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บทคัดยอ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาและเพื่อ

กําหนดกลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา ซึ่งศึกษาผานการวิจัยเชิงคุณภาพดวย

การสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก จํานวน 27 คน และวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา กลุมชาติพันธุ

อาขามีทุนทางสังคม ไดแก ทุนมนุษย มีสายสัมพันธเปนเครือญาติและมีผูที่เปนแกนหลักในการดําเนินชีวิต ทุนสถาบัน  

มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง สถาบันการปกครองเปนหมูบาน และสถาบันศาสนาเก่ียวกับการนับถือผี และทุนทาง 

ภูมิปญญาที่มีปราชญชุมชนเปนผูถายทอดองคความรู โดยมีทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได คือ การสรางบานเรือน                 

การแตงกาย สิ่งประดิษฐหรือรูปปน ลานชุมชนและชิงชา และทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได คือ พิธีกรรมดาน

การเกษตร ดานความเชื่อเร่ืองวิญญาณ ประเพณี การละเลน และเคร่ืองดนตรี ซึ่งทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุอาขาสามารถนํามากําหนดเปนกลยุทธในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไดแก กลยุทธดาน

การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว ดานการอนุรักษ และดานการมีสวนรวม ซึ่งจะกอเกิดประโยชนจากการทองเที่ยว

อยางยั่งยืนตอทั้งกลุมชาติพันธุอาขาผูซึ่งเปนเจาของแหลงทองเที่ยว นักทองเที่ยว และผูที่มีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ  

 

คําสําคัญ: ทุนทางสังคม ทนุทางวัฒนธรรม กลุมชาติพนัธุอาขา กลยุทธสงเสริมการทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรม  
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Abstract 
 The objectives of this article were to study the social and cultural capital of Akha ethnic 

group, and to formulate the strategies for promoting Akha's cultural tourism.  This study was qualitative 

research.  The research data were collected via in-depth interviews of 27 key- informants and were 

analyzed with content analysis.  The results revealed that the social capital of Akha ethnic group 

comprised human capital, institution capital, and local wisdom capital.  As for their human capital, 

they had kinship relationships, and had people who were the core of living.  For their institution 

capital, they had the strong family institution, the village as the governing institution, and animism 

as the religious institution.  For their local wisdom capital, they had community local wisdom persons 

to impart the body of knowledge.  On the other hand, the cultural capital of Akha ethnic group 

comprised the tangible cultural capital and intangible cultural capital.  Their tangible cultural capital 

included their house building styles, their costumes, artifacts or statues, community- ground, and 

swings.  Their intangible cultural capital included agricultural rituals, beliefs in spirits, traditions, plays, 

and musical instruments. Social capital and cultural capital of the Akha ethnic group could be used 

to formulate the strategies for promoting cultural tourism such as tourism potential development 

strategies, preservation and participation which would create benefits from sustainable tourism for 

both the Akha ethnic group as the host, tourists, and other stakeholders. 

 

Keywords: Social Capital, Cultural Capital, Akha Ethnic Group, Strategy for Promoting Cultural Tourism 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพทางการทองเที่ยวโดยรวมสูง เพราะมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียง มีความสวยงาม และมีความหลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรการทองเที่ยวทางธรรมชาติและ

ทรัพยากรการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ชวนหลงใหล รวมทั้งสภาพภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยตอการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีของคนไทยที่มี               

ความเปนมิตรและเอ้ือเฟอเผื่อแผ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวอยางตอเนื่อง 

(Taecharungroj and Tansitpong, 2017) 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนรูปแบบหนึ่งของการทองเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษที่ไดรับความนิยมจาก

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งถือไดวาเปนกุญแจสําคัญและคุณลักษณะที่ดีของการทองเที่ยว เนื่องจาก

นักทองเที่ยวจะไดมีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อีกทั้งไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่เก่ียวของกับ                     

งานประเพณี พิธีกรรมทางศาสนา และชื่นชมกับภูมิปญญาทองถ่ินที่มีเอกลักษณ ไดรับทั้งความรู ความเพลิดเพลิน 

ความสุนทรียศิลป บนพื้นฐานของความรับผิดชอบตอการรักษาวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม (Du Cros and 

McKercher, 2020) โดยการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะทอนภาพชัดเจนปรากฏใหเห็นไดในกลุมชาติพันธุหรือ              

กลุมวัฒนธรรม ดวยมีลักษณะเดนจากการเปนกลุมคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มีความผูกพันทางสายเลือด

และทางวัฒนธรรมไปพรอมกันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของชาติพันธุ  

 ปจจุบันกลุมชาติพันธุ ที ่อาศัยอยูในพื้นที่ตางๆ ของประเทศไทย ถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ                     

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดย “อาขา” หรือ “อีกอ” สวนใหญจะอาศัยอยูในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ โดยมี              

ความหนาแนนที่สุดที่จังหวัดเชียงราย อีกทั้งกลุมชาติพันธุอาขาในจังหวัดเชียงรายไดรับการเปดพื้นที่ชุมชนเปน

การทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเขามาเยือนและสัมผัสวัฒนธรรม (Dechachai, 2014) เนื่องจากกลุมชาติพันธุ               

อาขาเปนอีกกลุมชาติพันธุหนึ่งที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ พื้นที่แวดลอมไปดวยความอุดมสมบูรณ มีความเขมแข็ง 

ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินที่โดดเดน มีเอกลักษณ และสืบทอดกันมายาวนาน ไมวาจะเปนการสราง                 

ที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ อาหาร การแตงกาย ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม (Suriyawong and Sriyabhaya, 

2019) ซึ่งนับเปนทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณคาและสงผานสูมูลคาในการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 โดยทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาในจังหวัดเชียงรายสามารถนํามาเสนอผาน

กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางดียิ่ง แตเมื่อนําการทองเที่ยวมาผสานตองใหเปนไปในทิศทางที่สงผลตอ

การดํารงรักษาแกนแทของทุนที่มีและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจได จึงควรมีการกําหนดกลยุทธเพิ่มเติมที่เกิดจาก              

การบูรณาการสิ่งเหลานี้ใหเหมาะสมและตรงจุด เนื่องจากการกําหนดกลยุทธเปรียบเสมือนแผนที่นําทางใน                     

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงาน ซึ่งกลยุทธใน

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะตองกอใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและ 

การอนุรักษทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุใหคงอยูสืบไป ทั้งนี้จากการศึกษาเบื้องตนพบวา              

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุมชาติพันธุอาขายังมีการกําหนดกลยุทธที่ไมสอดคลองกับทุนทางสังคม

และทุนทางวัฒนธรรม เนื่องจากกลยุทธมีการมุงเนนเชิงเศรษฐกิจเปนสําคัญ ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา                               

การกําหนดกลยุทธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา โดยพิจารณาจากทุนทางสังคมและ

ทุนทางวัฒนธรรมที่เปนรากฐานสําคัญ เพื่อกอใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา 

 2. เพื่อกําหนดกลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ทุนทางสังคม เกิดจากการรวมตัวกันของคนในสังคมหรือชุมชนเพื่อรวมคิด รวมทํา และแกไขปญหาตางๆ                 

ที่เกิดข้ึนบนบรรทัดฐานของความไววางใจ ความเอ้ืออาทร เครือขาย และวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม ผานระบบ

ความสัมพันธที่มาจากการสั่งสมประสบการณ ความรู สติปญญาที่มีอยูในชุมชน เมื่อนํามารวมกันสามารถนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาชุมชนของตนได โดยทุนทางสังคมประกอบดวย (Thompson, 2018)  

 1. ทุนมนุษย คือ ทุนที่เปนบุคคลทั่วไปและผูนําชุมชน เชน ปราชญชาวบาน ผูอาวุโส ซึ่งบุคคลเหลานี้เปน              

ผูที่มีความสําคัญในกระบวนการเรียนรูของชุมชน โดยทุนมนุษยนั้นตองเปนผูที่มีความเอ้ืออาทร มีคุณธรรม                    

ความซื่อสัตย และมีจิตสาธารณะที่จะทําประโยชนตอสวนรวม  

 2. ทุนสถาบัน ประกอบดวยสถาบันหลักของชาติ ไดแก สถาบันครอบครัว ศาสนา พระมหากษัตริย ตลอดจน

สถาบันที่สําคัญในสังคม เชน สถาบันการศึกษา การปกครอง รวมถึงองคกรที่จัดตั้งข้ึนมาในชุมชน  

 3. ทุนทางปญญาหรือทุนทางภูมิปญญา คือ ความรู สิ่งที่เก่ียวของกับการดําเนินชีวิตอันสะทอนใหเห็นถึง

รูปแบบการอยูรวมกันของผูคน ที่ผสมผสานกันบนพื้นฐานของการไวเนื้อเชื่อใจและระบบความสัมพันธ จึงกอใหเกิด

ทุนทางสังคมที่เกิดจากการสั่งสม ปรับเปลี่ยน การพัฒนา และการสรางสรรคกิจกรรมข้ึนใหมตลอด 

 ทุนทางวัฒนธรรม คือ สิ่งที่บุคคลและชุมชนไดรับจากกระบวนการหลอหลอม เปนคุณสมบัติติดตัวที่สามารถ

นําไปเพิ่มพูนมูลคาและแสดงออกผานพฤติกรรม รวมถึงเปนสินทรัพยที่มีการฝงตัว สะสม และใหคุณคาดานความรู 

ภูมิปญญา และงานสรางสรรคที่เกิดจากการคนพบโดยผูทรงความรูในทองถ่ินทางวัฒนธรรมนอกเหนือจากมูลคาทาง

เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น โดยแบงออกเปน 2 ประเภท (Throsby, 2010) ไดแก  

 1. ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได เปนสิ่งที่สามารถจับตองได ซ่ึงไมไดเพียงจํากัดในรูปแบบเฉพาะมรดก                    

ทางวัฒนธรรมเทานั้น แตหมายรวมถึงทุนกายภาพหรือสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคาร

บานเรือน สิ่งประดิษฐ รูปปน  

 2. ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได เปนทุนทางวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ อยูในรูปของทรัพยสินทางปญญา 

เก่ียวกับความคิด การปฏิบัติ ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง ภาษา ดนตรีและ

เพลง ตํานานพื้นบาน  

 การทองเที่ยวโดยชุมชน เปนการทองเที่ยวที่ชุมชนเปนเจาของและบริหารจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน 

ดวยการนําทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินดานตางๆ มาใชเปนทุนดานการทองเที่ยวอยางเหมาะสม (Lee and Jan, 2019) 

โดยมีหลักในการสงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เปนการทองเที่ยวที่สงเสริมใหชุมชนมีศักยภาพและความพรอมดานตางๆ 

เพิ่มข้ึน เชน ทักษะของคนในชุมชนดานการบริการ ความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของพื้นที่ การพัฒนา              

สิ่งดูดดูดใจทางการทองเที่ยวของชุมชนใหโดดเดน (Lee and Jan, 2019) 
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 2. การอนุรักษ เปนการทองเที่ยวที่สงเสริมใหเกิดการอนุรักษสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม เนื่องจาก

ในกระบวนการบริหารจัดการจะมีการสรางการรับรู มีความรับผิดชอบรวมกัน การสรางความรูสึกการเปนเจาของ              

การทองเที่ยวและเกิดความภาคภูมิใจในทุนที่มีของชุมชน (Lee and Jan, 2019) 

