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บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพฒันาและการจดัการการทองเท่ียว 
กรณศีึกษาหมูบานปาคา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

 

ประกิต  สารไธสงค และปฎิภาณ  ประวัติศรีชัย1 

สุรศักดิ์  บุญเทียน2 และรัษฎากร  วินิจกุล3 
 

บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพและบทบาทองคกรสวนทองถ่ินตอการพัฒนาและ 
การจัดการการทองเท่ียว รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในหมูบานปาตา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เก็บขอมูลจากผูนําชุมชน ทองถ่ิน 
ปราญทองถ่ินและหนวยงานภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ ดวยวิธีเจาะจง เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกและศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวของกับการทองเท่ียววิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค 
การวิเคราะหเนื้อหา มีขอคนพบ ดังน้ี (1) ศักยภาพในการจัดการทองเท่ียว พบใน 4 ดานหลัก ไดแก  
ดานนโยบายและยุทธศาสตร ดานบุคลากร ดานการจัดการ และดานทุนที่เปนศักยภาพของพื้นที่ ( 2) 
บทบาทขององคกรสวนทองถ่ิน ไดแก การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเ พ่ือสนับสนุนการทองเ ท่ียว การสื่อสารประชาสัมพันธการทองเ ท่ียว และ 
การประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของ (3) ปญหาและอุปสรรค ไดแก ปญหาดานการจัดการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการ เนื่องจากมีพื้นที่ทับซอนกับเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลานมีขอจํากัดในมิติของกฎหมายที่เกี่ยวของสงผลตอการพัฒนาการทองเท่ียวขององคการบริหารทีม่ี
ตอการพัฒนากับการจัดการการทองเท่ียว ซึ่งมีความจําเปนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อหาทางออก
ที่เหมาะสมตอไป 
 
คําสําคัญ : บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, การพัฒนา, การจัดการทองเท่ียว 
 
หลักการเหตุผลห 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหลากหลายทางธรรมวัฒนธรรมและเปน
ประเทศที่ตางชาติใหความสนใจคอนขางมาก จากสถิตินักทองเท่ียวไทยและตางประเทศในป  2558 มี
นักทองเท่ียว จํานวน 30 ลานคน ในป 2561 มีนักทองเท่ียวเปน 38 ลานคนและต้ังเปาไววาป 2562 
จะตองเพิ่มเปน 40-41 ลานคนในขณะท่ียอดรายไดจะตองไดประมาณ 2.2 ลานบาทหนึ่งในนโยบายของ
รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช .) ไดจัดทํายุทธศาสตรแหงชาติ 20 ปซึ่งจะตองนําไปสู 
การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลายมิติที่อยูบนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ 1. ตอยอดจากอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ 
                                       
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2อาจารย ดร.ประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
3อาจารย ดร.ประจําโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
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อัตลักษณ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 2. ปรับปจจุบันเพื่อปูทางสู
อนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ3.สรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพ่ิม
ศักยภาพผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปรุงปจจุบันโดย
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในเรื่องการสรางความหลากหลายดาน
การทองเท่ียวโดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดึงดูด
นักทองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเท่ียวที่มีคุณภาพสูง ประกอบดวย 1. ทองเท่ียวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม  2. ทองเท่ียวเชิงธุรกิจ 3. เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 4. ทองเท่ียวสําราญทาง
น้ํา 5. ทองเท่ียวเช่ือมโยงภูมิภาคเพื่อจะใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตร (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2561) จึงตองมีการพัฒนาอยางมีศักยภาพและการพัฒนาใหมี
ศักยภาพจึงควรจะพัฒนาตั้งแตลางไปหาบนสุด 

