unesco.org/document/102995 

Wurzburger, R. et al. 2008a.  Discovering the deeper meaning of Tourism.  New Mexico: 
Sunstone Press. 



132 

Wurzburger, R. et al.  2008b.  Experience Imagination: Travel as a Creative Trigger.  New 
Mexico: Sunstone Press. 

Wurzburger, R. et al.  2008c.  Introduction, Keynotes and Key Concepts.  New Mexico: 
Sunstone Press.  

Yu, X.  2009.  Levels of Meaning and Children: An Exploratory Study of Picture Books' 
Illustrations. Library & Information Science Research.  31 (2009): 240-246.  
Retrieved December 20, 2011 from ScienceDirect. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



134 

 
ภาคผนวก ก 

 

ประเดน็สัมภาษณ์กึง่โครงสร้าง 
เร่ือง ความพยายามของชุมชนในการจัดการท่องเทีย่วของหมู่บ้านโคกโก่ง 

จังหวดักาฬสินธ์ุ 
แบบสัมภาษณ์ชุดที ่1 (ชุมชนและผู้นําชุมชน) 

 

ส่วนที ่1 เพือ่ศึกษาภูมิหลงัการพฒันาชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง 
1.1. หมู่บา้นโคกโก่งมีความเป็นมาอยา่งไร 

- ตน้กาํเนิด การอพยพยา้ยถ่ินฐาน 
- ประวติัการก่อตั้งหมู่บา้น  
- เร่ืองเล่า ตาํนาน  

1.2. หมู่บา้นโคกโก่งมีวิถีชีวิตอยา่งไร  
- กิจวตัรประจาํวนั  
- การเล้ียงชีพ อาชีพหลกั อาชีพเสริม 
- ภูมิปัญญา และองคค์วามรู้ต่างๆ 
- ศาสนา ความเช่ือ พิธีกรรม 
- วฒันธรรม ประเพณี เทศกาลหรือ กิจกรรมของหมู่บา้น ในรอบปี 

1.3. หมู่บา้นโคกโก่งมีการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของหมู่บา้นอยา่งไร 
- เศรษฐกิจ เช่น การส่งเสริมรายได ้การพฒันาอาชีพ  
- การศึกษาและสุขภาพ เช่น สถานบริการดา้นสุขภาพ สถานศึกษา วดั 
- สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง แหล่งนํ้าเพื่อการ
บริโภค  
- การรวมกลุ่มทางสงัคม เช่น สหกรณ์ อาสาสมคัรชุมชน การรักษาความปลอดภยั 

1.4. หมู่บา้นโคกโก่งมีปัญหาในชุมชนอะไรบา้ง และมีแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งไร 
- ยาเสพติด อาชญากรรม การตั้งครรภก่์อนวยัอนัควร  
- แรงงาน การยา้ยถ่ินฐาน และอ่ืนๆ 
- ปัญหาดา้นวฒันธรรม 



135 

ส่วนที ่2 เพือ่ศึกษาการท่องเทีย่วในหมู่บ้านโคกโก่ง 
2.1 การท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่งมีความเป็นมาอยา่งไร 

- ความเป็นมา จุดเร่ิมตน้ เหตุผลและแนวคิดดา้นการท่องเท่ียว  
2.2 หมู่บา้นโคกโก่งมีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งไร  

- การบริหารจดัการท่องเท่ียว ช่วงแรก และปัจจุบนั 
- การแบ่งงาน การมีส่วนร่วมของชาวบา้น 
- การดูแลควบคุม กฎระเบียบหมู่บา้น 
- การแบ่งปันผลประโยชน์ 

2.3 หมู่บ้านโคกโก่งมีทรัพยากรและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวอะไรบ้างเพื่อรองรับ
นกัท่องเท่ียว 

- แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

- แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง เช่น ศิลปะ วฒันธรรม วดั  

- กิจกรรมทางการท่องเท่ียวในโปรแกรมการท่องเท่ียว 

2.4 กลุ่มนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
- ใครคือกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
- ความช่ืนชอบและพฤติกรรมในการท่องเท่ียว 
- นกัท่องเท่ียวมีผลตอบรับอยา่งไร 
- มีนกัท่องเท่ียวกลบัมาท่องเท่ียวซํ้า  

2.5 ประสบการณ์ของหมู่บา้นท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
- ผลดีท่ีหมู่บา้นไดรั้บ 
- ผลเสียท่ีหมู่บา้นไดรั้บ 
- การเปล่ียนแปลงในหมู่บา้น เช่น ความร่วมมือ ความสามคัคี ขอ้ขดัแขง้ ปัญหาใน
หมู่บา้น 