 3. การมีสวนรวม เปนการทองเที่ยวที่สงเสริมการมีสวนรวมระหวางชุมชนกับนักทองเที่ยวผานกิจกรรม              

การทองเที่ยว และการมีสวนรวมของชุมชนในการตัดสินใจ การวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยวของ

ชุมชนใหเกิดความยั่งยืน (Yanes, Zielinski, Diaz Cano, and Kim, 2019) 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 แบบแผนการวิจัย 

 การศึกษานี้เปนวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลักและวิเคราะหเนื้อหา               

ซึ่งศึกษาขอมูลเก่ียวกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาในจังหวัดเชียงรายที่มี                      

ความเก่ียวของกับการทองเที่ยว เพื่อนํามากําหนดเปนกลยุทธในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่องจาก              

ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตองมีการบูรณาการนํากลยุทธมากําหนดใหสอดคลองกับทุนทางสังคมและ

ทุนทางวัฒนธรรมอันเปนสิ่งสําคัญยิ่ง โดยนําเสนอผลการวิจัยเปนขอมูลเชิงบรรยาย  

 ผูใหขอมูล 

 ผูใหขอมูล คือ กลุมชาติพันธุอาขา 2 กลุม ไดแก กลุมอูโลอาขาและกลุมลอมี้อาขา เนื่องจากเปนกลุมที่ได

ดําเนินการเก่ียวกับการทองเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดเชียงราย (Dechachai, 2014) โดยมีการคัดเลือกกลุมตัวอยาง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งกลุมตัวอยางหรือผูใหขอมูลหลักมีเกณฑการคัดเลือกคือเปนผูที่เก่ียวของ               

กับทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และการทองเที่ยว ไดแก ผูนําชุมชน 2 คน ปราชญชุมชน 2 คน ผูอาวุโส 5 คน   

คนในชุมชนที่มีสวนเก่ียวของกับการทองเที่ยวของกลุมชาติพันธุอาขาในจังหวัดเชียงราย 18 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน 

จํานวนที่แนชัดเกิดจากการสัมภาษณเชิงลึกจนขอมูลมีความอ่ิมตัว (Redundancy)  

 เคร่ืองมือวิจัย  

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึกที่มีเคร่ืองมือวิจัยเชิงคุณภาพเปนแบบสัมภาษณแบบ                

มีโครงสราง ซึ่งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงและจริยธรรมของแบบสัมภาษณ โดยอาศัยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน                   

ในการพิจารณาขอคําถาม จากนั้นนําแบบสัมภาษณที่ผูเชี่ยวชาญเห็นชอบแลวไปทดลองสัมภาษณกับผูใหขอมูลเพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา และทดสอบความเชื่อมั่นดวยการสัมภาษณซ้ํา ซึ่งเปนวิธีการในการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อมั่นตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ แหลงขอมูลทุติยภูมิ จากการคนควาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เก่ียวของ เพื่อนํามาซึ่งบทนํา แนวคิดและทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัย และแหลงขอมูลปฐมภูมิ จากการลงพื้นที่ศึกษา

ในจังหวดัเชียงรายดวยการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลักของกลุมชาติพันธุอาขา 

 การวิเคราะหขอมูล 

 นําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และตรวจสอบคุณภาพตามหลัก

สามเสา (Triangulation) ตางคน ตางสถานที่ และตางเวลาในขณะที่ลงพื้นที่ศึกษา ทั้งนี้มีข้ันตอนในการวิเคราะห
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เนื้อหาโดยเร่ิมจากการกําหนดหนวยในการวิเคราะหขอมูล ซึ่งมีหนวยในการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชแนวคิดหลัก คือ 

ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และกลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และหนวยในการระบุจํานวน 

โดยใชความถ่ี จากนั้นสรางแผนลงรหัสเพื่อเปนเคร่ืองมือในการจําแนกประเภทเนื้อหาใหสามารถแยกแยะหนวยใน 

การวิเคราะหออกมาไดอยางชัดเจน และกําหนดเกณฑในการลงรหัสขอมูล ตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือ

ในการวิเคราะหเนื้อหา  

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 มีขอคนพบดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  1.1 ทุนทางสังคม โดยจากการศึกษาทุนทางสังคมของกลุมชาติพันธุอาขา พบขอมูลดังตอไปนี้ 

   1.1.1 ทุนมนุษย พบวา กลุมชาติพันธุอาขา 2 กลุมในจังหวัดเชียงรายที่ไดทําการศึกษา มีความเชื่อ

และประเพณีที่เหมือนกัน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข เนื่องจากกลุมชาติพันธุอาขามีสายสัมพันธในความเปน เครือ

ญาติสูง เคารพตอผูอาวุโส มีปราชญชาวบานที่เปนผูรู ผูนํา และควบคุมการกระทําของคนในชุมชนใหปฏิบัติตน ดีงาม 

มีผูนําวัฒนธรรมซึ่งทําหนาที่เปนผูกําหนดวันฤกษดีของการประกอบพิธีกรรมและเปนแกนหลักในการตัดสิน              

คดีความที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงกลาวไดวา ทุนมนุษยมีความสําคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ 

อาขา ดังเชนคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

    “…เราทุกคนเปนญาติกันหมด พี่นองกัน เปนกลุมเดียวกัน คนของเราอยูดวยกันเยอะใน               

บานเดียว…แตก็ชวยกันทุกบาน ไมทะเลาะอะไรเลย…เราทําตามประเพณีหมดเลย ทําดี ทุกอยางดี สุขสบาย ไมมี

ปญหาในชุมชนเรา” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 6 

   1.1.2 ทุนสถาบัน พบวา กลุมชาติพันธุอาขามีทุนสถาบันครอบครัว สถาบันการปกครอง และ

สถาบันศาสนา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

    - สถาบันครอบครัว พบวา กลุมชาติพันธุอาขามีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็งอยางมาก โดยจะ

