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บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาและการจัดการการทองเทีย่ ว
กรณีศึกษาหมูบานปาคา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
ประกิต สารไธสงค และปฎิภาณ ประวัติศรีชัย1
สุรศักดิ์ บุญเทียน2 และรัษฎากร วินิจกุล3

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาศักยภาพและบทบาทองคกรสวนทองถิ่นตอการพัฒนาและ
การจัดการการทองเที่ยว รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ในหมูบานปาตา ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร เก็บขอมูลจากผูนําชุมชน ทองถิน่
ปราญท อ งถิ่นและหนวยงานภาคธุร กิจเอกชนที่ เกี่ ยวของ ดวยวิธีเ จาะจง เก็ บ รวบรวมขอมูล โดยการ
สั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก และศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การท อ งเที่ ย ววิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยเทคนิ ค
การวิเ คราะหเนื้อ หา มี ขอ คนพบ ดัง นี้ (1) ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยว พบใน 4 ดานหลัก ไดแก
ดานนโยบายและยุทธศาสตร ดานบุคลากร ดานการจัดการ และดานทุนที่เปนศักยภาพของพื้นที่ ( 2)
บทบาทขององคก รสวนทอ งถิ่น ไดแก การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิ จกรรมตาง ๆ การพัฒนา
โครงสร า งพื้ น ฐานเพื่ อ สนั บ สนุ น การท อ งเที่ ย ว การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ ก ารท อ งเที่ ย ว และ
การประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (3) ปญหาและอุปสรรค ไดแก ปญหาดานการจัดการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไมสามารถดําเนินการ เนื่องจากมีพื้นที่ทับซอนกับเขตอุทยานแหงชาติ
คลองลานมีขอจํากัดในมิติของกฎหมายที่เกี่ยวของสงผลตอการพัฒนาการทองเทีย่ วขององคการบริหารทีม่ ี
ตอการพัฒนากับการจัดการการทองเที่ยว ซึ่งมีความจําเปนตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อหาทางออก
ที่เหมาะสมตอไป
คําสําคัญ : บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น, การพัฒนา, การจัดการทองเที่ยว
หลักการเหตุผลห
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีสถานที่ทองเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมวัฒนธรรมและเปน
ประเทศที่ตางชาติใหความสนใจคอนขางมาก จากสถิตินักทองเที่ยวไทยและตางประเทศในป 2558 มี
นัก ท อ งเที่ ยว จํานวน 30 ลานคน ในป 2561 มี นัก ท อ งเที่ยวเปน 38 ลานคนและตั้งเปาไววาป 2562
จะตองเพิ่มเปน 40-41 ลานคนในขณะที่ยอดรายไดจะตองไดประมาณ 2.2 ลานบาทหนึ่งในนโยบายของ
รั ฐ บาลคณะรัก ษาความสงบแหง ชาติ (คสช.) ได จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตรแ หง ชาติ 20 ป ซึ่ ง จะต อ งนําไปสู
การปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งยุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลายมิติที่อยูบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 1. ตอยอดจากอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ
1

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
อาจารย ดร.ประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3
อาจารย ดร.ประจําโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2
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อัตลักษณ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย 2. ปรับปจจุบันเพื่อปูทางสู
อนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ3.สรางคุณคาใหมในอนาคต ดวยการเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหมรวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปรุงปจจุบันโดย
ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ในเรื่องการสรางความหลากหลายดาน
