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การศึกษาศักยภาพของหมู่บ้านป่าคาในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ต าบลโป่งน าร้อน อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

 
กนกศักดิ์ ทับทอง, เตชินท์ เสนงาม,พรประภา ศุภดิษฐ์1 

ภูริณัฐร์  โชติวรรณ2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัย ช้ินนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อศึกษาศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และ 
ด้านการเกษตรของหมู่บ้านป่าคาเพื่อพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (2) เพื่อศึกษาศักยภาพของ
บุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน 
การการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหางานวิจัยช้ินนี้ศึกษาในหมู่บ้าน 
ป่าคา ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน จังหวัดก้าแพงเพชร งานวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเครื่องมือการท้างานชุมชน 7 ช้ิน โดยเลือกเครื่องมือปฏิบัติการ 4 ช้ิน คือ 
แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน ท้าเนียบประเพณีวัฒนธรรมชุมชน และเส้นประวัติศาสตร์ชุมชน  ผลการวิจัยพบว่า  
(1) หมู่บ้านป่าคามีวัฒนธรรมที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน มีการสืบทอดวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษหมู่บ้านป่าคามีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและที่นี่ยังมีพืชผล
การเกษตรที่หลากหลายหมุนเวียนตลอดทั้งปีเช่นกัน (2) หมู่บ้านป่าคามีบุคลากรที่ท้างานกันอย่างเข้มแข็งใน 
การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างด ี 
(3) ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และชุมชนยัง 
ไม่มีระบบการจัดการขยะที่มาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน, หมู่บ้านม้งป่าคา 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม ภูมิประเทศของประเทศไทยมีความหลากหลายทางกายภาพอย่างมาก ความหลากหลายทางกายภาพนี้ดึงดูด
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561  
ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 22,657,730 คน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 11 % 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (โพสทูเดย์ , 21 สิงหาคม, 2561) จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่กระนั้นการท่องเที่ยวในรอบหลายสิบปีท่ีผ่านมายังกระจุกตัวอยู่แต่ในหัวเมืองใหญ่ ๆ 
เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ร่างนโยบาย
ไทยนิยมยั่งยืนข้ึนเพื่อกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ดังสโลแกนที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
โครงการ “OTOP Village” เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่า ด้วยอัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน 
เพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจและ

                                                           
1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร. 
2 (อาจารย์ท่ีปรึกษา) อาจารย์ประจ้าโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก้าแพงเพชร. 
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สังคมภายในประเทศ โดยมีการจัดท้าโครงการดังกล่าวตามเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 31 จังหวัด 125 
หมู่บ้าน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2561) 

การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น นับว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์จึง
จ้าเป็นต้องมีกระบวนการจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว (Creative Tourism and Cultural Development)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายของวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้สามารถถ่ายทอดคุณค่าและมี
ความหมายทางสัญลักษณ์ อันบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปของแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นทรัพยากร
ส้าคัญทางการท่องเที่ยว โดยวัฒนธรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวก็ ถูก
น้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรมให้คงอยู่ การจัดการการท่องเที่ยวท่ีปรับเข้าสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
นั้น ต้องอาศัยความเข้มแข็งของของชุมชน โดยชุมชนจะมุ่งเน้นน้าเสนอรูปแบบของกิจกรรม (Cultural Activity) ที่
มีความหลากหลาย หรือการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมพื้นบ้าน การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไม่ให้สูญหายหรือถูกลืมเลือนไปจึงเป็นการก้าวไปข้างหน้าและเป็นก้าวย่างที่ส้าคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีความเป็นอัตลักษณ์สูง (Authenticity) และนี่คือสินค้าช้ินเอกทางการท่องเที่ยว 
(องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2556) 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และด้านการเกษตรของหมู่บ้านป่าคาเพื่อพัฒนา
ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.  เพื่อศึกษาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3.  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเสนอแนะแนวทาง 

การแก้ไขปัญหา 
 
แนวคิดและทฤษฎี 

1.  แนวคิดเร่ืองการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวที่ค้านึงถึงความยั่งยืนของ

สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก้าหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (อดิศร  ศักดิ์สูง และวรุตม์  นาที, 2559 : 105) 

การท่องเที่ยวตามหลักการนี้ เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนใน  
การจัดการการท่องเที่ยว พร้อมกับรณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับ  
การท่องเที่ยวทั่วไป ที่ส้าคัญจะต้องกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความส้าคั ญ และเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน พร้อม  ๆ กับความพยายามในการสร้างการรับรู้และ 
ความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ ์(พจนา  สวนศรี, 2546 : 124) 

