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 Analysis of community based tourism on the World War II Road at Ban Tor Pae, 

Tambon Mae-Ngow, Amphoe Khun Yuam, Mae Hong Son is a qualitative research based on 

the community based tourism (CBT) concept focusing on the World War II Road (Huai Pla 

Mung). The objectives of this research are 1) to analyze and evaluate results derived from the 

application of CBT with the World War II Road, and 2) to propose guidelines for CBT with 

realization and understanding to the significance and sustainable conservation of the World 

War II Road. 

 The methodology of this research consisted of data compilation, field survey, 

observation, interview, evaluation, and summary. It aimed to examine and follow up the 

process of the CBT on the World War II Road (Huai Pla Mung) organized by the local 

community and the changes on the Road after development as well. 

 The results showed that CBT was a concept for applying tourism as a tool for local 

development and realization of the local value. For the case of Baan Tor Pae, the Khun Yuam 

District Education Unit, Mae Hong Son Local College brought the CBT concept to the village. 

The Cultural Heritage Research and Management Project was not only a key research group 

of the history and archeology on the World War II Road but also transferred knowledge to the 

Baan Tor Pae tourism committee. Also, the budget was supported by the Mae Ngao Sub-

district Administrative Organization throughout a year. The preparing process was divided into 

two main processes: 1) knowledge management: there were several courses, however, the 

Baan Tor Pae committee did not have deep knowledge or understanding due to limited time 

of the courses, especially the foreign language course and local guide course. As a result, it 

showed that the volunteer guides did not have a whole knowledge from the course; 2) 

physical management of the Road: it showed that the Baan Tor Pae committee did not know 

how to collect and record information by themselves and also the realization of effect to the 

cultural heritage tourism management. Hence, it reflected that the CBT concept failed to apply 

to the World War II case. 

 A couple suggestions have been proposed. 1) it should have an additional study 

and research on oral history of the World War II as most of people living in the era of World 

War II are getting older and dying. This will be a basic knowledge for youth in the community 

to prepare themselves being the guides for the Road. 2) it is important for community to 

aware of the impact of tourism which will help the sustainable tourism management.        
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
ท่ีมาและความสําคัญ 
 เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือท่ีชาวบ�านเรียกชื่อว�า เส�นทางห�วยปลามุง เป�นเส�นทาง 

รกร�าง ต้ังอยู�ทางทิศใต�ของบ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน เส�นทาง

ดังกล�าวเป�นเส�นทางประวัติศาสตร.ท่ีมีความสําคัญในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ระหว�างป0 พ.ศ. 2485-

2487 เส�นทางนี้ได�ถูกปรับพ้ืนท่ีให�เป�นเส�นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุ9น เพ่ือมุ�งหน�าไปยังประเทศพม�า 

และในเวลาต�อมาในช�วงปลายสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส�นทางดังกล�าวได�กลายเป�นเส�นทางในการ

ถอยทัพของทหารญ่ีปุ9น ภายหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส�นทางสายนี้เป�นเพียงเส�นทางท่ี

ชาวบ�านใช�เดินหาของป9าเพ่ือการดํารงชีพ และมีเพียงชาวบ�านท่ีร�วมสมัยนั้นจะทราบว�าแต�เดิม

เส�นทางนี้เป�นเส�นทางเดินทัพท่ีสําคัญของทหารญ่ีปุ9น  

 ประวัติของเส�นทางดังกล�าวได�ถูกบันทึกความรู�ท่ีได�จากการศึกษาเส�นทางและการเดิน

สํารวจของ โครงการศึกษาเชิงอนุรักษ.แหล�งฝ=งศพทหารญ่ีปุ9นสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัด

แม�ฮ�องสอน โดยห�างหุ�นส�วนเฌอกรีน ได�มีการสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ข้ึนในป0 พ.ศ. 

2531 โดยสํารวจทางโบราณคดีและจัดทํารายงานสํารวจของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้1    

ซ่ึงเป�นการบันทึกรายละเอียดของหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ และได�มีการขุดค�นหลุมฝ=งศพเพ่ือหา

หลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถึงแม�ว�า ข�อมูลท่ีถูกบันทึกนั้นเป�นการศึกษาเพ่ือระบุถึงหลักฐาน

ทางโบราณคดีท่ีค�นพบในเบื้องต�น แต�เป�นข�อมูลสําคัญท่ีสามารถปูทางเพ่ือท่ีจะนําเสนอให�เส�นทาง

ดังกล�าวพัฒนาให�เป�นเส�นทางเพ่ือการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ.ต�อไป 

 จนกระท่ัง อีกหนึ่งโครงการวิจัยท่ีมีการศึกษาสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ 

คือโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�างยั่งยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัด

แม�ฮ�องสอน ซ่ึงหลังจากการสํารวจเส�นทางในป0 พ.ศ. 2551 ได�มีการบันทึกข�อมูลของ หลักฐานทาง

โบราณคดีของสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงหลักฐานบางประเภทยังคงปรากฏแบบปฐมภูมิ กล�าวคือ 

                                                 

 1 ห�างหุ�นส�วนเฌอกรีน, รายงานการขุดค�นตามโครงการศึกษาเชิงอนุรักษ$แหล&งฝ(งศพ
ทหารญ่ีปุ+นสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดแม&ฮ&องสอน (ลําพูน: ม.ป.ท., 2542), ไม�ปรากฎเลขหน�า. 
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สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกจัดต้ังอย�างไร ป=จจุบันยังคงปรากฏอยู�เช�นนั้นหากแต�ทรุดโทรมลงตาม

กาลเวลา อาทิเช�น สะพานไม� หมุดป=กเสาโทรเลข หรือแม�กระท่ังสภาพถนนบางช�วงท่ีถูกสร�างในสมัย

ดังกล�าว เป�นต�น นอกจากนี้ ยังได�มีการบันทึกเรื่องเล�าจากความทรงจําเก่ียวกับเส�นทางสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 สายนี้ของคนขุนยวมท่ีร�วมสมัยไว�ในงานวิจัยเช�นกัน2 หลักฐานเหล�านี้ถือว�ามีคุณค�าทางด�าน

ประวัติศาสตร.และวิชาการ ซ่ึงในระหว�างข้ันตอนการประมวลความรู�เก่ียวกับสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ทางโครงการวิจัยฯ ก็ได�มีการนําเสนอและเผยแพร�ผลงานวิชาการได�ทราบถึงผลงานการวิจัย รวมถึง

ข�อมูลต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 แห�งนี้ ในรูปแบบเวทีชาวบ�านให�กับชาวขุนยวม 

จากข�อมูลทางวิชาการท่ีได�ถูกเผยแพร�จึงเป�นส�วนสําคัญ ท่ีทําให�หน�วยงานท�องถ่ินและชาวบ�านท่ีเป�น

เจ�าของพ้ืนท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน.ท่ีได�รับหากมีการพัฒนาเส�นทางสายนี้เพ่ือเป�นแหล�งท�องเท่ียว ท่ีมี

ชื่อเสียงอีกแห�งหนึ่งของอําเภอขุนยวม เม่ือมีการเผยแพร�จากงานวิจัย เส�นทางดังกล�าวจึงเป�นท่ีรู�จักใน

ฐานะเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 ต�อมา สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (The Thailand Community Based Tourism 

Institute : CBT-I) ก็ได�เข�ามามีบทบาทในการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลก

ครั้งท่ี 2 โดยเป�นภาคีเครือข�ายกับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม�ฮ�องสอน สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน

ก�อต้ังข้ึนเม่ือประมาณปลายป0 2549 เป�นสถาบันท่ีเผยแพร�งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและงานวิจัยด�าน

การท�องเท่ียวโดยชุมชนทางภาคเหนือ ท่ีได�รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

และโครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological Social Tour Project-

REST)3 ฐานความคิดของการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น คือ การท�องเท่ียวเป�นเครื่องมือในการพัฒนา

ชุมชนและเพ่ือให�การท�องเท่ียวท่ีเข�าไปในชุมชนชนบทยั่งยืน ชุมชนจะต�องเข�ามามีส�วนร�วมและได�รับ

ประโยชน.จากการท�องเท่ียว หน�าท่ีหลักของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนคือ ประสานงานสนับสนุน

งานวิจัยการท�องเท่ียวโดยชุมชน ให�บริการด�านข�อมูลและอบรมความรู�เก่ียวกับแนวคิดการท�องเท่ียว

โดยชุมชน และมีการสร�างเครือข�ายภาคีเพ่ือร�วมใช�แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเป�นเครื่องมือใน

การพัฒนาชุมชน  

                                                 

 2 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ$โครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย&างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม&ฮ&องสอน (เล&มท่ี 3:
ภาคผนวกด�านโบราณคดี) (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 390-401. 
 3 สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน, ความเป>นมา, เข�าถึงเม่ือ 19 กันยายน 2554, เข�าถึง
ได�จาก http://www.cbti.org/about_history.php 
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 นอกจากนี้ การนําเสนอคู�มือของการท�องเท่ียวโดยชุมชนได�อธิบายส�วนสําคัญของ
กระบวนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้นว�า ชุมชนเองมีความจําเป�นต�องเตรียมความพร�อมและ
สร�างความแข็งแรงให�กับชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียว ในขณะเดียวกันก็ต�องรณรงค.กับคนในสังคม 
เพ่ือชี้ให�เห็นถึงความแตกต�างของการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวท่ัวไป กระตุ�นให�เห็นถึง
ความสําคัญและการเป�นนักท�องเท่ียวแบบ CBT ให�มากข้ึนเพ่ือสร�างการรับรู�และความเข�าใจต�อ
บทบาทของชุมชนท�องถ่ินในการอนุรักษ.ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสานวัฒนธรรมด้ังเดิม4 
 ทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน เป�นภาคีหนึ่งของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ภายหลังจากได�มีการบันทึกข�อตกลงร�วมกันในป0 พ.ศ. 2553 เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในกระบวนการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนร�วมกัน ซ่ึงก�อนหน�านี้ทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนได�มีแนวทางการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนจํานวน 5 พ้ืนท่ีในโซนทางใต�ของจังหวัดแม�ฮ�องสอน ได�แก� 
อําเภอเมือง อําเภอขุนยวม อําเภอแม�ลาน�อย อําเภอแม�สะเรียง และอําเภอสบเมย โดยได�รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมไปถึงการพัฒนาเส�นทาง
ท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีสายใต�ของจังหวัดแม�ฮ�องสอนเพ่ือเชื่อมโยงกับเส�นทางจังหวัดตากในอนาคต โดยมี
อาจารย.ประจําหน�วยจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนในแต�ละพ้ืนท่ีเป�นผู�รับผิดชอบหลัก5  
 ภายในป0เดียวกันของบ�านต�อแพ พ้ืนท่ีอําเภอขุนยวม ได�จัดทําแผนพัฒนาชุมชนของ
หมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา ได�มีการเสนอของบประมาณจากองค.การบริหารส�วนตําบลแม�เงาข้ึนในป0 
พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 ให�เป�นแหล�งท�องเที่ยวของหมู�บ�าน6 ดังนั้น 
ทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาขุนยวม จึงได�นําเสนอแผนของการจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดแม�ฮ�องสอน (CBT: Community Based Tourism) ให�กับทางผู�ใหญ�บ�าน
และคณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ ซึ่งต�อมาทางผู�ใหญ�บ�านและคณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพจึงมี
ความเห็นชอบร�วมกันที่จะพัฒนาบ�านต�อแพเป�นพื้นที่แหล�งท�องเที่ยวตามโครงการการท�องเที่ยว 
โดยชุมชน มีหน�วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ คือ วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาขุนยวม
แล�ว นอกจากนี้ยังมีองค.การบริหารส�วนตําบลแม�เงา เป�นหน�วยงานท�องถ่ิน ร�วมกับโครงการสืบค�น

                                                 

 4 พจนา  สวนศรี,  คู&มือการจัดการท&องเท่ียวโดยชุมชน:Community based 
tourism handbook (กรุงเทพฯ: โครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ, 2546), 14. 
 5 สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน,  ก�าวย&างความร&วมมือในการทํางาน CBT ระหว&าง
สถาบันการท&องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I และวิทยาลัยชุมชน แม&ฮ&องสอน (วชช.มส.), เข�าถึงเม่ือ 9 
กันยายน 2554, เข�าถึงได�จาก http://www.cbti.org/news/participation_cbti_and_mcc.pdf 
 6 คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ, แผนพัฒนาบ�านต&อแพ ตําบลแม&เงา อําเภอขุนยวม 
จังหวัดแม&ฮ&องสอน (แม�ฮ�องสอน: ม.ป.ท., 2553), 24. 
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และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 3 ซ่ึงความร�วมมือของท้ัง 3 หน�วยงานนั้นได�เริ่มต�นข้ึนอย�าง
เป�นทางการเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีการบันทึกข�อตกลง (MOU) ในหัวข�อ “ความ
ร�วมมือในการจัดการความรู�ประวัติศาสตร.และโบราณคดีในพ้ืนท่ีขุนยวมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” 
ร�วมกัน  
 ภายหลังโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนของบ�านต�อแพเกิดข้ึนอย�างเป�นทางการนั้น 
พบว�าการมีส�วนร�วมของชุมชนต�อแพ คือการท่ีผู�ใหญ�บ�านต�อแพและคณะกรรมการหมู�บ�านได�เข�ามา
ประชุมวางแผนโดยมีอาจารย.ประจําหน�วยจัดการศึกษาขุนยวมเข�าร�วมวางแผนจัดการการท�องเท่ียว 
โดยเบื้องต�นได�มีการจัดกิจกรรมกับชุมชน อาทิเช�น การศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี การพัฒนาเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 การฝvกอบรมถ�ายทอดความรู�ด�านมัคคุเทศก.ท�องถ่ิน และหลักสูตรภาษาต�างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ9น) เป�นต�น 
 ท้ังนี้จึงได�เข�าร�วมสังเกตการณ.ในข้ันตอนการฝvกอบรมปฏิบัติการของการเป�นมัคคุเทศก.
ท�องถ่ิน ซ่ึงเป�นกิจกรรมหนึ่งของโครงการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เนื้อหาของกิจกรรมเป�นการ
อบรมของการเป�นมัคคุเทศก. รวมถึงการถ�ายทอดความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร.โบราณคดีให�กับ
ชาวบ�านท่ีเข�าร�วมกิจกรรม และในช�วงท�ายของกิจกรรม ได�มีการทดลองเดินเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 (ชุมชนต้ังชื่อเส�นทางนี้ว�า เส�นทางห�วยปลามุง) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และนอนค�างแรม 
จํานวน 1 คืน  
 กระบวนการจัดกิจกรรมแบ�งเป�นหลายส�วน ส�วนหนึ่งเป�นการเข�าร�วมกิจกรรมท่ีได�รับการ
อบรมความรู�แบบจํากัดชั่วโมง และส�วนหนึ่งเป�นการออกภาคสนาม โดยการเดินบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น พบว�าวัตถุสิ่งของสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 บางส�วนถูกเคลื่อนย�ายเพ่ือนํามา
จัดวางใหม� อีกท้ังมีการวางแผนเสนองบประมาณเพ่ือสร�างสิ่งก�อสร�างและถางหญ�าบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมไปถึงการสนทนากันถึงวิธีการเดินทางของนักท�องเท่ียวท่ีอาจมีการจัดเช�า
ยานพาหนะประเภทจักรยานและมอเตอร.ไซค.วิบาก ส�วนด�านเนื้อหาความรู� ท่ีสะท�อนความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร.สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ปรากฏอยู� ณ ท่ีเดิม การ
มีเรื่องเล�าผ�านความทรงจําของคนร�วมสมัย สิ่งเหล�านี้ไม�ได�มีการพูดถึงในวงสนทนา ซ่ึงเป�นการสะท�อน
ให�เห็นว�า ชาวบ�านท่ีเข�าร�วมกิจกรรม รวมถึงผู�รับผิดชอบโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ขาดการ
ตระหนักถึง เนื้อหาความรู�เก่ียวกับคุณค�าและความสําคัญของหลักฐานท่ีปรากฏในสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 บนเส�นทางสายนี้ 
 ในขณะท่ีสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) เน�นให�ชุมชนเข�ามามีส�วนร�วม ใช�การ
ท�องเท่ียวเป�นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน การได�รับประโยชน.จากการท�องเท่ียว การตระหนักถึง
ทรัพยากรในพ้ืนท่ีนั้น ข้ันตอนท่ีสําคัญและจําเป�นต�องทําคือ การเตรียมความพร�อมและให�ชุมชนเข�าใจ
การเป�นแหล�งท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชน จึงทําให�เกิดข�อสงสัยและได�ต้ังคําถามใน
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กระบวนการของการจัดการการท�องเท่ียว โดยแบ�งออกเป�น 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก กรณีของการ
เตรียมความพร�อมของโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ประเด็นท่ี 2 เม่ือเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ถูกจัดให�เป�นเส�นทางท�องเท่ียวของโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น กลุ�มท่ีเก่ียวข�องจะมีการ
จัดการเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพอย�างไร สอดคล�องกับแนวคิดของการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนหรือไม� อย�างไร 
 จากการต้ังข�อสงสัยด�วยประเด็นดังกล�าวจึงต�องการศึกษาถึงการนําโครงการการท�องเท่ียว
โดยชุมชน (CBT) เข�ามาจัดการพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล�าวส�งผลกับการจัดการเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
อย�างไร เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการท�องเท่ียวต�อไป โดยทําการศึกษาท้ังแบบสัมภาษณ. การ
สังเกตการณ. วิเคราะห.และประเมินผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเส�นทางสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 อันเป�นมรดกวัฒนธรรมท่ีสําคัญให�ดํารงอยู�กับชาวขุนยวมต�อไป  
 
วัตถุประสงค$ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห.และประเมินผลท่ีได�จากการนําแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน (CBT) มาใช�บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยท่ีคน
ในท�องถ่ินเข�าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ.เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อันเป�นมรดกทางวัฒนธรรม
ให�สืบต�อไป 
  
คําถามของการวิจัย  
 การท่ีหน�วยงานท�องถ่ินนําแนวคิดของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เป�นไปตามหลักการ
ของการท�องเท่ียวโดยชุมชนหรือไม� อย�างไร และแนวทางการจัดการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดจากคนในท�องถ่ินเป�นแบบใด  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี: 
 เส�นทางประวัติศาสตร. ระหว�างเส�นทางจากบ�านต�อแพ-ค�ายห�วยปลามุง อําเภอขุนยวม 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร ซ่ึงเป�นเส�นทางท่ีถูกเลือกให�พัฒนาเป�นเส�นทาง
เพ่ือการท�องเท่ียว 
 ขอบเขตด�านเนื้อหา: แบ�งเนื้อหาออกเป�น 4 เนื้อหาหลัก ได�แก� 
 เนื้อหาท่ี 1 แนวคิดหลักท่ีเก่ียวข�อง 2 แนวคิดได�แก� แนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ประกอบด�วยเนื้อหาเก่ียวกับแนวคิด หลักการ องค.ประกอบ และกระบวนการเตรียมความพร�อมของ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 6 

การท�องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงตัวอย�างงานวิจัยของแหล�งท�องเท่ียวท่ีใช�กระบวนการจัดการท�องเท่ียว
โดยชุมชนเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�ท้ังกรณีท่ีล�มเหลวและกรณีท่ีประสบความสําเร็จ และแนวคิดด�านการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ.ทางกายภาพ ประกอบด�วยเนื้อหาด�านส�วนประกอบของการจัดการ
แหล�งท�องเท่ียว รวมถึงการยกตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท่ีร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�นเดียวกันกับ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัด
แม�ฮ�องสอน  
 เนื้อหาท่ี 2 เส�นทางสงครามโลกครามโลกครั้งท่ี 2 เป�นการศึกษาทบทวนเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร.ของเส�นทางฯ และศึกษาข�อมูลและงานวิจัยท่ีเคยมีการศึกษาเก่ียวกับเส�นทาง
ประวัติศาสตร.สงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมถึงการอธิบายคุณค�าและความสําคัญของเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สายนี้อันเป�นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 
 เนื้อหาท่ี 3 กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ได�แก� บทบาทหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง แผนการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และ
สถานการณ.ของกระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเกิดข้ึนบริเวณเส�นทางสงครามโลก    
ครั้งท่ี 2  
 เนื้อหาท่ี 4 การจัดการการท�องเท่ียวของตัวอย�างสถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร.ร�วมสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในป=จจุบัน ได�แก� พิพิธภัณฑ.ช�องเขาขาดและ
ความทรงจํา และสะพานข�ามแม�น้ําแคว จังหวัดกาญจนบุรี  
 ขอบเขตเวลา  
 1. ประวัติศาสตร$พ้ืนท่ี ศึกษาเฉพาะช�วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ต้ังแต� พ.ศ.2484-2487 
 2. การจัดการการท&องเท่ียวโดยชุมชน ศึกษากระบวนการจัดการในช�วงระหว�างเดือน
เมษายน 2554- เดือนกุมภาพันธ. 2555 
 
กรอบแนวทางของการวิจัย 
 กรอบแนวทางของการวิจัย เรื่อง การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ศึกษากระบวนการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางในป=จจุบันเป�นไปตามหลักของ 
CBT อย�างไร เพ่ือประเมินผลท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และเสนอแนวทางการการ
จัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (แผนผังท่ี 1)  
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แผนผังท่ี 1 แสดงถึงกรอบแนวทางของการวิจัย  
 
 จากแผนผัง สามารถอธิบายได�ว�า กรอบเนื้อหาท่ีมีความสัมพันธ.กันออกเป�น 4 ส�วนหลัก 
ดังนี้ ส�วนแรกคือ เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการท�องเท่ียว ดังนั้นใน
การศึกษาจึงจําเป�นต�องมีการศึกษาข�อมูลประวัติศาสตร.ความเป�นมาท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือทราบถึงคุณค�า
และความสําคัญท่ีควรตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ. ส�วนท่ี 2 หน�วยงานท�องถ่ินและบุคคลท่ี
เก่ียวข�อง เป�นการศึกษาบทบาทหน�าท่ีในโครงการของการท�องเท่ียวโดยชุมชนของแต�ละฝ9าย รวมไป
ถึงการสัมภาษณ.เรื่องความเข�าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) ซ่ึงเป�นผลท่ีเชื่อมโยงตามมา
ใน ส�วนท่ี 3 คือ การศึกษากระบวนการจัดการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีการ

การจัดการเส�นทางสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 

แนวคิดและหลักการ 
ของการท�องเท่ียว 
โดยชุมชน (CBT) 

แนวคิดการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวทางกายภาพ 

บทบาทหน�าท่ีของหน�วยงานท�องถ่ิน 
และบุคคลท่ีเก่ียวข�อง 

กระบวนการจัดการ
ท�องเท่ียวบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 
ภายใต�โครงการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน 

เส�นทางสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 

 

วิเคราะห.ผลจากการจัดการบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

 

แนวทางการจัดการ 
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
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ประเมินผล และสัมภาษณ.ผู�นําและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง ส�วนท่ี 4 คือ การศึกษาแนวคิดการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน เพ่ือทราบถึงหลักการ องค.ประกอบและกระบวนการจัดการอย�างไร และให�ความรู�เก่ียวกับ
ตัวอย�างงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษาแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีกระบวนการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
เพ่ือนําผลการประเมินผลท่ีได�นําไปสู�การวิเคราะห.ผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือนําไปสู�การเสนอแนวทางการ
จัดการการท�องเท่ียวเส�นทางประวัติศาสตร.สายนี้ต�อไป 
 
นิยามศัพท$เฉพาะ 
 การท&องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) ในท่ีนี้ยึดหลัก
ความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน พจนา สวนศรี (ผู�อํานวยการ สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
(CBT-I) ให�ความหมายว�า การท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล�อม สังคม และวัฒนธรรม 
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป�นเจ�าของมีสิทธิในการ
จัดการดูแลเพ่ือให�เกิดการเรียนรู�แก�ผู�มาเยือน7  
 คณะกรรมการการท&องเท่ียวบ�านต&อแพ ในท่ีนี้ หมายถึง กลุ�มคนในชุมชนท่ีเข�าร�วม
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ และเป�นกลุ�มท่ีรับผิดชอบหลักในการจัดการการท�องเท่ียว
โดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�แก� ผู�ใหญ�บ�าน กรรมการหมู�บ�านและคนในชุมชนท่ีสนใจ
เก่ียวข�องกับการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 โครงการ CBT บ�านต&อแพ หมายถึง โครงการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีจัดต้ัง
ข้ึนเพ่ือจัดการการท�องเท่ียวท่ีหมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
 วชช.ขุนยวม หมายถึง วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ซ่ึง
เป�นหน�วยงานหลักท่ีเก่ียวข�อง โดยมีบุคลากรท่ีเก่ียวข�องได�แก� รองผู�อํานวยการ และนักวิชาการ
การศึกษา 
 โครงการวิจัย ในท่ีนี้หมายถึง “โครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�าง
ยั่งยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน” รหัสโครงการ RDG5000006 สนับสนุน
การวิจัยโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในท่ีนี้หมายถึง เส�นทางท่ีได�มีการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน จากคนในท�องถ่ิน   
  

                                                 

 7 พจนา  สวนศรี, คู&มือการจัดการท&องเท่ียวโดยชุมชน: Community based 
tourism handbook, 14. 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัย ผู�ศึกษาได�แบ�งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป�น 5 ส�วนหลักดังนี้ 
 1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 
  1.1 แนวคิดและความหมายของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) 
  1.2 แนวทางการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ.ทางกายภาพ 
  1.3 ประวัติศาสตร.สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเก่ียวข�องกับพ้ืนท่ีของเส�นทางสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 บ�านต�อแพ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน จากมรดกทางวัฒนธรรมสู�แหล�งท�องเท่ียว 
  1.4 ศึกษาตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  1.5 ศึกษาตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท่ีเน�นการย�อนรอยประวัติศาสตร.สมัยสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 ได�แก� ทางรถไฟสายมรณะ สะพานข�ามแม�น้ําแคว และพิพิธภัณฑ.ช�องเขาขาด จังหวัด
กาญจนบุรี 
 2. การลงพ้ืนท่ีวิจัย 
  2.1 เข�าร�วมกิจกรรมและสังเกตการณ.ในกระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ท่ีวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน พ้ืนท่ีการศึกษาอําเภอขุนยวม เป�นหน�วยงานหลักได�จัดกิจกรรมข้ึนอย�าง
เป�นทางการ เพ่ือสังเกตการณ. ถ�ายภาพและบันทึกข�อมูล 
  2.2 ศึกษาบทบาทของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบ  
  2.3 สัมภาษณ.ผู�นําและบุคคลท่ีเก่ียวข�อง เก่ียวความเข�าใจของการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) รวมถึงความรู�เก่ียวกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 3. ประมวลข�อมูลเพ่ือนําไปสู�การวิเคราะห.ผลจากการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อ
แพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
  นําความรู�ท่ีได�จากการศึกษาทบทวนและนําข�อมูลสัมภาษณ. เพ่ือประมวลเนื้อหาทํา
ความเข�าใจเก่ียวกับกระบวนการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเป�นอย�างไร โดยเปรียบเทียบ
ยกตัวอย�างโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืน และตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือแสดงให�เห็นความเป�นเอกลักษณ.และจุดเด�นของแหล�ง
ท�องเท่ียว รวมถึงป=ญหาและวิธีการจัดการแก�ไขในการจัดการการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 
 4. วิเคราะห.และประเมินข�อมูล เพ่ือตอบตามวัตถุประสงค. 
  ประเมินผลของลักษณะการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน บนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 โดยคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพภายใต�โครงการ CBT  
 5. สรุปและเสนอแนะแนวทางของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 (เส�นห�วยปลามุง) บ�านต�อแพ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
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ประโยชน$ท่ีคาดว&าจะได�รับ 
 1. ทําให�ทราบถึงกระบวนการในการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพท่ีแท�จริง 
และเม่ือพบป=ญหาในระหว�างการเตรียมความพร�อม เพ่ือทราบข�อดีและข�อบกพร�องเพ่ือให�ผู�ท่ีมีส�วน
เก่ียวข�องนําไปพัฒนาการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 2. เม่ือเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ถูกพัฒนาเส�นทางเพ่ือเป�นแหล�งท�องเท่ียว คนใน
ท�องถ่ินได�เกิดความตระหนักถึงคุณค�าและความสําคัญโดยร�วมกันอนุรักษ.เส�นทางและวัตถุสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ และให�ชุมชนสามารถนําแนวทางการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
เพ่ือเป�นแหล�งท�องเท่ียวคู�ขนานไปกับแหล�งเรียนรู�ของชุมชนได�  
 
ข�อจํากัดในการวิจัย 
 1. เนื่องจากผู�ศึกษาไม�ได�เป�นคนในพ้ืนท่ี จึงไม�สามารถเข�าร�วมกิจกรรมในกระบวนการ
จัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพได�ตลอดระยะเวลา 1 ป0 ได�ทุกกิจกรรม อีกท้ังการจัดการ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ มีข�อมูลท่ีมีความเคลื่อนไหว และดําเนินการอย�างรวดเร็ว จึงต�องมี
การศึกษาและเก็บข�อมูล  
 2. การนัดพบเพ่ือสัมภาษณ.คณะกรรมการการท�องเท่ียวบางท�านมีข�อจํากัดของเวลา 
ดังนั้น ในการสัมภาษณ.จึงจําเป�นต�องนัดสัมภาษณ.ร�วมกันเป�นกลุ�ม ได�เฉพาะเวลาเย็นหลังเลิกทํางาน 
ทําไร�เท�านั้น  
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บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  
 ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห�การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส$นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส$นทางห$วยปลามุง) บ$านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน” 
เป3นการศึกษาในประเด็นของการนําแนวคิดของการท�องเท่ียวโดยชุมชนเข$ามาใช$ในกระบวนการ
จัดการการท�องเท่ียวบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังนั้น ผู$ศึกษาจําเป3นต$องศึกษา ค$นคว$า ทบทวน
แนวคิด ตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวภายใต$แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน บทความ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข$อง เพ่ือเป3นการปูพ้ืนและสร$างกรอบของการศึกษาเพ่ือเป3นแนวทางสําหรับการตอบตาม
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว$ ท้ังนี้ได$แบ�งหัวข$อหลัก ออกเป3น 4 หัวข$อ ดังนี้  
 1. แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 2. แนวทางการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ  
 3. การจัดการมรดกวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป3นแหล�งท�องเท่ียว 
 4. คุณค�าของทรัพยากรวัฒนธรรม 
 5. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข$อง  
 จากหัวข$อหลัก 6 หัวข$อข$างต$น สามารถอธิบายรายละเอียดได$ดังต�อไปนี้ 
 
แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) 
 เพ่ือเป3นการทําความเข$าใจเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ$านต�อแพ  
บนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู$ศึกษาได$นําแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนมาเป3นหลักในการศึกษา  
ซ่ึงภายใต$กรอบแนวคิดนี้มีเนื้อหาหลักประกอบด$วย ความเป3นมา ความหมาย องค�ประกอบ และ
กระบวนการเตรียมความพร$อมของการท�องเท่ียวโดยชุมชนภายใต$ความรู$จากสถาบันการท�องเท่ียว
โดยชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความเป-นมาของแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 แรกเริ่มของแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน มาจากการพัฒนารูปแบบของการจัดการการ
ท�องเท่ียวท่ีมาจากการจัดการการท�องเท่ียวท่ีมีส�วนร�วมของประชาชน และการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนโดยมี
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ชุมชนเป3นฐานในการจัดการรูปแบบของการท�องเท่ียว (Community Based Sustainable Tourism 
– CBST) จนกระท่ังโครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (Responsible Ecological Social 
Tour Project-REST) เป3นผู$บุกเบิกงานด$านการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทย และได$
ต้ังชื่อรูปแบบของการท�องเท่ียวท่ีมีชุมชนเป3นศูนย�กลางการท�องเท่ียวว�า “การท�องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism-CBT)”1 และปลายป^ พ.ศ. 2549 จึงได$มีการจัดต้ังองค�กรอย�างเป3น
ทางการชื่อว�า “สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (The Thailand Community Based Tourism 
Institute : CBT-I)”2 ซ่ึงเป3นองค�กรท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยตรง ท้ังนี้มีการ
จัดต้ังสํานักงานท่ีจังหวัดเชียงใหม� เป3นองค�กรท่ีสนับสนุนด$านการวิจัยการท�องเท่ียวโดยชุมชน และ
การอบรมเก่ียวกับแนวคิดของการท�องเท่ียวโดยชุมชน และท่ีสําคัญเป3นองค�กรท่ีได$อบรมความรู$
เก่ียวกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนให$กับอาจารย�จากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษา
อําเภอขุนยวม เพ่ือนําความรู$ดังกล�าวมาเผยแพร�ความรู$เก่ียวกับแนวคิด ความเป3นมาเก่ียวกับการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนสู�ชุมชน   
 ความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชน ได$มีการนิยาม
ความหมายของ การท�องเท่ียวโดยชุมชน3 ว�า “ทางเลือกในการจัดการท�องเท่ียวท่ีชุมชนเข$ามามีส�วน
ร�วมในการกําหนดทิศทางของการท�องเท่ียวบนฐานคิดท่ีว�า ชาวบ$านทุกคนเป3นเจ$าของทรัพยากรและ
เป3นผู$มีส�วนได$เสียจากการท�องเท่ียว โดยการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู�ในท$องถ่ินด$านต�าง ๆ ไม�ว�าจะเป3น
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร� วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชุมชน มาใช$เป3นต$นทุนหรือ
วิจัยในการจัดการท�องเท่ียวอย�างเหมาะสม รวมท้ังมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให$มีความรู$
ความสามารถในการดําเนินงานต้ังแต�การตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียนโดย
เน$นให$เ กิดความยั่งยืนสู�คนรุ�นลูกรุ�นหลานและเกิดประโยชน�ต�อท$องถ่ิน ตลอดจนคํานึงถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป3นสําคัญ” 

                                                 

 1 พจนา สวนศรี,  คู�มือการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน : Community based 
tourism handbook (กรุงเทพฯ: โครงการท�องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ, 2546), 13.  
 2 สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน, CBT-I,  เข$าถึงเม่ือ 18 มีนาคม 2557, เข$าถึงได$จาก
http://www.cbt-i.org/index.php?ge=cbti  
 3 สินธุ� สโรบล,  การท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ<พ้ืนท่ีภาคเหนือ 
(กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), 12.  
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 พจนา สวนศรี ได$ให$ความหมายว�า การท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism 
- CBT)4 คือ การท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล$อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทาง
โดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป3นเจ$าของมีสิทธิในการจัดการดูแล
เพ่ือให$เกิดการเรียนรู$แก�ผู$มาเยือน 
 นอกจากนี้ ผู$นําชาวบ$านท่ีได$ทําเรื่องการท�องเท่ียวโดยชุมชน จํานวน 60 คน จากชุมชน 
30 คน ท่ัวประเทศ ได$ร�วมกันระดมความคิด โดยให$ความหมายว�า การท�องเท่ียวโดยชุมชนเป3น 
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ท่ีมีการบริหารจัดการโดยชุมชนอย�างมีส�วนร�วมเพ่ือกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู$ การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรม5 นิยามดังกล�าวนี้
ถือเป3นแนวคิดท่ีชุมชนท่ีเข$าร�วมโครงการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ได$ร�วมกันระดมความคิดใน
การสร$างนิยามของคําว�า การท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 จากการทบทวนข$างต$น สามารถสรุปได$ว�า การท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism) เป3นรูปแบบการจัดการการท�องเท่ียวโดยท่ีคนในชุมชนเป3นกลไกหลักในการกําหนด และเป3น
ตัวขับเคลื่อนการท�องเท่ียวให$กับแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน ในขณะเดียวกันต$องให$การท�องเท่ียวเป3น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให$ดีข้ึนมากกว�าท่ีจะให$ชุมชนได$รับผลประโยชน�เป3นหลัก โดยท่ีชุมชนนั้น
ต$องตระหนักถึงความรู$และคุณค�าของพ้ืนท่ีของชุมชนด$วยเช�นกัน  
 องค<ประกอบของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 พจนา สวนศรี ได$มีการกําหนดองค�ประกอบของการท�องเท่ียวโดยชุมชน แบ�งออกเป3น 4 
องค�ประกอบ ได$แก� 1.ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2.องค�กรชุมชน 3.การจัดการ และ 4.การ
เรียนรู$ ดังนี้  
 องค<ประกอบท่ี 1 ดAานทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม คือ ชุมชนมีฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ� และมีวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพาและใช$ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน อีกท้ังชุมชน
มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป3นเอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน ในส�วนนี้ เป3นการทําให$ชุมชนมีจิตสํานึกและตระหนัก
ถึงความเป3นเจ$าของของพ้ืนท่ี เนื่องจากเป3นความรู$และเป3นเรื่องท่ีใกล$ตัวของชุมชนเองมากท่ีสุด 
รวมท้ังทําให$ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมยังคงปรากฏให$เห็นในชุมชนจากรุ�นสู�รุ�น ท้ังจาก
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ การรื้อฟrsนและการอนุรักษ�ภูมิปtญญาท$องถ่ินในชุมชน เพ่ือสร$างความ

                                                 

 4 พจนา สวนศรี, คู�มือการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน : Community based 
tourism handbook, 14. 
 5 พจนา สวนศรี, “การท�องเท่ียวโดยชุมชนกับความเป3นวิชาการ,” ใน CBT มีมิติ พ้ืนท่ี
ทางสังคมของชุมชนในการกําหนดทิศทางการท�องเท่ียวสรAางการเรียนรูAระหว�างเจAาของบAานกับ 
ผูAมาเยือน (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.), 8.  
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ภาคภูมิใจในชุมชน และท่ีสําคัญคือชุมชนเห็นคุณค�าและสามารถท่ีจะค$นหาวิธีการในการอนุรักษ�
ทรัพยากรเหล�านี้ต�อไป   
 องค<ประกอบท่ี 2 ดAานองค<กรชุมชน คือ ชุมชนมีระบบสังคมท่ีเข$าใจกัน มีปราชญ�หรือผู$
มีความรู$ และทักษะในเรื่องต�าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู$สึกเป3นเจ$าของและเข$ามามีส�วนร�วมใน
กระบวนการพัฒนา ในองค�ประกอบนี้เป3นส�วนท่ีเก่ียวกับบทบาทของคนในชุมชนโดยตรงท่ีเป3นกลุ�มท่ี
ขับเคลื่อนให$เกิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงแต�ละบุคคลล$วนแล$วมีความสําคัญแตกต�างกันไป อาทิ
เช�น ผู$นํา นักปราชญ� นักประชาสัมพันธ� ในชุมชนนั้น ๆ โดยท่ีสามารถทํางานและประสานงานร�วมกัน
และสนับสนุนแนวทางบริหารจัดการการท�องเท่ียวไปในทิศทางเดียวกันได$   
 องค<ประกอบท่ี 3 ดAานการจัดการ คือ มีการสร$างกฎและกติกาในการจัดการสิ่งแวดล$อม 
วัฒนธรรมและการท�องเท่ียว รวมถึงมีองค�กรหรือกลไกในการทํางานเพ่ือจัดการการท�องเท่ียว และ
สามารถเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได$ มีการกระจายผลประโยชน�ท่ีเป3นธรรม 
มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ในองค�ประกอบนี้จําเป3นต$องมี
การวางแผนงานโดยท่ีคนในชุมชนต$องเข$ามามีบทบาทและส�วนร�วมในการตัดสินใจ เพ่ือเตรียมแผน
แนวทางการจัดการการท�องเท่ียว อีกท้ังยังมีส�วนร�วมในการเตรียมการจัดสรรการกระจายรายได$
สําหรับสาธารณประโยชน�ของชุมชน 
 องค<ประกอบท่ี 4 ดAานการเรียนรูA คือ ลักษณะของกิจกรรมการท�องเท่ียวสามารถสร$าง
การรับรู$ และความเข$าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกันระหว�างชาวบ$านกับผู$มาเยือน โดยมี
ระบบการจัดการให$เกิดกระบวนการเรียนรู$ สร$างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้ังในส�วนของชาวบ$านและผู$มาเยือน องค�ประกอบนี้ เป3นส�วนสําคัญท่ีทําให$แหล�งท�องเท่ียว
มีความน�าสนใจมากยิ่งข้ึน และเป3นการแลกเปลี่ยนความรู$  แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว�าง
นักท�องเท่ียวและคนในชุมชนซ่ึงทําให$ต�างฝwายต�างเกิดความเคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต�างและศักด์ิศรี
ของความเป3นมนุษย� 
 จากองค�ประกอบของการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สามารถสรุปการเชื่อมโยงขององค�ประกอบ
แต�ละข$อได$ดัง แผนผังท่ี 2 
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แผนผังท่ี 2 แสดงองค�ประกอบของจัดการการการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 
 จากแผนผังดังกล�าวสามารถอธิบายได$ว�า องค�ประกอบท้ัง 4 ข$อนั้น มีความสัมพันธ�กัน 
เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญของการจัดการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน กล�าวคือ การจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน เน$นให$คนในชุมชนเป3นกลุ�มขับเคลื่อนหลักในกระบวนการจัดการการท�องเท่ียว 
ไม�ว�าจะเป3นการดูแลพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว การรื้อฟrsนภูมิปtญญา การถอดความรู$ทางประวัติศาสตร�
วัฒนธรรม และท่ีสําคัญคือ การมีส�วนร�วมหลักในการจัดการและการวางแนวทางการท�องเท่ียวอันเป3น
เครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให$มีความเข$มแข็งและส�งผลให$มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 อย�างไรก็ตาม สิ่งสําคัญท่ีจะทําให$ชุมชนสามารถใช$การท�องเท่ียวเป3นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนได$นั้น จําเป3นต$องมีความเข$าใจ และสามารถสร$างกระบวนการในการศึกษาค$นคว$าจาก
สิ่งที่ตัวเองมีนั้นหมายถึง ทรัพยากรทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม ไม�ว�าจะเป3นสถานที่สําคัญ หรือ 
ภูมิปtญญาเก�าแก�ของชุมชนผู$ซึ่งเป3นเจ$าของพ้ืนท่ี ชุมชนสามารถบริหารจัดการระบบการท�องเท่ียวได$  
 อย�างไรก็ตาม นอกเหนือจากการศึกษาองค�ประกอบท่ีสําคัญของการจัดการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนนั้น ยังจําเป3นต$องมีข้ันตอนท่ีใช$ในการขับเคลื่อนจําเป3นโดยผ�านกระบวนการเตรียมความพร$อม
เสียก�อน จึงสามารถทําให$การท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้นเกิดข้ึนได$ และพัฒนาไปสู�กระบวนการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างแท$จริง 
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 ดังนั้น อีกหนึ่งหัวข$อท่ีสําคัญในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน คือ กระบวนการเตรียม
ความพร$อมของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีรายละเอียดดังหัวข$อต�อไป 
 กระบวนการเตรียมความพรAอมชุมชนในการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
 พจนา สวนศรี6 ได$เขียนถึงความสําคัญของการเตรียมความพร$อมไว$ว�า หากไม�มีการ
เตรียมความพร$อมท่ีดี (Preparation) หรือขาดการทํางานแบบมีส�วนร�วม (Participation) รวมท้ังการ
ทํางานอย�างเป3นข้ันตอนมีความเชื่อมโยงสัมพันธ�กันอย�างเป3นกระบวนการแล$วนั้น การเปลี่ยนบทบาท
จากผู$ถูกท�องเท่ียวเป3นผู$ดําเนินการท�องเท่ียวด$วยตนเอง จะไม�ต�างอะไรจากการท�องเท่ียวท่ีเคยเกิดข้ึน
ในอดีต ดังนั้น ก�อนท่ีพ้ืนท่ีจะมีการเปyดให$นักท�องเท่ียวเข$ามาท�องเท่ียวในรูปแบบของการท�องเท่ียว
แบบ CBT นั้น ควรมีกระบวนการเตรียมความพร$อมเสียก�อน ดังท่ี พจนา สวนศรี ได$อธิบายไว$ว�า ใน
การเตรียมความพร$อมเพ่ือการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้นจะเกิดข้ึน จะต$องมีการงานวิจัยเพ่ือท$องถ่ินเข$า
มามีบทบาทในการสร$างองค�ความรู$ โดยเรียกว�า กระบวนการ CBR หรือ Community Based Research 
ซ่ึงหมายถึงการวางแผนการสร$างคําถาม การทํางาน การตัดสินใจบนฐานข$อมูลโดยท่ีผู$ใช$ความรู$นั้น 
คือ ชาวบ$าน โดยมีลักษณะข้ันตอน 3 ข้ันตอน คือ  
 1. การวิเคราะห�พ้ืนท่ี/ประเด็น เพ่ือพัฒนาโจทย�วิจัย  
 2. วิเคราะห�ผู$เก่ียวข$องและบทบาท ออกแบบงานวิจัย หาข$อมูลความรู$ พัฒนาศักยภาพ 
และปฏิบัติการ 
 3. สรุปบทเรียนและเขียนรายงาน ประสานพันธมิตร ยกระดับ และขยายผล 
 ซ่ึงใน 3 ข้ันตอนนั้นแสดงให$เห็นว�า กระบวนการในการเตรียมความพร$อมนั้น สิ่งสําคัญท่ี
ชุมชนต$องมีการลงมือปฏิบัติก็คือ การทําวิจัยในท$องถ่ินเป3นพ้ืนฐาน โดยเริ่มจากการท่ีชุมชนต้ังคําถาม 
และมีการลงพ้ืนท่ี ท้ังการวางแผน และทดลองปฏิบัติการ  
 ดังนั้นในหัวข$อนี้ จึงเป3นการนําเสนอข้ันตอนของกระบวนการสําหรับการเตรียมความ
พร$อม ต้ังแต�แรกเริ่มของการปฏิบัติ ในการปูพ้ืนฐานท้ังในเรื่องของการเรียนรู$ การบริหารจัดการ
ก�อนท่ีชุมชนจะเปyดเป3นแหล�งท�องเท่ียวอย�างเป3นทางการการเตรียมความพร$อมของชุมชนนั้นได$มีการ
กําหนดกระบวนการไว$ 10 ข้ันตอน ดังจะเห็นได$จากแผนผังท่ี 27   

                                                 

 6 เรื่องเดียวกัน, 9.  
 7 พจนา สวนศรี, คู�มือเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชน (กรุงเทพฯ: สํานักงานพัฒนา 
การท�องเท่ียว, 2550), 23.  
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แผนผังท่ี 3 กระบวนการเตรียมความพร$อมของชุมชนตามหลักการ CBT 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก พจนา สวนศรี, คู�มือเครือข�ายการท�องเท่ียวโดยชุมชน (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
พัฒนาการท�องเท่ียว, 2550), 23. 
 

1. ศึกษาความเป-นไป
ไดAของพ้ืนท่ี เพ่ือเลือก
ทํางาน CBT 

2. ศึกษาความเป-นไปไดAร�วมกับ
ชุมชน เป3นการตัดสินใจอย�างมี
ส�วนร�วมกับชุมชนก�อนการ
ตัดสินใจดําเนินการเรื่อง CBT 

3. กําหนดวิสัยทัศน<
และวัตถุประสงค<  
เป3นการกําหนด
ทิศทาง CBT ร�วมกัน 

4. การวางแผน เพ่ือ
เตรียมความพร$อมของ
ชุมชนในการจัดการ
การท�องเท่ียว 

5. การบริหารจัดการ
องค<กร แนวทางในการ
สร$างองค�กรในการบริหาร
จัดการ CBT 

6. การจัดทําโปรแกรม
ท�องเท่ียว เป3นการนําเสนอ
ภาพกิจกรรมการท�องเท่ียว
ของชุมชน 

7. การส่ือความหมาย เป3นการ
พัฒนาบุคลากรของชุมชนให$มี
ความสามารถในการบอกเรื่องราว
ของชุมชนอย�างน�าสนใจ 

8. การตลาด ทําความเข$าใจในกลไก
ของตลาด พฤติกรรมนักท�องเท่ียว 
และองค�ประกอบท่ีสําคัญในการทํา
การตลาด 

9. การจัดการท�องเท่ียวนําร�อง เป3นการทดสอบ
ความพร$อมของชุมชน โดยการเชิญกลุ�มคนท่ี
เก่ียวข$องในงานท�องเท่ียวให$เข$ามาท�องเท่ียวใน
ชุมชนและแสดงความคิดเห็นและข$อเสนอแนะ
เพ่ือให$ชุมชนได$ปรับปรุงก�อนเปyดท�องเท่ียวจริง 

10. การติดตามและประเมินผล ท้ัง
ระดับกิจกรรมและภาพรวมในการทํา 
CBT ของชุมชน 
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 จากการทบทวนกระบวนการเตรียมความพร$อมชุมชนท้ัง 10 ข้ันตอนนั้น สามารถสรุป
กระบวนการของการเตรียมความพร$อม โดยแบ�งระยะเวลาออกเป3น 3 ช�วงเวลาด$วยกัน คือ 
 ช�วงท่ี 1 ช�วงชั่งใจ คือ การเลือกพ้ืนท่ี และคุยกับคนในชุมชนเพ่ือแสดงถึงความเป3นไปได$
และความเข$าใจเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนร�วมกัน โดยแรกเริ่มชุมชนต$องมีการประชุม
หารือกันต้ังแต�ความต$องการท่ีจะเป3นแหล�งท�องเท่ียว รวมถึงการเลือกพ้ืนท่ีเพ่ือเป3นแหล�งท�องเท่ียว  
 ช�วงท่ี 2 ช�วงเริ่มลงมือ คือ การวางแผนเพ่ือการจัดการการท�องเท่ียว การกําหนด
วิสัยทัศน� การจัดองค�กรชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียว การเรียนรู$เรื่องบริหารจัดการ จัดสรรรายได$  
 ช�วงท่ี 3 ช�วงการทดลองเท่ียว ไม�ว�าจะเป3นการนําเท่ียว การให$ข$อมูลสถานท่ีท�องเท่ียว
หรือภูมิปtญญา การบริหารจัดการเวลา เพ่ือประเมินผลการทํางาน หาอุปสรรคเพ่ือนํามาปรับปรุง
แก$ไขตามแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนต�อไป 
 จากการทบทวนเรื่องความหมาย แนวคิด องค�ประกอบรวมถึงกระบวนการเตรียมความ
พร$อมของการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สามารถสรุปได$ว�าเป3นการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน จะให$
ชุมชนท่ีอยู�ในฐานะของเจ$าของพ้ืนท่ี ระดมความคิดในการคัดสรรทรัพยากรทางวัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป3นแรงจูงใจหลักของการท�องเท่ียว รวมถึงการดําเนินการบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียวอย�างเป3นข้ันเป3นตอน และในขณะเดียวกันชุมชนต$องคํานึงถึงการอนุรักษ�เพ่ือให$ทรัพยากร
เหล�านั้นยังคงดํารงอยู� และชุมชนสามารถถ�ายทอดจากรุ�นสู�รุ�นได$ 
 
แนวทางการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางกายภาพ 
 แม$ว�าในการศึกษาเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นั้นเป3นการศึกษาแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเป3นหลัก แต�เส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นเป3น
เส$นทางท่ีอยู�ท�ามกลางปwาเบญจพรรณ หากมีการจัดการการท�องเท่ียวเกิดข้ึน อาจส�งผลกระทบข้ึนกับ
พ้ืนท่ีแห�งนี้ได$ จึงได$มีการศึกษาทบทวนแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (Eco tourism) 
ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะสามารถนํามาเป3นแนวทางในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพได$ 
 การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพนั้น ในท่ีนี้ผู$ศึกษาเน$นข$อมูลจากทาง
คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�ท่ีได$รับโอกาสจากการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทยในฐานะ
ผู$รับผิดชอบโครงการวิจัย “การจัดทําคู�มือการพัฒนาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล�ง
ท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�” ข้ึน คู�มือดังกล�าวได$มีการให$ความหมาย การท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ�ว�า8 หมายถึง แหล�งท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�หมายถึง แหล�งท�องเท่ียวทาง

                                                 

 8 ศูนย�วิจัยปwาไม$ คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, คู�มือพัฒนาและออกแบบ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ< (กรุงเทพฯ: ศูนย�วิจัยปwาไม$ 
คณะวนศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�, 2541), 30. 
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ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน และแหล�งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีท่ีรองรับ
กิจกรรมการท�องเท่ียวหรือกิจกรรมนันทนาการท่ีเน$นการเรียนรู$และการหาประสบการณ�เก่ียวกับ
ธรรมชาติและวัฒนธรรมด้ังเดิมในแหล�งท�องเท่ียวเป3นหลัก โดยการประกอบกิจกรรมของนักท�องเท่ียว
กระทําด$วยความระมัดระวัง ไม�ให$เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือทําลายคุณค�าของระบบนิเวศ 
 งานวิจัยดังกล�าว เป3นการนําเสนอในเรื่องของการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก รวมไป
ถึงปtจจัยและข$อจํากัดต�าง ๆ ของการพัฒนาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล�งท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ� โดยอยู�ภายใต$การกําหนดกรอบเง่ือนไขในการพัฒนาและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
ไว$เบื้องต$น 5 ประการ9 คือ  
 1. สนับสนุนการใช$ทรัพยากรอย�างคุ$มค�าและยั่งยืน 
 2. เน$นความกลมกลืนและไม�ทําลายสภาพแวดล$อมของแหล�งท�องเท่ียว 
 3. ท$องถ่ินมีส�วนร�วมในการดําเนินการจัดการ 
 4. ส�งเสริมการสร$างงาน สร$างอาชีพ และกระจายรายได$สู�ท$องถ่ิน 
 5. ใช$อุปกรณ�หรือวัสดุท$องถ่ินเป3นส�วนประกอบในการดําเนินพัฒนา 
 งานวิจัยนี้เน$นการศึกษาวิจัยพ้ืนท่ีท่ีเป3นอุทยานแห�งชาติในประเทศไทย โดยมีเง่ือนไขและ
ข$อจํากัด สิ่งท่ีสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของงานวิจัยชิ้นนี้คือ การจัดการพ้ืนท่ีโดยกระทบกระเทือนพ้ืนท่ีอัน
เป3นธรรมชาติให$น$อยท่ีสุด และรักษาสภาพของธรรมชาติให$สมบูรณ�และยั่งยืนท่ีสุด ซ่ึงเป3นแนวทางท่ี
สามารถนํามาเป3นแนวทางเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังนี้มีการจัดการพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ�นั้น10 แบ�งออกเป3น 4 กลุ�ม ดังตารางท่ี 1  
 

                                                 

 9 เรื่องเดียวกัน, 21. 
 10 เรื่องเดียวกัน, 33. 
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ตารางท่ี 1 แสดงองค�ประกอบของการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ 
 

การจัดการทางกายภาพ วัตถุประสงค<และประโยชน< ตัวอย�าง 

1. ส่ิงท่ีลดผลกระทบ
กับธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย<
ท่ีมีต�อธรรมชาติ 

เพ่ือป{องกันผลกระทบจากการ
ท�องเท่ียวและกิจกรรมของมนุษย�ท่ี
มีต�อทรัพยากรธรรมชาติ 

ทางเดินเท$า และสิ่งประกอบ (เช�น 
boardwalk รั้ว ราวก้ันตก) ทาง
จักรยาน ทางถนนและท่ีจอดรถ 

2. ส่ิงท่ีสื่อความหมาย เพ่ือให$ความรู$ สร$างความเข$าใจและ
ความเพลิดเพลินแก�นักท�องเท่ียวใน
การศึกษาธรรมชาติและเรียนรู$
วัฒนธรรม 

คู�มือศึกษาธรรมชาติ/ศึกษา
วัฒนธรรม หมุดบอกตําแหน�งใช$คู�
กับแผ�นพับ (marker & leaflet) 
นิทรรศการริมทาง  

3. ส่ิงท่ีอํานวยความ
สะดวกสําหรับ
นักท�องเท่ียว 

เพ่ืออํานวยความสะดวกสบายแก�
นักท�องเท่ียวในการประกอบ
กิจกรรมต�าง ๆ โดยสร$างให$เรียบ
ง�ายและกลมกลืนกับธรรมชาติ และ
วัฒนธรรมท$องถ่ิน 

พ้ืนท่ีกางเต็นท� บ$านเด่ียว เรือนแถว 
ระบบน้ําใช$ ระบบไฟส�องสว�าง ร$าน
จําหน�ายอาหาร ศาลาชมวิว ม$านั่ง 
โต�ะปyกนิก  

4. ส่ิงท่ีอํานวยความ
สะดวกสําหรับ
เจAาหนAาท่ี 

เพ่ือการปฏิบัติงานของเจ$าหน$าท่ี
หรือผู$ท่ีทําหน$าท่ีดูแลแหล�ง
ท�องเท่ียว 

บ$านพักเจ$าหน$าท่ี อาคารท่ีทําการ 
และอาคารสนับสนุนต�าง ๆ เช�น 
โรงรถ โรงเก็บพัสดุอุปกรณ� ป{อม
ยาม ด�านตรวจ ฯลฯ 

 
 จากตารางข$างต$นเป3นการอธิบายความหมายและได$มีการยกตัวอย�างสิ่งอํานวยความ
สะดวกขององค�ประกอบของการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ ซ่ึงสิ่งท่ีสะท$อนจาก
การจัดการแหล�งท�องเท่ียวประเภทเชิงอนุรักษ�นั้น แสดงให$เห็นว�าในการจัดการการท�องเท่ียวสามารถ
ทําได$ คือท้ังมีการปรับปรุง การสร$างสิ่งอํานวยความสะดวกแก�นักท�องเท่ียวข้ึนใหม� แต�สิ่งสําคัญท่ีควร
ตระหนักถึงเสมอก็คือ การสร$างสิ่งอํานวยความสะดวกให$แก�นักท�องเท่ียวใด ๆ ก็ตามนั้นส�งผลกระทบ
ต�อแหล�งท�องเท่ียวอยู�แล$ว เพียงแต�ว�าจะทําอย�างไรให$ส�งผลกระทบต�อแหล�งท�องเท่ียวนั้นน$อยท่ีสุด 
ท้ังนี้เพ่ือทําให$แหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�นั้นสามารถคงความเป3นธรรมชาติไว$ให$ยาวนานมากท่ีสุด  
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 อย�างไรก็ตาม นอกจากศึกษาแนวทางการจัดการเพ่ือพัฒนาเป3นแหล�งท�องเท่ียวแล$วนั้น 
ในขณะเดียวกันผู$ศึกษา ก็เห็นถึงความสําคัญของการจัดการการท�องเท่ียวจากแหล�งท�องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร�ท่ีมีการจัดการท�องเท่ียวอย�างเป3นทางการ เพ่ือนํามาศึกษาการจัดการท�องเท่ียวทาง
กายภาพต�อไป 
 ตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท่ีเก่ียวขAองกับประวัติศาสตร<สงครามโลกครั้งท่ี 2   
 ในหัวข$อนี้เป3นการยกตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี 
ซ่ึงเป3นจังหวัดท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ
ไทย ได$แก� ทางรถไฟสายมรณะ สะพานข$ามแม�น้ําแคว และช�องเขาขาดพิพิธภัณฑ�ความทรงจํา แหล�ง
ท�องเท่ียวเหล�านี้ยังคงเป3นแหล�งท�องเท่ียวท่ียังมีผู$คนท้ังไทยและต�างชาติเข$าเยี่ยมชมเรื่อยมาจนกระท่ัง
ปtจจุบัน ดังนั้นผู$ศึกษาจึงเลือกศึกษารูปแบบการจัดการแหล�งท�องเท่ียวทางกายภาพในหัวข$อท่ี
สอดคล$องกับแหล�งท�องเท่ียวร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยแบ�งเนื้อหาออกเป3น 4 หัวข$อโดย
เปรียบเทียบกับแนวทางการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพดังตารางท่ี 2.4 ดังนี้ 
 ตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข$องกับประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี 2 ผู$ศึกษา
ยกตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียว 3 แห�ง ได$แก� 1. สะพานข$ามแม�น้ําแคว 2. ทางรถไฟสายมรณะ และ  
3. พิพิธภัณฑ�ความทรงจําช�องเขาขาด เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการการท�องเท่ียวทางกายภาพของแหล�ง
ท�องเท่ียวซ่ึงเป3นแหล�งท�องเท่ียวร�วมสมัยกับเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส$นทางห$วยปลามุง) โดย
สามารถสรุปรายละเอียดท่ีพบ ตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 แสดงการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ 
 

แหล�งท�องเท่ียวร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
ทางรถไฟ 
สายมรณะ 

สะพานขAาม 
แม�น้ําแคว 

พิพิธภัณฑ<ช�องเขาขาด 
(เฉพาะบริเวณการจัดแสดง

ร�องรอยเสAนทาง) 
ส่ิงท่ีลดผลกระทบกับ
ธรรมชาติและกิจกรรม
ของมนุษย<ท่ีมีต�อ
ธรรมชาติ 

1. มีทางเดินเท$า 
2. มีร$านขายของท่ี

ระลึกและ
ร$านอาหารอยู�
ด$านนอก 

3. สร$างลานจอดรถ
ด$านนอก 

1. มีทางเดินเท$า 
2. มีร$านขายของท่ี

ระลึกและ
ร$านอาหารอยู�
ด$านนอก 

3. สร$างลานจอดรถ
ด$านนอก 

1. ปรับสภาพพ้ืนท่ีเดินเท$า
ด$วยการวางหินแกรนิต
ตามเส$นทาง  

2. สร$างลานจอดรถด$านนอก 
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ตารางท่ี 2 แสดงการจัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ (ต�อ) 
 

แหล�งท�องเท่ียวร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
ทางรถไฟ 
สายมรณะ 

สะพานขAาม 
แม�น้ําแคว 

พิพิธภัณฑ<ช�องเขาขาด 
(เฉพาะบริเวณการจัดแสดง

ร�องรอยเสAนทาง) 

ส่ือความหมาย 1. ป{ายบอกทาง 
2. ป{ายเตือนภัย 
3. จุดประชาสัมพันธ�

และให$บริการ
นักท�องเท่ียว 

1. ป{ายบอกทาง 
2. ป{ายเตือนภัย 
3. จุดประชาสัมพันธ�

และให$บริการ
นักท�องเท่ียว 

1. ป{ายนําเสนอสิ่งท่ีจัดแสดง 
2. ป{ายเตือนภัย 
3. แผ�นพับนําชม 
4. หูฟtงท่ีบันทึกเสียงเคลื่อนท่ี

ประจําจุดแสดง 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีกลมกลืนกับ
ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทAองถ่ิน 

- - 1. ม$านั่งยาว 
2. ท่ีวางถังขยะ 

อํานวยความสะดวก
ใหAกับเจAาหนAาท่ี 

1. จุดประชาสัมพันธ�
และให$บริการ
นักท�องเท่ียว 

1. จุดประชาสัมพันธ�
และให$บริการ
นักท�องเท่ียว 

1. จุดให$บริการนักท�องเท่ียว 
2. ติดกล$องวงจรปyด 

 
 จากตารางข$างต$น สามารถอธิบายได$ดังนี้  
 1. ส่ิงท่ีลดผลกระทบกับธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย<ท่ีมีต�อธรรมชาติ คือ การ
สร$างสิ่งอํานวยความสะดวกโดยคํานึงถึงการเกิดผลกระทบระหว�าง แหล�งท�องเท่ียวและกิจกรรม
มนุษย�โดยเฉพาะนักท�องเท่ียวน$อยท่ีสุด และสําหรับแหล�งท�องเท่ียวประเภทใดก็แล$วแต� ย�อมต$องมี
การอํานวยความสะดวกให$กับนักท�องเท่ียว แม$ว�าเป3นแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� จําเป3นต$องปรับและ
สร$างสิ่งอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสมพ้ืนท่ี อาทิเช�น สะพานข$ามทางรถไฟสายมรณะ จะมี
จุดพักระหว�างช�วง โดยมีการสร$างจุดพักท่ีกลมกลืนไปกับพ้ืนท่ีเส$นทาง เพ่ือเป3นการป{องกันไม�ให$
นักท�องเท่ียวพลัดตกลงแม�น้ํา หรือท่ีพิพิธภัณฑ�แห�งความทรงจําช�องเขาขาด ได$มีการสร$างทางเดินลง
จากเพ่ือป{องกันการเกิดอุบัติเหตุของนักท�องเท่ียว (ภาพท่ี 1-2)  
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ภาพท่ี 1 ท่ีพักระหว�างทางรถไฟสําหรับนักท�องเท่ียว บริเวณสะพานข$ามแม�น้ําแคว 
 

 
 
