
 

 

บทท่ี 1 

บทน ำ  
 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ตามแผนการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
(พ.ศ.2561-2564) คือ “เมืองแห่งการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง” ตามประเด็นของการพัฒนาท่ี 1 การ
ยกระดับและพัฒนาการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพและยั่งยืน เป้าประสงค์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว มีแนวทางการฟื้นฟูอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ (แผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอน พ.ศ.2561-2564)  โดยปัจจุบันมีการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ใน 14 ชุมชนของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นกลวิธีในการขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองจากการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากร
การท่องเท่ียวของชุมชนให้เกิดประโยชน์  สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว ควบคู่ไปกับ
การอนุรักษ์ในการตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดการ
กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี  น ามาซึ่งรายได้และการส่งเสริมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน
ปี 2562 จ านวนท้ังหมด  42,620 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2561 ท่ีเข้ามาท่องเท่ียว   40 ,502 คน มี
รายได้จากการเยี่ยมเยือนของนักท่องเท่ียวในปี 2562 ท้ังหมด   224.8  ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 
2561 ซึ่งมีรายได้ท้ังหมด   217.9 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา สรุปสถานการณ์พัก
แรม จ านวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนสิงหาคม 2562: ระบบออนไลน์)  รายได้
ส่วนหนึ่งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้เป็นเจ้าทรัพยากรการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม ท่ีมีการธ ารงรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมเดิมแท้ของกลุ่มชนมาจนถึงปัจจุบัน และการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
 หนึ่งในการท่องเท่ียวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีช่ือเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ ชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาหู่ด า บ้านจ่าโบ่  ต าบลแม่ละนา อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน มีการจัดการการท่องเท่ียวโดย
ชุมชน โดยเริ่มจาก ปี 2543 – 2545 เกิดโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนขีดความสามารถ
องค์กรชุมชน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ อ.ปางมะผ้า จ.
แม่ฮ่องสอน ซึ่งด าเนินงานโดย โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม และการสนับสนุนงบประมาณจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.ส านักงานภาค) พื้นท่ีเป้าหมาย 3 ชุมชน ได้แก่ บ้านแม่ละ
นา บ้านจาโบ่ บ้านบ่อไคร้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายจัดการการท่องเท่ียวร่วมกัน เนื่องจาก 3 หมู่บ้านมี
พื้นท่ี มีถ้ าและแหล่งท่องเท่ียวอยู่ในพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน  ในปี 2544 ชุมชนจาโบ่ได้จัดต้ังกลุ่ม
ท่องเท่ียวขึ้น เพื่อเผยแพร่วิถีชิวิตและวัฒนธรรมของชาวลาหู่   ให้นักท่องเท่ียวได้มีความเข้าใจในวิถี
ชีวิตชุมชน ท้ังด้านการใช้ชีวิต ความเป็น ประเพณี วัฒนธรรม  และการอยู่กับป่าท่ีถูกต้อง  เช่น จริง 
ๆ แล้วชุมชนท าไร่หมุนเวียน และมีวิธีการท าไร่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มิได้ท าไร่
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เล่ือนลอย อย่างท่ีคนพื้นล่างเข้าใจแต่อย่างใด  จากกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน และการท่ีมี
ผู้คนสนใจมาศึกษาดูงาน มากขึ้นเรื่อย ๆ  ท าให้สมาชิกในชุมชนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บ้านเรือนให้สะอาดน่าอยู่ส่งผลให้มีสุขภาพท่ีดี   ชาวบ้านกล้าแสดงออก  สามารถพูดคุย ส่ือสารกับ
นักท่องเท่ียวหรือบุคคลภายนอกได้   และยังมีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองอีก
ด้วย (สถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน: ระบบออนไลน์,2560)  
 ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติรวมถึงคณะศึกษาดูงานท้ังในประเทศไทย
และต่างประเทศ เข้าเย่ียมชมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อย่างไม่ขาดสาย  ประธานกลุ่มท่องเท่ียว
ของชุมชน นายศรชัย ไพรเนติธรรม ได้กล่าวว่า ชุมชนเห็นความส าคัญของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
และนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ โดยมีการวางแผนการรองรับนักท่องเท่ียว 2 กลุ่ม 2 โซน คือ โซนท่ี 1 
จุดชมวิวและก๋วยเต๋ียวห้อยขา จะเป็นกลุ่มท่ีมาแวะชมวิว ชิมก๋วยเต๋ียว และถ่ายรูป  ไม่ใช้บริการการ
ท่องเท่ียวของชุมชน โซนท่ี 1 มีกลุ่มนักท่องเท่ียวมาทุกวัน มีปริมาณมาก จึงเป็นโซนท่ีชุมชนมีการ
วางแผนในการรองรับนักท่องเท่ียวเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นได้กับชุมชน โซนท่ี 
2 คือ โซนชุมชนของชาวลาหู่ เป็นโซนพื้นท่ีชุมชนท่ีนักท่องเท่ียวสามารถสัมผัสกับกิจกรรมท่องเท่ียว
ชองชุมชน อาทิ ชมวิถีชีวิตของชาวลาหู่  ความเพลิดเพลินกับส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ การเดิน
ป่า หรือการเท่ียวถ้ าแล้ว ได้มีประสบการณ์เข้าร่วมในวัฒนธรรมชนเผ่าท่ีน่าสนใจ และมีความหมาย
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน อย่างประเพณีกินวอปีใหม่ พิธีกินข้าวใหม่ รวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตการเกษตร 
อาทิ การเตรียมไร่ข้าว ไร่ข้าวโพด ถางหญ้า ปลูกถั่วแดง การเก็บเกี่ยวเพื่อน ามาบริโภค และการดูแล
พื้นท่ีเล้ียงสัตว์ อย่างคอกหมู เป็นต้น โซนนี้มีการวางแผนการจัดการในการให้บริการการท่องเท่ียวโดย
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน  มีอัตราค่าบริการอย่างชัดเจน นักท่องเท่ียวจะได้รับความประทับใจ 
ในการสัมผัสกับวิถีชุมชนอย่างแท้จริง  (ศรชัย ไพรเนติธรรม:สัมภาษณ์,2560) 
 การจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีผ่านมา พบว่าบทบาทการมีส่วนร่วมในการสืบทอด
วัฒนธรรมละหู่ด า เพื่อการท่องเท่ียวของชุมชนของกลุ่มเด็กและเยาวชนยังมีไม่มากเท่าท่ีควร 
เนื่องจากหน้าท่ีในการศึกษาเล่าเรียนและการท างานภายนอกชุมชน ท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ละหู่ด ามีความเส่ียงต่อการรับวัฒนธรรมใหม่จากกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคมอยู่
ตลอดเวลา มีผลต่อการรักษาวัฒนธรรมเดิมแท้ของตนเอง โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการประกอบพิธีกรรมต่างๆและการสืบทอดประเพณีในวิถีของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ปัจจุบันมีผู้สืบทอดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพียง 4 คนเท่านั้น  จึงความจ าเป็นต้องได้รับการสืบสานสู่
เด็กและเยาวชนเป็นอันดับแรกการส่งเสริมบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมของตนเองเพื่อมีส่วนร่วม
น าเสนอต่อผู้มาเยือนหรือนักท่องเท่ียวในชุมชน เป็นหนึ่งกลวิธีท่ีชุมชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเพื่อ
การอนุรักษ์วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ละหูด าของชุมชนให้คงอยู่กับลูกหลานและการท่องเทียวของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน การน าเสนอวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ละหู่ด าของเด็กและเยาวชน สามารถสร้างจุด
ดึงดูดความสนใจและความประทับใจจากนักท่องเท่ียว ได้เป็นอย่างดี ถ้าเด็กและเยาวชน สามารถเป็น
ผู้น าเท่ียวและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของลาหู่ด าอย่างถูกต้องสู่นักท่องเท่ียวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็กและเยาวชน 
พื้น ท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่  อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์                  
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1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ กลุ่มชาติพันธุ์
ละหู่ด า  2. เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าจากปราชญ์
ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน  ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
ท่องเท่ียวของชุมชน ในการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเด็กและเยาวชนในการสืบสานและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าให้คงอยู่กับชุมชนท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน สืบไป   
 

