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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้	เป็นการศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์	กลุ่มชาติพันธุ์	อาข่าบ้านสองแควพัฒนา	ต�าบลแม่ยาว	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดเชียงราย	โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการสัมภาษณ์	สังเกตและสนทนา

กลุ่ม	 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและชุมชน	จ�านวน	13	คน	ผ่านการ

สงัเกตแบบมส่ีวนร่วม	ลงพืน้ทีภ่าคสนามและวจิยัเอกสาร	ผลการศกึษาพบว่า	การสร้างเครอื

ข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโอมสเตย์	 บ้านสองแควพัฒนา	 ถูกสร้าง

ผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาติพันธุ์อาข่าแบบดั้งเดิมและถูกขับเคลื่อน	 โดยเทศบาล

ต�าบลแม่ยาว	ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบลแม่ยาว	นอกจากนี้	อดีตผู้น�าชุมชน	

ซึ่งเป็นอาสาสมัครได้ผลักดันโครงการดังกล่าว	 ร่วมกับภาครัฐให้เกิดขึ้น	 ส่งผลให้การสร้าง

เครือข่ายทางสังคมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสอง

แควพัฒนา	เกิดขึ้น	 ในปี	พ.ศ.	2556	และเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้าน	ในปี	พ.ศ.	

2557	 ภายใต้วิถีน�าการท่องเที่ยว	 นอกจากนี้	 ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการแสดง	อย่างไรก็ตาม	ในเดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	2558	ความร่วมมือต่อกิจกรรม

ในชุมชนของชาวบ้านได้มกีารเปลีย่นแปลงและปรบัตวัครัง้ใหญ่	โดยเปลีย่นความเชือ่ดัง้เดิม

สู่การรับความเชื่อศาสนาคริสต์	เนื่องจากข้อจ�ากัดของกฎระเบียบสังคมอาข่า	ไม่สอดคล้อง

ต่อการด�าเนนิชวิีตประจ�าวันและเพือ่ให้สามารถด�าเนินชวีติในช่วงการเปลีย่นแปลง	จากการ

พัฒนา	โดยการใช้ศาสนาเป็นหนทางปรับตัวสู่กระแสทุนนิยม	แม้ว่าจะมีการละทิ้งกฎอาข่า	

แต่ความสมัพนัธ์ท่ีเกดิข้ึนใหม่นัน้	ถกูแทนท่ีด้วยความสมัพนัธ์แบบทางการ	ด้วยมตจิากวาระ

การประชุม	เพื่อให้กิจกรรมในสังคมด�าเนินต่อไป

ค�าส�าคัญ:	เครือข่ายทางสังคม	การท่องเที่ยววัฒนธรรม	โฮมสเตย์	กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า	
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Abstract

 This	research	aimed	to	study	the	social	network	model	of	cultural	tourism	

in	Akha	ethnic	group	homestays	in	Songkhwaepattana	village,	Maeyao	municipality,	

Chiang	rai.	It	employed	qualitative	methodology	invovling	in-depth	interviews,	focus	

group	 in terv iews,	 par t ic ipant	 observat ion, 	 and	 documentary	 

research	 to	 collect	 data	 from	 13	 key	 informants	 which	 were	 members	 of	 

government	agencies,	the	community,	and	stakeholders. Findings	showed	the	local	

community’s	social	network	 linked	with	cultural	 tourism	and	homestays	and	

incorporated	the	traditional	way	of	life	of	the	Akha	community.	This	social	network	

was	 supported	 by	Maeyao	Municipality’s	 cultural	 tourism	 project	 that	 started	

promotion	 of	 local	 ethnic	 communities	 and	 homestays	 in	 the	 district	 in	 2013.	

Changes	to	Christianity	by	local	people	resulted	in	the	cultural	tourism	project	no	

longer	 being	 based	 on	 spiritual	 culture.	 This	 caused	 some	 confusion	within	 the	

community	and	among	tourists	who	received	a	different	identity	from	the	strong	Akha	

identity	of	the	past.	This	presented	many	challenges	for	foreign	tourists,	the	Akha	

people,	their	leaders,	and	their	relationships	with	the	municipality.	

Keywords: Social	network;	Cultural	tourism;	Homestay;	Akha	ethnic	group

บทน�า

	 บ้านสองแควพัฒนา	ต�าบลแม่ยาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	มีประชากรใน

หมู่บ้านทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและอพยพจากป่าต้นน�้า	“อาโยะ”	เหนือที่ตั้งหมู่บ้าน	

ประมาณ	10	กิโลเมตร	เนื่องจากนโยบายคุ้มครองป่าสงวน	จากทางภาครัฐ	ในปี	พ.ศ.	2541	

นับแต่นั้นเป็นต้นมา	 หมู่บ้านอาข่าสองแควพัฒนา	 ได้ด�าเนินกิจกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่	

ด้วยการยดึโยงแบบแผน	ต่อขนบธรรมเนยีมประเพณแีละความเช่ือ	ตามรปูแบบสังคมอาข่า

ดั้งเดิม

	 ปัจจุบันบ้านสองแควพัฒนา	 ก�าลังเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง	 จากกระแส

โลกาภิวัฒน์ที่ก�าลังถาโถมเข้ามาในชุมชน	ซึ่งนับเป็นเรื่องท้าทายต่อการด�ารงวิถีชีวิติความ

เป็นอยู่ตามรูปแบบสังคมดั้งเดิม	 หรือสังคมกึ่งบุพกาล	 กอปรกับนโยบายส่งเสริมการเป็น