ภาพท่ี 2 การสร$างทางเดินให$นักท�องเท่ียว ท่ีอนุสรณ�สถานช�องเขาขาด 
 
 2. ส่ิงส่ือความหมาย (ภาพท่ี 3-6) เป3นสิ่งจําเป3นในการสร$างความเข$าใจให$นักท�องเท่ียว
เห็นถึงความสําคัญของแหล�งท�องเท่ียวและสิ่งท่ีจัดแสดง  ตัวอย�างเช�น ท่ีพิพิธภัณฑ�แห�งความทรงจํา
ช�องเขาขาด ทางพิพิธภัณฑ�ได$มีการจัดทําคู�มือนําชมและนําเสนอแผนท่ีเส$นทางของพิพิธภัณฑ�ฯ วาง
จําหน�ายเล�มละ 20 บาท ซ่ึงภาษาท่ีใช$ในคู�มือนําชมนั้นมี 2 ภาษา คือ คู�มือนําชมฉบับภาษาไทย และ
คู�มือนําชมฉบับภาษาอังกฤษ รายละเอียดท่ีสําคัญภายในคู�มือนําชม ประกอบด$วย ประวัติความ
เป3นมาของอนุสรณ�สถานช�องเขาขาดอย�างย�อ และมีการนําเสนอแผนท่ีเส$นทางพร$อมท้ังระบุจุด
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงระยะเวลาในการเดินตามเส$นทางท�องเท่ียว  
  เครื่องโสตในการรับฟtงเสียงบรรยายในแต�ละจุด เป3นสิ่งสื่อความหมายท่ีสําคัญอีกสิ่ง
หนึ่งของพิพิธภัณฑ�แห�งนี้ ถือเป3นข$อดีสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีสามารถเดินเท่ียวได$เอง และสามารถ
จัดการเวลาหรือเลือกยืนชมตามจุดต�าง ๆ ได$อย�างอิสระ โดยจะมีป{ายแสดงสัญลักษณ�หูฟtง เพ่ือให$
นักท�องเท่ียวกดฟtงข$อมูลบริเวณนั้น  
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  นอกจากคู�มือนําชม ยังมีสิ่งสื่อความหมายคือ ป{ายสื่อความหมายและความสําคัญของ
บริเวณเส$นทางจริง เพ่ือให$นักท�องเท่ียวสามารถอ�านและทําความเข$าใจกับบริเวณนั้นมากข้ึนซ่ึงเนื้อหา
ภายในป{ายนั้น มีการเสนอเนื้อหาออกเป3น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�วนวัสดุท่ีทํา
ป{ายนั้นเป3นแผ�นโลหะเพ่ือความคงทนของการจัดทําสิ่งสื่อความหมายกลางแจ$ง 
  อย�างไรก็ตาม สิ่งสื่อความหมายอีกหนึ่งประเภทท่ีสําคัญก็คือ ป{ายเตือนภัยนักท�องเท่ียว  
สิ่งนี้ถือว�าเป3นสําคัญ เพราะแหล�งท�องเท่ียวจําเป3นต$องคํานึงความปลอดภัยแก�นักท�องเท่ียวด$วย 
 

  

  
 
ภาพท่ี 3 คู�มือนําชมพิพิธภัณฑ�แห�งความทรงจําช�องเขาขาด ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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ภาพท่ี 4 ป{ายแสดงสัญลักษณ�หูฟtง เพ่ือบอกตําแหน�งสําหรับนักท�องเท่ียวใช$คู�กับคู�มือนําชม  
 

 
 
ภาพท่ี 5 ป{ายสื่อความหมายทําจากโลหะ ระบุถึงประวัติความเป3นมาของช�องเขาขาด 
 

   
 
ภาพท่ี 6 ตัวอย�างป{ายเตือนภัยสําหรับนักท�องเท่ียว 

   ส
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   3. ส่ิงเพ่ิมความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมใหAกับนักท�องเท่ียวในรูปแบบท่ี
เรียบง�าย กลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทAองถ่ิน แม$ว�าตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวอาจไม�ได$เป3น
สถานท่ีท่ีมีการเปyดพักแรม แต�ภายในสถานท่ีท�องเท่ียวก็ได$สร$างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ี
กลมกลืนไปกับสภาพแวดล$อมอย�างเหมาะสม และตระหนักถึงสภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมท$องถ่ิน 
(ภาพท่ี 7-8) 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ม$านั่งยาวใช$วัสดุโลหะ และเลือกใช$สีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
 

 
 
ภาพท่ี 8 สะพานเชื่อมทางเดินเท$าเพ่ืออํานวยความสะดวกให$แก�นักท�องเท่ียว 
 
  4. ส่ิงอํานวยความสะดวกใหAกับเจAาหนAาท่ี ข$อนี้ถือว�ามีความจําเป3นสําหรับเจ$าหน$าท่ีท่ี
ดูแลพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว เพราะแหล�งท�องเท่ียวนั้นไม�สามารถดูแลตนเองได$ หากขาดเจ$าหน$าท่ีคอย
ดูแล ดังนั้นจําเป3นต$องมีการสร$างสถานท่ีหรือมีสถานท่ีส�วนกลางสําหรับเจ$าหน$าท่ี รวมไปถึงสถานท่ี
เก็บวัสดุอุปกรณ�อย�างเป3นสัดส�วน จะเห็นว�าตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียวท้ัง 3 แห�งนั้น จะมีจุดบริการ
สําหรับนักท�องเท่ียว ซ่ึงเป3นข$อดีสําหรับเจ$าหน$าท่ีท่ีสามารถดูแลแหล�งท�องเท่ียว รวมถึงการให$บริการ
ข$อมูลแก�นักท�องเท่ียวด$วย  
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  แม$ว�าในการจัดการพ้ืนท่ีเชิงอนุรักษ�ด$านกายภาพนั้น อาจเป3นเรื่องท่ีไม�ได$มีการสร$าง
มาตรฐานตายตัวอย�างท่ีกล�าวมาแล$ว แต�ถือว�าเป3นเรื่องสําคัญท่ีจําเป3นต$องใส�ใจในรายละเอียด เพราะ
หากไม�มีการควบคุมหรือจัดการวางแนวทางด$านกายภาพสําหรับการอนุรักษ�ท่ีดีแล$วนั้น แหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร�อันเป3นมรดกทางวัฒนธรรมนั้นก็อาจจะเสื่อมโทรมลงอย�างรวดเร็ว และ
สูญหายไปอย�างไม�มีวันหวนกลับก็เป3นได$เช�นกัน 
 
การจัดการมรดกวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป-นแหล�งท�องเท่ียว 
 อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพรได$ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะ (โดยเริ่มจากสถานีหนองปลาดุก อําเภอบ$านโปwง จังหวัดราชบุรี จนถึง
ด�านเจดีย�สามองค� อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 303.95 กิโลเมตร) โดยงานวิจัย
ดังกล�าว มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแหล�งประวัติศาสตร�ของมรดกทางวัฒนธรรมเส$นทางรถไฟสาย
มรณะท่ี มีการพัฒนาและยังไม�เคยได$รับการพัฒนาเป3นแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือท่ีจะศึกษาความเป3นไปได$
ในการพัฒนาและสื่อความหมายให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�11 วิธีการในการจัดการนั้นเป3นการ
อาศัยการตีความและสื่อความหมายเพ่ือเข$ามาช�วยในการพัฒนาให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม
เชิงยั่งยืนและสามารถหาผลทางธุรกิจจากการท�องเท่ียวได$ 
 นอกจากนี้ ยังได$อธิบายถึงหลักสําคัญของการวิจัยก็คือ เน$นเรื่องการเคารพในความจริง
แท$ของตัวมรดกทางวัฒนธรรม (Heritage Authenticity) พยายามไม�ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมเรื่องราวท่ี
เกิดข้ึนในอดีตให$กับแหล�ง ในขณะเดียวกันก็จะพยายามรักษาสภาพทางกายภาพให$มีความด้ังเดิม
เหมือนสมัยสงครามไว$ให$มากท่ีสุด12 นอกจากนี้ ผลของการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือ 
แนวทางของการพัฒนามรดกวัฒนธรรมให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณภาพนั้นแบ�ง
ออกเป3น 9 ประการ13 ดังนี้ 
 1. ต$องเป3นแหล�งท�องเท่ียวทางมรดกวัฒนธรรมท่ีเน$นความสําคัญท่ีตัวมรดกวัฒนธรรม
และไม�ละเลยท่ีจะส�งเสริมให$มีเอกลักษณ�เฉพาะถ่ิน 
 2. ต$องมีความพร$อมในการบริหารจัดการ มีการสร$างศูนย�ข$อมูล เช�น มีเคาน�เตอร�บริการ
ข�าวสาร มุมนิทรรศการ ห$องสุขา 

                                                 

 11 อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร, การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะ 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ�มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�, 2555), 3. 
 12 เรื่องเดียวกัน, 79. 
 13 เรื่องเดียวกัน, 105-107. 
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 3. ควรมีการจัดทําเส$นทางเดินเท$า (Walking trail) ศึกษามรดกทางวัฒนธรรมนั้น และ
อาจรวมไปถึงชุมชนในบริเวณรอบ ๆ แหล�งนั้น เส$นทางควรเป3นแบบเส$นทางวงรอบและวงกลม 
 4. ควรมีป{ายสื่อความหมายบนเส$นทางศึกษาสถานท่ีเป3นระยะ ๆ เพ่ือให$เกิดความรู$แก�
นักท�องเท่ียว และควรมีแผนท่ีและคู�มือนําเท่ียวประกอบป{ายสื่อด$วย 
 5. ควรมีการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีแหล�งมรดกวัฒนธรรม 
(Carrying Capacity) จํานวนนักท�องเท่ียวต�อวัน โดยเฉพาะถ$าเป3นเส$นทางเดินเท$าเพ่ือศึกษามรดก
วัฒนธรรมในแต�ละเส$นทาง และในส�วนตัวมรดกวัฒนธรรมในกรณีท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด 
 6. ควรจัดให$มีมัคคุเทศก�ท$องถ่ินท่ีมีความรู$ท้ังทางด$านมรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร�
และความรู$ทางธรรมชาติ ท่ีสามารถอธิบายเรื่องราวได$ ท้ังในส�วนของแหล�งมรดกวัฒนธรรมนั้น ๆ 
และรวมถึงสามารถอธิบายเรื่องราวในท$องถ่ินและภูมิปtญญาพ้ืนบ$านได$ด$วย 
 7. ควรมีการบริหารและจัดการพ้ืนท่ีแหล�งมรดกวัฒนธรรมและการบริการร�วมกับ
ประชาคมในท$องถ่ิน องค�กรภาครัฐบาล องค�กรเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน (Non Government 
Organization - NGO) องค�กรบริหารท$องถ่ิน 
 8. ควรมีนโยบายและแผนการจัดการด$านการรักษาสภาพแวดล$อมและภูมิปtญญาท$องถ่ิน
อย�างชัดเจน เช�น การจัดการขยะ การจัดการนําเน�าเสีย การจัดการมลพิษ 
 9. หากแหล�งท�องเท่ียวแห�งใหม�มีท่ีพักแรม จะต$องเป3นท่ีพักแรมท่ีมีระดับการรักษา
สิ่งแวดล$อมและวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม 
 แนวทางของการพัฒนามรดกวัฒนธรรมให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมดังกล�าว  
ผู$ศึกษาเห็นว�า งานวิจัยมีความสอดคล$องกับแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนในช�วงของการเตรียม
ความพร$อมก�อนการเป3นแหล�งท�องเท่ียว สิ่งท่ีสอดคล$องกัน ก็คือ การให$ความสําคัญกับมรดกทาง
วัฒนธรรมและการรักษาความเป3นเอกลักษณ�ของท$องถ่ินโดยท่ีชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดการการ
ท�องเท่ียว ท้ังนี้ยังจําเป3นต$องมีผู$เชี่ยวชาญด$านการจัดการการท�องเท่ียวเพ่ือให$เป3นท่ีปรึกษาของชุมชน   
ส�วนสิ่งท่ีแตกต�างแต�เป3นประโยชน�ให$กับงานวิทยานิพนธ�เล�มนี้คือ งานวิจัยดังกล�าวเป3นการศึกษาถึง
สถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร�ในช�วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรี ท่ียังไม�ได$มีการจัดการ 
ดังนั้นการนําเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวนั้น แก�นสําคัญท่ี
ต$องตระหนักถึงคุณค�าทางประวัติศาสตร�ของพ้ืนท่ี โดยเน$นในเรื่องของความจริงแท$ และท่ีสําคัญคือ
การสื่อความหมาย ซ่ึงจะทําให$แหล�งท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร�นั้นดํารงอยู�ในฐานะของมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีสําคัญได$ต�อไป 
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คุณค�าของทรัพยากรวัฒนธรรม 
 ธนิก เลิศชาญฤทธิ์14 ได$มีการรวบรวมแนวทางในการพิจารณาคุณค�าของทรัพยากร
วัฒนธรรมจากองค�กรยูเนสโก (UNESCO) องค�กรอิโมส (ICOMOS) และอิกครอม (ICCROM) โดยท้ัง 
3 องค�กรนั้นได$มีการกําหนดคุณค�าของทรัพยากรวัฒนธรรม ออกเป3น 2 กลุ�มใหญ� ได$แก� คุณค�าทาง
วัฒนธรรม (cultural values) และคุณค�าเชิงเศรษฐกิจและสังคมร�วมสมัย (contemporary socio-
economic values) ซ่ึง แต�ละคุณค�าสามารถอธิบายได$ดังนี้ 
 คุณค�าทางวัฒนธรรม (Cultural values) หมายถึงสิ่งท่ีผู$คนในปtจจุบันให$ความสําคัญ
กับทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ๆ ซ่ึงอาจแตกต�างกันไปในแต�ละสังคม คุณค�าดังกล�าวแบ�งออกเป3น 3 
กลุ�มดังนี้ 
 1. คุณค�าเชิงอัตลักษณ< (Identity value) คือ กลุ�มคุณค�าท่ีมีความสัมพันธ�และความ
ผูกพันด$านอารมณ�ความรู$สึกกับทรัพยากรวัฒนธรรม เช�น สิ่งของ สถานท่ีหรือสิ่งก�อสร$าง ความผูกพัน
นั้นอาจรวมไปถึงอายุความเก�าแก� ความหลัง ความทรงจํา ตํานาน ศาสนา จิตวิญญาณ และ
สัญลักษณ� ซ่ึงอาจมีนัยทางการเมือง ชาตินิยมและความรักพวกพ$อง 
 2. คุณค�าเชิงศิลปะหรือเทคนิค (Relative artistic or technical value) เป3นคุณ
ค�าท่ีข้ึนอยู�กับความเป3นมาทางประวัติศาสตร�และสามารถพิสูจน�ได$ด$วยวิธีการทางวิทยาศาสตร� เช�น 
ลวดลาย โครงสร$าง หน$าท่ีการใช$สอย ทักษะฝ^มือ เป3นต$น 
 3. คุณค�าเชิงจํานวนท่ีหายาก (Rarity value) หมายความว�า ทรัพยากรวัฒนธรรม
บางอย�างท่ีมีลักษณะคล$ายกัน (เช�น ประเภทเดียวกัน รูปแบบเดียวกัน ออกแบบโดยสถาปนิกคน
เดียวกัน อายุสมัยเดียวกัน อยู�ในภูมิภาคเดียวกัน) อาจมีจํานวนไม�เท�ากัน ซ่ึงในหลายกรณีก็พบว�ามีอยู�
จํานวนไม�มาก หรือเป3นของหายาก 
 4. คุณค�าเชิงเศรษฐกิจและสังคมร�วมสมัย (Contemporary socio-economic 
values) หมายถึงคุณค�าในการใช$งานในสังคมร�วมสมัย แบ�งออกเป3น 5 กลุ�ม ดังนี้ 
 5. คุณค�าเชิงเศรษฐกิจ (Economic value) หมายถึง คุณค�าท่ีทรัพยากรสามารถช�วย
ให$มนุษย�มีความเป3นอยู�ดํารงชีพได$ เช�น มีรายได$ อย�างไรก็ตาม คุณค�านี้ไม�ได$จํากัดเฉพาะเงินตราหรือ
เก่ียวกับการเงินเท�านั้น แต�หมายถึง คุณค�าท่ีมนุษย�สามารถใช$ทรัพยากรวัฒนธรรมในการมีชีวิตอยู�ได$ 
เช�น การท�องเท่ียว การค$า และการมีความสุข 

                                                 

 14 ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, หลักการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม (ม.ป.ท., 2552), 17-19. 
(อัดสําเนา). 
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 6. คุณค�าเชิงหนAาท่ีใชAสอย (Functional value) หมายถึง คุณค�าท่ีคล$ายกับคุณค�าเชิง
เศรษฐกิจ แต�เน$นท่ีคุณค�าการใช$งาน การใช$สอยแบบเดิมท่ีทรัพยากรวัฒนธรรมเคยถูกใช$มา หรืออาจ
มีการปรับเปลี่ยนหน$าท่ีได$ เช�น การปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเก�าให$เป3นพิพิธภัณฑ� เป3นต$น 
 7. คุณค�าเชิงการศึกษา (Educational value) หมายถึง คุณค�าท่ีมนุษย�ในปtจจุบันใช$
ในการเรียนรู$เรื่องราวต�าง ๆ เก่ียวกับทรัพยากรวัฒนธรรม 
 8. คุณค�าเชิงสังคม (Social value) หมายถึง คุณค�าในเชิงสังคมประเพณี กิจกรรมทาง
สังคมท่ียังเป3นประโยชน�ในสังคมปtจจุบันได$ 
 9. คุณค�าเชิงการเมือง (Political value) หมายถึง คุณค�าท่ีอาจเก่ียวข$องกับเหตุการณ�
ทางการเมืองในประวัติความเป3นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น เช�น สถานท่ีสู$รบระหว�างไทยกับพม�า 
หรือสถานท่ีประกาศอิสรภาพของชนชาติในบางประเทศ       
 จากการทบทวนเรื่องคุณค�าของทรัพยากรวัฒนธรรม พบว�า ทรัพยากรวัฒนธรรมสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งนั้น อาจมีคุณค�าท่ีมีความหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับบริบทของมุมมอง และการนําทรัพยากร
วัฒนธรรมไปผ�านกระบวนการจัดการหรือกิจกรรมใด ๆ เช�นเดียวกับเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส$นทางห$วยปลามุง) นั้นมีความสอดคล$องกับคุณค�าของทรัพยากรวัฒนธรรมท้ังสิ่งท่ีเป3นคุณค�าทาง
วัฒนธรรม และคุณค�าเชิงเศรษฐกิจในสังคมร�วมสมัย ดังนั้นในการทบทวนความรู$เรื่องนี้ จึงสามารถ
นําไปศึกษาวิเคราะห�เพ่ือเป3นการสะท$อนคุณค�าของเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ในแต�ละช�วง
สมัย รวมถึงเพ่ือเป3นการนําเสนอแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนได$ต�อไป 
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAองกับเสAนทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 การทบทวนความรู$ด$านประวัติศาสตร�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เริ่มจากเหตุการณ�ช�วง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีทหารญ่ีปุwนยกพลข้ึนบกท่ีประเทศไทย และเหตุการณ�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2
ท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอน และเหตุการณ�ท่ีเก่ียวข$องเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือเส$นทางห$วยปลามุง 
 เหตุการณ<ช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในประเทศไทย 
 เหตุการณ�ช�วงก�อนท่ีจะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในเอเชียนั้น เริ่มมีการจุดสงครามเล็ก ๆ 
เกิดข้ึน เม่ือประเทศญ่ีปุwนเองได$มีเรื่องกระทบกระท่ังกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ 
โดยเฉพาะกับประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้อีกหนึ่งเหตุการณ�ท่ีสําคัญยิ่งท่ีญี่ปุwนแสดงศักยภาพด$าน
การสู$รบท่ีทวีความรุนแรงคือ เม่ือวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ. 2474 ประเทศญ่ีปุwนส�งกองทัพไปบุกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เข$ายึดดินแดนแมนจูเรียโดยท่ีไม�มีการประกาศล�วงหน$าว�าจะทําสงคราม
แต�อย�างใด15 เหตุการณ�ดังกล�าวเป3นการสะท$อนให$เห็นถึงบทบาทของประเทศญ่ีปุwน ณ ขณะนั้นถือว�า

                                                 

 15 ดมิตรี เยฟ̂โมฟ, สงครามโลกครั้งท่ี 2 กับชะตากรรมของประชาชนชาวเอเชีย 
(กรุงเทพฯ: แพร�พิทยา, 2518), 7-8.   
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มีเป{าหมายคือการยึดครองประเทศจีนท้ังประเทศเสียก�อน แล$วค�อยเข$ายึดดินแดนอ่ืนในทวีปเอเชีย
ต�อไป เพ่ือแสดงถึงความเป3นมหาอํานาจแห�งเอเชียตะวันออก ต�อมากองทัพญ่ีปุwนสามารถทําการเข$า
ยึดเมืองทางตอนเหนือของประเทศจีนได$สําเร็จ ตามท่ีญ่ีปุwนได$ออกนโยบายไว$ คือ “การจัดระเบียบ
ใหม�ในเอเชียตะวันออก” (New Order in East Asia) และ “นโยบายการสร$างวงไพบูลย�ร�วมแห�งมหา
เอเชียบูรพา” (The Greater East Asia Co – Prosperity Sphere) เพ่ือเป3นการถ�วงดุลอํานาจกับ
ประเทศมหาอํานาจตะวันตก จึงได$มีการทําสัญญาไตรภาคีร�วมกับเยอรมัน และอิตาลี (Rome-Berlin-
Tokyo Axis) เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 248316    
 จากนั้นต�อมา ทางญ่ีปุwนเริ่มรุกลงมาทางตอนใต$ทางอินโดจีน เป3นช�วงท่ีฝรั่งเศสพ�ายแพ$
เยอรมัน ญ่ีปุwนได$รุกเข$าไปยังอินโดจีน ในขณะเดียวกันทางสหรัฐอเมริกาได$คัดค$านญ่ีปุwนและขอให$
ยับยั้ง ทางสหรัฐอเมริกาจึงได$มีการกักกันเงิน และบีบเรื่องเศรษฐกิจกับทางญ่ีปุwน แต�เม่ือมีการเจรจา
กันไม�สําเร็จ ในท่ีสุดญ่ีปุwนจึงได$ประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ17  
 เหตุการณ�ท่ีถือเป3นจุดเริ่มต$นของชนวนสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในทวีปเอเชียก็คือ การ
ลักลอบโจมตีฐานทัพเรือรบของสหรัฐอเมริกาท่ีเพิร�ลฮาเบอร� รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือ
วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ซ่ึงกองทัพญ่ีปุwนสามารถโจมตีได$เป3นผลสําเร็จ ในขณะเดียวกันกองทัพ
ญ่ีปุwนอีกกลุ�มได$บุกโจมตีทางภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต$ ซ่ึงทางรัฐบาลญ่ีปุwนได$ประกาศสงคราม
กับอเมริกาและอังกฤษในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 อย�างเป3นทางการ และภายหลังจากการ
ประกาศสงครามของมหาอํานาจท้ังสองฝwายนั้น ก็เริ่มขยายพ้ืนท่ีทําสงครามก็ค�อย ๆ ขยายไปท้ังห$า
ทวีปท่ัวโลก18  
 อย�างไรก็ตาม ก�อนท่ีประเทศไทยจะมีความเก่ียวข$องกับหน$าประวัติศาสตร�สงครามโลก
ครั้งท่ี 2 นั้นเหตุการณ�หนึ่งท่ีสําคัญ คือ กรณีพิพาทไทย-อินโดจีน ซ่ึงทางญ่ีปุwนได$เป3นผู$ไกล�เกลี่ยให$ จึง
ทําให$ฝwายรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญ่ีปุwนมีความสัมพันธ�ใกล$ชิดกันมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพราะมีความสัมพันธ�
ระหว�างประเทศท้ังสองในอดีต และในช�วงระยะเวลาสงครามอินโดจีน ระหว�าง พ.ศ. 2482-2484   
 จากนั้นเม่ือรัฐบาลญ่ีปุwนประกาศสงครามโลกกับสหรัฐอเมริกาและอังกฤษข้ึน เม่ือวันท่ี     
8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 ซ่ึงตรงกับสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดํารงตําแหน�งเป3นนายกรัฐมนตรี
ประเทศไทย ในขณะนั้นสถานการณ�ของรัฐบาลไทยค�อนข$างอยู�ภายใต$ภาวะกดดัน เพราะกองทัพ

                                                 

 16 กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย ในสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-
2488 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�ข�าวทหารอากาศ, 2525), 3.  
 17 ดิเรก ชัยนาม, ไทยกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 (พระนคร: รุ�งเรืองรัตน�, 2509), 19.   
 18 ดําริห� เรืองสุธรรม, ขบวนการแรงงานไทยในการต�อตAานกองทัพญ่ีปุeนในสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ, 2544), 83-84.   
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ญ่ีปุwนได$เคลื่อนทัพมายังดินแดนประเทศไทย โดยแบ�งกําลังพลมา 2 ทาง ได$แก� ทางบก โดยกองทัพ
ญ่ีปุwนเข$ามาทางจังหวัดพระตะบองและจังหวัดพิบูลสงคราม (ในขณะนั้น) และทางทะเล โดยกองทัพ
ญ่ีปุwนได$ปฏิบัติการยกพลข้ึนบกตามเมืองชายทะเลอ�าวไทย สถานการณ�ในช�วงแรกจึงเป3นการปะทะ
การต�อสู$ระหว�างกองทัพของไทยและกองทัพญ่ีปุwน เพ่ือป{องกันการรุกรานและปกป{องอธิปไตยใน
ดินแดนประเทศไทย  
 ในขณะท่ีประเทศไทยนั้น ท้ังฝwายกองทัพไทยและฝwายชาวบ$านต�างก็พยายามตอบโต$กับ

กองทัพญ่ีปุwน เนื่องจากกองทัพญ่ีปุwนเดินทัพมาอย�างกะทันหัน ดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ�ปะทะกันตามท่ี

ได$มีการบันทึกประวัติศาสตร�ในสมัยดังกล�าวหลายเหตุการณ�ด$วยกัน เช�น เม่ือกองทัพญ่ีปุwนได$บุกมายัง

บริเวณท่ีมีกองกําลังของกองทัพอากาศ ซ่ึงมีเหตุการณ�สําคัญ19 เช�น ท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีปฏิบัติการ

รบของหน�วยบินวัฒนานคร เป3นเหตุการณ�ท่ีนักบินกองทัพไทยประจําฝูงบินท่ี 43 ได$นําเครื่องบินขับ

ไล�แบบ 17 (ฮอร�ค 3) จํานวน 3 เครื่อง ข้ึนไปสกัดเครื่องบินรบของญ่ีปุwน แต�เครื่องบินของญ่ีปุwนมี

สมรรถนะท่ีเหนือกว�าจึงทําให$เครื่องฝwายไทยถูกยิงตกหมดท้ัง 3 เครื่อง และปฏิบัติการรบของกองบิน

นAอยท่ี 5 ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ� เป3นเหตุการณ�ท่ีกองทัพญ่ีปุwนพยายามเข$ายึดกองบิน ซ่ึงทหารไทย

ก็พยายามปกป{องสู$รบอย�างหนัก แต�ด$วยอาวุธและกองกําลังน$อยกว�า ผู$บังคับการกองบินน$อยท่ี 5 จึง

สั่งเผากองรักษาการณ�และคลังน้ํามัน แล$วจึงพาชาวบ$านแถวนั้นอพยพไปยังเชิงเขาล$อมหมวก จน

ท$ายท่ีสุดบุรุษไปรษณีย�ต$องว�ายน้ําเพ่ือนําโทรเลขไปแจ$งท่ีเขาล$อมหมวกว�า ประเทศไทยยอมให$

กองทัพญ่ีปุwนใช$เป3นเส$นทางเดินทัพผ�านประเทศไทยได$ เหตุการณ�รุนแรงจึงยุติลง20 จากนั้นต�อมาทาง

ญ่ีปุwนจึงได$วางแผนจัดวางเส$นทางเดินทัพเพ่ือมุ�งหน$าไปยังพม�าต�อไป 

 กองทัพญ่ีปุwนมีจุดประสงค�ในการสร$างเส$นทางจากไทยมุ�งไปยังพม�า เพ่ือท่ีจะนํากองทัพ

ญ่ีปุwนไปเสริมกําลังจากแนวหลังไปสู�แนวหน$าในพม�าท่ีทางกองทัพญ่ีปุwนวางแผนไว$ ซ่ึงกองทัพญ่ีปุwนได$

กําหนดเส$นทางจากไทยไปพม�ามีท้ังสิ้น 8 เส$นทางด$วยกัน21 และเส$นทางท่ีเก่ียวข$องกับเส$นทาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในจังหวัดแม�ฮ�องสอน ก็คือ เสAนทาง จากกรุงเทพ-เชียงใหม�-แม�ฮ�องสอน-ตองอู 

                                                 

 19 กองทัพอากาศ, ประวัติกองทัพอากาศไทย ในสงครามมหาเอเชียบูรพา พ.ศ. 2484-
2488, 75-79.   
 20 Kingkaoz, วีรกรรมกองบินนAอยท่ี 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ<, เข$าถึงเม่ือ 19 มีนาคม 
2557,  เข$าถึงได$จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=111805.  
 21 โยชิกาวา  โทชิฮารุ,  ทางรถไฟสายไทย-พม�า ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา 
(กรุงเทพฯ: อมรินทร�พริ้นต้ิง แอนด� พับลิชชิ่ง, 2538), 53-54.   
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 เส$นทาง จากกรุงเทพ-เชียงใหม�-แม�ฮ�องสอน-ตองอู นับเป3นหนึ่งในเส$นทาง 8 เส$นทาง
ดังกล�าวแต�เดิมเส$นทางเดินทัพสายนี้ไม�ได$เป3นลักษณะของถนนระหว�างเชียงใหม�กับแม�ฮ�องสอน ดังนั้น
ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2486 (ค.ศ. 1943) จึงเป3นช�วงท่ีเส$นทางเริ่มมีการก�อสร$างทาง
เกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว  
 เชิดชาย ชมธวัช ได$เขียนถึงการเข$ามาของทหารญ่ีปุwน โดยเข$ามายังจังหวัดแม�ฮ�องสอน
ช�วงแรกไว$ดังนี้ “การสร$างทางในช�วงแรกเป3นกองพันกองหนึ่งของกองพลท่ี 15 โดยแม�ทัพกองพลท่ี 
15 ได$เข$าไปเจรจากับผู$ว�าราชการแม�ฮ�องสอน (ขุนไตร กิตตยานุกูล) เพ่ือให$ทางจังหวัดจัดหากรรมกร
สร$างทาง และจัดหาเสบียงให$กับทหารญ่ีปุwนภายในเวลาท่ีจํากัด ซ่ึงการเจรจาครั้งนี้ถือว�าเป3นการ
เจรจาท่ีบีบบังคับ และผู$ว�าราชการฯ อยู�ในภาวะกดดันเนื่องจากเห็นว�าคนไทยเป3นฝwายเสียเปรียบ 
และมีผลกระทบต�อความม่ันคงของประเทศ จึงเกิดปากเสียง และทําให$แม�ทัพญ่ีปุwนเอาดาบซามูไร
ญ่ีปุwนฟtนลงกลางโต�ะทํางานของท�านผู$ว�าฯ ซ่ึงหลังจากเหตุการณ�ดังกล�าว จอมพล ป. พิบูลสงครามก็
ได$ข้ึนไปตรวจงานและมอบนโยบายท่ีอําเภอปาย จากนั้นจึงมีคําสั่งจากนายอําเภอ แจ$งลงไปยังกํานัน 
ผู$ใหญ�บ$าน เกณฑ�แรงงานชาวบ$านจากทุกตําบล ทุกหมู�บ$านมาช�วยสร$างทาง หาบสัมภาระให$ทหาร
ญ่ีปุwน และประกาศให$ชาวบ$านนําอาหารการกินไปขายให$ทหารญ่ีปุwน”22  กองพันทหารราบท่ี 159  
ซ่ึงเป3นกองพันอิสระได$รับหน$าท่ีในการก�อสร$างถนนในช�วงนี้ต�อไป แต�ญ่ีปุwนได$แพ$สงครามขณะท่ีการ
ก�อสร$างถนนสายนี้ดําเนินอยู� 
 เสAนทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เสAนทางหAวยปลามุง) อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
 ในหัวข$อนี้ เป3นการทบทวนความรู$บนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส$นทางห$วยปลามุง) 
ซ่ึงเป3นความรู$ท่ีได$มีการศึกษาค$นคว$าจากงานวิจัยในพ้ืนท่ี โดยสามารถแบ�งออกเป3น 3 ประเด็นคือ 
ข$อมูลด$านโบราณคดี ข$อมูลด$านประวัติศาสตร� และข$อมูลด$านการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ขAอมูลดAานโบราณคดี ข$อมูลทางด$านโบราณคดีท่ีเก่ียวข$องกับเส$นทางสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 พบว�า มีงานท่ีเก่ียวข$องอยู� 2 ชิ้นงานด$วยกัน ในแต�ละชิ้นงานล$วนเป3นการสํารวจเส$นทางและ
บันทึกหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ ซ่ึงการสํารวจเริ่มมีการบันทึกข$อมูลทางโบราณคดีเม่ือป^ พ.ศ. 
2542 คือ โครงการศึกษาเชิงอนุรักษ<แหล�งฝiงศพทหารญ่ีปุeนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัด
แม�ฮ�องสอน23 เป3นโครงการท่ีสํารวจเส$นทางท่ีเก่ียวข$องกับประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี 2 หนึ่งใน

                                                 

 22 เชิดชาย ชมธวชั,  ทหารญ่ีปุeนในความทรงจําของชาวขุนยวมในสมัยสงครามโลก 
ครั้งท่ี 2 (ม.ป.ท., 2540), 21.  
 23 ห$างหุ$นส�วนเฌอกรีน, รายงานการขุดคAนตามโครงการศึกษาเชิงอนุรักษ<แหล�งฝiงศพ
ทหารญ่ีปุeนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดแม�ฮ�องสอน (ลําพูน: ม.ป.ท., 2542), ไม�ปรากฎเลขหน$า.  
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เส$นทางท่ีสํารวจก็คือ เส$นทางประวัติศาสตร�บ$านต�อแพ-ห$วยต$นนุ�น อําเภอขุนยวม และมีรายงานผล
การขุดค$นหลุมฝtงศพทหารญ่ีปุwน ท่ีตําบลบ$านโปwง อําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือบันทึกและ
วิเคราะห�ข$อมูลทางโบราณคดีโดยเน$นวิเคราะห�หลักฐานในเบื้องต$น ถึงแม$ว�าโครงการนี้ไม�ได$เน$นศึกษา
และสํารวจเส$นทางประวัติศาสตร�สายนี้โดยเฉพาะ แต�ในรายงานได$บันทึกข$อมูลและหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ียืนยันว�า เส$นทางสายนี้ถือว�าเป3นเส$นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุwนท่ีมีสภาพค�อนข$าง
สมบูรณ�มากท่ีสุด อีกท้ังยังมีการเสนอแนะว�า เส$นทางประวัติศาสตร�ดังกล�าวสามารถมีจัดการการ
เส$นทางท�องเท่ียวได$ในอนาคต   
  ต�อมา โครงการสืบคAนและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�างย่ังยืนในอําเภอปาย-
ปางมะผAา-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน24 เป3นโครงการวิจัยท่ีได$มีการศึกษาเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 พร$อมกับบันทึกหลักฐานโบราณคดีท่ีพบอย�างละเอียดอีกครั้ง ซ่ึงจากการทบทวนงานวิจัยนั้นพบว�า 
โครงการวิจัยฯ นี้ได$มีการศึกษาเส$นทางประวัติศาสตร�สายนี้อย�างต�อเนื่อง 3 ระยะเวลา โดยเริ่มต้ังแต�
ป^ พ.ศ. 2551 จนถึงป^ พ.ศ. 2555 โดยสามารถแบ�งข$อมูลออกเป3น 2 ด$านหลัก ได$แก� ความรู$ด$านการ
สํารวจท่ีได$จากภาคสนาม (โดยทีมโบราณคดี) และการบันทึกข$อมูลจากประวัติศาสตร�บอกเล�า (โดย
ทีมประวัติศาสตร�)  
  นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล�าวแล$วยังได$มีการเผยแพร�ข$อมูลเป3นบทความด$านโบราณคดี
เก่ียวกับเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังกล�าว รวม 3 บทความ ได$แก�  
  1. บทความเรื่อง “เสAนทางและความทรงจําบนถนนญ่ีปุeนท่ีขุนยวม”25 บทความนี้
เป3นการนําเสนอข$อมูลของเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเริ่มเดินเท$าสํารวจเส$นทางจาก ด$านหลัง
วัดต�อแพ-บ$านห$วยต$นนุ�น รวมระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร แต�เดิมเคยเป3นเส$นทางท่ีใช$เดินเท$า
สัญจรติดต�อค$าขายระหว�างหมู�บ$าน เป3นเส$นทางดินลูกรังมีความกว$างประมาณ 4 กิโลเมตร ลัดเลาะ
ไปตามไหล�เขา  ปtจจุบันเป3นเส$นทางรกร$างท่ียังพบหลักฐานทางโบราณคดีท้ังแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
อาทิเช�น ซากสะพานไม$สําหรับรถ ชิ้นส�วนรถทหารสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 หมุดเสาโทรเลข เป3นต$น 
นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ�บุคคลร�วมสมัยท่ียังมีความทรงจําเก่ียวกับประเด็นของการนําเรื่องราว

                                                 

 24 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ<โครงการสืบคAนและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย�างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผAา-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน (เล�มท่ี 3:
ภาคผนวกดAานโบราณคดี) (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 390-401. 
 25 เชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัฒน� และรมย� กนิษฐานนท�, “เส$นทางและความทรงจําบนถนน
ญ่ีปุwนท่ีขุนยวม,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการสืบคAนและจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมอย�างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผAา-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน, รัศมี ชูทรงเดช, 
บรรณาธิการ.  (ม.ป.ท: สป^ดเจ็ต พริ้นต้ิงแอนด�กราฟฟyกดีไซน�, 2552), 323-340. 
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ความทรงจําท่ีมีต�อเส$นทางของบุคคลร�วมสมัยท่ียังมีความสัมพันธ�กับร�องรอยและหลักฐานทาง
โบราณคดีบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ ตัวอย�างบุคคลร�วมสมัยท่ีสําคัญเช�น ตาหยุ$นเป3นคน
เมืองปอน และเคยเป3นแรงงานทําถนนให$ทหารญ่ีปุwนบริเวณช�วงบ$านต�อแพ-ห$วยปลามุง ได$ค�าจ$างวัน
ละ 2 บาท ต�อมาเม่ือทหารญ่ีปุwนรู$ว�าตาหยุ$นมีวัวต�าง จึงเปลี่ยนจากจ$างเป3นแรงงานทําถนนให$เป3นจ$าง
วัวไปต�างข$าว (รับจ$างส�งเสบียงโดยมีวัวเป3นพาหนะหลักในการขนส�งเสบียง) แทน ส�วนตาโช�วเป3นคน
เมืองปอนท่ีเคยถูกเกณฑ�เป3นแรงงานทําถนน ส�วนนางข่ิน เป3นน$องสาวของตาโช�วก็เคยเป3นแม�ค$าหาบ
ของกินไปขายท่ีค�ายห$วยปลามุงเช�นกัน นอกจากนี้ยังมีตาหม�องจิ่ง สายบัว ชาวบ$านเมืองปอนอีกหนึ่ง
คนท่ีใกล$ชิดกับทหารญ่ีปุwน และเคยอยู�ร�วมช�วงเวลาทําเส$นทางสายนี้ โดยทําหน$าท่ีเป3นนายสมุห�บัญชี 
ทําหน$าท่ีดูแลแรงงานและจ�ายเงินให$แรงงาน และนายเอกก$า คนบ$านต�อแพ ได$กล�าวถึงช�วงปลาย
สงคราม ว�ามีทหารญ่ีปุwนได$มาพักใต$ถุนศาลาการเปรียญวัดต�อแพ และท้ิงข$าวของเครื่องใช$ รวมถึง
ชิ้นส�วนรถไว$ท่ีวัดต�อแพ26  
  2. บทความเรื่อง “เสAนทางประวัติศาสตร<และโบราณคดีสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใน
จังหวัดแม�ฮ�องสอน”27 เป3นการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงการเชื่อมโยงเส$นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุwนสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 รวม 3 อําเภอได$แก� อําเภอปาย อําเภอปางมะผ$าและอําเภอขุนยวม จังหวัด
แม�ฮ�องสอน ซ่ึงเป3นข$อมูลท่ีได$จากการสํารวจ การทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวข$อง และการสัมภาษณ�บุคคล
ร�วมสมัย ข$อมูลหลักของบทความนี้คือ การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสอดคล$องกับประวัติศาสตร�
บอกเล�าโดยเชื่อมเส$นทางระหว�าง ปาย- ปางมะผ$า-ขุนยวม ซ่ึงใน 3 อําเภอนั้นจะเห็นว�า พ้ืนท่ีและ
หลักฐานทางโบราณคดีนั้นจะค�อนข$างเลือนราง ซ่ึงวัดในแต�ละพ้ืนท่ีท่ียังคงเป3นแหล�งรวบรวมข$าวของ
เครื่องใช$ของทหารญ่ีปุwนอยู� แต�เส$นทางท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและยังปรากฏหลักฐานบนเส$นทางเดินทัพ
ของทหารญ่ีปุwนน$อยท่ีสุดก็คือ เส$นทางบ$านต�อแพ-ห$วยตุ$นนุ�น อําเภอขุนยวม จากบทความดังกล�าว 
ทําให$ทราบถึงบริบทบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังในเรื่องของระบบการคมนาคม คือ ต้ังแต�การ
เลือกใช$เส$นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุwน ซ่ึงในการสร$างเส$นทางเดินทัพนั้นมีการเลือกใช$เส$นทางเดิน
เดิมของชาวบ$าน แล$วจึงขยายเส$นทางบางส�วนเพ่ือให$รถบรรทุกสามารถขับเคลื่อนได$ นอกจากนี้การ
เลือกใช$พ้ืนท่ีเพ่ือเป3นท่ีพักในช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น สามารถสะท$อนให$เห็นว�า วัด ถือว�าเป3นจุด
ท่ีพักและเป3นหน�วยปฐมพยาบาลหลักของทหารญ่ีปุwนในช�วงสงคราม และมีการเลือกพ้ืนท่ีในปwาอ่ืน
เพ่ือใช$เป3นค�ายท่ีพัก นอกจากนี้ระบบการสื่อสาร ระบบการขนส�ง ยังเป3นการสะท$อนให$เห็นภาพ
เก่ียวกับการดํารงชีวิตของทหารญ่ีปุwนและคนร�วมสมัยในยามสงครามโลกครั้งท่ี 2 มากยิ่งข้ึน 

                                                 

 26 เรื่องเดียวกัน. 
 27 เรื่องเดียวกัน, 169-186. 
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  3. บทความเรื่อง “ภาพเลือนจางบนเสAนทางถอยทัพทหารญ่ีปุeนสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2”28 เป3นบทความท่ีนําเสนอถึง ภาพเหตุการณ�ท่ีเน$นศึกษาในช�วงเวลาถอยทัพของทหารญ่ีปุwน

สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวม 3 อําเภอ ได$แก� อําเภอขุนยวม อําเภอปางมะผ$า และอําเภอปาย โดย

นําเสนอผ�านการบอกเล�าจากคนร�วมสมัยในพ้ืนท่ีประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในแต�ละ

พ้ืนท่ี โดยเริ่มแรกเป3นการสรุปข$อมูลท่ีได$มีการศึกษาเรื่องราวท้ังจากเอกสาร การสัมภาษณ�ผู$คนร�วม

สมัยและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบใน  3 อําเภอ และสิ่งสําคัญบทความนี้มีการศึกษาท่ีเติมเต็ม

ความรู$มากยิ่งข้ึน คือการเสนอข$อมูลของเส$นทางถอยทัพในอําเภอขุนยวม เพ่ือมุ�งหน$าสู�เชียงใหม� โดย

เริ่มจากพ้ืนท่ีชายแดนบริเวณรอยต�อระหว�างประเทศไทยและประเทศพม�า ซ่ึงเรียกว�า “ต�อเขต” และ

พ้ืนท่ีหมู�บ$านของประเทศไทยท่ีใกล$บริเวณนี้มากท่ีสุดคือ หมู�บ$านห$วยต$นนุ�น อําเภอขุนยวม จังหวัด

แม�ฮ�องสอน ช�วงเหตุการณ�การถอยทัพของทหารญ่ีปุwนเก่ียวข$องกับผู$คนและหมู�บ$านนี้เช�นกัน คือเป3น

ท้ังท่ีพัก รวมถึงเป3นสุสานท่ีฝtงศพทหารญ่ีปุwนด$วย นอกจากนี้ยังหลงเหลือร�องรอยของหลักฐานสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�น ซากรถ ของใช$ส�วนตัวและอาวุธของทหารญ่ีปุwน เป3นต$น ในการศึกษาทําให$

เห็นข$อเท็จจริงของเหตุการณ�ท่ีสะท$อนให$เห็นถึงการล$มหายตายจากของทหารญ่ีปุwน การเอาชีวิตรอด

ของทหารญ่ีปุwน รวมถึงชีวิตของชาวบ$านท่ีอยู�ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงไม�ได$ถูกเกณฑ�แรงงาน  

แต�สิ่งท่ีเกิดข้ึนคือ หมู�บ$านห$วยต$นนุ�นนั้น กลุ�มชาวบ$านผู$หญิงท่ีหวาดกลัวทหารญ่ีปุwนจึงหนีไปอยู�ตาม

ปwาตามดอย มีเพียงผู$ชายท่ีอยู�ในหมู�บ$านและเห็นทหารญ่ีปุwน29 ส�วนภาพความทรงจําท่ีกล�าวถึง

เหตุการณ�ถอยทัพจากผู$เฒ�าผู$แก�ร�วมสมัยท่ีบ$านต�อแพนั้น แบ�งออกเป3น 2 แบบ คือ ทหารท่ีเสียชีวิต

ระหว�างทางจะถูกฝtงบ$าง หรือถูกท้ิงร�างไว$บนพ้ืนดินระหว�างทาง ส�วนทหารท่ีรอดชีวิตต$องเดินเท$าจาก

ห$วยปลามุงมายังวัดต�อแพ หรือขับรถมายังวัดต�อแพ ท$ายท่ีสุดถ$าหากเชื้อเพลิงของรถหมดก็จะท้ิงรถ

ไว$ท่ีวัด แล$วเดินทางไปยังเมืองขุนยวมเพ่ือส�งตัวไปยังเชียงใหม�ต�อไป แต�ในระหว�างท่ีทหารญ่ีปุwนต$อง

พักท่ีวัดต�อแพนั้น ก็ต$องเข$าหาชาวบ$านเพ่ืออาหาร โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนสิ่งของ และใช$แรงงาน

เพ่ือแลกเปลี่ยนอาหารประทังชีวิตตนเองระหว�างรอส�งตัวกลับประเทศ  

                                                 

 28 วอกัญญา ณ หนองคาย, “ภาพเลือนจางบนเส$นทางถอยทัพทหารญ่ีปุwนสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมใน
อําเภอปาย ปางมะผAา ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน, รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ:    
ภทระ พรีเพรส, 2555), 76-80. 
 29 เรื่องเดียวกัน, 84. 
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  นอกจากนี้ สิ่งที่ผู$เขียนตระหนักถึง การสื่อความหมายจากหลักฐานทางวัตถุที่พบ 
เพราะหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง ข$าวของเครื่องใช$ รวมไปถึงยานพาหนะต�าง ๆ ที่ทหาร
ญ่ีปุwนท้ิงไว$ยังพ้ืนท่ีนั้น สิ่งของบางส�วนได$ถูกนํามาจัดแสดงยังอนุสรณ�สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุwน ซึ่งสิ่ง
ที่ขาดตกบกพร�องไปก็คือ สิ่งของที่จัดแสดงบางอย�าง ไม�ได$เกี่ยวข$องช�วงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
เช�น การจัดแสดงอาวุธปrนที่ผลิตขึ้นในป^ 1950 (พ.ศ. 2493) มาจัดแสดงร�วมกับอาวุธปrนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 30 ดังนั้น ความแท$จริงของที่มาของวัตถุที่นํามาจัดแสดงที่อนุสรณ�สถาน
มิตรภาพไทย-ญี่ปุ wนยังจําเป3นต$องมีการศึกษาประวัติและที่มาของวัตถุต�าง ๆ ที่นํามาจัดแสดงใน
อนุสรณ�สถานแห�งนี้ต�อไป    
  จาก 3 บทความท่ีทบทวนข$างต$นนั้นจะเห็นว�า เป3นงานวิจัยท่ีศึกษาถึงเหตุการณ�ทาง
ประวัติศาสตร�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยผ�านกระบวนการศึกษาทางด$านโบราณคดี ศึกษาจาก
ข$อมูลเอกสารท่ีเคยศึกษาไว$ ตลอดจนการสัมภาษณ�บุคคลร�วมสมัยเพ่ือนํามาเชื่อมโยงกับหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงข$อมูลท่ีได$จากวิจัย ทําให$ทราบว�าพ้ืนท่ีอําเภอปาย 
ปางมะผ$า และขุนยวม ต�างมีเรื่องราวและเหตุการณ�ท่ีร�วมสมัยช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังสิ้น แต�สิ่งท่ี
แตกต�างก็คือ ความสมบูรณ�ของตัวหลักฐาน จะเห็นว�าข$อมูลวิจัยของพ้ืนท่ีอําเภอขุนยวม นั้นยังพบ
ร�องรอยของสุสานฝtงศพทหารญ่ีปุwน ข$าวของเครื่องใช$ของทหารญ่ีปุwน และโดยเฉพาะอย�างยิ่ง คือ 
เส$นทางเดินเดิมของชาวบ$านซ่ึงในสมัยท่ีทหารญ่ีปุwนมาขยายเส$นทางเพ่ือให$รถสัญจรผ�านในช�วง
เดินทัพ-ถอยทัพ หรือท่ีเรียกว�า เส$นทางห$วยต$นนุ�น-ต�อแพ ซ่ึงเป3นเส$นทางท�ามกลางปwาเขา และท่ี
สําคัญเรื่องเล�าจากเส$นทางนั้น ไม�ได$มาจากคนในพ้ืนท่ีบ$านต�อแพ แต�เป3นความทรงจําจากบุคคลท่ีถูก
ส�งตัวเข$าไปทํางานพ้ืนท่ีนั้น ส�วนใหญ�เป3นคนเมืองปอนท่ีถูกเกณฑ�เป3นแรงงานทําถนนบ$านต�อแพ- 
ห$วยปลามุง เป3นนายสมุห�บัญชี แม�ค$าพ�อค$า และรับจ$างส�งข$าว รวมถึงชาวบ$านในพ้ืนท่ีท่ีไม�เก่ียวข$อง
กับทหารญ่ีปุwน แต�ไม�ได$ยินดีกับการเข$ามาของทหารญ่ีปุwน จะเห็นได$จากมีการหลบหนีในช�วงแรก แต�
เม่ือปลายสงครามทหารญ่ีปุwนท่ีรอดชีวิตเริ่มขาดแคลนอาหาร ได$รับบาดเจ็บ ดังนั้นเหล�าทหารญ่ีปุwนจึง
จําเป3นต$องขอความช�วยเหลือจากชาวบ$านในท่ีสุด ด$วยเหตุนี้ จึงทําให$ความทรงจําระหว�างทหารญ่ีปุwน
และชาวขุนยวมท่ีร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เต็มไปด$วยมิตรภาพ และสัมพันธภาพอันดีต�อกัน
เรื่อยมาจนถึงปtจจุบัน         
  แม$ว�า ข$อมูลทางโบราณคดีท่ีนําเสนอในบทความนั้นได$กล�าวถึงช�วงสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 บนเส$นทางเดียวกัน แต�เป3นการสะท$อนให$เห็นถึงพัฒนาการของความคืบหน$าท่ีช�วยเติมเต็ม
เหตุการณ�ทางประวัติศาสตร�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และส�งผลให$คุณค�าของ
เส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้กลับมีคุณค�าเพ่ิมมาอีกครั้งในแง�ของการศึกษาหาความรู$และเป3น
การต�อยอดความรู$ทางโบราณคดีสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของพ้ืนท่ีแม�ฮ�องสอนต�อไป          
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 2. ขAอมูลดAานประวัติศาสตร< ข$อมูลทางประวัติศาสตร�ของเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นั้น เป3นข$อมูลท่ีได$จากการบันทึกและค$นคว$าทางด$านประวัติศาสตร� ซ่ึงบทความท่ีเก่ียวข$องกับ
ประวัติศาสตร�บนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  (เส$นทางห$วยปลามุง) คือ บทความเรื่อง “การ
ตอบสนองต�อเหตุการณ<สงครามมหาเอเชียบูรพาของชุมชนปายและขุนยวม จังหวัด
แม�ฮ�องสอน”31 เป3นบทความท่ีถือว�ามีเนื้อหาท่ีมีความสําคัญของการเสนอมุมมองในช�วงสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 จากคนร�วมสมัยในพ้ืนท่ีอําเภอปายและอําเภอขุนยวม โดยการทบทวนบทความนี้จะเน$น
ทบทวนเนื้อหาในส�วนท่ีเป3นการบันทึกของบุคคลร�วมสมัยท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวข$องบนเส$นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สายนี้ สิ่งซ่ึงเป3นความท$าทายของบทความชิ้นนี้ก็คือ การศึกษาประวัติศาสตร�ท่ีขาดแคลน
เอกสารชั้นต$นท่ีเป3นลายลักษณ�อักษร ดังนั้นบทความชิ้นนี้จึงเป3นการเสนอเรื่องราวผ�านประวัติศาสตร�
บอกเล�าโดยการสัมภาษณ�ของคนร�วมสมัยเป3นหลัก ซ่ึงจากการทบทวนพบว�า กลุ�มบุคคลท่ีเก่ียวข$อง
กับเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น มีหน$าท่ีรับผิดชอบแตกต�างกันออกไป โดยเริ่มแรกก็คือ การ
เกณฑ�แรงงานเพ่ือทําถนนสายนี้ โดยทางการมีคําสั่งมาทางกํานันผู$ใหญ�บ$านเพ่ือเลือกแรงงาน โดย
เกณฑ�ของการเป3นแรงงานนั้น ต$องเป3นผู$ชายท่ีมีอายุ 17 ป^ข้ึนไป ท้ังนี้จะเป3นการทํางานเป3นกะ โดย
เป3นลักษณะท่ีว�า ให$แรงงานท่ีทําถนนนั้นทํางานอยู�ห�างจากบ$านตนเองมากท่ีสุด กล�าวคือ แรงงานจาก
ปาย จะถูกเกณฑ�มาทําทางท่ีขุนยวม-ต�อแพ ส�วนแรงงานจากขุนยวม เช�น ลุงโช� รําแพน คนเมืองปอน 
ก็ถูกเกณฑ�ไปทําทางท่ีถํ้าหมากแกงและดอยน้ําพอง32 นอกจากการเป3นแรงงานทําถนนให$ทหารญ่ีปุwน
ช�วงสงครามแล$วนั้น ยังมีบุคคลร�วมสมัยท่ีทําหน$าท่ีอ่ืนนอกจากแรงงานทําถนน ก็คือ นายหม�องจิ่ง 
สายบัว เป3นคนเมืองปอน ซ่ึงเคยเป3นนายสมุห�บัญชี ทําหน$าท่ีคอยบันทึกการทํางานของแรงงานท่ีจ$าง
มาทําทางให$กับทหารญ่ีปุwน33 เป3นต$น ตัวอย�างข$างต$นสะท$อนให$เห็นว�า ในการเกณฑ�แรงงานนั้นได$มี
การวางแผนสําหรับการวางตัวแรงงานอยู�ก�อนแล$ว แต�ข$อมูลท่ีได$มานั้น เป3นแรงงานท่ีถูกจ$างให$มา
สร$างถนนสายนี้ เป3นแม�ค$าขายของให$ทหารญ่ีปุwน เป3นต$น ซ่ึงท$ายสุดได$นํามาสู�การสะท$อนทัศนคติของ
บุคคลร�วมสมัยท่ีมีต�อสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีอําเภอปายและอําเภอขุนยวม ท่ีต�างมีความทรงจําในเรื่อง
ของการมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีและการได$รับประโยชน�จากทหารญ่ีปุwนท่ีได$เข$ามาใช$พ้ืนท่ีเป3นจุดยุทธศาสตร�
บนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  

                                                 

 31 นุชนภางค� ชุมดี, “การตอบสนองต�อเหตุการณ�สงครามมหาเอเชียบูรพาของชุมชนปาย
และขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง การสืบคAนและ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผAา-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน, 
รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ. (ม.ป.ท: สป^ดเจ็ต พริ้นต้ิง แอนด� กราฟฟyกดีไซน�, 2552), 187-198.  
 32 เรื่องเดียวกัน, 188-189. 
 33 เรื่องเดียวกัน, 188. 
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  จากการทบทวนบทความดังกล�าวควบคู�กับบทความของทีมวิจัยด$านโบราณคดี พบว�า
การเกณฑ�ผู$คนท่ีถูกเกณฑ�เป3นแรงงานทําถนนในช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นเป3นการออกคําสั่ง และ
เลือกเกณฑ�แรงงานเพ่ือออกไปยังพ้ืนท่ีท่ีไกลบ$าน เบื้องต$นสันนิษฐานว�าเพ่ือป{องกันการหนี และ
ต$องการให$ทํางานแข�งกับเวลาในยามสงคราม ส�วนในการทําเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ต�อแพ-ห$วย
ปลามุงนั้น แรงงานท่ีทําถนนไม�ได$เน$นเฉพาะคนบ$านต�อแพ ท้ังนี้จะเห็นได$จากข$อมูลจากความทรงจํา
ร�วมสมัยกับพ้ืนท่ีนั้นกลับกลายเป3นคนท$องถ่ินอ่ืน ซ่ึงในช�วงท่ีทหารญ่ีปุwนเข$ามายังพ้ืนท่ี คนในท$องถ่ิน
เองบ$างก็หนีข้ึนดอย บ$างก็อยู�บ$าน และเม่ือถึงช�วงปลายสงครามทหารญ่ีปุwนเริ่มถอยทัพมายังหมู�บ$าน 
ชาวบ$านก็ให$ความช�วยเหลือทหารญ่ีปุwนท่ีรอดชีวิตจากปwา และท$ายท่ีสุดเม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 
สิ้นสุดลง เส$นทางกลางปwาสายนี้ก็กลายเป3นเส$นทางท่ีไม�ได$ถูกใช$สัญจรอีกต�อไปเช�นกัน   
  สรุปโดยรวมนั ้นจะเห็นว�า ความรู $จากหลักฐานทางโบราณคดีและข$อมูลด$าน
ประวัติศาสตร� ส�งผลให$เส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเคยท้ิงร$างถูกนํามารื้อฟrsนเพ่ือการศึกษา
เหตุการณ�ช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต�การศึกษาดังกล�าวเป3นเพียงการรวบรวมข$อมูล ประกอบกับการ
สํารวจเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีอาจใช$เวลาในการศึกษาไม�มากนัก อีกท้ังหลักฐานทางโบราณคดี
ท่ีเก่ียวข$องนั้นยังมีอีกจํานวนมากท่ียังไม�ได$ผ�านกระบวนการศึกษาอย�างละเอียด ดังนั้นหลักฐานทุก
อย�างท่ีร�วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในพ้ืนท่ีอําเภอขุนยวมนั้น ยังสามารถท่ีจะนํามาศึกษาค$นคว$าเพ่ือ
เติมเต็มความรู$ในหน$าประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในฐานะท่ีเป3นมรดกทางวัฒนธรรมของ
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอนได$อีกเป3นจํานวนมาก  
 3. ขAอมูลดAานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม งานเขียนท่ีเก่ียวข$องกับการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมบนเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น มีการเขียนเป3นบทความเรื่อง “การจัดการมรดก
วัฒนธรรมสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีอําเภอขุนยวม จากมุมมองทางวิชาการ”34 ซ่ึงบทความนี้กล�าวถึง 
ท่ีมา ความหมายของมรดกทางวัฒนธรรม สิทธิท่ีเก่ียวข$องกับมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงในช�วงนั้นมี
กระแสท้ังจากคนในชุมชน รวมถึงกลุ�มคนภายนอกต�างต$องการสนับสนุนให$เส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 เป3นแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงในบทความนี้นอกจากจะอธิบายในเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมแล$วนั้น ยัง
ได$เขียนถึงประเด็นข$อเสนอแนะ เพ่ือให$คนในชุมชนและกลุ�มคนท่ีสนใจด$านการจัดการท�องเท่ียวเพ่ือ
เป3นการสร$างรายได$ให$กับชุมชนได$ตระหนักถึงความสําคัญของการค$นคว$า “ความรู$” ในตัวมรดกทาง
วัฒนธรรมอันมีคุณค�าในพ้ืนท่ีเสียก�อน 

                                                 

 34 รัศมี ชูทรงเดช, “การตอบสนองต�อเหตุการณ�สงครามมหาเอเชียบูรพาของชุมชนปาย
และขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน.” ใน เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง การสืบคAนและ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผAา-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน, 
รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ. (ม.ป.ท: สป^ดเจ็ต พริ้นต้ิงแอนด�กราฟฟyกดีไซน�, 2552), 289-319. 
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  การเผยแพร�งานวิจัยและงานด$านวิชาการท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร�เส$นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 นั้น ถือว�ามีบทบาทสําคัญท่ีส�งผลให$คนในชุมชนบ$านต�อแพได$รู$จักและเล็งเห็นถึงคุณค�า
ความสําคัญของเส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 มากยิ่งข้ึน จึงมีผลท่ีตามมาจึงเกิดกระแสความต$องการท่ี
จะผลักดันให$เส$นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้เป3นแหล�งท�องเท่ียวอีกแห�งหนึ่งของชุมชนบ$านต�อแพ
ในท่ีสุด   
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง 
 ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู$ศึกษาได$มีการทบทวน แนวคิดเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน (CBT) แนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเป3นแหล�งท�องเท่ียว 
คุณค�าทรัพยากรวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร�และงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับพ้ืนท่ีท่ีศึกษา
แล$วนั้น ผู$ท่ีทําการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนในประเทศไทยนั้นมี
เป3นจํานวนมาก ดังนั้นผู$ศึกษาจึงทบทวนได$งานวิจัยท่ีเก่ียวข$องกับพ้ืนท่ีจังหวัดแม�ฮ�องสอนและพ้ืนท่ี
ใกล$เคียงเป3นกรณีตัวอย�างเพ่ือเป3นประโยชน�กับวิทยานิพนธ�นี้ ดังต�อไปนี้ 
 พรหมมินทร� พวงมาลา และคณะได$ทําการศึกษา “โครงการรูปแบบการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�แบบยั่งยืน บ$านแม�กําปอง หมู�ท่ี 3 ตําบลห$วยแก$ว ก่ิงอําเภอแม�ออน จังหวัด
เชียงใหม�” 35 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) การศึกษาสภาวการณ�ด$านการท�องเท่ียวของหมู�บ$านแม�กําปอง 
2) เพ่ือค$นหาองค�ความรู$และศักยภาพชุมชนในด$านการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ของหมู�บ$านแม�กําปอง  3) 
เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�แบบยั่งยืนของบ$านแม�กําปอง และ4) เพ่ือสร$าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล$อมให$เป3นทรัพยากรอันมีค�าของการท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ�ตลอดไป ความสําคัญของงานวิจัยชิ้นนี้คือ ผู$ใหญ�บ$านและชาวบ$านได$ร�วมกันทําวิจัย เพราะ
มีสาเหตุมาจากการท่ีหมู�บ$านได$รับผลกระทบจากปtญหาหลังจากท่ีหมู�บ$านได$เปyดเป3นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
นิเวศ (Eco-tourism) ซ่ึงปtญหาหลักท่ีพบได$แก� ปtญหาขยะ ต$นไม$ ต$นพืชถูกตัด รวมถึงปtญหาของการ
นําวัฒนธรรมต�างชาติเข$ามาในหมู�บ$าน ดังนั้นในกระบวนการวิจัยจึงเป3นกระบวนการเพ่ือนํามาสู�การ
หาทางแก$ไขสิ่งท่ีเกิดข้ึน โดยบางกิจกรรมท่ีนอกเหนือจากการวิจัยของชุมชน เช�น ในเรื่องของการ
บริหารจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ได$มีเชิญนักวิจัยท่ีเก่ียวข$องเข$ามามีส�วนร�วมในการเสนอแนะ
และให$คําปรึกษา เพ่ือสามารถพัฒนาหมู�บ$านให$เป3นแหล�งท�องเท่ียวโดยท่ีคนในหมู�บ$านและ
นักท�องเท่ียวได$ตระหนักถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ�วัฒนธรรมของคนในชุมชน  

                                                 