เปนครอบครัวขยาย ประกอบดวย ปู ยา พอ แม ลูก และถามีลูกชายที่แตงงานแลวจะนํามาอยูดวย ทั้งนี้ความกตัญู               

ถือเปนสิ่งสําคัญ เห็นไดจากการใหความเคารพบรรพบุรุษ ซ่ึงทุกครัวเรือนจะมีห้ิงบรรพบุรุษไวเซนไหวปละ 8 คร้ัง 

เนื่องจากบรรพบุรุษเปนผูมีบุญคุณในการใหกําเนิดชีวิต คุมครองใหเกิดความปลอดภัย และทําใหจิตใจเบิกบาน  

    - สถาบันการปกครอง พบวา กลุมชาติพันธุอาขาใหความสําคัญกับสถาบันการปกครอง                       

ซึ่งหนวยงานการปกครองของกลุมชาติพันธุอาขา คือ หมูบาน โดยกลุมชาติพันธุอาขาไมชอบอยูภายใตการปกครองของ

กลุมชาติพันธุอ่ืนและเปนกลุมชาติพันธุที่รักอิสระมาก หมูบานแตละแหงจะมีหัวหนาหรือผูนําเรียกวา “หยอมะ”                

ทําหนาที่รับผิดชอบทั้งดานการปกครองและพิธีกรรมของชุมชน อีกทั้งยังมีคณะกรรมการหมูบานตามแบบประเพณี 

ซึ่งมีบทบาทมากในการตัดสินคดีความและการจัดพิธีกรรมประจําป  

    - สถาบันศาสนา พบวา ปจจุบันกลุมชาติพันธุอาขานับถือศาสนาตางๆ มากข้ึน เชน ศาสนาพุทธ 

ศาสนาคริสต นอกเหนือจากการนับถือผีหรือบรรพบุรุษที่เปนสิ่งสําคัญอันดับตน โดยกลุมชาติพันธุอาขาเชื่อวาทุกแหง

มีผีสิงสถิตอยู จึงตองบูชาเซนไหว ซึ่งการนับถือผีของกลุมชาติพันธุอาขานี้กลายเปนที่มาของพิธีกรรม ประเพณี และ

ขอบังคับทางสังคมที่ถูกถายทอดสืบตอกันมา  
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   จึงกลาวไดวา ทุนสถาบันมีความสําคัญตอความเปนระเบียบเรียบรอยของกลุมชาติพันธุอาขา และ         

มีบทบาทสําคัญตอวัฒนธรรมของชุมชน ดังเชนคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

   “คนในบานมีเยอะ อยูกันเยอะ ทุกคนเคารพหยอมะมาก ทําตามทีผู่นําบอกสอนหมด เร่ืองพิธีดวย 

ชีวิตดวย ใหผูนําเปนคนตัดสิน แตก็มีคนอ่ืนดวยคอยชวยหยอมะ…ก็ไหวตระกูลเราที่ตายไปแลว ไหวมานาน                   

เราไมลืมบุญคุณ เขาคอยชวยเราทุกที่ ไปไหน ทําอะไรก็ชวย…” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 22 

   1.1.3 ทุนทางภูมิปญญา พบวา ทุนทางปญญาที่ถายทอดความรูตอกันมาของกลุมชาติพันธุอาขา 

ไดแก ภูมิปญญาดานภาษา การแตงกาย ดนตรีและการแสดง การสรางที่อยูอาศัย ทุนทางภูมิปญญานี้ ผูรูหรือปราชญ

ชุมชนนับวาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดองคความรูดังกลาวเปนอยางมาก 

   จึงกลาวไดวา ทุนทางภูมิปญญาเปนกลไกสําคัญที่ทําใหลูกหลานอาขาสืบทอดและสามารถพัฒนา

ใหเกิดเปนทุนทางสังคมสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอไป ดังเชนคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก

ตอไปนี ้

   “บานที่อยูกันก็ทําตามที่เราเชื่อ ตองทําบานข้ึนมายังไง…พูดไมเหมือนใคร เขาใจกัน ภาษาแบบนี้

เดิมๆ พอแมสอน เพลงเราก็มี รองกัน ใชเคร่ืองดีด แลวเตนกันตอนมีงาน…เสื้อกางเกงใสทอกันเอง แบบเรา เราดูเปน 

ลายไหนพวกเรา ลายไหนเขาขายในเมือง บอกเปนลายเรา ไมเหมือนกัน…” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 18 

  1.2 ทุนทางวัฒนธรรม โดยจากการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา พบขอมูลดังตอไปนี้ 

   1.2.1 ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสได พบวา ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไดของกลุมชาติพันธุอาขาที่สะทอน

ไดชัดเจน ไดแก การสรางบานเรือน การแตงกาย สิ่งประดิษฐหรือรูปปน ลานชุมชนและชิงชา 

   - การสรางบานเรือน พบวา บานของกลุมชาติพันธุอาขาสรางดวยไมและมุงหลังคาดวยหญาคา 

มีทั้งแบบยกพื้นและปลูกติดกับพื้นดิน สําหรับพื้นที่ที่ใชตั้งหมูบานของกลุมชาติพันธุอาขาจะตองเปนพื้นที่กวางขวาง 

เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของชาวบานในการประกอบพิธีกรรมตางๆ หมูบานของกลุมชาติพันธุอาขา จะมี “ประตูยอขอ”               

ที่ทําดวยไมไผปดก้ันขวางทางเดินเขาสูหมูบาน ซึ่งประตูนี้จะปดตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหสัตวเลี้ยงออกไปนอกเขต