2.  มโนทัศน์เร่ืองทุนทางวัฒนธรรมของบูร์ดิเออ 
ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) มี 3 รูปแบบ คือ 

2.1 ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (Embodied State) คือ อยู่ในรูปของแนว กิริยาของร่างกายและ
จิตใจที่คงทนถาวร มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรม ต้องใช้ระยะเวลาในการสะสมและรวมกันเป็นรูปเป็นร่าง  

2.2 ทุนที่ถูกท้าให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม (Objectified State) ทุนชนิดนี้ถูกท้าให้
เป็นวัตถุในรูปของสื่อหรือสิ่งของ เช่น รูปภาพ งานเขียน หนังสือ พจนานุกรม อนุสาวรีย์เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ 
การแสดงออกและสืบทอดได้ผ่านวัตถุ เช่น การสะสมภาพวาด การสะสมทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถถูกส่งผ่านได้
เหมือนกับทุนเศรษฐกิจ 

2.3 ทุนที่ถูกท้าให้อยู่ในรูปสถาบัน (Institutionalization State) คือ ทุนที่อยู่ในรูปของการท้าให้
เป็นวัตถุหรือรูปธรรม ที่ถูกจัดแยกออกมาจากปัจเจกบุคคลทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถเปลี่ยนรูปภายใต้เง่ือนไข



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 59 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

เฉพาะได้ คือ อาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนเศรษฐกิจ หรืออาจถูกเปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสถาบันในรูปของคุณสมบัติทาง
การศึกษา  

3.  แนวคิดเร่ืองดัชนีการพัฒนาชนบท 14 ด้าน  
จากผลการสัมมนาหรือการวิจัยทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในชนบท 

ผลที่ได้รับมักไม่แตกต่างกันเท่าไดนัก เท่าที่รวบรวมมาได้จากเอกสารต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในชนบท มีดังต่อไปนี้  

3.1 ต้องการน้้าดื่มน้้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดปี 
3.2 ต้องการถนนท่ีใช้การได้ตลอดฤดูกาล รวมทั้งสะพานท่ีไม่ช้ารุดตามฤดูกาล 
3.3 ต้องการให้มีความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านไม่มีโจรผู้ร้ายลักขโมยวัวควาย 
3.4 ต้องการอยู่อย่างสันติไม่มีผู้ก่อกวนทางการเมืองมาท้าให้ชาวบ้านอยู่อย่างไม่เป็นสุข 
3.5 ต้องการบ้านเรือนอาหารและเครื่องนุ่งห่ม 
3.6 ต้องการมีงานท้าในระหว่างว่างจากท้านา 
3.7 ต้องการบริการด้านสาธารณสุขที่ให้การรักษา พยาบาล คนเจ็บไข้ได้ป่วยได้ทันเวลาและมี

ประสิทธิภาพ 
3.8 ต้องการที่ดินท้ากินเป็นของตนเองไม่ต้องเช่าหรือท้างานเป็นเพียงผู้รับแจ้ง แรงงานที่ขาด

เสถียรภาพ 
3.9 ต้องการยาปราบศัตรูพืชปุ๋ยพันธ์พืชผักต่าง ๆ ที่ให้ผลดีแต่ลงทุนต่้า 
3.10 ต้องการปลดภาระหนี้สินหรือต้องการสินเช่ือเพื่อน้าไปลงทุนเพื่อการผลิต 
3.11 ต้องการตลาดเพื่อจ้าหน่ายผลผลิตและต้องการขยายผลผลิตในราคายุติธรรมไม่ถูกกดราคา 
3.12 ต้องการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ท้องถิ่นที่เหมาะสมและต้องการให้มีการป้องกัน 

โรคระบาดรวมทั้งต้องการอาหารสัตว์บางประเภทในราคาถูก 
3.13 ต้องการปรับปรุงฝีมือและความรู้การประกอบอาชีพให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันทางด้าน

การเกษตรและด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่ตนถนัดอยู่แล้ว 
3.14 ต้องการให้บุตรหลานของตนได้รับการศึกษาที่น้าไปประกอบอาชีพอื่นช่วยพ่อแม่หารายได้เพิ่มขึ้น

เมื่อจบการศึกษา (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และคณะ, 2552 : 114-115) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การด้าเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการด้าเนินการวิจัยดังนี้  คือ (1) รูปแบบ 

การวิจัย (2) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย (3) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย (4) วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนีใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย 
2.  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ กลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่เป็นแกนน้าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ

หมู่บ้านป่าคาต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอโกสัมพี จังหวัดก้าแพงเพชร 
3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือ 

การท้างานชุมชน 7 ช้ิน เลือกเครื่องมือปฏิบัติการ 4 ช้ิน ได้แก่ แผนที่เดินดิน ปฏิทินชุมชน ท้าเนียบประเพณี
วัฒนธรรม เส้นประวัติศาสตร์ชุมชน 

4.  วิธีการขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล (1) วางแผนการท้าวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน (2) เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยบันทึกเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (3) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้อง เช่น แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน แนวคิดเรื่องทุนของบูร์ดิเออ แนวคิดเรื่องดัชนีการพัฒนา
ชนบท 14 ด้าน (4) เรียบเรียงข้อมูลแล้วน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาศักยภาพต่าง ๆ ของหมู่บ้านและหาสาเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น (5) สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งข้ึน 



60 รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 บริบทของหมู่บ้าน 
หมู่บ้านป่าคาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า หมู่ที่ 8 ต้าบลโป่งน้้าร้อน อ้าเภอคลองลาน 

จังหวัดก้าแพงเพชร มีระยะทางจากอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชรถึงหมู่บ้านทั้งสิ้น 96 กิโลเมตร เส้นทางการเดินทางเข้า
หมู่บ้านมีเส้นทางเดียวคือ จะต้องผ่านที่ท้าการอุทยานคลองวังเจ้าเข้าไป 29 กิโลเมตร มีประชากร 1,375 คน 275 
หลังคาเรือน (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์ ) เป็นคนชาติพันธุ์ม้ง นับถือศาสนาพุทธ  
(บรรพบุรุษ) ประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกหลังคาเรือน หมู่บ้านป่าคาเป็นหมู่บ้านที่มีความน่าสนใจใน
เรื่องของประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นอย่างมาก แต่ระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนนหนทางยังมี
ความกันดารและห่างไกล ไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์ไม่สามารถเข้าถึงได้ท้าให้ชาวบ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 
ระบบน้้าอุปโภคบริโภคยังไม่มีคุณภาพท้าให้ชาวบ้านยังมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร ด้วยความห่างไกลท้าให้
การพัฒนาเข้าถึงได้ยาก ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท้าการศึกษาในพื้นที่ของหมู่บ้านป่าคาเพื่อเสนอแนะแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่อไป 

ตอนที ่2 ศักยภาพด้านวัฒนธรรม ด้านกายภาพ และด้านการเกษตรของหมู่บ้าน 
2.1 ศักยภาพด้านวัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่ชาวบ้านแห่งหมู่บ้านม้งป่าคาได้สืบทอดกันมาอย่าง

ยาวนาน เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังหมู่บ้านเพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชาวม้งบ้านป่าคา  
อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่แห่งนี้ 

(1) ประเพณีปีใหม่หมู่บ้านป่าคามีการจัดประเพณีปีใหม่ในช่วง ข้ึน 1 ค่้า เดือน 2 ของทุกปี ในงาน
จะมีพิธีการเรียกขวัญและการละเล่นต่าง ๆ เช่น การโยนลูกช่วง การยิงหน้าไม้ การตีลูกข่าง (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 
2561 : สัมภาษณ์) การจัดงานประเพณีปีใหม่มวีัตถุประสงค์ที่สา้คัญคือ การรวมญาติพี่น้องที่อยู่ในต่างแดนให้ได้กลบั
บ้านมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา  

(2) พิธีไหว้ศาลประจ้าหมู่บ้าน หลังจากประเพณีขึ้นปีใหม่ชาวบ้านจะพากันไปไหว้ศาลประจ้า
หมู่บ้านที่อยู่ขึ้นไปหลัง รพ.สต. ชาวบ้านเชื่อว่าศาลประจ้าหมู่บ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธ์ท่ีคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็น
เป็นสุข ในวันน้ันชาวบ้านจะท้าอาหารหวานคาวและของเส้นไหว้ต่าง ๆ ขึ้นไปกินเลี้ยงท่ีนั่นจนหมดไม่เหลือลงมากิน
ที่บ้าน 