 35 พรมมินทร� พวงมาลา และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ< “โครงการรูปแบบการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<แบบย่ังยืน บAานแม�กําปอง หมู�ท่ี 3 ตําบลหAวยแกAว ก่ิงอําเภอแม�
ออน จังหวัดเชียงใหม�” (เชียงใหม�: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สํานักงานภาค), 2546). 
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 ผลจากการวิจัยภายในระยะเวลา 2 ป^ พบว�า การท�องเท่ียวท่ีคิดริเริ่มโดยชุมชน บริหาร
จัดการเองโดยชุมชนนั้น ทําให$เกิดการพัฒนาท้ังโครงสร$างพ้ืนฐานอาชีพหลัก อาชีพเสริม กลุ�มองค�กร
ต�าง ๆ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรในชุมชนส�งผลให$ชุมชนเข$มแข็ง และช�วยลดปtญหาการว�างงาน 
แก$ปtญหาความยากจนนอกจากนี้ยังส�งผลให$ เพ่ือศักยภาพองค�ความรู$ภายในชุมชนและก�อต้ังกลุ�มต�าง ๆ 
ข้ึนเพ่ือง�ายต�อการบริหารจัดการภายในชุมชน นอกจากนี้ สิ่งท่ีชาวบ$านมองว�าเป3นเรื่องธรรมดา เช�น 
การเก็บใบเม่ียง แต�สําหรับนักท�องเท่ียวนั้นถือเป3นเรื่องน�าสนใจ ทางหมู�บ$านจึงต$องมีรูปแบบท่ีเหมาะสม
ต�อการจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ภายในหมู�บ$าน  
 อุดร วงษ�ทับทิม และคณะ ได$ทําการศึกษา เรื่อง “ชุมชนกับการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม ตําบลแม�ฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน”36 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาปtญหา
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวในด$านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล$อม 2) เพ่ือหาองค�ความรู$
ด$านการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 3) เพ่ือสร$างเครือข�ายชุมชนในการจัดการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และ4) เพ่ือหารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
ท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชน ซ่ึงผลท่ีได$จากการวิจัยนั้นได$นํามาสู�บทสรุปของการจัดการท�องเท่ียวท่ี
สําคัญว�า37 1) ชุมชนเห็นคุณค�าของธรรมชาติสิ่งแวดล$อม จึงมุ�งเน$นการอนุรักษ�ทรัพยากรปwา โดย
ดําเนินการสํารวจเส$นทางท�องเท่ียว ไม�ให$มีการตัดถนนเข$าไปในผืนปwา 2) ชุมชนมีส�วนร�วมโดยตรงใน
การศึกษาปtญหาการท�องเท่ียว การเดินปwาศึกษาธรรมชาติในชุมชน นักท�องเท่ียวต$องเดินเข$าไปโดยมี
ชาวบ$านเป3นคนนําทาง 3) โครงสร$างฐานรากเศรษฐกิจชุมชนเป3นการเกษตรกรรม จึงต$องการให$
กิจกรรมการท�องเท่ียวเป3นเพียงรายได$เสริมของชุมชนเท�านั้น 4) ชุมชนต$องการรักษารากเหง$าทาง
วัฒนธรรมและภูมิปtญญาด้ังเดิม มีการต้ังรับและปรับตัวให$เข$ากับกระแสการท�องเท่ียว ด$วยการก�อต้ัง
พิพิธภัณฑ�ชุมชน เผยแพร�วิถีแห�งวัฒนธรรมและภูมิปtญญาเพ่ือให$นักท�องเท่ียวได$แลกเปลี่ยนเรียนรู$ 
และมีบทบาทสําคัญในการอนุรักษ�โดยชุมชนอย�างแท$จริง  

                                                 

 36 อุดร วงษ�ทับทิม และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ< “โครงการชุมชนกับการ
จัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตําบลแม�ฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน” (เชียงใหม�: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สํานักงานภาค), 2545).  
 37 อุดร วงษ�ทับทิม และคณะ, “ชุมชนกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน 
ตําบลแม�ฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน” ใน  การท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ<
พ้ืนท่ีภาคเหนือ, สินธุ� สโรบล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.), 99-100. 
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 นอกจากนี้ยังมีโครงการ “การจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนในชุมชนแม�ละนา อําเภอปางมะผ$า 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน” 38 โดย สุภาวดี มีสิทธิ์ และคณะ เป3นงานวิจัยเพ่ือศึกษาวิเคราะห�ศักยภาพด$าน

ทรัพยากรการท�องเท่ียวในชุมชนแม�ละนา และเพ่ือหารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมร�วมกัน

ระหว�างสามหมู�บ$าน และเพ่ือเตรียมความพร$อมชุมชนชุมชนให$มีขีดความสามารถในกระบวนการ

จัดการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
 ความสําคัญของท่ีมาของงานวิจัยนั้น เริ่มจากการเปyดหมู�บ$านให$มีการท�องเท่ียวข้ึนเม่ือป^ 

พ.ศ. 2538 เป3นการลงความเห็นของการริเริ่มพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว และแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญของ

บ$านแม�ละนา คือ ถํ้าแม�ละนา จึงได$เน$นพัฒนาเส$นทางไปยังถํ้าแม�ละนาเพ่ือให$สะดวกแก�นักท�องเท่ียว

มากข้ึน แต�เนื่องจากการขาดความรู$และการจัดการท่ีดีและการขาดการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน จึง

นําไปสู�ความล$มเหลวประกอบกับสิ่งมีค�าท่ีอยู�ในถํ้าท่ีเรียกว�า “ไข�มุก” เริ่มสูญหายไปจากถํ้า  

 ต�อมากลางป^พ.ศ. 254239 คนในหมู�บ$านรวมตัวกันอีกครั้งเพ่ือคิดหาแนวทางการจัดการ

การท�องเท่ียว แนวความคิดท่ีว�า อยากเปyดสถานท่ีท�องเท่ียวอย�างเป3นทางการและจะมีการ

ประสานงานท่ีดีข้ึน ได$นํามาสู�การเริ่มต$นครั้งใหม�โดยมีการเข$าร�วมจากองค�กรเอกชนชื่อว�า “โครงการ

ฟrsนฟูชีวิตและวัฒนธรรม จังหวัดแม�ฮ�องสอน”มาเป3นพ่ีเลี้ยงในการจัดการการท�องเท่ียว เป3นการถอด

ความรู$ ท้ังความรู$ท่ีมีท้ังภูมิปtญญาท$องถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีในหมู�บ$านเพ่ือให$ชุมชนได$มองเห็น

ว�า สิ่งท่ีมีคุณค�าในชุมชนคืออะไรบ$าง รวมถึงการประเมินข$อจํากัดของชุมชน  

 ผลท่ีได$จากการทําวิจัยนั้นคือ ชาวบ$านการเลือกทรัพยากรการท�องเท่ียวทางธรรมชาติ คือ 

ถํ้า ปwาไม$และภูเขา และมีประเพณีวัฒนธรรมของไทใหญ�และลาหู�เป3นทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากนี้

การได$รับองค�ความรู$ใหม�ภายในถํ้า คือการสํารวจสัตว�น้ําท่ีพบในถํ้า ซ่ึงในการจัดการท�องเท่ียวนั้น

ชาวบ$านจะเป3นคนนําทางพาเข$าไปในถํ้าเอง ท้ังนี้ยังได$มีการประสานงานกับเจ$าหน$าท่ีปwาไม$เพ่ือ

ดําเนินการในการเดินทางเข$าไปในถํ้าต�าง ๆ ภายชุมชน และสิ่งสําคัญของการจัดการท�องเท่ียวคือ 

ชาวบ$านให$ความสําคัญกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป3นหลัก ส�วนการจัดการท�องเท่ียวเป3น

อาชีพเสริม    

                                                 

 38 สุภาวดี มีสิทธิ์ และคณะ, “การจัดการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนในชุมชนแม�ละนา อําเภอปาง
มะผ$า จังหวัดแม�ฮ�องสอน” ใน การท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ<พ้ืนท่ีภาคเหนือ, 
สินธุ� สโรบล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.), 184. 
 39 สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน,  ขAอมูลออนไลน<, เข$าถึงเม่ือ 3 เมษายน 2555, เข$าถึง
ได$จาก  http://www.cbt-i.org/community_develop.php?id=11   
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 กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวของบ$านแม�ละนานั้น มีลักษณะท่ีคล$ายกับบ$านแม�กําปอง 

คือ ชุมชนมีกลุ�มนักวิชาการเข$ามามีส�วนร�วมในการวิจัยเพ่ือจัดหาแนวทางการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสม 

อีกท้ังยังให$ชุมชนสามารถศึกษาข$อมูลและถอดความรู$ของพ้ืนท่ีได$เอง ยังคงมีการเผยแพร�ข$อมูลแหล�ง

ท�องเท่ียวท่ีสําคัญบ$านแม�ละนา เพ่ือเป3นการประชาสัมพันธ�และสามารถติดต�อกับกลุ�มท�องเท่ียวของ

พ้ืนท่ีชุมชนโดยตรง โดยเผยแพร�ผ�านทางสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) จนถึงปtจจุบัน 

 สรุปจากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข$องพบว�า สิ่งท่ีส�งผลกระทบให$หมู�บ$านท�องเท่ียวเกิด

ปtญหาหลักต�อหมู�บ$าน คือ การขาดความรู$ความเข$าใจการจัดการการท�องเท่ียวของคนในชุมชน ไม�ว�า

จะเป3นการอํานวยความสะดวก การประชาสัมพันธ� ความรู$ความเข$าใจด$านการอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียว 

ส�วนแนวทางการแก$ไข จึงเป3นผลสืบเนื่องมาจากปtญหาท่ีเกิดผลกระทบโดยตรงคือ ขาดความ

เชี่ยวชาญด$านบริหารจัดการ จึงต$องมีการเพ่ิมเติมความรู$โดยผ�านกระบวนการวิจัยจากชุมชนเป3นหลัก 

ในขณะเดียวกันต$องได$รับความร�วมมือระหว�างนักวิจัยและนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด$านการจัดการการ

ท�องเท่ียว โดยเนื้อหาท่ีสําคัญของกระบวนการวิจัยโดยชุมชน ผู$ศึกษาจึงสรุปออกเป3น 4 ส�วน คือ  

 ส�วนท่ี 1 การถอดความรู$ ซ่ึงหมายถึง การจดบันทึกเป3นเนื้อหาความรู$เก่ียวกับประวัติศาสตร�

ความสําคัญของหมู�บ$าน และแหล�งท�องเท่ียวในชุมชนโดยท่ีคนในชุมชนเป3นคนเล�าเรื่อง และร�วมกัน

ถอดเรื่องราวความรู$สําคัญต�าง ๆ และความน�าสนใจของแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน   

 ส�วนท่ี 2 การอธิบายความรู$ความเข$าใจด$านการบริหารการจัดการท�องเท่ียว ใน

กระบวนการนี้คือ การอบรมโดยให$ผู$ท่ีมีความเชี่ยวชาญมาฝ�กอบรมให$คนในชุมชนได$รับรู$ และสร$าง

ความเข$าใจร�วมกัน 

 ส�วนท่ี 3 การสร$างกรอบเพ่ือวางกฎกติกาสําหรับนักท�องเท่ียวถือเป3นสิ่งท่ีดี แต�สิ่งท่ีได$นั้น

ต$องมาจากความคิดของคนในชุมชนเป3นหลัก เพราะเป3นการสร$างกรอบกติกาเพ่ือป{องกันและลด

ผลกระทบกับแหล�งท�องเท่ียวให$น$อยท่ีสุด  

 ส�วนท่ี 4 แม$กลุ�มคนท่ีอยู�ในกระบวนการเตรียมความพร$อมนั้นจะเป3นองค�กรชุมชนก็ตาม 

แต�กลุ�มคนท่ีมีส�วนขับเคลื่อนท่ีสําคัญอีกกลุ�มหนึ่งคือ กลุ�มคนภายนอกในท่ีนี้ก็คือกลุ�มนักวิชาการ 

นักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญกลุ�มคนทํางานด$านการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยตรง เพราะชุมชนจําเป3นต$องมีท่ี

ปรึกษาท่ีชํานาญด$านการท�องเท่ียว เพ่ือคอยแนะนําแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึง

กล�าวได$ว�าข้ันตอนการเตรียมความพร$อมของชุมชนถือว�ามีความสําคัญในการกําหนดทิศทางการ

ท�องเท่ียวโดยชุมชนเพ่ือให$สัมฤทธิ์ผลตามท่ีชุมชนกําหนด หากมีการเตรียมศึกษาหรือนํามาใช$ในแบบ

โดยท่ีไม�คํานึงถึงความพร$อมของชุมชน ก็อาจทําให$ชุมชนนั้นเกิดผลเสียตามมาได$    
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บทสรุปจากการทบทวนแนวคิดหลักท่ีเก่ียวขAอง      
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข$องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนและการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ นั้นสามารถได$ข$อสรุปเป3นประเด็น 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 กลไกสําคัญของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based 
Tourism: CBT)  
 กลไกสําคัญคือ ผู$มีส�วนได$ส�วนเสีย (Stakeholder) ซ่ึงเป3นผู$ ท่ีมีส�วนเก่ียวข$องในการ
จัดการการท�องเท่ียวในแต�ละชุมชน ไม�ว�าจะเป3นกลุ�มคนในชุมชนท่ีมีความสนใจอยากให$มีการ
ท�องเท่ียวในชุมชนต้ังแต�แรกเริ่ม ฝwายการปกครองส�วนท$องถ่ิน รวมไปถึงการท่ีได$รับการสนับสนุนและ
ความร�วมมือจากกลุ�มคนภายนอก อาทิ กลุ�มนักวิจัยท่ีเชี่ยวชาญเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวโดยตรง 
โดยมีการทํางานวิจัยร�วมกัน เพ่ือท่ีจะเป3นพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาและการบริหารจัดการในเรื่องของการ
จัดการท�องเท่ียวให$มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเหนือสิ่งอ่ืนใดนั้นกลุ�มคนท่ีสําคัญและมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการท�องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุด ก็คือ คนในชุมชนท่ีจะเป3นผู$ชี้นําแนวทางของการ
จัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างแท$จริง 
 ประเด็นท่ี 2 กระบวนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 ในกระบวนการวิจัยในเรื่องการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น แบ�งออกเป3น 2 ช�วง 
คือ ช�วงก�อนท่ีจะมีการจัดการการท�องเท่ียว และระหว�างการมีการจัดการการท�องเท่ียว   
 ช�วงท่ี 1 ก�อนท่ีมีการจัดการการท�องเท่ียว คือ การท่ีให$นักท�องเท่ียวเข$ามาท�องเท่ียวใน
ชุมชนอย�างอิสระและถึงแม$ว�าการท่ีนักท�องเท่ียวเข$ามาอาจจะสร$างรายได$ให$กับเฉพาะผู$ประกอบการ
ท�องเท่ียวภายในชุมชน แต�เม่ือไม�ได$มีการจัดการการท�องเท่ียวอย�างเป3นระบบจึงทําให$เกิดผลกระทบ
กับชุมชนอย�างไม�ทันต้ังตัว ซ่ึงจะเห็นได$จากการรวมตัวของคนในชุมชนเพ่ือจัดการประชุม หรือการได$
สัมผัสถึงผลกระทบในแง�ลบท่ีเกิดข้ึนในบ$านเกิดของตน ด$วยเหตุนี้ในชุมชนเองจึงต$องการท่ีจะหา
แนวทางในการจัดการการท�องเท่ียวโดยมีกลุ�มชุมชนเป3นแกนหลักในการเสนอแนวทางการจัดการ
ท�องเท่ียวเพ่ือลดการเกิดผลกระทบและแก$ไขปtญหาต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนตัวเอง 
 ช�วงท่ี 2 ระหว�างมีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เป3นช�วงท่ีมีเรื่องการบริหารจัดการ
การท�องเท่ียวเข$ามา โดยใช$แนวคิดแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีผ�านกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วม ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นจากตัวอย�างชุมชน ได$แก� 
 1. การทําความเขAาใจกับการท�องเท่ียวโดยชุมชน เป3นการอธิบายความหมายและทํา
ความเข$าใจในรายละเอียดและจุดประสงค�ของรูปแบบการท�องเท่ียวในแบบดังกล�าว  
 2. การถอดความรูA คือ ความรู$เก่ียวกับประวัติพ้ืนท่ีชุมชนของตนเอง ท้ังท่ีเป3นแหล�ง
ท�องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล�งท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีการพูดคุยหรือเสวนาในเรื่อง
ความสําคัญหรือเรื่องราวรวมถึงความรู$ภูมิปtญญาชาวบ$านในการดํารงชีวิตประจําวันท่ีน�าสนใจใน
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ท$องถ่ินของตนเองท่ี ซ่ึงความรู$ดังกล�าวเป3นการถ�ายทอดเรื่องราวจากปราชญ�ท$องถ่ินบ$าง เรื่องเล�าท่ีสืบ
ทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�นบ$าง ความรู$ต�าง ๆ เหล�านี้ถือว�าส�งผลให$เกิดความภาคภูมิใจและการเห็นคุณค�า
ในมรดกทางวัฒนธรรมและปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ�ท$องถ่ินของตนสําหรับคนในชุมชน รวมถึงทําให$
นักท�องเท่ียวได$เรียนรู$และเข$าใจในความเป3นเอกลักษณ�เฉพาะถ่ินเช�นกัน 
 3. การแกAปiญหาจากสาเหตุ คือมีการนําปtญหาท่ีมีผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีเกิดข้ึน 
มาร�วมระดมความคิดเพ่ือหาแนวทางในการแก$ไขปtญหาร�วมกัน ท้ังนี้จะมีกลุ�มคนท่ีมีความรู$เป3นผู$
อบรมให$กับชุมชนเพ่ือเป3นการสร$างความเข$าใจและรับรู$ร�วมกัน  
 4. ระดมความคิดเพ่ิมเติมจากส่ิงท่ีชุมชนคิดว�ายังไม�สมบูรณ< กล�าวคือ กระบวนการใน
การพัฒนาชุมชนให$เป3นพ้ืนท่ีท่ีมีนักท�องเท่ียวเข$ามาเท่ียวได$ ในท่ีนี้อาทิเช�น การสื่อความหมาย การ
สร$างคนในชุมชนเป3นมัคคุเทศก�ท$องถ่ิน เป3นต$น 
 ประเด็นท่ี 3 การจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ<ทางกายภาพ 
 ในการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ เป3นส�วนหนึ่งของเรื่องการจัดการ
การท�องเท่ียว ซ่ึงองค�ประกอบท่ีสําคัญท้ัง 4 องค�ประกอบนั้น ถือเป3นแนวทางท่ีอาจไม�ได$มีข$อบังคับ
ตายตัว แต�เป3นการวางกรอบแบบครอบคลุม โดยสามารถเลือกนํามาประยุกต�ใช$ได$อย�างเหมาะสมตาม
สภาพแวดล$อมของแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบและป{องกันให$แหล�งท�องเท่ียวคงสภาพไว$
ให$สมบูรณ� และคงสภาพความเป3นด้ังเดิมให$ได$มากท่ีสุด และเป3นแหล�งเรียนรู$ให$กับนักท�องเท่ียวต�อไป  
 โดยสรุปจะเห็นว�าการเริ่มต$นของการท�องเท่ียวโดยชุมชนคือ การอธิบายและสร$างความ
เข$าใจในการอธิบายเรื่อง การท�องเท่ียวโดยชุมชนให$กับคนในชุมชน อีกท้ังร�วมกันศึกษาค$นคว$าความรู$
เก่ียวกับทรัพยากรทางธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในท$องถ่ินของตนเก่ียวกับประวัติ
ความเป3นมา เพ่ือนํามาเล�าสู�กันฟtงให$รับทราบร�วมกัน จากนั้นจึงค�อยเสริมเพ่ิมเติมในเรื่องของการ
อนุรักษ� การตระหนักถึงความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมนั้นซ่ึงชุมชนได$ซึมซับท้ังความรู$และ
ตระหนักถึงความเป3นเจ$าของ มากยิ่งข้ึน และเนื้อหาเรื่องหนึ่งท่ีสําคัญคือ การทําความเข$าใจกับการ
ความรู$ในส�วนของการต้ังกฎกติกา การเข$าไปพัฒนาพ้ืนท่ีโดยเป3นสิ่งท่ีคนในชุมชนร�วมมือและแสดง
ความคิดเห็นร�วมกัน ส�วนความรู$ใหม� ๆ ท่ีเข$ามาจากกลุ�มนักวิจัยร�วมก็คือ การบริหารจัดการการ
ท�องเท่ียว การเพ่ิมความรู$เช�น ความรู$ด$านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน เพ่ือสร$างมูลค�า
ให$เพ่ิมมากข้ึน สามารถนํามาเป3นสินค$าท่ีระลึกได$ เป3นต$นนอกจากนี้ ตัวอย�างของแหล�งท�องเท่ียวท่ีมี
การจัดการภายใต$แนวคิดของการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น พบว�า กลุ�มท่ีได$รับความรู$ความเข$าใจในการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวคือกลุ�มองค�กรชุมชนท่ีเป3นแกนหลักของชุมชน และผลพลอยได$ท่ีตามมาคือการ
ตระหนักถึงคุณค�าของแหล�งท�องเท่ียวอันเป3นมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือให$ดํารงอยู� และสร$างความ
ตระหนักให$กับชุมชนเพ่ือทราบถึงประวัติอันมีค�าของบ$านตัวเอง และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�
มรดกทางวัฒนธรรมให$ดํารงอยู�ร�วมสมัยต�อไป    
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 อย�างไรก็ดี ประเด็นข$อสรุปดังกล�าวทําให$ผู$ศึกษามองเห็นถึงแนวทางและกระบวนการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวท่ีได$จากตัวอย�างชุมชนท่ีใช$กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใต$แนวคิดของ
การท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือนําหลักการดังกล�าวมาประเมินและเป3นเครื่องมือในการจัดการแหล�ง
ท�องเท่ียวโดยชุมชน และการศึกษาแนวทางการจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ทางกายภาพ ซ่ึงประเด็น
เหล�านี้ถือเป3นการทบทวนเพ่ือนําไปสู�การศึกษาวิจัยในบทต�อไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง) บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน” นั้นมีวัตถุประสงค2
เพ่ือต�องการวิเคราะห2และประเมินผลจากการนําแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนมาใช�บน
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยแบ�งวิธีการดําเนินการวิจัยออกเป7น 5 หัวข�อหลัก ดังนี้ 
 1. ประเภทของการศึกษาและการรวบรวมข�อมูล  
 2. กลุ�มประชากรท่ีศึกษา  
 3. การวิจัยภาคสนาม  
 4. การประมวลและการวิเคราะห2ข�อมูล  
 5. ระยะเวลาของการลงพ้ืนท่ี  
 ในแต�ละหัวหลักข�างต�น ได�มีการอธิบายรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
  
ประเภทของการศึกษาและการรวบรวมข อมูล 
 ในการศึกษานี้ เป7นการศึกษาโดยใช�กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพเป7นหลักของการ
ศึกษาวิจัย ซ่ึงการศึกษาวิจัยปรากฏการณ2สังคมจากสภาพแวดล�อมตามความเป7นจริงในทุกมิติ เพ่ือ
พิจารณาความสัมพันธ2ของปรากฏการณ2กับสภาพแวดล�อมนั้น เป7นการแสวงหาความรู�โดยเน�น
ความสําคัญของข�อมูลด�านความรู�สึกนึกคิด การให�ความหมายหรือการให�นิยามสถานการณ2ต�าง ๆ 
ตลอดจนการกําหนดค�านิยมและอุดมการณ2ของบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับปรากฏการณ2นั้น ๆ การวิจัยชนิด
นี้มักเป7นการศึกษาติดตามระยะยาวและใช�วิธีการวิเคราะห2ในการตีความสร�างข�อสรุปแบบอุปนัยเป7น
หลัก1 ดังนั้น ในการรวบรวมเอกสารข�อมูลต�าง ๆ จึงมีวิธีการศึกษาออกเป7น 2 ประเภทหลัก คือ 
การวิจัยเอกสาร (Documentary research) และการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 

                                                 

 1 สุภางค2 จันทวานิช, การวิเคราะห$ข อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ2
แห�งจุฬาลงกรณ2มหาวิทยาลัย, 2535), 2.  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 48 

 การวิจัยเอกสาร (Documentary research) 
 เป7นการรวบรวมข�อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับหัวข�อท่ีศึกษาจากแหล�งข�อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) รวมถึงข�อมูลท่ีได�มาจากการทบทวนวรรณกรรม โดยเลือกศึกษารายละเอียดจาก
เนื้อหาเก่ียวข�องและเป7นประโยชน2กับหัวข�อท่ีศึกษา ไม�ว�าจะเป7นหนังสือ ตําราเรียน งานวิจัย คู�มือการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน คู�มือนําชมพิพิธภัณฑ2 แผ�นพับนําเท่ียว ตลอดจนการศึกษาข�อมูลท่ีได� 
 การเผยแพร;ผลงานของแหล;งท;องเท่ียวท่ีอยู;ภายใต การจัดการการท;องเท่ียวโดยชุมชน  
 สําหรับวิธีการศึกษาในข้ันตอนของการวิจัยเอกสารนี้ แบ�งเนื้อหาออกเป7น 2 ส�วนหลัก คือ 
ส�วนแรก เป7นการศึกษา พร�อมวิเคราะห2แนวคิดท่ีเก่ียวข�องซ่ึงได�ทบทวนเนื้อหาดังกล�าวไว�ในบทท่ี 2 
และส�วนท่ี 2 เป7นการศึกษาข�อมูลเบื้องต�นท่ีเก่ียวข�องกับชุมชนบ�านต�อแพ ข�อมูลท่ีมีการศึกษา
เก่ียวกับประวัติความเป7นมาและความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
และข�อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ  
 
กลุ;มประชากรท่ีศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เป7นการศึกษาในช�วงระหว�างท่ีมีการเตรียมตัวในการจัดการการท�องเท่ียว
โดยชุมชน และในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น จําเป7นต�องมีการสัมภาษณ2เก่ียวกับประชากรท่ีเก่ียวข�อง ผู�
ศึกษาจึงทําการกําหนดกลุ�มประชากรท่ีศึกษาออกเป7น 2 กลุ�มหลัก ดังนี้ 
 กลุ;มท่ี 1 กลุ;มคนในท่ีมีส;วนเก่ียวข องกับการจัดการท;องเท่ียวโดยชุมชนบ านต;อแพ 
หมายถึง คนในชุมชนท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการจัดการในโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพท่ี
มีหน�าท่ีรับผิดชอบบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) จํานวนรวมท้ังสิ้น 12 คน ดังนี้ 
 1. นายชัยเดช สุทินกรณ2 (ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, กรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 2. นายธนณภัทร อธิวัฒนธีรกุล (กรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชน) 
 3. นายสังเกต สุวรรณสังข2 (เหรัญญิก) 
 4. นางอุ�นเรือน กลหิรัญ (เลขา) 
 5. นายณัฐพล สุวรรณสังข2 (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 6. นายสุพรรณ ประไพวิทย2 (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 7. นายบุญรัตน2 พรรณบุตร (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 8. นายภิรมย2 เอ้ือมศักด์ิ (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 9. นายสุรแสง เอ้ือมศักด์ิ (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 10.  นายอนันต2 ศิริวงศ2 (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
 11.  นายสังคม จินตะนา (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ)  
 12.  นายกองคํา ฟูมา (คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ) 
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 กลุ;มท่ี 2 กลุ;มคนภายนอกท่ีมีส;วนเก่ียวข องกับการท;องเท่ียวโดยชุมชนบ านต;อแพ ซ่ึง

หมายถึง การสัมภาษณ2ตัวแทนบุคลากรในหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 

โดยการเลือกผู�สัมภาษณ2นั้นผู�ศึกษาได�เลือกมาจากกลุ�มคนท่ีบทบาทซ่ึงเห็นจากการสังเกตการณ2ใน

กิจกรรมต�าง ๆ ได�จากการสัมภาษณ2 จํานวน 4 คน ได�แก�  

 ตัวแทนจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) จํานวน 2 คน ได�แก� 

 1. นายฆนรุจ ม่ิงเมธาพร ฝjายพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน  

 2. นางสาว สุภาวิณี ทรงพรวาณิช หัวหน�าฝjายวิจัย สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

 วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยเขตการศึกษาอําเภอขุนยวม จํานวน 2 คน คือ  

 นางอมรรัตน2 พงษ2สวัสด์ิ ครูชํานาญการ และ ผู�ช�วยผู� อํานวยการวิทยาลัยชุมชน

แม�ฮ�องสอน หน�วยการจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 

 นางสาวศดานันท2 มูลอ�าย นักวิชาการวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยการจัดการศึกษา

อําเภอขุนยวม 

 

การวิจัยภาคสนาม 
 ในการวิจัยภาคสนาม คือ การรวบรวมข�อมูลจากแหล�งข�อมูลแหล�งข�อมูลปฐมภูมิ (Primary 

data) โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือทําการค�นคว�าหาข�อมูลจากแหล�งข�อมูลโดยตรง ซ่ึงในการลงพ้ืนท่ีใน

แต�ละครั้งนั้น มีเปlาหมายหลักคือ การศึกษากระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบน

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยผู�ศึกษาได�แบ�งการเก็บข�อมูลวิจัยภาคสนามออกเป7น 2 หัวข�อหลักคือ 

 1. การสังเกตการณ2 (observation) 

 2. การสัมภาษณ2 (interview) 

 ซ่ึงในการลงพ้ืนท่ีทุกครั้ง ผู�ศึกษาได�ทําการบันทึกภาพและจดรายละเอียดจากข�อมูลท่ีพบ

เห็นตามความเป7นจริงในแต�ละช�วงเวลาท่ีลงพ้ืนท่ีโดยแต�ละหัวข�อมีรายละเอียด ดังต�อไปนี้ 

 การสังเกตการณ$ (observation)   
 การสังเกตการณ2 (Observation) ผู�ศึกษาได�แบ�งออกเป7น การสังเกตการณ2แบบไม�มีส�วนร�วม 

(non-participatory observation) และการสังเกตการณ2แบบมีส�วนร�วม (participatory observation) 

โดยถือว�าเป7นข้ันตอนสําคัญของการเก็บข�อมูลในการลงพ้ืนท่ี ท้ังการเก็บข�อมูลด�านสภาพแวดล�อม 

การดํารงชีวิต ความเป7นอยู�ของคนในชุมชน รวมถึงการเก็บข�อมูลจากกิจกรรมท่ีทางโครงการท�องเท่ียว

โดยชุมชนบ�านต�อแพจัดข้ึน โดยการเก็บข�อมูลโดยสังเกตการณ2นั้นสามารถอธิบายได�ดังนี้ 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 50 

 1. การสังเกตการณ$แบบไม;มีส;วนร;วม (Non-participatory observation) 
  การสังเกตการณ2แบบไม�มีส�วนร�วม ผู�ศึกษาเก็บข�อมูลโดยการสํารวจรอบ ๆ หมู�บ�านต�อ
แพ มีการพูดคุยทักทายกับชาวบ�านในชุมชน รวมถึงการสังเกตวิถีชีวิตของคนในชุมชน เช�น การ
ประกอบอาชีพท่ีมีท้ังอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว2 อาชีพรับจ�าง เป7นต�น เพ่ือมองภาพรวมของการ
ดํารงชีวิตประจําวัน และรู�จักกับความเป7นชุมชนบ�านต�อแพเพ่ิมมากข้ึนโดยการบันทึกภาพ และจด
บันทึกข�อมูลเป7นหลัก    
 2. การสังเกตการณ$แบบมีส;วนร;วม (Participatory observation)  
  การเข�าร�วมสังเกตการณ2แบบมีส�วนร�วมนั้น เป7นการเข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ของ
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ซ่ึงเป7นกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องในกระบวนการเตรียมความ
พร�อมก�อนเปrดการท�องเท่ียวอย�างเป7นทางการ โดยระหว�างการเข�าร�วมกิจกรรมนั้น ได�มีการจดบันทึก 
และการบันทึกภาพถ�าย ซ่ึงผู�ศึกษาได�เข�าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 3 แสดงกิจกรรมท่ีผู�ศึกษาเข�าสังเกตการณ2แบบมีส�วนร�วม 
 

วัน/เดือน/ปK กิจกรรม ผู รับผิดชอบกิจกรรม ผู เข าร;วมกิจกรรม 

20-22 พ.ค. 54 การอบรม
อาสาสมัคร       
มัคคุเทศก2ท�องถ่ิน 
 

วิทยาลัยชุมชนฯ ขุนยวม 1. วิทยาลัยชุมชนขุนยวม 
2. คณะกรรมการท�องเท่ียว 
3. นักวิจัยโครงการสืบค�นและ

จัดการฯ 
4. ผู�ศึกษา 

8-9 ส.ค. 54 การอบรมเรื่อง 
“แผนชุมชน” 
ระยะ 3 ปs 

วิทยาลัยชุมชนฯ ขุนยวม 1. วิทยาลัยชุมชนขุนยวม 
2. คณะกรรมการท�องเท่ียว 
3. ผู�ช�วยนักวิจัยโครงการสืบค�น

และจัดการฯ 
4. ผู�ศึกษา 

30-31 ม.ค. 55 เข�าร�วมพัฒนา
เส�นทางฯ  
(สร�างห�องน้ํา) 

คณะกรรมการท�องเท่ียว 1. คณะกรรมการท�องเท่ียว 
2. ผู�ช�วยนักวิจัยโครงการสืบค�น

และจัดการฯ 
3. ผู�ศึกษา 
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 ในแต�ละกิจกรรมท่ีกล�าวมาข�างต�นนั้น ผู�ศึกษาได�เข�าไปทําการสังเกตการณ2แบบมีส�วนร�วม

และทําให�ทราบข�อมูลโดยรวมว�าในกิจกรรมแต�ละกิจกรรมท่ีจัดข้ึนนั้นมีจุดประสงค2เพ่ืออะไร และมี

วิธีการดําเนินการอย�างไร และมีบุคคลกลุ�มใดบ�างท่ีเข�ามามีส�วนร�วม ซ่ึงถือว�าเป7นการเก็บข�อมูลใน

ลักษณะท่ีเข�าไปมีส�วนร�วมและสังเกตพฤติกรรมของผู�ท่ีเข�ามาร�วมกิจกรรม ว�ามีความรู�สึกนึกคิด

อย�างไร และใครมีบทบาทในแต�ละกิจกรรมท่ีผ�านมาบ�าง   

 การสัมภาษณ$ (interview) 
 นอกจากการเข�าร�วมสังเกตการณ2ท้ังแบบมีส�วนร�วมและไม�มีส�วนร�วมนั้น การสัมภาษณ2

บุคคลถือเป7นส�วนสําคัญท่ีสุดของงานวิจัยท่ีสามารถทําให�ได�ทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีส�วน

เก่ียวข�องกับการจัดการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ โดยเริ่มต้ังแต�ในช�วงแรกของการศึกษาค�นคว�าข�อมูล 

รวมไปถึงการได�เข�าร�วมกิจกรรมนั้นจึงทําให�เกิดข�อสงสัย และเริ่มมาสู�การต้ังคําถามในการสัมภาษณ2

บุคคล ในการสัมภาษณ2ทุกครั้งผู�ศึกษาก็ได�ทําการบันทึกข�อมูล โดยการจดบันทึก บันทึกเสียงและ

บันทึกภาพนิ่งให�มากท่ีสุด สําหรับวิธีการในข้ันตอนการสัมภาษณ2นั้น ผู�ศึกษาแบ�งกลุ�มสัมภาษณ2

ออกเป7น 2 กลุ�มหลัก ได�แก� 

 กลุ;มท่ี 1 กลุ;มคนภายในท่ีมีส;วนเก่ียวข องกับการท;องเท่ียวโดยชุมชนบ านต;อแพ 

หมายถึง คนในชุมชนท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการจัดการในโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 

ซ่ึงได�แก� ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ และคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ  

 รูปแบบของการสัมภาษณ2 เป7นการสัมภาษณ2แบบการสนทนาคําถามปลายเปrด โดย

กําหนดคําถามในประเด็นรวม 5 ประเด็นหลัก แล�วจึงแตกประเด็นย�อย ดังตารางท่ี 6 

 
ตารางท่ี 4 แสดงบทสัมภาษณ2สําหรับกลุ�มคนภายในท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชน 

บ�านต�อแพ 
 

บทสัมภาษณ$ประเด็นหลัก บทสัมภาษณ$ประเด็นย;อย 

1. รู�จักหรือเคยไปเดินเส�นทางนี้สงครามโลกครั้งท่ี 2 ก�อนท่ีจะมี
การท�องเท่ียวเข�ามาหรือไม� อย�างไร 

2. เม่ือมีโครงการการท�องเท่ียวฯเข�ามานั้น มีความเห็นเก่ียวกับ
เส�นทางประวัติศาสตร2สงครามโลกครั้งท่ี 2 อย�างไร 

1. ความรู�ความเข�าใจเรื่อง 
ประวัติศาสตร2เส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 

 

3. แนวทางการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป7นอย�างไร 
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ตารางท่ี 4 แสดงบทสัมภาษณ2สําหรับกลุ�มคนภายในท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
บ�านต�อแพ (ต�อ) 

 

บทสัมภาษณ$ประเด็นหลัก บทสัมภาษณ$ประเด็นย;อย 

1. มีความเห็นอย�างไรเม่ือโครงการท�องเท่ียวนี้เข�ามายังหมู�บ�าน 

2. มีกองทุนหมู�บ�านของการท�องเท่ียวหรือไม� 

2. ความรู�ความเข�าใจเรื่องการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน 

 3. มีการบันทึกข�อมูลอะไรบ�าง 

3. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 1. มีหน�วยงานไหนท่ีเข�ามามีส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต�อแพ และเก่ียวข�องอย�างไร 

1. เข�ามาเป7นกรรมการได�อย�างไร 

2. มีความพร�อมของการเปrดแหล�งท�องเท่ียว หรือไม� อย�างไร 

3. ความเห็นเก่ียวกับการอบรมหลักสูตรต�าง ๆ เช�น เคยอบรม
หลักสูตรใดบ�าง 

4. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมของ
การโครงการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต�อแพ 

 

4. การไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท่ีไหน อย�างไร  

5. แนวทางการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนในอนาคตมี
หรือไม� อย�างไร 

1. สิ่งท่ีอยากเพ่ิมเติม แก�ไข ปรับปรุง 
 

 
 กลุ;มท่ี 2 กลุ;มคนภายนอกท่ีมีส;วนเก่ียวข องกับการท;องเท่ียวโดยชุมชนบ านต;อแพ ซ่ึง
หมายถึง การสัมภาษณ2ตัวแทนบุคลากรในหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 
โดยการเลือกผู�สัมภาษณ2นั้นผู�ศึกษาได�เลือกมาจากกลุ�มคนท่ีบทบาทซ่ึงเห็นจากการสังเกตการณ2ใน
กิจกรรมต�าง ๆ ได�จากการสัมภาษณ2 จํานวน 4 คน ได�แก�  
 1. ตัวแทนจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) จํานวน 2 คน  
 2. นักวิชาการจากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยเขตการศึกษาอําเภอขุนยวม จํานวน 
2 คน  
 รูปแบบของการสัมภาษณ2 เป7นการสัมภาษณ2แบบคําถามปลายเปrด โดยกําหนดคําถามใน
ประเด็นกว�าง ๆ ในการซักถาม โดยมีหัวข�อสัมภาษณ2ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การมีส�วนร�วมในกิจกรรมโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 
 2. บทบาทของแต�ละหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง รูปแบบการช�วยเหลือ 
 3. มุมมองของการพัฒนาพ้ืนท่ีเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
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การประมวลผล การวิเคราะห$และการนําเสนอข อมูล 
 การประมวลผล 
 หลังจากเก็บรวบรวมข�อมูล จะนําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัยจากเอกสาร การวิจัยภาคสนามท่ี
มีการลงพ้ืนท่ี สํารวจเส�นทางและสังเกตการณ2ในแต�ละกิจกรรม รวมถึงข�อมูลการสัมภาษณ2 นําข�อมูล
เหล�านี้มาประมวลข�อมูล เพ่ือนํามาเสนอในบทท่ี 4 ผลของการศึกษา โดยการประมวลผลนั้นทําให�
ทราบข�อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีการศึกษา รวมถึงความเป7นมาและกระบวนการจัดการการท�องเท่ียวของ
พ้ืนท่ีศึกษา กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงบทบาทของผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องโดยเป7น
การนําเสนอข�อมูลนั้นในการเขียนพรรณนาพร�อมบรรยายวิเคราะห2 โดยมีแผนผัง และภาพถ�าย
ประกอบตามความเหมาะสม เพ่ือนําไปสู�การวิเคราะห2หาคําตอบตามวัตถุประสงค2ต�อไป 
 การวิเคราะห$และการนําเสนอข อมูล 
 ในส�วนของการวิเคราะห2นั้นถือเป7นข้ันตอนสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซ่ึงเป7นการนําเสนอข�อมูลต�อเนื่องจากบทท่ี 4 ผลของการศึกษา โดยนํามาตรวจสอบความถูกต�องของ
ข�อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิเคราะห2ภายใต�กรอบแนวคิดการศึกษา โดยแบ�งเป7นประเด็น 
ดังต�อไปนี้ 
 1. กระบวนการจัดการการท;องเท่ียวในโครงการการท;องเท่ียวโดยชุมชนบ านต;อแพ  
  เป7นการวิเคราะห2ถอดประเด็นในเรื่องของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ด�าน
องค2ประกอบการท�องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงกระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนภายใต�
โครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพว�าเป7นอย�างไร  
  เป7นการเรียบเรียงข�อมูลโดยการอธิบายเชิงพรรณนา พร�อมวิเคราะห2รูปแบบและ
เปรียบเทียบกับการวิจัยเอกสารในเรื่องของแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน องค2ประกอบและตัวอย�าง
ชุมชนท่ีได�มีการทบทวนไว�ข�างต�น ประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา   
 2. ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนเส นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส นทางห วยปลามุง) 
  เม่ือมีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามาเก่ียวข�องบนเส�นทางฯ แน�นอนว�าย�อมมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน แต�จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแง�ไหนและส�งผลกระทบอะไรบนเส�นทางสายนี้
อย�างไร จึงนําประเด็นนี้มาวิเคราะห2เป7น 2 ประเด็นย�อย ๆ คือ  
  2.1 ประเด็นแรก วิธีการจัดการการท�องเท่ียวทางกายภาพบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 จากผู�ท่ีเก่ียวข�อง  
  2.2 ประเด็นท่ี 2 ความตระหนักถึงคุณค�าของคนในชุมชนต�อเส�นทางประวัติศาสตร2
สงครามโลกครั้งท่ี 2 อันเป7นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของบ�านต�อแพ 
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  โดยเป7นการเรียบเรียงข�อมูลโดยการอธิบายเชิงพรรณนา พร�อมวิเคราะห2รูปแบบและ
เปรียบเทียบกับการวิจัยเอกสารในเรื่องของแนวคิดการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ2ทางกายภาพ
และตัวอย�างชุมชนท่ีได�มีการทบทวนไว�ข�างต�น ประกอบการบรรยายเชิงพรรณนา   
 
ระยะเวลาในการเก็บข อมูล 
 ระยะเวลาในการเก็บข�อมูลนั้น มีการลงพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือเก็บข�อมูลเป7นบางระยะ 
เนื่องจากผู�ศึกษาไม�สามารถท่ีจะไปเก็บข�อมูลในทุกกิจกรรมท่ีจัดข้ึนได� ดังนั้นระยะเวลาท่ีลงพ้ืนท่ี
ศึกษาจึงมีอยู�อย�างจํากัดโดยการลงพ้ืนท่ีศึกษาจะสลับกับการค�นคว�าข�อมูลวิจัยทางเอกสาร 
 ปK พ.ศ. 2554 มีการลงพ้ืนท่ีศึกษา 3 ช;วง ได แก;  
 ช�วงท่ี 1 เดือนพฤษภาคม (20-22 พฤษภาคม 2554)  
 ช�วงท่ี 2 เดือนสิงหาคม (8-10 สิงหาคม 2554) 
 ช�วงท่ี 3 เดือนธันวาคม (7-12 ธันวาคม 2554)   
 ปK พ.ศ. 2555 มีการลงพ้ืนท่ีศึกษา 2 ช;วง ได แก;  
 ช�วงท่ี 1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ2 (30-31 มกราคม 2555) และ (6-11 กุมภาพันธ2 2555)  
 ช�วงท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน (6-9 พฤศจิกายน 2555)   
 โดยสรุป การทําวิทยานิพนธ2เรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) หมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป7นการทํา
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ�งเนื้อหาออกเป7น 2 ส�วนคือ การรวบรวมเนื้อหาเก่ียวกับประวัติศาสตร2
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังท่ีได�มาจากหนังสือ รายงานการวิจัยและการสํารวจพ้ืนท่ีจริงก�อนท่ีจะ
เกิดการท�องเท่ียว เพ่ือต�องการสะท�อนให�เห็นถึงคุณค�าและความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 อันเป7นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญต�อหน�าประวัติศาสตร2 และในส�วนท่ี 2 คือการศึกษา
กระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ โดยใช�วิธีการศึกษาท้ังจากรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง การลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ2บุคคลท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�าน
ต�อแพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังแบบการสังเกตการณ2อย�างมีส�วนร�วมและไม�มีส�วนร�วม เพ่ือ
เก็บบันทึกข�อมูลให�ได�มากท่ีสุด เพ่ือนํามาศึกษาและสามารถไขคําตอบตามวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว� 
 และในบทต�อไปจะเป7นการนําเสนอผลท่ีได�จากการศึกษาท่ีได�จากการรวบรวมข�อมูล
เอกสาร การสังเกตการณ2 และวิจัยภาคสนาม เพ่ือนําไปสู�การวิเคราะห2ในบทต�อไป  
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
   
 การศึกษา “การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทาง 
ห�วยปลามุง) บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน” ผู�ศึกษาได�มีการทบทวน
วรรณกรรม รวมถึงได�มีการออกภาคสนาม โดยเข�าร�วมและสังเกตการณ4ในกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการ
เตรียมความพร�อมของการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือรวบรวมข�อมูลท้ัง
ท่ีเป8นปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยเนื้อหาสาระสําคัญของผลการศึกษานั้น 3 หัวข�อดังนี้ 
 1. ข�อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีการศึกษา  
 2. มรดกทางวัฒนธรรม “เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง)”  
 3. การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนของหมู�บ�านต�อแพ  
 
ข�อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีการศึกษา 
 การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
เป8นการจัดการการท�องเท่ียวของชุมชนบ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
ดังนั้นในหัวข�อนี้ จึงเป8นการเสนอข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�านต�อแพ เพ่ือทําความเข�าใจและรู�จักกับ
ความเป8นมาพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
 ประวัติหมู#บ�านต#อแพ1  
 หมู�บ�านต�อแพ เป8นหมู�บ�านท่ีต้ังอยู�ในตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
ประวัติของหมู�บ�านต�อแพ “แต�เดิมนั้นบ�านต�อแพไม�มีชื่อ เป8นหมู�บ�านบริวารขุนยวม แต�มีพ้ืนท่ีอุดม
สมบูรณ4มาก จึงเหมาะกับการเพาะปลูกอย�างยิ่งโดยเฉพาะการทํานาทําสวน ต�อมาได�มีชาวบ�านต�าง
ถ่ินเข�ามาจับจองพ้ืนท่ีเพ่ือทํากิน จึงมีการขยายพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรอย�างรวดเร็ว การจัดต้ัง
หมู�บ�านข้ึนครั้งแรกท่ีบ�านหลวง ซ่ึงปCจจุบันได�แยกออกเป8นหมู�ท่ี 8 ตําบลแม�เงา หลังจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงมีผลผลิตจํานวนมาก เช�น ข�าว แต�ไม�มีแหล�งจําหน�าย ชาวบ�านจึงพยายาม
ออกหาแหล�งจําหน�ายนอกหมู�บ�าน โดยการไปตัดไม�ไผ�ผูกเป8นแพ เพ่ือบรรทุกข�าวไปจ�ายท่ีเมืองยวม 

                                                 

 1 คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ,  แผนพัฒนาหมู#บ�านประจําป( 2553 บ�านต#อแพ หมู#ท่ี 1 
ตําบลแม#เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน (แม�ฮ�องสอน: ม.ป.ท., 2553). 
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(อําเภอแม�สะเรียงในปCจจุบัน) โดยล�องลงไปตามแม�น้ํายวม ดังนั้นเม่ือมีการผูกแพล�องแพบ�อยครั้งเข�าก็
ได�เรียกหมู�บ�านแห�งนี้ว�า บ�านต�อแพ ต้ังแต�ปHพุทธศักราช 2449 เป8นต�นมา ต�อมาหมู�บ�านต�อแพได�
ขยายกว�างขวางออกไปมากโดยมีหย�อมบ�านเพ่ิมข้ึน 2 หย�อมบ�านใกล�กันคือ บ�านหัวนา และบ�านใหม� 
ซ่ึงรวมกันคือ บ�านต�อแพ เป8นต�นมา”  
 การเดินทางสู#หมู#บ�านต#อแพ หมู�บ�านต�อแพต้ังอยู�ห�างจากตัวอําเภอขุนยวม มาทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต� เดินทางมาตามเส�นทางหลวงชนบท มส1026 ซ่ึงเป8นถนนท่ีแยกมาจากทางหลวง 
108 แม�ฮ�องสอน-ขุนยวม ประมาณ 5 กิโลเมตรก็จะพบกับทางเข�าหมู�บ�านต�อแพ 
 

Not to scale

หมูบ�านตอแพ

 
 
แผนท่ีท่ี 1 ตําแหน�งท่ีตั้งของหมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 
 ตําแหน#งท่ีตั้งหมู#บ�าน 
 ทิศเหนือ ติดต�อกับ บ�านขุนยวม หมู�ท่ี 1 และหมู�ท่ี 2 ตําบลขุนยวม 
 ทิศใต�  ติดต�อกับ บ�านเมืองปอน หมู�ท่ี 1 ตําบลเมืองปอน 
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับ บ�านขุนยวม หมู�ท่ี 2 ตําบลขุนยวม 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับ บ�านหลวง หมู�ท่ี 8 ตําบลแม�เงา 
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 จํานวนและลักษณะประชากร  
 จากการสํารวจข�อมูลประชากรจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว�า 
ประชากรของบ�านต�อแพ มีท้ังสิ้น 362 ครัวเรือน เป8นผู�ชาย 376 คน เป8นผู�หญิง 348 คน รวมท้ังสิ้น 
724 คน ส�วนใหญ�เป8นชาติพันธุ4ไทใหญ� และมีคนเมืองปะปนเล็กน�อย (ข�อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 
2555) 
 กลุ#มผู�นําชุมชน (คณะกรรมการหมู�บ�าน อพป. บ�านต�อแพ) มีจํานวนท้ังสิ้น 15 คน ดังนี้ 
 1. นายชัยเดช สุทินกรณ4 ประธานฯ 
 2. นายเกษม รักคุณ รองประธานฯ 
 3. นายสังคม จีนตะนา รองประธานฯ 
 4. นายครรชิต อธิวัฒนธีรกุล คณะกรรมการ (ปCจจุบันชื่อ นาย ธนนภัทร)  
 5. นายเจริญ รักยศ คณะกรรมการ 
 6. นายหมอกคํา เก็ดสราพร คณะกรรมการ 
 7. นายกองคํา ฟูมา คณะกรรมการ 
 8. นายจรูญ จันทร4ตะกอง คณะกรรมการ 
 9. นางแสงทอง เนื้อนวลจันทร4 คณะกรรมการ 
 10. นายจันทร4 เพ็ญศรี คณะกรรมการ 
 11. นายบุญรัตน4 พรรณบุตร คณะกรรมการ 
 12. นางอุ�นเรือน กลหิรัญ คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 13. พระอนุกุลกัลยาณพจน4 ท่ีปรึกษา 
 14. นายสมคิด เพ็ญศรี ท่ีปรึกษา 
 15. นายส�วยหม�อง รักคุณ ท่ีปรึกษา 
 การประกอบอาชีพ 
 ประชากรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป8นหลัก ซ่ึงพืชพันธุ4หลักท่ีนิยมเพาะปลูก
ได�แก� ข�าว กระเทียม ถ่ัวเหลืองและข�าวโพด อาชีพรองลงมาคือ รับจ�าง และเลี้ยงสัตว4  
 สําหรับอาชีพเกษตรกรรมนั้นมีการทําเกษตรแบบตามฤดูกาล กล�าวคือ ในช�วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ4 เน�นการปลูกกระเทียม ปลูกถ่ัวเหลือง ปลูกถ่ัวลิสง  ส�วนช�วงฤดูฝน จะปลูกข�าว
และข�าวโพด ส�วนปลายเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เป8นช�วงพัก แล�วเดือนพฤษภาคมจึงเริ่มมีการลง
นา ดํานาอีกครั้ง2 ซ่ึงจากการสัมภาษณ4ลงพ้ืนท่ีในแต�ละช�วงฤดูกาลจะสังเกตเห็นได�ว�า ทัศนียภาพ
บริเวณพ้ืนท่ีเพาะปลูกก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามพืชท่ีเพาะปลูกตามฤดูกาล (ภาพท่ี 9)   

                                                 

 2 สัมภาษณ4 สังคม จินตนา, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 2555. 
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ภาพท่ี 9 ตัวอย�างเกษตรกรรมของคนบ�านต�อแพ 
 
 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญของหมู#บ�านต#อแพ 
 จากการค�นคว�าเอกสารและการลงภาคสนามพบว�า หมู�บ�านต�อแพนั้นมีทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายซ่ึงส�วนใหญ�จะเป8นวัฒนธรรมของชาวไทใหญ�เป8นหลัก สามารถแบ�งออกเป8น 
2 ประเภทหลัก คือ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม�ได� และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� 
ดังนี้  
 1. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต�องไม#ได� (Intangible Cultural Resource) เป8น
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของไทใหญ�ท่ีมีการถ�ายทอดและสืบทอดจากรุ�นสู�รุ�น ท้ังด�านภูมิปCญญา
ท�องถ่ิน และด�านประเพณีวัฒนธรรม ได�แก� 
  ภูมิปKญญาด�านภาษาไต คนในหมู�บ�านต�อแพ ส�วนใหญ�เป8นชาวไทใหญ� มีเชื้อสายไท
ใหญ� ซ่ึงนิยมเรียกตนเองว�า “คนไต” และมีการพูดคุยสื่อสารเป8นภาษาไต ซ่ึงเป8นภาษาท่ีเป8น
เอกลักษณ4ของชาติพันธุ4 ซ่ึงภาษาไตนั้น มีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน แต�ปCจจุบันนิยมการพูดคุยภาษา
ไตมากกว�าภาษาเขียน คนไตไม�นิยมให�เรียกตนเองว�า “เง้ียว”  
  ภูมิปKญญาด�านงานหัตถกรรม ประเภทงานจักสานท่ีสําคัญ คือ การสานหมวกไทใหญ� 
(ภาษาไทใหญ� เรียกว�า กุSบไต) เป8นภูมิปCญญาท่ีสําคัญของชาวไทใหญ� ทําจากการจักสานด�วยไม�ไผ� 
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สานข้ึนรูปจนเป8นหมวก ชาวไทใหญ�นิยมใช�สวมใส�กันแดดกันฝน ใช�เดินขบวนตามประเพณีต�าง ๆ 
เพ่ือแสดงเอกลักษณ4ท่ีสําคัญของคนท�องถ่ินท่ีบ�งบอกถึงเครื่องแต�งกายท่ีสําคัญของชาวไทใหญ�    
  ภูมิปKญญาด�านอาหารไทใหญ# คือ การทําถ่ัวเน�า (ภาพท่ี 10) เป8นภูมิปCญญาของการ
ถนอมอาหารท่ีสําคัญของคนไทใหญ� วิธีการทําถ่ัวเน�า ต�องเริ่มจากการนําถ่ัวเหลืองไปแช�น้ํา จากนั้น
เอาไปต�มท้ิงไว� 1 วันให�ถ่ัวเปUVอย จากนั้นนําถ่ัวมาโม� ข้ันตอนการโม�นั้นสําคัญ เพราะถ�าโม�ถ่ัวไม�ดี แผ�น
ถ่ัวเน�าก็จะเป8นดวง จากนั้นจึงนําถ่ัวมาม�วนเป8นก�อนกลม แล�วนําไปตีเป8นแผ�นกลม แล�วนําไปวางเรียง
บนแคร�เพ่ือตากแดด เม่ือแผ�นถ่ัวเน�าแห�งได�ท่ี จึงไปเก็บไว�ในปHWบเพ่ือจะทําให�ถ่ัวเน�านั้นเก็บไว�ได�นาน ๆ  
  นอกจากนี้ยังมีการทําน้ํามันงา หรือท่ีเรียกว�า “การอีดงา”3 เป8นภูมิปCญญาของการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยการสกัดน้ํามันออกจากงา ซ่ึงน้ํามันงานั้นมีประโยชน4หลายด�าน 
เช�น รักษาอาการบาดเจ็บของกระดูก หรือใช�ประทินผิวเพ่ือความงาม  
 

   
 
ภาพท่ี 10 การอัดแผ�นถ่ัวเน�า เครื่องปรุงหลักของเมนูอาหารไทใหญ� 
 
  งานประเพณี 12 เดือน4 เป8นประเพณีวัฒนธรรมแบบไทใหญ�ท่ีมีการจัดข้ึนทุกเดือน 
ตลอด 12 เดือน เรียกว�า “หย�าสี่สิบสอง” หรือ “พิธีสิบสองราศี” ได�แก� 
  เดือนเจี๋ยงและเดือนกํ๋า (ธันวาคม-มกราคม) เป8นประเพณีทําบุญข�าวใหม� เป8นพิธีท่ีจัด
ข้ึนเฉพาะผู�ท่ีทํานาข�าวมาก ๆ การทําบุญข�าวใหม�นี้จะเกิดข้ึนหลังจากการเก็บเก่ียวข�าวใส�ยุ�งฉางแล�ว 
จากนั้นจะมีการเลี้ยงพระท่ีบ�าน เพ่ือจะได�ผลผลิตข�าวเพ่ิมข้ึนในปHต�อ ๆ ไป 

                                                 

 3 “ท�องเท่ียวหมู�บ�านต�อแพ หมู�บ�านวัฒนธรรมของชาวไทใหญ�” (ม.ป.ท., 2555), (เอกสาร
อัดสําเนา).     
 4 เรื่องเดียวกัน. 
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  เดือนสาม หรือเดือนกุมภาพันธ4 เป8นช�วงประเพณีหลู�ข�าวหย�ากูS ในระหว�างวันข้ึน  

1 คํ่า ถึงวันข้ึน 15 คํ่า มีประเพณี ตานข�าวหย�ากูS หรือข�าวเหนียวแดงท่ีชาวบ�านช�วยกันทํา คือ เอา

ข�าวเหนียวนึ่งมาผสมกับน้ําอ�อยท่ีเค่ียวแล�ว และกะทิโรยถ่ัว,งา และมะพร�าวขูดฝอย จากนั้นนําไป

ถวายพระและแจกจ�ายกันในหมู�ญาติมิตร หลังจากงานตานข�าวหย�ากูSแล�ว ในวันข้ึน 15 คํ่า ซ่ึงเป8นวัน

มาฆบูชาจะมีพิธีการถวายกองฟู กองฟUนหรือกองโหล ซ่ึงในช�วงกลางวันจะมีการทําบุญเลี้ยงพระ และ

ในตอนบ�าย ชาวบ�านจะนําฟUนท่ีจัดหามาได� มารวมกันท่ีวัด ซ่ึงไม�ส�วนใหญ�คือ ไม�สน หรือไม�แปก 

นํามาวางซ�อนกันเป8นรูปทรงของเจดีย4ฐานกว�างและมียอดเรียวแหลม มีการประดับประดาให�งดงาม 

เพ่ือใช�จุดพุทธบูชาแด�องสัมมาสัมพุทธเจ�าในตอนคํ่า 

  เดือนส่ี (มีนาคม) เป8นเดือนท่ีมีประเพณีปอยส�างลอง คือการบรรพชาสามเณร หรือ

การบวชลูกแก�วนั่นเอง โดยการนําบุตรหลานท่ีเป8นเด็กอายุระหว�าง 7-20 ปH มาเข�าพิธีเพ่ือจําลองว�า 

เป8นเจ�าชายราหุล (โอรสของเจ�าชายสิทธัตถะ) การแต�งกายและความเปYนยู�ของส�างลองจะถูกสมมติว�า

เป8นกษัตริย4 จะมีพ่ีเลี้ยงคอยให�การดูแล เรียกว�า “ตะเปส�างลอง” การแห�ขบวนส�างลองเข�าสู�วัด จึง

เปรียบเสมือนเม่ือครั้งท่ีเจ�าชายราหุลเสด็จไปขอราชบัลลังค4จากพระพุทธเจ�า แต�สุดท�ายก็ตัดสินใจ

ออกผนวชตามพระบิดา นอกจากปอยส�างลองแล�ว ในวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 4 นิยมประกอบพิธีปอยต�าง

ซอม มีการก้ันราชวัตรเป8นเขตนึ่งข�าว โดยมีสาวพรหมจารีย4หรือผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีถือศีล 8 เป8นผู�กวน    

ข�าวมธุปายาสแล�วนําไปถวายแก�พระพุทธเจ�าในรุ�งเช�าของอีกวัน พร�อมกับถวายภัตตาหารเช�าแด�

พระภิกษุสงฆ4  

  เดือนห�า (เมษายน) เป8นช�วงเทศกาลสงกรานต4 ซ่ึงชาวไทใหญ�จะใช�เวลาในเทศกาลนี้

ประมาณ 1-2 สัปดาห4 ท้ังนี้เพราะชาวไทใหญ�มีประเพณีการขอขมาผู�เฒ�าผู�แก�ด�วยการก่ันตอ โดยการ

นําข�าวของเครื่องใช�ท่ีจําเป8นในการดํารงชีวิตมาทําเป8นเครื่องขอขมา เรียกว�า “ค่ัวหลู�” นําไปดําหัวผู�

เฒ�าผู�แก� หรือผู�ใหญ�ท่ีเคารพนับถือ ตลอดจนวัดในหมู�บ�านและวัดต�าง ๆ ในละแวกใกล�เคียง 

  เดือนหก (พฤษภาคม) เป8นช�วงท่ีย�างเข�าสู�ฤดูฝน ชาวบ�านต�องการน้ําฝนในการทํานา 

จึงทําให�เกิดประเพณีเพ่ือต�อนรับน้ําฝน ท่ีเรียกว�า “ปอยห�างน้ํา” งานนี้แบ�งเป8น 2 ช�วง คือ ช�วงเช�าจะ

เป8นการทําบุญถวายภัตตาหารแด�พระภิกษุสงฆ4ท่ีวัด และก�อเจดีย4ทรายประดับตกแต�งด�วยธงและฉัตร

ท่ีทําจากกระดาษมีหลากหลายสีสัน เพ่ือถวายเป8นพุทธบูชา การก�อเจดีย4ทรายนี้มีชื่อเรียกเป8นภาษา

ไทใหญ�ว�า ปอยจ�าต่ี ซ่ึงเป8นการจรรโลงพุทธศาสนา ถือว�าได�รับบุญกุศลเทียบเท�าการถวายเจดีย4 ถึง

ช�วงบ�ายมีการจุดบั้งไฟ หรือบอกไฟ เพ่ือเตือนขุนสิกขาหรือพระอินทร4บนสวรรค4 เพ่ือโปรดบันดาลฝน

ให�ตกต�องตามฤดูกาล และมีความอุดมสมบูรณ4เพียงพอต�อความต�องการในการเกษตร 
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  นอกจากนี้ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 คือ วันวิสาขบูชา ก็จะจัดประเพณีการต�างซอมต�อ
โหลง เป8นครั้งท่ี 2 
  เดือนเจ็ด (มิถุนายน) เป8นเดือนท่ีว�างเว�นจากพิธีกรรมและประเพณีต�าง ๆ เพราะเป8น
ช�วงท่ีต�องเตรียมเครื่องมือทางการเกษตรเพ่ือการทํานา 
  เดือนแปด (กรกฎาคม) เป8นฤดูกาลแห�งการเข�าพรรษา จึงมีการทําบุญถวายผ�าอาบ
น้ําฝน พร�อมเครื่องไทยทานตลอดช�วงเข�าพรรษา ในทุกวันพระจะมีชาวบ�านท่ีถือศีลมารับศีล 8 ท่ีวัด
พร�อมกับนอนค�างท่ีวัด ชาวบ�านหรือเจ�าศรัทธาจะนําข�าวของเครื่องใช�จําเป8นยารักษาโรค หรืออาหาร
มาถวายให�แก�พระและวัด พ�อศีลแม�ศีลท่ีมานอนค�างท่ีวัด ประเพณีนี้เรียกว�า ปอยจ�ากSะ  
  เดือนเก�า (สิงหาคม) เป8นช�วงฤดูกาลของการทํานาจึงไม�มีประเพณีท่ีสําคัญ มีเพียง
ประเพณีท่ีเรียกว�า “ปอยจ�ากSะ” คือการจับฉลากหมุนเวียนกันทําอาหารถวายพระตลอดท้ังเดือน 
  เดือนสิบ (กันยายน) มีประเพณีการตานสลากภัต หรือปอยสลาก เพ่ือเป8นการอุทิศ
ส�วนกุศลให�แก�ญาติท่ีล�วงลับ และเชื่อว�า อาหารและเครื่องนุ�งห�มท่ีถวายไปนั้น สามารถนําไปใช�ในโลก
หน�า และในวันท่ี 15 คํ่าเดือน 10 จะมีการต�างซอมต�อโหลงเป8นครั้งท่ี 3 
  เดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) เป8นช�วงเทศกาลออกพรรษา หรือออกหว�า ในระหว�างวันข้ึน 
15 คํ่า เดือน 11 มีการจัดเทศกาลท่ียิ่งใหญ� เรียกว�า “ปอยเหลินสิบเอ็ด”มีการประดิษฐ4จองพาราซ่ึง
ถือว�า เป8นปราสาทจําลองของพระพุทธเจ�า และต�อนรับพระพุทธองค4 หลังจากเสด็จกลับจากโปรด
พุทธมารดาบนสวรรค4ชั้นดาวดึงส4 เพ่ือถวายเป8นพุทธบูชา ประดิษฐานไว�หน�าบ�านของแต�ละครัวเรือน 
และมีการถวายภัตตาหารแก�พระพุทธเจ�าในทุกเช�า ต้ังแต�วันแรม 1 คํ่า เป8นต�นไป จะมีงานรื่นเริงไป
จนถึงแรม 15 คํ่า มีการละเล�นและการแสดงท่ีสําคัญ คือการฟYอนรําเลียนแบบสัตว4หิมพานต4ต�าง ๆ 
เช�น รําโต (สิงห4โต) รําก่ิงกะหล�า (กินนร หรือกินรี) ซ่ึงเชื่อว�า เป8นสัตว4ท่ีออกมาร�ายรําต�อนรับ
พระพุทธเจ�าหลังจากเสด็จลงมาจากสวรรค4ชั้นดาวดึงส4 
  ประเพณีท่ีสําคัญในเดือนนี้ คือการตักบาตรเทโว ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 ก�อนป[ด
เทศกาลออกพรรษาจะมีงานหลู�เตนเหง หรือพิธีถวายเทียนพันเล�ม โดยชาวบ�านหรือคณะศรัทธานํา
เทียนไปจุดถวายเป8นพุทธบูชาในบริเวณต�าง ๆ ของวัด 
  เดือนสิบสอง (พฤศจิกายน) มีประเพณีหลายอย�างเรียกว�า ปอยเหลินสิบสอง ซ่ึง
ประกอบด�วย ปอยมหาตุSก (ทุกข4) เป8นงานบุญท่ีจัดข้ึนเพ่ือเป8นการปลดเปลื้องความทุกข4ท่ีมีมาตลอดปH 
เหมือนกับเป8นการสะเดาะเคราะห4เพ่ือเป8นการก�าวย�างเข�าสู�ปHใหม�ด�วยชีวิตใหม�ท่ีดีข้ึน โดยชาวบ�านจะ
จัดภัตตาหารไปถวายพระท่ีวัด  
  ปอยหวังกะปQา เป8นงานบุญท่ีมีการจําลองเขาวงกตด�วยการก้ันราชวัตร มีการตักบาตร
ข�าวสารอาหารแห�ง ในรั้วราชวัตรหรือเขาวงกตจําลอง 
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  ปอยจองแปดหลัง เป8นงานท่ีจัดในลานวัดท่ีมีการก้ันราชวัตรเป8นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  