องคกรสวนทองถ่ินจึงเปนหนวยงานสําคัญในการพัฒนาและจัดการการทองเท่ียว การพัฒนา
บริการและการสงเสริมการทองเท่ียวโดยเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุข
พื้นฐานการเขาถึงแหลงทองเท่ียวรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
การกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว ซึ่งเปาหมายดังกลาวมีความจําเปนตองอาศัย 
การรวมมือจากทุกฝาย เพื่อสงเสริมใหการทองเท่ียวไปไดอยางเต็มศักยภาพและบรรลุเปาหมายได
ประโยชนดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน มีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเท่ียวทุกระดับโดยเฉพาะ
ระดับทองถ่ิน ประกอบกับแผนการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดให 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเท่ียวใหแกองคการสวนทองถ่ินและนอกจากนี้
งานดานการสงเสริมการทองเท่ียวยังเปนภารกิจตามอํานาจหนาที่ขององคกรสวนทองถ่ินตามที่กฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยวความแนวทางให
การดําเนินการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน และการทองเท่ียวโดยรวมของประเทศโดยยึดหลักการ
สงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเทีย่วแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
ดานการทองเท่ียว องคการบริหารสวนทองถ่ินของตําบลโปงน้ํารอน มีการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
และการจัดทําแผนสงเสรมิการทองเท่ียวขององคกรบรหิารสวนทองถ่ิน ตําบลโปงน้ํารอน เปนเรื่องสําคัญที่
องคกรบริหารสวนทองถ่ินพึ่งกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองและเหมาะสม 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาในกรณีบทบาทขององคกรบริหารสวนทองถ่ินตอการพัฒนาและ  
การจัดการการทองเท่ียวในตําบลโปรงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร  
 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาและการจัดการทองเท่ียว 
2.  เพ่ือศึกษาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินตอการพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียว 
3.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรแบงเปน 3 กลุมดังนี้  

2.1 กลุมผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน 
เจาะจง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการทองเท่ียวชุมชนขององคการบริหารสวนทองถ่ิน จํานวน 3 คน 

2.2 กลุมผูนําชุมชน เจาะจง ผูใหญบาน บานปาคา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน 
จํานวน1 คน  

2.3 กลุมประชาชนทั่วไป เจาะจง ปราชญชุมชน จํานวน 1 คน  
2.4 กลุมสวนราชการท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนการจัดการทองเท่ีนวในชุมชน ไดแก โรงเรียน

คลองมดแดง ตําบลโปงน้ํารอน เจาะจง ครูที่สนับสนุนการทองเท่ียวในชุมชน จํานวน 1 คน  
2.5 กลุมธุรกิจเอกชนดานการทองเท่ียวในชุมชน ไดแก กลุมทองเท่ียวชุมชนตําบลโปงน้าํรอน 

เจาะจง แกนนําไกดชุมชน จํานวน 1 คน  
3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก 
3.2 เครื่องมือ 7 ช้ินของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย โดยเลือกใช 3 เครื่องมือไดแก แผนที่

เดินดิน ประวัติศาสตรชุมชน และปฏิทินชุมชน 
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

4.1 การประสานงานติดตอกับบุคลากรในองคการบริหารสวนทองถ่ิน 
4.2 ดําเนินการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก 
4.3 รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลซ้ําในกรณีที่ไดขอมูลไมครบถวน 

 
การวิเคราะหขอมูล  

ดวยเทคนิค Content Analysis โดยการตีความ การจําแนกหมวดหมู การเปรียบเทียบลักษระ
ขอมูล ความเกี่ยวโยงปรากฏการณและการสรางขอสรุป  
 
ผลการวิจัย 

1. ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและการจัดการทองเท่ียว 
1.1 ดานนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว องคกรบริหารสวนตําบล 

โปงนํ้ารอนไดมีการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร  7 ดาน เพื่อใหเจาหนาที่และบุคลากรดําเนินงานเปนระบบ  
เปนแผนท่ีมวิีสัยทัศนหรือภาพฝนที่วาดไว เปนการรวมจิต มีเปาประสงคอันแสดงถึงเจตจํานงครวมของ 
ทุกฝาย  ผนึกพลังใจของทุกฝายเพ่ือกระทําพันธกิจอันถือเปนหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว เพื่อใหเกิดผลกระทบและไดผลลัพธที่พึงประสงค ไดแก 

1.1.1 ยุทธศาสตรการจัดวางผังเมืองและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1.1.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
1.1.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ 
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1.1.4 ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมเขมแข็ง 
1.1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1.1.6 ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพแหลงทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียว 
1.1.7 ยุทธศาสตรการพฒันาการบรหิารจดัการองคการปกครองสวนทองถ่ินใหธรรมาภิบาล 

 
2.  ดานบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบท่ีดูแลเรื่อง 

การทองเท่ียวอยางชัดเจน จํานวน 1 คน เปนการเฉพาะ นอกจากน้ียังมีบุคลากรจากหนวยงานราชการ 
อื่น ๆ ที่สนับสนุนการทองเท่ียวของชุมชน เชน ครูจากโรงเรียนบานคลองอมดแดง และเจาหนาที่
สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโปงน้ํารอน โดยกลุมขาราชการมีมุมมองของการสราง  
สุขภาวะหรือความอยูดีมีสุขของชุมชนจําเปนตองสงเสริมใหคนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดและ  
การทองเท่ียวจะเปนมิติหนึ่งที่ควรหนุนเสริมใหชุมชนสามารถจัดการตนเองได 

3. ดานการจัดบริการขององกรคบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน ใหความสําคัญกับการสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับชุมชนเพื่อใหเขาใจปญหาและรวมมือกับชุมชนในการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาในดานการทองเท่ียว ไดแก การใหบริการชุมชนการเขารวมกิจกรรมชุมชน และการไดรับความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนรวมมือในการพัฒนาชุมชน 

4. ดานทุนที่เปนศักยภาพของชุมชนพ้ืนที่ตําบลโปงน้ํารอน มีคนชาติพันธ อาศัยอยูคอนขางมาก
จึงมีวัฒธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณและไมเหมือนที่อื่น เชน มีภาษาถ่ินเปนของตนเองท่ีโดดเดน 
ชัดเจน มีสินคา O-TOP มีวัฒนธรรมประเพณีทีส่ามารถดึงดูดนักทองเท่ียวได การแตงกายที่เปนเอกลกัษณ 
มีปราชญชวนบานท่ีมีความรอบรู มีแหลงทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติที่นาสนใจ ซึ่งความหลากหลายเหลานี้
ทําใหเอื้อตอการสนับสนุน สามารถสรุปเปนศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวของหมูบานปาคาไดดังนี้ 

4.1 ศักยภาพดานวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมท่ีชาวบานแหงหมูบานมงปาคาไดสืบทอด
กันมาอยางยาวนาน เปนสิ่งที่สามารถดึงดูดใหนักทองเท่ียวเดินทางเขามายังหมูบานเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ของชาวมงบานปาคา อันเปนเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่แหงนี้ 

4.1.1 ประเพณีปใหมหมูบานปาคามีการจัดประเพณีปใหมในชวง ข้ึน 1 คํ่า เดือน 2 ของ
ทุกป ในงานจะมีพิธีการเรียกขวัญและการละเลนตาง ๆ  เชน การโยนลูกชวง การยิงหนาไม การตีลูกขาง 
การจัดงานประเพณีปใหมมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การรวมญาติพี่นองที่อยูในตางแดนใหไดกลับบานมา
อยูดวยกันอยางพรอมหนาพรอมตา  

4.1.2 พิธีไหวศาลประจําหมูบาน หลังจากประเพณีข้ึนปใหมชาวบานจะพากันไปไหวศาล
ประจําหมูบานที่อยูข้ึนไปหลัง รพ.สต. ชาวบานเช่ือวาศาลประจําหมูบานมีสิ่งศักดิ์สิทธที่คอยปกปกรักษา
หมูบานใหอยูเย็นเปนสุข ในวันน้ันชาวบานจะทําอาหารหวานคาวและของเสนไหวตาง ๆ ข้ึนไปกินเลี้ยงที่
นั่นจนหมดไมเหลือลงมากินที่บาน 

4.1.3 หมอยาสมุนไพรหมูบานปาคามีหมอยาสมุนไพรท่ีรักษาชาวบานที่เจ็บปวยดวย
สมุนไพรตาง ๆ หมอเหลา แซมา อายุ 60 ป การรักษาที่โดดเดนคือ การทํายาแกพิษงูเขียว (รายงานผล
การรวบรวม เช่ือมโยง อัตลักษณและสรางการมีสวนรวมในชุมชน, ม.ป.ป.) และการอบยาสมุนไพร ดวยตัว
ยาจากสมุนไพรจากเขาเย็น ที่หมอเดินทางเขาไปเก็บมาดวยตนเอง โดยอาศัยความรูและประสบการณ
ตั้งแตสมัยที่บิดาของหมอยงัมีชีวิตอยู เปนการสงผานองคความรูเรื่องสมุนไพรจากรุนสูรุน  
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การอบสมุนไพรชวยใหกระแสเลอืดไหลเวียนไดสะดวก ทําใหรางกายสดช่ืนกระปกระเปา 
และขับของเสียออกจากรางกาย ผูศึกษาไดทดลองใชบริการแลวมีความรูสึกสดช่ืน ภายในหองอบสมุนไพร
มีความอบอุนดวยไอนํ้าจากสมุนไพร  

อีกท้ังยังมีกลิ่นหอมชวยผอนคลายความเครียดได ถานักทองเท่ียวไดใชบริการหองอบ
สมุนไพร ผูศึกษาเช่ือวานักทองเท่ียวจะมีความประทับใจและหลงรักการอบสมุนไพรจากหมอเหลาเปน
อยางมาก 