หมู่บ้านด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 จากเทศบาลต�าบลแม่ยาว	 ส่งผลให้หมู่บ้านบ้าน

สองแควพฒันา	ยากทีจ่ะหลกีหนจีากพลวตัการพฒันาไม่ว่าจะทางตรงหรอืทางอ้อม	นอกจาก

นี้	 การด�าเนินการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสองแควพัฒนานั้น	 อาศัยเครือข่ายทาง
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สังคม	 (Social	 Network)	 ของกลุ่มตนเองต่อการจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว	 โดยมี

สมมติุฐานทางการแลกเปล่ียนเชงิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและการใช้ประโยชน์จากทนุทาง

สงัคมในชุมชน	หลงัจากทีผู่ว้จิยัได้ลงศกึษาข้อมลูในพืน้ท่ี	พบว่ามปัีจจยัอืน่ๆ	ทีส่่งผลต่อเครือ

ข่ายทางสังคมแบบดัง้เดมิ	เช่น	การเข้ามาของทุนนยิม	การเข้ามาของศาสนาต่างถิน่และการ

เปลี่ยนแปลงศาสนาของคนในชุมชน	 สิ่งต่างๆเหล่านี้	 น�าไปสู่การลดทอนความเข้มแข็ง

เครอืข่ายในชุมชนต่อความร่วมมอืในกจิกรรมประเพณดีัง้เดมิและเกิดประเพณปีระดษิฐ์	เพือ่

ตอบสนองการท่องเทีย่วในชมุชน	เพือ่เอาตัวรอดท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ทีเ่ข้ามาในพืน้ที่

	 ดงัน้ัน	การศกึษาการสร้างเครอืข่ายทางสงัคมของการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมแบบ 

โฮมสเตย์	 จะน�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเครือข่ายสังคมต่อ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา

วัตถุประสงค์การศึกษา

	 เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและ

โฮมสเตย์	กลุ่มชาตพินัธุอ์าข่า	บ้านสองแควพฒันา	ต�าบลแม่ยาว	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงราย

 

วิธีการศึกษา

	 การวจัิยนี	้ผูว้จิยัได้เลือกใช้การวจิยัในลกัษณะเชงิคณุภาพของ	ชาย	โพธสิติา	(2548)	

เข้ามาศึกษาปรากฎการณ์มนุษย์ด้วยการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมายแบบเจาะจง 

(Purposive	Sample)	ต่อกลุ่มตัวอย่าง	ในลักษณะการสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	informants)	จ�านวน	13	ราย	โดย

มีเกณฑ์คัดเลือก	 คือเป็นกลุ่มที่มีส่วนส�าคัญในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชุมชน	ต่อ

การรับมือการพัฒนา	 หรือการท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชนที่เหมาะสมกับทรัพยากรและวิถี

ชีวิตชุมชน	กอปรกับกลุ่มตัวอย่างยังเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในชุมชน	

 (1)	แกนน�า	ผู้ประกอบพิธีกรรม	ผู้น�าศาสนา	ผู้น�ากลุ่มกิจกรรมต่างๆ

	 					ในหมู่บ้าน    	 2	คน

	 (2)	ชาวบ้านเปลี่ยนศาสนา	ก่อนรื้อประตูผีหมู่บ้าน

	 					เดือนพฤษภาคม	2558	 	 	 	 5	คน

	 (3)	ชาวบ้านเปลี่ยนศาสนา	หลังรื้อประตูผีหมู่บ้าน	

	 					เดือนพฤษภาคม	2558	 	 	 	 5	คน

	 (4)	เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลแม่ยาว	

	 				(รับผิดชอบส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนแม่ยาว)		 1	คน  

      รวม 13 คน
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	 	 นอกจากนี้	 ยังรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อเครือข่าย

ชุมชน	ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงลักษณะเครือข่ายทางสังคมและเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์

เครือข่ายทางสังคม

ผลการศึกษา

รปูแบบการสร้างเครอืข่ายทางสงัคม การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์ ของ

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บ้านสองแควพัฒนา ต�าบลแม่ยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

	 รูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคม	กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า	บ้านสองแควพัฒนา	ที่

เกิดขึ้นนั้น	 เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและเครือข่ายทางสังคม	ผ่าน

กระบวนการพฒันาและการแลกเปล่ียนของเครือข่ายทางสงัคม	โดยมคีวามสมัพนัธ์โดยตรง	

ต่อทนุทางสงัคมทีม่อียูใ่นเครือข่ายสงัคม	ท้ังน้ี	ทุนทางสงัคมในกลุม่ชาตพินัธ์ุอาข่า	บ้านสอง

แควพัฒนา	 ถือเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน	 โดยเฉพาะเรื่องระบบคิดของคนในสังคมอาข่า

บ้านสองแควพัฒนาและได้ส่งผลถึงวิธีปฏิบัติในชุมชนที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันในด้าน

ต่างๆ	ส่งผลให้ทุนทางสังคมมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านเศษรฐกิจและก่อเกิดเป็น

เครือข่ายทางสังคม	สนับสนุนสังคมวัฒนธรรมในชุมชนบ้านสองแควพัฒนา	 สามารถอยู่ได้	

ตามรูปแบบปัจจัยเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งกับชุมชน	

	 จากการศึกษาเครือข่ายทางสังคมบ้านสองแควพัฒนา	พบว่าส่วนหนึ่งเป็นผล

มาจาก	 การมีอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานการเคารพธรรมชาติ	หรือเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติ	ผ่านการพึ่งพิงต่อทรัพยากรธรรมชาติภายในชุมชน	โดยชินสัคค	สุวรรณอัจฉริย	