ต้ังจองพาราไว�ในแต�ละทิศภายในราชวัตรนั้น เพ่ือให�พุทธศาสนิกชนเข�าไปกราบไหว�จุดธูปเทียนบูชา 

และตอนเช�ามีการตักบาตรในบริเวณรั้วราชวัตรด�านนอก 

  เข#งลองซอม เป8นการจัดรั้วราชวัตรอย�างง�ายรอบทางเดินของวัด อาจมีปราสาท

ตกแต�งเพ่ือความสวยงามด�วย จะมีการนิมนต4พระมารับบาตรในตอนเช�าด�วย และในวันข้ึน 15 คํ่า 

เดือน 12 จะมีการถวายผ�ากฐินหรือ ปอยส�างกานถ่ิง และต�างซอมต�อโหลงเป8นครั้งสุดท�ายของปH  

  งานศิลปะด�านการแสดงพ้ืนบ�าน “รําดาบ หรือฟUอนดาบ” หรือภาษาไตเรียกว�า 

“ก�าแลว”5 เนื่องจากดาบเป8นอาวุธประจํากายของของชาวไทใหญ� โดยเน�นเฉพาะผู�ชายชาวไทใหญ�ท่ี

ต�องได�รับการถ�ายทอดเก่ียวกับวิธีการฟYอนดาบจากครู หรือจเร (ผู�ท่ีผ�านการบวชและสามารถอ�าน

เขียนภาษาไตได�เท�านั้น) แต�ในปCจจุบันท่ีบ�านต�อแพนั้นได�มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู�ท่ีฟYอนดาบ 

โดยท่ีผู�หญิงท่ีสามารถรําฟYอนดาบ6     

 2. ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต�องได� (Tangible Cultural Resource) ทรัพยากร

ทางวัฒนธรรมในท่ีนี้ หมายถึง สิ่งก�อสร�าง รวมถึงโบราณวัตถุสําคัญท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีบ�านต�อแพ  

  พระธาตุดอยเวียง เป8นพระธาตุเก�าแก�ตั้งอยู�บนสันเขาด�านทิศตะวันออกของวัดต�อแพ 

ลักษณะของพระธาตุมีการสร�างด�วยอิฐ แต�อยู�ในสภาพท่ีชํารุด อย�างไรก็ตามพระธาตุดอยเวียงนี้เป8น

พระธาตุศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวบ�านเลื่อมใสศรัทธาเป8นอย�างมาก ชาวบ�านมักบอกว�า พระธาตุองค4นี้เป8นของ

พวกลัวะ และสมัยก�อนเม่ือถึงวันพระหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ก็จะเห็นลูกไฟพุ�งออกมาจาก

เจดีย4มายังพระธาตุวัดต�อแพ และมุ�งไปทางดอยมู�หญ�าเช�นกัน แต�จากการศึกษาจากหลักฐานทาง

โบราณคดีท่ีพบบริเวณพระธาตุสามารถสันนิษฐานได�ว�าพระธาตุดอยเวียง  

  ส�วนถัดมาบริเวณท่ีราบทางด�านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุดอยเวียงนั้นได�

พบกับแหล�งโบราณสถาน ท่ีน�าจะมีอายุร�วมสมัยเดียวกับพระธาตุดอยเวียง มีลักษณะเป8นเนินดินท่ียังพบ

ร�องรอยของฐานอิฐซ่ึงเป8นหลักฐานสําคัญท่ีบ�งชี้ว�าเป8นฐานของโบราณสถาน  ซ่ึงร�องรอยโบราณสถาน

ดังกล�าว รวมไปถึงเศษภาชนะดินเผาท่ีพบบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรของบ�านต�อแพนั้นเป8นหลักฐานทาง

                                                 

 5 คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ,  แผนพัฒนา บ�านต#อแพ หมู#ท่ี 1 ตําบลแม#เงา อําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน. 
 6 ร�มเย็น โกไศยกานนท4, “เพศสภาพในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
ผู�หญิงไทใหญ�บ�านต�อแพ” (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเรื่อง มรดกทางวัฒนธรรมใน
อําเภอปาย ปางมะผ�า ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน ณ หอประชุมวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน 
อําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน, 21-22 กันยายน 2555), ไม�ปรากฎเลขหน�า. 
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โบราณคดีท่ีสามารถยืนยันและบ�งบอกว�าเคยมีผู�คนอาศัยบริเวณบ�านต�อแพมาอย�างช�านานต้ังแต�

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 23-257 (มีอายุมากกว�า 100 ปHมาแล�ว)  
  วัดต#อแพ (ภาพท่ี 11) เป8นวัดท่ีมีลักษณะทางสถาปCตยกรรมแบบพม�า-ไทใหญ�  

ภายในพ้ืนท่ีวัดต�อแพ มีสถานท่ีท่ีสําคัญ ๆ ได�แก� ศาลาการเปรียญ พระธาตุวัดต�อแพ และอนุสรณ4

สงครามโลกครั้งท่ี 2   

  ศาลาการเปรียญ สร�างตามแบบศิลปะไทใหญ�-พม�า สร�างหันหน�าไปทางทิศตะวันออก 

ใต�ถุนสูง ในส�วนของหลังคาของศาลานั้นเป8นหลังคาสูงซ�อนชั้น มีลักษณะหน�าจั่วยกคอสองซ�อนชั้น 

และมีการประดับเชิงชายหลังคาด�วยไม�แกะสลักเป8นรูปใบไม�และเครือเถาวัลย4 ภายในศาลา มี

พระพุทธรูปท่ีมีลักษณะเป8นแบบไทใหญ�ประดิษฐานเป8นพระประธาน นอกจากนี้ ยังมีมุมท่ีแบ�ง

สัดส�วนเพ่ือรวบรวมโบราณวัตถุอีกหลายประเภทท่ีมีการจัดแสดงอยู�ภายในตู�กระจก อาทิเช�น ธนบัตร

สมัยต�าง ๆ ธนบัตรญ่ีปุ]นท่ีใช�ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ชิ้นส�วนกล�องยาสูบ บาตรพระโบราณ 

เหรียญกษาปณ4โบราณ อีกท้ังยังได�มีการจัดแสดงผ�าม�านประดับทับทิมพม�า8 (ภาพท่ี 12) ผ�าม�านผืนนี้

มีการประดับด�วยมุก ลูกปCด และทับทิม ท่ีมีการเย็บและปCกด�วยมือท้ังผืน ลวดลายท่ีปCกบนผ�าม�านนั้น

เป8นเรื่องราวหนึ่งในทศชาติชาดก โดยเป8นชาดกตอน พระเวสสันดรเสด็จประพาสอุทยานฯ นอกจากนี้

บริเวณขอบผ�าม�านยังปCกเป8นรูปหงส4 ซ่ึงถือว�าเป8นสัตว4มงคลเช�นกัน ท่ีมาของผ�าม�านผืนนี้มักเล�าต�อกัน

มาว�า ม�านผืนนี้ทําข้ึนท่ีพม�าแล�วมีพุทธศาสนิกชนนํามาถวายให�กับเจ�าอาวาสวัดต�อแพองค4แรกเม่ือปH 

พ.ศ. 2460 เป8นผ�าม�านท่ีใช�สําหรับก้ันในงานบุญต�าง ๆ เช�น ปอยส�างลอง แต�ต�อมาภายหลังผ�าม�าน

เริ่มชํารุด จึงได�มีการนํามาเก็บไว�ท่ีวัดเพ่ือเก็บรักษาและนํามาจัดแสดงไว�ท่ีวัดต�อแพดังเดิม9 ในการท่ี

ได�เข�าไปสํารวจในครั้งแรกก�อนท่ีจะมีการจัดการการท�องเท่ียวนั้น โบราณวัตถุต�าง ๆ นั้น ได�มีชาวบ�าน

เอามามอบไว�ให�กับทางวัด ซ่ึงทางวัดก็ได�มีการรวบรวมและเก็บไว�ในตู�กระจกเพ่ือจัดแสดง โดยท่ีเป8น

เพียงการวางของอย�างเดียว ไม�ได�มีการเขียนปYายอธิบายวัตถุต�าง ๆ แต�อย�างใด   

                                                 

 7 รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณYโครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน (เล#ม 3: 
ภาคผนวกด�านโบราณคดี) (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552), 392-401. 
 8 คณะกรรมการการท�องเท่ียวหมู�บ�านต�อแพ, เอกสารการท#องเท่ียวหมู#บ�านต#อแพ, 
(แม�ฮ�องสอน: ม.ป.ท., 2555), ไม�ปรากฎเลขหน�า. (เอกสารอัดสําเนา). 
 9 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 7 กุมภาพันธ4 
2555. 
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  พระธาตุวัดต#อแพ (ภาพท่ี 13) ซ่ึงมีลักษณะทางสถาปCตยกรรมเป8นเจดีย4แบบพม�า
ผสมไทใหญ� ต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกของศาลาการเปรียญ องค4พระธาตุเป8นสีทอง มีฐานกว�างประมาณ 
12x12 เมตร สูงประมาณ 20 เมตร10 บริเวณฐานแต�ละทิศมีซุ�มพระประจําทิศ มีสิงห4 หรือ ภาษาไท
ใหญ�นิยมเรียกว�า ตัวสี่ห�า ประจํามุมท้ัง 4 มุม เหนือองค4พระธาตุมีฉัตรสีทองครอบอยู�ด�านบนสุดของ
เจดีย4 ถือว�าเป8นองค4พระธาตุท่ีสวยงามมาก   
  อนุสรณYสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีการจัดวางชิ้นส�วนยานพาหนะท่ีรวบรวมและ
หลงเหลือไว�จากช�วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�น ซากกระบะรถสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ภาพท่ี 14) 
เพ่ือเป8นอนุสรณ4ให�รําลึกว�าบริเวณนี้เคยเป8นเส�นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุ]นสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  
นอกเหนือจากแหล�งโบราณสถานและวัดต�อแพนั้น ภายในหมู�บ�านต�อแพ ยังมีบ�านท่ียังคงแสดงให�เห็น
ถึงเอกลักษณ4และรูปแบบสถาปCตยกรรมของบ�านทรงไทใหญ�ในรูปแบบต�าง ๆ ด�วย (ภาพท่ี 15)  
 

 
 
ภาพท่ี 11 ศาลาการเปรียญวัดต�อแพ  
 

 
 

ภาพท่ี 12 ผ�าม�านท่ีประดับด�วยอัญมณีพม�า เช�น พลอย ทับทิม มีอายุมากว�า 100 ปH 

                                                 

 10 รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, คู#มือความรู� การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครมัคคุเทศกY
ท�องถ่ิน ของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-
ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน ระยะท่ี 3, (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย), 39. 
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ภาพท่ี 13 พระธาตุวัดต�อแพ 
 

 
 
ภาพท่ี 14 ชิ้นส�วนกระบะรถ และชิ้นส�วนโลหะ ท่ีเป8นหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ตัวอย�างบ�านชาวไทใหญ�ในหมู�บ�านต�อแพ 
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  จากข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�านต�อแพเบื้องต�นนั้น เป8นการสะท�อนให�เห็นว�าหมู�บ�านต�อ
แพเป8นหมู�บ�านอีกแห�งหนึ่งของจังหวัดแม�ฮ�องสอนท่ีมีความร่ํารวยทางทรัพยากรทางวัฒนธรรม และมี
ศักยภาพในแง�การท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม และการเข�าไปเรียนรู�เรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร4ได�ใน
แต�ละช�วงสมัยท่ียังคงปรากฏในพ้ืนท่ีบ�านต�อแพ รวมถึงสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทใหญ�ได�อย�าง
แท�จริง  
  นอกจากหมู�บ�านต�อแพจะมีความเข�มข�นของวัฒนธรรมไทใหญ�ดังท่ีกล�าวมาแล�วนั้น ยัง
มีประวัติศาสตร4อีกหน�าหนึ่งท่ีถูกบันทึกไว�และยังคงมีหลักฐานปรากฏอย�างชัดเจนบริเวณพ้ืนท่ีนั้น คือ 
เหตุการณ4และหลักฐานช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือท่ีเรียกว�า เส�นทางห�วยปลามุง ซ่ึงเม่ือสิ้นสุด
สงครามเส�นทางดังกล�าวจึงกลายเป8นเส�นทางรกร�าง และใช�เป8นเพียงเส�นทางหาของป]าเท�านั้น ดังนั้น
ในหัวข�อต�อไปจะเป8นการนําเสนอรายละเอียดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 
มรดกทางวัฒนธรรม “เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง)” 
 ในหัวข�อนี้ เป8นการรวบรวมความรู�เรื่องราวบนเส�นทางประวัติศาสตร4สงครามโลกครั้งท่ี 2 
เพ่ือเป8นทําความเข�าใจเก่ียวกับเหตุการณ4ความสําคัญต�าง ๆ บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อันเป8น
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ โดยแบ�งหัวข�อออกเป8น 2 ส�วน คือ ส#วนแรก สภาพท่ัวไปและเหตุการณ4
สําคัญท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และส#วนท่ี 2 คุณค�าของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ดังนี้ 
 สภาพท่ัวไปและเหตุการณYสําคัญท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 เส�นทางประวัติศาสตร4สายนี้ ผู�ศึกษาได�เดินสํารวจและบันทึกข�อมูลจากสภาพจริงท่ี
ปรากฏบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก�อนท่ีจะมีการท�องเท่ียวเข�ามายังพ้ืนท่ีศึกษา นอกจากนี้ใน
การสํารวจเส�นทาง จําเป8นต�องมีผู�ชํานาญเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 พาเข�าไปสํารวจ ซ่ึงก็คือ นาย
ณัฐพล สุวรรณสังข4 (ลุงคิด) เป8นคนต�อแพโดยกําเนิด คุณลุงเป8นผู�ท่ีชํานาญเส�นทางดังกล�าว และทราบ
บริเวณท่ีพบวัตถุสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังนั้นก�อนการสํารวจเส�นทางฯ ของโครงการวิจัยฯ จึงต�อง
ติดต�อและนัดลุงคิดทุกครั้ง ซ่ึงนอกจากการสํารวจภาคสนาม ยังได�มีการบันทึกเหตุการณ4ท่ีเกิดข้ึนจาก
ข�อมูลท่ีสัมภาษณ4กับบุคคลร�วมสมัย ของโครงการสืบค�นและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 
1 จํานวน 3 ครั้ง และระยะท่ี 3 จํานวน 1 ครั้ง ดังนั้นจึงมองเห็นความเปลี่ยนแปลงก�อนเกิดการ
ท�องเท่ียวดังรายละเอียดดังต�อไปนี้  
 เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ เป8นส�วนหนึ่งของการเป8นเส�นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุ]น 
และเป8นเส�นทางพาดผ�านพ้ืนท่ีรวม 3 ตําบล ได�แก� บ�านต�อแพ บ�านห�วยต�นนุ�น ตําบลขุนยวม 
บ�านเมืองปอน ตําบลเมืองปอน และตําบลแม�ก๊ิ อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน เพ่ือมุ�งหน�าไปยัง
พม�า 
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 การเดินทางเริ่มต�นจาก บริเวณศาลาชมวิวท่ีวัดต�อแพ ตําบลขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
เดินเท�าอ�อมไปทางด�านหลังของวัดต�อแพทางด�านทิศตะวันตกเฉียงใต�ห�างจากวัดต�อแพประมาณ 500 
เมตร ข�ามแม�น้ํายวม ช�วงแรกของเส�นทาง จะพบลักษณะเป8นเส�นทางเดินเท�าของชาวบ�านท่ีมาทํา
เกษตรกรรมตามฤดูกาลบริเวณพ้ืนท่ีเกษตรด�านหลังวัดต�อแพ 
 สภาพท่ัวไปของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป8นเส�นทางดินลูกรังท่ีมีระยะทางยาว
ประมาณ 13 กิโลเมตร (แผนท่ีท่ี 2) มีลักษณะเส�นทางท่ีคดเค้ียวเลียบไปกับลําห�วยธรรมชาติ และเป8น
เส�นทางตามไหล�เขาท�ามกลางป]าเบญจพรรณ  
 จากการสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในช�วงปH พ.ศ. 2551 ทําให�เกิดการบันทึก
ข�อมูลจากการสํารวจทางโบราณคดีเพ่ิมเติมมากข้ึน กล�าวคือ ระยะทางเม่ือห�างจากค�ายห�วยปลามุงไป
ทางตะวันตกจะเป8นทางแยกโดยแบ�งออกเป8น 2 ลักษณะ คือ เส�นทางเดินรถ มีลักษณะเสมือนถนน
ปCจจุบันมีความกว�างประมาณ 4-5 เมตรคดเค้ียวไปตามไหล�เขา และเส�นทางเดินเท�า เป8นเส�นทางลัด 
มีลักษณะทางลงเขาชัน (ภาพท่ี 16) สาเหตุท่ีมีเส�นทาง 2 ลักษณะเป8นเพราะเส�นทางเดิมเป8นเส�นทาง
เดินท่ีเป8นทางลัดเขา คือเป8นทางลงเขาชันเพ่ือมุ�งหน�าสู�หมู�บ�านห�วยต�นนุ�น โดยมีระยะทางประมาณ 2 
กิโลเมตร ซ่ึงทหารญ่ีปุ]นไม�สามารถลําเลียงรถบรรทุกลงไปได� จึงต�องระเบิดภูเขาเพ่ือสร�างเส�นทางอ�อม
เขาเพ่ือเป8นการสัญจรทางรถได� ซ่ึงท�ายท่ีสุดท้ัง 2 เส�นทางนี้จะไปบรรจบกัน ตรงตําแหน�งบริเวณก�อน
ข�ามแม�น้ํายวมไปยังหมู�บ�านห�วยต�นนุ�นเพ่ือเดินทางไปยังพม�าต�อไป11 
 นอกเหนือจาก ร�องรอยของเส�นทางเดินทัพนั้น ยังพบหลักฐานทางโบราณคดี เช�น 
สะพานไม� ซ่ึงจากหลักฐานจะเห็นว�า บางสะพานพบชิ้นส�วนของน็อตโลหะซ่ึงใช�เพ่ือยึดท�อนไม�ให�
สะพานข�ามลําห�วย (ภาพท่ี 17) ชิ้นส�วนรถสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และหมุดปCกเสาโทรเลข12 ซ่ึง
หลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะอย�างยิ่ง ร�องรอยของสะพานไม� และหมุดปCกเสาโทรเลข ยังคง
ปรากฏอยู�ในตําแหน�งเดิมต้ังแต�ครั้งสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังแผนท่ีท่ี 3 
 

                                                 

 11 รมย4 กนิษฐานนท4, “เส�นทางประวัติศาสตร4และโบราณคดีสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใน
จังหวัดแม�ฮ�องสอน” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการสืบค�นและจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมอย#างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน, รัศมี ชูทรงเดช, 
บรรณาธิการ. (ม.ป.ท.: สปHดเจ็ต พริ้นต้ิงแอนด4กราฟฟ[กดีไซน4, 2552), 178.  
 12 เรื่องเดียวกัน, 179-180. 
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   (ก) (ข) 

 
ภาพท่ี 16 ตัวอย�างสภาพเส�นทางประวัติศาสตร4 บ�านต�อแพ-ห�วยต�นนุ�น  
 (ก) เส�นทางเดินเท�า 
 (ข) ถนนสําหรับเดินรถ  
 (การสํารวจครั้งท่ี 1, 2 ของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ, 2552)   
 
 จากภาพแสดงตัวอย�างสภาพเส�นทางประวัติศาสตร4 บ�านต�อแพ-ห�วยต�นนุ�น ท่ีทําการสร�าง
ขยายสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แบ�งเป8น 2 ลักษณะ ได�แก� เส�นทางเดินเท�า และถนนสําหรับเดินรถ  
 

 
 
ภาพท่ี 17 ร�องรอยสะพานข�ามลําห�วยท่ีเสื่อมสภาพ และ น็อตโลหะเพ่ือใช�ยึดสะพานไม� 
 (การสํารวจครั้งท่ี 1, 2 ของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ, 2552)   
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แผนท่ีท่ี 2 แสดงเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) จากวัดต�อแพ-บ�านห�วยต�นนุ�น 

ระยะทาง 13 กิโลเมตร 
ท่ีมา: เชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัฒน4 และรมย4 กนิษฐานนท4, “เส�นทางและความทรงจําบนถนนญ่ีปุ]นท่ี
ขุนยวม,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
อย#างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน, รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ.  
(ม.ป.ท: สปHดเจ็ต พริ้นต้ิงแอนด4กราฟฟ[กดีไซน4, 2552), 329. 
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แผนท่ีท่ี 3 แสดงสิ่งท่ีพบจากการสํารวจทางโบราณคดีบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  ครั่งท่ี 1 และ 

2 ก�อนท่ีจะเกิดการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก เชิดศักด์ิ ตรีรยาภิวัฒน4 และรมย4 กนิษฐานนท4, “เส�นทางและความทรงจําบนถนน
ญ่ีปุ]นท่ีขุนยวม,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่องการสืบค�นและจัดการมรดกทาง
วัฒนธรรมอย#างย่ังยืน ในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน, รัศมี ชูทรงเดช, 
บรรณาธิการ (ม.ป.ท: สปHดเจ็ต พริ้นต้ิงแอนด4กราฟฟ[กดีไซน4, 2552), 329. 
 
 โครงการฯ ระยะแรก ใช�เวลาในการเดินสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเก็บ
ข�อมูลเส�นทางดังกล�าวจํานวน 3 ครั้ง การสํารวจครั้งแรก คือการเดินเท�าแบบเช�า-เย็นกลับ โดยเริ่ม
จากการเดินเท�าท่ีบริเวณศาลาชมวิวท่ีวัดต�อแพ โดยมีผู�นําทาง 2 คน คือ นายณัฐพล สุวรรณสังข4 (ลุง
คิด) เป8นผู�ท่ีแนะนําเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และลุงอ�องต่ิน ผู�เชี่ยวชาญ พาเดินข�ามแม�น้ํายวม 
เพ่ือเดินมุ�งหน�าเข�าเส�นทางฯ เส�นทางช�วงแรกเป8นเหมือนเส�นทางเดินเท�าสําหรับชาวบ�านไปทํา
การเกษตร และบริเวณข�างดังกล�าวเป8นพ้ืนท่ีทําการเกษตร เม่ือเดินสํารวจไปประมาณ 1 กิโลเมตร 
เป8นลักษณะเส�นทางเดินเข�าป]าท่ีลัดเลาะไปน้ํายวม เปYาหมายสําคัญของเส�นทางคือ บ�านห�วยต�นนุ�น 
ซ่ึงเป8นปลายทางของการสํารวจในครั้งนี้ ระหว�างการเดินเท�าพบว�าเส�นทางนั้นเป8นลักษณะถนนดิน
ลูกรัง บางช�วงเป8นเส�นทางค�อนข�างรก และบางช�วงก็เป8นเส�นทางรถท่ีทหารญ่ีปุ]นทําเส�นทางไว� การ
สํารวจครั้งนี้ได�เห็นลักษณะเส�นทางและพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�แก� 
ถนน สะพานไม� หลุมเพลาะ ซากรถบรรทุกญ่ีปุ]น หมุดเสาโทรเลข ค�ายพักแรมของทหารญ่ีปุ]น 2 ค�าย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 71 

ได�แก� ค�ายห�วยทรายขาว และค�ายห�วยปลามุง ซ่ึงในการสํารวจครั้งแรกนั้นเป8นเพียงการสํารวจ
เส�นทางฯ เพ่ือดูลักษณะเส�นทาง และบันทึกหลักฐานท่ีพบในรูปแบบการจดบันทึกและภาพถ�าย รวม
ระยะทางในการเดินสํารวจท้ังสิ้นประมาณ 13 กิโลเมตรจึงถึงเขตบ�านห�วยต�นนุ�น ซ่ึงเป8นอีกหนึ่ง
หมู�บ�านท่ีพบหลักฐานในสมัยสงครามโลกครั้งท่ื 2 เช�นกัน  
 การสํารวจครั้งท่ี 2 การสํารวจครั้งนี้เป8นการสํารวจช�วงฤดูแล�ง มีผู�นําทาง 2 คน คือ  
นายณัฐพล สุวรรณสังข4 (ลุงคิด) และนายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ (ชาวบ�าน เรียกว�า 
พ�อหลวง) จุดเริ่มต�นของการสํารวจคือ ศาลาชมวิวท่ีวัดต�อแพและปลายทางของการเดินสํารวจก็คือ
หมู�บ�านห�วยต�นนุ�นเช�นเดิม การสํารวจในครั้งนี้มีการค�างแรมกลางทางในป]า 1 คืน การสํารวจในช�วง
ฤดูแล�งคือ สามารถมองเห็นเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน แต�ยังคงมีอุปสรรคคือมี
ฝนตกพรําเป8นบางระยะ เนื่องจากพักแรมกลางทางดังนั้นจึงทําให�การเก็บข�อมูลวิจัยในครั้งนี้มีความ
ละเอียดมากยิ่งข้ึน คือมีการบันทึกรูปภาพหลักฐานทางโบราณคดีอย�างละเอียด และมีการจับพิกัด
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ด�วยเครื่องบอกพิกัดทางภูมิศาสตร4 (เครื่อง GPS) เพ่ือเก็บพิกัดมาบันทึก
ลงบนแผนท่ี และพ้ืนท่ีท่ีพักแรมนั้นอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีเรียกว�าค�ายห�วยปลามุง ซ่ึงเป8นค�ายพักทหารญ่ีปุ]นค�าย
ใหญ�ของเส�นทางฯ สายนี้ การได�พักแรมทําให�เข�าใจว�าทําไมทหารญ่ีปุ]นจึงเลือกบริเวณนี้เป8นท่ีพักแรม 
เพราะพ้ืนท่ีบริเวณนี้เป8นป]าไผ� และมีพ้ืนท่ีราบท่ีสามารถทําเป8นท่ีพักแรม รวมถึงมีลําธารท่ีสามารถใช�
ด่ืมกินได�อย�างสะดวกสบายและอยู�ไม�ห�างจากค�ายมากนัก รวมถึงน้ําตกห�วยปลามุงท่ีมีเรื่องเล�า
ปาฏิหาริย4สืบทอดต�อมา ในระหว�างทางของการเดินสํารวจนั้น พ�อหลวงได�พูดเปรย ๆ ว�าอยากให�
เส�นทางนี้เป8นเส�นทางท�องเท่ียวเหมือนกัน ในการเดินสํารวจครั้งนี้ ได�มีการเดินไปยังจุดปลายทางนั้น
โดยสํารวจเส�นทางเดินเท�าลัดเขาท่ีสามารถบรรจบกับทางเดินรถของญ่ีปุ]นเพ่ือไปยังทางข�ามแม�น้ํายวม 
แล�วมุ�งหน�าไปยังหมู�บ�านห�วยต�นนุ�น เส�นทางเดินลงเข�านั้นเป8นเส�นทางเดินท่ีค�อนข�างชันมากและลัด
มากเม่ือเทียบกับทางเดินรถของทหารญ่ีปุ]น  การสํารวจในครั้งนี้ได�ข�อมูลท่ีละเอียดมากข้ึนโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งการกําหนดเส�นทางท่ีสํารวจลงบนแผนท่ีเพ่ือทําให�สามารถศึกษาเส�นทางได�ชัดเจนข้ึน  
 ในการสํารวจครั้งท่ี 3 สํารวจเดือนพฤษภาคม 2552 เป8นการสํารวจและเก็บข�อมูลเพ่ิม
มากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะมีคณะทีมวิจัยและนักศึกษาเอกโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรแล�ว ยังมีนาย
สิงหา นุชจิโน (ดํารงตําแหน�งเป8นปลัดเทศบาลตําบลขุนยวม ณ ขณะนั้น) ได�เข�าร�วมการสํารวจครั้งนี้
ด�วย สภาพเส�นทางท่ีสํารวจนั้นยังสภาพเดิมดังท่ีกล�าวข�างต�น และมีการเก็บข�อมูลทางกายภาพจาก
หลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบในแต�ละจุด แต�สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปคือ พบการเคลื่อนย�ายกระบะรถจาก
เดิมท่ีเคยคว่ํา กลายเป8นการหงายกระบะและมีการนําท�อนไม�มาขัดเพ่ือทุ�นแรงในการพลิกกระบะ 
นอกจากนี้ยังมีการสร�างศาลเจ�าท่ีบริเวณดังกล�าวด�วย (ตารางท่ี 7) ซ่ึงจากเหตุการณ4ท่ีพบจึงทําให�
ทราบว�าหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเคยท้ิงร�างมีแนวโน�มกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2  
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ตารางท่ี 5 แสดงภาพของชิ้นส�วนรถบรรทุกท่ีถูกเคลื่อนย�ายบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 

ครั้งท่ีสํารวจ สภาพการเปล่ียนแปลงของช้ินสวนรถ อธิบายเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1 (ฤดูหนาว) 
เดือนธันวาคม  
พ.ศ. 2551  
(สํารวจ 1 วัน) 

 

เป"นการบัน ทึกภาพนิ่ งและเ ขียน
บันทึกชิ้นส. วนท่ีพบ เช.น ชิ้นส.วน
กระบะรถบบรทุก เป"นต2น 
คณะสํารวจคือ ทีมโบราณคดี  
นายณัฐพล สุวรรณสังข6 และ 
นายอ.องต่ิน (คนนําทาง) 

ครั้งท่ี 2 (ฤดูแล2ง) 
เดือนกุมภาพันธ6  
พ.ศ.2552 
(ค2างแรม 1 คืน) 

 

 
 

เป"นการบันทึกภาพนิ่ง และทําให2เห็น
ร.องรอยกระสุนบริเวณกระบะ และจับ
พิกัดเส2นทางด2วย GPS 
คณะสํารวจคือ ทีมโบราณคดี  
นายณัฐพล สุวรรณสังข6 (คนนําทาง) 
และนายชัยเดช สุทินกรณ6 
(ผู2ใหญ.บ2านบ2านต.อแพ) 

ครั้งท่ี 3 (ฤดูฝน) 
เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ.2552 
(ค2างแรม 1 คืน) 

 

พบว.า ชิ้นส.วนกระบะรถบรรทุกได2ถูก
ทําการเคลื่อนย2าย โดยการใช2ท.อนไม2
เป"นเครื่องทุ.นแรงในการงัดกระบะ 
พร2อมสร2างศาลเจ2าท่ี ส.วนทีมสํารวจ
ได2ทําการสํารวจและเก็บข2อมูลทาง
กายภาพของชิ้นส.วนรถ ท้ังการบันทึก
ภาพนิ่ง วัดขนาดชิ้นส.วนอย.างละเอียด  
คณะสํารวจคือ ทีมโบราณคดี  
นายณัฐพล สุวรรณสังข6 (คนนําทาง) 
และนายสิงหา นุชจิโน (ปลัดเทศบาล
ตําบลขุนยวม) 

 

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณYโครงการสืบค�นและจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน (เล#ม 3: 
ภาคผนวกด�านโบราณคดี). 
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 จากตารางท่ี 5 เป8นการแสดงรายละเอียดของสภาพหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบบน
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ขณะทําการสํารวจของทีมโบราณคดี โครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมฯ ท่ีแสดงให�เห็นว�าในแต�ละช�วงเวลานั้นสภาพแวดล�อมของเส�นทางฯ มีการ
เปลี่ยนแปลง รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดข้ึนก�อนท่ีจะเป8น
แหล�งท�องเท่ียวแห�งหนึ่งของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ซ่ึงนอกจากข�อมูลจากการลง
พ้ืนท่ีแล�วนั้น ยังได�มีการศึกษาค�นคว�าข�อมูลทางประวัติศาสตร4ท่ีเก่ียวข�องกับเหตุการณ4สงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ท้ังจากหนังสือท่ีเก่ียวข�องและคนในพ้ืนท่ีท่ีร�วมสมัยกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือครั้ง
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�นกัน  
 ท้ังนี้จึงได�สรุปผลการศึกษา โดยมีการเรียงลําดับเหตุการณ4ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) ตามระยะเวลาท่ีได�มีการระบุเป8นลายลักษณ4อักษร ดัง
แผนผังท่ี 4   
 

เส�นทาง
จาก

ขุนยวม
ไปพมา

ปรับปรุง
เส�นทางเป/น
ถนนเดินรถ

โครงการ
การศึกษาเชิง
อนุรักษ5ฯ ทํา
การสํารวจ
เส�นทางฯ

โครงการ
สืบค�นและ

จัดการมรดก
ทาง

วัฒนธรรมฯ 
ทําการสํารวจ

เส�นทางฯ

พัฒนาเป/น
แหลง

ทองเที่ยว
ภายใต�

โครงการการ
ทองเที่ยวโดย
ชุมชนบ�านตอ

แพ

 
 
แผนผังท่ี 4 แสดงลําดับเวลาและเหตุการณ4สําคัญบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 
 จากแผนผังท่ี 4 สามารถอธิบายผลการศึกษาเหตุการณ4ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยแบ�งออกเป8น 3 ช�วงระยะเวลา ดังนี้ 
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 ช#วงท่ี 1 ก�อนปHพ.ศ. 2485 เส�นทางสายนี้ ไม�ได�มีการระบุพ.ศ. ว�าเริ่มใช�เส�นทางนี้ใน

ช�วงเวลาใด แต�จากการบอกเล�าของคนเฒ�าคนแก�ท่ีร�วมสมัยนั้นนิยมบอกว�า แต�เดิมเป8นเส�นทางเดินเก�า 

เพ่ือเดินทางทําการค�าขายกันระหว�างพม�า และขุนยวม เพราะในช�วงเวลานั้นยังไม�มีการสร�างถนน

เช�นเดียวกับปCจจุบัน   

 ช#วงท่ี 2 ปลายปH พ.ศ. 2485 เป8นช�วงของสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส�นทางสายนี้ ถูกปรับ 

เปลี่ยนหน�าท่ีจากการสัญจรของคนในท�องถ่ิน กลายเป8นเส�นทางเดินทัพของทหารญ่ีปุ]น เพ่ือมุ�งหน�าไปยัง

ประเทศพม�า ส�วนการเข�ามาของทหารญ่ีปุ]นนั้นเป8นลักษณะ ท่ีมีการปรับเส�นทางให�มีขนาดกว�างพอ

กับรถบรรทุก จึงจําเป8นต�องมีการจ�างแรงงานคนไทย มาทําการขยายขนาดของเส�นทางเดิมของ

ชาวบ�าน อีกท้ังมีการสร�างสะพานไม�เพ่ือลําเลียงรถและทหาร ซ่ึงระหว�างเส�นทางดังกล�าวมีการต้ังค�าย

ทหารญ่ีปุ]นขนาดใหญ�จํานวน 2 ค�าย คือค�ายห�วยทรายขาว และค�ายห�วยปลามุง ซ่ึงเป8นค�ายท่ีผู�เฒ�าผู�แก�

มักพูดถึงเสมอ เพราะเป8นค�ายท่ีมีทหารญ่ีปุ]นเป8นจํานวนมาก จนชาวบ�านขุนยวมเองก็ไปทําการค�าขาย

กับทหารญ่ีปุ]น ณ บริเวณค�ายแห�งนั้น ซ่ึงส�วนใหญ�จะขายของกินของใช� ช�วงเวลานั้นทํามาค�าขายท่ีถือ

ว�าเจริญรุ�งเรือง ดังจะเห็นได�จากคําบอกเล�าท่ีว�า ทหารญ่ีปุ]นมีโรงพิมพ4ธนบัตร ต้ังอยู�ท่ีวัดต�อแพ13  

 ท�ายท่ีสุดเม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุด ทหารญ่ีปุ]นบางส�วนต�องถอยทัพกลับมา เส�นทาง

ดังกล�าวจึงกลายเป8นเส�นทางถอยทัพ และลําเลียงทหารท่ีได�รับบาดเจ็บมาตามเส�นทางดังกล�าว 

อย�างไรก็ตาม ณ ช�วงเวลานั้นชาวบ�านก็ยังคงมีปฏิสัมพันธ4กับทหารญ่ีปุ]น ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน 

ระหว�างอาหารของชาวบ�านและของใช�ของทหารญ่ีปุ]น นอกเหนือจากการค�าขายแลกเปลี่ยนแล�วนั้น 

ในยามพ�ายแพ�สงคราม คนขุนยวมก็ให�การช�วยเหลือแก�ทหารญ่ีปุ]นท่ีได�รับบาดเจ็บอีกด�วย  

 ช#วงท่ี 3 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ช#วงพ.ศ. 2540, 2551-2554) จากข�อมูลดังตาราง

ข�างต�นจะเห็นว�า ในช�วงเวลานี้เป8นช�วงของการย�อนรอยเพ่ือศึกษาและบันทึกข�อมูลท้ังจากหลักฐานท่ี

ปรากฏ และการสัมภาษณ4บุคคลท่ีร�วมสมัยในช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงทําให�เป8นการขยายองค4

ความรู�ทางด�านวิชาการในช�วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของอําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอนมาก

ยิ่งข้ึน และนอกจากนั้นวัตถุประสงค4อีกข�อหนึ่งของการศึกษาวิจัยเส�นทางดังกล�าวจากท้ัง 2 โครงการวิจัย

นั้น เป8นการศึกษาและบันทึกความรู�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือท่ีจะเป8นข�อมูลและทางเลือก

หนึ่งของการพัฒนาเส�นทางเพ่ือเป8นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสําคัญแห�งหนึ่งของอําเภอขุนยวมเช�นกัน   

                                                 

 13 รัศมี ชูทรงเดช และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณYโครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน (เล#ม 3: 
ภาคผนวกด�านโบราณคดี), 18. 
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 โดยสรุปจาก 3 ช�วงระยะเวลาข�างต�นสะท�อนให�เห็นถึงช�วงเวลาของเหตุการณ4สําคัญท่ี

เกิดข้ึน ต้ังแต�ช�วงการเดินทางสัญจรท่ีปCจจุบันยังไม�สามารถระบุได�ว�า ผู�คนได�เริ่มใช�เส�นทางดังกล�าวใน

สมัยใด จนกระท่ัง ในช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีใช�เส�นทางเป8นเส�นทางเดินทัพ-ถอยทัพของทหาร

ญ่ีปุ]น และช�วงท่ี 3 คือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 การพบหลักฐานท่ียังคงปรากฏในสมัยสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 รวมถึงการบันทึกข�อมูลท้ังจากปฐมภูมิและทุติยภูมิ ซ่ึงงานวิชาการได�ถูกเผยแพร�ท้ังจากการการ

ตีพิมพ4 และการสัมมนาวิชาการท่ีได�นําเสนอข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จาก

ในช�วงเส�นทางฯ ท่ีรกร�างแต�มากด�วยคุณค�า จึงถูกเลือกให�เป8นแหล�งท�องเท่ียวของบ�านต�อแพในท่ีสุด  

 ดังนั้นจะเห็นได�ว�าเส�นทางนี้ ถือเป8นเส�นทางสัญจรสืบทอดมาต้ังแต�สมัยอดีต จนถึงช�วง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป8นช�วงเวลาท่ีร�วมสมัยกับสงครามระดับโลก ดังนั้นเส�นทางดังกล�าว นอกจาก

จะมีความสําคัญต�อผู�คนในท�องถ่ินในการสัญจรแล�วนั้น ยังเป8นเส�นทางอันทรงคุณค�าท่ีควรแก�การ

อนุรักษ4และเป8นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ ซ่ึงในหัวข�อต�อไป จึงเป8นการสะท�อนให�เห็นถึงคุณค�า

และความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ต�อไป 

 คุณค#าและความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง)  
 จากการศึกษาค�นคว�าประวัติศาสตร4บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก�อนท่ีจะเกิด

กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สะท�อนให�เห็นถึงความสําคัญและคุณค�าเป8นอย�างมาก 

โดยผู�ศึกษาแบ�งประเภทของคุณค�าความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมออกเป8น 2 ด�าน ดังนี้ 

 ด�านท่ี 1 คุณค#าทางด�านประวัติศาสตรYและโบราณคดี (Historic Value) ถือเป8นหัวใจ

สําคัญและเป8นจุดเด�นของเส�นทางประวัติศาสตร4สายนี้ เพราะเรื่องราวทางประวัติศาสตร4ทําให�เส�นทาง

นี้เพ่ิมคุณค�าทางวิชาการช�วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยจากหลักฐาน และเรื่องราวท่ีเก่ียวข�องนั้น 

สามารถแบ�งออกเป8น 2 ลักษณะ คือ 

 1. หลักฐานทางโบราณคดีท่ีจับต�องได� (Tangible object) จากหลักฐานต�าง ๆ ท่ีพบ 

ทําให�เห็น 

  1.1 ระบบการก#อสร�างทาง ท่ีเป8นการสร�างเส�นทางเดินรถ โดยบางเส�นทางบางช�วง

จะใช�วิธีการระเบิดภูเขาเพ่ือสร�างถนน และบางช�วงเป8นการขยายเส�นทางทํามือ กล�าวคือ เป8นเส�นทาง

ท่ีใช�แรงงานขุด ขยายถนนด�วยการใช�จอบ เสียมเป8นอุปกรณ4หลัก เป8นต�น ซ่ึงเส�นทางสายนี้ เป8น

เหมือนกับถนนต�นแบบของแม�ฮ�องสอน หรือระบบการสร�างสะพานไม� ท่ีสามารถรองรับน้ําหนัก

รถบรรทุกทหารได�  

  1.2 ระบบการส่ือสาร เป8นการทําให�ทราบถึงลักษณะและแนวการวางระบบการ

สื่อสาร ท่ีเรียกว�า “โทรเลข” ในพ้ืนท่ีท่ีอยู�ท�ามกลางแนวเทือกเขา และท่ีสําคัญคือการเลือกใช�ต�นไม�ท่ี

มีลําต�นตรงเป8นเสา เพ่ือตอกหมุดสําหรับเชื่อมสายโทรเลขโยงถึงยังจุดหมาย 
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  1.3 การใช�พ้ืนท่ีในปQาให�เกิดประโยชนY ทําให�เรียนรู�การเลือกใช�พ้ืนท่ีท่ีเอ้ือต�อการ
เป8นค�ายท่ีพัก อย�างท่ีกล�าวข�างต�นก็คือเลือกบริเวณท่ีเป8นท่ีราบ ใกล�ลําธารและอยู�ในป]าไผ�ซ่ึงเป8นการ
พรางตา หากศัตรูมองลงมาจากท่ีสูง  
  การเลือกตําแหน�งของหลุมหลบภัย หรือสนามเพลาะ เพราะบริเวณหลุมเพลาะนั้น
เป8นจะเนินท่ีสามารถมองเห็นพ้ืนท่ีได�ดี และท่ีสําคัญร�องรอยท่ีเห็นนั้นเป8นเพียงท�อนไม�ใหญ�พาดไว�เพ่ือ
ปYองกันไม�ให�ข�าศึกเห็น ซ่ึงหากคนนําทาง (ลุงอ�องต่ิน) ซ่ึงเป8นผู�หนึ่งท่ีคุ�นเคยกับเส�นทางนี้ในการ
เดินทางและนําวัวควายมาเลี้ยงไม�ได�ชี้และแสดงท�าทางให�ดูนั้น เราในฐานะผู�ศึกษาก็ไม�สามารถทราบ
ได�เลยว�าบริเวณนี้เคยเป8นหลุมเพลาะสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 มาก�อน 
 2. หลักฐานทางโบราณคดีท่ีจับต�องไม#ได� (Intangible object) จากเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร4 ทําให�ทราบ 
  2.1 เรื่องราวเก่ียวกับวิถีชีวิตประจําวันของทหารญ่ีปุ]น ในช�วงเหตุการณ4สงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สัมพันธภาพท่ีดีระหว�างคนขุนยวมและทหารญ่ีปุ]น ประเด็นนี้ถือว�าเป8นหัวใจสําคัญของความ
ทรงจําท่ีผู�เฒ�าผู�แก�เสมอ ไม�ว�าจะเป8นการแลกเปลี่ยนสิ่งของในยามจําเป8น เพราะหลักฐานทาง
โบราณคดีไม�ได�ปรากฏอยู�เฉพาะในเส�นทางประวัติศาสตร4เพียงท่ีเดียว ยังมีการจัดแสดงหลักฐานอีก
เป8นจํานวนมาก ท่ีพิพิธภัณฑ4สงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือ อนุสรณ4สถานมิตรภาพไทย-ญ่ีปุ]น ของอําเภอ
ขุนยวมในปCจจุบัน นอกจากนี้ ความเอ้ืออาทร ยามทหารญ่ีปุ]นพ�ายแพ�สงคราม คนขุนยวมก็ได�มีการ
แบ�งปCนและให�ความช�วยเหลือทหารญ่ีปุ]น  
  2.2 ในขณะเดียวกันทหารญ่ีปุ]น ได�มีการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู�วิถีชีวิตของคน 
ขุนยวมด�วยเช�นกัน โดยส�วนมากจะเป8นการแลกเปลี่ยนระหว�างของใช�และอาหาร เช�น ขนมท่ีคนขุนยวม 
นิยมทําขายทหารญ่ีปุ]นและเป8นท่ีโปรดปรานของทหารญ่ีปุ]นคือ ข�าวหนุกงา หรือ ข�าวปุก ทําจากข�าว
เหนียวนึ่งแล�วนํามาตํากับงาดํา จิ้มกับน้ําตาลอ�อย ทหารญ่ีปุ]นก็เรียกขนมชนิดนี้ว�า ขนมโมจิ เป8นต�น  
 ด�านท่ี 2 คุณค#าด�านสุนทรียศาสตรY (Aesthetic Value) นอกจากคุณค�าทางวิชาการ
นั้นในเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยังมีความโดดเด�นเช�นกัน ซ่ึงคุณค�าในหัวข�อนี้เป8นคําบอกเล�าของ
ลุงคิด และพ�อหลวงบ�านต�อแพ เป8นคนนําทางท่ีมีความคุ�นเคยกับทรัพยากรทางธรรมชาติบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ (ภาพท่ี 18) ไม�ว�าจะเป8นลําธาร และการพาเดินไปยังน้ําตกห�วยปลามุง ซ่ึง
น้ําตกแห�งนี้ได�มีตํานานเรื่องเล�าปาฏิหาริย4 เช�น มีคนมาจับปลามุง สุดท�ายเกิดเรื่องไม�ดีข้ึน จึงได�มีการ
นําปลามาปล�อยท่ีน้ําตกแห�งเดิม14 นอกจากนี้ยังมีพืชพรรณธรรมชาติ เช�น กล�วยไม�ป]า ท่ีจะออกใน
บางฤดูกาลเช�นกัน15  

                                                 

 14 จากคําบอกเล�าของ ณัฐพล สุวรรณสังข4, คนนําทาง, 2552. 
 15 จากคําบอกเล�าของ ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 2552.  
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ภาพท่ี 18 สภาพแวดล�อมของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และน้ําตกห�วยปลามุง 
 (การสํารวจครั้งท่ี 1, 2 ของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ, 2552)   
   
 จากการศึกษาจะเห็นว�า เส�นทางท่ีรกร�างมากว�า 70 ปH ได�กลับมามีชีวิตอีกครั้งเม่ือมี
การศึกษาค�นคว�าวิจัยและเผยแพร�ผลงานด�านวิชาการสู�ชุมชน ผลท่ีเกิดตามมาคือ การเกิดกระแส
ความต�องการท่ีอยากให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป8นแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงการเผยแพร�งานวิจัยและ
งานด�านวิชาการท่ีเก่ียวกับโบราณคดี และประวัติศาสตร4บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ถือว�ามี
บทบาทอีกส�วนหนึ่งท่ีกระตุ�นให�คนในชุมชนบ�านต�อแพได�รู�จักและเห็นคุณค�าความสําคัญของเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มากยิ่งข้ึน ซ่ึงผลของการศึกษาเบื้องต�น พบว�าการเกิดการท�องเท่ียวอย�างเป8น
ทางการนั้น ไม�ได�เกิดข้ึนจากกลุ�มชาวบ�านในหมู�บ�านต�อแพเพียงกลุ�มเดียวเท�านั้น แต�ยังมีกลุ�มคนนอก
ท่ีได�เข�ามามีบทบาทท่ีให�การสนับสนุนเรื่องการท�องเท่ียวเช�นกัน และในหัวข�อต�อไปจะเป8นผล
การศึกษาเก่ียวกับความเป8นมาท่ีทําให�เกิดกระบวนการจัดการการท�องเท่ียว รวมถึงกลุ�มคนท่ีเข�ามามี
ส�วนเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังภายใต�กรอบการศึกษาต�อไป 
 
การจัดการท#องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต#อแพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 ในหัวข�อนี้เป8นการอธิบายถึงผลท่ีได�จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการท�องเท่ียวท่ี
บ�านต�อแพ โดยเริ่มการศึกษาท่ีมาของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน บุคคลท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง และ
ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการจัดการการท�องเท่ียว  โดยแบ�งเป8น 3 หัวข�อหลักดังแผนผังท่ี 5  
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แผนผังท่ี 5 แสดงถึงหัวข�อท่ีได�จากการศึกษาในกระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง)  
 
 โดยแต�ละหัวข�อ สามารถอธิบายรายละเอียดได� ดังนี้ 
 การจัดตั้งโครงการการท#องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต#อแพ (โครงการ CBT บ�านต#อแพ) 
 ผู�ศึกษา ได�เริ่มต้ังประเด็นคําถามจากชื่อโครงการ ท่ีมีคําว�า “การท�องเท่ียวโดยชุมชน 
(Community based tourism: CBT)” ซ่ึงชื่อนี้เป8นชื่อของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน ดังนั้นจึง
ไปศึกษาข�อมูลท่ีสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism Institute: CBT-I) 
ต้ังอยู�ท่ีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม� เพ่ือต�องการทราบข�อมูลเก่ียวกับ
กระบวนการของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนจากทางสถาบันฯ รวมถึงการมีส�วนเก่ียวข�องกับ
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ จึงได�ขอสัมภาษณ4คุณฆนรุจ ม่ิงเมธาพร ฝ]ายพัฒนา
ศักยภาพคนและชุมชนซ่ึงเป8นหนึ่งในเจ�าหน�าท่ีของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน   
 การเริ่มต�นของการสัมภาษณ4นั้นเป8นการต้ังคําถามเก่ียวกับแนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน รวมถึงความเป8นมาของโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีบ�านต�อแพ จังหวัดแม�ฮ�องสอน รวมไป
ถึงการดําเนินงานของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนด�วย ซ่ึงจากการสัมภาษณ4ทําให�ทราบว�า 
 

4.3.1 การจัดต้ังโครงการ
การจัดการการท�องเท่ียว 

โดยชุมชน 

เส�นทาง 
สงครามโลก 

ครั้งท่ี 2 

4.3.3 กระบวน 
การจัดการ 

การท�องเท่ียว 

4.3.2 ผู�ท่ีมีส�วน 
เก่ียวข�องใน 

กระบวนการจัดการ 
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 ความสนใจที่ต�องทํามาจากหน�วยงาน ส.ก.อ. ก็คือ มีเกณฑ4ที่จะต�องทํา หนึ่ง สอง สาม สี่ 
ว�าจะต�องทําอะไรบ�าง แต�ทีนี้ในเชิงของนโยบายหรือยุทธศาสตร4ของวชช.กลาง ที่ทําเป8น MOU 
กับ CBT นี้ เปYาหมายก็คือ ทําให�เกิดหลักสูตรในการทํางาน หรือเป[ดเป8นหลักสูตรในการเรียนการ
สอนได� หรือหลักสูตรสั้น ๆ เป8นไปได�อาจเป[ดหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปH แต�ในส�วนของหน�วยจัด
การศึกษาในเร่ืองของเปYาหมายเค�าอาจจะไม�ได�เก็บรายละเอียดในการที่ถือว�าต�องไปอยู�ตรงนั้นไง 
ในหน�วยจัดเค�าจะต�องมีกิจกรรมของเค�าว�า ภายในปHนี้เค�าจะต�องทําอะไรบ�างให�เป8นไปตามโปร
เจ็คที่เค�าขอไว� มันก็จะเป8นงานในเชิงงานพัฒนาพื้นที่ให�ไปสู� CBT ได� ถ�าถามว�าถ�าสมมติว�าเค�า
อยากจะให�เราเข�าไปร�วมก็ไปได� แต�ถ�าถามว�าถ�าเค�ารีเควสมาเราไปได�ม้ัย เราก็ไปได� เพียงแต�เค�า

ไม�ค�อยรีเควสมาเท�าไหร�...16  
 
 โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพท่ีเป8นโปรเจ็คใหญ� และดําเนินงานอย�าง
รวดเร็วนั้นเพราะมีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. เป8นหน�วยงานหลักท่ีให�
งบประมาณ จึงจําเป8นต�องวางเปYาหมายอย�างรีบเร�งเป8นข้ันตอน เพ่ือให�เป8นไปตามท่ีกําหนดตามแผน
ไว� เป8นนโยบายวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม�ฮ�องสอนเป8นหน�วยงานกลางและทางองค4กร CBT-I นั้นมี
เปYาหมายร�วมกันก็คือ สามารถนําโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนของแต�ละแห�งมาถอดหลักสูตรสําหรับ
ข้ันตอนการทํางานในท่ีอ่ืน ๆ ได�ต�อไป หรืออาจถอดความรู�เพ่ือทําเป8นหลักสูตรการเรียนการสอนใน
ระดับอนุปริญญา หลักสูตร 2 ปH แต�โครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบางโครงการจําเป8นต�องดําเนินการ
ทําตามแผนข้ันตอนท่ีได�กําหนดไว� จึงยังมีการบันทึกรายละเอียดให�เป8นไปตามเปYาหมายได�ไม�มากนัก  
 ส�วนในประเด็นของ บทบาทการทํางานของสถาบัน CBT-I มีกระบวนการ 
 

 สําหรับในการจัดการพื้นที่ท�องเที่ยวนั้น ข้ึนอยู�กับหน�วยที่จัด ถ�าเป8นCBT จะเป8น
กระบวนการในการระดมสมองในการพูดคุย และจะได�ในมุมที่เค�าพอใจที่สุด แต�เราจะมีในเชิง
ของหลักการเข�าไปให� เช�นเป8นแบบนี้ดีม้ัย แบบนั้นดีม้ัยถ�าเค�าเสนอข้ึนมา แล�วเราก็จะบอกว�า 
อย�างนี้ดีไม�ดียังไง ก็คือมีการแลกเปลี่ยนจริง ๆ เพราะว�าแบบที่พี่ทํางานมันเหมือนกับการทํางาน
แบบใช�กระบวนการในการทํางานไปเร่ือย ๆ แต�ถ�าถามว�าในส�วนของขุนยวมเนี่ย ต�องถาม
อาจารย4ว�าไปทํางานกับชาวบ�านอย�างไรบ�าง เราจะไม�เข�าไปยุ�ง นั่นหมายความว�า ถ�าอยากได�
ข�อมูลของขุนยวมก็ต�องเข�าไปถามอาจารย4 คือครูโอyกับใครอีกคนที่เป8นผู�หญิง ต�องไปดูว�าวิธีการ
จัดการกับการพัฒนาพื้นที่นี้ยังไงบ�าง และอาจจะถามในเชิงที่ว�าหลังจากที่มาอบรมกับ CBT แล�ว 

                                                 

 16 สัมภาษณ4 ฆนรุจ ม่ิงเมธาพร, ฝ]ายพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน สถาบันการท�องเท่ียว
โดยชุมชน, 1 ธันวาคม 2554.  
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เอาเนื้อหาที่อบรมไปใช�อย�างไรบ�าง มันควรจะนําประยุกต4ใช�อย�างไรบ�าง ถ�าถามถึงความเก่ียวข�อง

กับที่ขุนยวม แทบจะไม�เก่ียวข�องกับขุนยวมเลย 17 
 
 นอกจากนี้ ผู�ศึกษาได�สัมภาษณ4 คุณสุภาวิณี ทรงพรวาณิช หัวหน�าฝ]ายวิจัยจากสถาบัน
การท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงผู�ศึกษาได�สัมภาษณ4ในประเด็นเดียวกันก็คือ แรกเริ่มของโครงการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น พบว�า 
 

 เดิมองค4กรเราไม�ได�ต�องการจะพัฒนาหมู�บ�านท�องเที่ยว แต�ตั้งใจที่จะพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนวิชา CBT ให�กับอาจารย4 วชช. เพื่อเป[ดสอนให�กับคนแม�ฮ�องสอน เพราะวชช. เป8น
สถาบันการศึกษาของคนท�องถ่ิน แต�เดิมวิทยาลัยชุมชนเคยเป[ดวิชาท�องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรมแต�
ก็ป[ดตัวลงเพราะไม�มีคนเรียน โดยที่เค�าเป8นจังหวัดท�องเที่ยว แต�ทางสถาบันการท�องเที่ยวโดย
ชุมชนมองในฐานะคนนอกมองว�า สถาบันการศึกษาที่น�าจะเป[ดวิชาท�องเที่ยวเพื่อที่จะพัฒนาให�
คนท�องถ่ินมีอาชีพ มีรายได� ให�เค�าเข�ามาเรียน จึงชวนเค�ามาพัฒนาการเรียนการสอนม้ัยว�า โดย
เน�นการท�องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให�ชาวบ�านสร�างอาชีพตัวเองได� และชวน วชช. มาทําร�วมกัน
เพื่อที่จะให�เค�ามาพัฒนาหลักสูตรให�สอดคล�องกับคนท�องถ่ินมากที่สุด ไม�ใช�หลักสูตรสากลที่ทาง
สกอ. โดยที่จะพัฒนาหลักสูตรให�ได� โดยที่เราไม�รู�ว�าเค�าได�งบจาก สกอ.   
 บทบาทของ  CBT-I คือ การอบรมพัฒนาความรู� หลักสูตรที่ตั้งใจ ตอนที่ไปอบรม เรามี
การเตรียมความพร�อมของชุมชน อบรมว�าถ�าจะทําท�องเที่ยวต�องมี 10 ข้ัน แต�หลักสูตรของ  
CBT-I ไม�ได�เน�นยิบย�อย ซึ่งถ�าตามสเต็ปมีหลายเรื่องที่ต�องเตรียม ต�องมีการอบรมเรื่อง ต�องรู�
ระบบกลุ�ม ระบบบัญชี การตั้งคณะกรรมการกลุ�ม อาจจะไม�ต�องมีการอบรมมากถ�าเป8นบ�านต�อ
แพ เป8นบ�านที่จัดอบรมน�อยที่สุด ทางวชช. จัดการกันเอง การเป8นพี่เลี้ยงต�องไม�ควรทําแทน
ชาวบ�าน อาจารย4เค�ารีบทําและเอาวิทยากรมาเอง ถ�าเราทําเองจะ learning by doing ถ�าเป8น 
input แล�วชาวบ�านร�วมฟCง18  

 
 นั่นหมายความถึง บทบาทของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีเก่ียวข�องคือ การอบรม
ความรู�เก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (Community based tourism: CBT) ให�กับทาง
อาจารย4จากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม โดยเป8นการให�ความรู�ในแง�

                                                 

 17 สัมภาษณ4 ฆนรุจ ม่ิงเมธาพร, ฝ]ายพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน สถาบันการท�องเท่ียว
โดยชุมชน, 1 ธันวาคม 2554. 
 18 สัมภาษณ4 สุภาวิณี ทรงพรวาณิช, หัวหน�าฝ]ายวิจัย สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน,  
31 ตุลาคม 2555. 
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ของแนวคิดและหลักการเตรียมความพร�อมของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน เนื่องจากเจ�าภาพ
ท่ีดูแลโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชน คือ วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน      
 จากการสัมภาษณ4เจ�าหน�าท่ีจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน สามารถสรุปประเด็นได�
ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 กระบวนการทํางานของสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน กลไกสําคัญของการ
ดําเนินงานในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนก็คือ การทํางานแบบเชิงกระบวนการโดยมีกลุ�มผู�เชี่ยวชาญ
ให�คําปรึกษากับกลุ�มชุมชน เพ่ือแสดงความเห็นและประคองดําเนินการจัดการอย�างค�อยเป8นค�อยไป 
และเป8นการจัดการการท�องเท่ียวท่ีเกิดจากความคิดของชุมชนเป8นหลัก จึงจะเป8นลักษณะของกลไกใน
การทํางานตามแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนอย�างแท�จริง 
 ประเด็นท่ี 2 การมีส�วนร�วมจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนต�อโครงการการท�องเท่ียว
โดยชุมชนบ�านต�อแพ (โครงการ CBT บ�านต�อแพ) แสดงให�เห็นว�า ความเก่ียวข�องของสถาบันการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนมีความเก่ียวข�องในเรื่องของการให�บริการ ด�านการอบรมความรู�ด�านแนวคิดและ
หลักการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน การเตรียมความพร�อมก�อนการท�องเท่ียวโดยชุมชน แต�ไม�ได�เข�า
มามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนให�กับท�องถ่ินแต�อย�างใด 
 ดังนั้น ผู�ศึกษาจึงสัมภาษณ4กลุ�มท่ีมีบทบาทในเรื่องของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ในหมู�บ�านต�อแพนั้นเป8นทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ในประเด็น
เดียวกันคือ ความเป8นมาของโครงการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพจาก อมรรัตน4 พงษ4สวัสด์ิ 
กล�าวว�า 
 

 โครงการของการจัดการการท�องเที่ยวโดยชุมชนเป8นโปรเจ็คเบสทั้งหมดที่เราได�รับ
งบประมาณจากสํานักงานบริหารงานวิทยาลัยชุมชน ในส�วนของจังหวัดแม�ฮ�องสอนเป8นจังหวัด
นําร�องของการท�องเที่ยวโดยชุมชน หรือ CBT ซ่ึง ผอ.วชช. ให�ทําในพื้นที่ 5 อําเภอได�แก� อําเภอ
เมือง อําเภอขุนยวม อําเภอแม�ลาน�อย อําเภอแม�สะเรียง และอําเภอสบเมย ซ่ึงแต�ละพื้นที่ก็จะมี
อาจารย4ประจําอยู�ที่ละ 1 คน และให�สํารวจพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร�อมที่จะเข�าร�วม
โครงการ ในส�วนของอําเภอขุนยวม ตอนแรกที่คิดไว� 3 หมู�บ�าน ได�แก� หมู�บ�านแม�อูคอ หมู�
บ�านเมืองปอน และบ�านต�อแพ แต�พอเราไปสํารวจเบื้องต�นในลักษณะของการทํางานในเร่ืองของ
กลุ�ม ในเร่ืองของบริบทที่เค�าพร�อมในเร่ืองของการจัดการ มีการประชาคมในเวทีการประชุม
ประจําเดือนของชาวบ�าน ได�ไปที่บ�านต�อแพ ซ่ึงชาวบ�านให�ความสนใจที่อยากจะเข�าร�วมโครงการ

โครงการการท�องเที่ยวโดยชุมชน CBT บ�านต�อแพนี้19  

                                                 

 19 สัมภาษณ4 อมรรัตน4 พงษ4สวัสด์ิ, ผู�ช�วยผู�อํานวยการ วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วย
จัดการศึกษาอําเภอขุนยวม, 6 พฤศจิกายน 2555.  
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 เจ�าหน�า ท่ี อีกท�านหนึ่ งของวิทยาลัยชุมชนท่ีมีส�วนเ ก่ียวข�องในการมีส�วนร�วมใน
กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ศดานันท4 มูลอ�าย ได�กล�าวช�วงแรกเริ่มว�า 
 

 การเร่ิมเข�ามาทําโครงการการท�องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) นั้น เนื่องจากทางสภาวิทยาลัย
ชุมชนแม�ฮ�องสอนได�มีการกําหนดให�แต�ละพื้นที่การศึกษาเลือกพื้นที่เข�ามาทําโครงการดังกล�าว 
ซ่ึงในพื้นที่อําเภอขุนยวม ได�เลือกพื้นที่บ�านต�อแพเป8นโครงการท�องเที่ยวโดยชุมชนนําร�องก�อน

เป8นโครงการแรก อีกทั้งยังทางผู�ใหญ�บ�านเองก็มีโครงการที่อยากเป8นแหล�งท�องเที่ยว20  
 