(3) หมอยาสมุนไพรหมู่บ้านป่าคามีหมอยาสมุนไพรที่รักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยด้วยสมุนไพรต่าง ๆ 
หมอเหล่า แซ่ม้า อายุ 60 ปี การรักษาที่โดดเด่นคือ การท้ายาแก้พิษงูเขียว (รายงานผลการรวบรวม เช่ือมโยง  
อัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน, ม.ป.ป.) และการอบยาสมุนไพร ด้วยตัวยาจากสมุนไพรจากเขาเย็นที่
หมอเดินทางเข้าไปเก็บมาด้วยตนเอง โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่สมัยที่บิดาของหมอยังมีชีวิตอยู่  
เป็นการส่งผ่านองค์ความรู้เรื่องสมุนไพรจากรุ่นสู่รุ่น  

การอบสมุนไพรช่วยให้กระแสเลือดไหลเวียนได้สะดวก ท้าให้ร่างกายสดช่ืนกระปี้กระเป่าและ 
ขับของเสียออกจากร่างกาย ผู้ศึกษาได้ทดลองใช้บริการแล้วมีความรู้สึกสดชื่น ภายในห้องอบสมุนไพรมีความอบอุ่น
ด้วยไอน้้าจากสมุนไพร อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ถ้านักท่องเที่ยวได้ใช้บริการห้อง  
อบสมุนไพร ผู้ศึกษาเช่ือว่านักท่องเที่ยวจะมีความประทับใจและหลงรักการอบสมุนไพรจากหมอเหล่าเป็นอย่างมาก 

(4) การตีมีด มีดและขวานถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส้าคัญในการท้าไร่ การใช้ชีวิตประจ้าวันของคนม้ง
ผู้ชายจะพกมีดติดตัวทุกคน มีดมีความส้าคัญกับชาวบ้านที่นี่มาก ช่างหม่อกล่าวว่าตนตีมีดมาตั้งแต่สมัยอายุ 20 ปี 
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะมีดทรงไหนขอแค่ให้บอกหรอืมีแบบมาให้ช่างหม่อ สามารถท้าให้ได้ทั้งหมด หรือแม้แต่
มีดที่เสียหายก็สามารถรับซ่อมแซมให้ได้ (หม่อ  แซ่ม้า, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์) 

(5) การปักผ้าและการทอผ้าจากต้นกัญชง ผู้หญิงในหมู่บ้านจะมีการรวมตัวกันทอผ้าและปักผ้ากัน
ทุกหลังคาเรือน โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มใหญ่ 



รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารยพ์ัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 61 
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
ระหว่างวันที ่27 – 30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

2.2  ศักยภาพด้านกายภาพ หมายถึง ภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างภายในหมู่บ้านที่มีความสวยงามเป็น
สมบัติส่วนรวมของหมู่บ้านป่าคา ท่ีชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลและพัฒนาด้วยความหวงแหนเพื่อให้นักท่องเที่ยวจาก
ภายนอกได้เข้ามาเที่ยวชม 

2.2.1  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(1) น้้าตกเต่าด้าน้้าตกเต่าด้าเป็นหนึ่งในน้้าตกท่ีสวยที่สุขของจังหวัดก้าแพงเพชร น้้าตกแห่งนี้มีไหล

ตลอดทั้งปีไม่มีวันเหือดแห้ง น้้าตกเต่าด้าเป็นน้้าตกต้นน้้าของน้้าตกคลองลาน การเดินทางมายังน้้าตกเต่าด้านั้นเพียง
เดินทางออกมาจากหมู่บ้านระยะทาง 6 กิโลเมตรก็จะถึงที่ท้าการน้้าตกเต่าด้า 

(2) น้้าตกออกรู – น้้าตกเข้ารู น้้าตกออกรู – น้้าตกเข้ารูเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหมู่บ้านที่
ชาวบ้านก้าลังส้ารวจเตรียมที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต สถานที่แห่งนี้มีน้้าไหลออกมาจากช่องหินตลอด
ทั้งปชีาวบ้านจึงให้ช่ือบ่อน้้าแห่งนี้ว่า “น้้าออกรู” (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 

(3) จุดชมวิวจุดชมวิวเป็นจุดที่มีความสูงที่สุดในบริเวณหมู่บ้าน ข้างบนจุดชมวิวจะมีทิวทัศน์ที่
กว้างไกลสามารถมองเห็นอ้าเภอคลองลานได้นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
หมู่บ้านได้อีกคือ ถ้้าหินปูน,น้้าตกเขาเย็น,น้้าตกห้วยน้้าแดง 

2.2.2  แหล่งท่องเที่ยวเชิงสิ่งปลูกสร้าง 
(1) โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคา โครงการพัฒนาเกษตรที่สูงบ้านป่าคาก่อตั้งเมื่อปี 