4.1.4 การตีมีด มีดและขวานถือว า เปนเครื่องมือที่สําคัญในการทําไร  การใช
ชีวิตประจําวันของคนมงผูชายจะพกมีดติดตัวทุกคน มีดมีความสําคัญกับชาวบานที่นี่มาก ชางหมอกลาววา
ตนตีมีดมาต้ังแตสมัยอายุ 20 ป เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมวาจะมีดทรงไหนขอแคใหบอกหรือมีแบบมาให
ชางหมอ สามารถทําใหไดทั้งหมด หรือแมแตมีดที่เสียหายก็สามารถรับซอมแซมใหได 

4.1.5 การปกผาและการทอผาจากตนกัญชง ผูหญิงในหมูบานจะมีการรวมตัวกันทอผา
และปกผากันทุกหลังคาเรือน โดยเฉพาะผูสูงอายุจะมีการรวมกลุมกันเปนกลุมใหญ 

4.2 ศักยภาพดานกายภาพ หมายถึง ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสรางภายในหมูบานท่ีมีความ
สวยงาม เปนสมบัติสวนรวมของหมูบานปาคา ที่ชาวบานตางชวยกันดูแลและพัฒนาดวยความหวงแหน
เพื่อใหนักทองเท่ียวจากภายนอกไดเขามาเท่ียวชม 

4.2.1 แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 
4.2.1.1 น้ําตกเตาดําน้ําตกเตาดําเปนหนึ่งในน้ําตกท่ีสวยที่สุขของจังหวัด

กําแพงเพชร น้ําตกแหงนี้มีไหลตลอดท้ังปไมมีวันเหือดแหง น้ําตกเตาดําเปนนํ้าตกตนนํ้าของนํ้าตกคลอง
ลาน การเดินทางมายังน้ําตกเตาดําน้ันเพียงเดินทางออกมาจากหมูบานระยะทาง 6 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทํา
การนํ้าตกเตาดํา 

4.2.1.2 น้ําตกออกรู – น้ําตกเขารู น้ําตกออกรู – น้ําตกเขารูเปนแหลงทองเท่ียว
แหงใหมของหมูบานท่ีชาวบานกําลังสํารวจเตรียมที่จะเปดเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต สถานท่ีแหงนี้มี
น้ําไหลออกมาจากชองหินตลอดท้ังปชาวบานจึงใหช่ือบอน้ําแหงนี้วา “น้ําออกรู” 

4.2.1.3 จุดชมวิวจุดชมวิวเปนจุดที่มีความสูงที่สุดในบริเวณหมูบาน ขางบนจุดชม
วิวจะมีทิวทัศนที่กวางไกลสามารถมองเห็นอําเภอคลองลานไดนอกจากน้ียังมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวของหมูบานไดอีกคือ ถํ้าหินปูน, น้ําตกเขาเย็น, น้ําตกหวยนํ้าแดง 

4.2.2 แหลงทองเท่ียวเชิงสิ่งปลูกสราง 
4.2.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบานปาคา โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบาน  

ปาคากอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2557 โดยไดรับงบประมาณจากสมเด็จพระราชินีในรัชกาลท่ี 9 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดลองและพัฒนาพันธุพืชทางการเกษตรเมืองหนาวใหเหมาะสมแกการเพาะปลูกในพื้นที่บานปาคา  
ในโครงการมีแปลงทดลองพืชตาง ๆ เชน ขาวสายพันธุตาง ๆ สตอเบอรี่ แครอท และพืชเมืองหนาวอื่น ๆ 
เพื่อพัฒนาใหแกหมูบานปาคาและหมูบานใกลเคียงตอไป 

4.2.1.2 โฮมสเตยในหมูบาน บานปาคากําลังเริ่มสรางบานพักโฮมสเตยเพื่อรองรบั
นักทองเท่ียวท่ีกําลังจะข้ึนไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบาน โดยบานพักโฮมสเตยจะใชวัสดุที่หาไดจาก
ธรรมชาติที่มีอยูในชุมชนเปนหลัก เพื่อใหนักทองเท่ียวไดซึมซับถึงวิถีชีวิตของชาวบานอยางแทจริง 
ชาวบานคาดวาภายในเดือนพฤศจิกายนจะสามารถเปดใหบริการในสวนของบานพักโฮมสเตยได 
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4.2.1.3 พิพิธภัณฑรวบรวมภูมิปญญาต้ังอยูหลังสํานักสงฆบานปาคา พิพิธภัณฑ