การท อ งเที่ ยวโดยการรัก ษาการเปนจุดหมายปลายทางที่ สําคัญ ของการท อ งเที่ ยวระดับ โลกที่ ดึง ดูด
นัก ท อ งเที่ยวทุก ระดับและเพิ่มสัดสวนของนักท องเที่ยวที่มี คุณภาพสูง ประกอบดวย 1. ท อ งเที่ยวเชิง
สรางสรรคและวัฒนธรรม 2. ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ 3. เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ 4. ทองเที่ยวสําราญทาง
น้ํ า 5. ท อ งเที่ ยวเชื่ อ มโยงภู มิ ภ าคเพื่ อ จะใหเ ปนไปตามแผนยุท ธศาสตร (สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2561) จึงตองมีการพัฒนาอยางมีศักยภาพและการพัฒนาใหมี
ศักยภาพจึงควรจะพัฒนาตั้งแตลางไปหาบนสุด
องคกรสวนทองถิ่นจึงเปนหนวยงานสําคัญในการพัฒนาและจัดการการทองเที่ยว การพัฒนา
บริการและการสงเสริมการทองเที่ยวโดยเปาหมายหลักในการพัฒนาดานสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุข
พื้นฐานการเขาถึงแหลงทองเที่ยวรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ
การกํ าหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก นัก ท อ งเที่ ยว ซึ่ ง เปาหมายดัง กลาวมี ความจําเปนตองอาศัย
การรวมมื อ จากทุ ก ฝาย เพื่ อ สง เสริม ใหก ารทอ งเที่ยวไปไดอยางเต็ม ศัก ยภาพและบรรลุเปาหมายได
ประโยชนดวยกันทุกฝายและมีความยั่งยืน มีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะ
ระดับ ท อ งถิ่น ประกอบกั บ แผนการกระจายอํ านาจใหแก อ งคก ารปกครองสวนท อ งถิ่นไดกํ าหนดให
การทองเที่ยวแหงประเทศไทยถายโอนภารกิจดานการทองเที่ยวใหแกองคการสวนทองถิ่นและนอกจากนี้
งานดานการสงเสริมการทองเที่ยวยังเปนภารกิจ ตามอํานาจหนาที่ขององคกรสวนทองถิ่นตามที่กฎหมาย
กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมดานการทองเที่ยวความแนวทางให
การดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน และการทองเที่ยวโดยรวมของประเทศโดยยึดหลักการ
สงเสริมการทองเที่ยวตามที่การทองเทีย่ วแหงประเทศไทยใชเปนแนวทางและแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
ดานการทองเที่ยว องคการบริหารสวนทองถิ่นของตําบลโปงน้ํารอน มีการดําเนินงานดานการทองเที่ยว
และการจัดทําแผนสงเสริมการทองเที่ยวขององคกรบริหารสวนทองถิ่น ตําบลโป งน้ํารอน เปนเรื่องสําคัญที่
องคกรบริหารสวนทองถิ่นพึ่งกระทํา เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางที่
ถูกตองและเหมาะสม
ดัง นั้นผูวิจัยจึง สนใจศึกษาในกรณีบ ทบาทขององคก รบริห ารสวนท อ งถิ่นตอ การพัฒ นาและ
การจัดการการทองเที่ยวในตําบลโปรงน้ํารอน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและการจัดการทองเที่ยว
2. เพื่อศึกษาบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยว
3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรแบงเปน 3 กลุมดังนี้
2.1 กลุมผูเกี่ยวของในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน
เจาะจง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการทองเที่ยวชุมชนขององคการบริหารสวนทองถิ่น จํานวน 3 คน
2.2 กลุม ผูนําชุม ชน เจาะจง ผูใหญบาน บานปาคา ตําบลโปง น้ํารอน อําเภอคลองลาน
จํานวน1 คน
2.3 กลุมประชาชนทั่วไป เจาะจง ปราชญชุมชน จํานวน 1 คน
2.4 กลุมสวนราชการที่เกี่ยวของและสนับสนุนการจัดการทองเที่นวในชุมชน ไดแก โรงเรียน
คลองมดแดง ตําบลโปงน้ํารอน เจาะจง ครูที่สนับสนุนการทองเที่ยวในชุมชน จํานวน 1 คน
2.5 กลุมธุรกิจเอกชนดานการทองเทีย่ วในชุมชน ไดแก กลุมทองเที่ยวชุมชนตําบลโปงน้าํ รอน
เจาะจง แกนนําไกดชุมชน จํานวน 1 คน
3. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.1 แบบสัมภาษณเชิงลึก
3.2 เครื่องมือ 7 ชิ้นของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย โดยเลือกใช 3 เครื่องมือไดแก แผนที่
เดินดิน ประวัติศาสตรชุมชน และปฏิทินชุมชน