 จากการสัมภาษณ4สรุปได�ว�า โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนเริ่มต�นจากวิทยาลัยชุมชน
จังหวัดแม�ฮ�องสอนเป8นหน�วยงานกลางท่ีได�มีการจัดต้ังโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนข้ึนมาก�อน  
แล�วจึงนําโครงการท�องเท่ียวท่ีได�รับมอบหมายจากหน�วยงานกลาง เข�ามาแจกยังพ้ืนท่ีอําเภอ 5 อําเภอ 
แล�วจึงให�อาจารย4ประจําหน�วยพ้ืนท่ีจัดการศึกษา ในแต�ละอําเภอนั้นเข�าไปสู�กระบวนการการคัดเลือก
พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพตามท่ีโครงการกําหนดไว�  
 สําหรับอําเภอขุนยวม มีหน�วยการจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมท่ีมีเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับ
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนจํานวน 2 คนได�แก� ศดานันท4 มูลอ�าย (นักวิชาการการศึกษา) และ
อมรรัตน4 พงษ4สวัสด์ิ (ผู�ช�วยผู�อํานวยการหน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม) เจ�าหน�าท่ี 2 ท�านนี้ เป8นผู�
ท่ีนําโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามาเสนอยังหมู�บ�านต�อแพ และมีส�วนร�วมหลักในการจัดการ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 
 การเริ่มต�นของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนสําหรับทางหมู�บ�านต�อแพในเบื้องต�นนั้น 
ทางผู�นําชุมชนมีความต�องการท่ีอยากเกิดการท�องเท่ียวในหมู�บ�านเกิดข้ึน จึงเป8นจุดมุ�งหมายท่ี
สอดคล�องกับทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมท่ีกําลังมองหาพ้ืนท่ี
ท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพพอท่ีจะจัดต้ังโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน จึงได�เข�ามาเจรจาและทําประชา
พิจารณ4กับชุมชน จนกลายมาเป8นโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ (โครงการ CBT บ�านต�อ
แพ) อย�างเป8นทางการ   
 ส�วนสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) ท่ีเป8นชื่อโครงการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ
นั้นถือว�ามีส�วนเก่ียวข�องกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพไม�มากนัก อีกท้ังไม�ได�ลงมาทํา
กระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีบ�านต�อแพแต�อย�างใด ซ่ึงมีความเก่ียวข�องเพียงการ
อบรม ให�ความรู�เก่ียวกับความหมายและการเตรียมความพร�อมของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนแก�
อาจารย4ทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนเพียงเท�านั้น เพ่ือให�อาจารย4นําไปปรับใช� ส�วนความเป8นไปหรือ

                                                 

 20 สัมภาษณ4 ศดานันท4 มูลอ�าย, นักวิชาการการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วย
จัดการศึกษาอําเภอขุนยวม, 9 ธันวาคม 2554.    
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การเตรียมความพร�อมตามการท�องเท่ียวโดยชุมชนของบ�านต�อแพนั้นก็ข้ึนอยู�กับการถ�ายทอดแนวคิด
และหลักการของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนจากอาจารย4วิทยาลัยชุมชน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอ
ขุนยวมสู�หมู�บ�านต�อแพเป8นหลัก   
 จากผลการศึกษาดังกล�าว ผู�ศึกษาจึงได�ลงพ้ืนท่ีศึกษาคือหมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา 
อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน โดยได�มีการสัมภาษณ4ผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง รวมถึงการสังเกตการณ4
แบบมีส�วนร�วมและไม�มีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง) เพ่ือรวบรวมข�อมูลไปสู�การตอบจุดประสงค4ของการศึกษา ตามหัวข�อต�อไป 
  ผู� ท่ีมีส#วนเก่ียวข�องกับกระบวนการจัดการการท#องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2   
 จากหัวข�อดังกล�าวข�างต�นจะเห็นว�า การริเริ่มโครงการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ของหมู�บ�านต�อแพนั้นไม�ได�เกิดข้ึนจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนโดยตรง แต�เป8นการเกิดข้ึนจาก
การท่ีหน�วยงานการศึกษาได�นําโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามา ดังนั้นเพ่ือเป8นการทราบความ
เป8นมาของโครงการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ รวมถึงกระบวนการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนนั้น จําเป8นต�องศึกษาผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�อง 
เพ่ือนําผลท่ีได�จากการศึกษาไปประเมินเพ่ือตอบวัตถุประสงค4ต�อไป 
 ผลจากการศึกษาพบว�า จุดเริ่มต�นของการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น 
เป8นผลมาจากนายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ (คนในท�องถ่ินเรียกว�า “พ�อหลวง”) เป8นผู�
ท่ีมีแนวความคิดเรื่องการท�องเท่ียวข้ึนในหมู�บ�าน ซ่ึงเม่ือปH พ.ศ. 2552 และนายณัฐพล สุวรรณสังข4 
เคยนําทางทีมวิจัยด�านโบราณคดี ของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ไปทําการ
สํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (บ�านต�อแพ-ห�วยต�นนุ�น) ในครั้งท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ4 2552 แล�ว
ได�พูดเปรยความคิดของตนเองว�า อยากพัฒนาให�เส�นทางดังกล�าวกลายเป8นเส�นทางท�องเท่ียวอีกแห�ง
หนึ่งของหมู�บ�านต�อแพ 
 

 จุดเร่ิมต�นจริง ๆ ก็ไม�มีงบด�วยซํ้าไป เร่ิมต�นจากคณะกรรมการหมู�บ�านว�าน�าสนใจ เร่ิมต�น
จริง ๆ ไม� มีงบในมือเลย ส�วนโครงการอาจารย4 รัศมี ส�วนมากเป8นเร่ืองความรู�เ ก่ียวกับ
ประวัติศาสตร4โบราณคดี โชคดีที่มีอาจารย4ให�ข�อมูลเพราะบางอย�างชุมชนก็ไม�รู�หรอกว�ามันเป8น
ยังไง เวลาสมมติว�าเราเสนอนะว�า เรามีของดีอยู�ในชุมชน เรามีเส�นทาง เรามีประวัติศาสตร4นะ 
ดึงดูดจุดที่น�าสนใจให�กรรมการหมู�บ�านเห็น ว�ามีจริง แล�วเราก็ไม�ต�องลงทุนอะไร แค�เราเอาของ
เก�ามาเล�าใหม�ให�เค�าฟCง มาคุยมาโฆษณาใหม� จริง ๆ แล�วเรามีอยู�นะ พวกการแสดงวัฒนธรรมมี

นะ แต�เราไม�ได�ยกย�องคุณค�าอะไรเท�านั้นเอง21  

                                                 

 21 สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 84 

 จากคําสัมภาษณ4ของผู�ใหญ�บ�าน ถือเป8นสะท�อนให�เห็นการเริ่มต�นของการพัฒนาเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือการท�องเท่ียว อีกท้ังการหยิบยกวัฒนธรรมของหมู�บ�านที่มีคุณค�าให�กลับมา
มีความสําคัญในแง�ของการท�องเท่ียว โดยเกิดจากฝHมือการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวโดยคนในชุมชนเอง  
 ผู�ใหญ�บ�านได�เล�าถึงการเริ่มทําโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ต�อว�า 
 

 จนประมาณปH พ.ศ. 2553 ครูโอy (อาจารย4ประจําวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัด
การศึกษาอําเภอขุนยวม) ได�เห็นรูปภาพที่ทางองค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงานํามาจัดแสดงใน
งานบัวตอง ซ่ึงเป8นรูปที่พ�อหลวงเคยพาชาวบ�านเข�าไปพัฒนาพื้นที่เส�นทางสงครามโลกคร้ังที่ 2 
บ�างแล�ว อีกทั้งในชุมชนนี้มีความพร�อมกว�าพื้นที่อ่ืนทั้ง เร่ืองของที่พัก วัฒนธรรมที่เข�มแข็ง ทาง
ครูโอy จึงนํารูปดังกล�าวและข�อมูลเก่ียวกับหมู�บ�านต�อแพไปเสนอให�กับ วชช.ขุนยวม เพื่อจัดตั้ง

โครงการการท�องเที่ยวโดยชุมชนนี้ข้ึนมา22  
 
 ต้ังแต�นั้นจึงเป8นจุดเริ่มต�นของการเกิดโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพเป8นต�นมา 
 นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพท่ีกล�าวถึงและมีส�วนร�วมในการริเริ่มการ
จัดการการท�องเท่ียวดังกล�าวเกิดข้ึน เช�น สุพรรณ ประไพวิทย4 หนึ่งในคณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ
ฝ]ายรักษาความปลอดภัย ได�กล�าวว�า “ของอาจารย4โอy จากวิทยาลัยชุมชนเค�าแนะนําเข�ามาก�อน ตอน
แรกทางกรรมการก็กําลังจะจัดกันอยู�เหมือนกัน แล�ว ทางโครงการของอาจารย4โอyก็เข�ามาพอดี” “ท่ี
คิดไว�ก็แค�อยากจะทําท�องเท่ียวเส�นทางประวัติศาสตร4 อย�างแบบเส�นทางเดินญ่ีปุ]นอะไรประมาณนี้
เท�านั้นแหละ”23 เพราะนอกจากนี้สิ่งท่ีได�กล�าวถึง คนท่ีผลักดันให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป8น
แหล�งท�องเท่ียวนี้ว�า “แต�ก�อนเส�นทางนี้ก็ยังไม�มีใครสนใจมากเท�าไหร� ต้ังแต�ผู�ใหญ�บ�านคนก�อนท่ียัง
ไม�ใช�คนนี้ เพราะช�วงนั้นผู�ใหญ�บ�านคนก�อนก็เป8นคนแก�แล�ว แล�วแกก็ยังไม�ค�อยสนใจเท�าไหร� แล�ว
ตอนนี้คนหนุ�มข้ึนมาก็มีใจท่ีจะทําเพราะมีแรงมีกําลัง 
 กรรมการหมู�บ�านอีกท�านหนึ่งคือ บุญรัตน4 พรรณบุตร ก็ได�กล�าวถึงการริเริ่ม  
 

 เป8นกรรมการหมู�บ�านด�วย และอยากให�หมู�บ�านเป8นที่ท�องเที่ยว เพราะไปเที่ยวบ�านอ่ืน 
เห็นบ�านอ่ืนท�องเที่ยวก็อยากให�บ�านเราเป8นที่ท�องเที่ยว บ�านเราก็มีป]าไม� มีอะไร ก็คือ เม่ือก�อนลุง
เคยทําสวนอ�อย ใช�เส�นทางนี้ประจํา”24 นอกจากนี้ กองคํา ฟูมา เป8นอีกหนึ่งคณะกรรมการ

                                                 

 22 สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554. 
 23 สัมภาษณ4 สุพรรณ ประไพวิทย4, คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ, 6 กุมภาพันธ4 2555. 
 24 สัมภาษณ4 บุญรัตน4  พรรณบุตร, คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555. 
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หมู�บ�านต�อแพ กล�าวถึงการริเร่ิม การท�องเที่ยว ไว�ว�า “การคิดท�องเที่ยวนี่มีมานานแล�ว เคยพาคน

ขุนยวมและคณะกรรมการท�องเที่ยวเข�าบ�อยแล�ว แล�วโครงการครูโอy ก็เข�ามาพอดี25 
 
 จากบทสัมภาษณ4จากคณะกรรมการหมู�บ�านข�างต�นแสดงให�เห็นว�า ช�วงริเริ่มในการพัฒนา
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้เพ่ือเป8นแหล�งท�องเท่ียวนั้นมาจากกลุ�มแนวคิดของผู�นําชุมชน โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ โดยกล�าวได�ว�ากลุ�มผู�นําภายในชุมชนเป8นกลไกสําคัญท่ีผลักดันเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ื 2 เป8นแหล�งท�องเท่ียวในเบื้องต�น ในขณะเดียวกัน “โครงการครูโอy” ท่ีทาง
คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพกล�าวถึงก็คือ อาจารย4จากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษา
อําเภอขุนยวม (วชช.ขุนยวม) ได�มีการนําโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน เข�ามาในการจัดการการ
ท�องเท่ียวนั้นได�เข�ามาเป8นส�วนหนึ่งของการจัดต้ังโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพข้ึนในท่ีสุด 
นอกจากนี้ กลุ�มชาวบ�านในหมู�บ�านต�อแพ ถือว�ามีบทบาทความสําคัญต�อการเริ่มต�นของโครงการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพเป8นอย�างมาก เนื่องจากก�อนท่ีจะมีโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
บ�านต�อแพนั้น ผู�ใหญ�บ�านได�มีการเรียกประชุมชาวบ�านเพ่ือทําประชาพิจารณ4กันในหมู�บ�าน เพ่ือถาม
เสียงส�วนใหญ�ว�า สนใจท่ีจะให�มีการทําโครงการนี้หรือไม� ซ่ึงผลท่ีออกมาถือว�า เป8นเสียงส�วนใหญ�ท่ี
ต�องการให�มีโครงการนี้เกิดข้ึนได�   
 เม่ือโครงการนี้เกิดข้ึน จึงเริ่มมีการดําเนินการข้ึนทันที โดยทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน 
หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงร�วมกับหน�วยงานอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค4ในการร�วมด�วยช�วยกัน เพ่ือมุ�งพัฒนาหมู�บ�านต�อแพให�เป8นหมู�บ�านท่ีมีการท�องเท่ียวอย�าง
เป8นทางการมากยิ่งข้ึน โดยมีหน�วยงานท่ีเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวบ�านต�อแพอย�างเป8น
ทางการมีจํานวน 2 หน�วยงาน ได�แก� องค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงา (อบต. แม�เงา) และโครงการ
สืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม อําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอนระยะท่ี 3 
(PPK ระยะท่ี3) โดยแต�ละหน�วยงานก็ได�มีบทบาทรับผิดชอบแตกต�างกันไป ซ่ึงในการ บันทึกลงนาม
ข�อตกลง (MOU) ระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ มีท้ังสิ้น 3 
หน�วยงานได�แก� โครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย�างยั่งยืนในอําเภอปาย-ปาง 
มะผ�า-ชุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระยะท่ี 3 วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน และองค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
ซ่ึงเป8นการลงนามตกลงว�าด�วยเรื่องของ “ความร�วมมือในการจัดการความรู�ประวัติศาสตร4และ
โบราณคดีในพ้ืนท่ีขุนยวม เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน”  

                                                 

 25 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, คณะกรรมการหมู�บ�านต�อแพ, 8 กุมภาพันธ4 2555.   
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 ภายในเนื้อหาของข�อตกลงนั้น เป8นความร�วมมือในการสนับสนุนการฝ~กอบรมและร�วม

แลกเปลี่ยนความรู� โดยเน�นทางวิชาการเก่ียวกับประวัติศาสตร4และโบราณคดีท่ีได�มีการค�นคว�าให�กับ

ชุมชนเป8นหลัก ไม�ว�าจะเป8นในรูปแบบของ การทําแผ�นพับ การนําข�อมูลลงสื่อสารสนเทศ เพ่ือเป8น

ประโยชน4แก�ชุมชน นอกจากนี้ยังเล็งเห็นถึงการร�วมมือในการร�างหลักสูตรการเรียนการสอนตามกลุ�ม

ต�าง ๆ เช�น หลักสูตรมัคคุเทศก4 หลักสูตรสําหรับนักเรียน รวมถึงหลักสูตรสําหรับบุคคลท่ัวไปด�วย ซ่ึง

ข�อตกลงดังกล�าวได�มีการลงนามร�วมกันเม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2554 และมีระยะเวลาของ

ข�อตกลงเป8นเวลา 1 ปH ถือว#าเป8นการลงนามร�วมกันอย�างเป8นทางการโดยถือเป8นข�อตกลงร�วมกันท่ีจะ

พัฒนา ส�งเสริมสืบทอดในด�านมรดกทางวัฒนธรรมของหมู�บ�านต�อแพ  

 นอกจากเนื้อหาในบันทึกข�อตกลงนั้น บทบาทขององค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงา (อบต. 

แม�เงา) ถือเป8นหน�วยงานท�องถ่ินหลักท่ีได�เข�าร�วมลงนาม โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ

อย�างเป8นทางการนั้น มีบทบาทท่ีสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนด�านงบประมาณเป8นหลัก 

ดังจะเห็นได�จาก การสัมภาษณ4คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ในเรื่องของบทบาทการทํางาน

ขององค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงานั้น เช�น ชัยเดช สุทินกรณ4 กล�าวว�า 

 
 อบต. มีส�วนเก่ียวข�อง คือ ให�งบประมาณการพัฒนา เพิ่งมาให� เม่ือก�อนไม�ได� ให�มา

ปรับปรุงเส�นทางฯ บางส�วนที่ไปยากไปขรุขระ ทําห�องน้ํา ตอนนี้งบประมาณจริง ๆ ที่ได�คือ 

อบต.”26 สังเกต สุวรรณสังข4 ได�กล�าวถึง องค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงาว�า “อบต. ให�งบพัฒนา

เส�นทางฯ”27 ส�วน ธณนภัทร อธิวัฒนธีรกุล กล�าวว�า “งบประมาณได�รับจาก อบต. 1 คร้ัง การ

พัฒนาทางนําชาวบ�านแผ�วถาง ทําเป8นจุดท�องเที่ยว สะพานไม�ข�ามลําห�วย”28 ส�วน อนันต4 ศิริวงศ4 
และภิรมย4 เอ้ือมศักดิ์ กล�าวว�า“ถ�าเวลามีงบจากอบต.ก็ไปพัฒนา29 

 

 

                                                 

 26 สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ,  9 ธันวาคม 2554. 
 27 สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ,  
9 กุมภาพันธ4 2555. 
 28 สัมภาษณ4 ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ,  
11 กุมภาพันธ4 2555. 
 29 สัมภาษณ4 อนันต4 ศิริวงศ4 และภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการการท�องเท่ียว 
บ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555.   
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 ส�วนทางด�านของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม อําเภอปาย-ปางมะผ�า-

ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอนระยะท่ี 3 เป8นโครงการวิจัยท่ีศึกษาค�นคว�าในเรื่องของประวัติศาสตร4

โบราณคดี รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ซ่ึงเป8นพ้ืนท่ีแห�งหนึ่งท่ีได�มีการลงพ้ืนท่ี    

เพ่ือทําการวิจัยก็คือ หมู�บ�านต�อแพ และได�มีการสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (บ�านต�อแพ-ห�วย

ต�นนุ�น) ซ่ึงความรู�เหล�านี้ได�มีการถ�ายทอดและเผยแพร�คืนสู�ชุมชน ในรูปแบบของเนื้อหาคู�มือนําเท่ียว 

รวมไปถึงการทําแผนท่ีท�องเท่ียวสําหรับหมู�บ�านต�อแพ  ซ่ึงกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อ

แพได�กล�าวถึงบทบาทของโครงการวิจัยฯ อย�างเช�น 

 
 โครงการอาจารย4รัศมี ทําอบรมมัคคุเทศก4น�อย มัคคุเทศก4ท�องถ่ิน”30 “โครงการวิจัย เข�า

มาไม�มีงบประมาณอะไร แต�เข�ามาทําวิจัย ปH 52 ของลุส�างคิด เข�ามาวิจัยโบราณคดี โบราณสถาน 

เข�ามาวิจัยเร่ืองวัด เร่ืองของวัตถุโบราณ แต�ช�วยกระตุ�นให�เราช�วยกันทําแผ�นพับ แผนที่เส�นทาง

ฯ”31 “โครงการวิจัย มีส�วนที่ทําเยอะมากทั้งแผนที่ ช�วยประชาสัมพันธ4 เก่ียวกับประวัติศาสตร4 

ส�วนใหญ�ก็เป8นของทางโครงการวิจัย ให�ข�อมูลทางวิชาการเยอะ32 เป8นต�น  

 

 การเกิดของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ (โครงการ CBT บ�านต�อแพ) ข้ึน

อย�างเป8นทางการนั้นมีวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม (วชช. ขุนยวม) 

เป8นเจ�าภาพหลักในการประสานงานระหว�างวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนท่ีเป8นหน�วยงานกลางกับ

หมู�บ�านต�อแพ ดังนั้นเม่ือโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพนั้นถูกจัดต้ังข้ึนอย�างเป8นทางการ 

การดําเนินการเริ่มต�นข้ึนทันที โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพเกิดข้ึน โดยมี

กลุ�มคนท่ีมีบทบาทและเก่ียวข�องกับกิจกรรมในกระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�าน

ต�อแพ โดยแบ�งออกเป8น 2 กลุ�ม ได�แก�  

 กลุ�มท่ี 1 คณะกรรมการการท�องเท่ียวหมู�บ�านต�อแพ ประกอบด�วย ผู�ใหญ�บ�าน 

คณะกรรมการหมู�บ�าน และชาวบ�านต�อแพท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ    

 กลุ�มท่ี 2 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ  

 

                                                 

 30 สัมภาษณ4 สังคม จินตนา, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 2555. 
 31 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 7 กุมภาพันธ4 
2555.  
 32 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 8 กุมภาพันธ4 2555.  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 88 

 ผลท่ีได�จากการศึกษาแต�ละกลุ�มนั้นสามารถอธิบายรายละเอียดท่ีเก่ียวข�องได� ดังนี้ 

 กลุ#มท่ี 1 คณะกรรมการการท#องเท่ียวหมู#บ�านต#อแพ 
 นําทีมโดยนายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านและคณะกรรมการหมู�บ�านท่ีเข�าร�วมอย�างเป8น

ทางการ  รวมถึงชาวบ�านต�อแพท่ีสนใจเข�าร�วมโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน  

 นอกจากผู�นําชุมชนกลุ�มนี้ เป8นกลุ�มหลักของการดําเนินการจัดการการท�องเท่ียวโดย

ชุมชนบ�านต�อแพ ท่ีเป8นผู�บุกเบิก และผลักดันในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป8นแหล�ง

ท�องเท่ียว นอกจากนี้ ยังมีกลุ�มชาวบ�านต�อแพท่ีให�ความสนใจในโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน เช�น 

สังเกต สุวรรณสังข4 กล�าวว�า  “รู�จักกับพ�อหลวง พ�อหลวงจึงชักชวน และท่ีสนใจเพราะมีโครงการ  

เห็นความสําคัญของเส�นทางอยากให�เป8นแหล�งท�องเท่ียว อยากให�คนอ่ืนรับรู�ความสําคัญของสิ่งท่ี 

บ�านเรามี”33  

  ในปH พ.ศ. 2554 เม่ือมีโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพอย�างเป8นทางการ โดย

มีผู�ใหญ�บ�านเป8นแกนหลักในการประชุมการแบ�งฝ]ายรับผิดชอบในการจัดการการท�องเท่ียว โดยเป8น

การประชุมและระดมเสนอความคิดเห็นร�วมกัน อย�างเช�น “ฝ]ายต�อนรับ ฝ]ายจัดเลี้ยง ก็มีต้ังกลุ�ม

แม�บ�านรับผิดชอบในเรื่องอาหาร ท่ีพักก็ให�กลุ�มโฮมสเตย4ไป ฝ]ายนําเท่ียวมีแยกในป]าและในหมู�บ�าน 

นําเท่ียวหลักต้ังไว�หลายคน มีฝ]ายรักษาความปลอดภัย ในการแต�งต้ังก็เอามติของท่ีประชุมในการ

เลือกฝ]ายต�าง ๆ ”34 ท้ังนี้การแบ�งฝ]ายข้ึนอยู�กับว�าใครถนัดงานฝ]ายไหนเป8นหลัก35 

 ในปH 2554 ได�มีการจัดต้ังคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ออกเป8น 7 

ฝ]าย36 ได�แก� 1. ฝ]ายต�อนรับ/ประชาสัมพันธ4 2. ฝ]ายนําเท่ียว (ในชุมชน) 3. ฝ]ายนําเท่ียว/ลูกหาบ 4. 

ฝ]ายโฮมสเตย4 5. ฝ]ายประกอบเลี้ยงอาหาร 6. ฝ]ายการแสดง 7. ฝ]ายดูแลความสงบเรียบร�อย  

 การจัดต้ังตําแหน�งคณะกรรมการการท�องเท่ียวนั้นได�มีการเปลี่ยนแปลงตําแหน�งหน�าท่ี 

อีกท้ังผู�ใหญ�บ�านและกรรมการหมู�บ�านบ�านต�อแพนั้น ต�อมา ในปH พ.ศ. 2555 คณะกรรมการการ

ท�องเท่ียวบ�านต�อแพได�มีการเปลี่ยนแปลงฝ]ายคณะกรรมการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพอย�างเป8น

ทางการ จาก 7 ฝ]าย ลดเหลือ 4 ฝ]าย37 ได�แก�   

                                                 

 33 สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 
2555.  
 34สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554.  
 35 สัมภาษณ4 จิราพร เมืองนําโชค, หัวหน�าฝ]ายโฮมสเตย4, 10 ธันวาคม 2554. 
 36 สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554. 
 37 คณะกรรมการการท�องเท่ียวหมู�บ�านต�อแพ, เอกสารการท#องเท่ียวหมู#บ�านต#อแพ, 2555.   
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 ฝ]ายท่ี 1 กรรมการฝ]ายปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ฝ]ายท่ี 2 กรรมการฝ]ายรวบรวมองค4ความรู�และวัฒนธรรมชุมชน  

 ฝ]ายท่ี 3 กรรมการฝ]ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมและมาตรฐานการท�องเท่ียว  

 ฝ]ายท่ี 4 กรรมการฝ]ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ4การท�องเท่ียว 

 จากการศึกษาพบว�า คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพนั้นเป8นกลุ�มหลักในการ

ขับเคลื่อนการท�องเท่ียว ซ่ึงนอกจากเป8นกลุ�มของผู�นําของหมู�บ�านต�อแพแล�วนั้น ยังได�มีการต้ังกลุ�ม

คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพเกิดข้ึนโดยความร�วมมือจากกลุ�มชาวบ�านท่ีสนใจเข�าร�วม  

 หลังจากมีการจัดต้ังคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพข้ึน เพ่ือจะได�มีกลุ�มรับผิดชอบ

ท่ีชัดเจน โดยในเริ่มแรกของการแต�งต้ังคณะกรรมการท�องเท่ียวนั้นเป8นกลุ�มท่ีดํารงตําแหน�งเป8น

คณะกรรมการหมู�บ�านเป8นหลัก อุ�นเรือน กลหิรัญ ได�กล�าวว�า “คณะกรรมการ จะเป8นคนนําเท่ียว 

และชุดรักษาความปลอดภัย จะเอา อปพร.ท้ังหมด แล�วแต�ใครจะเข�าไป หัวหน�าชุดคือ พ่ีสุพรรณ”38  

 ซ่ึงคณะกรรมการการท�องเท่ียวนั้น เป8นการรวมกลุ�มท้ังจากกรรมการหมู�บ�าน และชาวบ�าน

ท่ีเกิดจากความสมัครใจ  และความสามารถของกรรมการแต�ละคนในโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน

บ�านต�อแพ ดังจะเห็นตัวอย�างได�จากภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ กล�าวว�า “ลุงชอบเดินป]า สนุกดี ลุงเป8นแผนก

นําทาง” ส�วนความรู�เรื่องของประวัติความเป8นมาของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ 

ฝ]ายกรรมการรวบรวมองค4ความรู�และวัฒนธรรมชุมชน ได�เล�าว�า  

 
 ลุงรู�จักเส�นทางนี้ตั้งแต�ปH พ.ศ. 2515-2516 เม่ือก�อนเส�นทางนี้เป8นทางเดินของชาวสวน

อ�อย เป8นทางเดินไปบ�านห�วยค่ี ห�วยส�าน มีสวนอ�อย สวนงา สวนยาสูบ เป8นเส�นทางค�าขาย

ระหว�างหมู�บ�านไทใหญ�และกะเหร่ียง และทราบว�าเป8นเส�นทางสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยเป8นการ

เล�าต�อ ๆ มา เม่ือก�อนมีซากรถญี่ปุ]นเยอะ มีของญี่ปุ]น เป8นทางที่มาที่ไป บางทีกะเหร่ียงเข�ามา

เป8นเส�นทางเดินไปเดินมาหาสู�ง�าย ข�าวของดูเป8นเร่ืองปกติ เม่ือก�อนดูเป8นเร่ืองธรรมดา และไม�

ค�อยให�ความสําคัญกับเส�นทางนี้เท�าไหร� และไม�ได�มองว�าจะเป8นเส�นทางจะเป8นเส�นทาง

ท�องเที่ยว39 

 

                                                 

 38 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 7 กุมภาพันธ4 
2555.  
 39 สัมภาษณ4 ภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 
2555. 
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 สุพรรณ ประไพวิทย4 หนึ่งในกรรมการฝ]ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ4การท�องเที่ยว
กล�าวถึงความเป8นมาของเส�นทางสงครามโลกครั้งที่ 2 นี้ว�า  “เพราะพ�อของพี่ (นายเอกกะ ประไพ
วิทย4) เคยทํางานกับทหารญ่ีปุ]นมาก�อน เคยไปกิน นอนกับทหารญี่ปุ]น ตอนนี้ก็อายุ 70 กว�าแล�ว พ�อ
เค�าเคยเก็บปUนของทหารญี่ปุ]นได�แล�วก็เอาไปใส�ในลังเอาไว� แล�วก็เอาไปซ�อนไว�ในป]าช�า เยอะมาก 
แต�ไม�รู�ว�าอยู�ตรงไหนนะ” นอกจากนี้ ยังกล�าวอีกว�า “อย�างบางทียังมีรถญ่ีปุ]นหรือท่ีปCWมธนบัตร อย�าง
รถที่ก็บางทีชาวบ�านก็มาเอาเหล็กไปขายบ�าง เหล็ก อาวุธบางอย�างก็ยังมีสภาพดีอยู� บางอันสียังไม�
ถลอกเลย” 
 ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล หนึ่งในกรรมการฝ]ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ4การท�องเท่ียว
เช�นกันกล�าวถึงเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ว�า   
 

 เป8นเส�นทางเก�า แต�ก็คิดว�าทําไมเค�าใช�เส�นทางนี้ เป8นเส�นทางเรื่องของภูมิศาสตร4 ต�อง
อ�อมภูเขาบ�าง ไปตามลําห�วยบ�าง มันก็เฉย ๆ เพราะเราเกิดไม�ทันช�วงที่เค�าใช�เส�นทาง ตนไม�
คิดว�า มันจะเป8นที่ท�องเที่ยวทางประวัติศาสตร4 เพราะไม�ได�นึกว�าจะให�ความสําคัญกับเส�นทาง
ประวัติศาสตร4 ส�วนคนรุ�นเก�าเค�าก็รู�จักเส�นทางนี้ดี” นอกจากนี้ยังกล�าวอีกว�า “ส�วนที่ชุมชน
เข�ามาร�วมคือ ความรู�ที ่มีในชุมชนจะเป8นเรื่องวัฒนธรรมประเพณีที่จะบอกเล�าให�เค�า และ
ความเป8นมาทางประวัติศาสตร4เท�าที่มีข�อมูลอยู� โดยฟCงจากรุ�นก�อน ๆ ส�วนมากจะมีช�วงอายุ 

70 ปHข้ึนไป40  
 
 และนอกจากนี้ยังได�กล�าวถึงความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไว�ว�า 
 “เส�นทางนี้ ไม�มีใครให�ความสําคัญทางประวัติศาสตร4 แต�ชาวบ�านจะใช�เส�นทางเข�าป]า
มากกว�า เดินไปหมู�บ�าน ทางลัดบ�านห�วยค่ี ห�วยส�าน ค�าขายกับกะเหรี่ยง ทางอาจอ�อมหน�อยแต�ไป
ต�องข้ึนดอย เม่ือก�อนพ่ีบุญรัตน4ไปค�าขายกับบ�านอ่ืนก็จะใช�เส�นนี้เดินอยู�”41 
 ส�วน สังเกต สุวรรณสังข4 หนึ่งในกรรมการและประชาสัมพันธ4การท�องเท่ียว ได�กล�าวถึง
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ว�า “พ่ีเป8นเหรัญญิกให�กับโครงการ CBT ก�อนมีโครงการนี้ไม�เคยไปเดิน 
แต�ทราบมาก�อนว�าเคยเป8นเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2”42   

                                                 

 40 สัมภาษณ4 ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 
กุมภาพันธ4 2555. 
 41 เรื่องเดียวกัน. 
 42 สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 
2555. 
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 จากคําสัมภาษณ4ข�างต�น กลุ�มคนท่ีมีความเก่ียวข�องในฐานะกรรมการการท�องเท่ียวบ�าน
ต�อแพนั้น ส�วนใหญ�เป8นข�อมูลในการอธิบายเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร4ของเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2นี้เพียงว�า เส�นทางนี้เป8นเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเล�าสืบทอดต�อกันมา และเล�าถึง
เส�นทางในช�วงเวลาท่ีตนเองเคยเป8นส�วนหนึ่งของการใช�คมนาคมบนเส�นทางดังกล�าวเพียงเท�านั้น  
 นอกจากนี้ สิ่งสําคัญท่ีคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพกล�าวถึงนั้นก็คือ เรื่องของ
ความอุดมสมบูรณ4ทางธรรมชาติเป8นหลัก เช�น ธนนภัทร กล�าวว�า “เวลาเข�าไปพัฒนา ให�ความสําคัญ
ด�านธรรมชาติ เป8นการกระตุ�นให�คนในชุมชนมีคุณค�า และถ�าไม�จําเป8น ก็ไม�ควรตัดไม� ถางป]าทําไร�
ของคนในชุมชนต�อแพ ไม�ค�อยมีการบุกเบิกใหม�”43  
 กองคํา ฟูมา หนึ่งในคณะกรรมการฝ]ายรวบรวมองค4ความรู�และวัฒนธรรมชุมชน ได�
กล�าวถึงความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ว�า “นอกจากประวัติศาสตร4 ยังมีต�นไม�ใหญ�เช�น 
ตะเคียนทอง ไม�ยาง ไม�สัก ตะเคียนนี่ขนาด 4-5 คนโอบ เราก็อยากอนุรักษ4ไว�ด�วย เด็ก ๆ เข�าไปก็ดี 
จะได�ไปเห็นป]าไม�ใหญ� ๆ เพราะป]าในบ�านนี้ไม�มีแล�ว บ�านหัวเงาก็ไม�มีแล�ว ในนั้นยังมีกุ�งตัวใหญ� เขียด
แลว กบภูเขา ถ�าพูดถึงป]า ป]าก็ยังอุดมสมบูรณ4ของอําเภอขุนยวม”44  
 ภิรมย4 เอ้ิอมศักด์ิ ได�กล�าวถึงคุณค�าความสําคัญในอีกเรื่องหนึ่งไว�ว�า “อยากอนุรักษ4ทุก
อย�างท่ีอยู�บนเส�นทางฯ อย�างเช�น บางทีเป8นลําห�วย ต�นไม� สิ่งท่ีเป8นสมุนไพรก็ยังมีเยอะ เข�าป]าก็เป8น
ของท่ีว�าเราไม�ต�องหา บางทีหน�าฝน คนเป8นไข� ยามี มีเยอะอยู�ในป]า”45  
 ซ่ึงข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเหล�านี้ เป8นการสะท�อนถึงการให�ความสําคัญและเล็งเห็นถึง
คุณค�าของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในแง�ของความอุดมสมบูรณ4ของป]าแห�งนี้ รวมไปถึง
คุณประโยชน4ของป]าไม�ในอีกแง�มุมหนึ่ง นั่นคือ เรื่องของสมุนไพรพ้ืนบ�านในการรักษาคนป]วยอีกด�วย 
 นอกจากความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร4 รวมไปถึงความสําคัญบนเส�นทางสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 จากคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ภารกิจหลักของคณะกรรมการการ
ท�องเท่ียวบ�านต�อแพในการลงมือลงแรงเพ่ือจัดเตรียมความพร�อมในการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต�อแพ ก็คือ ข�อกําหนดต#าง ๆ ผลจากการศึกษา มีดังนี้ 

                                                 

 43 สัมภาษณ4 ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ,  
11 กุมภาพันธ4 2555. 
 44 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 8 กุมภาพันธ4 2555. 
 45 สัมภาษณ4 อนันต4 ศิริวงศ4 และภิรมย4 เอ้ิอมศักด์ิ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 
11 กุมภาพันธ4 2555. 
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 1. การต้ังกฎกติกา รวมถึงข�อห�ามในการปฏิบัติสําหรับนักท�องเท่ียวในการท�องเท่ียวบน
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยบันทึกไว�เป8นรายงานรูปเล�ม ซ่ึงเป8นกฎเกณฑ4เดิมท่ีมีอยู�แล�ว และมี
การเพ่ิมเติมภายหลัง 
 2. การจัดโปรแกรมท�องเท่ียวและกําหนดอัตราค�าบริการสําหรับนักท�องเท่ียว  
 3. การแบ�งจัดสรรรายได�ให�กับมัคคุเทศก4นําทาง ลูกหาบท่ีอยู�ในโครงการการท�องเท่ียว
โดยชุมชนบ�านต�อแพ ซ่ึงหลังจากหักค�าบริการท่ีเหลือนําเข�ากองทุนหมู�บ�านต�อไป 
 นอกจากนี้ บทบาทหน�าท่ีท่ีสําคัญของคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพอีกสิ่งหนึ่ง ก็
คือ การประชุมของคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ในการจัดการประชุมนั้นจะเน�น
เรื่องการจัดการการท�องเท่ียวเรื่องการทําโฮมสเตย4 การศึกษาดูงาน เรื่องเส�นทางญ่ีปุ]น เรื่องภาษา 
โดยการกําหนดการจัดการประชุมนั้นไม�ได�มีการกําหนดตายตัว46 เพราะฉะนั้นเม่ือประชุมภายในกลุ�ม
คณะกรรมการและมีการสรุปเรื่องของการประชุมเป8นท่ีเรียบร�อยแล�วนั้น จึงมีการแจ�งในท่ีประชุม
หมู�บ�านซ่ึงเป8นการจัดการประชุมประจําเดือนของหมู�บ�านต�อแพตามปกติ47  
 สําหรับการเข�าร�วมกิจกรรมของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้นในเรื่องของการแบ�ง
ฝ]าย ก็จะเน�นความสามารถของแต�ละบุคคลว�าเหมาะสมท่ีจะอยู�ฝ]ายใด และการเข�าร�วมกิจกรรมของ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ใครสามารถเข�าร�วมได�ก็เข�าร�วม แต�กลุ�มคนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมหลัก จะเป8น
คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพเป8นหลัก48  
 กิจกรรมท่ีสําคัญท่ีทางคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพเข�าร�วมคือ การพัฒนา
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงกิจกรรมดังกล�าว มีชาวบ�านบ�านต�อแพได�อาสาเข�าร�วมในการพัฒนา
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงได�รับค�าจ�าง และเข�าไปร�วมพัฒนาเส�นทางด�วยความสมัครใจบ�าง โดย
กลุ�มท่ีเข�าร�วมพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตามประกาศเสียงตามสายของผู�ใหญ�บ�านเป8นหลัก 
อย�างไรก็ตามจากการเข�าร�วมโครงการ ในกิจกรรมของการเข�าร�วมพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นั้น ถือว�าเป8นสิ่งหนึ่งท่ีทําให�คนในหมู�บ�านเกิดความต่ืนตัวในเรื่องของการเตรียมตัวท่ีจะเป8นเจ�าบ�านใน
ฐานะเจ�าของพ้ืนท่ี และรวมไปถึงการก�อให�เกิดการเห็นคุณค�าและตระหนักถึงอนุรักษ4หลักฐานทาง
โบราณคดีบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2    

                                                 

 46 สัมภาษณ4 อนันต4 ศิริวงศ4 และภิรมย4 เอ้ิอมศักด์ิ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 
11 กุมภาพันธ4 2555. 
 47 สัมภาษณ4 สุพรรณ ประไพวิทย4, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 6 กุมภาพันธ4 
2555. 
 48 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 7 กุมภาพันธ4 
2555. 
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 กลุ#มท่ี 2 หน#วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการการท#องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต#อแพ (โครงการ 
CBT บ�านต�อแพ) คือ หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนเม่ือปH พ.ศ. 2555 
ได�มีการแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ประจําท่ีบ�านต�อแพ คือนางสาววิรัตน4 
เกษตรการ เป8นคนบ�านต�อแพ และได�รับเงินเดือนประจําจากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน และตําแหน�ง
ของเจ�าหน�าท่ีการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพนั้น มีในช�วงท่ีคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพได�
ผ�านการฝ~กอบรมหลักสูตรในปHแรกแล�ว รวมถึงการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เจ�าหน�าท่ีมี
หน�าท่ีท่ีรับผิดชอบหลักคือ ได�เข�ารับการฝ~กอบรมแนวคิดและทําความเข�าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน การเข�าร�วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความเห็นในด�านการท�องเท่ียวโดยชุมชนของชุมชนอ่ืนเพ่ือ
นํามาปรับใช�กับการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพต�อไป   
 แม�ว�าตําแหน�งของเจ�าหน�าท่ีการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพมีข้ึนไม�นานนัก แต�ทาง
เจ�าหน�าท่ีได�มีการจัดทําเอกสารโดยการรวบรวมความรู�ประวัติ และวัฒนธรรมของหมู�บ�านต�อแพ และ
ได�จัดทําเอกสารเพ่ือการท�องเท่ียว ไม�ว�าจะเป8นการนําเสนอโปรแกรมท�องเท่ียวท้ังในหมู�บ�านเชิง
วัฒนธรรม และโปรแกรมการท�องเท่ียวเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมถึงการเป8นพ่ีเลี้ยงท่ีคอย
ประสานงานในเรื่องของการท�องเท่ียวโดยชุมชนต�อไป   
 โดยสรุป โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพก็คือ กลุ�มผู�นําเป8นหลักในกระบวนการ
จัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน และเป8นกลุ�มหลักท่ีเข�าไปพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมี
ชาวบ�านท่ีนอกเหนือจากคณะกรรมการฯ ท่ีสนใจในกิจกรรมได�เข�าร�วมเป8นส�วนหนึ่งของกิจกรรมนั้น 
ยังมีกลุ�มท่ีเก่ียวข�องกลุ�มอ่ืนท่ีมีส�วนร�วมในกระบวนการจัดการภายใต�โครงการฯ นี้ โดยกล�าวในหัวข�อ
ต�อไปคือ   
 กลุ#มคนภายนอกท่ีมีส#วนร#วมในกระบวนการการจัดการการท#องเท่ียว 
 แบ�งออกเป8น 2 กลุ�ม  ได�แก� กลุ�มท่ีเก่ียวข�องกับโครงการฯ โดยตรง และกลุ�มท่ีเก่ียวข�อง
กับโครงการฯ โดยอ�อม โดยแบ�งรายละเอียดได�ดังนี้ 
 กลุ#มท่ี 1 กลุ#มท่ีเก่ียวข�องโดยตรง  
 เป8นกลุ�มท่ีใกล�ชิดกับพ้ืนท่ีและชุมชนต�อแพและเข�าร�วมกิจกรรม มี 3 หน�วยงา นคือ  
 1. หน#วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม#ฮ#องสอน ซ่ึงอาจารย4ท่ีประจํา
หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมได�กล�าวถึงโครงการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพนี้ว�า 
เป8นโครงการท่ีได�รับมอบหมายจากวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม�ฮ�องสอน หน�วยงานกลาง แล�วจึงมาเลือก
พ้ืนท่ีเพ่ือนําโครงการฯ มาลง ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับตัวอย�างชุมชนอ่ืน ๆ ท่ีมีการจัดการภายใต�
สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ก็เปรียบหน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมเสมือนพ่ีเลี้ยงกับชุมชน 
อย�างไรก็ดีบทบาทหลักของหน�วยการศึกษาอําเภอขุนยวมคือ การประสานงานให�วิทยากรมาฝ~กอบรม
ตามหลักสูตรท่ีกําหนดไว�ในโครงการฯ โดยประสานงานตามท่ีกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียว
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ต�องการตลอดระยะเวลาของโครงการ เริ่มแรกหลังจากท่ีมีการทําประชาพิจารณ4กับหมู�บ�านแล�วนั้น 
คือการเขียนโครงการอย�างเป8นทางการให�เร็วท่ีสุดเพ่ือให�ทันกับงบประมาณในปH 2554  
  เนื้อหาของโครงการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ เป8นการเสนอให�มีการ
อบรมหลักสูตรต�าง ๆ ท่ีได�มาจากคณะกรรมการเสนอไว� รวมไว� 5 หลักสูตรดังท่ีกล�าวไว�ข�างต�น โดย
เชิญวิทยากรเข�ามาอบรมตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว�  
  นอกจากนี้ พาคณะกรรมการการท�องเท่ียวไปทัศนศึกษาหมู�บ�านท่ีมีการจัดการการ
ท�องเท่ียวภายใต�แนวคิดเดียวกัน ซ่ึงเป8นกิจกรรมท่ีทําภายใต�กรอบเวลา ตามท่ีได�เขียนโครงการฯ 
เสนอต�อวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน  
 2. โครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะ
ผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน ระยะท่ี 3 แรกเริ่มทีมวิจัยของโครงการฯ นี้ได�มีการลงพ้ืนท่ีสํารวจ
แหล�งโบราณคดี แหล�งโบราณสถาน ในบริเวณหมู�บ�านต�อแพเป8นท่ีแรกของการทําวิจัย ต้ังแต�
โครงการวิจัยฯ ระยะท่ี 1 ต้ังแต�ปH พ.ศ. 2550 เป8นต�นมา โดยเข�าไปทํางานวิจัยในการสํารวจด�าน
โบราณคดี ศึกษาวิจัยประวัติศาสตร4 และด�านกระบวนการจัดการด�านวัฒนธรรม ซ่ึงผลการวิจัยทําให�
ทราบถึงความเก�าแก�ของการต้ังถ่ินฐานของชุมชน อายุสมัยแหล�งโบราณสถานแหล�งโบราณคดีท่ี
สํารวจพบ รวมถึงการเดินสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีได�เริ่มต�นจากการเดินท่ีวัดต�อแพ เพ่ือ
เดินตามรอยทหารญ่ีปุ]นครั้งสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไปยังบ�านห�วยต�นนุ�น  
  และเม่ือทําการวิจัยแล�วนั้น ผลท่ีได�จากการวิจัยก็ได�นํามาถ�ายทอดความรู�ให�กับ
ชาวบ�านต�อแพ โดยการจัดเวทีชาวบ�านเพ่ือคืนความรู�สู�ชุมชน ต้ังแต� โครงการวิจัยฯ ระยะท่ี 1 
จนกระท่ัง ระยะท่ี 3 ท่ีได�มีการจัดทําแผนท่ีชุมชน และคู�มือความรู�ให�กับอาสาสมัครมัคคุเทศก4ท�องถ่ิน     
  โครงการฯ นี้เข�ามาทํางานในพ้ืนท่ี และเผยแพร�ข�อมูลท่ีได�มาจากการวิจัย และเม่ือมี
โครงการท�องเท่ียวเข�ามายังพ้ืนท่ี กลุ�มนี้จึงมีบทบาทในเรื่องของการเผยแพร�ความรู�ท่ีได�จากการวิจัยใน
พ้ืนท่ี ไม�ว�าจะเป8นข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมถึงเนื้อหาของ
ประวัติศาสตร4บ�านต�อแพท่ีได�มาจากการเก็บรวบรวมข�อมูลจากปราชญ4ท�องถ่ิน ซ่ึงข�อมูลต�าง ๆ ท่ีได�
จากการวิจัยนั้น ไม�ว�าจะเป8นการทําแผนท่ีชุมชน คู�มือนําเท่ียว ซ่ึงถือว�าได�นําข�อมูลท่ีได�จากการวิจัย
กลับมาคืนสู�ชุมชนบ�านต�อแพให�ได�มากท่ีสุดในฐานะข�อมูลเพ่ือเป8นประโยชน4สําหรับการท�องเท่ียว
ให�กับบ�านต�อแพในท่ีสุด  
 3. องคYการบริหารส#วนตําบลแม#เงา เป8นองค4กรบริหารส�วนท�องถ่ินซ่ึงเป8นฝ]ายท่ี
สนับสนุนในด�านงบประมาณกับชุมชนบ�านต�อแพ ในการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนท่ีบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 และคอยอํานวยความสะดวกในกิจกรรมต�าง ๆ ซ่ึงท้ังนี้ข้ึนอยู�กับความประสงค4ของ
คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ 
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 กลุ#มท่ี 2 กลุ#มท่ีเก่ียวข�องโดยอ�อม  
 ความเก่ียวข�องโดยทางอ�อมหมายถึง หน�วยงานกลุ�มนี้เป8นกลุ�มเก่ียวข�องโดยตรงกับทาง
หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน แต�ไม�ได�เข�าถึงพ้ืนท่ีบ�านต�อแพโดยตรง 
ซ่ึงแบ�งออกเป8น กลุ�มท่ีเก่ียวข�องด�านงบประมาณ และกลุ�มท่ีอบรมความรู�ด�านการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ#มท่ีเก่ียวข�องด�านงบประมาณ กลุ�มนี้มีบทบาทหลักของการให�การสนับสนุนด�าน
งบประมาณสําหรับการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน คือ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป8นหน�วยงานหลักท่ีสนับสนุนงบประมาณให�กับทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน 
(หน�วยงานกลาง) เพ่ือนํางบประมาณมาใช�ระหว�างการจัดโครงการเพ่ือเตรียมความพร�อมสู�การเป8น
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนยังพ้ืนท่ีท่ีกําหนดไว�   
 2. กลุ#มท่ีอบรมความรู�ด�านการท#องเท่ียวโดยชุมชน คือ สถาบันการท#องเท่ียวโดย
ชุมชน (CBT-I) สถาบัน CBT-I มีบทบาทหลักในการฝ~กอบรมเก่ียวกับแนวคิดของการจัดการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน และการเตรียมความพร�อมของการเป8นการท�องเท่ียวโดยชุมชน ให�กับอาจารย4
จากวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาพ้ืนท่ีอําเภอขุนยวมโดยตรง โดยเริ่มแรกเพ่ือให�
อาจารย4ท่ีได�เข�ารับการฝ~กอบรมนั้นเรียนรู� และเข�าใจแนวความคิดของการท�องเท่ียวโดยชุมชน แล�ว
สามารถนําไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีได�ตามแนวคิดดังกล�าว ซ่ึงตอนท่ีลงนามบันทึกข�อตกลงกับ
วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนนั้น มีจุดประสงค4เพ่ือนําหลักการของ CBT ไปใช�ยังชุมชนตัวอย�าง เพ่ือ
ร�วมกันในการถอดเป8นหลักสูตรสําหรับการเรียนการสอนในวิชา CBT ของจังหวัดแม�ฮ�องสอน แต�
ท�ายท่ีสุดแล�วจุดมุ�งหมายของทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนนั้น กลายมาเป8นการปฏิบัติการเพ่ือการ
พัฒนาด�านการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยมีหมู�บ�านต�อแพเป8นหมู�บ�านนําร�องด�านการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน สามารถสรุปได�ดังแผนผังท่ี 6  
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แผนผังท่ี 6 แสดงกลุ�มท่ีมีส�วนเก่ียวข�องและบทบาทในการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน บนเส�นทาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
 
 จากแผนผังข�างต�น จะเห็นได�ว�า กลุ�มท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในกระบวนการจัดการการ
ท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น แบ�งออกเป8น 4 ฝ]าย โดยท้ัง 4 ฝ]ายนั้นได�มีความ 
สัมพันธ4กันโดยผ�านการลงนามข�อตกลง MOU ในโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพซ่ึงแต�ละ
ส�วนต�างมีหน�าท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต�างกัน คือ 
 ฝ]ายท่ี 1 ฝ]ายสนับสนุนด�านงบประมาณ คือ องค4การบริหารส�วนตําบลแม�เงา เป8นผู�ท่ีให�
การสนับสนุนด�านงบประมาณ และคอยให�ความช�วยเหลือทางคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ 
สําหรับโครงการการท�องเท่ียวของบ�านต�อแพนั้นเป8นหนึ่งในโครงการท่ีทางคณะกรรมการบ�านต�อแพ
ได�เขียนในแผนพัฒนาหมู�บ�านในปH พ.ศ. 2553 เพ่ือเสนอของบประมาณอยู�ก�อนท่ีจะเกิดโครงการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน ปH พ.ศ. 2554 มาก�อน  
 ฝ]ายท่ี 2 ฝ]ายประสานงานและผู�ท่ีนําเสนอโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนให�กับบ�านต�อ
แพ คือ หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนกล�าวคือ เป8นฝ]ายท่ีนําโครงการ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามาโดยผ�านการอบรมจากเจ�าหน�าท่ีสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
นอกจากนี้ทําหน�าท่ีในการเชิญวิทยากรมาอบรม รวมถึงเป8นกลุ�มท่ีคอยประสานงานกับคณะกรรมการ
การท�องเท่ียวบ�านต�อแพในแต�ละกิจกรรม และเม่ือกิจกรรมหลักสูตรต�าง ๆ สิ้นสุด ฝ]ายหน�วยจัด
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การศึกษาอําเภอขุนยวมก็เริ่มถอนตัวออกจากพ้ืนท่ี และเสนอให�หมู�บ�านมีตัวแทนของฝ]ายวิทยาลัย
ชุมชนในการดําเนินงานท�องเท่ียวต�อไป   
 ฝ]ายท่ี 3 ฝ]ายข�อมูลของประวัติศาสตร4บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ โครงการสืบค�น
และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
 สําหรับบทบาทหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องก็คือ การดําเนินการศึกษาวิจัยด�านประวัติศาสตร4และ
โบราณคดีท่ีเกิดข้ึนในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 บนเส�นทางสายนี้ ซ่ึงข�อมูลวิจัยนั้นเป8นข�อมูลจาก
หลักฐานทางโบราณคดีบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 กอปรกับรายงานการวิจัยท่ีเคยมีการบันทึกไว� 
รวมถึงการสัมภาษณ4ผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีร�วมสมัย ดังนั้นข�อมูลงานวิจัยท่ีนําเผยแพร�ทางวิชาการ ได�ถอด
ความรู�ออกมาในรูปแบบของการให�ความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร4และหลักฐานทางโบราณคดีบน
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้ยังมีการอบรมเรื่องการอนุรักษ4เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
การทําคู�มือสําหรับมัคคุเทศก4ท�องถ่ินและการทําแผ�นพับนําเท่ียว 
 ฝ]ายท่ี 4 ผู�ใหญ�บ�านและคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ เป8นกลุ�มท่ีมีบทบาท
โดยตรงในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป8นเส�นทางท�องเท่ียวก็คือกลุ�มนี้ โดยท่ีมีผู�นําหลัก
ในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ นายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ และมีนาย  
ณัฐพล สุวรรณสังข4 ถือเป8นผู�บุกเบิกของการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้ กลุ�ม
คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพท่ีเกิดข้ึนนั้นนอกจากจะมีกรรมการหมู�บ�านแล�วนั้น ส�วนหนึ่ง
เป8นคนในหมู�บ�านต�อแพท่ีมีความสนใจได�เข�าร�วมเป8นคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อ
แพอีกด�วย 
 แม�ว�าชื่อโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพนั้นเป8นชื่อเดียวกับสถาบันการท�องเท่ียว
โดยชุมชนก็ตาม แต�ทางสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการมีส�วนร�วมในพ้ืนท่ีบ�านต�อแพนั้นไม�ได�
เข�ามามีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวกับพ้ืนท่ีโดยตรงแต�อย�างใด แต�เป8นอาจารย4จากวิทยาลัย
ชุมชน ซ่ึงถือว�าเป8นผู�มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนจัดการการท�องเท่ียวบนพ้ืนท่ีบ�านต�อแพ รอง
จากคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพนั้น เพราะถือว�าเป8นกลุ�มผู�นําชาวบ�านท่ีชาวบ�าน
ไว�วางใจ อีกท้ังหมู�บ�านต�อแพนั้นก็มีความสัมพันธ4ในระบบเครือญาติ ดังนั้นในการทําโครงการหรือมี
กิจกรรมอะไรก็ตาม ท่ีตรงตามจุดประสงค4ของการพัฒนาหมู�บ�านต�อแพแล�วนั้น ทางกลุ�มชุมชนก็จะให�
การสนับสนุน และเป8นกลุ�มท่ีเผชิญหน�าก�อน ซ่ึงการจัดสรรปCนส�วนในความรับผิดชอบของแต�ละฝ]าย
นั้น กลุ�มผู�นําหรือคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพก็ได�มีการคัดเลือกตามความถนัดของแต�ละ
คนเป8นหลัก 
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กระบวนการในการเตรียมความพร�อมในการจัดการการท#องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
 การเริ่มต�นของกระบวนการเตรียมความพร�อมของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
บ�านต�อแพนั้น กลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพก็คือ กลุ�มผู�นําและคณะกรรมการของ
หมู�บ�านต�อแพเข�าร�วมเป8นหลัก ดังนั้น กิจกรรมต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน จึงเป8นกิจกรรมท่ีกลุ�มผู�นําชุมชนท้ัง
ผู�ใหญ�บ�านและคณะกรรมการหมู�บ�านท่ีเข�าร�วมโครงการ ได�นําเสนอกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาชุมชนในโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ซ่ึงกิจกรรมท่ีผ�านการยอมรับ
และเป8นความต�องการจากกลุ�มผู�นําและคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ดังตัวอย�างคํา
สัมภาษณ4จากคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ เช�น  
 ลุงกองคํา กล�างว�า 
 

 มีอบรมอาหาร มัคคุเทศก4 ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ]น โดยเป8นหลักสูตรที่ทางเราอยากให�
อบรม  และให�ทางวิทยาลัยชุมชนช�วยหาอาจารย4มาสอนให� คณะกรรมการหมู�บ�านขอไป” 49 ซ่ึง
สอดคล�องกับ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ อาจารย4แสงดาวสอน ภาษาญี่ปุ]น อาจารย4ยูกิโกะ แต�
คณะกรรมการชุมชนเป8นผู�กําหนดออกมา โดยเราจะร�วมกับวิทยาลัยชุมชนเป8นผู�ติดต�อและเป8นพี่
เลี้ยงคอยช�วยเหลือชุมชน”50 ส�วนนายสังเกตบอกว�า “เนื้อหาหลักสูตรอบรม เป8นการเสนอของ

คณะกรรมการ เพื่อให�ทางวิทยาลัยชุมชนเข�ามาฝ~กอบรม”51 เป8นต�น 
 
 จากสิ่งท่ีทางคณะกรรมการท�องเท่ียวเสนอมานั้น ได�มีการเขียนแผนดําเนินงาน และ
หลักสูตรการอบรมความรู�ท่ีทางอาจารย4วิทยาลัยชุมชน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ผู�เป8น
เจ�าภาพโครงการเป8นฝ]ายประสานงานให� ท้ังนี้ข้ันตอนของกระบวนการเตรียมความพร�อมก�อนการ
จัดการการท�องเท่ียวนั้น สามารถแบ�งกิจกรรมรวม 7 กิจกรรมหลัก52 ดังแผนผังท่ี 7  

                                                 

 49 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, รองประธานคณะกรรมการการท�องเท่ียว, 9 กุมภาพันธ4 2555.   
 50 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, ผู�ช�วยผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 2555.  
 51 สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 กุมภาพันธ4 
2555. 
 52 สัมภาษณ4 ชัยเดช สุทินกรณ4, ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554  
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แผนผังท่ี 7 แสดงกิจกรรมหลักของโครงการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ 
 
 จากแผนผังท่ี 7 สามารถอธิบายได�ว�า ตลอดระยะเวลา 1 ปH กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจะแบ�งออก 
เป8น 3 ส�วนหลัก คือ   
 ส#วนท่ี 1 กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการปูพ้ืนความรู�เก่ียวกับการท#องเท่ียวโดยชุมชน  
 เป8นรูปแบบกิจกรรมท่ีมีการนําโครงการการท�องเ ท่ียวโดยชุมชนเข�ามาแนะนํา
ประชาสัมพันธ4ให�กับหมู�บ�านต�อแพ การอบรมเบื้องต�นของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 การอบรมเรื่อง การท#องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism)  
 การอบรมนี้มีข้ึนช�วงแรกของการมีโครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ต้ังแต�การ
แนะนําโครงการ ซ่ึงเป8นการอบรมโดยวิทยากรจากสกว. ภาคเหนือ ซ่ึงเน�นให�ความรู�เพ่ืออธิบายให�คน
ในชุมชนเข�าใจถึงความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยหัวข�อท่ีนําเสนอได�แก� ความหมายของ
การท�องเท่ียวโดยชุมชน องค4ประกอบและหลักการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน อธิบายความแตกต�าง
ระหว�างการท�องเท่ียวโดยชุมชน การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และการท�องเท่ียวแบบ 
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โฮมสเตย4 (Homestay) ข�อมูลดังกล�าวเป8นข�อมูลท่ีได�มีการอธิบายไว�ในบททบทวนวรรณกรรม เพราะ
เนื้อหาท่ีอบรมนั้นได�นํามาจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 หัวข�ออบรมเป8นการนําเนื้อหาความรู�มาจากสถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) มา
ถ�ายทอดความรู�ให�ชุมชน โดยมีผู� ท่ีอบรมให�ชาวบ�านนั้นเป8นเจ�าหน�าท่ีจาก สกว.ภาคเหนือ มา
บรรยาย53 เนื้อหาท่ีทําการบรรยายนั้นเก่ียวข�องกับความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน และการ
เตรียมความพร�อมก�อนการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน เพ่ือเป8นการเผยแพร�ความรู�และบอกถึง
เปYาหมายของการเป8นการท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงผู�เข�าร�วมฟCงหัวข�อนี้ คือ กลุ�มคณะกรรมการหมู�บ�าน
ต�อแพ เพ่ือเป8นการทําความเข�าใจและนําความรู�สําหรับเป8นแนวทางไปสู�การจัดการแหล�งท�องเท่ียว
ของชุมชน โดยสิ่งท่ีได�จากการเริ่มต�นของโครงการคือ การทําประชาพิจารณ4ของสมาชิกในหมู�บ�านเพ่ือ
หาข�อตกลงท่ีจะนําพาหมู�บ�านเข�าสู�โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ภายใต�การดูแลของวิทยาลัย
ชุมชน หน�วยการจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมเป8นหลัก ดังนั้นในหัวข�อนี้ถือว�าเป8นการเริ่มต�นของ
โครงการท�องเท่ียวโดยชุมชน และเป8นเนื้อหาหลักท่ีทําให�เกิดกระบวนการเตรียมความพร�อม และการ
ระดมความเห็นในการจัดกิจกรรม และการอบรมหัวข�อท่ีเก่ียวข�องกับการท�องเท่ียวในเวลาต�อมา 
 การจัดตั้งคณะกรรมการการท#องเท่ียว จากศึกษา พบว�า หมู�บ�านต�อแพ ในช�วง นายชัย
เดช สุทินกรณ4 (ผู�ใหญ�บ�าน) และคณะกรรมการหมู�บ�าน ได�มีการประชุมร�วมกัน เพ่ือช�วยกันหารือ
เก่ียวกับฝ]ายท�องเท่ียวต�าง ๆ จากนั้นได�มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงในคณะกรรมการท�องเท่ียวนั้นมีชาวบ�าน
ในชุมชนต�อแพท่ีสนใจได�เข�ามามีส�วนร�วมในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ  
 การศึกษาดูงานนอกพ้ืนท่ี จํานวน 4 แห�ง ได�แก�  
 โดยทางวิทยาลัยชุมชน หน�วยจัดการศึกษาขุนยวม ได�พาไปดูตัวอย�างแหล�งท�องเท่ียว ท่ี
เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ดูประเพณีการตักบาตรข�าวเหนียว54 นอกจากนี้ยังไปพักท่ีพักแบบโฮมส
เตย4 ซ่ึงสําหรับในส�วนนี้ถือเป8นการให�ไปสัมผัสถึงการทําท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย4 ส�วนการเดินทางไปท่ี
บ�านร�องกล�า จังหวัดพิษณุโลก นั้นท่ีไปศึกษาดูก็เพราะว�าแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีประวัติศาสตร4เพราะเคย
เป8นหมู�บ�านคอมมิวนิสต4เก�า แต�แหล�งท�องเท่ียวนี้ไม�ได�มีคณะกรรมการการท�องเท่ียวกล�าวถึงมีเพียงพ�อ
หลวงคนเดียวท่ีกล�าวถึงสถานท่ีนี้ ส�วนการเดินทางไปบ�านแม�กําปอง จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือศึกษาดูการ
ทําหมอนใบชา ไปดูวิธีการทําของขายเป8นท่ีระลึก และท่ีบ�านแม�ทา จังหวัดลําพูน เพ่ือศึกษาการทําป]า
ชุมชน55 

                                                 

 53 สัมภาษณ4 อมรรัตน4 พงษ4สวัสด์ิ, ผู�ช�วยผู�อํานวยการ วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วย
จัดการศึกษาอําเภอขุนยวม, 6 พฤศจิกายน 2555.  
 54 สัมภาษณ4 ณัฐพล สุวรรณสังข4, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 9 ธันวาคม 2554. 
 55 เรื่องเดียวกัน. 
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 ผลจากการสัมภาษณ4คณะกรรมการการท�องเท่ียว พบว�าการไปดูงานท่ีต�างจังหวัดเพ่ือ

ศึกษาการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนนั้น แหล�งท�องเท่ียวโดยชุมชนท่ีคณะกรรมการท�องเท่ียวได�

กล�าวถึง และนํามาเปรียบเทียบกับบ�านต�อแพ ก็คือ ชุมชนบ�านแม�ละนา อําเภอปางมะผ�า จังหวัด

แม�ฮ�องสอนมากท่ีสุด โดยจะเปรียบเทียบจากสิ่งท่ีตนได�สัมผัส อาทิเช�น  

 
 โครงการ CBT เคยทําที่แม�ละนาก�อน ลุงเคยไปที่แม�ละนา เค�าต�อนรับดี นําเที่ยวครบ

เหมือนที่เรามี ที่เที่ยวเค�าก็มีถํ้า สําหรับหมู�บ�านเรา ของเราจะเข�าป]า ภายในหมู�บ�านก็มีที่
ท�องเที่ยวหลายที่เช�น วัดบนดอยเวียง วัดต�อแพ ถ�าพูดถึงที่นี่มีที่เที่ยวเยอะ แต�ที่ขลุกขลักอยู�ก็คือ 

เส�นทางนี่ล�ะ56 

 ผมคิดว�าก็คงล�มลุกคลุกคลานอยู�หลายปHนะ อย�างที่พี่ไปดูงานมาที่บ�านแม�ละนาเห็นเค�า

กว�าจะได�กันขนาดนี้ก็ล�มลุกคลุกคลานกันอยู�หลายปHนะ อันนี้ก็เหมือนกันแหละ พี่ว�าแต�ว�าที่นี่จะ

เร็วกว�าที่แม�ละนานะ เพราะของเรานี่มีลงเว็บด�วยนะ57 

 

 ในประเด็นนี้ทําให�เห็นมุมมองของคณะกรรมการท�องเท่ียวแต�ละคน ท่ีกล�าวถึงข�อดีและ

ข�อด�อยของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังจะเห็นได�ว�า การให�ความสําคัญจะเน�นเรื่องปริมาณของ

สถานท่ีท�องเท่ียวเป8นหลักซ่ึงก็คือ บ�านแม�ละนามีสถานท่ีท�องเท่ียวหลากหลาย โดยเฉพาะมีถํ้าเป8น

จํานวนมาก ซ่ึงแตกต�างจากเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเป8นเส�นทางเดินป]า “แต�สถานท่ีท�องเท่ียว

บ�านเราน�อยกว�าบ�านเค�า จํานวนน�อยกว�าบ�านเค�า เม่ือมีท�องเท่ียว เส�นทางนี้ รอจังหวะ มองว�าให�เป8น

การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ไปชมนกไปดูหมุด ไปพัก 1 คืน ตอนเช�ากินข�าวแล�วกลับออกมา”58 แต�บางคน

ก็กลับมีความเห็นตรงข�าม โดยเป8นการมองว�า เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ มีเส�นทางท่ีมีระยะ

ทางไกล ได�เดินเยอะ อีกท้ังมีจุดพักท่ีน�าสนใจ รวมไปถึงมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญก็คือ น้ําตก แต�ท่ี

บ�านแม�ละนา มีถํ้า อย�างเดียว59 

                                                 

 56 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, กรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ,  7 กุมภาพันธ4 2555. 
 57 สัมภาษณ4 สุพรรณ ประไพวิทย4, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 6 กุมภาพันธ4 
2555. 
 58สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4และสังคม จินตนา, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 
9 กุมภาพันธ4 2555. 
 