2.6 ทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
- ทศันคติท่ีมีต่อการท่องเท่ียว (ก่อนและหลงัการท่องเท่ียว) 
- จุดเด่นและขอ้ไดเ้ปรียบของการท่องเท่ียวหมู่บา้นโคกโก่ง 
- ขอ้ดอ้ยและขอ้ควรปรับปรุงของการท่องเท่ียวหมู่บา้นโคกโก่ง 
- การมีส่วนร่วมในการท่องเท่ียว 

2.7 เหตุการณ์สาํคญัหลงัจากมีการท่องเท่ียว 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที ่2 (นักท่องเทีย่วกลุ่มเฉพาะจากกรุงเทพฯ (ทอดผ้าป่า)) 
 

แนวคาํถามสําหรับการสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 ท่านทราบหรือไม่วา่การท่องเท่ียวของหมู่บา้นโคกโก่งมีความเป็นมาอยา่งไร 
- ความเป็นมา จุดเร่ิมตน้ เหตุผลและแนวคิดดา้นการท่องเท่ียว  

2. ท่านทราบหรือไม่วา่หมู่บา้นโคกโก่งมีการบริหารจดัการดา้นการท่องเท่ียวอยา่งไร  
- การบริหารจดัการท่องเท่ียว ช่วงแรก และปัจจุบนั 
- การแบ่งงาน การมีส่วนร่วมของชาวบา้น 
- การดูแลควบคุม กฎระเบียบหมู่บา้น 
- การแบ่งปันผลประโยชน์ 

3. ท่านทราบหรือไม่วา่หมู่บา้นโคกโก่งมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวอะไรบา้ง 
- แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
- แหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้าง เช่น ศิลปะ วฒันธรรม วดั  
- กิจกรรมทางการท่องเท่ียวในโปรแกรมการท่องเท่ียว 

4. จุดเร่ิมตน้ของการจดักิจกรรมทอดผา้ป่า 
- กิจกรรมท่ีท่านทาํ 
- ความถ่ีในการเดินทาง จาํนวนนกัท่องเท่ียว วนัพกัคา้ง และค่าใชจ่้าย 

5. ประสบการณ์ของท่านท่ีเกิดข้ึนจากการท่องเท่ียวเป็นอยา่งไร 
- ความพึงพอใจในการท่องเท่ียว 
- ความคุม้ค่าในการท่องเท่ียว 
- ท่านจะกลบัมาอีกหรือไม่ อยา่งไร 
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แบบสํารวจภูมิทศัน์วฒันธรรมของหมู่บ้านโคกโก่ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ส่วนที ่1 เพือ่ศึกษาลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที ่
1.1 ลกัษณะทางกายภาพและภูมิประเทศของพื้นท่ี 
1.2 ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นท่ี 
1.3 การจดัการพื้นท่ี รูปแบบการใชง้านและการจดัวางพื้นท่ี 
1.4 ทศันียภาพ 
1.5 การคมนาคมและหมุนเวียนการใชง้านพื้น 
1.6 ร้ัวและอาณาเขต 
1.7 ส่ิงก่อสร้าง ท่ีพกัอาศยัและโครงสร้างต่างๆ 
1.8 สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว 

ส่วนที ่2 เพือ่ศึกษาลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม 
2.1 วิถีชีวิต และความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
2.2 หนา้ท่ี ความรับผดิชอบและการรวมกลุ่มทางสงัคม 
2.3 ความสาํคญัเชิงประวติัศาสตร์ และการตั้งถ่ินฐาน 
2.4 การใชภ้าษา 
2.5 ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ ศิลปะ หตัถกรรมและอาหาร 
2.6 ศาสนาและความเช่ือ 
2.7 วฒันธรรม ประเพณี เทศกาล กิจกรรมต่างๆ ประเพณีของบา้นโคกโก่งคลา้ยกบั

ประเพณีของภาคอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ข 

 

ภาพการลงพืน้ทีศึ่กษาวจิัย 
  
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



139 

   
 
 
 

 



ประวตัผู้ิเขียน 
 
ช่ือ ช่ือสกลุ นางสาวปิยะนุช บุญเยน็ 
 
ประวตัิการศึกษา บริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการการท่องเท่ียว) 
 มหาวิทยาลยับูรพา  
 ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2552 
 
ประสบการณ์การทาํงาน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั 
 นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
 สาํนกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
 กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 


	ปรากฏการณ์และบริบทของชุมชนหมู่บ้านโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธ์ุ
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
	บทที่ 4 ผลการศึกษาและอภิปรายผล
	บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