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอน ดังนี้
4.1 การประสานงานติดตอกับบุคลากรในองคการบริหารสวนทองถิ่น
4.2 ดําเนินการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเชิงลึก
4.3 รวบรวมขอมูลและเก็บขอมูลซ้ําในกรณีที่ไดขอมูลไมครบถวน
การวิเคราะหขอมูล
ดวยเทคนิค Content Analysis โดยการตีความ การจําแนกหมวดหมู การเปรียบเทียบลักษระ
ขอมูล ความเกี่ยวโยงปรากฏการณและการสรางขอสรุป
ผลการวิจัย
1. ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและการจัดการทองเที่ยว
1.1 ด า นนโยบายและยุ ทธศาสตรการพั ฒนาการท อ งเที่ ย ว องค ก รบริห ารสว นตําบล
โปงน้ํารอนไดมีการกําหนดนโยบายยุทธศาสตร 7 ดาน เพื่อใหเจาหนาที่และบุคลากรดําเนินงานเปนระบบ
เปนแผนที่มวี ิสัยทัศนหรือภาพฝนที่วาดไว เปนการรวมจิต มีเปาประสงคอันแสดงถึงเจตจํานงครวมของ
ทุกฝาย ผนึกพลังใจของทุกฝายเพื่อกระทําพันธกิจอันถือเปนหนาที่รับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว เพื่อใหเกิดผลกระทบและไดผลลัพธที่พึงประสงค ไดแก
1.1.1 ยุทธศาสตรการจัดวางผังเมืองและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1.2 ยุทธศาสตรการสงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1.1.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ
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1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมเขมแข็ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคการปกครองสวนทองถิน่ ใหธรรมาภิบาล

2. ดานบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน จัดให มีเจาหนาที่รับผิดชอบที่ดูแลเรื่อง
การทองเที่ยวอยางชัดเจน จํานวน 1 คน เปนการเฉพาะ นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรจากหนวยงานราชการ
อื่น ๆ ที่ ส นับ สนุนการท อ งเที่ ยวของชุม ชน เชน ครูจ ากโรงเรียนบานคลองอมดแดง แล ะเจาหนาที่
สาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโปงน้ํารอน โดยกลุมขาราชการมีมุมมองของการสราง
สุ ข ภาวะหรือ ความอยูดี มี สุข ของชุ ม ชนจํา เปน ตอ งสง เสริม ใหค นในชุ ม ชนสามารถพึ่ ง ตนเองไดและ
การทองเที่ยวจะเปนมิติหนึ่งที่ควรหนุนเสริมใหชุมชนสามารถจัดการตนเองได
3. ดานการจัดบริก ารขององกรค บ ริห ารสวนตําบลโป ง น้ํารอน ใหความสําคัญ กั บ การสรา ง
ความสัมพันธอันดีระหวางองคกรกับชุมชนเพื่อใหเขาใจปญหาและรวมมือกับชุมชนในการบูรณาการเพื่อ
พัฒนาในดานการทองเที่ยว ไดแก การใหบริการชุมชนการเขารวมกิจกรรมชุมชน และการไดรับความ
ชวยเหลือหรือสนับสนุนรวมมือในการพัฒนาชุมชน
4. ดานทุนที่เปนศักยภาพของชุมชนพื้นที่ตําบลโปงน้ํารอน มีคนชาติพันธ อาศัยอยูคอนขางมาก
จึงมีวัฒธรรมและประเพณีที่เปนเอกลักษณและไมเหมือนที่อื่น เชน มีภาษาถิ่นเปนของตนเองที่โดดเดน
ชัดเจน มีสินคา O-TOP มีวัฒนธรรมประเพณีทสี่ ามารถดึงดูดนักทองเทีย่ วได การแตงกายที่เปนเอกลักษณ
มีปราชญชวนบานที่มีความรอบรู มีแหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติที่นาสนใจ ซึ่งความหลากหลายเหลานี้
ทําใหเอื้อตอการสนับสนุน สามารถสรุปเปนศักยภาพในการจัดการการทองเที่ยวของหมูบานปาคาไดดังนี้
4.1 ศักยภาพดานวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่ชาวบานแหงหมูบานมงปาคาไดสืบทอด
กันมาอยางยาวนาน เปนสิ่งที่สามารถดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางเขามายังหมูบานเพื่อศึกษาวัฒนธรรม
ของชาวมงบานปาคา อันเปนเอกลักษณเฉพาะของพื้นที่แหงนี้
4.1.1 ประเพณีปใหมหมูบา นปาคามีการจัดประเพณีปใหมในชวง ขึ้น 1 ค่ํา เดือน 2 ของ
ทุกป ในงานจะมีพิธีการเรียกขวัญและการละเลนตาง ๆ เชน การโยนลูกชวง การยิงหนาไม การตีลูกขาง
การจัดงานประเพณีปใหมมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ การรวมญาติพี่นองที่อยูในตางแดนใหไดกลับบานมา
อยูดวยกันอยางพรอมหนาพรอมตา