(2549)	ได้อธิบายคุณลักษณะของทุนทางสังคม	เกิดขึ้นใน	2	ช่วงเวลา	ดังนี้	

 1. ช่วงการพึ่งพิงธรรมชาติ (ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน - ปี พ.ศ. 2540)	ในช่วงแรก	ทุน

ทางสงัคมเกดิขึน้	จากเครอืข่ายทางสงัคม	และเป็นผลมาจากองค์ประกอบระบบองค์กรทางสงัคม

ในด้านการปรับตัว	 ต่อความไม่แน่นอนในพื้นท่ีอาศัย	 เช่น	 ความเสื่อมโทรมของดิน	 จากท�าไร่ 

หมนุเวยีนและการประกาศนโยบายเขตพืน้ทีอ่นรุกัษ์	ปี	พ.ศ.	2540	ของรัฐบาลไทยต่อบรเิวณ

พื้นที่ป่าต้นน�้า	หรือ	เรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า	 “อาโยะ”	ซึ่งเป็นชื่อของชาวอาข่า	ซึ่งเป็นบุคคล

แรกเริ่มในการก่อตั้งหมู่บ้าน

 

“การย้ายลงมาตั้งหมู่บ้านบริเวณพื้นที่ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจาก นโยบายรัฐและข้อจ�ากัดใน

การเดินทางของพื้นที่เดิม”

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์
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“เมือ่ก่อนชาวบ้านท�าไร่หมนุเวียน แต่เมือ่ดนิบรเิวณอาโยะ (ป่าต้นน�า้) เส่ือมสภาพ จงึได้รวม

ตัว ย้ายลงมาอยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน”

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์

“ดินบริเวณ ด้านบนป่าอาโยะ ไม่ค่อยดี มีลักษณะดินแดงผสมหิน เลยเพาะปลูกไม่ดี”

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์

	 ด้วยข้อจ�ากดั	ความไม่แน่นอนของระบบนิเวศในพืน้ทีแ่ละการเดินทางทีไ่ม่สะดวก	

ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดการรวมตัวและลงมาตั้งถิ่นฐาน	ด้วยการรวบรวมเงินซื้อที่ดิน	จากชาว

ปกาเกอะญอบา้นห้วยขมนอก	จ�านวน	16,000	บาท	และรวมเงินสร้างถนน	40,000	บาท	ต่อ

มาได้มีการสมทบซื้อเพิ่มเติมอีก	 ประมาณ	 200,000	 บาท	 ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	 ผู้น�า

กลุม่อาข่าบ้านสองแควพฒันา	จดัสรรทีด่นิภายใต้เงือ่นไข	หากใครสมทบเงินซือ้ทีดิ่นมากจะ

ได้สทิธคิรอบครองพืน้ทีม่ากตามจ�านวนเงินทีส่มทบ	โดยเริม่แรกพืน้ทีด่นิของหมูบ้่านนัน้	ถกู

ครอบครองโดย	4	ครอบครัว	คือ	เฌอหมื่น	อามอ	อาจอ	ยีบือ	พร้อมกันนี้	ยังได้จัดสรรที่ดิน

ตามสัดส่วนของคนในหมู่บ้าน	 (ชาวบ้านสองแควพัฒนา,	 สัมภาษณ์)	 จากนั้นเป็นต้นมา	

หมู่บ้านอาข่าสองแควพัฒนา	 ได้ด�าเนินวิถีชีวิตความเป็นอยู่	 โดยพึ่งพิงธรรมชาติด�ารงชีวิต

ด้วยการหาของป่าและแบ่งปันช่วยเหลือแลกเปลี่ยนร่วมกันภายในกลุ่ม	

	 ด้านการปกครองบ้านสองแควพัฒนา	 ยังคงเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยขม

นอก	หมู	่10	ต�าบลแม่ยาว	จังหวัดเชยีงราย	ซ่ึงมีพ่อหลวงประวทิ	ธุระวร	เป็นผูใ้หญ่บ้านตาม

โครงสร้างรปูแบบการปกครองของรฐัไทย	แต่ในทางปฏิบตับ้ิานสองแควพฒันา	ยงัคงมอีสิระ

ในการบริหารหมู่บ้าน	เนื่องจากความแตกต่างทางด้านทางวัฒนธรรมของบ้านห้วยขมนอก	

ซึง่เป็นกลุม่ชาตพินัธุป์กาเกอะญอ	ส่งผลให้บ้านสองแควพฒันามโีครงสร้างการปกครองภาย

ใต้การดูแลของผู้น�านายอนุชา	อ�านาจสกุล	(เฌอหมื่น)	และนายอาดุ	เฌอหมื่น	ตามรูปแบบ

ประเพณีดั้งเดิมของสังคมอาข่า	 เรียกว่า	 เจ่วมา	ซึ่งเป็นผู้น�าในการประกอบพิธีกรรมตาม

ประเพณีดั้งเดิมของชาวอาข่า	

	 ต่อมา	เมื่อนายอนุชา	อ�านาจสกุล	เสียชีวิต	ในปี	2557	นายอาเซาะ	ได้ก้าวขึ้นมา

ท�าหน้าที่ผู้น�าบ้านสองแควพัฒนา	ควบคู่กับนายอาดุ	(ผู้ประกอบพิธีกรรมดั้งเดิมอาข่า)	โดย

สาเหตทุีบ้่านสองแควพฒันา	มผีูน้�าสองคนนัน้	เนือ่งจาก	นายอาเซาะได้เปล่ียนแปลงศาสนา	