แหงนี้สรางข้ึนจากวัสดุธรรมชาติที่อางอิงแบบมาจากบานดั้งเดิมของชาวมง เปนแหลงที่รวบร วม
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานของชาวบานทุก ๆ ดาน เชน เครื่องดนตรี เครื่องจักรสาน ลายผาปก อุปกรณ  
การทอผา เครื่องเลนในงานตาง ๆ เปนตน นักทองเท่ียวท่ีจะมาหมูบานปาคาจะตองแวะสถานที่แหงนี้เปน
ที่แรกเพื่อดูภาพรวมของหมูบาน และรับฟงการแนะนําหมูบานจากไกดประจําหมูบาน 

4.3 ศักยภาพดานการเกษตรหมายถึง ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร ที่ชาวบาน
ใชแรงกายแรงใจในการเอาใจใสดูแล เพื่อใหพืชผลน้ัน ๆ  ออกผลผลติไดตามฤดูกาลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 

4.3.1 ไรสตอเบอรี่สตอเบอรี่ที่ปลูกที่ชาวบานปลูกเปนสตอเบอรี่พันธุพระราชทาน 80 
เนื้อสตอเบอรี่มีความกรอบ สด รสชาติหวานนารับหระทาน โดยจะปลูกกันเปนไรบริเวณทางไปโครงการ
พัฒนาเกษตรที่สูง ชาวบานจะเริ่มปลูกต้ังแต เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ ของทุกป เมื่อเลย
ชวงเวลาดังกลาวแลวชวงอุณหภูมิจะไมเหมาะสมกับการปลูก ทําใหสตอเบอรี่มีผลเล็กผิวไมสวยและมีรส
เปรี้ยว 

4.3.2 ไรซาโยเตซาโยเต หรือ ฟกแมว บางก็เรียกมะระหวาน แตกอนสมัยบรรพระบรุษุมี
การปลูกกันบริเวณหัวไรปลายนา จะใหผลผลิตในชวงฤดูฝนเทานั้น เมื่อหมดฝนก็จะตาย  ตอมาในชวง  
ป 2557 สํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูงไดเขามาสงเสริมใหชาวบานปลูกซาโยเตเพื่อการคา และไดแนะนํา
การบริหารจัดการการปลูกทําใหซาโยเตมีผลผลิตตลอดท้ังป ปจจุบันชาวบานปลูกซาโยเตเปนจํานวนมาก
โดยเฉลี่ยอยูที่ 70 เปอรเซ็นตของพื้นที่ สรางรายไดเขาหมูบานปละไมต่ํากวา 60 – 80 ลานบาท ซาโยเต
เปนพืชที่ไวตอสารเคมีมากไมสามารถใชสารเคมีใด ๆ ในกระบวนการผลิตได จึงมั่นใจไดวาพืชชนิดนี้ไร
สารเคมีรอยเปอรเซ็นต  

4.3.3 ไรแครอทแครอทเปนพืชเมืองหนาวชนิดหนึ่ง ที่สํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูง
สงเสริมใหชาวบานปลูก ชาวบานจะเริ่มปลูกแครอทระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจาก
สภาพอากาศท่ียังหนาวเย็นบนหมูบานปาคาทําใหแครอทลงหัวไดดี แตถาเลยชวงเวลาดังกลาวไปแลวแค
รอทจะใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร 

4.3.4 สวนกาแฟบานปาคามีการปลูกกาแฟตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตามที่ตาง ๆ  แตไมไดมี
การรวมกลุมกันปลูก เมื่อมีโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเขามา ชาวบานจึงเห็นชองทางในการทํา
การตลาดและเริ่มหันมารวมกลุมปลูกกาแฟเพื่อการทองเที่ยว พันธุที่ใชปลูกนั้นเปนพันธุอาราบิกา โดยมี
แปลงทนลองอยูในหมูบาน และในขนาดนี้ชาวบานกําลังจะจัดตั้งกลุมรัฐวิสาหกิ จแปรรูปกาแฟข้ึนใน
หมูบาน และจะสรางรานกาแฟและแบรนดเปนขอตนเองโดยใชช่ือวา “กาแฟเต้ียเกง” คําวา เตี้ยเกง 
หมายถึง หมูบานปาคา  

4.3.5 สวนมัลเบอรี่มัลเบอรี่ หรือ ลูกหมอน ชาวบานเริ่มปลูกมัลเบอรี่พรอม ๆ กับ 
การปลูกสวนกาแฟ โดยใชพื้นที่ใกลเคียงกัน เมื่อนักทองเท่ียวเขาเยี่ยมชมสวนกาแฟแลวก็จะพบกับ
สวนมัลเบอรี่ดวย 