4.1.2 พิธีไหวศาลประจําหมูบาน หลังจากประเพณีขึ้นปใหมชาวบานจะพากันไปไหวศาล
ประจําหมูบานที่อยูขึ้นไปหลัง รพ.สต. ชาวบานเชื่อวาศาลประจําหมูบานมีสิ่งศักดิ์สิทธที่คอยปกปกรัก ษา
หมูบานใหอยูเย็นเปนสุข ในวันนั้นชาวบานจะทําอาหารหวานคาวและของเสนไหวตาง ๆ ขึ้นไปกินเลี้ยงที่
นั่นจนหมดไมเหลือลงมากินที่บาน
4.1.3 หมอยาสมุนไพรหมูบานปาคามีหมอยาสมุนไพรที่รักษาชาวบานที่เจ็บปวยด วย
สมุนไพรตาง ๆ หมอเหลา แซมา อายุ 60 ป การรักษาที่โดดเดนคือ การทํายาแก พิษงูเขียว (รายงานผล
การรวบรวม เชื่อมโยง อัตลักษณและสรางการมีสว นรวมในชุมชน, ม.ป.ป.) และการอบยาสมุนไพร ดวยตัว
ยาจากสมุนไพรจากเขาเย็น ที่หมอเดินทางเขาไปเก็บมาดวยตนเอง โดยอาศัยความรูและประสบการณ
ตั้งแตสมัยที่บิดาของหมอยังมีชีวิตอยู เปนการสงผานองคความรูเรื่องสมุนไพรจากรุนสูรุน
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การอบสมุนไพรชวยใหกระแสเลือดไหลเวียนไดสะดวก ทําใหรางกายสดชื่นกระปกระเปา
และขับของเสียออกจากรางกาย ผูศึกษาไดทดลองใชบริการแลวมีความรูสึกสดชื่น ภายในหองอบสมุนไพร
มีความอบอุนดวยไอน้ําจากสมุนไพร
อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมชวยผอนคลายความเครียดได ถานักทองเที่ยวไดใชบริการหองอบ
สมุนไพร ผูศึกษาเชื่อวานักทองเที่ยวจะมีความประทับใจและหลงรักการอบสมุนไพรจากหมอเหลาเปน
อยางมาก
4.1.4 การตี มี ด มี ด และขวานถื อ ว า เป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ในการทํ า ไร การใช
ชีวิตประจําวันของคนมงผูชายจะพกมีดติดตัวทุกคน มีดมีความสําคัญกับชาวบานที่นี่มาก ชางหมอกลาววา
ตนตีมีดมาตั้งแตสมัยอายุ 20 ป เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ไมวาจะมีดทรงไหนขอแคใหบอกหรือมีแบบมาให
ชางหมอ สามารถทําใหไดทั้งหมด หรือแมแตมีดที่เสียหายก็สามารถรับซอมแซมใหได
4.1.5 การปกผาและการทอผาจากตนกัญชง ผูหญิงในหมูบานจะมีการรวมตัวกันทอผา
และปกผากันทุกหลังคาเรือน โดยเฉพาะผูสูงอายุจะมีการรวมกลุมกันเปนกลุมใหญ
4.2 ศักยภาพดานกายภาพ หมายถึง ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสรางภายในหมูบานที่มีความ
สวยงาม เปนสมบัติสวนรวมของหมูบานปาคา ที่ชาวบานตางชวยกันดูแลและพัฒนาดวยความหวงแหน
เพื่อใหนักทองเที่ยวจากภายนอกไดเขามาเที่ยวชม
4.2.1 แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
4.2.1.1 น้ํ า ตกเต า ดํ า น้ํ า ตกเต า ดํ า เป น หนึ่ ง ในน้ํ า ตกที่ ส วยที่ สุ ข ของจั ง หวั ด
กําแพงเพชร น้ําตกแหงนี้มีไหลตลอดทั้งปไมมีวันเหือดแหง น้ําตกเตาดําเปนน้ําตกตนน้ําของน้ําตกคลอง
ลาน การเดินทางมายังน้ําตกเตาดํานั้นเพียงเดินทางออกมาจากหมูบานระยะทาง 6 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทํา
การน้ําตกเตาดํา
4.2.1.2 น้ําตกออกรู – น้ําตกเขารู น้ําตกออกรู – น้ําตกเขารูเปนแหลงทองเที่ยว
แหงใหมของหมูบานที่ชาวบานกําลังสํารวจเตรียมที่จะเปดเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคต สถานที่แหงนี้มี
น้ําไหลออกมาจากชองหินตลอดทั้งปชาวบานจึงใหชื่อบอน้ําแหงนี้วา “น้ําออกรู”
4.2.1.3 จุดชมวิวจุดชมวิวเปนจุดที่มีความสูงที่สุดในบริเวณหมูบาน ขางบนจุดชม
วิวจะมีทิวทัศนที่กวางไกลสามารถมองเห็นอําเภอคลองลานไดนอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวที่สามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของหมูบานไดอีกคือ ถ้ําหินปูน, น้ําตกเขาเย็น, น้ําตกหวยน้ําแดง
4.2.2 แหลงทองเที่ยวเชิงสิ่งปลูกสราง
4.2.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบานปาคา โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบาน
ปาคากอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2557 โดยไดรับงบประมาณจากสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดลองและพัฒนาพันธุพืชทางการเกษตรเมืองหนาวใหเ หมาะสมแกก ารเพาะปลูกในพื้นที่บานปาคา