พ.ศ.2557 โดยได้รับงบประมาณจากสมเด็จพระราชินีในรัชการที่ 9 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดลองและพัฒนาพันธุ์พืช
ทางการเกษตรเมืองหนาวให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกในพื้นที่บ้านป่าคา ในโครงการมีแปลงทดลองพืชต่าง ๆ เช่น 
ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ สตอเบอรี่ แครอท และพืชเมืองหนาวอื่น ๆ เพื่อพัฒนาให้แก่หมู่บ้านป่าคาและหมู่บ้านใกล้เคียง
ต่อไป 

(2) โฮมสเตย์ในหมู่บ้าน บ้านป่าคาก้าลังเริ่มสร้างบ้านพักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ก้าลัง
จะขึ้นไปเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยบ้านพักโฮมสเตย์จะใช้วัสดุที่หาได้จากธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซึมซับถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง ชาวบ้านคาดว่าภายในเดือนพฤศจิกายนจะสามารถ
เปิดให้บริการในส่วนของบ้านพักโฮมสเตย์ได้  

(3) พิพิธภัณฑ์รวบรวมภูมิปัญญาตั้งอยู่หลังส้านักสงฆ์บ้านป่าคา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นจากวัสดุ
ธรรมชาติที่อ้างอิงแบบมาจากบ้านดั้งเดิมของชาวม้ง เป็นแหล่งที่รวบรวมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านทุก ๆ 
ด้าน เช่น เครื่องดนตรี เครื่องจักสาน ลายผ้าปัก อุปกรณ์การทอผ้า เครื่องเล่นในงานต่าง ๆ เป็นต้น นักท่องเที่ยวที่
จะมาหมู่บ้านป่าคาจะต้องแวะสถานที่แห่งนี้เป็นที่แรกเพื่อดูภาพรวมของหมู่บ้าน และรับฟังการแนะน้าหมู่บ้านจาก
ไกด์ประจ้าหมู่บ้าน (สุนทร  จันทร์คีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 

2.3  ศักยภาพด้านการเกษตร หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณธัญญาหารที่ชาวบ้านใช้
แรงกายแรงใจในการเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้พืชผลนั้น ๆ ออกผลผลิตได้ตามฤดูการอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย 

(1) ไร่สตอเบอรี่  สตอเบอรี่ที่ปลูกที่ชาวบ้านปลูกเป็นสตอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 เนื้อสตอเบอรี่
มีความกรอบ สด รสชาติหวานน่ารับหระทาน โดยจะปลูกกันเป็นไร่บริเวณทางไปโครงการพัฒนา เกษตรที่สูง 
ชาวบ้านจะเริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธข์องทุกปี เมื่อเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้วช่วงอุณหภูมิจะ 
ไม่เหมาะสมกับการปลูก ท้าให้สตอเบอรี่มีผลเล็กผิวไม่สวยและมีรสเปรี้ยว 

(2) ไร่ซาโยเต้ซาโยเต้ หรือ ฟักแม้ว บ้างก็เรียกมะระหวาน แต่ก่อนสมัยบรรพระบุรุษมีการปลูกกัน
บริเวณหัวไร่ปลายนา จะให้ผลผลิตในช่วงฤดูฝนเท่านั้น เมื่อหมดฝนก็จะตาย (สุนทร  จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : 
สัมภาษณ์) ต่อมาในช่วงปี 2557 ส้านักงานพัฒนาเกษตรที่สูงได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกซาโยเต้เพื่อการค้า 
และได้แนะน้าการบริหารจัดการการปลูกท้าให้ซาโยเต้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ปัจจุบันชาวบ้านปลูกซาโยเต้เป็นจ้านวน
มากโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ สร้างรายได้เข้าหมู่บ้านปีละไม่ต่้ากว่า 60 – 80 ล้านบาท (อุษณะกร  
แซ่จ้าง, 30 กันยายน 2561 : สัมภาษณ์ ) ซาโยเต้เป็นพืชที่ไวต่อสารเคมีมากไม่สามารถใช้สารเคมีใด ๆ ใน
กระบวนการผลิตได้ จึงมั่นใจได้ว่าพืชชนิดนี้ไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ (สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 : สัมภาษณ์) 
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(3) ไร่แครอทแครอทเป็นพืชเมืองหนาวชนิดหนึ่ง ท่ีส้านักงานพัฒนาเกษตรที่สูงส่งเสริมให้ชาวบ้าน
ปลูก ชาวบ้านจะเริ่มปลูกแครอทระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่ยังหนาวเย็นบน
หมู่บ้านป่าคาท้าให้แครอทลงหัวได้ดี แต่ถ้าเลยช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วแครอทจะให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 