 59 สัมภาษณ4 อนันต4 ศิริวงศ4, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555. 
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 ส�วนเรื่องท่ีให�ความสําคัญรองลงมาก็คือ ระยะทางในการเดินทางเข�าไปยังแหล�งท�องเท่ียว 
เนื่องจากบ�านแม�ละนา มีเส�นทางท่ีเข�าไปยังแหล�งท�องเท่ียวได�สะดวกกว�า ซ่ึงสําหรับนักท�องเท่ียวท่ีจะ
มาท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น จะต�องเป8นคนท่ีต้ังใจจะเข�าไปเดินจริง ๆ ดังจะเห็น
ได�จากความคิดเห็นของคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพท�านหนึ่ง กล�าวว�า “บ�านนั้นเค�ามีแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจมากกว�าเรา ระยะทางไม�ไกล เข�าไปง�าย ๆ เทียบกับเส�นทางเรา ไปครั้งเดียวก็ท�อ
ละ ไม�อยากไปอีก เท่ียวแบบใจรัก ถ�าไปต�องไปสัมผัสได�จริง”60 นอกจากนี้บุคคลท่ีได�ย้ําการ
เปรียบเทียบให�มองเห็นภาพความต�างท่ีชัดเจนก็คือ ภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ ได�กล�าวไว�ว�า “ถ�าชอบผจญภัย
ต�องมาทางนี้ ถ�าชอบสบายต�องไปแม�ละนา เพราะทางแม�ละนาสามารถขับรถถึงทุกจุด แต�ถ�ามาเท่ียว
บ�านเราต�องนอนค�างนะ บ�านแม�ละนาเข�าไปวันเดียวก็เท่ียวได�”61 ประโยคนี้สะท�อนให�เห็นว�า 
นักท�องเท่ียวสามารถเลือกท่ีจะท�องเท่ียวตามรูปแบบของตัวเองได� 
 สิ่งเหล�านี้ถือเป8นการสะท�อนมุมมองจากคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ หลังจาก
ได�มีการศึกษาดูงาน โดยส�วนใหญ�เม่ือคณะกรรมการท�องเท่ียวนําชุมชนแม�ละนามาเปรียบเทียบกับ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ยังคงต�องมีการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�เป8นแหล�ง
ท�องเท่ียวมากข้ึน โดย สร�างห�องน้ํา การสร�างท่ีพักแรมในป]า รวมถึงอุปกรณ4การค�างแรมในป]า เช�น 
เต�นท4 ไฟฟYา เป8นต�น แต�สิ่งท่ีกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ กล�าวถึง สิ่งสําคัญท่ีทําให�
การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป8นแหล�งท�องเท่ียวดําเนินไปอย�างล�าช�าก็คือ งบประมาณ  
 ส#วนท่ี 2 เรื่องการทําแผนชุมชน  
 การทําแผนชุมชนนั้น ได�มีการเชิญ คุณแสงดาว วนาสวรรค4 รองปลัดเทศบาลขุนยวม เป8น

วิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค4 คือ การอบรมการจัดทําแผนชุมชน และการจัดวางแผน

ดําเนินการการท�องเท่ียวปHพ.ศ. 2555-2557 เป8นระยะเวลา 3 ปH เพ่ือเสนอของบประมาณกับสภา

วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน โดยมีการอบรมใช�เวลา 2 วัน คือ วันท่ี 8-9 สิงหาคม 2554 โดยแบ�ง

ออกเป8น 2 ช�วงได�แก� ช�วงเช�า คือการอบรมเก่ียวกับการจัดทําแผนชุมชน และช�วงบ�าย เป8นการระดม

ความคิดในการสร�างวิสัยทัศน4 รวมไปถึงการเขียนแผนแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวเพ่ือเสนอขอ

งบประมาณไปยังวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนต�อไป ส�วนวันท่ี 9 สิงหาคม 2554 มีการประชุมตอน 

19.00 น. – 21.00 น.เนื้อหาในท่ีประชุม คือการสอนเขียนโครงการต�อจากเม่ือวาน รวมถึงมีการมอบ

ประกาศนียบัตรให�กับผู�ท่ีฝ~กอบรมทางด�านภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ]น 

                                                 

 60 สัมภาษณ4 สังเกต สุวรรณสังข4และสังคม จินตนา, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 
9 กุมภาพันธ4 2555. 
 61 สัมภาษณ4 ภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555.  
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 วันท่ี 8 สิงหาคม 2554 ช�วงเช�า ศดานันท4 มูลอ�าย นักวิชาการการศึกษา วิทยาลัยชุม
แม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ได�มีการกล�าวก�อนท่ีจะมีการอบรมแผนชุมชนไว� ดังนี้  
 

 ในขณะนี้บ�านเมืองปอนได�มีแนวคิดและแผนการสร�างเส�นทางท�องเที่ยวเพื่อไปเชื่อมต�อกับ
ค�ายห�วยปลามุงเช�นกัน สําหรับในวันนี้จะเป8นการมาช�วยกันออกความคิดเห็นเพิ่มเติมว�าชาวบ�าน
มีความต�องการในการพัฒนาในเร่ืองใดอีกบ�าง เพื่อที่จะได�เขียนของบประมาณ เช�น อยากจะ
พัฒนาสร�างศาลาตรงห�วยปลามุงให�เป8นกิจลักษณะ เช�น การทําปYาย ซ่ึงต�องใช�งบประมาณเยอะ 
แต�เราก็สามารถเขียนใส�ลงไปในแผนได� ซ่ึงการทําแผนนี้อยากให�ชาวบ�านได�แสดงความคิดเห็นเอง 
เพื่อให�ชุมชนเข�มแข็ง ส�วนกลุ�มที่เข�ามาช�วยดูจะเป8นเหมือนพี่เลี้ยงที่คอยให�ความเหลือยามที่
ชุมชนมีปCญหาที่ไม�สามารถแก�ไขเองได� 

 
 จากการเกริ่นนําของ ศดานันท4 มูลอ�าย เป8นการสะท�อนมุมมองของบทบาทของเจ�าหน�าท่ี
ท่ีเปรียบเสมือนพ่ีเลี้ยง แต�สิ่งท่ีกล�าวมานั้นได�มุ�งเน�น ในด�านงบประมาณเป8นหลัก อีกท้ังเป8นการ
กล�าวถึงชุมชน คือชุมชนเมืองปอนท่ีได�มีการจัดการการท�องเท่ียว และมีแผนการท่ีจะใช�เส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เป8นเส�นทางท�องเท่ียวเช�นกัน สิ่งท่ีสะท�อนออกมาก็คือ เจ�าหน�าพยายามกระตุ�น
ให�กลุ�มกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ เร�งดําเนินการในการเสนอสิ่งท่ีต�องการซ่ึงเป8นสิ่ง
ท่ีทางชุมชนไม�สามารถสร�างเองได� เพ่ือเสนองบประมาณไปยังสภาวิทยาลัยชุมชนจังหวัดแม�ฮ�องสอน 
จึงทําให�คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพจึงได�มีการเสนอความคิดข้ึนในช�วงบ�ายต�อไป   
 อย�างไรก็ตาม เม่ือการอบรมเก่ียวกับการทําแผนชุมชน เริ่มต�นข้ึน เป8นการนําเสนอ
เก่ียวกับการอธิบายความหมายของแผนชุมชน รวมถึงการจัดการวางแผนชุมชน ซ่ึงวิทยากรกล�าวว�า 
แผนชุมชนนั้นมีความแตกต�างจากการวางแผนชุมชนแบบประชาคม เพราะว�าการวางแผนชุมชนจะมี
การบันทึกรายละเอียดท่ีค�อนข�างลึกและมีความละเอียดมากกว�า อีกท้ังการจัดวางแผนชุมชนคือ การ
สร�างความสัมพันธ4โดยการเสนอความคิดร�วมกัน เพ่ือการพัฒนาชุมชนให�แข็งแรง นอกจากนี้ได�มีการ
อธิบายถึงกระบวนการชุมชน คือ การทํางานร�วมกันของคนในชุมชนท่ีมาร�วมกันวิเคราะห4ข�อมูล 
สถานการณ4ชุมชน แล�วนํามาหารือร�วมกัน พร�อมกับร�วมกันตัดสินใจ ร�วมกันวางแผน ร�วมกัน
ดําเนินงาน เพ่ือได�รับผลประโยชน4ร�วมกัน 
 ส�วนความหมายของแผนชุมชน นั้นสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติให�
ความหมายบางตอนไว�ว�า “ให�เน�นหลักพ่ึงพิงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอกด�วยการคํานึงถึงศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปCญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล�อมในท�องถ่ินเป8นหลัก ซ่ึงบางกิจกรรมชุมชนไม�
สามารถทําเองได� ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานภายนอกได� โดยชุมชนเสนอแผนชุมชน
เข�าเป8นแผนของเทศบาลหรือองค4การบริหารส�วนตําบล” นอกจากนี้ ยังมีการกล�าวถึง สิ่งท่ีได�จากการ
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ทําแผนชุมชน รวมถึงการยกระดับคุณภาพแผนชุมชน นั้นจะต�องเป8นกระบวนการท่ีทําอย�างต�อเนื่อง 
นํามาคุยร�วมกัน แสดงความเห็นร�วมกัน ในเรื่องของข�อมูลในการจัดทําแผนชุมชนบางหัวข�อก็คือ 
ประวัติชุมชน ประวัติและจํานวนของสมาชิกในชุมขน วิสัยทัศน4ชุมชน คือสิ่งท่ีชุมชนหวังอยากให�เป8น
ในอนาคต ส�วนพันธกิจ คือสิ่งท่ีชุมชนต�องร�วมมือกันทําเพ่ือให�หมู�บ�านเป8นไปตามท่ีมุ�งหวัง และ
ประเด็นยุทธศาสตร4 คือ เรื่องต�าง ๆ ท่ีชุมชนจะทําเพ่ือให�บรรลุตามวิสัยทัศน4 
 ส�วนช�วงบ�าย เป8นการเน�นลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยมีการแบ�งกลุ�มเพ่ือคิดวิสัยทัศน4ของ
การท�องเท่ียว (ภาพท่ี 19) แล�วส�งตัวแทนมานําเสนอวิสัยทัศน4ของกลุ�ม และมีกิจกรรมวางแผนของ
การจัดการท�องเท่ียวเพ่ือเสนอของบประมาณต้ังแต�ปH พ.ศ. 2555-2557 รวม 3 ปH  
 

    

   
 
ภาพท่ี 19 บรรยากาศการอบรมเรื่องแผนชุมชน  
 
 ผลท่ีได�หลังจากอบรมเรื่องแผนชุมชน แบ�งออกเป8นประเด็นได�ดังนี้ 
 1. การถอดความรู�ประวัติหมู#บ�านต#อแพ หนึ่งในหัวข�อหลักของการทําแผนชุมชน 
  เนื่องจากผู� เข�าร�วมอบรมนั้น ส�วนใหญ�เป8นกลุ�มของผู�นําชุมชน ท่ีประกอบด�วย
คณะกรรมการหมู�บ�าน ดังนั้นเนื้อหาของการอบรมในเรื่องของการทําแผนชุมชนก็คือแผนหมู�บ�านท่ี
บ�านต�อแพได�มีอยู�แล�ว แต�สิ่งท่ีมีการร�วมพูดคุยเป8นหลักนั้นคือ เรื่องของท่ีมาของชื่อหมู�บ�านต�อแพ ซ่ึง
เป8นเรื่องท่ีเล�าสืบทอดต�อกันมา ชาวบ�านท่ีเข�าร�วมประชุมนั้นมีการถ�ายทอดเรื่องเล�าของชื่อต�อแพ จน
ท�ายสุด ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล หนึ่งในคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพจึงได�มีการสรุปเรื่อง
ของประวัติท่ีมาของหมู�บ�านต�อแพได�ว�า ประวัติหมู�บ�านต�อแพ แบ�งออกเป8น 2 เรื่อง คือ เรื่องท่ี 1 ท่ีมา
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ของชื่อหมู�บ�าน เกิดข้ึนในช�วงสมัยค�าไม� คือ ช�วงฝรั่งเข�ามาได�มีการผูกแพติดกัน เพราะพ้ืนท่ีนี้เป8นศูนย4
รวมของการล�องไม�ไปขาย ส�วนเรื่องท่ี 2 ก็คือ มีคนเข�ามาต้ังถ่ินฐาน แล�วมีการต�อแพล�องซุง และต�อ
แพค�าขาย บริเวณริมแม�น้ํายวมข�างวัดต�อแพ ในช�วงน้ําหลากบริเวณนี้จะเป8นจุดรวมของการขนส�ง
ข�าวสารจากบริเวณนี้ เพ่ือล�องไปยังแม�เสรียง  
  นอกจากนี้ บัวทอง ทองรักษ4 ได�ให�ข�อมูลเก่ียวกับประวัติหมู�บ�านต�อแพว�า “คนสร�าง
เป8นคนกะเหรี่ยง มาสร�างบ�านชื่อ ต�อแป มีครอบครัวเลยมาถางป]า มาสร�างบ�านหลวง หมู� 8 แล�วมี
ครอบครัว มีลูกมีหลาน คนอ่ืน ๆ ค�อย ๆ มาสร�างถ่ินฐาน ค�อย ๆ ขยาย จนต้ังชื่อชาวบ�านคนแรกท่ีมา
ก็คือ บ�านต�อแพ จากนั้นจึงค�อยมาเป8นช�วงค�าไม�-ล�องซุง”62 ซ่ึงเรื่องราวท่ีได�เล�ามานั้นเป8นการฟCงมา
จากผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีอยู�บ�านหลวง หมู� 8 ท่ีเล�าต�อกันมาปากต�อปาก จากข�อมูลเรื่องเล�าต�าง ๆ ข�างต�นนั้น
สะท�อนให�เห็นถึงการท่ีคนในชุมชนนั้น มีความรู�พ้ืนฐานในเรื่องของเรื่องของประวัติความเป8นมาของ
หมู�บ�านต�อแพอยู�แล�วเพียงแต�ไม�ได�มีโอกาสในการท่ีจะถกคิดร�วมกัน ซ่ึงเม่ือมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเก่ียวกับชื่อของหมู�บ�านนั้น จึงทําให�ชาวบ�านได�ร�วมกันถ�ายทอดความรู�ท่ีได�รับการถ�ายทอดมา
จากผู�เฒ�าผู�แก� ท่ีเล�าต�อกันมา อีกท้ังลักษณะของการถ�ายทอดความรู�นั้น เป8นไปในลักษณะของการจํา
เรื่องเล�าได� ดังนั้นจึงต�องมีการสรุปการถอดความรู� ซ่ึงท�ายท่ีสุดแล�วนั้นจึงนํามาสู�การสรุปเรื่องเล�านั้น
ของชื่อหมู�บ�านนั้นมีหลายท่ีมา จึงมีการสรุปความรู�ร�วมกันในท่ีประชุม 
 2. แนวทางการจัดการการท#องเท่ียวโดยชุมชนของบ�านต#อแพจากผู�นําชุมชนและ
คณะกรรมการการท#องเท่ียวบ�านต#อแพ  
  นายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนไว�ว�า “การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ต�องมีส�วนร�วมโดยให�ชุมชนเป8นตัวต้ัง”  
  อีกท้ัง ได�เล�าประสบการณ4ท่ีเคยไปดูงานของการจัดการท�องเท่ียวแบบเดียวกันท่ี 
หมู�บ�านร�องกล�า จังหวัดพิษณุโลก สําหรับโครงการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนร�องกล�า จากการดู
งาน พ�อหลวงเห็นว�า บ�านต�อแพควรมีการสร�างศูนย4บริการการท�องเท่ียวอย�างครบวงจร เพ่ือให�
นักท�องเท่ียวสามารถสอบถามข�อมูลเก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวได� อยากให�มีการกําหนดระเบียบ กติกา
การเดินป]า ซ่ึงขณะนี้การมีส�วนร�วมในส�วนของชาวบ�านท่ีสมัครใจของชาวบ�านเอง หลังจากท่ีได�มีการ
ประชาสัมพันธ4ให�กับชาวบ�านท่ีมีความสนใจ” 
  นอกจากนี้ ยังกล�าวถึง การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป8นแหล�ง
ท�องเท่ียว ก็คือ “การพัฒนาเส�นทางห�วยปลามุง ถือว�าเป8นเรื่องใหม�ท่ีคณะกรรมการต�องร�วมมือกันใน
เรื่องของการจัดการการท�องเท่ียว เพราะเรามีทุนทางวัฒนธรรมอยู�แล�ว” ซ่ึงในระหว�างท่ีมีการ
กล�าวถึงการพัฒนาเส�นทางนั้น ได�มีการแสดงภาพถ�ายของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีทางกลุ�มผู�นํา

                                                 

 62 เป8นการบอกเล�า. 
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ได�เคยเข�าไปสํารวจ เพ่ือแสดงสภาพของเส�นทาง รวมถึงหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีพบ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�น ช�วงการลงมือพัฒนาในการสร�างท่ีพักและห�องน้ํา บริเวณค�ายห�วย
ทรายขาว เป8นต�น 
  ข�อมูลดังกล�าว เป8นส�วนหนึ่งท่ีผู�นําชุมชนได�เสนอต�อท่ีประชุม จะเห็นว�า ผู�นําชุมชนได�
มีการทบทวนความหมายการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยเน�นเรื่องของการให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการ
จัดการ เป8นหลัก รวมถึงได�มีการเสนอความเห็นในเรื่องของการเตรียมความพร�อมของการท�องเท่ียว 
ซ่ึงผู�นําชุมชนได�มีการเน�นในเรื่องของการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�เป8นสถานท่ีท�องเท่ียว
เพราะเล็งเห็นถึงคุณค�าความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในฐานะเส�นทางประวัติศาสตร4 
และอยากให�คนในหมู�บ�านท่ีสนใจเข�ามา มีส�วนร�วมในการจัดการการท�องเท่ียวเช�นกัน 
  นอกจากนี้ในท่ีประชุม ยังมีการเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ จากกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ตัวอย�างเช�น นายณัฐพล 
สุวรรณสังข4 ได�เสนอว�า “อยากให�มีการจัดระบบการท�องเท่ียวเช�น เรื่องมัคคุเทศก4 ลูกหาบ และอยาก
ให�เน�นการปรับปรุงเส�นทางท�องเท่ียวห�วยปลามุง” นาย จรูญ จันตระกอง เสนอว�า “อยากให�มีการ
จัดการท่ีท้ิงขยะ” ส�วนแพทย4ประจําตําบลแม�เงา เสนอ “อยากให�มีสถานพยาบาลระหว�างทาง” เป8น
ต�น ซ่ึงการเสนอความคิดเห็นนั้น ยังคงเป8นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความเห็นว�าแต�ละคนมีความ
คิดเห็นอย�างไร โดยท�ายท่ีสุด ความเห็นในเรื่องต�าง ๆ ท่ีต�องใช�งบประมาณนั้น ได�มีการบันทึกข�อมูลลง
ในแผนงบประมาณ  
 3. วิสัยทัศนYของการท#องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต#อแพ 
  ในการระดมความคิดในการสร�างวิสัยทัศน4นั้น ในท่ีประชุมร�วมกันเสนอความคิดเห็น
ในการสร�างวิสัยทัศน4ในแผนชุมชนในอีก 3 ปHข�างหน�า โดยแบ�งกลุ�มออกเป8น 2 กลุ�ม ผลท่ีได�คือ  
  กลุ#มท่ี 1 มีนายธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล เป8นตัวแทนของกลุ�มนี้ โดยเสนอวิสัยทัศน4ไว�
ว�า เน�นรักษาภูมิปCญญา แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แหล�งท�องเท่ียวทางประศาสตร4 เกษตรกรรม 
ปราศจากยาเสพติด  
  กลุ#มท่ี 2 มีนายชัยเดช สุทินกรณ4 เป8นตัวแทนของกลุ�มนี้  กลุ�มนี้มีแนวคิดว�า คือ คน
ส�วนใหญ�นิยมมาแต�วัดต�อแพ มาไหว�แล�วก็กลับ จึงมีความคิดว�า อยากมีรายได�เพ่ิมจากการท�องเท่ียว
ในหมู�บ�านท่ีมีแหล�งวัฒนธรรม ส�วน วิสัยทัศน4ท่ีกลุ�มนี้เสนอก็คือ การเน�นให�ชุมชนมีความสามัคคี ดํารง
วิถีชีวิตตามแบบด้ังเดิมยังคงอยู� อนุรักษ4วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชนให�คงอยู�เพ่ือสืบทอดต�อไป ควบคู�
กับธรรมชาติท่ีสมบูรณ4 อย�างเช�นทางเดินเส�นทางห�วยปลามุง ก็เป8นเพียงการพัฒนา ไม�มีการทําลาย 
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได� ก็คือให�ยืนได�ด�วยตัวเอง ชุมชนสามารถดําเนินงานเองได� เม่ือมีการท�องเท่ียว
พยายามสร�างรายได�โดยการทําร�านค�าของท่ีระลึก ให�เป8นศูนย4กลางของหมู�บ�าน ใครใคร�เอาอะไรมา
ขายก็เอามา รายได�เข�ากองทุนหมู�บ�าน  
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  สิ่งท่ีได�จากการเสนอวิสัยทัศน4ของท้ัง 2 กลุ�มนั้นจะเห็นว�ามีความเหมือนและแตกต�างกัน 
ใน�สวนความเหมือนก็คือ มีต�องการท่ีจะอนุรักษ4ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีสะท�อน
ออกมาในแง�ของวิถีชีวิต ส�วนความต�างก็คือ กลุ�มท่ี 1 มีวิสัยทัศน4ท่ีคล�ายคลึงกับกับวิสัยทัศน4ในแผน
ของหมู�บ�านต�อแพ กล�าวคือ การกล�าวถึงการต�อต�านยาเสพติด ส�วนในกลุ�มท่ี 2 นั้นได�แสดงออกถึง
วัตถุประสงค4ก็คือ การสร�างรายได�ให�กับหมู�บ�านโดยเน�นการสร�างอาคารเพ่ือการขายของท่ีระลึกให�กับ
นักท�องเท่ียว ซ่ึงโดยรวมแล�วการนําเสนอวิสัยทัศน4ของท้ังสองกลุ�มนั้น ไม�มีใครเสนอคัดค�านแต�อย�างใด   
 ส#วนท่ี 3 การอบรมตามหลักสูตร 5 หลักสูตร  
 ก�อนท่ีโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพจะเกิดข้ึนอย�างเป8นทางการนั้น ได�มี
การร�างแผนอบรมหลักสูตรในกระบวนการจัดการ ซ่ึงคณะกรรมการบ�านต�อแพต�างบอกเป8นเสียง
เดียวกันว�า เป8นหลักสูตรท่ีเกิดจากความต�องของชุมชน แล�วให�ทางวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วย
จัดการศึกษาอําเภอขุนยวม เป8นผู�ประสานงานติดต�อวิทยากรท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตรต�าง ๆ ซ่ึงการร�าง
แผนหลักสูตรของการอบรม มีข้ึนเม่ือวันท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 คือ แผนการอบรมหลักสูตร 
จํานวน 5 หลักสูตร พร�อมท้ังมีการระบุชั่วโมงในการอบรมดังนี้    
 หลักสูตรท่ี 1 หลักสูตรมัคคุเทศก4ท�องถ่ิน (วันท่ี 18-22 พฤษภาคม 2554 จํานวน 30 
ชั่วโมง)    
 หลักสูตรท่ี 2 หลักสูตรมัคคุเทศก4น�อย (วันท่ี 18-22 พฤษภาคม 2554 จํานวน 30 ชั่วโมง)  
 หลักสูตรท่ี 3 การอบรมภาษาอังกฤษ (วันท่ี 1-30 มิถุนายน 2554 จํานวน 60 ชั่วโมง)  
 หลักสูตรท่ี 4 การอบรมภาษาญ่ีปุ]น (วันท่ี 1-30 มิถุนายน 2554 จํานวน 60 ชั่วโมง) 
 หลักสูตรท่ี 5 การอบรมด�านโภชนาการ (อาหารไทใหญ�)  
 นอกจากนี้ ยังมีแผนเสริมคือ การนวดแผนโบราณ ซ่ึงในการสอนนวดแผนโบราณนั้น เป8น
แผนท่ีมีการจัดอบรมของสถานีอนามัยท่ีบ�านต�อแพอยู�ก�อนแล�ว แต�ได�จัดให�อยู�ในแผนหลักสูตรการ
อบรมด�วย63 

 จากการเก็บข�อมูลพบว�า หลักสูตรต�าง ๆ ท่ีได�ทําการร�างหลักสูตรไว�มีกระบวนการ
ดําเนินงาน ดังนี้    
 การอบรมมัคคุเทศกYท�องถ่ิน  
 เป8นหนึ่งในหลักสูตรของกระบวนการจัดการท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 โดยจัดข้ึน ระหว�างวันท่ี 18-22 พฤษภาคม 2554 ณ ใต�ถุนศาลาการเปรียญวัดต�อแพ โดยมี 
ผู�ท่ีเข�ารับการอบรม คือ ผู�ท่ีเข�าร�วมมีกลุ�มเยาวชนและคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพเป8น
หลักการอบรมมัคคุเทศก4ท�องถ่ินนั้น เน�นการอบรมให�ความรู�และมีการทดลองปฏิบัติจริงสําหรับกลุ�ม
อาสาสมัครมัคคุเทศก4ท�องถ่ิน รูปแบบของการจัดการอบรมแบ�งออกเป8น 3 ช�วงคือ  
                                                 

 63 สัมภาษณ4 กองคํา ฟูมา, กรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 8 กุมภาพันธ4 2554. 
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 1. การอบรมเก่ียวกับการเป8นมัคคุเทศก4ท่ีดี  
  1.1 การอบรมวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 เป8นการอบรมของการเป8นมัคคุเทศก4 โดยมี
วิทยากร คือ คุณภานุเดช ไชยสกุล คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอนและเคยเป8นอดีตอุป
นายกสมาคมธุรกิจการท�องเท่ียวแม�ฮ�องสอน  โดยหัวข�อหลักของการอบรมแบ�งเป8น 4 หัวข�อ ได�แก� 
“ลักษณะท่ีดีของมัคคุเทศก4” “การจัดทํารายการนําเท่ียว” “สิ่งท่ีมัคคุเทศก4ควรปฏิบัติ” และ“บทบาท
หน�าท่ีของมัคคุเทศก4” 
  1.2 การอบรมวันท่ี 19 พฤษภาคม 2554 เป8นการอบรมเรื่องความปลอดภัยแก�
นักท�องเท่ียว โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ คุณปณต ประคองทรัพย4 (ผู�จัดการทัวร4เมิงไต) รวมถึง
การเตรียมความพร�อมและวิเคราะห4กิจกรรมสําหรับการท�องเท่ียว นอกจากนี้ยังได�มีการอบรม เรื่อง
ของการปฐมพยาบาลเบื้องต�น โดยมีวิทยากรคือ นายมณฑล สุวรรณบุศย4 หัวหน�าสถานีอนามัยบ�าน
ต�อแพ ท้ังนี้ทางวิทยากรได�มีการนําเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต�น 
เอกสารนี้เป8นเอกสารแผ�น Sheet ท่ีมีการให�ความรู�และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต�น ประกอบ
กับให�กลุ�มเข�าร�วมกิจกรรมได�มีโอกาสทดลองปฐมพยาบาลเบื้องต�นเช�นกัน 
 2. การอบรมความรู�ทางประวัติศาสตร4 โบราณคดี รวมไปถึงประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
ของหมู�บ�านต�อแพ  
  2.1 การอบรมมีวันท่ี 20 พฤษภาคม 2554 โดยทีมวิจัยจากโครงการสืบค�นและ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระยะท่ี 3  
  2.2 โครงการวิจัยฯ ได�มีการทํา คู�มือความรู� เป8นเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
ด�านประวัติศาสตร4และโบราณคดีของพ้ืนท่ี เอกสารฉบับนี้เป8น จัดทําโดยโครงการสืบค�นและจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 3 โดยภายในเนื้อหาของคู�มือนั้น ประกอบด�วยเนื้อหา 3 ส�วนหลัก คือ 
ส�วนแรก เป8นเนื้อหาท่ีเน�นวิธีการสําหรับการฝ~กบันทึกและหาข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องประวัติศาสตร4 
วิธีการการทําแผนท่ีชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียว และในส�วนท่ี 2 เป8นการนําเนื้อหาท่ีเก่ียวกับประวัติความ
เป8นมาของหมู�บ�าน สถานท่ีท่ีสําคัญของหมู�บ�านต�อแพ ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทใหญ� รวมถึง
ข�อมูลนักปราชญ4ของหมู�บ�านท่ีสําคัญ โดยท่ีข�อมูลเหล�านี้เป8นข�อมูลได�จากการเก็บข�อมูลจากหมู�บ�าน
ต�อแพตลอดโครงการวิจัยฯ ระยะท่ี 1-3 และในส�วนท่ี 3 เป8นการเสนอข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับวการ
อนุรักษ4ทรัพยากรท�องถ่ิน และการจัดทําพิพิธภัณฑ4ท�องถ่ิน เพ่ือเป8นคู�มือให�กับหมู�บ�านต�อแพ 
  2.3 รูปแบบของการอบรมนั้น แบ�งออกเป8น 2 ช�วง คือ ช#วงเช�า เป8นการบรรยายจาก
ทีมวิจัยทางโบราณคดี โดยมีวิทยากรได�แก� นางสาววอกัญญา ณ หนองคาย และนางสาวสมถวิล สุข
เลี้ยง ผู�ช�วยทีมวิจัยด�านโบราณคดี ได�นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับประวัติพ้ืนท่ี พระพุทธรูปวัดต�อแพและ
แหล�งโบราณสถานท่ีพบของหมู�บ�านต�อแพ รวมถึงเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และทีมวิจัยทาง
ประวัติศาสตร4 โดยอาจารย4นุชนภางค4 ชุมดี และนางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย4 นักวิจัยทีมประวัติศาสตร4 
ได�นําเสนอข�อมูลเก่ียวกับประวัติศาสตร4 รวมถึงวิถีชีวิต ซ่ึงในการอบรมนี้ นอกจากเป8นการทบทวน
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ความรู�ทางด�านวัฒนธรรมของคนในหมู�บ�านต�อแพแล�วนั้น ยังได�มีการแลกเปลี่ยนและถ�ายทอดความรู�
เพ่ิมข้ึนด�วย จะเห็นได�จากการถ�ายทอดความรู�จากคนในหมู�บ�านคือ นายณัฐพล สุวรรณสังข4 และมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู�ร�วมกัน ช#วงบ#าย เป8นการทดลองนําเท่ียวในหมู�บ�าน โดยมีทีมวิจัยเป8น
วิทยากรในการทดลองนําเท่ียวด�วย  ซ่ึงถ�าเป8นมัคคุเทศก4เด็กจะให�นําเท่ียวภายในเขตของหมู�บ�าน 
(ภาพท่ี 20-21) 
 

   
 

ภาพท่ี 20 บรรยากาศระหว�างการอบรมประวัติศาสตร4โบราณคดีบ�านต�อแพ  
 

   
 

ภาพท่ี 21 มัคคุเทศก4เด็กกําลังเรียนรู�ประวัติศาสตร4แหล�งโบราณสถานท่ีพบภายในหมู�บ�าน 
 
 3. การอบรมเรื่อง หลักของการอนุรักษ4ทรัพยากรท�องถ่ิน  
  มีการอบรมวันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 มีการอบรมเรื่อง หลักของการอนุรักษ4 โดย 
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช หัวหน�าทีมวิจัยโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 1-3 
เนื้อหาหลักท่ีอบรมนั้นคือ เน�นในเรื่องของการอนุรักษ4หลักฐานทางโบราณคดี รวมถึงการให�ความรู�
เพ่ือเตรียมตัวก�อนออกเดินทาง โดยเน�นให�สังเกตทรัพยากรธรรมชาติ เช�น พืช สัตว4 ปลา น้ํา และ
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เสนอให�กลุ�มอาสาสมัครมัคคุเทศก4นั้นควรร�วมกันคิดในเรื่องของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นจะ
รักษาไว�เหมือนเดิม หรือจะพัฒนาเส�นทางอย�างไร ซ่ึงทางคณะกรรมการต�องหาคําตอบร�วมกัน 
 4. การทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก4ท�องถ่ิน  
  การทดลองนําเท่ียวนั้น เป8นการเดินเท�าไปยังเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือฝ~ก
ปฏิบัติบนเส�นทางประวัติศาสตร4ตามจริงเป8นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร พร�อมกับค�างแรม 1 คืน 
คือวันท่ี 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยทางวิทยาลัยชุมชน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ได�
เชิญวิทยากรซ่ึงเป8นผู�ช�วยนักวิจัยด�านโบราณคดีของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ 
ระยะท่ี 3 เป8นผู�บรรยายและถ�ายทอดความรู�ทางด�านประวัติศาสตร4 โบราณคดีของบ�านต�อแพ รวมไป
ถึงได�เข�าร�วมทดลองนําเท่ียว ซ่ึงในการทดลองนําเท่ียวนั้น เป8นการฝ~กทักษะของมัคคุเทศก4ท�องถ่ินใน
การถ�ายทอดความรู�ท่ีได�จากการศึกษาวิจัย ณ บริเวณจุดท�องเท่ียวท่ีได�กําหนดไว�    
 ทางกลุ�มอาสาสมัครมัคคุเทศก4ได�แบ�งกลุ�ม ออกเป8น 2 กลุ�ม (ภาพท่ี 22) คือ กลุ�ม
มัคคุเทศก4ท่ีฝ~กนําเท่ียว โดยการเดินเท�าและดูตําแหน�งจุดท�องเท่ียว และกลุ�มท่ีขับรถจักรยานยนต4เข�า
ไปบนเส�นทางฯ เพ่ือออกเดินทางไปก�อนกลุ�มเดินเท�าเพ่ือไปจัดเตรียมท่ีพัก และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยตลอดทางจนถึงค�ายพักแรม  
 ตลอดเส�นทางของการเดินตามเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น เป8นการทดลองนําเท่ียว 
ซ่ึงก�อนเดินป]านั้นได�มีการอบรมเรื่องเนื้อหาประวัติศาสตร4และเรื่องเล�าท่ีสําคัญของเหตุการณ4
สงครามโลกครั้งท่ี 2 แต�เม่ือมาถึงเส�นทางจริง สิ่งท่ีอาสามัคคุเทศก4ถ�ายทอดเรื่องราวได�อย�างจริงจังก็
คือ การบอกชื่อสมุนไพรชนิดต�าง ๆ และสรรพคุณ ท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติระหว�างทางเดิน ส�วนเนื้อหา
เรื่องราวของเหตุการณ4ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี2 ซ่ึงเป8นต�นแนวคิดหลักท่ีอยากให�นักท�องเท่ียวเข�ามา
ชม ยังคงเป8นเรื่องท่ีไม�สามารถอธิบายกันได�มากนัก โดยเฉพาะอย�างยิ่งบางคนรู�เบื้องต�นแค�ว�าเป8นถนน
ญ่ีปุ]น แต�ไม�เคยได�เข�ามาเส�นทางนี้เลย64 จนกระท่ังต�องมาเป8นกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ 

 เม่ือเสร็จสิ้นจากกิจกรรมการทดลองนําเท่ียวนั้น ทางกลุ�มการท�องเท่ียวได�มีการทบทวน
สถานท่ีท่ีน�าสนใจระหว�างเส�นทางประวัติศาสตร4สงครามโลกครั้งท่ี 2 พร�อมร�วมกันแสดงความคิดเห็น 
ซ่ึงสามารถสรุปได� 3 เรื่องหลัก ดังนี้ 
 1. การกําหนดระยะทางของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สําหรับการท�องเท่ียว 
  มีการกําหนดจุดแหล�งท�องเท่ียวนั้น โดยเลือกเส�นทางจากบ�านต�อแพมุ�งหน�าไปทาง
จนถึงน้ําตกห�วยปลามุง รวมระยะทาง 9 กิโลเมตรซ่ึงกําหนดจากการแสดงความเห็นร�วมกันของคนใน
โครงการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ  

                                                 

 64 สัมภาษณ4 ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ,  11 กุมภาพันธ4 
2555. 
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 2. การทบทวนจุดท�องเท่ียวระหว�างเส�นทางยาว 9 กิโลเมตร แบ�งออกเป8น 7 จุด ได�แก� 
  จุดท่ี 1 ศาลาต�อแพ บริเวณนี้จําเป8นต�องมีการแนะนําลักษณะเส�นทางประวัติศาสตร4
เพ่ือเป8นการเตรียมพร�อมให�กับนักท�องเท่ียว รวมถึงสามารถเล�าเรื่องราวเก่ียวกับการเกษตรของ
หมู�บ�านต�อแพได�  
  จุดท่ี 2 สะพานไม�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  
  จุดท่ี 3 หมุดเสาโทรเลข  
  จุดท่ี 4 เศษโครงเหล็กของเบาะรถ  
  จุดท่ี 5 หลุมเพลาะ  
  จุดท่ี 6 กระบะรถสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และค�ายห�วยปลามุง  
  จุดท่ี 7 ตาดมรกต หรือเรียกกันว�า น้ําตกห�วยปลามุง 
  บริเวณท่ีมีท่ีต้ังของวัตถุสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะมีการสร�างไม�ก้ันวัตถุเพ่ือปYองกัน
การสัมผัสจากนักท�องเท่ียว 
 3. ปCญหาสําหรับอาสาสมัครมัคคุเทศก4  
  3.1 การสื่อสารกับนักท�องเท่ียว เนื่องจากอาสาสมัครมัคคุเทศก4เป8นผู�ใหญ�ท่ีนิยม
สื่อสารกันด�วยภาษาไทใหญ� จึงทําให�เกิดความไม�กล�าท่ีจะสื่อสารด�วยภาษากลาง 
  3.2 การถ�ายทอดความรู�เก่ียวกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ ยังคงเป8นสิ่งท่ีอยู�
ไกลตัวกับกลุ�มมัคคุเทศก4 ในทางกลับกันหากให�มีการถ�ายทอดเรื่องราวของความรู�เก่ียวกับสมุนไพร 
หรือพืชผักในป]าท่ีสามารถนํามาทํากับข�าวนั้น มัคคุเทศก4สามารถเล�าถ�ายทอดกันได�ทุกคน 
 4. สิ่งก�อสร�างท่ีเพ่ิมข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีจะดําเนินการต�อไป มีดังนี้   
  4.1 การทําปYายบอกตําแหน�งจุดท�องเท่ียว ท้ังหมด 7 จุด โดยเนื้อหาในปYายนั้นจะ
ประกอบด�วยเนื้อหาและรูปภาพประกอบ การทําปYายบอกทาง และการทําปYายบอกจุดท่ีพัก ซ่ึงการ
ทําปYายท้ังหมดทางฝ]ายวิทยาลัยชุมชน เขตการศึกษาขุนยวมจะเป8นฝ]ายรับผิดชอบเรื่องงบประมาณ
และวัสดุในการทําปYาย ส�วนในเรื่องของข�อมูลในแต�ละตําแหน�งของจุดท�องเท่ียว ทางฝ]ายโครงการ
สืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 3 เป8นผู�รับผิดชอบ การทําปYายสื่อความหมายใน
ลักษณะเบื้องต�นเป8นการอธิบายถึง หลักฐานทางโบราณคดีชิ้นนั้น พืชชนิดนั้น เรียกว�าอะไร เป8นต�น  
  4.2 การสร�างจุดท่ีพัก  
  4.3 การสร�างสะพานบริเวณลําห�วยขนาดเล็ก  
  4.4 การสร�างห�องน้ํา 
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ภาพท่ี 22 ประมวลภาพในกิจกรรมการทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 
 ผลท่ีได�จากการเข�าร#วมสังเกตการณYในกิจกรรมทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 สามารถสรุปเป8นประเด็น ได�ดังนี้ 
 1. กลุ#มผู�เข�าร#วมกิจกรรมทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 แบ�ง
ออกเป8น 3 กลุ�มดังนี้ 
  1.1 คณะกรรมการท#องเท่ียวบ�านต#อแพ คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพท่ีเข�า
ร�วมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก4ท�องถ่ินนั้น มีบทบาทในเรื่องการเป8นเจ�าบ�านท่ีคอยดูแลและช�วยเหลือ
กลุ�มทดลองนําเท่ียวตลอดระหว�างเดินทาง  
   นอกจากนี้ก็ได�เรียนรู�เรื่องราวท่ีเก่ียวข�องกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในจุดท�องเท่ียว
แต�ละจุดว�ามีความเป8นมาอย�างไร รวมถึงความสําคัญในแต�ละจุดท�องเท่ียวในฐานะของอาสาสมัคร
มัคคุเทศก4 และในขณะเดียวกันอาสาสมัครมัคคุเทศก4ก็ได�ถ�ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับพืชสมุนไพรให�กับ
กลุ�มอ่ืนควบคู�ไปด�วย 
  1.2 กลุ#มนักวิจัยโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 3 มี
บทบาทคือ เผยแพร�ความรู�ทางด�านวิชาการท่ีได�มาจากการทําวิจัยบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
โดยเป8นการบรรยายเรื่องราวสั้น ๆ ในแต�ละจุดเพ่ือให�อาสาสมัครมัคคุเทศก4ได�สัมผัสและเรียนรู�กับจุด
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ท�องเท่ียวด�วยตนเอง ท้ังนี้รวมถึงได�เสนอแนะในเรื่องของการอนุรักษ4โบราณวัตถุสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 ท่ีอยู�กลางแจ�งด�วย  
  1.3 อาจารยYจากวิทยาลัยชุมชนแม#ฮ#องสอน หน#วยการศึกษาอําเภอขุนยวม มี
บทบาทคือ การไปดูความก�าวหน�าของงานพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 รวมถึงให�ข�อเสนอแนะ
ในเรื่องการดําเนินงานในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้เพ่ือเป8นแหล�งท�องเท่ียวต�อไป   
    2. การถ#ายทอดความรู�บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากอาสาสมัครมัคคุเทศกY
ท�องถ่ิน แบ�งออกเป8น 2 ส�วนหลัก ได�แก� 
  ความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในฐานะเส�นทางประวัติศาสตรY พบว�า 
นาย ณัฐพล สุวรรณสังข4 นายกองคํา ฟูมา และนายจรูญ จันตระกอง อาสาสมัครมัคคุเทศก4จํานวน 3 
คนท่ีสามารถถ�ายทอดเรื่องราวเก่ียวกับประวัติความเป8นมาและสามารถบอกตําแหน�งของวัตถุสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�ซ่ึงความรู�ท่ีถ�ายทอดนั้นเป8นความรู�ท่ีมาจาก
การสืบต�อกันมา รวมถึงเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง 
  ความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในฐานะเส�นทางสมุนไพรและ
ห�องครัว ในหัวข�อนี้ผู�ศึกษาได�มีการบันทึกประเภท และสรรพคุณของสมุนไพรข�างทาง ตามคําบอก
จากกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ได�แก� นางแหลง พรรณบุตร นายโยง ม�านมีมงคล 
นายกองคํา ฟูมาและนายณัฐพล สุวรรณสังข4 โดยได�มีการอธิบายสมุนไพร พร�อมสรรพคุณ ไว�ดังนี้  
  2.1 หญ�าเหม็น (หญ�าแกSส) เป8น ยาสลบ 
  2.2 ว�านงูไฟ มีสรรพคุณคือ รักษาอาการบวม สามารถนําไปใช�โดยการเด็ดใบแล�ว
นําไปต�ม โดยนําไปอาบหรือนําไปต�มกินก็ได�  
  2.3 เครือกอน มีลักษณะไม�เลื้อย มีสรรพคุณคือ รักษาฟCนให�แข็งแรง วิธีใช� คือ นํา
รากไปกินคู�กับหมาก  
  2.4 ผักกี มีสรรพคุณ คือ แก�โรคริดสีดวงทวาร วิธีใช�คือ นํารากไปต�ม  
  2.5 หญ�าคาพ้ัง มีสรรพคุณ คือ เป8นยาห�ามเลือด วิธีใช�คือ นําใบอ�อนไปขยี้ แล�วนําไป
โปะแผล 
  2.6 รางจืด เป8นเถาวัลย4 มีสรรพคุณคือ ยาถอนพิษ วิธีใช�คือ รับประทานสด ๆ ได�เลย 
  2.7 ใบไม�ห�าเยิง ใช�สําหรับผู�หญิงท่ีอยู�ไฟ วิธีใช�คือ นําไปต�มอาบ 
  2.8 เครือแกลบ สรรพคุณคือ แก�กระหายน้ํา วิธีใช�คือ นําไปผิงไฟให�พอมีกลิ่นหอม 
แล�วนําไปใส�น้ําต�มให�เดือด แล�วนําไปด่ืม 
  2.9 ไม�ส�มเห็ด สรรพคุณคือ แก�ปวด รักษานิ่ว วิธีการใช� คือ การรับประทานใบสด 
หรือนํายอดเห็ดไปต�ม แต�ต�องสังเกตน้ําท่ีต�มเสียก�อน หากน้ําต�มสีขาว สามารถทานได� แต�หากน้ําต�ม
เป8นสีดําหรือแดง จะทานไม�ได� 
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  2.10 สมุนไพรหมูอ�วน สรรพคุณคือ แก�คนผอมแห�งแรงน�อย 
  สมุนไพร ท้ัง 10 ชนิดท่ีบันทึกไว�ข�างต�นนั้น เป8นเพียงการจดบันทึกบริเวณจุดท่ีเริ่มเดิน
หลังจากท่ีข�ามแม�น้ํายวม มาจนถึงจุดท�องเท่ียวท่ี 2 คือ จุดสะพานเท�านั้น ซ่ึงล�วนแล�วแต�เป8นความรู�ท่ี
ได�รับการถ�ายทอดจากคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ นอกจากนี้ยังมีสมุนไพร อีก 2 อย�างท่ี
อยู�ระหว�างทางเช�นกัน คือ โด�ไม�รู�ล�ม และยาหางเสือ มีสรรพคุณคือ แก�ปวดเข�า 
  นอกจาก เส�นทางนี้ มีความสําคัญในเรื่องของสมุนไพรแล�วนั้น เส�นทางนี้ยั ง
เปรียบเสมือนห�องครัวเช�นกัน ดังจะเห็นได�จาก การแนะนําผักพ้ืนบ�านจากคณะกรรมการการ
ท�องเท่ียวบ�านต�อแพ เช�น หนามย�าให� (เป8นภาษาไทใหญ�) นําไปยําหน�อไม� ผงชูรสป]า ผักกูด ยอดกํา
ปาง (นําไปเป8นเครื่องปรุงในแกงเห็ดถอบ) มะก�อป]า (มะกอกป]า) ดอกข�า เป8นต�น ซ่ึงได�มีการนําผัก
เหล�านี้มาประกอบอาหาร โดยมีการนําไม�ไผ�มาประดิษฐ4เป8นภาชนะใส�อาหาร ถือเป8นภูมิปCญญาสําคัญ
ในการใช�ชีวิตในป]าของชาวบ�านต�อแพ         
 3. สภาพเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ ยังคงสภาพของเส�นทางเดิมเป8น
หลัก และได�มีการปรับปรุงเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในทางกายภาพ คือ  
  3.1 การสร�างสะพานไม�ข�ามลําห�วยด�วยท�อนไม� เพ่ือเป8นการอํานวยความสะดวก
ให�กับนักท�องเท่ียว  
  3.2 กําหนดจุดพักท่ีแรก คือ บริเวณค�ายห�วยทรายขาว ได�มีการสร�างท่ีพักชั่วคราว 
รวมถึงการสร�างห�องน้ํา โดยเน�นใช�วัสดุธรรมชาติคือ ใช�ไม�ไผ� เป8นวัสดุหลักในการก�อสร�างเพ่ือสร�าง
ความกลมกลืนในป]ามากท่ีสุด ซ่ึงจุดท่ีพักแรกนี้ มีจุดประสงค4เพ่ือท่ีจะให�นักท�องเท่ียวสามารถหยุดพัก 
หรือพักแรมได� และอยู�ไม�ไกลจากลําห�วยมากนัก 
 การอบรมด�านภาษาต#างประเทศ 
 การอบรมภาษาต�างประเทศ มีการอบรมวันท่ี 1-30 มิถุนายน 2554 ในช�วงเวลาเย็น และ
มีสถานท่ีท่ีใช�ในการอบรมคือ วิทยาลัยชุมชนในเมืองขุนยวม อยู�ห�างจากบ�านต�อแพประมาณ  
5 กิโลเมตร ในการอบรมภาษาต�างประเทศนั้น แบ�งออกเป8น 2 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาญ่ีปุ]น สอนอย�างละ 15 วัน65 โดยมีผู�ท่ีเข�าร�วมอบรมคือ คณะกรรมการการท�องเท่ียว ร�วมกับ
เด็กบ�านต�อแพท่ีเข�าร�วมเป8นมัคคุเทศก4น�อยในหมู�บ�านต�อแพ  
 ภาษาอังกฤษ ครูผู�สอน คือ อาจารย4แสงดาว กู�เกียรติ อาจารย4จากโรงเรียนขุนยวมวิทยา
และคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน โดยเนื้อหาท่ีสอนนั้น เป8นเรื่องราวเก่ียวกับ
ชีวิตประจําวัน การทักทาย สถานท่ี66 มีการแจกเอกสารประกอบการสอนภาษาอังกฤษ   

                                                 

 65 สัมภาษณ4 จิราพร เมืองนําโชค, อดีตหัวหน�าฝ]ายโฮมสเตย4, 10 ธันวาคม 2554.   
 66 เรื่องเดียวกัน.  
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 ภาษาญ่ีปุQน ครูผู�สอน คือ อาจารย4ยูกิโกะ อาจารย4จากโรงเรียนขุนยวมวิทยา เนื้อหาการ
สอนนั้น เป8นการทักทาย67 มีเอกสารประกอบการสอนให� โดยท่ีมีการแจกให�อ�านในชั่วโมง พอหมด
เวลาครูก็เก็บเอกสารไว�68  
 ตัวอย�าง จากการสัมภาษณ4หลังจากท่ีมีการอบรมภาษาต�างประเทศเสร็จสิ้นแล�วนั้น “การ
เรียนรู�ภาษาอังกฤษ ญ่ีปุ]น ได�คู�มือ แต�ไม�เคยท�องจํา จําไม�ได� มันลืม สมองคนโตกับเด็กต�างกัน 
ภาษาอังกฤษร�วมหลายครั้ง แต�ภาษาญ่ีปุ]นไม�ได�ไป ตอนหลังไม�ได�ไป”69 บุญรัตน4 พรรณบุตรกล�าวว�า 
“ฟCง เรียนไม�ทันเด็ก ไปก็นั่งฟCง ง�วงนอน พ้ืนฐานต�างกัน พอพูดพ้ืน ๆ เด็กก็รู�เรื่องแล�ว แต�ผู�ใหญ�ไม�ทัน
รู� ระหว�าง เด็กและผู�ใหญ� จริง ๆ แล�วควรจะแยกอบรม พอเด็กหัวเราะ ผู�ใหญ�อายไม�กล�าพูด อายลูก
อายหลาน พอครูถามแล�วจะเอาคําตอบ แล�วผู�ใหญ�กําลังคิดอยู� แต�เด็กตอบไปแล�ว ผู�ใหญ�ตอบไม�
ทัน”70 “อบรมภาษาไม�ก่ีชั่วโมง ได�นิดหน�อย”71 เป8นต�น  
 จากบทสัมภาษณ4ท่ีกล�าวมานั้น เป8นเสียงสะท�อนให�เห็นถึงผลท่ีได�จากการฝ~กอบรม
ภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุ]นนั้น ไม�สามารถทําให�กลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพนําสิ่งท่ี
อบรมไปใช�ในการท�องเท่ียวได� แม�ว�าหลักสูตรนี้จะเป8นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความต�องการจากคณะกรรมการ
ท�องเท่ียวบ�านต�อแพก็ตาม อย�างท่ีพ่ีฟอง กล�าวว�า “ตอนใหม� ๆ คุยได� แต�ตอนหลังก็ลืม” 
 ผลท่ีได�จากการสัมภาษณYในเรื่องของการอบรมภาษาต#างประเทศนั้น สามารถอธิบาย
เป8นประเด็นได�ดังนี้ 
 1. การอบรมภาษาต#างประเทศ โดยการเรียนพร�อมกันทุกเพศทุกวัย เนื่องจากใน
แผนการอบรมอาสามัคคุเทศก4นั้น ได�มีหลักสูตรมัคคุเทศก4ท้ังเด็ก และผู�ใหญ�  ดังนั้นการอบรมภาษา 
ต�างประเทศ จึงใช�เวลาในการอบรมร�วมกัน จากการเรียนรวมกันจึงส�งสิ่งสําคัญท่ีทําให�เกิดปCญหาก็คือ 
  1.1 ผู�ใหญ#เรียนไม#ทันเด็ก กล�าวคือกลุ�มคนท่ีเข�าร�วมอบรมนั้นเป8นคณะกรรมการ
การท�องเท่ียวบ�านต�อแพเป8นหลัก ซ่ึงพ้ืนฐานของการเรียนภาษาอังกฤษมีไม�มากเม่ือเทียบมัคคุเทศก4
เด็กท่ีได�มีโอกาสเรียนท่ีโรงเรียนตามปกติ ด�วยเหตุผลดังกล�าว จึงส�งผลให�เกิดอาการประหม�าในการ
เรียน รวมไปถึงความสามารถในการท�องจํา นั้นมีความแตกต�างจากมัคคุเทศก4เด็ก จึงส�งผลให�เรียนไม�

                                                 

 67 สัมภาษณ4 จิราพร เมืองนําโชค, อดีตหัวหน�าฝ]ายโฮมสเตย4, 10 ธันวาคม 2554.   
 68 สัมภาษณ4 สุรแสง เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555.    
 69 สัมภาษณ4 อนันต4 ศิริวงศ4 และภิรมย4 เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 
11 กุมภาพันธ4 2555.    
 70 สัมภาษณ4 บุญรัตน4 พรรณบุตร, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 
2555  
 71 สัมภาษณ4 อุ�นเรือน กลหิรัญ, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555.      
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ทัน จึงทําให�ไม�อยากเข�าไปอบรม ตัวอย�างเช�น นายบุญรัตน4 พรรณบุตรกล�าว�า “พอครูถามแล�วจะเอา
คําตอบ แล�วผู�ใหญ�กําลังคิดอยู� แต�เด็กตอบไปแล�ว ผู�ใหญ�ตอบไม�ทัน”72  
  1.2 ผู�ใหญ#เข�าอบรมไม#สมํ่าเสมอ จากการสัมภาษณ4กรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อ
แพท้ังสิ้น 12 คนนั้น ไม�มีผู�ท่ีเข�าอบรมครบชั่วโมงเนื่องมาจากเหตุผลข�างต�น 
 2. ความสนใจในการเรียนภาษาต#างประเทศ นายธนนภัทร ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับ
เรื่องนี้ว�า “พูดถึงว�าได�ผลหรือไม� สําหรับผู�ใหญ� เต็ม 100% น�าจะได� 5% ผู�ใหญ�ก็อยากเรียนรู�แต�ตาม
เด็กไม�ทัน มันไปกันไม�ได� ท่ีเด็กและผู�ใหญ�จะมาเรียนร�วมกัน เด็กเรียนได�เร็วกว�า”73 นอกจากนี้ นายสุ
รแสง ยังเสนอต�อว�า “แต�ถ�าแยกกับเด็ก ลุง ๆ จะไป คนโตรู�ยาก อันท่ีเค�าสอน ๆ มาเด๋ียวก็ลืม อย�าง
เด็กนี่โรงเรียนสอน”74 จากตัวอย�างบทสัมภาษณ4นั้น แสดงให�เห็นว�า กลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียว
บ�านต�อแพยังสนใจและอยากอบรมหลักสูตรการอบรมด�านภาษาต�างประเทศอยู� เพียงแต�ต�องการให�มี
การจัดการอบรมโดยแยกระหว�างเด็กและผู�ใหญ� 
 ส#วนท่ี 4 การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) เม่ือวันท่ี 30-
31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2555  
 กิจกรรมครั้งนี้  เป8นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสร�างห�องน้ําจุดท่ี 2 ท่ีทางคณะกรรมการ
ท�องเท่ียวฯ ได�ไปกําหนดจุดท่ีพักแรมแห�งใหม� เพ่ือท่ีจะใกล�แหล�งน้ําตก ตาดมรกต มากท่ีสุด โดยท่ีพัก
นี้ห�างจากน้ําตกประมาณ 300 เมตร ในการเดินสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ครั้งนี้ ผู�ศึกษาได�
เดินเท�าร�วมกับคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ และผู�ช�วยนักวิจัยของโครงการสืบค�นและจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมฯ ระยะท่ี 3 รวมท้ังสิ้น 14 คน การเดินทางครั้งนี้แบ�งออกเป8น 2 กลุ�มเช�นกันคือ 
กลุ�มท่ีรักษาความปลอดภัยจะขับจักรยานยนต4เข�าไปก�อน นําทีมโดย สุพรรณ ประไพวิทย4 ฝ]ายรักษา
ความปลอดภัย และกลุ�มเดินเท�าไปตามเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นําทีมโดย กองคํา ฟูมา (ภาพท่ี 
23) ระหว�างการเดินไปยังจุดหมายนั้น ได�เห็นถึงการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 ทางกายภาพมากยิ่งข้ึน กล�าวคือ ตลอดเส�นทางท่ีเดินไปนั้นจะพบการติดต้ังปYายบอกทางเป8น
ระยะ พบปYายบอกจุดท่ีพักและมีการเตรียมท่ีนั่งพักโดยใช�วัสดุธรรมชาติบริเวณดังกล�าวเป8นท่ีนั่งพัก
ระหว�างทาง โดยสามารถแบ�งประเภทของปYายสื่อความหมายออกเป8น 4 ประเภท ได�แก�   

                                                 

 72 สัมภาษณ4 บุญรัตน4 พรรณบุตร, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 
2555.  
 73 สัมภาษณ4 ธนนภัทร  อธิวัฒนธีรกุล, คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 
กุมภาพันธ4 2555.  
 74 สัมภาษณ4 สุรแสง เอ้ือมศักด์ิ, คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ, 11 กุมภาพันธ4 2555.  
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 1. ปYายบอกชื่อเรียก ณ ตําแหน�งท่ีต้ังของวัตถุสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช�น สะพานไม� 
หมุดปCกโทรเลข ชิ้นส�วนรถ (ภาพท่ี 24-25) 
 2. ปYายบอกชื่อต�นไม�ท่ีสําคัญ และต�นสมุนไพรท�องถ่ิน (ภาพท่ี 26)  
 3. ปYายบอกตําแหน�งท่ีนั่งพัก (ภาพท่ี 27) 
 4. ปYายบอกเส�นทาง เพ่ือปYองกันการพลัดหลง (ภาพท่ี 28) 
 

   
 
ภาพท่ี 23 คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพและอาสาสมัครท่ีเข�าร�วมพัฒนาเส�นทางสงครามโลก

ครั้งท่ี 2   
 

 
 
ภาพท่ี 24 สะพานไม�สักในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ียังคงปรากฏบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
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ภาพท่ี 25 ชิ้นส�วนกระบะ และโครงหัวรถในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 
 ชิ้นส�วนกระบะและโครงหัวรถในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ียังคงปรากฏบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 คณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพได�นํารวบรวมไว�ท่ีจุดเดียวกัน 
 

 
 
ภาพท่ี 26 ต�นมะม�วงอายุ 100 ปH 
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ภาพท่ี 27 ปYายบอกตําแหน�งท่ีนั่งพักระหว�างทาง 
 

 
 
ภาพท่ี 28 ปYายบอกเส�นทางเม่ือถึงทางแยก เพ่ือปYองกันการหลงทาง 
 
 ปYายสื่อความหมายเหล�านี้ ได�มีการเขียนปYายในช�วงเดือนสิงหาคม เป8นผลงานของ
คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ คนท่ีเขียนปYายสื่อความหมาย ก็คือ ธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล 
ท่ีได�เข�ามาเขียนปYาย โดยมีการคัดเลือกเศษท�อนไม�ในป]า และนําสีมาทา ซ่ึงปYายเหล�านี้เป8นเพียงปYายท่ี
เขียนเพ่ือบอกชื่อวัตถุหรือต�นไม�ในเบื้องต�น โดยเลือกเขียนปYายในบริเวณท่ีเห็นว�าเป8นสิ่งท่ีสําคัญและ
วัตถุท่ีได�มีการลงความเห็นร�วมกันเม่ือครั้งท่ีเดินสํารวจกันก�อนหน�านี้ โดยการเขียนปYายนั้นยังต�องมี
การเขียนอธิบายเพ่ิมเติมอีก  
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 ส�วนเปYาหมายหลักของกิจกรรมครั้งนี้ก็คือ การสร�างห�องน้ํา การสร�างห�องน้ํานั้นใช�ไม�ไผ�
เป8นวัสดุหลักของผนังก้ันห�องน้ํา ระยะเวลาในการสร�างห�องน้ํานั้นเป8นไปอย�างรวดเร็วเพราะแบ�งหน�าท่ี 
คือ แยกย�ายกันไปหาไม�ไผ� แล�วก็นํามาฝานเป8นแผ�นไม�ยาวและมัดให�เป8นแพ เพ่ือนํามาทําเป8นฝาผนัง
ก้ันเป8นห�องน้ํา ในระหว�างท่ีระดมช�วยกันมัดไม�ไผ� ส�วนลุงกองคํา ฟูมาทําหน�าท่ีขุดหลุมเพ่ือเตรียม
พ้ืนท่ีเป8นหลุมใส�ส�วมประเภทนั่งยอง (ภาพท่ี 29) ส�วนอีกกลุ�มหนึ่ง คือ อุ�นเรือน กลหิรัญ และแสงทอง 
เนื้อนวลจันทร4 ทําหน�าท่ีเป8นแม�ครัวเตรียมอาหารสําหรับม้ือเย็น (ภาพท่ี 30) 
 

   
 
ภาพท่ี 29 การสร�างห�องน้ํา จํานวน 1 ห�อง บริเวณท่ีพักแรมจุดใหม� 
 

   
 (ก) (ช) 