4.3.6 สวนอโวคาโดอโวคาโดเปนพืชยืนตนที่ชาวบานปลูกในหมูบาน เนื่องจากเปนพืช
ยืนตนจึงไมตองโละแปลงปลูกใหม ชาวบานที่ปลูกอโวคาโดแลวสามารถรอเก็บผลผลิตไดในเดือนมิถุนายน 
ถึงเดือนกันยายน การรับประทานอโวคาโดใหอรอยสุดยอดจะตอรับประทานคูกับน้ําผึ้ง เนื่องจากน้ําผึ้งจะ
มีรสชาติที่หอมหวานเขากับเนื้ออโวคาโดไดเปนอยางดี แตถาไมมีน้ําผึ้งสามารถใชนมขนหวานแทนได 
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2. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตําบลโปรงน้ํารอนมีหนาที่ในการสงเสริมการพัฒนาในดานตาง ๆ

บทบาทในการพัฒนาการทองเท่ียวก็เชนเดียวกันถือเปนบทบาทหน่ึงที่องคกรสวนทองถ่ินสามารถดึง  
ความไดเปรียบของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่อยูใน
ทองถ่ินหรือในชุมชนพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มเปนแหลงสรางรายไดของประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1  บทบาทในฐานะผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
เชน ในการจัดงานประเพณีปใหมมงและโครงการสืบสานประเพณีวิถีชนเผามง 

2.1.1 ประเพณีปใหมมง สําหรับการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปใหมชน
เผามง เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกลุมชนเผามง เพื่อเปนการปลุกฝงใหเด็ก
และเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม เปนการเผยแพรประเพณีและวัฒนธรรมของ
กลุมชนเผามง ใหทราบทั่วถึงกัน เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ความเขมแข็งในชุมชน และเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวในหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัดกําแพงเพชร ในสวนน้ีองคการบริหารสวนตําบลไดมีการ
จัดสรรงบประมาณในงานและประชาสัมพันธในภาคสวนตางๆของจงัหวัดกําแพงเพชร 

2.1.2 โครงการสืบสานประเพณีวิถีชนเผามง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินชนเผามงและอนุรักษประเพณี

พื้นบานผลผลิตไดตามจํานวนกิจกรรมและไดรูจักกับภูมิปญญา งบประมาณ 100,000 บาท 
2.2  บทบาทในฐานะผูพัฒนา/สรางโครงสรางพื้นฐานเพ่ือพฒันาการทองเที่ยว 

2.2.1 โครงการสรางถนน คศล. บานปาคา หมู 8  
วัตถุประสงค เพื่อใหการสัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัยตอชาวบานและ

นักทองเท่ียวผลผลิตของโครงการถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1060 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 500,000 
บาท 

2.2.2 โครงการติดตั้งเตาเผาขยะหมูบานปาคา 
วัตถุประสงคเพื่อปลกุสรางจิตสํานึกในการจัดเกบ็ขยะผลผลติไดเปนไปตามทีอ่งคการ

บรหิารสวนทองถ่ินที่ไดกําหนด งบประมาณ 270,000 บาท  
2.3  บทบาทในฐานะผูสรางสือ่เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวหมูบานปาคา  
องคการบริหารสวนตําบลไดสรางเว็บไซตเกี่ยวกับกิจกรรมในหมูบานเพื่อที่จะประชาสัมพันธ

ใหกับบุคคลภายนอกที่สนใจไดรับรูมีการแนะนําสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ในหมูบานปาคาผานเว็บไซคของ 
อ.บ.ต.ในช่ือ https://www.pnrn.go.th/home 

2.4 บทบาทในฐานะผูประสานงานกับหนวยงานตาง  ๆ  ของจังหวัดเพื่อพัฒนาการทองเท่ียว
หมูบานปาคา  

องคการบรหิารสวนทองถ่ินทําหนาท่ีเปนฝายประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด เชน  
- สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดในการอนุรักษวัฒนธรรมและการสบืสารประเพณี 
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดในการสงเสริมและพฒันาชุมชน 
- สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาในการของบมาสนับสนุนการทองเที่ยว 

3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเท่ียว 
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3.1 ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เนื่องดวยหมูบานปาคาต้ังอยูในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

คลองวังเจา จึงทําใหขาดการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพราะดวยกฎหมายของพื้นที่อุทยานเองและ
การท่ีพื้นอยูคอนขางทุรกันดารดวยแลวยังเปนไปไดยาก  

ไฟฟา การนําไฟฟาเขาไปในหมูบานจะตองมีการตัดไมขุดดินเพื่อตองต้ังเสาไฟ ซึ่งเปนไปไมได
เลยเพราะจะใหทําปาเสื่อมโทรมซึ่งอุทยานไมอนุญาติ 