จากศาสนาดั้งเดิมเป็นศาสนาคริสต์	 ขณะที่นายอาดุ	 ยังคงนับถือศาสนาดั้งเดิมและเป็น

ตวัแทนของชนกลุ่มดัง้เดมิของขนบธรรมเนียมอาข่า	ด้วยลกัษณะเช่นนี	้การรวมตวักนัภายใน

หมู่บ้าน	 ซ่ึงเป็นหน่วยทางสังคมที่ส�าคัญ	 ในการสร้างเครือข่ายจึงด�าเนินกิจกรรมในสังคม	

ผ่านกลุ่มทางสังคม	 4	 กลุ่ม	 หลัก	 คือ	 กลุ่มผู้อาวุโสจะรับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรม	 กลุ่ม
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เยาวชนรับผิดชอบการรวบรวมเด็กๆ	ในชุมชน	เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน	ส่วนกลุ่ม

ผู้น�าชุมชนจะรับผิดชอบในด้านการเป็นคณะกรรมการหมูบ้่านและกลุม่แม่บ้าน	มหีน้าทีห่ลกั	

คือการท�ากิจกรรมการแสดงและท�าอาหารต้อนรับแขกที่มาเยือนหมู่บ้าน	

	 ด้านระบบโครงสร้างทางสงัคมและการปกครองชาวอาข่า	เป็นระบบทีใ่ห้เกียรติผู้

อาวุโส	 โดยจะให้ผู้อาวุโสเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจต่อกิจกรรมต่างๆ	 ทางสังคมและส่วน

ใหญ่	ล้วนเป็นหน้าทีข่องผูช้าย	ขณะท่ีบทบาทสตรีจะมีความส�าคญัในด้านการเป็นผูส้นบัสนนุ

และเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	ในระดบัครอบครวั	(ชาวบ้านสองแควพฒันา,	สัมภาษณ์)	

ตามค�าอธิบายแผนภูมิที่	1

แผนภูมิที่ 1	ระบบโครงสร้างทางสังคมและการปกครองชาวอาข่า	แบบดั้งเดิม

 อย่างไรก็ตาม	ภายในหมู่บ้านสองแควพัฒนานั้น	ไม่ได้แยกองค์กรทางการเมือง

ออกจากองค์กรทางสังคมอย่างชัดเจน	 โดยจะมีกฎส่วนกลางคอยควบคุมพฤติกรรมของ

ปัจเจกและชุมชน	 ซ่ึงจะมีบรรทัดฐานข้อตกลงร่วมกันที่ควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกและ

ชุมชน	 เปรียบเสมือนกฎหมายที่คอยควบคุมท้ังทางสังคมและจิตวิญญาณ	 โดยการกระท�า

ใดๆ	ที่ละเมิดต่อกฎบรรทัดฐานสังคม	 หรือผิดต่อกฎอาข่า	 จะมีมาตรการลงโทษทางสังคม	

“หน่าเหง่อ”

ไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ

ในสังคมอาข่า

“แจ่วมะ”

ผู้นำาศาสนาชุมชน

ที่มา: วิเคราะห์แผนภูมิโดยผู้วิจัย

“แจ่วหย่า”

ตำาแหน่งรองจากแจ่วมะ

“ขะมา/หละจ่า”

ผู้ใหญ่บ้านชุมชน

“พิมา/แบ้วหม่อ”

หมอสวดพิธีกรรมศาสนา

“จิบ่า/บาจี่”

ช่างตีเหล็กของหมู่บ้าน

“ยี้ผ่า”

ร่างทรง/รักษาพยาบาล
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ด้วยการเสียค่าปรับ	

 “เมือ่เกิดการฝ่าฝืนกฎสังคมอาข่า ในรูปแบบของการจ่ายปรบัด้วยเหล้าแก่ทกุคน 

นอกจากนี ้ยงัต้องพจิารณาข้อเรยีกร้องเพิม่เติมของผูท่ี้ได้รบัความเสยีหาย หากผูท้ีเ่สยีหาย

ไม่ยังไม่ยอมความ อาจจะต้องท�าพิธีให้กับผู้เสียหายเพิ่มเติม เช่น การเสียหมูให้ 1 ตัว หรือ

เสียค่าปรับเล็กๆน้อยๆ ให้ ตามประเพณีและกฎของเผ่าอาข่า ขึ้นอยู่กับระดับความผิดมาก

น้อยเพียงใด” 

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์

	 นอกจากนี้	ยังมีบทลงโทษที่ถูกสะท้อนผ่านจิตวิญญาณ	ได้แก่การเจ็บไข้ได้ป่วย	

หรือเกิดโรคร้ายต่างๆ	ตามความเชื่อของชาวอาข่า	เนื่องจาก	ชาวอาข่านั้น	เชื่อในสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ	ภูตวิญาณ	ปีศาจ	ไสยศาสตร์และสิ่งเร้นลับ	โดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้	สามารถท�าร้าย

มนุษย์	หรือท�าให้มนุษย์ได้รับความเจ็บป่วยได้	ซึ่งกลุ่มชาวอาข่า	 เชื่อว่าวิญญาณล้วนมีอยู่

ทุกหนทุกแห่ง	ทั้งเป็นผีตามบริเวณต่างๆ	เช่น	ผีบ้าน	ผีไฟ	ผีป่า	ผีฟ้า	ผีภูเขา	หรือผีหมู่บ้าน	

นอกจากนี	้สิง่เหนอืธรรมชาติ	ยงับนัดาลให้มนษุย์มีความสขุและสขุภาพแขง็แรงจากเทพเจ้า	

ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ชาวอาข่า	บ้านสองแควพัฒนา	มีการเซ่นไหว้สิ่งเหนือธรรมชาติเหล่า

นี้	อย่างสม�่าเสมอ	เช่น	พิธีบูชาศาลพระภูมิเจ้าที่ชุมชน	ดังรูปภาพที่	1	โดยการกระท�าเหล่า

นี้	 นอกจากจะเป็นการดับเคราะห์ร้ายแล้ว	 ยังเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวที่ท�าให้เจอแต่เรื่องดีๆ	ทั้งนี้	

หากมกีารไหว้บรรพบรุษุเป็นประจ�า	ผบีรรพบรุษุจะคอยปกป้องคุ้มครองสมาชิกในครอบครวั

ให้พบเจอแต่ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง	

รูปที่ 1 ศาลพระภูมิเจ้าที่ชุมชนอาข่า

ภาพโดย	นางสาวอัญชลี	หาญฤทธิ์	21	ตุลาคม	2557
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	 ในกรณท่ีีไม่สามารถตกลงเร่ืองข้อพิพาทจากความขดัแย้ง	จ�าเป็นต้องมกีารตดัสนิ

จากผู้น�าตามประเพณีของอาข่า	 ซึ่งผู้น�าจะมีบทบาทส�าคัญในการไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งหรือ

การตัดสินใจต่างๆ	 ของหมู่บ้าน	 กอปรกับมีกลุ่มผู้อาวุโสในชุมชน	ท�าหน้าที่ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันและบริบทของพิธีกรรม	ดังรูปภาพที่	2	และ	3	พิธีกรรม

รับขวัญอาข่าและการแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน	เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว	ดัง

นั้น	 จะเห็นได้ว่าข้อห้ามของชาวอาข่าที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม	ผ่านทาง

วฒันธรรมนัน้	ถอืเป็นข้อปฏบิติัทีส่่งเสรมิก่อให้เกดิการปฏสิมัพนัธ์ของคนในชุมชนให้อยูร่่วม

กันอย่างมีความสุข	อย่างไรก็ตาม	ข้อห้ามต่างๆ	นี้	ยังรวมไปถึงการก�าหนดแบบพฤติกรรม

ของคนนอกที่จะเข้ามาในชุมชนอีกด้วย

รูปที่ 2	การแสดงกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน

ภาพโดย	นางสาวอัญชลี	หาญฤทธิ์	21	ตุลาคม	2557

 2. ช่วงการพึง่พงิระบบตลาด การผลกัดนัหมูบ้่านการท่องเท่ียว (2555 - ปัจจุบนั) 

 ทุนทางสังคม	ล้วนแต่มีการปรับตัวสู่ขั้นตอนใหม่	ส�าหรับการปรับตนเองในด้าน

องค์ประกอบทางสงัคม	เพือ่ให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและการด�าเนนิชวีตินัน้	สามารถด�าเนนิ

ต่อไปได้	อย่างไรกต็าม	รูปแบบดังกล่าวได้น�าไปสู่จุดส้ินสดุของวงจรการผลติซ�า้	หรอืการส่ง

สญัญานของความไม่คล่องตัว	หรอืมีอุปสรรคมากยิง่ขึน้	โดยปัญหาส่วนใหญ่นัน้	มาจากกลุม่

นอกชาติพันธุ	์ (ชินสัคค	สุวรรณอัจฉริย,	2549)	โดยเฉพาะการผลักดันให้เป็นหมู่บ้านการ

ท่องเที่ยว	การคุกคามของศาสนาคริสต์	ที่มีผลต่อศาสนาดั้งเดิมในพื้นที่หมู่บ้าน	นอกจากนี้	

คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นว่า	 ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น	 ส่งผลต่อ

ธรรมเนยีมปฏบิติัของตนเอง	(คนในหมู่บ้าน)	จากเดมิทุกคนจะคอยให้ความช่วยเหลอืซึง่กนั

และกัน	รวมทั้งด้านการติดต่อสื่อสารอื่นๆ	ภายในชุมชน
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 “ก่อนหน้าทีย่งัไม่มีความเจรญิเข้ามาในหมู่บ้าน เราทกุคนช่วยเหลอืกนัทกุๆ ด้าน 

เช่น ดูทีวีด้วยกัน ร่วมใจกันท�าพิธีกรรม แต่เมื่อมีความเจริญเข้ามา เกิดโรงไฟฟ้าพลังงาน

น�า้ มีการท่องเทีย่วในหมูบ้่าน มศีาสนาใหม่ ทกุคนกเ็ปล่ียนไป ค�านงึแต่ผลประโยชน์ตนเอง”

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์

	 ในปี	พ.ศ.	2555 ชาวบ้านอาข่าบ้านสองแควพฒันา	ทกุคนได้ท�าประชาพจิารณ์	ผลกั

ดนัให้หมู่บ้านเกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	โดยมีนายอนุชา	อ�านาจสกุล	(เฌอหมื่น)	เป็น

อาสาสมคัรในการขบัเคล่ือนโครงการท่องเท่ียวหมู่บ้านท่องเทีย่วและอนรุกัษ์วฒันธรรมบ้าน

สองแควพัฒนาได้รับการสนับสนุน	 จากเทศบาลต�าบลแม่ยาว	 ตามโครงการส่งเสริม

การท่องเที่ยวต�าบลแม่ยาว	ซึ่งโครงการดังกล่าว	เป็นรูปธรรมในปี	พ.ศ.	2557	อย่างไร

ก็ตาม	การท่องเที่ยวในช่วงแรกยังไม่ได้รับความนิยม	เนื่องจากมีข้อจ�ากัดในเรื่องของการ