ในโครงการมีแปลงทดลองพืชตาง ๆ เชน ขาวสายพันธุตาง ๆ สตอเบอรี่ แครอท และพืชเมืองหนาวอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาใหแกหมูบานปาคาและหมูบานใกลเคียงตอไป
4.2.1.2 โฮมสเตยในหมูบาน บานปาคากําลังเริ่มสรางบานพักโฮมสเตยเพื่อรองรับ
นัก ท อ งเที่ยวที่กํ าลังจะขึ้นไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบาน โดยบานพักโฮมสเตยจะใชวัสดุที่หาไดจาก
ธรรมชาติที่ มี อ ยูในชุม ชนเปนหลัก เพื่อใหนัก ท อ งเที่ ยวไดซึม ซับ ถึง วิถีชีวิตของชาวบานอยางแท จ ริ ง
ชาวบานคาดวาภายในเดือนพฤศจิกายนจะสามารถเปดใหบริการในสวนของบานพักโฮมสเตยได
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4.2.1.3 พิพิธภัณฑรวบรวมภูมิปญญาตั้งอยูหลังสํานักสงฆบานปาคา พิพิธภัณฑ
แห ง นี้ ส รา งขึ้ นจากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ที่ อา งอิ ง แบบมาจากบ านดั้ ง เดิม ของชาวม ง เป น แหล ง ที่ ร วบร วม
ศิลปหัตถกรรมพื้นบานของชาวบานทุก ๆ ดาน เชน เครื่องดนตรี เครื่องจักรสาน ลายผาปก อุปกรณ
การทอผา เครื่องเลนในงานตาง ๆ เปนตน นักทองเที่ยวที่จะมาหมูบานปาคาจะตองแวะสถานที่แหงนี้เปน
ที่แรกเพื่อดูภาพรวมของหมูบาน และรับฟงการแนะนําหมูบานจากไกดประจําหมูบาน
4.3 ศักยภาพดานการเกษตรหมายถึง ความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร ที่ชาวบาน
ใชแรงกายแรงใจในการเอาใจใสดูแล เพื่อใหพืชผลนั้น ๆ ออกผลผลิตไดตามฤดูกาลอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย
4.3.1 ไรสตอเบอรี่สตอเบอรี่ที่ปลูกที่ชาวบานปลูกเปนสตอเบอรี่พันธุพระราชทาน 80
เนื้อสตอเบอรี่มีความกรอบ สด รสชาติหวานนารับหระทาน โดยจะปลูกกันเปนไรบริเวณทางไปโครงการ
พัฒนาเกษตรที่สูง ชาวบานจะเริ่มปลูกตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ ของทุกป เมื่อเลย
ชวงเวลาดังกลาวแลวชวงอุณหภูมิจะไมเหมาะสมกับการปลูก ทําใหสตอเบอรี่มีผลเล็กผิวไมสวยและมีรส
เปรี้ยว
4.3.2 ไรซาโยเตซาโยเต หรือ ฟกแมว บางก็เรียกมะระหวาน แตกอนสมัยบรรพระบุรษุ มี
การปลูกกันบริเวณหัวไรปลายนา จะใหผลผลิตในชวงฤดูฝนเทานั้น เมื่อหมดฝนก็จะตาย ตอมาในชวง
ป 2557 สํานักงานพัฒนาเกษตรที่สูงไดเขามาสงเสริมใหชาวบานปลูกซาโยเตเพื่อการคา และไดแนะนํา
การบริหารจัดการการปลูกทําใหซาโยเตมีผลผลิตตลอดทั้งป ปจจุบันชาวบานปลูกซาโยเตเปนจํานวนมาก
โดยเฉลี่ยอยูที่ 70 เปอรเซ็นตของพื้นที่ สรางรายไดเขาหมูบานปละไมต่ํากวา 60 – 80 ลานบาท ซาโยเต
เปนพืชที่ไวตอสารเคมีมากไมสามารถใชสารเคมีใด ๆ ในกระบวนการผลิตได จึงมั่นใจไดวาพืชชนิดนี้ไร
สารเคมีรอยเปอรเซ็นต
4.3.3 ไรแครอทแครอทเปนพืชเมื องหนาวชนิดหนึ่ง ที่ สํานักงานพั ฒ นาเกษตรที่ สูง
สงเสริมใหชาวบานปลูก ชาวบานจะเริ่มปลูก แครอทระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจาก
สภาพอากาศที่ยังหนาวเย็นบนหมูบานปาคาทําใหแครอทลงหัวไดดี แตถาเลยชวงเวลาดังกลาวไปแลวแค
รอทจะใหผลผลิตไมดีเทาที่ควร
4.3.4 สวนกาแฟบานปาคามีการปลูกกาแฟตั้งแตป พ.ศ. 2551 ตามที่ตาง ๆ แตไมไดมี
การรวมกลุม กั นปลูก เมื่ อ มี โ ครงการสง เสริม การท อ งเที่ ยวเขามา ชาวบานจึง เห็นชองทางในการทํ า
การตลาดและเริ่มหันมารวมกลุมปลูกกาแฟเพื่อการทองเที่ยว พันธุท่ีใชปลูกนั้นเปนพันธุอาราบิกา โดยมี
แปลงทนลองอยูในหมูบาน และในขนาดนี้ชาวบานกํ าลัง จะจัดตั้งกลุมรัฐวิสาหกิ จ แปรรูปกาแฟขึ้นใน
หมูบาน และจะสรางรานกาแฟและแบรนดเปนขอตนเองโดยใชชื่อวา “กาแฟเตี้ยเกง ” คําวา เตี้ยเกง
หมายถึง หมูบานปาคา
4.3.5 สวนมั ล เบอรี่มั ล เบอรี่ หรือ ลูก หม อน ชาวบานเริ่ม ปลูก มั ล เบอรี่พรอม ๆ กั บ
การปลูกสวนกาแฟ โดยใชพื้ นที่ ใกลเ คียงกั น เมื่ อนัก ท อ งเที่ยวเขาเยี่ยมชมสวนกาแฟแลวก็ จะพบกับ
สวนมัลเบอรี่ดวย
4.3.6 สวนอโวคาโดอโวคาโดเปนพืชยืนตนที่ชาวบานปลูกในหมูบาน เนื่องจากเปนพืช