น้ําประปา เนื้องดวยหมูบานอยูในพ้ืนที่อุทยานและเปนภูเขาสูงจึงทําใหการเจาะน้ําบาดาน 
ไมสามารถทําได หมูบานปาคาจึงยังใชน้ําที่มาจากภูเขาอยู  

คมนาคม เสนทางไปยังหมูบานปาคาเปนเสนทางท่ีลาดชันและมีความคดเค้ียว และว่ิงไดชอง
เดียวจึงทําใหอันตราย 

สัญญาณโทรศัพท หมูบานปาคาอยูในพื้นที่ที่คอนขางหางใกลจากเสาสัญญาณโทรศัพท  
จึงทําใหจะไมสามารถติดตอคนในหมูบานทางโทรศัพทได 

3.2 ปญหาขอกฎหมายของพื้นท่ีในเขตอุทยาน การท่ีหมูบานอยูในเขตอุทยานจึงทําให 
การพัฒนาจากหนวยงานอื่นก็เปนไปไดยากเนื่องดวยขอกฎหมายของเขตอุทยานที่หากจะทําการใด  ๆ  ก็
ตองไดรับการตอบรับหรืออนุญาตจากอุทยานดวยจึงจะสามารถทําไดดวยปญหานี้จึงทําใหหมูบานขาด
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และเปนปญหาตอการจัดการทองเท่ียวดวย  

 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

1. สรุป อภิปรายผล  
หมูบานปาคาเปนหมูบานที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงคลองวังเจาตําบลโปรงน้ํารอน อําเภอ  

คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีระยะทางจากอําเภอเมืองกําแพงเพชรถึงหมูบานท้ังสิ้น 96 กิโลเมตร
เสนทางการเดินทางเขาหมูบานมีเสนทางเด่ียวคือ เดินทางผานอุทยานแหงชาติคลองวังเจา หมูบานปาคา
เปนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบาน OTOP Village เนื่องดวยหมูบานปาคามีเปนหมูบานที่มี
ศักยภาพในการจัดการทองเท่ียวโดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนโดยมีขอคนพบ
ที่สําคัญหากพิจารณาถึงจุดเดนที่เปนเงือนไขสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียว กลาวคือองคการบริหาร
สวนตําบลโปงน้ํารอนมีนโยบายและยุทธศาสตรที่ ชัดเจนไดจัดใหมีดานบุคลากรที่ทําหนาท่ีดาน 
การทองเท่ียวโดยตรงสะทอนใหการใหความสําคัญดานการทองเท่ียวอยางมีความหมายรวมถึงการจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากน้ีลักษณะเดนท่ีสุด คือ ตนทุนที่เปนศักยภาพของพื้นที่ อันไดแก  
ทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนชุมชนกลุมชาติพันธ  100 % (มง) ซึ่งจะมีอัตลักษณ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม 
ที่เฉพาะ เหมาะแกการทองเท่ียวและ ทุนทางกายภาพ บริเวณที่หมูปาคายังมีสถานที่ทองเท่ียวใกลเคียงคือ
น้ําตกเตาดํา แตเนื่องดวยท่ีตั้งของหมูบานปาคาน้ันอยูในเขตอุทยาน  รวมไปถึงทุนดานการเกษตร เชน  
ไรสตอเบอรี่ ไรซาโยเต (ฟกแมว) สวนกาแฟ เปนตน ในภาพรวมสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปนอยางดี ในสวนของบทบาทขององคกรปกครองสวนทีมีตอการพัฒนาใน
การจัดการทอวเท่ียวพบวา มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน  
งานจัดงานประเพณีปใหมมง งานสืบสานประเพณีวิถีมง เปนตน งานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียว เชน การกอสรางถนนคสล.เขาหมูบานปาคา การจัดทําเตาเผาขยะเพ่ือจัดการขยะ



รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ทองถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ) ครั้งที่ 19              689 
“นวัตกรรมการพัฒนาสูความยั่งยืน”  
ระหวางวันที่ 27 – 30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง 
 

 
 