เดินทาง	 นอกจากนี้	 ทางเทศบาลต�าบลแม่ยาวพยายามสนับสนุนให้กลุ่มคณะกรรมการ

หมู่บ้านอาข่าบ้านสองแควพัฒนา	ออกไปศึกษาดูงาน	และเรียนรู้จากชุมชนที่ประสบความ

ส�าเรจ็ในการจดัการท่องเทีย่วโฮมสเตย์	เช่น	ชมุชนไทอสีานบ้านแซว	อ�าเภอเชยีงแสน	จงัหวดั

เชียงราย	ในงบประมาณ	ปี	พ.ศ.	2557	พร้อมกันนี้	ในปีงบประมาณ	2558	ได้มีการส่งเสริม

ในเรือ่งของการท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์	(Brochures)	และส่งเสรมิวัฒนธรรมการท่องเทีย่ว

เชงิเกษตร	พร้อมกนัน้ี	เวลามีการประชมุ	จากคณะกรรมการส่วนกลาง	ทางเทศบาลต�าบล

แม่ยาวได้พยายามผลักดันให้กรรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอาข่า	บ้านสองแควพัฒนา

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุด	 (เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลแม่ยาว,	 สัมภาษณ์)	 อย่างไรก็ตาม	

ปัจจุบันการท่องเที่ยวยังคงไม่ประสบความส�าเร็จ	อนึ่งบทบาทผู้น�าถือเป็นตัวแปรส�าคัญต่อ

การเชือ่มความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการท่องเท่ียว	ซึง่ในปัจจบัุน	การท่องเทีย่วในชุมชน

ได้ชะลอตวัลงและคนในชมุชนมีความเข้าใจต่อวตัถปุระสงค์ของการเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบ

โฮมสเตย์	(Homestay)	ในทางผดิ	เนือ่งจากการท่องเทีย่วในลักษณะนี	้จะด�าเนนิต่อไปได้นัน้	

ต้องส่งเสรมิให้วถิชีมุชนดัง้เดิมน�าการท่องเทีย่ว	แต่ในปัจจบุนัเป็นไปในลกัษณะการท่องเทีย่ว

น�าวิถีชุมชนและมีปัจจัยนอกเข้ามาส่งผลกระทบ	 เป็นผลให้ความร่วมมือของคนในชุมชน

ธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมนั้นเกิดเปลี่ยนแปลง	โดยเฉพาะการเข้ามาของศาสนาคริสต์	ส่งผล

ให้ชาวบ้านเกือบ	 40	 หลังคาเรือน	 ตัดสินใจละท้ิงศาสนาด้ังเดิม	 เนื่องจากข้อก�าหนดของ

พิธีกรรมที่มีลักษณะซับซ้อนและขนมธรรมเนียมที่เคร่งครัด	ส่งผลให้เหลือผู้นับถือศาสนา

ดั้งเดิมเพียง	3-4	หลังคา	หรือ	ประมาณ	5	คน	

	 วิกฤตที่เกิดขึ้นนี้	ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุนชุมชนในด้านวัฒนธรรม	ซึ่งก�าลัง

สุ่มเส่ียงต่อการสูญหาย	 เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีได้เปลี่ยนไปนับถือศานาคริสต์น้ัน	 ไม่

สามารถเข้าร่วมพิธีกรรมแบบดั้งเดิมได้	ดังรูปที่	3	ซึ่งเป็นพิธีกรรมรับขวัญแก่นักท่องเที่ยว
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แบบดั้งเดิมที่มาเยือนหมู่บ้าน	 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม	 พบว่าช่วงพิธีกรรมดัง

กล่าว	มีจ�านวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรม	จากคนในหมู่บ้านเพียง	จ�านวน	4	คน	เท่านั้น	ซึ่งล้วนแต่

ยังคงนับถือศาสนาดั้งเดิม	อย่างไรก็ตาม	ชาวบ้านยังคงให้ความร่วมมือในกิจกรรมการท่อง

เทีย่วอ่ืนๆ	ในหมูบ้่าน	ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัความเชือ่ด้ังเดมิ	กล่าวคอื	การร่วมกจิกรรมการแสดง	

การแบ่งสรรจ�านวนนักท่องเที่ยวไปยังโฮมสเตย์	(Homestay)	แต่ละบ้าน

รูปที่ 3	พิธีกรรมรับขวัญอาข่า

ภาพโดย	นางสาวอัญชลี	หาญฤทธิ์	21	ตุลาคม	2557

	 วกิฤตการเปล่ียนแปลงศาสนาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนอาข่านี	้ส่งผลสบืเนือ่งต่อการปรบั

ตัวเครือข่ายในหมู่บ้าน	โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม	2558	ถือได้ว่าเป็นการปรับตัวครั้ง

ใหญ่ของหมู่บ้านสองแควพัฒนา	 โดยทุกคนในหมู่บ้านได้ตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนา

ครสิต์และกลายเป็นหมู่บ้านท่ีนับถอืศาสนาครสิต์อย่างเต็มรปูแบบ	การปรบัเปล่ียนในลกัษณะ

นี้	ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม	สู่รูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่

ผ่อนคลายจากขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่คร่งครดั	ส่งผลให้รปูแบบการจดัการ	การท่องเทีย่ว

ในหมู่บ้าน	 เปลี่ยนจากรูปแบบวิถีจารีตน�าการท่องเที่ยวสู่การน�าเสนอการแสดงวัฒนธรรม