ยืนตนจึงไมตองโละแปลงปลูกใหม ชาวบานที่ปลูกอโวคาโดแลวสามารถรอเก็บผลผลิตไดในเดือนมิถุนายน
ถึงเดือนกันยายน การรับประทานอโวคาโดใหอรอยสุดยอดจะตอรับประทานคูกับน้ําผึ้ง เนื่องจากน้ําผึ้งจะ
มีรสชาติที่หอมหวานเขากับเนื้ออโวคาโดไดเปนอยางดี แตถาไมมีน้ําผึ้งสามารถใชนมขนหวานแทนได
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2. บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยว
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตําบลโปรงน้ํารอนมีห นาที่ ในการสงเสริมการพัฒนาในดานตาง ๆ
บทบาทในการพัฒนาการทองเที่ยวก็ เชนเดียวกันถือเปนบทบาทหนึ่งที่ องคกรสวนทองถิ่นสามารถดึง
ความไดเปรียบของทุน ทางทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีที่อยูใน
ทองถิ่นหรือในชุมชนพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มเปนแหลงสรางรายไดของประชาชนใน
ทองถิ่นสามารถสรุปไดดังนี้
2.1 บทบาทในฐานะผูสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ ยว
เชน ในการจัดงานประเพณีปใหมมงและโครงการสืบสานประเพณีวิถีชนเผามง
2.1.1 ประเพณีปใหมมง สําหรับการจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปใหม ชน
เผามง เพื่อเปนการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกลุมชนเผามง เพื่อเปนการปลุกฝงใหเด็ก
และเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรม เปนการเผยแพรประเพณีและวัฒนธรรมของ
กลุมชนเผามง ใหทราบทั่วถึงกัน เพื่อสรางความรัก ความสามัคคี ความเขมแข็งในชุมชน และเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัดกําแพงเพชร ในสวนนี้องคการบริหารสวนตําบลไดมีการ
จัดสรรงบประมาณในงานและประชาสัมพันธในภาคสวนตางๆของจังหวัดกําแพงเพชร
2.1.2 โครงการสืบสานประเพณีวิถีชนเผามง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่นชนเผามงและอนุรักษประเพณี
พื้นบานผลผลิตไดตามจํานวนกิจกรรมและไดรูจักกับภูมิปญญา งบประมาณ 100,000 บาท
2.2 บทบาทในฐานะผูพ ัฒนา/สรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
2.2.1 โครงการสรางถนน คศล. บานปาคา หมู 8
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให ก ารสั ญ จรไปมามี ค วามสะดวกและปลอดภั ยต อ ชาวบ านและ
นักทองเที่ยวผลผลิตของโครงการถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1060 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณ 500,000
บาท
2.2.2 โครงการติดตั้งเตาเผาขยะหมูบ านปาคา
วัตถุประสงคเพื่อปลุกสรางจิตสํานึกในการจัดเก็บขยะผลผลิตไดเปนไปตามทีอ่ งคการ
บริหารสวนทองถิ่นที่ไดกําหนด งบประมาณ 270,000 บาท
2.3 บทบาทในฐานะผูส รางสือ่ เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวหมูบานปาคา
องคการบริหารสวนตําบลไดสรางเว็บไซตเกี่ยวกับกิจกรรมในหมูบานเพื่อที่จะประชาสัมพันธ
ใหกับบุคคลภายนอกที่สนใจไดรับรูมีการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในหมูบานปาคาผานเว็บไซคของ
อ.บ.ต.ในชื่อ https://www.pnrn.go.th/home
2.4 บทบาทในฐานะผูประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัดเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
หมูบานปาคา
องคการบริหารสวนทองถิ่นทําหนาทีเ่ ปนฝายประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของจังหวัด เชน
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการอนุรักษวัฒนธรรมและการสืบสารประเพณี
- สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในการสงเสริมและพัฒนาชุมชน
- สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาในการของบมาสนับสนุนการทองเที่ยว
3. ปญหาและอุปสรรคในการจัดการการทองเที่ยว
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3.1 ปญ หาดานโครงสรางพื้ นฐาน เนื่อ งดวยหมู บานปาคาตั้ง อยูในพื้ นที่ อุ ทยานแห ง ชาติ