ของบานปาคา เปนตน นอกจานี้ยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธการทองเท่ียว และการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการอนุรักษวัฒนธรรมและการสืบสาน
ประเพณี สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัดในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และสํานักงาน
การทองเท่ียวกีฬาจังหวัดในการขอสนับสนุนงบประมาณในสวนท่ีเกิรศักยภาพของชุมชน เปนตน ทั้งนี้ หาก
มองบทบาทการพัฒนาและการจัดการการทองเท่ียวผานกรอบแนวคิดของสถาบันการจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน (nokhook215/, 2017) ที่วางกรอบไว 4 มิติ ดังนี้พบวา 1) มิติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม หมูบานปาคามีพื้นฐานธรรมชาติที่สมบูรณที่มีทั้งพืชพรรณท่ีมีอยูทั้ งหมูบานมีแหลงน้ําหรือ
น้ําตก (น้ําตกเตาดํา) ที่มีความสวยงามและชุมชนมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน เชน การจัดงาน
ประเพณีปใหมมง พิธีไหวศาลหมูบาน การปกผาและยังมีพิพิธภัณฑที่รวบรวมภูมิปญญาวัฒนธรรมของ
ชาวบานไวอีกดวย 2) มิติดานองคกรชุมชน หมูบานปาคามีปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่ง
ในหมูบานไดมีอบสมุนไพรท่ีถูกพัฒนาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและยังมีปราชญชาวบานท่ีเช่ียวชาญดาน
การตีเหล็กและทํามีดและมีไกดที่มีความรูกับสถานที่ ในหมูบานท่ีจะนําทางนักทองเท่ียวไปตามสถานที่ 
ตาง ๆ 3) ดานการจัดการมีการจัดการขยะในหมูบาน โดยชาวบานจะตองทําการแยกขยะท่ีเปนของที่ยอย
สลายไดกับยอยสลายไมไดจําพวกขวดนํ้ากระดาษลังชาวบานก็จะรวบรวมเอาไวเพื่อรอรถรับซื้อของเกามา
รับซื้อและจะมีการเผาขยะที่ใชเตาเผาขยะของหมูบานและจะมีกิจกรรม  Big Cleaning day ทุกวันที่ 8
ของทุกเดือนเพ่ือท่ีจะใหชวนบานไดเขารวมการจัดการขยะท้ังหมดพื่อสนับสนุนใหเกิดสิ่งแวดลอมที่
เหมาะสมเอื้อตอการกองเท่ียวของบนปาคา 4) ดานการเรียนรู ภายในชุมชน มีสถานีพัฒนาเกษตรในที่สูง
ที่จะคอยใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชใหกับชาวบานในหมูบานปาคาและยังมีพิพิธภัณฑที่รวบรวม
ประเพณีภูมิปญญาตาง ๆ วัฒนธรรมของหมูบานปาคาเปนแหลงรวบรวมงานหัตถกรรมพื้นบานของ
ชาวบานในทุก ๆ ดาน รวมถึงการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานภายนอกดวยเชนกัน ทั้งหมดจึง
สะทอนใหเห็นวาชุมชนบานปาคาและการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนมี ความ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบของสถาบันการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเชนกัน ในสวน
ของปญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทองเท่ียวพบปญหาสําคัญในดานกฏหมายที่เกี่ยวของของอุทยาน
แหงชาติคลองลาน ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยตอการทองเท่ียว 
เชน สัญญาณโทรศัพท ไฟฟา และนํ้าประปา จึงทําใหนักทองเท่ียวเขาถึงไดยาก ถึงแมองคการบริหารสวน
ตําบลโปงนํ้ารอนมีความพยายามจะสนับสนุนงบประมาณตาง  ๆ เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานแต 
ไมสามารถดําเนินการไดในพื้นท่ีที่มีความทับซอนกับพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งยังคงเปนอุปสรรค
ในการพัฒนาการทองเท่ียวที่จะตองหาทางออกรวมกันตอไป 

โดยภาพรวมการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นตนทุนสําคัญของพ้ืนที่และความมุงม่ันต้ังใจขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนรวมไปถึงภาคชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพยายามจะพัฒนาการ
ทองเท่ียวใหสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนมุงหวังใหชุมชนสามารถพัฒนาและเดินตอไปดวยตนเองใน
อนาคตขางหนา   

2. ขอเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตําบลโปงนํ้ารอน อุทยานแหงชาติคลองลาน และ
ชุมชนบานปาคา  

จากการพบปญหาในดานตาง ๆ ในขอกฎหมายของอุทยานแหงชาติที่สงผลตอการพัฒนาการ
ทองเท่ียวอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้ ควรมีจัดเวทีประชุมสัมมนาหรือเวทีประชาคม เพื่อหาทางออกของ
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ปญหาและเปนที่พอใจในทุกฝายระหวางอุทยานแหงชาติคลองลาน องคการบริหารสวนทองถ่ินตอ
ชาวบานหมูบานปาคา ชาวบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป  
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