หมูบาน นอกจากนี้ยังมี “ประตูหมูบานหรือลอกคอง” ซ่ึงเกิดจากคติความเชื่อระหวางโลกมนุษยกับโลกทาง                         

จิตวิญญาณ วาจะสามารถก้ันภูตผีปศาจไมใหมารบกวนความสงบสุขของมนุษยได ประตูหมูบานของกลุมชาติพันธุอาขา

ถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครจะแตะตองไมได นอกจากวันที่มีการทําประตูใหมซึ่งจะมีเพียงปละหนึ่งคร้ังเทานั้น 

    - การแตงกาย พบวา การแตงกายของกลุมชาติพันธุอาขา ผูหญิงจะสวมหมวกแหลม ซึ่งแบง

ออกเปน 2 สวน คือ สวนฐานเปนผาคาดศีรษะประดับดวยเหรียญตรา กระดุมเงิน และลูกปด และสวนยอดมีโครงไม

ไผอยูใตผาฝายยอมคราม ตกแตงดวยเคร่ืองเงิน ลูกปด ลูกเดือย พูแดงที่ไดจากขนไกยอมสี และของที่แตละคนจะสรร

หามา โดยจํานวนและชนิดของวัสดุตกแตงจะแตกตางกันไปตามฐานะ สภาพ อายุ และการมีบุตร สําหรับตัวเสื้อนั้น

เปนผาฝายยอมคราม แขนยาวตกแตงดวยผาหลากสี ตัวเสื้อยาวขนาดสะโพก ดานหลังปกดวยลวดลาย สาบเสื้อ

ตกแตงดวยผาสี แผนเสื้อดานหนาไมคอยเนนลายมากเทาดานหลัง สวนกระโปรงเปนผาชนิดเดียวกัน ทําจีบเฉพาะ

ดานหลังยาวเหนือเขา และมีผาชิ้นเล็กตกแตงดวยเคร่ืองเงินและพูสีแดงสําหรับคาดทับกระโปรงดานหนา สวนถุงนอง

ตกแตงดวยผาหลากสีและลูกเดือย สวนผูชายสวมเสื้อแขนยาวตกแตงดวยผาหลากสีและปกลวดลายคลายของผูหญิง 

แตตัวเสื้อจะสั้นกวา และกางเกงคลายกางเกงสะดอแตเปนผาฝายยอมคราม หมวกทําเปนผาหนาแลวมวนปลายสองดาน

เขาหากันแลวเย็บติด นําผาฝายยอมพันอีกที ตกแตงดวยพูสีแดง 
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    - สิ่งประดิษฐหรือรูปปน พบวา สิ่งประดิษฐหรือรูปปนที่สําคัญของกลุมชาติพันธุอาขา                       

มีรูปแกะสลักของมนุษยเพศชายเรียกวา “ฮะจียะ” และเพศหญิงเรียกวา “ยามียะ” ทําเปนรูปเปลือยทั้งสองเพศ 

ลักษณะการวางแสดงถึงการรวมเพศอันชี้ถึงการดํารงเผาพันธุ  

    - ลานชุมชนและชิงชา พบวา ลานจะมีลักษณะเตียนโลงมีขอนไมหรือมานั่งรอบๆ กองไฟ ใชเปน

สถานที่นัดพบของหนุมสาวในเวลากลางคืน เนื่องจากมีประเพณีหามไมใหหนุมสาวพบปะกันที่บาน ลานแหงนี้ยังถือ

เปนกุศโลบายในการผดุงรักษากลุมชาติพันธุอาขาเอาไว อีกทั้งการสรางชิงชาหรือโละซาในบริเวณลานชุมชน                 

ดวยชิงชาถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของกลุมชาติพันธุอาขา รูปแบบของชิงชามี 2 แบบ คือ แบบระหัดวิดน้ํา และแบบ

กระโจมสี่เสา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในพิธีรําลึกถึงเทวดาผูประทานความสมบูรณแกพืชผล                  

ทางการเกษตร ดังเชนคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

     “…พวกผมเอาลูกปด เอาเงิน มาใสกันที่หมวก เสื้อผมนี่ลายก็ปก แตผูหญิงก็ใสอีกแบบนะ...                

ที่บานพวกผมนี้พื้นสูง มีขางลาง บานก็หาไมไผในปามาทํากัน...คนขางนอกมาเที่ยวก็อยากมาดูชิงชากัน พวกผมก็เอาไว

ใชหลายอยาง ขอฝนก็มี แบบใชในพิธีดวย…” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 19 

   1.2.2 ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมได พบวา ประเพณีและพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุอาขาสวนใหญ

จะเก่ียวของกับการเพาะปลูก ซึ่งจะมีพิธีกรรมตั้งแตเตรียมเมล็ดพันธุจนถึงการเก็บเก่ียว ไดแก “พิธีเก็บเมล็ดพันธุขาว” 

ซึ่งเปนพิธีกรรมภายในครอบครัวที่เก่ียวกับการเก็บเมล็ดพันธุขาวคร้ังสุดทายที่ไดจากไรเอาเขาไปเก็บไวในบาน                      

เพื่อลูกหลานจะไดมีพันธุขาวไวปลูกตอไป “พิธีตอนรับฤดูกาลใหม” เปนการตอนรับการเปลี่ยนแปลงจากฤดูรอนสูฤดูฝน

เพื่อเร่ิมตนการเพาะปลูกและยังถือไดวาเปนวันเด็กอาขา “พิธีปลูกขาวเร่ิมแรก” เพื่อเนนย้ําวาถึงฤดูกาลปลูกขาวแลว

และเปนการกําหนดการนับรอบระยะเวลาและอายุพืชพันธุ “พิธีทําบุญในไรขาว” เปนพิธีที่ใหขวัญและกําลังใจขาว                 