 
ภาพท่ี 30 ภาพขณะท่ีกําลังเด็ดผักส�มปH�ระหว�างทาง เพ่ือเตรียมนําไปทําอาหารท่ี 

(ก) เด็ดผักส�มปH�ระหว�างทาง เพ่ือเตรียมนําไปทําอาหาร 
(ข) ยําส�มปH� และแกงกุ�งในลําห�วย อาหารพ้ืนบ�านกลางป]า  
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 ผลท่ีได�จากการเข�าร#วมสังเกตการณYในกิจกรรมครั้งนี้ พบประเด็นสําคัญคือ  
 1. เปUาหมายของคณะกรรมการการท#องเท่ียวบ�านต#อแพ รวมท้ังสิ้น 12 คน ยังคงมี
เปYาหมายเดียวกันคือ อยากพัฒนาให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้เป8นเส�นทางสําหรับการท�องเท่ียว
เชิงผจญภัยและสามารถได�รับความรู� สัมผัสวัตถุในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ได�จริง                                                                                                                             
 2. การถ#ายทอดความรู� ในประเด็นนี้ เป8นท่ีทราบแล�วว�าคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อ
แพกลุ�มนี้ ได�ผ�านการอบรมมัคคุเทศก4มาแล�ว จึงได�มีการให�ทดลองนําเท่ียวด�วย จากการทดลองพบว�า 
สิ่งท่ีคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพกลุ�มนี้ สามารถถ�ายทอดเรื่องราวได�ดี ก็คือ สิ่งท่ีเก่ียวข�องกับ
วิถีชีวิตตนเอง โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การเลือกกินผักป]า วิธีการหากุ�งในลําห�วย การหุงหาอาหารในป]า 
รวมถึงภูมิปCญญาในการประดิษฐ4ภาชนะจากไม�ไผ� เป8นต�น นอกจากนี้ ยังมีการ อธิบายเรื่องสมุนไพร 
หรือบอกชื่อของต�นไม� เช�น ต�นตะเคียน ต�นมะขามปYอม  
  แต�เม่ือ การเล�าเรื่องโบราณวัตถุในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นจะเน�นการชี้ปYาย
ตําแหน�งท่ีตั้งของโบราณวัตถุเป8นหลัก ส�วนในเรื่องราวของเนื้อหาสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2กล�าวถึงไม�
มากนัก มีเพียงนายกองคํา ฟูมาท่ีสามารถบอกเล�าได�เช�นครั้งก�อน 
 3. การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางคณะกรรมการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ได�
ตระหนักถึงการพัฒนาเส�นทาง โดยแบ�งออกเป8น 2 ส�วนคือ พัฒนาเพ่ือการท�องเท่ียว คือ  มีการสร�าง
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท�องเท่ียว ท้ังห�องน้ําและท่ีพัก แต�ในขณะเดียวกันคือ การนําไม�ไผ�ซ่ึง
เป8นวัสดุธรรมชาติมาใช�ในการสร�างห�องน้ําเพ่ือต�องการให�พ้ืนท่ีดังกล�าว ยังคงความเป8นธรรมชาติมาก
ท่ีสุด  
 จากการเข�าร�วมสังเกตการณ4ในกิจกรรมของการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง) ใน 2 รอบนั้น ได�เห็นการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 ครั้งแรก คณะกรรมการการท�องเท่ียวหมู�บ�านต�อแพได�รับการอบรมและได�สํารวจเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือศึกษา และสัมผัสหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 และร�วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการกําหนดจุดท�องเท่ียว พร�อมท้ังการทดลองปฏิบัติการนํา
เท่ียว ณ บริเวณจุดท่ีสําคัญ รวมถึงการกําหนดแหล�งท�องเท่ียวปลายทางก็คือ น้ําตกห�วยปลามุง (ตาด
มรกต) พร�อมเสนอว�าครั้งต�อไปต�องมีการพัฒนา โดยเพ่ิมเติมเรื่องของปYาย และ สร�างจุดท่ีพักและ
ห�องน้ํา บริเวณใกล�กับน้ําตก  
 ส�วนครั้งท่ี 2 นั้นเป8นการต�อยอดจากสิ่งท่ีมีการนําเสนอในรอบแรก คือ การรวมกลุ�มเพ่ือ
เข�าไปพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือทําการสร�างห�องน้ําเพ่ิมอีก 1 จุด และท่ีพักใกล�น้ําตก 
“ตาดมรกต” สําหรับอํานวยความสะดวกให�แก�นักท�องเท่ียว  
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สรุปและอภิปรายผลท่ีได�จากการศึกษา  
 จากผลการศึกษา ท้ังจากการค�นคว�าจากเอกสาร และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข�อมูล
ภาคสนาม สามารถแบ�งหัวข�อในการอธิบายออกเป8น 3 ประเด็นสําคัญดังนี้ 
 ประเด็นท่ี 1 สภาพพ้ืนท่ีหมู#บ�านต#อแพและลักษณะประชากร  
 พ้ืนท่ีของหมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน นั้นเป8นพ้ืนท่ีท่ีมี
การอยู�อาศัยของผู�คนต้ังแต�อดีต ต้ังแต�สมัยช�วงล�านนา เพราะมีการพบแหล�งโบราณสถานร�างท่ีสําคัญ
ท่ีจากการศึกษาทางโบราณคดี และเริ่มมีการสร�างชุมชนท่ีชัดเจนต้ังแต�ช�วงต�นรัตนโกสินทร4เรื่อยมา
จนกระท่ังปCจจุบัน ซ่ึงจะเห็นได�จากประวัติความเป8นมาของหมู�บ�านต�อแพและตํานานเรื่องเล�า  
 ชาติพันธุ4ส�วนใหญ�เป8นคนไทใหญ�ท่ีมีความสัมพันธ4ในรูปแบบเครือญาติ ท่ียังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ�ท่ียึดม่ันในพระพุทธศาสนา โดยมีวัดต�อแพเป8น
ศูนย4กลางของการจัดงานสําคัญทางพระพุทธศาสนาท้ังหมดของหมู�บ�าน แม�กระท่ังในช�วงเวลาของ
การเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�ถูกใช�พ้ืนท่ีให�เป8นสถานปฐมพยาบาลเบื้องต�นสําหรับทหารญ่ีปุ]นท่ี
ได�รับบาดเจ็บ และรวมถึงเป8นท่ีตั้งของแท�นผลิตธนบัตรญ่ีปุ]นอีกด�วย   
 ในปCจจุบัน พ้ืนท่ีบริเวณวัดต�อแพ ได�เป8นสถานท่ีท่ีใช�ประกอบกิจกรรมงานส�วนรวมของ
คนในหมู�บ�านต�อแพเช�นกัน ดังจะเห็นได�จาก การเป8นสถานท่ีท่ีใช�ในการอบรมประวัติศาสตร4 การใช�
สถานท่ีเพ่ือให�คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพระดมความคิดด�านวิสัยทัศน4ของโครงการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ รวมถึงการจัดเวทีชาวบ�าน นอกจากนี้ วัดต�อแพยังเป8นสถานท่ีท่ีเก็บ
รวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร4ท่ีสําคัญของบ�านต�อแพเช�นกัน ตัวอย�างเช�น ผ�าม�านประดับทับทิม
พม�าร�อยปH ชิ้นส�วนกล�องยาสูบ ธนบัตรสมัยต�าง ๆ ท่ีมีการเก็บและจัดแสดงบนศาลาการเปรียญของ
วัดต�อแพ   
 ในส�วนของความเป8นอยู�ของชาวบ�านต�อแพในปCจจุบันนั้น ในด�านของท่ีอยู�อาศัย ยังคงมี
บ�านไม�แบบโบราณท่ีคงความเป8นเอกลักษณ4แบบไทใหญ�อยู�เป8นจํานวนมาก นอกจากนี้ พ้ืนท่ีรอบนอก
ของหมู�บ�านต�อแพ  ยังคงเป8นพ้ืนท่ีท่ีรายล�อมไปด�วยการทําเกษตรกรรม โดยการทําเกษตรนั้นจะเป8น
การเพาะปลูกตามฤดูกาล และนอกเหนือจากการทําเกษตรกรรม ยังมีคนในหมู�บ�านท่ียังมีการ
ประกอบอาชีพท่ีสืบทอดต�อกันมาจากบรรพบุรุษ เช�น การทําถ่ัวเน�าซ่ึงเป8นส�วนประกอบหลักของ
อาหารไทใหญ� การจักสานกุSบไต การตัดเย็บเสื้อไทใหญ� เป8นต�น 
 ประเด็นท่ี 2 มรดกทางวัฒนธรรม “เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง)” 
 จากผลการศึกษาสรุปได�ว�า ข�อมูลทางด�านประวัติศาสตร4และโบราณคดีบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ เนื้อหาหลักเป8นข�อมูลท่ีได�จากงานวิจัยของโครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน ซ่ึงได�มีการรวบรวมข�อมูลจาก
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รายงานการวิจัยท่ีเคยบันทึกไว� รวมถึงการลงพ้ืนท่ีศึกษา และการเก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ4โดยผ�าน
ความทรงจําของคนร�วมสมัยเดียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีเคยได�สัมผัสกับเส�นทางนี้  
 อย�างไรก็ตาม หากเปรียบเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้กับสถานท่ีทางประวัติศาสตร4
สงครามโลกครั้งท่ี 2 จังหวัดกาญจนบุรี จะเป8นเรื่องราวทางประวัติศาสตร4ท่ีแตกต�างกันโดยสิ้นเชิง 
เพราะจากการศึกษาพบว�า เส�นทางนี้เป8นเส�นทางท่ีทหารญ่ีปุ]นได�วางเส�นทางเดินทางอย�างเป8นระบบ 
และท่ีสําคัญกว�านั้นคือเสียงสะท�อนจากกลุ�มชาวบ�านท่ีร�วมสมัยนั้น ถูกว�าจ�างให�ไปทําถนน โดยได�รับ
ค�าจ�าง นอกจากนี้ยังมีชาวบ�านสามารถไปค�าขายของกินบนเส�นทางสายนี้เช�นกัน ไม�มีการกล�าวถึงการ
ทําร�ายหรือการทารุณเชลยศึกดังเช�นจังหวัดกาญจนบุรี อีกท้ังความสัมพันธ4ระหว�างญ่ีปุ]นกับชาวบ�าน
ต�อแพมีมิตรภาพอันดีต�อกัน  
 ส�วนความรู�ของเหตุการณ4ประวัติศาสตร4บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นกลุ�มคนท่ี
สามารถถ�ายทอดความรู�ได�คือ ผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีเคยร�วมสมัยเดียวกับสงครามโลกครั้งท่ี 275 ซ่ึงเป8นคนท่ีอยู�
ในพ้ืนท่ีบ�านต�อแพ ได�แก� นายเอกกะ ประไพวิทย4 (เกิดปH พ.ศ. 2478)  นอกจากนี้ยังมีผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีมี
ประสบการณ4การทํางานร�วมกับทหารญ่ีปุ]นบนเส�นทางสงครามโลก ได�แก� นายหม�องจิ่ง สายบัว (เกิด
ปH พ.ศ. 2469) นายยุ�น เยาวเรศ (เกิดปH พ.ศ. 2471) นายโช� รําแพน (เกิดปH พ.ศ. 2474) และนางข่ิน 
เชื้อสกุลวัณ (เกิดปH พ.ศ. 2486) ซ่ึงผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีเคยทํางานร�วมกับญ่ีปุ]น ปCจจุบัน(พ.ศ. 2558) ได�
เสียชีวิตลงแล�ว  
 ผลท่ีได�มาจากการศึกษาวิจัยนั้นก็ได�มีการถ�ายทอดความรู�นี้คืนสู�ชุมชนบ�านต�อแพ และ
ท�ายท่ีสุดการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 หรือเส�นทางห�วยปลามุงก็เกิดข้ึน แต�สิ่งท่ี
ตามมาคือ ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษานั้นได�มีการนํามาใช�ในการท�องเท่ียวยังไม�มากนัก หากเปรียบกับ
สภาพของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ถือว�าเป8นเส�นทางท่ีค�อนข�างสมบูรณ4 เพราะหลังจากท่ี
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง เส�นทางดังกล�าวจึงกลายเป8นเพียงเส�นทางรกร�าง แต�ใช�สําหรับหาของ
ป]า หรือเดินลัดไปหมู�บ�านใกล�เคียงอย�างบ�านห�วยค่ี ห�วยส�าน ตําบลแม�ก๊ิ ไม�ได�ใช�เป8นเส�นทางหลักใน
การคมนาคมดังเช�นอดีต   
 ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ4คณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ เก่ียวกับ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นมักกล�าวถึงก็คือ เม่ือก�อนเส�นทางนี้มีวัตถุสิ่งของสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 บนเส�นทางสายนี้ เป8นจํานวนมาก แต�ไม�มีใครสนใจท่ีจะอนุรักษ4ก็เลยไม�ได�มีการเก็บรักษา ดังนั้น
บางคนก็เอาเหล็กไปขาย บ�างก็บอกว�าอยู�ท่ีอนุสรณ4สถานมิตรภาพขุนยวม อีกท้ังผู�ให�สัมภาษณ4เองก็ไม�

                                                 

 75 รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณYโครงการสืบค�นและจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมอย#างย่ังยืนในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม#ฮ#องสอน (ระยะท่ี 1-3) 
(กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552-2555).  
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สามารถให�ข�อมูลได�ว�ามีใครบ�างท่ีนําของออกไปจากพ้ืนท่ี เนื่องจากไม�มีหลักฐานใดท่ียืนยันชัดเจน แต�
สิ่งท่ีสะท�อนจากการบอกเล�าของชาวบ�านรุ�นปCจจุบันก็คือ ความไม�รู�ว�าสิ่งของสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
มีคุณค�าด�านความรู�สําหรับคนรุ�นหลัง จนกระท่ังปCจจุบันเม่ือเส�นทางฯ ดังกล�าวกลับกลายเป8นสถานท่ี
ท�องเท่ียวของหมู�บ�านต�อแพ สิ่งของท่ียังหลงเหลืออยู�จึงถูกจัดให�อยู�ในรูปแบบของสิ่งของจัดแสดง 
เพ่ือให�เป8นแหล�งท�องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีวางแผนไว�ในท่ีสุด 
 ประเด็นท่ี 3 กระบวนการการจัดการการท#องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต#อแพ    
 การเริ่มต�นของโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ ได�ถูกนําเข�ามาเสนอต�อชุมชน
บ�านต�อแพ โดยวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม และกลุ�มชาวบ�านต�อแพ
เป8นตัวหลักในการขับเคลื่อนให�เกิดโครงการการท�องเท่ียวข้ึนมา ซ่ึงการริเริ่มของโครงการนั้น ทาง
อาจารย4วิทยาลัยชุมชนต�องการเพียงจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน คือมีการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน
เฉพาะภายในหมู�บ�านต�อแพเท�านั้น แต�ทางนายชัยเดช สุทินกรณ4 ผู�ใหญ�บ�านท่ีเคยร�วมเดินสํารวจ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 กับโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงคณะกรรมการ
หมู�บ�านคนอ่ืน ๆ ต�างต�องการท่ีจะให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) เป8นสถานท่ี
ท�องเท่ียวอีกแห�งหนึ่งของหมู�บ�านต�อแพด�วย จึงได�หยิบยกภาพถ�ายเส�นทางฯ ดังกล�าวเพ่ือนําเสนอต�อ
โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนผนวกเป8นสถานท่ีท�องเท่ียวอีกแห�งของหมู�บ�านต�อแพด�วย  
 การเริ่มโครงการการท�องเท่ียวอย�างเป8นทางการก็คือ การจัดหลักสูตรอบรมให�ความรู�
สําหรับผู�ท่ีเข�าร�วมโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ โดยหลักสูตรอบรมเรื่องต�าง ๆ เกิดข้ึน
จากกลุ�มผู�นําท่ีมีตําแหน�งควบคู�กับคณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ คือเริ่มจากข้ันตอน
ของการระดมความเห็นว�า อยากเรียนรู�เรื่องอะไร แล�วจากนั้นทางฝ]ายของวิทยาลัยชุมชน หน�วยจัด
การศึกษาขุนยวมจะเป8นผู�ติดต�อประสานงานติดต�อวิทยากรให�มาทําการอบรมให�กับคณะกรรมการ
การท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพ โดยมีระยะเวลาอบรมในแต�ละหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 อีกประเด็นหนึ่ง เม่ือเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ได�ถูกเลือกให�เป8นเส�นทางท�องเท่ียว
อีกแห�งหนึ่งของหมู�บ�านต�อแพ คนท่ีเก่ียวข�องสําหรับการปูทางให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�เป8น
แหล�งท�องเท่ียวนั้น ประกอบด�วย กลุ�มนักวิจัยของโครงการสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ  
ท่ีให�ความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร4เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ และกลุ�มคนท่ีเข�าไปพัฒนา
เส�นทางฯ ให�เป8นแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนก็คือ มีการกําหนดสถานท่ีสําหรับเป8นจุดพักระหว�าง
ทาง มีการเขียนปYายชื่อต�นไม�ท่ีสําคัญ มีการสร�างศาลาพักระหว�างทาง และสร�างห�องน้ําท่ีใช�วัสดุตาม
ธรรมชาติมาสร�างเพ่ือให�กลมกลืนกับธรรมชาติ 
 กล�าวโดยสรุปจาก 3 ประเด็นข�างต�นนั้น จะเห็นได�ว�า หมู�บ�านต�อแพมีประชากรส�วนใหญ�
คือชาวไทใหญ� ดังนั้นวัฒนธรรมไทใหญ�นั้นยังคงมีการสืบทอดและดํารงอยู� เช�น การใช�ภาษาไตในการ
สื่อสาร อาหารการกินท่ีมีเอกลักษณ4แบบไทใหญ� นอกจากนี้ยังมีสถานท่ีท่ีสําคัญคือ วัดต�อแพ ถือเป8น
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ศูนย4รวมจิตใจของชาวบ�านต�อแพ และการประกอบอาชีพท่ีเน�นด�านเกษตรกรรม เช�น ข�าว กระเทียม 
ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง เป8นต�น ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับการทําเกษตรตามฤดูกาล 
 และจากงานวิจัย ได�มีการเผยแพร�ข�อมูลด�านประวัติศาสตร4บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ความน�าสนใจของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงถูกดึงเข�ามาเป8นส�วนหนึ่งของโครงการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชน ซ่ึงถือว�าเป8นโครงการใหม�ท่ีมีในหมู�บ�านต�อแพ โดยท่ีกระบวนการในการจัดกิจกรรม
ของโครงการได�ดําเนินข้ึนและสิ้นสุดลงภายในระยะเวลาตามท่ีกําหนด  
 อีกท้ังกลุ�มคนท่ีเก่ียวข�องในการจัดการการท�องเท่ียวนั้นเป8นกลุ�มผู�นําหมู�บ�านและ
คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ และต�องเป8นอาสาสมัครมัคคุเทศก4ในการนําทางบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ด�วย ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ4กลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ 
พบว�า การถ�ายทอดเรื่องราวเหตุการณ4ท่ีเก่ียวข�องกับวิถีชีวิตตัวเองนั้นสามารถถ�ายทอดได� แต�หากเป8น
เรื่องของประวัติศาสตร4ของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ได�รับรู�มาจากการฟCงเรื่องเล�ามาจากผู�
เฒ�าผู�แก�ท่ีเคยเล�าให�ฟCง แต�ไม�ได�ให�ความสนใจหรือเห็นคุณค�าเส�นทางดังกล�าว จนกระท่ังเม่ือเห็น
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้สามารถเป8นแหล�งท�องเท่ียวได� จึงได�มีการกลับมาให�ความสําคัญกับ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อีกครั้ง 
 จากผลการศึกษาดังกล�าว จึงนํามาสู�บทวิเคราะห4ต�อไปว�าการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต�อแพมีองค4ประกอบของการจัดการท�องเท่ียวอย�างไร การเตรียมความพร�อมก�อนการ
ท�องเท่ียวมีความแตกต�างอย�างไรเม่ือเปรียบเทียบกับแหล�งท�องเท่ียวอ่ืนท่ีอยู�ภายใต�แนวคิดของการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนเหมือนกัน และการนําแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชนมานั้นเป8นไปตามแนวคิด
หรือไม� ประเด็นคําถามเหล�านี้นําไปสู�การตอบตามวัตถุประสงค4ในบทวิเคราะห4ต�อไป 
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บทท่ี 5 

 

วิเคราะห�และอภิปรายผล 

 

 เพ่ือเป�นการศึกษาข�อมูลท่ีได�จากผลการศึกษา ในบทนี้จึงเป�นการวิเคราะห'และอภิปราย

ผลท่ีได�จากการศึกษา การจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทาง

ห�วยปลามุง) บ�านต,อแพ ตําบลแม,เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม,ฮ,องสอน ซ่ึงเป�นการวิเคราะห'ร,วม

ข�อมูลท่ีได�จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 เพ่ือนํามาสู,การคําตอบตามวัตถุประสงค'ต,อไป โดย

แบ,งหัวข�อหลักในการอภิปรายดังนี้  

 1. องค'ประกอบของการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 2. การจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 3. การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป�นแหล,งท,องเท่ียว 

 

องค�ประกอบการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ผลจากการศึกษาพบว,า องค'ประกอบท่ีสําคัญของการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�าน

ต,อแพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 บ�านต,อแพ ตําบลแม,เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม,ฮ,องสอน มี

องค'ประกอบท่ีสอดคล�องตามหลักของการจัดการท,องเท่ียวโดยชุมชน ดังแผนผังท่ี 8 
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แผนผังท่ี 8 องค'ประกอบของการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 

 จากแผนผังสามารถอธิบายได�ว,า องค'ประกอบในการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบน

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น มีองค'ประกอบท่ีสอดคล�องกับแนวคิดของการท,องเท่ียวโดยชุมชน

และมีการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการการท,องเท่ียวหมู,บ�านต,อแพเป�นหลัก และสามารถดําเนินกลไก

ให�เกิดการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนอย,างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 องค�ประกอบท่ี 1 ทรัพยากรทางธรรมชาติและเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 ในองค'ประกอบนี้สามารถนิยามสั้น ๆ ได�ว,า “ส่ิงท่ีแต�เดิมมีอยู�แล!ว และนํากลับมาสร!าง
คุณค�าได!จากคนในท!องถ่ิน” ดังนั้น หัวใจหลักของการท,องเท่ียวก็คือ แหล,งท,องเท่ียวท่ีคนในพ้ืนท่ี

สามารถถ,ายทอดเรื่องราวและตระหนักเห็นถึงคุณค,าความสําคัญท่ีอยากนําเสนอให�กับคนนอกได�รู�จัก  

 ทรัพยากรทางธรรมชาติ เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป�นเส�นทางท่ีอยู,ท,ามกลางปBาไม� 

เบญจพรรณ เส�นทางนี้เลียบไปตามไหล,เขาและลําห�วยเป�นระยะ ในระยะทางเดินปBา 9 กิโลเมตร

นักท,องเท่ียวสามารถพบทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ ได�แก, พืชพรรณธรรมชาติ เช,น ต�นไม�อายุร�อยปD 

ได�แก, ต�นสัก ต�นมะม,วง ต�นตะเคียน รวมถึงพืชผักท่ีกินได� ได�แก, ผักปBาและสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมี

สัตว'เช,น ปลามุง กุ�งในลําห�วย เขียดแลว เป�นต�น และน้ําตก “ตาดมรกต” โดยสามารถอธิบายได�ดังนี้ 

 ความหลากหลายของสมุนไพร ในเบื้องต�นพบสมุนไพรประมาณ 12 ชนิด1 โดยแต,ละ

ประเภทนั้นมีสรรพคุณท่ีแตกต,างกันออกไป ตัวอย,างเช,น ว,านงูไฟ มีสรรพคุณคือ รักษาอาการบวม 

                                                 

 1 สามารถอ,านข�อมูลเพ่ิมเติมได�ในบทท่ี 4 
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สามารถนําไปใช�โดยการเด็ดใบแล�วนําไปต�ม โดยนําไปอาบหรือนําไปต�มกินก็ได� เครือกอน มีลักษณะ

ไม�เลื้อย มีสรรพคุณคือ รักษาฟIนให�แข็งแรง วิธีใช�คือ นํารากไปกินคู,กับหมาก เป�นต�น  ไม!ยืนต!นขนาด
ใหญ� ซ่ึงนายกองคํา ฟูมากล,าวว,า ต�นไม�ยืนต�นเหล,านี้มีอายุเก,าแก,กว,า 100 ปD เช,น ต�นสัก ต�นตะเคียน 

ต�นมะม,วง 100 ปD เป�นต�น รวมถึง “ผักป5า” เช,น ผักส�มปDK ผักกูด ท่ีสามารถนํามาปรุงอาหารได� 

 นอกจากนี้ สิ่งท่ีเป�นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญท่ีคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ

ภูมิใจนําเสนอและร,วมกันเลือกเป�นจุดท,องเท่ียวสุดท�ายของการจัดการการท,องเท่ียวบนเส�นทาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ น้ําตกห!วยปลามุง หรือภายหลังจากการมีการจัดการท,องเท่ียวมีการเปลี่ยน

ชื่อใหม,ว,า “ตาดมรกต” น้ําตกนี้เป�นท่ีรู�จักของคนในพ้ืนท่ี อีกท้ังยังมีตํานานเรื่องเล,าและท่ีสําคัญ

น้ําตกแห,งนี้ มีปลาชนิดหนึ่งท่ีมีชื่อว,า “ปลามุง”เรื่องเล,านั้นก็มีการบอกเล,าสืบต,อกันมาจนกระท่ัง

ปIจจุบัน      

 ด!านทรัพยากรทางวัฒนธรรม เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้มีความสําคัญเม่ือครั้ง

อดีต คือ เป�นเส�นทางคมนาคมสัญจรระหว,างพม,า-เมืองขุนยวม ของชาวบ�าน ต,อมาเม่ือสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น เส�นทางนี้ได�ใช�เป�นเส�นทางสัญจรเช,นกัน แต,ผู�คนท่ีใช�เส�นทางสายนี้กลับ

กลายเป�นกองทหารญ่ีปุBนท่ีใช�เดินทัพเพ่ือไปยังพม,า นอกจากเดินทัพแล�ว เส�นทางนี้ได�มีการจ�าง

แรงงานคนไทยเพ่ือขุดขยายถนน แล�วขับเคลื่อนรถบรรทุกเข�ามายังเส�นทางสายนี้ได� เรื่อยมา

จนกระท่ังปลายสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ประมาณ พ.ศ. 2486) เส�นทางนี้ได�ถูกเปลี่ยนบทบาทจาก

เส�นทางเดินทัพ เป�นเส�นทางการถอยทัพในท่ีสุด ดังจะเห็นได�จาก การพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบ

บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช,น ชิ้นส,วนโครงรถท่ีมีรอยกระสุน ชิ้นส,วนสะพานไม�ท่ีได�มีการ

ก,อสร�างสําหรับการเดินรถ หมุดปIกสายโทรเลข หลุมหลบภัย เส�นทางท่ีเป�นถนนเดินรถ เป�นต�น  

 จากหลักฐานดังกล,าวท่ียังคงปรากฏอยู,นั้นประกอบกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร'ท่ีได�มี

การศึกษามานั้น ถือเป�นจุดเด,นท่ีแสดงให�เห็นถึงคุณค,าทางประวัติศาสตร'บนเส�นทางสายนี้ ด�วยเหตุนี้

จึงทําให�ผู�บุกเบิกด�านการจัดการการท,องเท่ียว ก็คือ นายชัยเดช สุทินกรณ' และนายณัฐพล สุวรรณ

สังข'ผลักดันให�เส�นทางสายนี้เป�นแหล,งท,องเท่ียวท่ีสําคัญแห,งหนึ่งของหมู,บ�าน  

 อย,างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบจุดเด,นของแหล,งท,องเท่ียวโดยชุมชนจากท่ีอ่ืนนั้นพบว,า 

ชุมชนแต,ละแห,งได�เล็งเห็นคุณค,าของแหล,งท,องเท่ียวบ�านตัวเอง ภายหลังจากท่ีเกิดผลกระทบจากคน

นอกหรือนักท,องเท่ียว อย,างเช,น ถํ้าแม,ละนา ท่ีมีทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ คือไข,มุกในถํ้า

ได�เริ่มสูญหายจึงมีการระดมสมองในการแก�ไขปIญหาดังกล,าว เป�นต�น แต,สําหรับเส�นทางสงครามโลก 

ครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) นั้น สิ่งท่ีแตกต,างก็คือ เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง ช,วงเวลานั้น

ทหารญ่ีปุBนได�ท้ิงข�าวของเครื่องใช�ต,าง ๆ ไว�บนเส�นทางเป�นจํานวนมาก แต,ในช,วงเวลาต,อมา ได�มี

ชาวบ�านนําเหล็กไปขายบ�าง วัตถุบางอย,างก็ถูกนํามาเก็บไว�ท่ีอนุสรณ'สถานมิตรภาพขุนยวมบ�าง ซ่ึง
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การเคลื่อนย�ายวัตถุต,างออกนอกพ้ืนท่ีนั้น เหตุการณ'ดังกล,าวจะเห็นว,าไม,ได�มีใครมองว,าเป�นเรื่อง

สําคัญ หรือเป�นคุณค,าท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร' จนกระท่ังได�มีการศึกษาวิจัย โดยมีผู�ร,วมนําทางคือ  

นายณัฐพล สุวรรณสังข'คนบ�านต,อแพท่ีสามารถบอกจุดท่ีพบหลักฐานท่ีสําคัญสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 

2 ท่ีหลงเหลืออยู,บนเส�นทางสายนี้ และทําให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้เป�นเส�นทางท,องเท่ียวใน

ท่ีสุด   

 องค�ประกอบท่ี 2 องค�กรชุมชน: คณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านต�อแพ 
 จากการสัมภาษณ'กลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพข�างต�นนั้น 

สามารถทราบถึง ความเป�นมาของการจัดต้ังคณะกรรมการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพท่ี

เก่ียวข�องกับการจัดการการท,องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น โดยสามารถแบ,งประเด็น

สําคัญได�ดังนี้  

 ผู!นําและผู!ร�วมบุกเบิก มี 2 คน คือ นายชัยเดช สุทินกรณ' ผู�ใหญ,บ�านบ�านต,อแพ และ

นายณัฐพล สุวรรณสังข' มีความสนใจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้เป�นแหล,งท,องเท่ียวและได�มี

การชักชวนคณะกรรมการหมู,บ�านและชาวบ�านท่ีสนใจเข�าไปดู และพัฒนาเส�นทางประวัติศาสตร'ให�

เป�นแหล,งท,องเท่ียว ซ่ึงความสนใจของผู�ท่ีบุกเบิกนั้นมีความสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร' เพราะ

อย,างนายณัฐพล สุวรรณสังข' นั้นเป�นผู�ท่ีชักชวนให�ทีมวิจัย เข�าไปศึกษาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

เป�นครั้งแรก ซ่ึงนอกจากเป�นผู�นําทางแล�ว ยังเป�นผู� ท่ีถ,ายทอดและเป�นผู�ช,วยชี้หลักฐานสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 2 บนเส�นทางอีกด�วย ส,วนผู�ใหญ,บ�านบ�านต,อแพนั้นก็เคยเป�นเคยร,วมเดินทางไปกับ

ทีมวิจัยและเล็งเห็นถึงความสําคัญของหลักฐานท่ีพบเช,นกัน  

 ผู!นําเป8นกลไกหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ!านต�อแพ ในการเข�าร,วม

กลุ,มท่ีทํางานสําหรับโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพนั้น เริ่มจากคณะกรรมการการ

ท,องเท่ียวบ�านต,อแพท่ีเป�นคณะกรรมการหมู,บ�าน และมีกลุ,มชาวบ�านท่ีสนใจเข�าร,วมจึงได�มีการ

รวมกลุ,มจัดต้ังคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนั้น จากการสัมภาษณ'ความรู�เบื้องต�นพบว,า 

ชาวบ�านส,วนใหญ,ทราบว,าเส�นทางนี้เป�นเส�นทางสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต,ไม,ได�มองว,ามีความสําคัญ

เพราะไม,ได�ใช�เป�นเส�นทางหลัก ต,อมามีการชักชวนของผู�ใหญ,บ�าน และเห็นว,าเส�นทางนี้มีเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร'ของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อย,างเช,น ตอนท่ีผู�ใหญ,บ�านได�มีการนําเสนอภาพถ,าย

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในท่ีประชุมตอนอบรมแผนชุมชน ได�ให�ความสนใจ และเห็นว,าสามารถ

พัฒนาให�เป�นแหล,งท,องเท่ียวได� จึงได�เข�าร,วมโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนในท่ีสุด  

ด�วยเหตุผล ดังกล,าวนั้นแสดงให�เห็นว,า ผู�นํานั้นมีศักยภาพมากพอ ในการรวมกลุ,มคนจากท่ีไม,เคย

สนใจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และบางคนก็ไม,เคยสัมผัสเส�นทางดังกล,าวให�กลายมาเป�นส,วนหนึ่ง

ของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�  
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 องค�ประกอบท่ี 3 ด!านการจัดการ: กําหนดกฎกติกา และการวางแผน งบประมาณ   
 สําหรับการจัดการการท,องเท่ียวท,องเท่ียวโดยชุมชนนั้น ในท่ีนี้สามารถแบ,งกลุ,มท่ี

เก่ียวข�องกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยการเปรียบเทียบกับการทบทวนแนวคิดของการ

ท,องเท่ียวโดยชุมชนนั้น สามารถแบ,งเป�นประเด็นสําคัญดังนี้ 

 การแบ�งฝ5ายคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ!านต�อแพเป8นไปตามความถนัดของแต�ละ
คน เป�นกลุ,มท่ีเก่ียวข�องกับการจัดการการท,องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป�นหลัก ซ่ึง

ลักษณะของกลุ,มองค'กรชุมชนนั้นสอดคล�องกับแนวคิดของ พจนา สวนศรี ได�กล,าวถึง บทบาทองค'กร

ชุมชนนั้น ต�องมีการสร�างกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล�อมและวัฒนธรรมและการท,องเท่ียว2 คือ 

เป�นกลุ,มท่ีมีการประชุมเรื่องการสร�างกฎกติกาสําหรับนักท,องเท่ียว มีการกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 การแบ,งฝBายหน�าท่ีของแต,ละคน (ภาพท่ี 31) รวมถึงการลงมือลง

แรงในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เช,นกัน ดังตัวอย,างต,อไปนี้  

 ตัวอย�างกรรมการฝ5ายรวบรวมองค�ความรู!และวัฒนธรรมชุมชนนั้น ในช,วงของการเก็บ

ข�อมูลและสังเกตการณ' ในกิจกรรมของการอบรมมัคคุเทศก' ตอนทดลองนําเท่ียวนั้น แสดงให�เห็นว,า 

อาสาสมัครมัคคุเทศก'นั้นท่ีสามารถถ,ายทอดเรื่องราวเหตุการณ'ในช,วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�มากท่ีสุด 

มีท้ังสิ้น 2 คน ด�วยกัน คือ นายณัฐพล สุวรรณสังข' และ นายกองคํา ฟูมา ซ่ึงการถ,ายทอดเรื่องราวนั้น

สามารถเล,าเหตุการณ'ท่ีเก่ียวข�อง ตัวอย,างเช,น การเล,าประวัติของหลุมเพลาะ ท่ีพบบนเส�นทางจาก

นายณัฐพล สุวรรณสังข' เป�นต�น 

 ตัวอย�างกรรมการฝ5ายกิจกรรมและการประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว ในการลงพ้ืนท่ีทุก

ครั้ง  จะมีกลุ,มท่ีนําหน�า หนึ่งในนั้นคือ นายสุพรรณ ประไพวิทย' เป�นคนหนุ,มคนหนึ่งท่ีถือว,าเป�นคน

เบื้องหลังท่ีทําให�เส�นทางเดิน ในช,วงกิจกรรมทดลองนําเท่ียวนั้น สามารถเดินได�สะดวก สิ่งท่ีได�จาก

การสัมภาษณ'คณะกรรมการคนนี้ ก็คือ ความต�องการท่ีจะพัฒนาเส�นทางนี้เป�นเส�นท,องเท่ียว ใน

ขณะเดียวกันก็คือ ได�มีการเปรียบเทียบกับท่ีบ�านแม,ละนาท่ีตนเคยไป และพบว,ากระบวนการจัดการ

การท,องเท่ียวนั้นต�องมีการจัดการอย,างค,อยเป�นค,อยไป     

                                                 

 2 พจนา สวนศรี, คู�มือการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน = Community based 
tourism handbook (กรุงเทพฯ: โครงการท,องเท่ียวเพ่ือชีวิตและธรรมชาติ, 2546). 
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 การเข!าร�วมพัฒนาเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให!เป8นแหล�งท�องเท่ียว กลุ,มคนท่ีมีการ
วางแผนและจัดการการปรับปรุงพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น มีกลุ,มผู�นําคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพเป�นหลัก การท่ีจะเข�าไปพัฒนาเส�นทางนั้น ได�มีการนัดหมายของผู�ใหญ,บ�านเป�น
หลัก คือจะมีการประกาศเสียงตามสายเพ่ือประชาสัมพันธ'ให�ชาวบ�านทราบ หากใครสนใจเข�าร,วมก็ไป
ได�เลย ไม,ต�องมีการเขียนใบสมัคร3 สะท�อนให�เห็นว,ากลุ,มคณะกรรมการนั้นเคารพในการตัดสินใจของ
ผู�นําชุมชนเป�นสําคัญ รวมถึงแสดงให�เห็นถึงการเปUดโอกาสให�ชาวบ�านท่ีสนใจเข�าร,วมไปพัฒนา
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อย,างอิสระ โดยไม,จําเป�นต�องมีตําแหน,งในคณะกรรมการการท,องเท่ียว  
 นอกจากนี้ การเข�าร,วมพัฒนาเส�นทางนั้น ยังได�รับค,าจ�างรายวันทุกครั้ง อย,างเช,น กองคํา  
ฟูมา กล,าวว,า “การไปสร�างห�องน้ําท่ีบริเวณห�วยปลามุง ได�วันละ 200 บาท แต,ถ�าไปพัฒนาใกล� ๆ ได�
วันละ 150 บาท แต,บางครั้งก็ไปโดยไม,ได�ค,าจ�าง”4 จากตัวอย,างคําสัมภาษณ'แสดงให�เห็นว,า ในการ
พัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�มีการจัดสรรงบประมาณให�กับผู�ท่ีเข�าไปพัฒนาเส�นทางด�วย
เช,นกัน 
 การกําหนดกฎกติกาของการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จะ
เห็นว,ากลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวนี้ ได�มีการประชุมกันภายในกลุ,มและเสนอกฎกติกาออกมา
เป�นลายลักษณ'อักษรสําหรับนักท,องเท่ียว ท้ังสิ้น 11 ข�อ โดยกฎกติกานั้นมีความคล�ายคลึงกับกฎ
กติกาหมู,บ�านท่ีบันทึกไว�ในแผนหมู,บ�านปD 2553 ท้ังสิ้น 9 ข�อ5 ซ่ึงสิ่งท่ีคณะกรรมการการท,องเท่ียว
บ�านต,อแพได�คิดข้ึนใหม, ก็คือ ห�ามล,าสัตว' ต�องเดินตามเส�นทางท่ีกําหนด และ แต,งกายสุภาพ
เรียบร�อย ซ่ึงกฎกติกา 3 กฎใหม,สําหรับนักท,องเท่ียวนั้น เป�นสะท�อนถึงการท,องเท่ียวท่ีเน�นในเรื่อง
ของการอนุรักษ'ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการตระหนักถึงความปลอดภัยของนักท,องเท่ียว 
 กฎกติกาในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล�อมหรือวัฒนธรรมนั้น ได�มีการนํากฎของหมู,บ�าน
ท่ีมีอยู,เดิมนั้นมาปรับใช�เป�นกฎกติกาบนเส�นทางการท,องเท่ียวแห,งนี้เช,นกันรวมถึงการเตรียมแผนการ
การจัดการการท,องเท่ียวโดยนําเรื่องท่ีได�มีการอบรมวางแผนชุมชน ซ่ึงเป�นผลท่ีได�จากการระดมสมอง
ในวันท่ีได�มีการอมรมแผนชุมชน  
 อย,างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับตัวอย,างของแหล,งท,องเท่ียวท่ีได�ทบทวนวรรณกรรมใน
บทท่ี 2 นั้นคือ การเกิดการจัดการของตัวอย,างแหล,งท,องเท่ียวนั้นเป�นการสร�างกฎกติกาอันเนื่องมาจาก
การเกิดปIญหาข้ึนในท�องถ่ิน เช,น บ�านแม,กําปอง เกิดปIญหาในเรื่องของการกําจัดขยะ ดังนั้นกลุ,มผู�นํา

                                                 

 3 สัมภาษณ' สังเกต สุวรรณสังข', คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ, 10 กุมภาพันธ' 
2555. 
 4 สัมภาษณ' กองคํา ฟูมา,คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ, 10 กุมภาพันธ' 2555.   
 5 อ,านเพ่ิมเติมท่ีภาคผนวก 
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จึงมีการประชุมเพ่ือท่ีจะระดมความคิดและหาทางออกให�กับปIญหานี้ ในทางตรงกันข�ามบ�านต,อแพ 
เกิดการจัดการท,องเท่ียวโดยท่ียังไม,มีปIญหาด�านการท,องเท่ียวเกิดข้ึน ดังนั้นสิ่งท่ีสร�างมา หรือกําหนด
ข้ึนมานั้นจึงได�มีการนํากฎของหมู,บ�านท่ีมีมาอยู,เดิมนั้น เป�นการปูทางของกฎกติกาเพ่ิมข้ึน อย,างไรก็
ตาม ในช,วงการอบรมทําแผนอบรมนั้น คนท่ีได�เสนอเรื่องของการจัดการขยะ คือ นายจรูญ จันตะกอง
นั้น ถือว,าเป�นเสนอในแง,ของแนวทางการจัดการเพราะแกเล็งเห็นถึงการท้ิงขยะในปBา ซ่ึงในท่ีประชุม
ได�รับไว�พิจารณาไว�เป�นแนวทางการจัดการต,อไป           
 บทบาทและหน!าท่ีของผู! ท่ีมีส�วนเก่ียวข!องอ่ืน ๆ เป�นกลุ,มท่ีเก่ียวข�องในเรื่องของ
ส,วนประกอบต,าง ๆ ท่ีมีส,วนทําให�เกิดกลไกของการจัดการการท,องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ให�สมบูรณ'มากยิ่งข้ึน  
 หน,วยงานท�องถ่ินท่ีคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนั้นกล,าวถึงมากท่ีสุดในการเข�า
มา ก็คือ องค'การบริหารส,วนตําบลแม,เงา ซ่ึงเป�นหน,วยงานท่ีมีส,วนร,วมในด�านของการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือให�กลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพไปพัฒนาและลงมือปรับปรุงเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือพัฒนาให�สถานท่ีนี้เป�นแหล,งท,องเท่ียว ส,วนในเรื่องของการศึกษาค�นคว�า
เก่ียวกับเหตุการณ'และหลักฐานท่ีเก่ียวข�องบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ โครงการสืบค�นและ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม,ฮ,องสอน  
 และอีกหนึ่งหน,วยงานท�องถ่ินท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดก็คือ หน,วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 
วิทยาลัยชุมชนแม,ฮ,องสอน ทําหน�าท่ีประสานงานโดยเชิญวิทยากรมาอบรมให�กับคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�รับการอบรมในเบื้องต�นก,อนการเปUดเป�นแหล,งท,องเท่ียว รวมถึงให�ความ
ช,วยเหลือเม่ือทางคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพต�องการความช,วยเหลือ     
 องค�ประกอบท่ี 4 ความรู!บนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 ในรูปแบบจากกิจกรรมด�านการท,องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น พบว,า 
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ได�มีการท,องเท่ียวเพ่ือเรียนรู�ได�ท้ังสิ้น 3 รูปแบบ คือ  
 1. การเรียนรู! เรื่องเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ  ในการลงพ้ืนท่ีสํารวจเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 คือการเรียนรู�ทรัพยากรธรรมชาติบนเส�นทางทุกครั้ง ตัวอย,างเช,น ช,วงของการ
ทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 กลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพสามารถ
ถ,ายทอดเรื่องราวจากสิ่งท่ีเห็นได�อย,างเป�นธรรมชาติมากท่ีสุดนั่นก็คือ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีปรากฏอยู,
บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ ผักท่ีข้ึนในปBาท่ีนํามาประกอบอาหารได� เช,น ผักกูด รวมถึง
สมุนไพรแก�โรคต,าง ๆ นอกเหนือจากพืชผักสมุนท่ีรับประทานได� นายกองคํา ฟูมา ยังได�แนะนําให�
รู�จักต�นไม�ใหญ, อายุร,วมร�อยปD ไม,ว,าจะเป�น ต�นสัก ต�นมะม,วง ต�นตะเคียน เป�นต�น ส,วนน้ําตกห�วยปลา
มุง หรือ ตาดมรกต ปลามุง กุ�ง และท่ีสําคัญปBาผืนนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ'ทางธรรมชาติ   
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 2. เรียนรู!เก่ียวกับเส!นทางด!านประวัติศาสตร�สงครามโลกครั้งท่ี 2 การเรียนรู�ท่ีได�นั้นจะ

เป�นการได�เห็นหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 บนเส�นทางดังกล,าว ซ่ึงทางกรรมการการท,องเท่ียว

ได�มีการกําหนดจุดท,องเท่ียว 7 จุดดังท่ีกล,าวไว�ในบทท่ี 4  

 3. เรียนรู!เก่ียวกับภูมิปQญญาชาวบ!านในการพักแรมในป5า การเลือกพ้ืนท่ีสร�างท่ีพักนั้น 

จะเลือกพ้ืนท่ี ใกล�แหล,งน้ํา สามารถท่ีจะทําท่ีพักและใช�เป�นพ้ืนท่ีในการก,อไฟเพ่ือประกอบอาหารได� 

ซ่ึงภาชนะต,าง ๆ นั้น เป�นการทําข้ึนมาใหม,ด�วยไม�ไผ, เช,น แก�วน้ํา การหุงข�าว และการต�มน้ําด่ืมด�วย

กระบอกไม�ไผ, นอกจากนี้ ยังได�เรียนรู�ถึงวิธีการดักจับกุ�งในลําห�วย ซ่ึงสิ่งเหล,านี้ถือเป�นการสะท�อนให�

เห็นถึงภูมิปIญญาของการพักแรมในปBาของคนบ�านต,อแพเป�นอย,างมาก 

 จากการวิเคราะห'ด�านองค'ประกอบของการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพนั้น พบว,า

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น ถือเป�นสถานท่ีท่ีอุดมไปด�วยคุณค,าท้ังทรัพยากรและวัฒนธรรม 

นอกจากนี้เส�นทางจึงถูกพัฒนาให�เป�นแหล,งท,องเท่ียวด�วยการผลักดันจากคนในชุมชนบ�านต,อแพ ซ่ึง

เป�นผู�นําท่ีมีศักยภาพ รวมถึงกลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ ก็ได�มีการจัดต้ังกฎ กติกา 

และลงพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยมีจุดประสงค'ท่ีอยากให�นักท,องเท่ียวได�เข�าไปสัมผัสกับ

เรื่องราวทางประวัติศาสตร'ท่ีสําคัญ และการสัมผัสวิถีชีวิตในปBา ซ่ึงเป�นสะท�อนถึงภูมิปIญญาชาวบ�าน

ของคนบ�านต,อแพ และอยากท่ีจะอนุรักษ'เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ไว�ต,อไป 

 

การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

 ผลจากการศึกษาโครงการจัดการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

บ�านต,อแพต้ังแต,แรกเริ่ม จนกลายเป�นเส�นทางท,องเท่ียวในทางกายภาพแล�วนั้น และการจัดกิจกรรม

การฝVกอบรมหลักสูตรต,าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการท,องเท่ียวบ�านต,อแพกําหนดข้ึนนั้น มีกระบวนการ

จัดการเตรียมความพร�อมเพ่ือการท,องเท่ียวเสร็จสมบูรณ'ตามระยะเวลาท่ีโครงการกําหนด 1 ปD (พ.ศ. 

2554-2555) สามารถสรุปเป�น 3 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นท่ี 1 จุดเปล่ียนของเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากเส!นทางรกร!างกลายเป8น
เส!นทางการท�องเท่ียว  
 ในหัวข�อนี้จะเป�นการเชื่อมโยงผลจากการศึกษาท่ีมีความสอดคล�องกับกระบวนการเตรียม

ความพร�อมตามหลักการของการท,องเท่ียวโดยชุมชน ดังนั้น อันดับแรกท่ีอธิบายก็คือ ช,วงของการชั่งใจ 

 กลุ,มคนท่ีเก่ียวข�องก็คือ กลุ,มคนนอกท่ีเข�ามาทําการศึกษาพ้ืนท่ีคือ กลุ,มนักวิจัยโครงการ

สืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผ�า-ขุนยวม จังหวัดแม,ฮ,องสอน ท่ีเข�ามา

ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีบ�านต,อแพในช,วงเวลาประมาณปลายปD พ.ศ. 2550 กลุ,มนักวิจัยได�เข�ามาศึกษา

พ้ืนท่ีในฐานะท่ีเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ เป�นแหล,งเรียนรู�โบราณคดีสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 
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2 และใช�เส�นทางนี้เป�นความรู�ทางโบราณคดีท่ีสําคัญเรื่องหนึ่งของงานวิจัย ซ่ึงนอกจากกลุ,มนักวิจัย 

คนในท�องถ่ินนําทาง คือ ซ่ึงประจวบเหมาะกับการท่ีคนในท�องถ่ินโดยเฉพาะอย,างยิ่งผู�ใหญ,บ�าน ผู�ท่ีมี

แนวคิดอยากพัฒนาให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ดังกล,าวเป�นแหล,งท,องเท่ียว ซ่ึงได�ร,วมเดินทางไป

กับคณะนักวิจัย 

 อย,างไรก็ตามภายหลังจากการสํารวจ กลุ,มนักวิจัยได�นําเสนอและเผยแพร,ความสําคัญ

ของเส�นทางดังกล,าวท่ีมีคุณค,าและความสําคัญในเรื่องราวทางประวัติศาสตร'ช,วงสมัยสงครามโลกครั้ง

ท่ี 2 ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดแม,ฮ,องสอน ซ่ึงหลังจากการเผยแพร,ก็มีหน,วยงานท�องถ่ินท่ีสนใจ และอยากจะ

มีส,วนร,วมในการจัดการเส�นทางเพ่ือการท,องเท่ียว 

 หลังจากเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ถูกนํามาเผยแพร,ทางงานวิชาการนั้น ทําให�

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 กลับมามีคุณค,าในฐานะมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงทําให�ผู�คนในชุมชน

กลับมาให�ความสนใจอีกครั้ง จากเส�นทางเดินปBากลายเป�นฐานะแหล,งมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน

ท่ีสามารถพัฒนาเป�นแหล,งท,องเท่ียวได� ซ่ึงก,อนหน�านี้กล,าวได�ว,าคนในชุมชนจะทราบเพียงแค,ว,า

ทางเดินทหารญ่ีปุBนสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 และมีเพียงผู�เฒ,าผู�แก,ท่ีร,วมสมัยจะทราบและสามารถเล,า

เรื่องเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นี้ในฐานะท่ีเคยเห็นซากรถ เคยใช�เป�นเส�นทางสําหรับหาของปBา 

และเคยใช�เส�นทางในฐานะเป�นท่ีเลี้ยงสัตว' 

 อย,างไรก็ตาม ซ่ึงในช,วงเวลาเดียวกันหน,วยงานท่ีเข�ามาเสนอโครงการการท,องเท่ียวโดย

ชุมชนให�กับชุมชนต,อแพ ก็คือ วิทยาลัยชุมชนแม,ฮ,องสอน หน,วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ได�มีการ

เตรียมเนื้อหาและมีวิทยากรมาอธิบายโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชน พร�อมท้ังมีการวางแผน

งบประมาณให�กับชุมชนบ�านต,อแพ  

 ประเด็นท่ี 2 กระบวนการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส!นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2  
 ผลจากการศึกษาจะเห็นว,า กระบวนการหลักของการเตรียมความพร�อมของการจัดการ

การท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 บ�านต,อแพ คือ การจัดอบรมหลักสูตร โดยแต,

ละหัวข�ออบรมนั้นมีระยะเวลากําหนด โดยมีผู�ใหญ,บ�านและคณะกรรมการหมู,บ�านเป�นผู�มีส,วนร,วม

หลักในการเข�าอบรม ซ่ึงเม่ือศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่องของการเตรียมความพร�อม และ

หลักการ 10 ประการของการท,องเท่ียวโดยชุมชน รวมถึงการศึกษาตัวอย,างแหล,งท,องเท่ียวท่ีมีการ

จัดการท,องเท่ียวโดยชุมชนนั้นมีความแตกต,างกันของการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทาง

สงครามโลกครั้งท่ี 2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. กระบวนการจัดการการท�องเท่ียวในช�วงแรก พ.ศ. 2554 (การทําความเข!าใจพ้ืนท่ี 
การถอดความรู! และส่ิงท่ีจะช�วยเติมเต็ม) สามารถสรุปกระบวนการจัดการการท,องเท่ียวในเบื้องต�น
ได�ดังแผนผังท่ี 9 
 

 
 
แผนผังท่ี 9 สรุปกระบวนการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ 
 
 จากการศึกษาทบทวนตัวอย,างของแหล,งท,องเท่ียวท่ีมีการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชน
นั้น จะเห็นว,าช,วงแรก คือมีการรวมตัวกันทํางานวิจัยเก่ียวกับการประวัติพ้ืนท่ีชุมชนตนเอง มีการ
ถ,ายทอดแลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตประจําวันของปราชญ'ชาวบ�าน และในการถอดความรู�จากกลุ,ม
ชาวบ�านด�วยกันเองนั้นจะใช�เวลาแบบค,อยเป�นค,อยไป โดยกระบวนการต,าง ๆ นั้น เป�นกิจกรรมท่ี
ดําเนินการด�วยการวิจัยร,วมกับกลุ,มคนภายนอกท่ีมีความรู�ด�านการจัดการการท,องเท่ียวโดยตรง ซ่ึง
เม่ือเทียบกับการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพนั้น สามารถนํามาสรุปดังแผนผังท่ี 2 ดังนี้ 
 1. การสร!างความเข!าใจในพ้ืนท่ี การเริ่มต�นของโครงการการจัดการการท,องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต,อแพนั้น ไม,ได�เกิดข้ึนจากปIญหาหรือผลกระทบท่ีมีนักท,องเท่ียวเข�ามาท,องเท่ียวเช,นเดียว
แหล,งท,องเท่ียวท่ีได�กล,าวในบทท่ี 2 แต,เกิดข้ึนจากความต�องการของกลุ,มผู�นําชุมชนท่ีอยากให�หมู,บ�าน
เป�นแหล,งท,องเท่ียว เพราะแต,เดิมหมู,บ�านต,อแพ นั้นมีนักท,องเท่ียวนิยมเข�าเท่ียววัดต,อแพอยู,แล�ว ซ่ึง
มาเท่ียวแล�วก็กลับไป คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพจึงอยากให�มีการจัดร�านค�าของหมู,บ�าน
เพ่ือขายของท่ีระลึก เพ่ือให�ชาวบ�านมีรายได�ทางหนึ่ง และอยากพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�
เป�นแหล,งท,องเท่ียวเพ่ิมจากการท,องเท่ียวภายในหมู,บ�าน ประจวบเหมาะกับอาจารย' จากทางวิทยาลัย
ชุมชนแม,ฮ,องสอน หน,วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม มีโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชน และกําลัง
เลือกหมู,บ�านท่ีมีศักยภาพในการเข�าร,วมโครงการเข�ามา จึงมีการนําเสนอและทําประชาพิจารณ'ใน
หมู,บ�านต,อแพ จนทําให�เกิด โครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพ อย,างเป�นทางการ 
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  ในประเด็นนี้ แสดงให�เห็นถึงจุดเริ่มต�นท่ีแตกต,าง ในการสร�างความเข�าใจในพ้ืนท่ีของ
หมู,บ�านต,อแพ และแหล,งท,องเท่ียวโดยชุมชนอ่ืน จะเห็นได�ว,าจุดเริ่มต�นท่ีเกิดข้ึน ไม,ได�เกิดข้ึนจาก 
“ปIญหา” แต,เกิดจาก “ผู�นําชุมชนริเริ่ม” โดยเห็นถึงทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีในพ้ืนท่ี และเห็นว,าการ
ท,องเท่ียว สามารถสร�างรายได�อีกทางหนึ่งให�กับชุมชน เม่ือผู�นําชุมชนจุดประกาย คณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพก็เข�าร,วมบุกเบิกร,วมกับผู�นําชุมชน ในขณะเดียวกันนักท,องเท่ียวก็ต�องได�ของท่ี
ระลึกกลับไปด�วย การริเริ่มดังกล,าวได�มีการจัดทําแผนเพ่ือเสนอกับองค'การบริหารส,วนตําบลแม,เงา
ต้ังแต,ปD 2553 แล�ว แต, โครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชน นั้นมาจากอาจารย'จากหน,วยการจัด
การศึกษาอําเภอขุนยวม นําโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนมาเสนอในชุมชน และเป�นผลให�เกิดเป�น
โครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพ โดยมีการแนะนําโครงการ รวมถึงอธิบายเพ่ือให�ชุมชน
เข�าใจความหมาย และกระบวนการจัดการการท,องเท่ียวแบบการท,องเท่ียวโดยชุมชน  
  ข�อดีของการจัดโครงการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพดังกล,าวนั้น เป�นการได�
ผลประโยชน'ร,วมกัน คือ คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพมีกลุ,มคนภายนอกท่ีเข�ามาช,วยในการ
จัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชน ส,วนทางหน,วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม ก็สามารถดําเนินโครงการ
ดังกล,าวได�ตามนโยบายของวิทยาลัยชุมชนแม,ฮ,องสอน อย,างไรก็ตามสิ่งท่ีผู�ศึกษาเห็นถึงสิ่งท่ีโครงการ
การท,องเท่ียวโดยชุมชนในช,วงแรกท่ีขาดการคํานึงถึงก็คือ ในช,วงของการสร�างความเข�าใจในพ้ืนท่ี นั่น
คือ ลักษณะของการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพความเป�นไปได�ของพ้ืนท่ีในการท,องเท่ียว เพราะจาก
การทบทวนตัวอย,างแหล,งท,องเท่ียวโดยชุมชนอ่ืน ไม,ว,าจะเป�น บ�านแม,กําปอง บ�านแม,ละนา บ�านร,อง
กล�า จะเห็นว,า ในช,วงแรกเริ่มนั้น จะมีทบทวนความรู�ข�อมูลชุมชน ทบทวนข�อจํากัดของชุมชน โดยมี
กระบวนการวิจัยระหว,างชุมชนควบคู,กับนักวิชาการท่ีเชี่ยวชาญด�านการท,องเท่ียว ส,วนโครงการการ
ท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพ นั้น เป�นลักษณะการอบรมให�ความรู�เก่ียวกับการท,องเท่ียวโดยชุมชน 
และให�คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนําสิ่งท่ีอบรมขับเคลื่อนในการจัดการการท,องเท่ียว   
 2. การถอดความรู! สิ่งสําคัญของการเกิดการท,องเท่ียวโดยชุมชนก็คือการท่ีชุมชนให�
ความสําคัญและตระหนักถึงคุณค,าของพ้ืนท่ีตนเอง โดยคํานึงถึงการอนุรักษ'พ้ืนท่ีชุมชนตนเอง และ
ผ,ายกระบวนการวิจัยจากคนในชุมชน รูปแบบของการถอดความรู�นั้น สามารถแบ,งได�ดังนี้ 
  ประวัติของหมู�บ!าน และประเพณีวัฒนธรรมนั้น ผลการศึกษาพบว,า ประวัติหมู,บ�าน 
ประเพณีวัฒนธรรมนั้นได�มีการบันทึกนั้นอยู,ในของเอกสารทางราชการ และงานวิชาการ ได�แก, 
แผนพัฒนาของหมู,บ�านต,อแพ และงานวิจัยจากโครงการวิจัย ซ่ึงข�อมูลดังกล,าวได�มีการบันทึกไว�เป�น
ลายลักษณ'อักษรไว�อย,างเป�นทางการ  
  กิจกรรมการอบรมของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพท่ีเก่ียวกับการถอด
ความรู�เรื่องประวัติของหมู,บ�านนั้น จะอยู,ในส,วนของกิจกรรมการอบรมแผนชุมชน และการอบรม
มัคคุเทศก'  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 138 

  ดังนั้น ความรู�ท่ีได�ส,วนหนึ่งนํามาจากเอกสารท่ีมีอยู,เดิม และได�มีการแลกเปลี่ยน
ความรู� โดยมีการพูดคุยจากความทรงจําท่ีเล,าสืบทอดต,อกันมาจากผู�เฒ,าผู�แก, ซ่ึงเป�นเพียงการเล,าสู,กัน
ฟIง แลกเปลี่ยนความรู�ท่ีตนจําได� เช,น ในการทําแผนชุมชน คนท่ีเข�าร,วมอบรมนั้นได�มีการเสนอความรู�
ท่ีจําได�มาถ,ายทอดในท่ีประชุม ในขณะระหว,างท่ีประชุมนั้น มีบางคนท่ีจดบันทึกตามความสนใจของ
แต,ละคน แต,ไม,ได�มีการนําข�อมูลเนื้อหาท่ีบันทึกไว�เพ่ือนํามาผ,านกระบวนการงานวิจัย นอกจากนี้ บาง
คนก็ไม,ได�เล,าในท่ีประชุม แต,มาเล,าให�ผู�ศึกษาฟIงภายหลังการประชุมเสร็จ ท้ังนี้ผู�ศึกษาได�บันทึกไว�ใน
ผลการศึกษา       
  ความรู!บนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สามารถแบ,งความรู�ท่ีเกิดข้ึนออกเป�น 2 ด�าน
ดังนี้ 
  ประวัติศาสตร�บนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ความรู�บนเส�นทางนั้นแบ,งออกเป�น 
  งานวิจัยจากคนนอก ความรู�ในช,วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีได�มานั้นมาจากการ
รวบรวมข�อมูล แบ,งเป�น 2 ส,วนคือ ส,วนหนึ่ง มาจากการสํารวจเส�นทางและหลักฐานสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ท่ีพบบนเส�นทาง ซ่ึงในการสํารวจเส�นทางทุกครั้ง ต�องมีการนําทางและพาไปพบหลักฐานของ
นายณัฐพล สุวรรณสังข' หนึ่งในผู�บุกเบิกการท,องเท่ียวบนเส�นทางสายนี้เข�าร,วม อีกส,วนหนึ่งคือ การ
บอกเล,าจากความทรงจําของผู�เฒ,าผู�แก,ท่ีเคยร,วมสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 นักปราชญ'ท่ีสําคัญ เช,น 
นายหม,องจิ่ง สายบัว สมุห'บัญชีท่ีเคยทํางานร,วมกับทหารญ่ีปุBนในค,ายห�วยปลามุง นายยุ�น เยาวเรศ 
เคยถูกเกณฑ'เป�นแรงงาน ซ่ึงต,อมาภายหลังได�ถูกจ�างให�เป�นคนส,งเสบียง โดยการต,างวัวเข�าไปยัง
เส�นทางในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ด�วย นอกจากนี้ยังมีผู�เฒ,าผู�แก,ร,วมสมัย เช,น นายเอกกะ ประไพ
วิทย' นายคําโหย,ง สังข'ทอง ท่ีได�ให�ข�อมูลในช,วงสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากประสบการณ'ความทรง
จําของตนเอง เป�นต�น ดังนั้นสิ่งท่ีได�จากข�อมูลวิชาการคือ การบันทึกหลักฐานท่ีพบบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และการบันทึกข�อมูลท่ีได�จากความทรงจําของผู�เฒ,าผู�แก,ท่ีร,วมสมัยเหตุการณ'
ประวัติศาสตร'ท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเป�นความรู�อันมีค,ายิ่งสําหรับงานวิชาการ 
  คําบอกเล�าของคนร�วมสมัยท่ีเล�าจากรุ�นสู�รุ�น ความรู�ของคณะกรรมการการท,องเท่ียว
บ�านต,อแพนั้น นอกจากจะได�รับความรู� และทบทวนความรู�เดิมจากโครงการวิจัยแล�วนั้น ยังได�มาจาก
การบอกเล,าจากรุ,นสู,รุ,น ตัวอย,างเช,น นายสุพรรณ ประไพวิทย' มีพ,อคือนายเอกกะ ประไพวิทย' เป�นผู�
ร,วมสมัยช,วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นเล,าให�นายสุพรรณฟIง ดังนั้น ความรู�สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นายสุพรรณจึงได�รับการถ,ายทอดมาจากพ,อ เรื่องท่ีเล,านั้นเป�นช,วงท่ีทหารญ่ีปุBนมาพักท่ีวัดต,อแพ และ
การเล,าถึงข�าวของเครื่องใช�ท่ีทหารญ่ีปุBนได�ท้ิงไว� โดยเป�นเพียงการเล,า แต,ไม,ได�มีการบันทึกข�อมูล
ดังกล,าวไว� อีกท้ัง เม่ือกล,าวถึง หลักฐานในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีทหารญ่ีปุBนได�ท้ิงไว�นั้น ในอดีต
มองเป�นเพียงเหล็กท่ีสามารถขายได� และนําไปไว�ท่ีอนุสรณ'สถานมิตรภาพไทย-ญ่ีปุBน ขุนยวม ซ่ึงไม,ได�
มีใครให�ความสนใจ แต,ในปIจจุบัน มองเห็นถึงคุณค,าและความสําคัญของเส�นทางฯและหลักฐานสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และต�องการอนุรักษ'ไว�เพ่ือรุ,นลูกหลานต,อไป  
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  ความรู!ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลายบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
  ถอดความรู!ผ�านการบอกเล�า ทรัพยากรธรรมชาติบนเส�นทางนั้น มีความหลากหลาย

มาก ดังจะเห็นได�จาก พืชพรรณธรรมชาติ เช,น ต�นมะม,วงอายุร,วม 100 ปD กล�วยไม�ปBา พืชผักสมุนไพร 