2.  วัตถุประสงค์/ควำมมุ่งหมำยในกำรวิจัย 
 1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของ  
กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า 
 2 เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด าจาก 
ปราชญ์ชุมชนสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
  
3.  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี : ชุมชนท่องเท่ียวกลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า บ้านจ่าโบ่ หมู่ท่ี 4 ต.ปางมะผ้า 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

2.ขอบเขตของประชากร: ประชาชนในพื้นท่ีชุมชนบ้านจ่าโบ่ หมู่ท่ี 4 ต.ปางมะผ้า อ.เมือง จ.
แม่ฮ่องสอน 

 
3. กลุ่มตัวอย่าง:  
   1. ปราชญ์ชุมชนด้านการเป่าแคนละหู่ด า จ านวน 4 คน  
   2. คณะกรรมการกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้านจ่าโบ่ จ านวน 4 คน  
   3. กลุ่มเด็กและเยาวชน   จ านวน 10 คน 
   4. หน่วยงานภาครัฐ       จ านวน 1  คน 
   5. สถานศึกษาในพื้นท่ี     จ านวน 1 คน 
4. เนื้อหา:   
 การน าเสนอเนื้อหาผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี ้
   1.เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเป่าแคน

ของกลุ่มชาติพันธุ์ละหู่ด า 
    1.1.กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนวัฒนธรรมการเป่าแคนของละหู่ด าเพื่อการรักษาและ
สืบทอดสู่เด็กและเยาวชน เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ 
     1.2. ภูมิหลังทางวัฒนธรรมการเป่าแคนของชาวละหู่ด า  
ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
     1.3. องค์ความรู้วัฒนธรรมการเป่าแคนของชุมชนชาวละหู่ด าบ้านจ่าโบ่ 
     1.4. วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนแบบในอดีตและปัจจุบัน   
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   2.เพื่อสร้างกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมการเป่าแคนของกลุ่มชาติพันธุ์ ลาหู่ด าสู่เด็ก
และเยาวชน ในพื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน 
      2.1. แผนงานกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน 

  2.2. กิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน 
  2.3 การวิเคราะห์สรุปผลกระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์

  
5. ระยะเวลา:  

1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 
 
4.  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ ด้าน
สังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

1.ประโยชน์ด้านวิชาการ 
    1.1.ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการปลูกฝังให้เยาวชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์รักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชนให้คงอยู่ตลอดไป 
    1.2.ได้แผนการสืบทอดวัฒนธรรมชุมชนระดับครอบครัว/ชุมชน/โรงเรียน เพื่อเป็น
ต้นแบบในการท าวิจัยและสร้างผลงานการพัฒนาท้องถิ่นในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ 

2. ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน 
ชุมชนและสังคมได้กระบวนการในการรักษาและสืบทอดวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ สู่เด็กและ
เยาวชน อันจะเป็นผู้สืบทอดกิจกรรมการท่องเท่ียวของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 

3.ประโยชน์ด้านการเผยแพร่ในวารสาร 
เผยแพร่ผลงานวิจัยลงในวารสารท่ีได้รับมาตรฐานและการรับรองศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยและ
สากล เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น 
 
5.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  
 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรม  หมายถึง ขั้นตอนท่ีต่อเนื่องของวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการท า และการเป่า แคนละหู่ด า โดยมีการถ่ายทอดเนื้อหาด้านทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
ความเช่ือ ค่านิยม จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือจากคนรุ่นหนึง่ไปยงัอีกรุ่นหนึ่ง 
 
 แคนหน่อจ๊ิแหละ หมายถึง  เครื่องดนตรีเป่าลมชนิดล้ินอิสระ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า 
ประกอบด้วย ไม้ไผ่ตรงยาวลดหล่ันกันจ านวน 5 ท่อเสียง เจาะรูเพื่อกดนิ้วท าให้เกิดเสียงและมีล้ินอยู่
ภายในท่อ สอดเข้ากับลูกน้ าเต้าแห้ง โดยท่ีตัวน้ าเต้าจะมีข้อต่อออกมาให้ยาวขึ้นเพื่อความสะดวกเวลา
เต้นร าบรรเลง หน่อจ๊ิแหละผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ไม้ไผ่ตรง น้ าเต้า ขี้ชันโรง และไม้ไผ่ซูมู       
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 กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า  หมายถึง กลุ่มชาติพันธุ์มูเซอ ท่ีมีลักษณะการแต่งกายด้วยเส้ือผ้าชุดสี
ด า เรียกอีกอย่างว่า มูเซอเฌเลหรือนะเหมี่ยว ท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจ่าโบ่  
 
 เด็กและเยาวชน หมายถึง "เด็ก" หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบส่ี
ปีบริบูรณ์ "เยาวชน" หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกินสิบส่ีปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ เป็น
ลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในชุมชนบ้านจ่าโบ่ 
 
 พื้นท่ีการท่องเท่ียวโดยชุมชน หมายถึง ชุมชนบ้านจ่าโบ่ มีการจัดการบริการด้านการ
ท่องเท่ียว บนพื้นฐานทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชน โดยยึดหลักการ
บริหารจัดการแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชน เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
 
 
6. กรอบแนวคิดงำนวิจัย   

 
 กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ด า ในกลุ่มเด็ก

และเยาวชน พื้นท่ีการท่องเท่ียวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อ าเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

“แคนหน่อจิ๊แหละ” 

องค์ประกอบของการสืบทอดวัฒนธรรม 

1. รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบ 
CIPPA MODEL 

2.วงจร PDCA 

3. การสร้าง
จิตส านึก 

ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม   วิธีการ/ส่ือ/แหล่งเรียนรู้   ผู้รับวัฒนธรรม 

ผลการสืบทอดวัฒนธรรม  

1. การจัดการองค์
ความรู้ (SECI 
Model) 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

1. ครอบครัว 

2. โรงเรียน 

3. ชุมชน 

ภำพที่ 1.1. กรอบแนวคิดการวิจัย 