คลองวังเจา จึงทําใหขาดการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพราะดวยกฎหมายของพื้นที่อุทยานเองและ
การที่พื้นอยูคอนขางทุรกันดารดวยแลวยังเปนไปไดยาก
ไฟฟา การนําไฟฟาเขาไปในหมูบานจะตองมีการตัดไมขุดดินเพื่อตองตั้งเสาไฟ ซึ่งเปนไปไมได
เลยเพราะจะใหทําปาเสื่อมโทรมซึ่งอุทยานไมอนุญาติ
น้ําประปา เนื้องดวยหมูบานอยูในพื้นที่อุทยานและเปนภูเขาสูงจึงทําใหการเจาะน้ําบาดาน
ไมสามารถทําได หมูบานปาคาจึงยังใชน้ําที่มาจากภูเขาอยู
คมนาคม เสนทางไปยังหมูบานปาคาเปนเสนทางที่ลาดชันและมีความคดเคี้ยว และวิ่งไดชอง
เดียวจึงทําใหอันตราย
สัญ ญาณโทรศัพ ท หมู บานปาคาอยูในพื้นที่ ที่ คอนขางหางใกลจ ากเสาสัญ ญาณโทรศัพท
จึงทําใหจะไมสามารถติดตอคนในหมูบานทางโทรศัพทได
3.2 ปญหาขอ กฎหมายของพื้ นที่ ในเขตอุทยาน การที่ ห มู บานอยูในเขตอุทยานจึง ทํ าให
การพัฒนาจากหนวยงานอื่นก็เปนไปไดยากเนื่องดวยขอกฎหมายของเขตอุทยานที่หากจะทําการใด ๆ ก็
ตองไดรับการตอบรับหรืออนุญาตจากอุทยานดวยจึงจะสามารถทําได ดวยปญหานี้จึงทําใหหมูบานขาด
โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และเปนปญหาตอการจัดการทองเที่ยวดวย
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
1. สรุป อภิปรายผล
หมู บานปาคาเปนหมู บานที่ ตั้ง อยูใ นเขตอุ ท ยานแหง คลองวัง เจ าตํ าบลโปรง น้ําร อน อําเภอ
คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร มีระยะทางจากอําเภอเมืองกําแพงเพชรถึงหมูบานทั้งสิ้น 96 กิโลเมตร
เสนทางการเดินทางเขาหมูบานมีเสนทางเดี่ยวคือ เดินทางผานอุทยานแหงชาติคลองวังเจา หมูบานปาคา
เปนหมูบานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบาน OTOP Village เนื่องดวยหมูบานปาคามีเปนหมูบานที่มี
ศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนโดยมีขอคนพบ
ที่สําคัญหากพิจารณาถึงจุดเดนที่เปนเงือนไขสําคัญในการพัฒนาการทองเที่ยว กลาวคือองคการบริหาร
ส ว นตํ า บลโป ง น้ํ า ร อ นมี น โยบายและยุ ท ธศาสตร ที่ ชั ด เจนได จั ด ให มี ด า นบุ ค ลากรที่ ทํ า หน า ที่ ด า น
การทองเที่ยวโดยตรงสะทอนใหการใหความสําคัญดานการทองเที่ยวอยางมีความหมายรวมถึง การจัดการ
องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนใหความสําคัญกับการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนและ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ลักษณะเดนที่สุด คือ ตนทุนที่เปนศักยภาพของพื้นที่ อันไดแก
ทุ นทางวัฒนธรรม ซึ่ง เปนชุมชนกลุมชาติพันธ 100 % (ม ง ) ซึ่ง จะมี อัตลักษณ วิถีชีวิต และวัฒ นธรรม
ที่เฉพาะ เหมาะแกการทองเทีย่ วและ ทุนทางกายภาพ บริเวณที่หมูปาคายังมีสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงคือ
น้ําตกเตาดํา แตเนื่องดวยที่ตั้งของหมูบานปาคานั้นอยูในเขตอุทยาน รวมไปถึงทุนดานการเกษตร เชน
ไรสตอเบอรี่ ไรซาโยเต (ฟกแมว) สวนกาแฟ เปนตน ในภาพรวมสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปนอยางดี ในสวนของบทบาทขององคกรปกครองสวนทีมีตอการพัฒนาใน
การจัดการทอวเที่ยวพบวา มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ อยางหลากหลาย เชน
งานจัดงานประเพณีปใหม มง งานสืบสานประเพณีวิถีมง เป นตน งานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว เชน การกอสรางถนนคสล.เขาหมูบานปาคา การจัดทําเตาเผาขยะเพื่อจัดการขยะ
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ของบานปาคา เปนตน นอกจานี้ยังมีการสื่อสารประชาสัมพันธการทองเที่ยว และการประสานงานกับ
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการอนุรักษวัฒนธรรมและการสืบสาน
ประเพณี สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ/จังหวัดในการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และสํานักงาน
การทองเที่ยวกีฬาจังหวัดในการขอสนับสนุนงบประมาณในสวนที่เกิรศักยภาพของชุมชน เปนตน ทั้งนี้ หาก