อาข่า	 เพื่อตอบสนองการยังชีพและปรับตัวท่ีเน้นการแลกเปลี่ยนเชิงระบบตลาดมากขึ้น	

อีกทั้งยังเป็นการสร้างรูปแบบที่เน้นการพึ่งพิง	จากปัจจัยภายนอกมากขึ้นอีกด้วย
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ร่วมกันในการพังทลายชนิดของเครือข่ายทางสังคม

ที่มา:	ประยุกต์จากชินสัคค	สุวรรณอัจริย,	2549

	 การเปล่ียนแปลงท่ีเกดิข้ึนน้ี	ส่งผลความสมัพนัธ์ของคนในชุมชน	ถกูลดทอนจาก

การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อและข้อปฏิบัติ	 ก่อให้เกิดกฎข้อบังคับกติกาใหม่ภายใต้วาระ

การประชุม	 ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เกิดขึ้นมา	 หลังจากขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถี

ประชาด้ังเดิมได้เส่ือมล่ายลง	 ตามค�าอธิบายในรูปท่ี	 4	 ส่งผลให้ในปัจจุบันรูปแบบการช่วย

เหลือ	 โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากร	 เวลาและแรงงาน	 จึงกลายเป็นบทบาทของครัวเรือนและ

เครอืญาต	ิเพยีงเท่านัน้	เนือ่งจากทนุทางสงัคมมขีนาดท่ีเล็กลงและทกุคนก�าลังเผชิญปัญหา

ในเรือ่งความเป็นปัจเจกทีก่�าลงัเข้ามาแทนทีร่ปูแบบชมุชนสงัคมกึง่บพุกาล	นอกจากนี	้ปัจจยั

ทางการศกึษาถือเป็นปัจจยัทีมี่ความส�าคญั	เพราะมีความเป็นเหตเุป็นผลและมอีทิธิพลอย่าง

มากต่อการเปลีย่นศาสนา	อน่ึงศาสนาครสิต์มีเงินทุนสนบัสนนุด้านทนุการศกึษาแก่เยาวชน

ในหมู่บ้าน	 ทั้งนี้	 พื้นฐานชาวบ้านสองแควพัฒนาจะประกอบอาชีพหลัก	 คือเกษตรกรรม	

เพราะฉะนั้น	 การส่งลูกหลานเล่าเรียนการศึกษาในระบบ	 ถือเป็นภาระที่หนัก	 ขณะที่การ

เปลีย่นศาสนา	นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการลดทอนความยุง่ยากในการด�าเนินชวีติประจ�า

วนั	จากขนบธรรมเนียมประเพณด้ัีงเดิมแล้ว	ยงัได้รับประโยชน์จากการจัดสรรทนุการศกึษา

ขององค์กร	หรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์	ผลประโยชน์ดังกล่าว	จึงเป็นทางเลือกที่

น่าสนใจ	 นอกจากนี้	 กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้านมีแนวโน้มและเลือกเปลี่ยนศาสนาตามพ่อและ

แม่	หรือคนในครอบครัว

การเข้ามา

ของทุนนิยม

กลุ่มเยาวชน

ชาวบ้าน

ในชุมชน

ศาสนาคริสต์

การศึกษา
การ

เปลี่ยนแปลง

ความเชื่อ

ชาวบ้าน

ในชุมชน

ความเชื่อดั้งเดิม
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	 ปัจจบุนั	หมูบ้่านอาข่าสองแควพฒันาเหลือผูป้ระกอบพธีิกรรมทางศาสนาดัง้เดมิ	เพยีง	

3	 คน	 คือ	 นายอาดุ	 เป็นผู้น�าทางศาสนา	 มีนายอาโง่วและนายอาเซ	 ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วย	 แต่

เนื่องจากการเปลี่ยนศาสนาที่เกิดขึ้นของคนในชุมชน	อีกทั้งลักษณะพิธีกรรมที่ซับซ้อน	การขาด

ความร่วมมอืของคนในชมุชน	ส่งผลให้การประกอบพธิกีรรม	ตามขนบธรรมเนยีมประเพณดีัง้เดมิ

อาข่านัน้	ไม่อาจท�าได้เพียงผูป้ระกอบพิธ	ีส่วนสาเหตุท่ีท�าให้คนในชมุชนทยอยเปลีย่นศาสนา	

ส่วนหน่ึงคอืกฎระเบยีบประเพณีดัง้เดมิอาข่า	ไม่สอดคล้องต่อการด�าเนนิชีวิตประจ�าวัน	เช่น	

การขาดผู้ประกอบพิธีกรรมงานศพ	ท�าให้เกิดข้อจ�ากัดในด้านพิธีกรรมและไม่สามารถที่จะ

ฝังศพในหมู่บ้านได้	

 “เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนศาสนา เพราะไม่มีคนท�าพิธีกรรมได้แล้ว ท�าให้ต้องเปลี่ยน

ศาสนาไปตามๆ กัน แม้ว่าจะไม่อยากเปลี่ยนเท่าไรนัก”

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์ 

 “ถึงแม้ประเพณีดั้งเดิมของอาข่า เช่น การโล้ชิงช้า การเล่นลูกข่างและพิธีกรรม

อืน่ๆ มากมาย จะหายไป แต่จะยงัคงรกัษาความเป็นอาข่า คอื การแต่งกาย การเต้นร�า ภาษา 

ซึ่งจะส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ไม่ให้สูญหายไป” 

ชาวบ้านสองแควพัฒนา, สัมภาษณ์.3.2

	 จากปัจจัยข้างต้น	 ส่งผลให้ชาวบ้านได้ปลดปล่อยตัวเองจากกลไกควบคุมทาง

สงัคมของกฎอาข่า	ด้วยการละทิง้ความเชือ่ศาสนาดัง้เดมิและปรบัเปลีย่นความเชือ่	สูก่ารยดึ