รวมถึงสัตว'ต,าง ๆ เช,น ปลามุง กุ�ง เขียดแลว (กบภูเขา) เป�นต�น ข�อมูลท่ีผู�ศึกษาบันทึกนั้น ล�วนมาจาก

การบอกเล,าของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพระหว,างเดินสํารวจทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ซ่ึงลักษณะการถ,ายทอดความรู�นั้นเป�นลักษณะของการรู�จักสิ่งท่ีพบ แล�วหยิบข้ึนมา หรือชี้ให�ดู และ

บรรยายให�ฟIง 

  จากการทบทวนวรรณกรรม ด�านกระบวนการช,วงการถอดความรู�จากตัวอย,างหมู,บ�าน

ได�แก, บ�านร,องกล�า บ�านแม,กําปอง และบ�านแม,ละนานั้น เป�นไปในลักษณะท่ีสอดคล�องกัน คือ มีการ

ทํากระบวนการวิจัยในการรวบรวมข�อมูลด�วยตัวเอง ร,วมกับทีมวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการท,องเท่ียว 

เพ่ือท่ีจะสามารถเข�าใจและเรียนรู�ในสิ่งท่ีสามารถนํามาเป�นความรู�และสามารถทําให�นักท,องเท่ียวท่ีเข�า

มาท,องเท่ียวนั้นได�รับความรู�กลับไป  

  ซ่ึงในลักษณะการถอดความรู�จากหมู,บ�านต,อแพนั้น กิจกรรมท่ีมีความสอดคล�องท่ีสุด 

คือกิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก'ท�องถ่ิน โดยทีมงานวิจัยด�านประวัติศาสตร'โบราณคดี ท่ีมี

ข�อมูลจากงานวิจัยด�านประวัติศาสตร'โบราณคดีท่ีได�เผยแพร,ความรู�สู,ชุมชนอยู,ก,อนแล�ว พร�อมท้ังได�

จัดทําคู,มือความรู�ของการเป�นอาสามัคคุเทศก'ท�องถ่ินเป�นรูปเล,ม เพ่ือผู�เข�าร,วมอบรมกิจกรรมดังกล,าว

ด�วย ในกิจกรรมไม,ได�อบรมเพียงอย,างเดียว แต,ได�มีการแลกเปลี่ยนความรู�จากผู�ท่ีเข�าร,วมอบรมด�วย 

ดังนั้นคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพถือว,ามีคู,มือท่ีสามารถถอดความรู�ในท�องถ่ินท่ีสําคัญอยู,

ในมือ อีกท้ังในกิจกรรมนั้นได�มีการทดลองนําเท่ียวด�วย ดังนั้นสิ่งท่ีถอดความรู�ออกมาอย,างเป�น

รูปธรรมบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็คือ การสรุปจุดท,องเท่ียว 7 จุด และการจัดทําปYายสื่อ

ความหมายบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  

  กล,าวโดยสรุป ในช,วงของการถอดความรู�นั้น พบว,า ข�อมูลท่ีเป�นเรื่องราวสําคัญของ

หมู,บ�าน ประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงประวัติศาสตร'เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น แม�ว,าได�มีการ

บันทึกในเอกสารทางราชการ หรือทางวิชาการอยู,แล�วนั้นก็ตาม แต,ในช,วงของกระบวนการถอดความรู�

ท่ีพบท้ัง 2 กิจกรรมนั้น ทําให�ได�พบองค'ความรู�ใหม,เพ่ิมเติมจากคนท�องถ่ินมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย,าง

ยิ่งในด�านทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการตระหนักถึงสิ่งท่ีอยากจะอนุรักษ'ก็คือ หลักฐานท่ีพบบน

เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเป�นการแสดงถึงความภาคภูมิใจของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�าน

ต,อแพ และตระหนักถึงความคุณค,าของหลักฐานบนเส�นทางสายนี้ สําหรับการท,องเท่ียว และรักษาไว�

ให�รุ,นลูกรุ,นหลานต,อไป 
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 3. ส่ิงช�วยเติมเต็ม ผลจากการศึกษาพบว,า กลุ,มของผู�นําชุมชนบ�านต,อแพนั้นได�มีการ
เสนอกิจกรรมต,ออาจารย'หน,วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม เพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง ดังจะเห็นได�
จากกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องคือ การอบรมหลักสูตร รวม 5 หลักสูตร ดังท่ีกล,าวแล�วในบทท่ี 4 การอบรม
หลักสูตรท่ีมีความสอดคล�องมากท่ีสุดในการเติมเต็มศักยภาพของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ  
ก็คือ การอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก' ซ่ึงการอบรมในส,วนนี้มีการทดลองนําเท่ียว และการสรุป
ตําแหน,งของจุดพักและจุดท่ีน,าสนใจของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในหัวข�อนี้สามารถวิเคราะห'ผล
ท่ีได�จากการเข�าร,วมกิจกรรม ดังนี้  
  กิจกรรมอาสาสมัครมัคคุเทศก�  
  ในการอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก' กิจกรรมนี้เป�นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนครั้งแรกท่ีมีใน
หมู,บ�านต,อแพ โดยมีการเข�าร,วมท้ังเด็กและกลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ และหัวข�อใน
การอบรมเป�นในรูปแบบของอบรมในเรื่องการเป�นมัคคุเทศก' การความปลอดภัยแก,นักท,องเท่ียว การ
ปฐมพยาบาล และการทบทวนความรู�เก่ียวกับประวัติศาสตร'พร�อมฝVกปฏิบัติทดลองนําเท่ียว 
  ในการทดลองนําเท่ียวนั้น มีการแบ,งออกเป�น 2 ส,วนคือ อาสาสมัครมัคคุเทศก'เด็กให�
ฝVกทดลองนําเท่ียวในหมู,บ�าน ในส,วนอาสาสมัครมัคคุเทศก'ท�องถ่ินได�ฝVกทดลองนําเท่ียวบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น บุคคลท่ีสามารถเล,าเรื่องได�ชัดเจนท่ีสุดก็คือ นายณัฐพล สุวรรณสังข' และ
นายกองคํา ฟูมา ส,วนอาสามัคคุเทศก'คนอ่ืน ๆ ยังไม,กล�าท่ีจะเล,าเรื่องราวมากนักท้ังนี้ เพราะรู�จัก
เส�นทางนี้เป�นเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใช�เป�นเส�นทางเดินปBา ไม,กล�าสื่อสารภาษากลางและไม,ได�มี
ความสําคัญในการสัญจรดังเช,นอดีต อีกท้ังบางคนอย,างเช,น นายธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล และนาย
สังเกต สุวรรณสังข' เคยเข�ามาสํารวจเส�นทางนี้เป�นครั้งแรก  
  ในส,วนของกิจกรรมนี้ สิ่งท่ีช,วยเติมเต็มก็คือ การได�รับความรู�ในเรื่องของการเป�น
มัคคุเทศก'การทบทวนความรู� เ ก่ียวกับของดีของหมู,บ�านต,อแพ รวมถึงประวัติศาสตร'เส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังนี้สิ่งท่ีพบก็คือ กรรมการบางคนมีความรู�บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต,
ไม,สามารถถ,ายทอดได� คําบางอย,างนึกเป�นภาษากลางไม,ออก เช,น ในการเดิน นายบุญโยง 
อาสาสมัครมัคคุเทศก'ท�องถ่ิน ช,วงแรกไม,ค,อยพูด แต,พฤติกรรมท่ีสะท�อนออกมาก็คือ การเป�น
มัคคุเทศก'ท่ีดีคือ พยายามรอ และหันมาดูผู�ศึกษาตอนเดิน แต,พอผู�ศึกษาและทีมวิจัยชวนคุย ก็เริ่มพูด
และบรรยายมากข้ึนเช,น การแนะนําสมุนไพร เป�นต�น และอีกสิ่งหนึ่งท่ีพบคือ อาสาสมัครมัคคุเทศก'
บางคนเรียนรู� และสัมผัสเส�นทางประวัติศาสตร'ครั้งแรกในชีวิต       
  กิจกรรมการอบรมภาษาต�างประเทศ ท้ังภาษาอังกฤษและภาษาญ่ีปุBน เป�นกิจกรรมท่ี
คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�บรรจุไว�ในหัวข�ออบรม   
  จุดประสงค'ของการจัดการอบรมท้ัง 2 ภาษานั้น เป�นเพราะนักท,องเท่ียวต,างชาติท่ีเข�า
มาท,องเท่ียวท่ีวัดต,อแพ เป�นชาวตะวันตก และญ่ีปุBน ดังนั้นทางคณะกรรมการจึงอยากให�มีการอบรม
ภาษาต,างประเทศ 2 ภาษา  
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  ผลของการเข�าอบรม พบว,าคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพไม,ได�มีการเข�า
อบรมอย,างต,อเนื่อง เพราะมีเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ ประการแรก การอบรมระหว,างมัคคุเทศก'
ผู�ใหญ,กับมัคคุเทศก'น�อยในวันและเวลาเดียวกัน ซ่ึงผลท่ีได�ก็คือ การเรียนรู�ของมัคคุเทศก'น�อยสามารถ
จดจําและเรียนรู�ได�เร็วกว,ามัคคุเทศก'ผู�ใหญ, ในขณะท่ีผู�ใหญ,เรียนตามไม,ทัน จึงทําให�ไม,อยากเข�าอบรม 
ในส,วนนี้เป�นข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ'ของคณะกรรมการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ ท่ีเคยผ,านการอบรม
ภาษาต,างประเทศแล�ว ส,วนประการท่ีสอง เนื้อหาภาษาอังกฤษท่ีนํามาอบรมนั้นเป�นการฝVก
ภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันท่ัวไป ซ่ึงไม,ใช,เนื้อหาภาษาอังกฤษเพ่ือการเป�นมัคคุเทศก' 
  ในกิจกรรมนี้ ถือว,าเป�นสิ่งท่ีดีท่ีส,งเสริมความรู�ภาษาเพ่ือสื่อความหมาย แต,ผู�ศึกษาเห็น
ว,ากิจกรรมดังกล,าว ยังมีความสําคัญสําหรับในกระบวนการเตรียมความพร�อมไม,มากนัก ดังจะเห็นได�
ว,า ในกระบวนการเตรียมความพร�อมของการจัดการการท,องเท่ียวของหมู,บ�านท,องเท่ียวแต,ละแห,งนั้น 
ไม,มีกิจกรรมอบรมภาษาต,างประเทศในช,วงเริ่มต�น แต,กิจกรรมท่ีช,วยเติมเต็มนั้นเป�นกิจกรรมท่ี
เก่ียวข�องในการเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการท,องเท่ียว เช,น บ�านแม,กําปอง นั้น การบริหาร
จัดการท,องเท่ียวและการกระจายรายได�สู,ชุมชน คือเน�นการวิจัยโดยการเรียนรู�ด�านบริหารจัดการการ
ท,องเท่ียวเป�นหลัก   
  
การจัดการเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ 
 ผลท่ีได�จากการศึกษา ในเรื่องการจัดการบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น พบว,า สิ่งท่ี
เก่ียวข�องกับการพัฒนาเส�นทางทางกายภาพ ซ่ึงสามารถอธิบายได�ดังนี้  
 คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ!านต�อแพ เป8นกลุ�มหลักในการพัฒนา ผู�นําในการพัฒนา
เส�นทาง ก็คือ ชัยเดช สุทินกรณ' ผู�ใหญ,บ�านบ�านต,อแพ และคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ 
อีกท้ัง เวลานัดเข�าไปพัฒนาเส�นทางนั้น จะมีการประกาศเสียงตามสายของหมู,บ�าน โดยแจ�งล,วงหน�า 
2 อาทิตย' ซ่ึงแสดงให�เห็นถึงการเปUดโอกาสให�ชาวบ�านท่ีสนใจมีส,วนร,วมในการพัฒนาเส�นทางร,วมกับ
กับคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพได� และการไปพัฒนาแต,ละครั้ง หากเป�นระยะไกล จะได�
ค,าจ�างวันละ 200 บาท หากเป�นการพัฒนาระยะใกล� จะได�ค,าจ�าง 150 บาท ท้ังนี้แนวทางของการ
พัฒนาเส�นทางต,อไป มีความเห็นสอดคล�องกัน ท่ีต�องการให�เกิดการรวบรวมสิ่งของ และการสร�าง
อุปกรณ'เพ่ือปYองกันหลักฐานทางโบราณคดีท่ีเป�นสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 การจัดการเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ จากการวิเคราะห'องค'ประกอบ
ทางกายภาพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น พบว,า มีองค'ประกอบท้ังทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมบนสถานท่ีเด่ียวกัน ซ่ึงกล,าวได�ว,ามีคุณสมบัติท่ีสอดคล�องกับแนวคิดด�านการ
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จัดการแหล,งท,องเท่ียวเชิงอนุรักษ'ท่ีได�ให�นิยามของแหล,งท,องเท่ียวเชิงอนุรักษ'ไว�ว,า6 คือเป�นแหล,ง
ท,องเท่ียวท่ีมีเอกลักษณ'เฉพาะถ่ิน และแหล,งวัฒนธรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีท่ีรองรับ
กิจกรรมท,องเท่ียว ท่ีเน�นการเรียนรู�และการหาประสบการณ'เก่ียวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมด้ังเดิม
เป�นหลัก นอกจากนี้ลักษณะการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพนั้น เป�นการพัฒนา
ในด�านของสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให�เป�นแหล,งท,องเท่ียว ซ่ึงถือว,าเป�นการจัดการท่ีมีความ
สอดคล�องกับแนวคิดดังกล,าวเช,นกัน ดังจะเห็นได�จากรายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงการจัดการเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ 
 

ส่ิงอํานวยความสะดวก 
ส่ิงท่ีมีบนเส!นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 (เส!นทางห!วยปลามุง) 

ลักษณะของการจัดการ 

1. ส่ิงท่ีลดผลกระทบกับ
ธรรมชาติและกิจกรรมของ
มนุษย�ท่ีมีผลต�อธรรมชาติ 

มีทางเดินสําหรับนักท,องเท่ียว 
 

แผ�วถางทางเดิน 
 

2. ส่ิงส่ือความหมาย 1. ปYายบอกชื่อเรียก ณ ตําแหน,ง
ท่ีตั้ง-ของวัตถุสมัยสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 เช,น สะพานไม�  

2. ปYายบอกชื่อต�นไม�ท่ีสําคัญ และ
ต�นสมุนไพรท�องถ่ิน  

3. ปYายบอกตําแหน,งท่ีนั่งพัก  
4. ปYายบอกเส�นทาง  

1. ใช�ท,อนไม�ในปBาเป�นวัสดุของ
ตัวปYาย  

2. ใช�การทาสีเป�นพ้ืน 
3. เขียนข�อมูลด�วยลายมือของ

นายธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี
กลมกลืนกับธรรมชาติ 

1. ท่ีนั่งพัก 
2. ผนังห�องน้ํา และท่ีพัก 
3. สะพานข�ามลําห�วย 

1. เลือกจุดท่ีท,อนไม�ใหญ,ท่ี
นอนราบ เป�นท่ีนั่งพัก 

2. ห�องน้ํา ใช�ไม�ไผ,ก้ันเป�นผนัง
ห�อง 

3. ใช�ท,อนไม�เป�นสะพานข�าม
ลําห�วย 

 

                                                 

 6 ศูนย'วิจัยปBาไม� คณะวนศาสตร' มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'. คู�มือพัฒนาและออกแบบ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� (กรุงเทพฯ: ศูนย'วิจัยปBาไม� 
คณะวนศาสตร' มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร', 2541), 30.  
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 จากตารางข�างต�น สามารถอธิบายรายละเอียดได�ดังนี้  
 ส่ิงท่ีลดผลกระทบกับธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย�ท่ีมีผลต�อธรรมชาติ เนื่องจาก
เส�นทางนี้เป�นเส�นทางกลางปBา ดังนั้นคณะกรรมการท,องเท่ียวนั้น จึงได�มีการพัฒนาเส�นทางโดยการ
แผ�วถางเส�นทางให�ไว�สําหรับเพ่ือเดินเท�า ซ่ึงถือเป�นการลดผลกระทบจากธรรมชาติเพราะบางจุดนั้น
ทางเดินเดิมปกคลุมด�วยต�นไม� เวลาเดินสํารวจต�องตัดและเหยียบต�นไม�เพ่ือทะลุไปยังเส�นทางเดินเดิม 
ดังนั้นเพ่ือเป�นการปYองกันไม,ให�ต�นไม�ในปBาถูกทําลาย จึงจําเป�นต�องมีการถางเส�นทางเพ่ือเป�นทางเดิน 
ต,อไป  
 ส่ิงส่ือความหมาย สิ่งหลักท่ีใช�ในการสื่อความหมายคือ การทําปYายสื่อความหมายต,าง ๆ 
ในท่ีนี้ มีประเภทของการทําปYายสื่อความหมาย รวม 4 ประเภทดังกล,าว ซ่ึงตัวปYายนั้นได�ใช�ท,อนไม�ใน
ปBามาเป�นวัสดุหลักในการทําปYาย ส,วนเนื้อหาในปYายนั้น ส,วนใหญ,เป�นการเขียนหัวข�อหลัก สิ่งท่ี
คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�มีแนวทางไว�ก็คือ ต�องเขียนเนื้อหาในปYายเพ่ิม 
 แม�ว,า กลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนั้น ได�เลือกใช�วัสดุท่ีมีในธรรมชาติมา
เป�นวัสดุหลัก เพ่ือต�องการท่ีท่ีจะสร�างความกลมกลืนกับธรรมชาตินั้น แต,ผู�ศึกษามองว,า ลักษณะของ
ปYายอาจมีความคงทนมากกว,าเม่ือเทียบเนื้อหา เพราะการเขียนเนื้อหาปYาย และอยู,กลางแจ�งนั้น ตัว
อักษรบนปYายอาจมีการลดเลือนได�ง,ายเม่ือโดนแดดโดนฝน ซ่ึงจากการเก็บข�อมูลท่ีแหล,งท,องเท่ียวนั้น 
พบว,า สถานท่ีท,องเท่ียวท่ีมีความคล�ายคลึงกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 มากท่ีสุดก็คือ ท่ีพิพิธภัณฑ'
ความทรงจําช,องเขาขาด ซ่ึงบริเวณช,องเขาขาดเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดแสดงหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 กลางแจ�งเช,นกัน ซ่ึงวัสดุท่ีทําปYายสื่อความหมายนั้น เป�นปYายโลหะท่ีมีลักษณะคงทน เนื้อหาใน
ปYายนั้นมี 2 ภาษา ซ่ึงนอกจากปYายแล�ว ยังมีแผ,นพับท่ีให�ข�อมูลของเส�นทาง จัดทําและขายเล,มละ 20 
บาท มีเล,มภาษาไทย และเล,มภาษาอังกฤษ ซ่ึงแผ,นพับนั้น เป�นอีกช,องทางสิ่ งหนึ่ ง ท่ีทาง
คณะกรรมการการท,องเท่ียวสามารถท่ีจะจัดทําแผ,นพับเก่ียวกับเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ด�วย
กระดาษท่ีดีมีคุณภาพ แล�วจําหน,ายเป�นสินค�าท่ีระลึกได�เช,นกัน     
 ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ ในการพัฒนาเส�นทาง มีการสร�าง
สิ่งก,อสร�างใหม,เพ่ืออํานวยความสะดวก และสร�างอย,างกลมกลืนกับธรรมชาติคือ 
 ท่ีนั่งพัก ท่ีนั่งพักท่ีกล,าวถึงนั้น ไม,ได�เป�นการสร�างข้ึนใหม, แต,เป�นความบังเอิญท่ีระหว,าง
ทางเดินนั้น มีท,อนไม�เก,าขนาดใหญ,ท่ีล�มขนานพ้ืนดินอยู, 1 ท,อน ด�วยเหตุนี้กลุ,มคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพจึงประยุกต'ใช�เป�นจุดท่ีนั่งพัก ซ่ึงกลมกลืนกับธรรมชาติและสามารถนั่งพักได�
ประมาณ 10 คน  
 การสร!างผนังห!องน้ํา และท่ีพัก มีระหว,างทาง 2 แห,ง คือบริเวณค,ายห�วยทรายขาว และ
บริเวณใกล�น้ําตกห�วยปลามุงซ่ึงเป�นจุดท่ีพัก ลักษณะท่ีพักนั้น เป�นศาลาท่ีนั่งพัก ซ่ึงมีโต[ะ และเก�าอ้ี 
โดยใช�เศษท,อนไม�ในปBาเป�นวัสดุหลัก ส,วนห�องน้ํานั้น ใช�ไม�ไผ,ฝานเป�นเส�น แล�วนํามามัดเป�นแพ 
จากนั้นนํามาต,อกันเป�นผนังห�องน้ํา 
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 สะพานข!ามลําห!วย การเดินบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 บางช,วงจําเป�นต�องมีการ
เดินข�ามลําห�วย ในช,วงแรกก,อนมีการท,องเท่ียวต�องเดินลุยน้ํา แต,เม่ือการพัฒนาเส�นทาง ทาง
กรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพจึงได�มีการจัดทําสะพานข�ามลําห�วยเพ่ืออํานวยความสะดวก 
นอกจากนี้บริเวณบางช,วงเป�นสะพานไม�เก,าท่ีสร�างเพ่ือข�ามร,องเขาท่ีผุพัง ทางคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพก็ได�มีการซ,อมสะพาน โดยมีการเปลี่ยนแปลงไม�เพ่ือปYองกันอันตรายในการพลัด
ตกเช,นกัน 
 แม�ว,า กรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ ได�มีการเลือกใช�วัสดุจากธรรมชาติเป�นหลักใน
การก,อสร�างเป�นความกลมกลืนกับธรรมชาติ ซ่ึงในการจัดการดังกล,าวมีสอดคล�องกับแนวทางการ
จัดการของแหล,งท,องเท่ียวเชิงอนุรักษ' แต,เม่ือมองถึงความคงทนนั้น อาจเกิดผลกระทบเช,น หากเกิด
ไฟปBาในช,วงฤดูแล�งนั้น สิ่งท่ีเป�นปYาย สะพานไม� รวมถึงห�องน้ําอาจถูกทําลายจากไฟปBาได� เป�นต�น   
 ส่ิงขับเคล่ือนในการพัฒนาเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็คือ งบประมาณในการพัฒนา
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพราะจากการสัมภาษณ'คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพท้ัง 12 
คน พบว,าเสียงส,วนมากเม่ือกล,าวถึง การดําเนินการในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นอกจากการมีส,วนร,วมจากคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพและชาวบ�านต,อแพนั้น ก็คือ
งบประมาณจากองค'การบริหารส,วนตําบล   
 ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ช,วงท่ีพัฒนาเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 พบว,า ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีดังนี้   
 การเคล่ือนย!ายหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 บนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี2 
 สิ่งท่ีพบการเปลี่ยนแปลงคือ การเคลื่อนย�ายซากรถกระบะ ดังจะเห็นได�จากตารางท่ี 1 ใน
บทท่ี 4 นั้น ต,อมาเม่ือมีการพัฒนาเส�นทางให�เป�นแหล,งท,องเท่ียว คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อ
แพได�ทําการเปลี่ยนแปลง โครงรถนี้โดยการนําชิ้นส,วนของหัวรถท่ีเดิมอยู, ห,างจากกระบะรถประมาณ 
3 เมตร มาต,อท่ีบริเวณชิ้นส,วนกระบะของรถบรรทุก เพ่ือทําให�ตัวรถนั้นมีเค�าโครงรถให�มากท่ีสุด 
เนื่องจากคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนั้นเห็นว,า การนําหัวรถมาต,อกับซากกระบะ
รถบรรทุกนั้น เพ่ือจะเป�นจุดท่ีทําให�นักท,องเท่ียวสามารถถ,ายรูปและดูสวยงาม 
 แต,หากมองมุมในทางวิชาการ ในเรื่องของการเคลื่อนย�ายหรือดัดแปลงความเป�นด้ังเดิม
ของมรดกทางวัฒนธรรม ถือว,าเป�นเรื่องท่ีสําคัญมาก อภิญญา บัคคาลา ได�เน�นเรื่องการจัดการมรดก
ทางวัฒนธรรมสมัยสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 ว,าต�องเคารพและคํานึงถึงความจริงแท� (Heritage 
Authenticity)7 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้น ได�เป�นไปตามแนวคิดของอภิญญาในเรื่อง

                                                 

 7 อภิญญา บัคคาลา อรุณนภาพร, การจัดการมรดกวัฒนธรรมทางรถไฟสายมรณะ 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ'มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร', 2555), 79. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 145 

ของความจริงแท� คือ ความจริงแท�ของตัวมรดกทางวัฒนธรรม เม่ือมองย�อนกลับมา ความจริงแท�ของ
การพบหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท้ังกระบะรถ และโครงหัวรถ ได�สูญหายไป ผลกระทบท่ี
ตามมานั้นไม,ได�ถูกทําลาย แต,เป�นการนํามาจัดวางใหม,ส,งผลให�การสื่อความหมายของมรดกทาง
วัฒนธรรมผิดแปลกไปจากเดิม       
 การตระหนักถึงคุณค�าและความสําคัญบนเส!นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของคนใน
ชุมชน การมองเห็นคุณค,าความสําคัญนั้นแบ,งออกเป�น 2 ช,วงเวลาคือ 
 ก�อนท่ีมีโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านต�อแพ มีเพียงกลุ,มคนเล็ก ๆ ท่ีเห็นถึง
ความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็คือ นายณัฐพล สุวรรณสังข' และนายชัยเดช  
สุทินกรณ' ผู�ใหญ,บ�านบ�านต,อแพ ซ่ึงผู�ท่ีนําทางร,วมกับทีมวิจัยท่ีศึกษาสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 พร�อมกับชักชวนกลุ,มคณะกรรมการหมู,บ�านร,วมกันผลักดันให�เกิดการท,องเท่ียวบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ส,วนหลักฐานสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีบนเส�นทางนั้น เป�นช,วงท่ีมีของเยอะ ๆ 
นั้น เม่ือใครเอาไปขายก็ขายไป ส,วนหนึ่ง นํามาไว�ท่ีวัดต,อแพ แต,ไม,ได�มองว,าเรื่องนี้มีคุณค,ากับตนเอง  
 ความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส,วนใหญ,ก็คือ เป�นแหล,งทํามาหากิน เพ่ือหา
ของปBา รวมไปถึงเป�นเส�นทางเดินลัดไปค�าขายยังหมู,บ�าน ห�วยค่ี ห�วยส�าน ตําบลแม,ก๊ิ บ�านห�วยต�นนุ,น 
เป�นต�น  
 โครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ!านต�อแพเกิดข้ึน พบว,า กลุ,มคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพ ท่ีเข�าร,วมพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เห็นถึงความสําคัญของเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 มากยิ่งข้ึนในฐานะเส�นทางสมัยประวัติศาสตร'สงครามโลกครั้งท่ี 2 นอกจากนี้ 
คณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพต�องการท่ีจะทําการอนุรักษ'หลักฐานทางโบราณคดีท่ียังคง
ปรากฏร,องรอยหลงเหลืออยู,ให�มีความเสื่อมสลายช�าลงท่ีสุดคือ การจัดสร�างแนวปYองกัน ซากรถ ท่ีอยู,
บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต,ในขณะท่ีเก็บข�อมูล (กุมภาพันธ' ปDพ.ศ. 2555) ยังไม,ดําเนินการ  
 
บทอภิปราย 
 แนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ในด�านขององค'ประกอบของการจัดการท,องเท่ียวโดย
ชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 บ�านต,อแพนั้น เป�นไปตามหลักการอย,างชัดเจน แต,ในส,วนของ
เรื่องของด�านกระบวนการเตรียมความพร�อมนั้นพบว,า กลุ,มคนท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในการจัดการการ
ท,องเท่ียวโดยชุมชนก็คือ คนในชุมชน โดยท่ีมีกลุ,มผู�นําและชาวบ�านท่ีสนใจเป�นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนให�เกิดการท,องเท่ียวเกิดข้ึน ซ่ึงข�อเท็จจริงของการเริ่มต�นของการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�าน
ต,อแพนั้นเกิดข้ึนจาก วชช. ขุนยวม ได�มีการนําโครงการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามายัง
หมู,บ�านต,อแพ มีการอบรมความรู�เรื่องการท,องเท่ียวโดยชุมชน และมีตัวแทนชุมชนซ่ึงภายหลังจัดต้ัง
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เป�นกลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพเป�นผู�ดําเนินการจัดการการท,องเท่ียว สําหรับประเด็น
นี้ ผู�ศึกษาพบว,า การเริ่มต�นการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพท่ีไม,ได�เกิดจากผลกระทบของปIญหา 
แต,เป�นเพราะความต�องการของชุมชนท่ีอยากให�หมู,บ�านมีโครงการการท,องเท่ียวข้ึนอย,างเป�นทางการ 
ดังนั้นกระบวนการเตรียมความพร�อมจึงส,งผลท่ีทําให�เกิดความแตกต,างจากงานวิจัยการท,องเท่ียวโดย
ชุมชนท่ีทบทวนในบทท่ี 2 ตัวอย,างเช,น งานวิจัยของสุภาวดี มีสิทธิ์และคณะ8 เกิดจากการรวมกลุ,ม
ของชาวบ�านแม,ละนาเพ่ือต�องการหาแนวทางสําหรับการแก�ไขปIญหาท่ีเกิดผลกระทบจากการ
ท,องเท่ียว ส,วนงานวิจัยของ อุดร วงษ'ทับทิม และคณะ9 เป�นงานวิจัยเพ่ือศึกษาผลกระทบจากการ
ท,องเท่ียว จึงทําให�งานวิจัยท่ีกล,าวข�างต�นนั้น ส,งผลให�เกิดกระบวนการในการเตรียมความพร�อมโดยท่ี
ชุมชนมีส,วนร,วมในการทําวิจัยเช,นกัน  
 จากตัวอย,างงานวิจัยข�างต�นนั้น จะเห็นว,ารูปแบบของการทําวิจัย เป�นการวิจัยประเภท
วิจัยเชิงปฏิบัติการโดยมีส,วนร,วมของชุมชนกล,าวคือ คนในชุมชนเป�นผู�วิจัยและเป�นผู�ถูกวิจัย10 
กระบวนการเตรียมความพร�อมในเบื้องต�น เริ่มต�นต้ังแต,การทําความเข�าใจในเนื้อหาของท่ีมาและ
ความสําคัญของงานวิจัย การต้ังคําถามท่ีเกิดจากชุมชน แล�วจึงร,วมกันศึกษาค�นคว�าข�อมูลในการตอบ
วัตถุประสงค' เพ่ือหาแนวทางในการแก�ปIญหาร,วมกันกับชาวบ�านในชุมชน  
 ส,วนรูปแบบของโครงการท,องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต,อแพนั้น ด�วยเหตุท่ีว,าหมู,บ�านต,อแพ
ไม,ได�ประสบปIญหาจากการท,องเท่ียว ดังนั้นคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ จึงร,วมกันเสนอ
กิจกรรมโดยเน�นการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการเป�นมัคคุเทศก' และการอบรมภาษาต,างประเทศ 
ซ่ึงกิจกรรมดังกล,าวนั้นเป�นกิจกรรมสอดคล�องกับงานวิจัยของอุดร วงษ'ทับทิมเช,นกัน11  
 กิจกรรมแรก ๆ จากการทบทวนงานวิจัยด�านการจัดการท,องเท่ียวโดยชุมชน คือ การถอด
องค'ความรู�ของแต,ละหมู,บ�าน ซ่ึงเป�นการระดมความคิดของชาวบ�าน เพ่ือเลือกทรัพยากรสําคัญให�เป�น
แหล,งท,องเท่ียวนั้นจะเห็นว,างานวิจัยท่ียกตัวอย,างมานั้น มีกระบวนการดังกล,าวเป�นระยะแรกเริ่มคือ 

                                                 

 8 สุภาวดี มีสิทธิ์ และคณะ, “การจัดการท,องเท่ียวท่ียั่งยืนในชุมชนแม,ละนา อําเภอปาง
มะผ�า จังหวัดแม,ฮ,องสอน,”ใน การท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ�พ้ืนท่ีภาคเหนือ, 
สินธุ' สโรบล, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546), 184. 
 9 อุดร วงษ'ทับทิมและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� “โครงการชุมชนกับการจัดการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ตําบลแม�ฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแม�ฮ�องสอน”, (เชียงใหม,: 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สํานักงานภาค), 2545).  
 10 เรื่องเดียวกัน. 
 11 เรื่องเดียวกัน. 
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การค�นหาทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรวัฒนธรรมท่ีสําคัญในหมู,บ�านของตนเองดังเช,น งานวิจัยท่ี
บ�านแม,กําปอง โดย พรหมมินทร' พวงมาลา และคณะ12 ในกิจกรรมถอดความรู�นั้น นอกจากจะทําให�
ชุมชนได�เรียนรู�และสัมผัสสิ่งท่ีตนมีแล�วนั้น ยังเป�นการสร�างความภาคภูมิใจให�กับชุมชนด�วย ซ่ึงผลท่ี
ตามมาก็คือ การตระหนักถึงคุณค,าของทรัพยากร และพร�อมท่ีจะมีบทบาทในการอนุรักษ'สิ่งท่ีตนมี
เช,นกัน13 สําหรับหมู,บ�านต,อแพนั้น มีข�อได�เปรียบในด�านของข�อมูลประวัติศาสตร'ในพ้ืนท่ี เนื่องจากมี
โครงการวิจัยสืบค�นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมฯ เข�ามาทําการศึกษาวิจัยก,อนท่ีจะมีโครงการการ
ท,องเท่ียวโดยชุมชนเข�ามา ดังนั้นคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพสามารถนําข�อมูลท่ีได�จากการ
วิจัยมาเป�นส,วนหนึ่งของเนื้อหาเพ่ือการนําเท่ียวได� โดยเฉพาะอย,างยิ่งคือ เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง) ซ่ึงงานวิจัยด�านประวัติศาสตร'และโบราณคดีในพ้ืนท่ี จึงส,งผลให�ข้ันตอนของการ
ถอดความรู�ของคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพไม,ได�มีการค�นคว�าหาข�อมูลเก่ียวกับเนื้อหา
เรื่องราวของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ิมเติมมากนัก แต,จะเน�นในเรื่องของการจัดการด�าน
กายภาพเป�นสําคัญ 
 ในการพัฒนา-ปรับปรุงเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพนั้น เป�นไปตามแนว
ทางการจัดการของแนวทางการจัดการแหล,งท,องเท่ียวเชิงอนุรักษ'ทางกายภาพ14 เพราะเป�นการ
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกต,าง ๆ อาทิเช,น สะพานไม� การสร�างท่ีนั่งพัก ปYายสื่อความหมาย เป�น
ต�น ซ่ึงคณะกรรมการท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�เลือกใช�วัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต'ใช� เพ่ือลด
ผลกระทบจากการท,องเท่ียว รวมถึงการเลือกใช�พ้ืนท่ีเพ่ือสร�างสถานท่ีพัก และห�องน้ํา คํานึงถึงความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให�แก,นักท,องเท่ียว และสิ่งสําคัญคือ การให�ความตระหนักในเรื่อง
ของการอนุรักษ'ทรัพยากรทางธรรมชาติบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�ดํารงอยู,ต,อไป 
 
 

                                                 

 12 พรหมมินทร' พวงมาลาและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ� “โครงการรูปแบบการ
จัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�แบบย่ังยืน บ!านแม�กําปอง หมู�ท่ี 3 ตําบลห!วยแก!ว ก่ิงอําเภอแม�
ออน จังหวัดเชียงใหม�” (เชียงใหม,: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สํานักงานภาค), 2546).  
 13 อุดร วงษ'ทับทิมและคณะ, “ชุมชนกับการท,องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมชุมชน 
ตําบลแม,ฮ้ี อําเภอปาย จังหวัดแม,ฮ,องสอน,” ใน  การท�องเท่ียวโดยชุมชน แนวคิดและประสบการณ�
พ้ืนท่ีภาคเหนือ, สินธุ' สโรบล, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2546.), 99-100.  
 14 ศูนย'วิจัยปBาไม� คณะวนศาสตร' มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร', คู�มือพัฒนาและออกแบบ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในแหล�งท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�, 13. 
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สรุป 
 ผลสรุปด�านองค'ประกอบของการท,องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น
มีความสอดคล�องกับองค'ประกอบท่ีมาจากแนวคิดของการท,องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) อย,างเห็นได�ชัด 
โดยเฉพาะอย,างยิ่งในเรื่องของทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีมีบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และด�วย
คุณค,าความสําคัญบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงส,งผลให�คณะกรรมการท,องเท่ียวบ�านต,อแพนั้น
พยายามขับเคลื่อนและพัฒนาเป�นแหล,งท,องเท่ียว โดยการร,วมมือกันพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 เพ่ือสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกให�เป�นแหล,งท,องเท่ียว และตระหนักถึงการอนุรักษ'เส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (ห�วยปลามุง)   
 ส,วนในเรื่องของกระบวนการเตรียมความพร�อมของการจัดการการท,องเท่ียวโดยชุมชนบน
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 พบว,า มีกลุ,มคนท่ีหลากหลายเข�ามามีส,วนร,วม มีการจัดกิจกรรมต,าง ๆ 
นั้นได�ผ,านการเห็นชอบจากคณะกรรมการการท,องเท่ียวบ�านต,อแพ และเม่ือเปรียบเทียบกับ
กระบวนการเตรียมความพร�อมจากตัวอย,างหมู,บ�านท่ีมีการจัดการท,องเท่ียวโดยชุมชนนั้น จาก
การศึกษาตัวอย,างของหมู,บ�านท,องเท่ียวอ่ืน ๆ นั้น จะเป�นกิจกรรมท่ีชุมชนมีส,วนร,วม ซ่ึงการมีส,วนร,วม
ในท่ีนี้ก็คือ การศึกษาวิจัยด�วยชุมชนเองซ่ึงมีการทําวิจัยร,วมกับผู�เชี่ยวชาญด�านการจัดการการ
ท,องเท่ียวโดยตรง ดังนั้นจึงส,งให�ผลให�หมู,บ�านแต,ละแห,งสามารถท่ีจะใช�การท,องเท่ียวเป�นเครื่องมือใน
การพัฒนาชุมชน ซ่ึงเป�นไปแนวคิดของการท,องเท่ียวโดยชุมชนได� ส,วนกิจกรรมการเตรียมความพร�อม
ของบ�านต,อแพนั้น จะเป�นรูปแบบของการอบรม เพ่ือรับความรู� และการลงมือปฏิบัติในช,วงระยะเวลา
สั้น ๆ ดังนั้นเพ่ือเป�นการเพ่ิมเติมในส,วนท่ียังขาดหายก็คือ การทําวิจัยท�องถ่ินด�วยตนเอง  
 นอกจากนี้ ในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้นพบว,า กลุ,มคนท่ีเข�าไปพัฒนาคือ
กลุ,มคณะกรรมการการท,องเท่ียวเป�นหลัก ซ่ึงมีการเตรียมการและพัฒนาอย,างต,อเนื่อง โดยมีสิ่งท่ี
ขับเคลื่อนสําคัญคือ งบประมาณในการพัฒนา โดยการจัดการการท,องเท่ียวทางกายภาพบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น สอดคล�องกับการท,องเท่ียวเชิงอนุรักษ'ให�เป�นเส�นทางท,องเท่ียว แต,ท้ังนี้
เส�นทางดังกล,าวเป�นเส�นทางท่ีมีความอุดมสมบูรณ'เป�นอย,างยิ่ง ดังนั้น สิ่งสําคัญท่ีคณะกรรมการการ
ท,องเท่ียวบ�านต,อแพได�คํานึงถึงคือ มีความพยายามท่ีจะพัฒนาแหล,งท,องเท่ียวควบคู,กับการอนุรักษ'  
ท้ังนี้ จากข�อมูลท่ีได�จากการวิเคราะห'และอภิปรายผลนั้นนําไปสู,บทสรุปของการตอบวัตถุประสงค' 
รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการจัดการบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ในบทต,อไป  
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บทท่ี 6 
 

สรุป และข�อเสนอแนะ 
 

 สรุปผลท่ีได�จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) หมู�บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา จังหวัดแม�ฮ�องสอน” โดยเป2น
ผลวิเคราะห5ข�อมูลเอกสารและภาคสนาม เพ่ือนํามาเป2นแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน
ของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 การศึกษานี้ สามารถตอบวัตถุประสงค5การวิจัย คือ 1. วิเคราะห5และ
ประเมินผลท่ีได�จากการนําแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) มาใช�บนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี2 และ 2. เสนอแนวทางการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
โดยท่ีคนในท�องถ่ินเข�าใจและตระหนักถึงการอนุรักษ5เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 อันเป2นมรดกทาง
วัฒนธรรมให�สืบต�อไป ดังนี้ 
  
ผลของการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
 หัวข�อนี้เป2นผลสรุปท่ีได�มาจากการวิเคราะห5และประเมินผลสามารถสรุปเป2น 2 ประเด็น 
ดังนี้ 
 1. กระบวนการเตรียมความพร�อมของการท�องเท่ียวของการจัดการการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ�านต�อแพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
  ผลจากการวิเคราะห5สรุปได�ว�า กระบวนการเตรียมความพร�อมในการจัดการการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น เป2นกระบวนการเตรียมความพร�อมโดยเน�น
การอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของการเป2นหมู�บ�านท�องเท่ียวเป2นหลัก รวมเวลา 150 ชั่วโมง 
และการได�ไปทัศนศึกษาท่ีหมู�บ�านท�องเท่ียวท่ีมีการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชน โดยแบ�งรูปแบบ
การเรียนรู�ดังแผนผังท่ี 10  
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แผนผังท่ี 10 การเรียนรู�ท่ีได�จากกระบวนการเตรียมความพร�อมของโครงการ CBT บ�านต�อแพ 
 
  จากแผนผังสรุปได�ว�า สิ่งท่ีคณะกรรมการการท�องเท่ียวเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
กระบวนการจัดการนั้น แบ�งได�ดังนี้ 
  เรียนรู�ส่ิงใหม� : ผลการวิเคราะห5จะเห็นว�าสิ่งท่ีคณะกรรมการการท�องเท่ียวกล�าวถึง
ปFญหาในการอบรมท่ี มีการอบรมภาษาระหว� าง เ ด็กและผู� ใหญ�พร�อมกัน คือ การอบรม
ภาษาต�างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ญ่ีปุHน) และคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพอยากให�มีการ
อบรมเพ่ิมเติมต�อไป ส�วนในเรื่องของ การอบรมการเป2นมัคคุเทศก5ท่ีดี, การสร�างความปลอดภัยแก�
นักท�องเท่ียวนั้น ในช�วงของการทดลองนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 (เส�นทางห�วยปลามุง) 
นั้น ถือว�าคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพท่ีเข�าร�วมกิจกรรมนั้นให�ความสําคัญ กล�าวคือ มีการ
ดูแลทีมวิจัย และผู�ศึกษาอย�างเป2นมิตรตลอดการทดลองนําเท่ียว รวมถึงมีการคอยสังเกต และให�
ความช�วยเหลือ เม่ือเจอช�วงของเส�นทางท่ีลําบาก  
  ทบทวนส่ิงเดิม : ผลท่ีได�จากการวิเคราะห5 สรุปได�ว�าในกระบวนการเตรียมพร�อมนั้น 
ข้ันตอนหลักท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่งคือ การถอดความรู�เก่ียวกับประวัติพ้ืนท่ีชุมชน ซ่ึงการถอดความรู�
ของหมู�บ�านต�อแพมี มีดังนี้  
  การถอดความรู�เรื่องใกล�ตัว คือประวัติศาสตร5และวัฒนธรรมท่ีสําคัญของหมู�บ�านต�อ
แพท่ีคงความเอกลักษณ5ของวัฒนธรรมคนไทใหญ� สิ่งเหล�านี้เป2นเรื่องท่ีคนในชุมชนได�รับการถ�ายทอด
จากรุ�นสู�รุ�นอยู�แล�ว ดังนั้นเม่ือคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพนั้นได�เริ่มมีการทบทวน 
ตัวอย�างเช�น กิจกรรมการอบรมเรื่องแผนชุมชน โดยสิ่งแรกท่ีมีในหัวข�อของการทําแผนชุมชนคือ 
ประวัติของหมู�บ�าน จึงเป2นเหตุให�ได�มี การต้ังคําถามเรื่อง“ท่ีมาของชื่อหมู�บ�านต�อแพ” เกิดข้ึน 
กระบวนการท่ีเกิดข้ึนก็คือ ต�างคนต�างการเล�าในสิ่งตนได�รับการถ�ายทอดจากการบอกเล�าจากผู�เฒ�าผู�
แก� จนท�ายท่ีสุดมีข�อสรุปร�วมกันคือ มี 2 ตํานานหลัก1 เป2นต�น  

                                                 

 
1
 อ�านเพ่ิมเติมในบทท่ี 4. 
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  การถอดความรู�จากเรื่องไกลตัว คือ ประวัติศาสตร5บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง) ผลจากการวิเคราะห5สรุปได�ว�า ความรู�ทางประวัติศาสตร5บนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 ถือเป2นเรื่องไกลตัวจากคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ เพราะด�วยเรื่องของ
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ผ�านมาร�วม 73 ปMแล�ว ส�วนกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวนั้นเกิดไม�ทัน
ช�วงเวลาดังกล�าว อีกท้ังไม�ได�ใช�เส�นทางนี้เป2นหลักในการคมนาคม แต�เป2นสิ่งท่ีรู�จากผู�เฒ�าผู�แก�เพียง
เท�านั้น ดังนั้นความรู�ในเรื่องของเส�นทางประวัติศาสตร5สงครามโลกครั้งท่ี 2 จึงแบ�งออกเป2น 2 ส�วน 
คือ งานวิจัยทางวิชาการ และการบอกเล�าจากผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีร�วมสมัยเป2นหลัก  
  โครงการการจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านแพ (ระหว�างปM 2554-2555) มี
อาจารย5วิทยาลัยชุมชน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวมเป2นพ่ีเลี้ยง และมีคนในชุมชนเป2นกลุ�มคน
หลักคือ คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพในการขับเคลื่อนโครงการการท�องเท่ียวโดยชุมชน ได�
มีความสอดคล�องด�านแนวคิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) คือ การส�งผลให�คนในชุมชน มีการ
ตระหนักถึงคุณค�าและความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากเส�นทางท่ีถูกท้ิงร�างได�กลับมา
มีชีวิตในฐานะของแหล�งท�องเท่ียวท่ีหมู�บ�านต�อแพ  
  กระบวนการเตรียมความพร�อมของโครงการจัดการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพนั้น มีการ
เน�นอบรมหลักสูตรเป2นหลัก แม�ว�าหลักสูตรดังกล�าวเกิดข้ึนโดยคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ 
และมีคนในชุมชนท่ีสนใจเข�าร�วมกิจกรรม แต�ในกระบวนการดังกล�าวสะท�อนให�เห็นถึงเพียงการผ�าน
การอบรม โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ในข้ันตอนของการเรียนรู�สิ่งใหม� ซ่ึงหลังจบการอบรมหากไม�ได�มีการ
ฝRกฝน ก็อาจทําให�ลืม และไม�เกิดผลใดๆ อีกท้ังหมู�บ�านต�อแพนั้นมีต�นทุนจากการศึกษาวิจัย
ประวัติศาสตร5ของหมู�บ�าน รวมไปถึงประวัติศาสตร5เรื่องราวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น จึงทํา
ให�คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพไม�ได�ผ�านกระบวนการในการค�นคว�าหาความรู�เก่ียวกับ
เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 แต�เป2นการนําเนื้อหาของการวิจัยส�วนหนึ่งไปใช�เป2นข�อมูลบันทึกในแผน
ท�องเท่ียว และการถ�ายทอดเนื้อหาเพียงการบอกเล�าเท�านั้น แต�หากเปรียบเทียบกับหมู�บ�านท่ีมีการ
จัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนของท่ีอ่ืนจะเห็นว�า ในการจัดกิจกรรมของกระบวนการเตรียมความ
พร�อมนั้น จะเป2นในลักษณะของการมีส�วนร�วมของชุมชนเช�นกัน แต�เป2นกระบวนการท่ีกลุ�มองค5กร
ชุมชนต้ังปFญหาท่ีสงสัยเก่ียวกับการจัดการการท�องเท่ียว และมีการดําเนินการค�นคําตอบโดยผ�าน
กระบวนการวิจัยร�วมกับนักวิชาการด�านการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
 2. การจัดการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ�านต�อแพบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
(เส�นทางห�วยปลามุง)  
  ผลท่ีได�จากการวิเคราะห5 พบว�า ในการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 นั้น แบ�งออกเป2น 2 ช�วง คือ  
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 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครมัคคุเทศก1ท�องถ่ิน หนึ่งในกิจกรรมย�อยคือ การทดลองนําเท่ียว 
ซ่ึงผลจากการทดลองนําเท่ียวสรุปได�ว�า แนวทางการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีได�คือ 
การท�องเท่ียวศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร5 ควบคู�ไปกับการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ
ปFญญาท่ีได�จากการพักแรม  
 การพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ทางกายภาพ ผลวิเคราะห5ท่ีได�จากการศึกษา 
สรุปได�ว�า กระบวนการในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�ดังนี้  
 1. ประชุมและวางแผน- นัดวันท่ีเข�าร�วมพัฒนา โดยมีผู�ใหญ�บ�านเป5นผู�กําหนด ก�อนท่ี
จะเข�าไปพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ให�เป2นแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงท้ังนี้เป2นไปตามการเสนอแผนพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ผ�านการ
ประชุมร�วมกันภายในกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพท้ังสิ้น และการกําหนดวันท่ีจะร�วม
พัฒนาเส�นทาง ผู�ใหญ�บ�านเปTดโอกาสให�ชาวบ�านท่ีสนใจมีส�วนร�วมในการพัฒนาเส�นทางสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 
 2. การลงมือพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 มีกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียว
บ�านต�อแพเป2นหลัก โดยมีชาวบ�านท่ีสนใจเข�าร�วม สรุปภายในระยะ 1 ปM ได�มีการเข�าไปพัฒนา
เส�นทางอย�างเป2นทางการ รวม 3 ครั้ง สิ่งท่ีเพ่ิมข้ึนใหม�คือ การสร�างห�องน้ํา รวม 2 จุด การติดปUายสื่อ
ความหมาย โดยเน�นวัสดุธรรมชาติท่ีหาได�ง�ายในบริเวณจุดก�อนสร�างเป2นหลัก  
 3. การตระหนักถึงการอนุรักษ1เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ่งสําคัญท่ีแสดงให�เห็นถึง
การตระหนักและอยากอนุรักษ5เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ของคณะกรรมการการท�องเท่ียวหมู�บ�าน
ต�อแพนั้นก็คือ หลักฐานในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีพบบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเฉพาะ
อย�างยิ่ง คือซากรถกระบะ ทีกลุ�มคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�องแพกล�าวถึงมากท่ีสุด มีแนวทาง
ในการอนุรักษ5ว�า การมุงหลังคา พร�อมหาน้ํายามาทากันสนิมรถ ก้ันรั้วไว�สําหรับปUองกันนักท�องเท่ียว
ไปสัมผัส  
 สิ่งท่ีช�วยให�กระบวนการเตรียมความพร�อมของการจัดการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพจะ
สามารถใช�การท�องเท่ียวในการพัฒนาหมู�บ�านให�ดียิ่งข้ึนคือ การทําวิจัยท�องถ่ินของตนเอง ควบคู�กับพ่ี
เลี้ยงของการท�องเท่ียวโดยชุมชนประจําหมู�บ�านต�อแพ  
 ส�วนการพัฒนาเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ให�เป2นแหล�งท�องเท่ียวประวัติศาสตร5นั้น 
ถึงแม�ว�าคณะกรรมการได�มีการปรับปรุงเส�นทาง โดยมีการทําปUายสื่อความหมายของหลักฐานสําคัญ 
รวมถึงปUายบอกทางแล�วก็ตาม นักท�องเท่ียวจําเป2นต�องมีมัคคุเทศก5นําทาง ดังนั้นการสร�างความ
ประทับใจให�กับนักท�องเท่ียวก็คือ มัคคุเทศก5สามารถถ�ายทอดเรื่องราว รวมถึงการให�ความสําคัญและ
การเคารพในหลักฐานท่ีทหารญ่ีปุHนท้ิงไว�ท้ังต้ังใจและไม�ตั้งใจบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ได�  
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 นอกจากนี้จุดท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีมีความโดดเด�นคือ หลักฐาน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีปรากฏอยู�บนเส�นทาง รวมถึงเรื่องราวของคนร�วมสมัย ดังนั้นเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 อันเป2นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีคนในหมู�บ�านต�อแพได�เห็นคุณค�าความสําคัญ และ
สิ่งสําคัญท่ีจะทําให�เรื่องราวและเส�นทางฯ สายนี้คงอยู�ต�อไปในฐานะแหล�งมรดกทางวัฒนธรรมได�คือ 
ชาวต�อแพสามารถถ�ายทอดเรื่องราวให�รุ�นลูกหลานได�รู�จักและคุณค�าความสําคัญบนเส�นทาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ต�อไป  
 
ข�อเสนอแนะ 
 แนวทางของการจัดการการท�องเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
 เปUาหมายของผู�ใหญ�บ�านและคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ มีความต้ังใจท่ีอยาก
พัฒนาให�เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เป2นเส�นทางท�องเท่ียวประวัติศาสตร5 ดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีควรให�
ความสําคัญมากท่ีสุด คือ เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ สามารถทําได�โดย
การรวบรวมข�อมูลได�ดังนี้  
 1. คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ควรค�นคว�าข�อมูลและบันทึกเรื่องราวผ�านการ
บอกเล�า เนื่องจากบุคคลร�วมสมัยท่ีเคยให�ข�อมูลในงานวิจัยบางท�านได�ล�วงลับไปแล�ว เหลือไว�เพียง
ความทรงจําสําหรับคนรุ�นหลังเพ่ือสืบทอดความรู�อันมีค�าเหล�านี้ต�อไป ดังนั้นควรให�ความสําคัญในการ
เก็บข�อมูลจากผู�เฒ�าผู�แก�ท่ีเคยร�วมสมัย โดยการบันทึก ชื่อ อายุ และเรื่องราวความทรงจําท่ีเคยผ�าน
ช�วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมเติมองค5ความรู�บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 จากคนท�องถ่ินให�
ได�มากท่ีสุด  
 2. คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ควรมีการสํารวจบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ควบคู�กับการพัฒนาเส�นทางฯ ด�านกายภาพ โดยการทําฐานข�อมูลเก่ียวกับหลักฐานสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีพบ เช�น การบันทึกประเภทวัตถุท่ีพบ ลักษณะท่ีพบ บันทึกจํานวนท่ีพบ เพ่ือ
สอดคล�องกับเส�นทางแห�งการเรียนรู� สําหรับผู�สนใจศึกษาเรื่องราวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ด�านกายภาพ และเป2นประโยชน5สําหรับการให�ข�อมูลแก�นักท�องเท่ียวได�อย�างถูกต�อง  
 3. คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพ ควรชักชวนเยาวชนในหมู�บ�าน รวมถึง
มัคคุเทศก5ท�องถ่ินได�เข�าร�วมศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับประวัติศาสตร5บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เพ่ือ
เป2นการปลูกฝFงให�เยาวชนได�ซึมซับความรู�ประวัติศาสตร5ท�องถ่ินมากยิ่งข้ึน และให�คนท�องถ่ินได�
ตระหนักถึงคุณค�าความสําคัญของเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 สายนี้ต�อไป  
 4. การอนุรักษ5เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส�นทางฯ สายนี้ถือเป2นมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีพบหลักฐานร�วมสมัยสมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ท่ีสําคัญ ดังนั้นหากเป2นการอนุรักษ5หลักฐานนั้น 
คณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพควรปรึกษาผู�เชี่ยวชาญด�านการอนุรักษ5วัตถุโดยตรง จะส�งผล
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ให�การอนุรักษ5เป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือ การให�ความเคารพกับหลักฐานท่ีพบ โดยแบ�ง
ออกเป2น 2 ช�วงคือ 
  4.1 ระหว�างการสํารวจเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 คือ หากกลุ�มท่ีสํารวจเส�นทางฯ 
ได�พบหลักฐานใหม�ท่ีสามารถเคลื่อนย�ายได�นั้น ควรบันทึกประเภทหลักฐานท่ีพบ จดบันทึกและบันทึก
ภาพถ�าย ไม�ควรเคลื่อนย�ายหลักฐาน เพราะอาจทําให�หลักฐานดังกล�าวเกิดการชํารุดเสียหาย และ
ส�งผลต�อการสื่อความหมายของหลักฐานให�ผิดแปลกไปจากเดิม  
  4.2 ระหว�างการนําเท่ียวบนเส�นทางสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 นั้น การปฏิบัติของ
มัคคุเทศก5ท�องถ่ินจะส�งผลต�อพฤติกรรมของนักท�องเท่ียวมากท่ีสุด ดังนั้นมัคคุเทศก5ท�องถ่ินต�องมีความ
เคารพกับหลักฐานท่ีปรากฏอยู�บนเส�นทางสงครามโลกครั้ง ท่ี 2 ระหว�างนําเท่ียว เพราะเม่ือ
นักท�องเท่ียวเห็นว�าเจ�าบ�านตระหนักถึงความสําคัญและให�ความเคารพกับหลักฐานท่ีพบบนเส�นทางฯ 
นั้น จะส�งผลให�นักท�องเท่ียวมีจิตสํานึกท่ีดีในการเข�าชมเส�นทางฯ เช�นกัน  
 5. มัคคุเทศก5ท�องถ่ินกับการถ�ายทอดเรื่องราวบนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 หัวใจ
สําคัญของการท�องเท่ียวโดยชุมชนอีกสิ่งหนึ่งคือ การเรียนรู� ถือเป2นสิ่งสําคัญท่ีจะได�รับการแลกเปลี่ยน
ความรู�ระหว�างมัคคุเทศก5ท�องถ่ินและนักท�องเท่ียว ดังนั้นมัคคุเทศก5ควรคํานึงถึงความสําคัญใน
การศึกษาความรู�ท้ังจากหลักฐานท่ีพบ และทบทวนเรื่องราวท่ีถ�ายทอดแก�นักท�องเท่ียวอย�างสมํ่าเสมอ 
ในขณะเดียวกันหากนักท�องเท่ียวมีเรื่องราวท่ีเก่ียวข�องกับเส�นทางฯ มาแลกเปลี่ยน มัคคุเทศก5ก็ควรนํา
ความรู�ดังกล�าวไปพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู�กันในกลุ�ม เพ่ือเป2นการพัฒนาศักยภาพด�านองค5ความรู�
ของมัคคุเทศก5ท�องถ่ินให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 6. กิจกรรมสําหรับนักท�องเท่ียว ควรเป2นกิจกรรมท่ีเน�นสัมผัสธรรมชาติไปพร�อมกับการ
อนุรักษ5เส�นทางฯ คือ การเดินปHา ท้ังนี้เพ่ือเป2นการอนุรักษ5ให�เส�นทางเดินทัพมีสภาพคงเดิม และเสื่อม
สลายน�อยท่ีสุด   
   ข�อเสนอแนะการดําเนินการด�านอ่ืนๆ 
 1. เส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 นั้น เปรียบได�กับห�องเรียนสมุนไพร เพียงแต�ยังไม�มีใคร
บันทึกเป2นลายลักษณ5อักษร ดังนั้นคณะกรรมการการท�องเท่ียวบ�านต�อแพควรมีการบันทึกชนิดของ
สมุนไพร และสรรพคุณเพ่ือเป2นตํารายาพ้ืนบ�าน 
 2. องค5ความรู�ทางประวัติศาสตร5บนเส�นทางสงครามโลกครั้งท่ี 2 เส�นทางฯ สายนี้ ยังรอ
คอยผู�ท่ีสนใจเข�าไปสัมผัสและเรียนรู�เพ่ิมเติมมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้สามารถติดต�อได�กับผู�ใหญ�บ�านต�อแพได�
โดยตรง 
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รายนามผูใหสัมภาษณ� 
 
 ผูท่ีใหสัมภาษณ�เก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบนเสนทางสงครามโลกครั้งท่ี 2  
(เสนทางหวยปลามุง) บานต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 1. สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I) 
  1.1 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายฆนรุจ ม่ิงเมธาพร  
   ตําแหน�ง  ฝ�ายพัฒนาศักยภาพและฝ"กอบรมของการท�องเท่ียว 
    โดยชุมชน (CBT-I) 
   สัมภาษณ�ท่ี  สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน CBT-I คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
    ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
   สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2554 
  1.2 ผู�ให�สัมภาษณ�  นางสาว สุภาวิณี ทรงพรวาณิช  
   ตําแหน�ง  หัวหน�าฝ�ายวิจัย สถาบันการท�องเท่ียวโดยชุมชน (CBT-I)  
   สัมภาษณ�ท่ี  เซ็นทรัล พลาซ�า ลาดพร�าว กรุงเทพมหานคร 
   สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 2. วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 
  2.1 ผู�ให�สัมภาษณ�  นางอมรรัตน� พงษ�สวัสด์ิ  
   ตําแหน�ง  ครูชํานาญการ วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน และ 
    ผู�ช�วยผู�อํานวยการวิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน  
    หน�วยการจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 
   สัมภาษณ�ท่ี  วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยการจัดการศึกษา 
    อําเภอขุนยวม 
   สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
  2.2 ผู�ให�สัมภาษณ�  นางสาวศดานันท� มูลอ�าย  
   ตําแหน�ง  นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน 
    หน�วยการจัดการศึกษาอําเภอขุนยวม 
   สัมภาษณ�ท่ี  วิทยาลัยชุมชนแม�ฮ�องสอน หน�วยการจัดการศึกษา 
    อําเภอขุนยวม 
   สัมภาษณ� เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
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 3. โครงการสืบคนและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในอําเภอปาย-ปางมะผา-ขุนยวม 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน ระยะท่ี 3 
  3.1 ผู�ให�สัมภาษณ� นางสาวมุกดา  โล�พิรุณ  
   ตําแหน�ง ผู�ช�วยนักวิจัยด�านกระบวนการจัดการ 
  สัมภาษณ�ท่ี อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
 
 4. คณะกรรมการการท�องเท่ียวโดยชุมชนบานต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม 
จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
  4.1 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายชัยเดช สุทินกรณ�   
   ตําแหน�ง ผู�หญ�บ�านบ�านต�อแพ 
   สัมภาษณ�ท่ี  ท่ีทําการผู�ใหญ�บ�านบ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 
  4.2 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายณัฐพล สุวรรณสังข�  อายุ  61 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร  
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 55/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา  
    อําเภอขุนยวม  จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี 9 ธันวาคม 2554 
  4.3 ผู�ให�สัมภาษณ� นางจิราพร เมืองนําโชค  อายุ 46 ปK  
   อาชีพ ค�าขายและเจ�าของ Guest house   
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 143 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  10 ธันวาคม  2554 
  4.4 ผู�ให�สัมภาษณ� นายสุพรรณ ประไพวิทย�  อายุ 45 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร  
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 106/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา 
    อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
   สัมภาษณ�วันท่ี  6 กุมภาพันธ� 2555 
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  4.5 ผู�ให�สัมภาษณ� นางอุ�นเรือน กลหิรัญ  อายุ 44 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร  
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 46/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา  
    อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  7 กุมภาพันธ� 2555 
  4.6 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายกองคํา ฟูมา  อายุ 56 ปK  
   อาชีพรับ จ�างท่ัวไป 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 108 หมู�1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม 
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี 9 กุมภาพันธ� 2555  
  4.7 ผู�ให�สัมภาษณ� นายสังเกต สุวรรณสังข�  อายุ 46 ปK  
   อาชีพ ลูกจ�างประจํา อสม.  
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  9 กุมภาพันธ� 2555 
  4.8 ผู�ให�สัมภาษณ� นายสังคม จินตนา  อายุ 40 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 22 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  9 กุมภาพันธ� 2555 
  4.9 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายธนนภัทร อธิวัฒนธีรกุล อายุ 49 ปK 
   อาชีพ เกษตรกร 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 36/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา  
    อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  11 กุมภาพันธ� 2555 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 163 

  4.10 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายบุญรัตน� พรรณบุตร  อายุ 68 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 81/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา  
    อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  11 กุมภาพันธ� 2555 
  4.11 ผู�ให�สัมภาษณ�  นายสุรแสง เอ้ือมศักด์ิ  อายุ 62 ปK 
   อาชีพ เกษตรกร 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 172 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  11 กุมภาพันธ� 2555  
  4.12 ผู�ให�สัมภาษณ� นายอนันต� ศิริวงศ�  อายุ 55 ปK  
   อาชีพ ค�าขาย 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 14/1 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา  
    อําเภอขุนยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�วันท่ี  11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555  
  4.13 ผู�ให�สัมภาษณ� นายภิรมย� เอ้ือมศักด์ิ  อายุ 53 ปK  
   อาชีพ เกษตรกร 
   ท่ีอยู�ปXจจุบัน บ�านเลขท่ี 112 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
   สัมภาษณ�ท่ี  บ�านเลขท่ี 36 หมู� 1 บ�านต�อแพ ตําบลแม�เงา อําเภอขุนยวม  
    จังหวัดแม�ฮ�องสอน  
   สัมภาษณ�วันท่ี  11 กุมภาพันธ� พ.ศ. 2555  
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 164 

ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล   นางสาวรมย� กนิษฐานนท� 
ท่ีอยู�         50/4 ซอยสาทร 8 ถนนสาทรเหนือ สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฎฑิต สาขาวิชาโบราณคดี  
    คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ. 2553 ศึกษาต�อในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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