(4) สวนกาแฟบ้านป่าคามีการปลูกกาแฟตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ตามที่ต่าง ๆ แต่ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม
กันปลูก เมื่อมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ามา ชาวบ้านจึงเห็นช่องทางในการท้าการตลาดและเริ่มหันมา
รวมกลุ่มปลูกกาแฟเพื่อการท่องเที่ยว พันธุ์ที่ใช้ปลูกนั้นเป็นพันธุ์อาราบิก้า โดยมีแปลงทนลองอยู่ในหมู่บ้าน และใน
ขนาดนี้ชาวบ้านก้าลังจะจัดตั้งกลุ่มรัฐวิสาหกิจแปรรูปกาแฟขึ้นในหมู่บ้าน และจะสร้างร้านกาแฟและแบรนด์เป็น
ของตนเองโดยใช้ช่ือว่า “กาแฟเตี้ยเก้ง” ค้าว่า เตี้ยเก้ง หมายถึง หมู่บ้านป่าคา (สุนทร  จันทรีคีรีรุ่ง, 2 ตุลาคม 2561 
: สัมภาษณ์) 

(5) สวนมัลเบอรี่มัลเบอรี่ หรือ ลูกหม่อน ชาวบ้านเริ่มปลูกมัลเบอรี่พร้อม ๆ กับการปลูกสวนกาแฟ 
โดยใช้พื้นที่ใกล้เคียงกัน เมื่อนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนกาแฟแล้วก็จะพบกับสวนมัลเบอรี่ด้วย 

(6) สวนอโวคาโด้อโวคาโด้เป็นพืชยืนต้นที่ชาวบ้านปลูกในหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นพืชยืนต้นจึงไม่ต้อง
โล๊ะแปลงปลูกใหม่ ชาวบ้านที่ปลูกอโวคาโด้แล้วสามารถรอเก็บผลผลิ ตได้ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน  
การรับประทานอโวคาโด้ให้อร่อยสุดยอดจะต้อรับประทานคู่กับน้้าผึ้ง เนื่องจากน้้าผึ้งจะมีรสชาติที่หอมหวานเข้ากับ
เนื้ออโวคาโด้ได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่มีน้้าผึ้งสามารถใช้นมข้นหวานแทนได้(สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง , 2 ตุลาคม 2561 : 
สัมภาษณ์) 

 
ตารางที่ 2 ปฏิทินประเพณีของหมู่บ้านป่าคา 

 
ปฏิทินพืชผลการเกษตร 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมาย
เหตุ 

ซาโยเต้   
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กาแฟ   
ฟักทอง   
ข้าวโพด            
เงาะ             
ข้าวเหนียวลืมผัว   
มัลเบอรี่           
ลิ้นจี่             
มะเขือเจ้าพระยา   
พริกเขียว              
พริกหยวกขาว   
เสาวรส              
ปีใหม่ม้ง              
ท้าบุญศาลเจ้า             
กินข้าวใหม่             
เชงเม้ง              
ถือศีล              
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ตอนที ่3 ศักยภาพในด้านบุคลากรของชุมชนที่จะพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
ศักยภาพด้านบุคลากร หมายถึง ความร่วมไม้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของแกนน้าหมู่บ้านโดยมีการแบ่งงานกันท้าอย่างเป็นสัดส่วนเปรียบเสมือนองค์กรหนึ่งในสังคม 
3.1  หมออุษณกร แซ่จ้าง กับบทบาทการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก เนื่องจากหมอกรท้างานอยู่ที่รพ.สต.ท้าให้มีความสะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากกว่า
ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ เมื่อมีความเคลื่อนไหวใด ๆ ในพื้นท่ีหมอกรสามารถท่ีจะโพสเรื่องราวบนเฟสบุ๊คในเพจ “ท่องเที่ยว
หมู่บ้านม้งป่าคา” ได้ทันที ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่นักท่องเที่ยวจากภายนอกติดต่อได้สะดวกที่สุด ในเวลาที่มี
นักท่องเที่ยวจะเข้ามายังหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวจะติดต่อกับหมอกรผ่านเพจท่องเที่ยวหมู่บ้านม้งป่าคา จากน้ันหมอกร
จะเป็นผู้ประสานงานหารถ และนัดวันเวลาเพื่อจะให้ชาวบ้านลงไปรับนักท่องเที่ยวจากที่ท้าการอุทยานคลองวังเจ้าอีก
ครั้งหนึ่ง 