ที่กําลังเจริญงอกงาม “พิธีโลชิงชาหรืองานปใหม” เปนการรําลึกถึงพระคุณแหงเทพธิดาอ่ึมซาแยะ ผูประทานความชุมชื้น

อุดมสมบูรณใหกับพืชพันธุธัญญาหาร และเปนการฉลองใหกับพืชผลที่รอการเก็บเก่ียว “พิธีกินขาวใหม” เปนการกําหนด

วันฤกษดีในการเก็บเก่ียวขาวของชุมชน และสามารถเก็บเก่ียวขาวไดหลังประกอบพิธีนี้เสร็จเรียบรอยแลว  

   นอกจากพิธีกรรมที่เก่ียวของกับกับการเพาะปลูกทางการเกษตรแลว พบวา กลุมชาติพันธุอาขายังมี 

ความเชื่อเร่ืองวิญญาณหรือผีบรรพบุรุษ จนเกิดเปนประเพณีและพิธีกรรมตางๆ ไดแก “พิธีปลูกประตูหมูบานหรือประตูผี” 

เพื่อไมใหภูตผีปศาจ โรคภัยไขเจ็บทุกชนิดเขามาในชุมชน “พิธีไหวบรรพบุรุษ” เปนพิธีที่จัดข้ึนเพื่อเชิดชูอดีตผูนําทาง

วัฒนธรรม ซึ่งเคยดํารงตําแหนงมากอน “พิธีไหวตอนรับวิญญาณบรรพบุรุษ 7 ชั่วโคตร” ซึ่งจะเปนการจัดพิธีกรรม

เพื่อตอนรับเหลาบรรพบุรุษที่ลงมาจากสวรรคเพื่อเยี่ยมเยือนลูกหลานชาวอาขา  

   ทั้งนี้ทุนทางวัฒนธรรมที่สัมผัสไมไดของกลุมชาติพันธุอาขา พบวา ยังมีประเพณีและการละเลนที่

แสดงออกถึงความร่ืนเริงและเคร่ืองดนตรีตางๆ ไดแก “ประเพณีปใหมลูกขาง” ซึ่งถือวาเปนประเพณีของผูชาย จะมี

การทําลูกขางมาแขงตีกัน เพื่อฉลองการเปลี่ยนแปลงวัยที่มีอายุมากข้ึน สําหรับผูหญิงนิยมเลนสะบา โดยกลุมชาติพันธุอาขา

ทั้งชายและหญิงจะแตงกายดวยชุดประจาํกลุมชาติพันธุที่งดงาม แลวมารวมตัวกันที่ลานหมูบานเพื่อชวนกันเตนรํา  

   ตลอดจนมีเคร่ืองดนตรีตางๆ เนื่องจากกลุมชาติพันธุอาขามีความเชื่อวา บรรพบุรุษไดสอนการทํา

เคร่ืองดนตรีใหกับกลุมชาติพันธุอาขา ทําใหเคร่ืองดนตรีเปนที่นิยมและสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบันนี้ โดยเคร่ืองดนตรี

ของอาขามีอยูเปนจํานวนมากซึ่งใชในการประกอบพิธีกรรมและเพื่อความบันเทิง ไดแก “แคนหรือหละเจ” ซึ่งจะเลน

ในเวลาที่วางหรือชวงประเพณีตาง ๆ หรือเลนระหวางทางไปทองเที่ยวตางหมูบานเพื่อสงเสียงใหผูคนไดยิน “ขลุยหรือ

ชิวลิ่ว” จะเปนขลุย 3 รู สวนใหญจะเปาระหวางเดินทางไปทําไรทําสวน เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน “จิ๊งหนอง
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หรือจะเอว” สวนใหญหนุมๆ ในหมูบานจะเลนกัน เพื่อเปนสื่อในการเก้ียวสาว “ขลุยตนขาว” จะนิยมเปากันเฉพาะ

ฤดูเก่ียวขาวเทานั้น แตผูใหญไมคอยนิยมเปาและกําชับไมใหเด็กเปา เนื่องจากเชื่อกันวาถาเปาแลวจะเปนลางราย ทําให

ฝนตก ขาวในไรนาอาจเสียหายได “เปากระบอกไม” สวนมากจะนิยมเปาเปนกลุมหลายคน แตเวลาจะเดินทางไปไหน

มาไหนหรือเขาปาลึกคนเดียวจะไมนิยมเปากัน เพราะกลุมชาติพันธุอาขามีความเชื่อวา เมื่อเปากระบอกไมนี้ สัตวปา

หรือผีสางในปาจะมาหาและอาจทํารายได ดังเชนคําสัมภาษณจากผูใหขอมูลหลักตอไปนี้ 

   “…พิธีเราหลายอยางมากๆ สวนใหญก็ขอใหทํานาไดดีๆ...เราขอกับผี วิญญาณของปู ยาที่ตายไปแลว 

ผีที่อยูตามนา...พอมีงานอะไรสนุกๆ เราก็เอาเคร่ืองดนตรีมาเลน เตน รองเพลงกันที่ลานเที่ยว อยางตอนปใหม            

มีเลนลูกขางดวย…” ผูใหขอมูลหลักคนที่ 12 

 2. ผลการวิจัยวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เมื่อไดขอคนพบของทุนทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมของกลุมชาติ

พันธุอาขาขางตนที่จะนํามาบูรณาการใหเกิดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางนาสนใจ ดังนั้น เมื่อวิเคราะหเนื้อหาจึง

กําหนดกลยุทธในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา ดังตอไปนี้ 

  2.1 ดานการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว กลุมชาติพันธุอาขามีความเปนเอกลักษณของวิถีชีวิตและ                  

ภูมิปญญา มีความงดงามทางศิลปวัฒนธรรม และมีความผูกพันตอทองถ่ิน ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนเสนหดึงดูดนักทองเที่ยวใหมา

สัมผัสวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามกลุมชาติพันธุอาขาจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพ

ของแหลงทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทั้งการพัฒนาเสนทางในการเขาถึงชุมชน การสรางความปลอดภัยใน                 

การทองเที่ยว การบูรณาการทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมนํามาจัดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่เปนเอกลักษณและ

มีความหลากหลายเพื่อใหนักทองเที่ยวมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมที่ตนพอใจไดมากข้ึน เชน การเยี่ยมชมสิ่งกอสรางภายใน

ชุมชน การรวมผลิตงานศิลปหัตถกรรม การเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวเขารวมประเพณีและพิธีกรรมบางอยางที่ไมขัดตอ

ความเชื่อและขอปฏิบัติของชุมชน ทั้งนี้กิจกรรมที่จัดข้ึนจะตองไมสงผลกระทบเชิงลบ และตองเปนกิจกรรมทองเที่ยว

ที่มาจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งตองอาศัยผูมีองคความรูของชุมชน ทําหนาที่เปนผูใหความรูและประสบการณ

ใหมแกนักทองเที่ยว 

  นอกจากนี้ในการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว จะตองมีการดําเนินงานดานการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมุงเนนการสงเสริมการตลาดในลักษณะของการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวเห็นถึงเอกลักษณที่โดดเดนของ 

กลุมชาติพันธุอาขา รวมถึงการสงเสริมการตลาดโดยใชบุคคล กลาวคือ กลุมชาติพันธุอาขาเองในฐานะที่เปนเจาของ

แหลงทองเที่ยวจะตองแสดงความเปนเจาบานที่ดี เต็มใจชวยเหลือและใหบริการแกนักทองเที่ยว เพื่อสรางความประทับใจ 

และเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ําในโอกาสตอไป โดยใชทุนทางสังคม คือ ความเอ้ืออาทร ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวที่กลุม

ชาติพันธุอาขามีอยูใหเกิดประโยชน  

  2.2 ดานการอนุรักษ กลุมชาติพันธุอาขามีความโดดเดนทั้งดานวิถีชีวิต อาชีพ ความเชื่อ ประเพณี 

พิธีกรรม การแตงกาย ภาษา และความรักใครกลมเกลียว สิ่งเหลานี้เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก อยางไร

ก็ตาม เมื่อความเจริญเขาสูชุมชน ทําใหกลุมชาติพันธุอาขารับเอาวัฒนธรรมสมัยใหมเขามา หนุมสาวอาขานิยมไป

ทํางานในเมืองมากข้ึน จึงไมมีโอกาสไดรับการถายทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถ่ิน นอกจากนี้ อัตลักษณทาง

วัฒนธรรมที่แสดงออกถึงตัวตนกําลังถูกคุกคามและถูกทําลายโดยคานิยมสมัยใหมในรูปแบบของการทองเที่ยวที่

มุงเนนในเชิงเศรษฐกิจ จนทําใหเกิดการนําเอาวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุอาขาไปบิดเบือน เชน การนําเอาประเพณี              

โลชิงชาไปจําลองเลนในพื้นที่อ่ืนเพื่อรองรับการทองเที่ยว  
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  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมดังกลาวอาจทําใหวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาตอง               

สูญหายไป ดังนั้นจะตองใสใจตอเร่ืองการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาดวย สําหรับกลยุทธดานการอนุรักษวัฒนธรรม

ของกลุมชาติพันธุอาขาควรเร่ิมตนจากสถาบันครอบครัว เนื่องจากกลุมชาติพันธุอาขาใหความสําคัญกับครอบครัวมาก 

ดังนั้น ครอบครัวจะตองเปนผูถายทอดความรูดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาของกลุมชาติพันธุใหลูกหลานไดเขาใจและ

เห็นความสําคัญในอัตลักษณของตน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการทองเที่ยวจะตองคํานึงถึงผลกระทบเชิงลบที่               

เกิดข้ึนกับสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของตนดวย และกิจกรรมทองเที่ยว

นอกจากจะใหความสนุกสนานเพลิดเพลินแลว ยังตองเปนกิจกรรมที่ทําใหนักทองเที่ยวเกิดการเรียนรูในเร่ืองของ               

การอนุรักษวัฒนธรรมดวย และลูกหลานอาขาจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การเปนมัคคุเทศกทองถ่ิน 

การรวมแสดงดนตรีหรือการละเลนพื้นบาน การแตงกายดวยชุดกลุมชาติพันธุเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว สิ่งเหลานี้จะ              

ทําใหลูกหลานเกิดความภาคภูมิใจในความเปนกลุมชาติพันธุอาขาและเกิดการอนุรักษสืบตอไป เปนตน 

  2.3 ดานการมีสวนรวม คนในกลุมชาติพันธุอาขาควรจัดใหมีการรวมกลุมในการบริหารจัดการ                         

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยอาจจัดในรูปของกลุมหรือชมรม เพื่อใหชุมชนไดมีสวนรวมมากที่สุด สําหรับ                    

การดําเนินการโดยองคกรหรือบุคคลอ่ืนจากนอกพื้นที่ อาจเขามาสนับสนุนใหชุมชนรวมกลุมกันทําได แตไมควร

ดําเนินการในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาตามมาในภายหลัง เนื่องจากองคกรหรือบุคคลอ่ืนจากนอกพื้นที่จะมองใน

มิติของผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่จะไดรับเปนหลักมากกวาการคงไวซึ่งแกนทางสังคมและวัฒนธรรม เมื่อชุมชน

รวมกลุมกันไดแลว ควรจัดใหมีคณะกรรมการบริหารกลุมหรือชมรม โดยยึดหลักการมีสวนรวมและหลักประชาธิปไตย

เปนสําคัญ มีบทบาทและหนาที่ชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดประโยชนรวมกัน 