มองบทบาทการพัฒนาและการจัดการการทองเที่ยวผานกรอบแนวคิดของสถาบันการจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน (nokhook215/, 2017) ที่ วางกรอบไว 4 มิ ติ ดังนี้ พบวา 1) มิ ติดานทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรม หมูบานปาคามีพื้นฐานธรรมชาติที่สมบูร ณที่มีทั้งพื ชพรรณที่มีอยูทั้ งหมูบานมี แหลงน้ําหรือ
น้ําตก (น้ําตกเตาดํา) ที่มีความสวยงามและชุมชนมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่น เชน การจัดงาน
ประเพณีปใหมมง พิธีไหวศาลหมูบาน การปกผาและยังมีพิพิธภัณฑที่รวบรวมภูมิปญญาวัฒนธรรมของ
ชาวบานไวอีกดวย 2) มิติดานองคกรชุมชน หมูบานปาคามีปราชญชาวบานที่มีความรูเกี่ยวกับสมุนไพรซึ่ง
ในหมูบานไดมีอบสมุนไพรที่ถูกพัฒนาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวและยังมีปราชญชาวบานที่เชี่ ยวชาญดาน
การตีเหล็กและทํามีดและมีไกดที่มีความรูกับสถานที่ ในหมูบานที่จะนําทางนักทองเที่ยวไปตามสถานที่
ตาง ๆ 3) ดานการจัดการมีการจัดการขยะในหมูบาน โดยชาวบานจะตองทําการแยกขยะที่เปนของที่ยอย
สลายไดกับยอยสลายไมไดจําพวกขวดน้ํากระดาษลังชาวบานก็จะรวบรวมเอาไวเพื่อรอรถรับซื้อของเกามา
รับซื้อและจะมีการเผาขยะที่ใชเตาเผาขยะของหมูบานและจะมีกิจกรรม Big Cleaning day ทุกวันที่ 8
ของทุ ก เดือ นเพื่อ ที่จ ะใหชวนบ านไดเ ขารวมการจัดการขยะทั้ งหมดพื่ อสนับ สนุนใหเ กิดสิ่ง แวดลอมที่
เหมาะสมเอื้อตอการกองเที่ยวของบนปาคา 4) ดานการเรียนรู ภายในชุมชน มีสถานีพัฒนาเกษตรในที่สูง
ที่จะคอยใหความรูเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืชใหกับชาวบานในหมูบานปาคาและยังมีพิพิธภัณฑที่รวบรวม
ประเพณีภูมิปญญาตาง ๆ วัฒ นธรรมของหมูบานปาคาเปนแหลงรวบรวมงานหัตถกรรมพื้นบานของ
ชาวบานในทุก ๆ ดาน รวมถึงการสนับสนุนองคความรูจากหนวยงานภายนอกดวยเชนกัน ทั้งหมดจึง
สะท อนใหเห็นวาชุมชนบานปาคาและการสนับสนุนขององคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนมี ความ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาตามกรอบของสถาบันการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชนเชนกัน ในสวน
ของปญหาและอุปสรรคในเรื่องของการทองเที่ยวพบปญหาสําคัญในดานกฏหมายที่เกี่ยวของของอุทยาน
แหงชาติคลองลาน ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่จะเอื้ออํานวยตอการทองเที่ยว
เชน สัญญาณโทรศัพท ไฟฟา และน้ําประปา จึงทําใหนักทองเที่ยวเขาถึงไดยาก ถึงแมองคการบริหารสวน
ตํ า บลโปง น้ํ ารอ นมี ความพยายามจะสนับ สนุ นงบประมาณต าง ๆ เพื่ อ พั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานแต
ไมสามารถดําเนินการไดในพื้นที่ที่มีความทับซอนกับพื้นที่อุทยานแหงชาติคลองลาน ซึ่งยังคงเปนอุปสรรค
ในการพัฒนาการทองเที่ยวที่จะตองหาทางออกรวมกันตอไป
โดยภาพรวมการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นตนทุนสําคัญของพื้นที่และความมุงมั่นตั้งใจขององคการ
บริหารสวนตําบลโปงน้ํารอนรวมไปถึงภาคชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความพยายามจะพัฒนาการ
ทองเที่ยวใหสามารถสรางรายไดใหกับชุมชนมุงหวังใหชุมชนสามารถพัฒนาและเดินตอไปดวยตนเองใน
อนาคตขางหนา
2. ข อเสนอแนะตอองคการบริหารสวนตํา บลโปงน้ํา รอน อุทยานแหงชาติคลองลาน และ
ชุมชนบานปาคา
จากการพบปญหาในดานตาง ๆ ในขอกฎหมายของอุทยานแหงชาติที่สงผลตอการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งนี้ ควรมีจัดเวทีประชุมสัมมนาหรือเวทีประชาคม เพื่อหาทางออกของ
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ปญ หาและเปนที่ พอใจในทุ ก ฝายระหวางอุทยานแหง ชาติคลองลาน องคก ารบริห ารสวนท อ งถิ่นตอ
ชาวบานหมูบานปาคา ชาวบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
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