3.2  วินัย จิ้งจิรกาญจน์กุล กับบทบาทเหรัญญิก  เงินท่ีสนับสนุนในโครงการท่องเที่ยวท่ีชุมชนก้าลังท้า
อยู่นี้ล้วนได้รับงบประมาณมาจาก ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก้าแพงเพชร งบประมาณดังกล่าวจะต้องผ่าน 
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ คนท่ีบริหารเงินทุนหนึ่งในนั้นคือพี่วินัย การเบิกจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์จะต้อง
ผ่านมือของพี่วินัยและผู้ใหญ่บ้านเสมอ (วินัย จิ้งจิรกาญจน์กุล, 29 กันยายน2561 :สัมภาษณ์) 

3.3  วิชัย จันทรีคีรีรุ่ง กับบทบาทหัวหน้าไกด์น าเท่ียวประจ าหมู่บ้าน นอกจากจะเป็นนักการภารโรง
ของโรงเรียนคอยดูแลความสะอาด ซ่อมแซมเครื่องใช้ไม้สอยในโรงเรียนแล้ว พ่ีวิชัยยังมีบทบาทเป็นหัวหน้าไกด์น้า
เที่ยวของหมู่บ้านในเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านอีกด้วย  

3.4  ผู้ใหญ่สุนทร จันทรีคีรีรุ่ง กับบทบาทผู้น าหมู่บ้านในการจัดการการท่องเที่ยว  ผู้ใหญ่สุนทรได้รับ
การเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา นอกจากบทบาทการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วผู้ใหญ่สุนทร
ยังต้องเป็นคนจัดการเรื่องการท่องเที่ยวในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน การเข้าร่วมปะชุม  
เพื่อพัฒนาแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยว 

ตอนที ่4 ปัญหาและอุปสรรคในการในการจัดการการท่องเท่ียว 
ปัญหาและอุปสรรค์ในการในการจัดการการท่องเที่ยว  หมายถึง สิ่งที่ เป็นปัญหาต่อการจัดการ 

การท่องเที่ยวภายในชุมชน ท้าให้การด้าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความล่าช้า และชาวบ้านจะต้องเสียแรงกายและ
ทุนทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

4.1  ปัญหาด้านการคมนาคม 
(1) ถนนท่ีสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังเป็นทางสองร่องล้อเนื่องจากงบประมาณที่มีจ้ากัดท้าให้ชาวบ้าน

เลือกที่จะสร้างถนนด้วยตนเอง โดยการเทคอนกรีตให้พอดีกับความกว้างของล้อรถยนต์ หากชาวบ้านเลือกที่จะท้า
ถนนให้เต็มแผ่นจะได้ระยะทางที่สั้นกว่าการท้าถนนแบบสองร่องล้อ นอกจากนั้นการท้าเรื่องขออนุญาตน้าวัสดุ
ก่อสร้างเข้ามาในเขตอุทยานเพื่อที่จะท้าถนนมีความล่าช้าและต้องใช้เวลานาน ชาวบ้านเคยท้าเรื่องขอไปหลายครั้ง
แต่เรื่องก็เงียบหายไปทุกที (อุเทน  มงคล, 2561 : สัมภาษณ์)  

(2) สะพานที่ใช้ข้ามล้าห้วยยังไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากเป็นสะพานไม้ที่ใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่พาน
ผ่านล้าห้วยท้าให้เกิดการยวบตัวของไม้เมื่อมีรถบรรทุกของหนักวิ่งข้ามสะพาน สะพานบางแห่งเริ่มช้ารุดบริเวณคอ
สะพานเนื่องจากการขยายตัวของล้าห้วย บางแห่งไม้เริ่มพลิกตัวท้าให้การข้ามสะพานแต่ละครั้งตั้งใช้ความระมัดระวัง
และความช้านาญ 

(3) เส้นทางบางช่วงยังต้องขับรถไต่เขาที่สูงชัน เส้นทางการสร้างถนนตัดผ่านภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านบาง
ช่วงยังจ้าเป็นต้องขับรถไต่เขาที่มีความลาดชันมากเกือบ 45 องศา และเข้าโค้งหักศอกในเวลาเดียวกัน แม้แต่
ชาวบ้านเองบางครั้งยังประสบอุบัติเหตุในเวลาฤดูฝนเนื่องจากทางดังกล่าวมีความลาดชันบวกกับน้้าฝนที่ตกลงมา  
ท้าให้ทางลื่นและเสียหลักในการควบคุมรถได้ง่าย 
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4.2  ปัญหาด้านไฟฟ้า 
ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงหมู่บ้านได้ บางหลังคาเรือนยังต้องจุดตะเกียง บางหลังคาเรือนต้องใช้แผงโซล่า