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

อภิปรายผล 
 1. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 1  

  1.1 ทุนทางสังคม โดยสิ่งที่แสดงใหเห็นไดชัดเจนวากลุมชาติพันธุอาขามีความเขมแข็งของทุนทางสังคม 

คือ ความเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ความสามัคคี ความเปนเอกภาพ ความเคารพตอสถาบันตางๆ และภูมิปญญาที่เปน                   

อัตลักษณ ดังงานวิจัยของ Suriyawong and Sriyabhaya (2019) ที่พบวา อาขามีความเชื่อวาทุกคนลวนเปนพี่นองกัน มี

ความสัมพันธกัน ใหความสําคัญกับระบบเครือญาติ อาขาจึงเปนครอบครัวขยาย มีหลายครอบครัวอาศัยภายใตบาน

หลังเดียว โดยมีการปลูกฝงลักษณะนิสัยและคานิยมของอาขาใหเปนคนที่มีความกตัญูกตเวที ตลอดจนทุนทาง                

ภูมิปญญาดานภาษาที่ Sitthichodok (2013) ศึกษาพบวา อาขามีภาษาพูดประจํากลุมของตนแตไมมีภาษาเขียน              

ทําใหการสืบทอดสิ่งตางๆ เปนการใชความจําและบอกเลาตอกันมา 

  1.2 ทุนทางวัฒนธรรม จากผลการศึกษาฉายออกมาใหเห็นเก่ียวกับทุนทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ

อาขาโดยเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ Dechachai (2014) ที่พบวา ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ 

ถูกสอดแทรกอยูในวิถีการทํามาหากิน ซึ่งเชื่อมโยงระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ชาวอาขาใชความเชื่อในการปฏิบัติตอ

ตนเองและตอชุมชน โดยถายทอดผานพฤติกรรมตางๆ ทั้งการเคารพบูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความกตัญู และ                  

ความสามัคคี  
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  หากพิจารณาทุนทางวัฒนธรรมทั้ง 2 ประเภทของกลุมชาติพันธุอาขา พบวา ตางมีความสัมพันธกันอยาง 

ไมสามารถแยกออกจากกันได ซึ่งสอดคลองกับที่ Sornwichai and Unapohm (2013) กลาววา ทุนทางวัฒนธรรมที่จับ

ตองไดสามารถสะทอนความคิด ความเชื่อ และภูมิปญญาของคนในชุมชนใหออกมาในรูปของวัตถุอันเปนรูปธรรมได 

ดังเชน สถาปตยกรรมและสิ่งกอสรางตางๆ ของกลุมชาติพันธุอาขาที่มีรูปแบบการสรางตามคติความเชื่อของคนในชุมชน 

กลายเปนวัฒนธรรมที่มีคุณคาอันเปนมรดกที่ไดรับสืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ 

Hyyppä (2010) ที่พบวา ทุนทางสังคมกับทุนทางวัฒนธรรมมีความสําคัญที่ไมอาจหลีกเลี่ยงตอกันได โดยเฉพาะการมี

สวนรวมทางวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 2. การอภิปรายผลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 

  กลยุทธการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขาดานการพัฒนาศักยภาพ                    

การทองเที่ยว ดานการอนุรักษ และดานการมีสวนรวม มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Theerangguro, 

Anektecavaro, Ditamathaso, and Budsita (2017) ที่พบวาในการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงรายนั้น ชุมชนไดใหความรวมมือตอการพัฒนาแหลงเที่ยวที่จะชวยกันอนุรักษ

วัฒนธรรมภายในชุมชน ทั้งใหเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดเขามาศึกษาดานประวัติศาสตร ประเพณี และวัฒนธรรม

ของชุมชน ตลอดจนผลการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกับ Klangsombat (2014) ที่พบวา การมีสวนรวมทําใหเกิด

การสรางความสัมพันธที่ดีมีความเขาใจกันมากข้ึนภายในชุมชน สงเสริมความรักสามัคคีกลมเกลียวเพิ่มข้ึนในชุมชนให

มีพลังอํานาจ และเกิดความปรารถนาที่จะรวมกันดําเนินการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนเพื่อใหสรางรายได 

เกิดการเรียนรู การอนุรักษภูมิปญญาในทองถ่ิน และการปกปองสงวนรักษาทรัพยากรไว  

 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1 กลุมชาติพันธุอาขาสามารถนําผลไปบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและแหลงทองเที่ยวใน     

การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสมกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของตน โดยอยูบน

พื้นฐานของการสืบทอดและคงไวซึ่งอัตลักษณ 

  1.2 หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับการวางกลยุทธเพื่อ

สงเสริมการทองเที่ยวใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มี โดยไมกอใหเกิด

ผลกระทบเชิงลบจากการทองเที่ยวตอสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรทําการศึกษาวิจัยทางชาติพันธุวิทยาหรือมานุษยวิทยาวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุอาขา               

ในพื้นที่การทองเที่ยวอ่ืนของประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางกันของสังคมและวัฒนธรรม

ที่อยูในบริบทของพื้นที่ซึ่งไมเหมือนกันตอผลการวิจัยทางดานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่จะนํามากําหนด            

กลยุทธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

  2.2 ควรทําการศึกษาแบบวิจัยและพัฒนา โดยมุงเนนการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวรูปแบบใหมใน

เชิงสรางสรรค เพื่อสามารถนําทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูไปใชประโยชนไดโดยตรงอยางเปนรูปธรรมให

กอเกิดคุณคาและมูลคาเพิ่มยิ่งข้ึนตอกลุมชาติพันธุอาขาและผูมาเยือน  
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  2.3 ควรทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) โดยให              

กลุมชาติพันธุอาขาเขามามีสวนรวมวิจัยและอาศัยการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของกับการวิจัย 
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