เซลล์ ในช่วงปี พ.ศ. 2547 ในสมัยรัฐบาลทักษิณ  ชินวัตร ได้มีการแจกแผงโซลา่เซลลใ์ห้กับชาวบ้านท้าให้ชาวบ้านได้
มี โอกาสได้ ใช้แสงสว่างจากหลอดไฟเป็นครั้ งแรก แต่ ไฟฟ้าที่ ได้จากแผงโซล่าเซลล์ก็ยั งไม่ เพียง พอต่อ 
ความต้องการของชาวบ้าน เนื่องจากบางวันท่ีเมฆครึ้มจะท้าให้แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้ไม่เพียงพอ 

4.3  ปัญหาด้านการสื่อสาร 
(1) อินเทอร์เน็ตในช่วงปี พ.ศ. 2556 ได้มีบริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน) เข้ามาติดตั้งอินเทอร์เน็ต

ให้กับ รพ.สต. และโรงเรียนบ้านป่าคา แต่ในปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตดังกล่าวล้าสมัยและมีความล่าช้า ท้าให้ 
การติดต่อสื่อสารกับภายนอกล่าช้าตามไปด้วย (อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 

(2) จานดาวเทียมเนื่องจากปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่พอใช้จากระบบโซล่าเซลล์ท้าให้ชาวบ้านบางหลังคา
เรือนไม่มีโทรทัศน์ดู ท้าให้ไม่ทันต่อข่าวสารบ้านเมือง ในส่วนของโรงเรียนเองก็ยังพบปัญหาสัญญาณของระบบจาน
ดาวเทียมขาดหายเนื่องจากไม่มีช่างที่มีความรู้ในการดแูลระบบดาวเทียม (สมหวัง กระจ่างภายัพ, 2561 : สัมภาษณ์) 

(3) สัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากหมู่บ้านป่าคาตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาท้าให้สัญญาณโทรศัพท์พาก
พื้นดินไม่สามารถเข้าถึงได้ หากชาวบ้านต้องการใช้โทรศัพท์โทรติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกจะต้องเดินทางออกไป
ภายนอกหมู่บ้านเพื่อไปโทรศัพท์ใต้ต้นไม้มีระยะทางห่างจากใจกลางหมู่บ้านถึง 2 กิโลเมตร ชาวบ้านเรียกต้นไม้
ดังกล่าวว่า “ต้นไม้แห่งรัก” อีกหนึ่งสถานที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์คือสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งมีระยะทางห่างจาก
หมู่บ้าน 6 กิโลเมตร 

4.4  ปัญหาด้านน้ าอุปโภคบริโภค  
น้้าที่ชาวบ้านใช้ทุกหลังคาเรือนยังเป็นน้้าประปาภูเขาที่ไม่ได้ผ่านระบบการกรองอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีเพียงแค่ทรายและหินที่ใช้กรองแบบง่าย ๆ เท่านั้น ท้าให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
(อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 

4.5  ปัญหาด้านการจัดการขยะ 
ในหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะประสิทธิภาพสูงท้าให้การก้าจัดขยะยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ชาวบ้าน  

แต่ละหลังคาเรือนยังก้าจัดขยะด้วยตนเองโดยคัดแยกของที่ย่อยสลายได้และเศษอาหารในครัวเรือน้าไปเป็นอาหาร
ของสุกร ส่วนของที่ย่อยสลายไม่ไดจ้้าพวกขวดน้้า กระดาษลังชาวบ้านได้รวบรวมเอาไว้เพื่อรอรถรับซื้อของเก่าเข้ามา
รับซื้อในหมู่บ้าน แต่รถรับซื้อของเก่าจะไม่รับซื้อขวดแก้วเนื่องจากการเดินทางที่ยากล้าบากท้าให้ไม่คุ้มค่าต่อการซื้อ
ขวดแก้ว ส่วนขยะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรวบรวมไว้ขายชาวบ้านก็จะท้าการเผาทิ้ง โดยหมู่บ้านมีกิจกรรม  
Big cleaning day ในทุก ๆ วันท่ี 8 ของเดือน ในกิจกรรมดังกล่าวชาวบ้านได้มีการร่วมไม้ร่วมมือกันก้าจัดขยะ และ
ถางหญ้าบริเวณถนนเพื่อให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในหมู่บ้าน (อุษณกร  แซ่จ้าง, 2561 : สัมภาษณ์) 
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