เหนีย่วของศาสนาครสิต์	เพือ่ปรบัตัวต่อสภาพการด�ารงชวิีตในปัจจบุนั	วกิฤตดงักล่าว	ส่งผล

ให้	เดือนพฤษภาคม	2558	ผู้น�าศาสนาดั้งเดิมทั้งสามตัดสินใจละทิ้งศาสนา	อย่างไรก็ตาม	ผู้น�าศาสนา

ดั้งเดิมยังคงมีบทบาทอ่ืนๆ	 ในชุมชน	 เช่น	 การเป็นแพทย์ทางเลือกรักษาผู้คนในหมู่บ้าน	 เมื่อมีการ

บาดเจ็บต่างๆ	ดังรูปที่	5	นายอาดุก�าลังใช้สมุนไพรและใช้คาถาเป่ารักษาหญิงอาข่า	ซึ่งบาดเจ็บจาก

การถูกมีดบาด	นอกจากนี้	 คนในชุมชนต่างยอมรับและเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น	

โดยพยายาม	 ส่งเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมอาข่าที่หลงเหลืออยู่ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

วัฒนธรรม	ผ่านภาษา	การแต่งกายและกิจกรรมการแสดง	

รูปที่ 5 อดีตผู้น�าศาสนาดั้งเดิม	ใช้สมุนไพรและใช้คาถาเป่ารักษาหญิงอาข่า

ภาพโดย	นายนพชัย	ฟองอิสสระ	6	กรกฎาคม	2558
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ลกัษณะการสร้างเครอืข่ายทางสงัคมการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย์ของกลุ่ม

ชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา 

	 กระบวนการสร้างเครอืข่ายทางสงัคมของการท่องเท่ียววฒันธรรมและโฮมสเตย์	ของ

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา	ผ่านความเชื่อและพิธีกรรม	หากพิจารณาตามรูปแบบ

เครือข่ายทางสังคมที่น�ามาใช้ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทุนทางสังคม	ตามค�าอธิบายของชินสัคค	

สุวรรณอัจฉริย	(2549)	พบว่ามีกระบวนการ	ดังต่อไปนี้

 1. ภายในเครือข่ายได้หมุนเวียนข้อมูล	 การเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคม	

การท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์	ของกลุ่มชาติพันธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา	ผ่านความ

เชือ่และพธิกีรรมนัน้	มกีระบวนการทีน่่าเชือ่ถอืและลดต้นทนุทางเศรษฐกิจทีม่คีวามสัมพันธ์

กับการแสวงหาหาข้อมูล	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนจากหน่วยงานนอก

ชุมชน	 โดยเทศบาลต�าบลแม่ยาว	 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวต�าบลแม่ยาวและถูก

ขับเคล่ือนร่วมกันในชุมชน	 จากการท�าประชาพิจารณ์	 นอกจากนี้	 นายอนุชา	 อ�านาจสกุล	

(เฌอหมื่น)	 อดีตผู้น�าชุมชน	 ได้ท�าหน้าที่เป็นอาสาสมัครผลักดันโครงการดังกล่าว	 ร่วมกับ

ภาครัฐให้เกดิข้ึน	ส่งผลให้การสร้างเครือข่ายทางสงัคมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและโอมสเตย์

ของกลุม่ชาตพินัธ์ุอาข่าบ้านสองแควพัฒนาเกดิข้ึน	ในปี	พ.ศ.	2556	และเป็นรปูธรรมเปิดรับ

นักท่องเที่ยว	เข้ามาในหมู่บ้าน	ตั้งแต่	ในปี	พ.ศ.	2557	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว

ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแสดง	ดังรูปที่	6	

รูปที่ 6 การมีส่วนร่วมกิจกรรมการแสดงของนักท่องเที่ยว

ภาพโดย	นางสาวอัญชลี	หาญฤทธิ์	21	ตุลาคม	2557

	 ทัง้นี	้กระบวนการเครอืข่ายดงักล่าว	ได้มีการท�างานร่วมกนัในลกัษณะย่อยในระดับ

พืน้ที	่(Local	Network)	ของหมูบ้่านใกล้เคยีงทีท่�าการท่องเท่ียวเชงินเิวศ	เช่น	หมูบ้่านห้วยขม

นอก	โดยใช้วถิชีีวติความเป็นอยูข่บัเคลือ่นการท่องเทีย่วเชงิวถีิชีวติ	จากน้ัน	เร่ิมมกีารประสาน

แลกเปล่ียนข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการท�างาน	ด้วยการตกลงแลกเปลีย่นผลประโยชน์ซึง่กัน
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และกันอย่างเป็นรูปธรรม	 เช่น	การแบ่งเงินรายได้จากนักท่องเที่ยว	การประสานเพิ่ม

เส้นทางการเดนิป่าของการท่องเทีย่ว	ขณะเดยีวกนัจะเกดิความสัมพนัธ์เชงิอ�านาจขึน้มาของ

มัคคุเทศก์น�าเที่ยวและเป็นตัวละครที่เด่นชัดมากขึ้น	 ในท้ายสุดจะเป็นตัวขยายเครือข่ายทาง

สงัคมของการท่องเทีย่วของชุมชน	อย่างไรกต็าม	การส่งเสรมิการท่องเท่ียวจากเทศบาลต�าบล

แม่ยาว	ได้สนบัสนนุการอบรมเชือ่มความร่วมมอืระหว่างเครอืข่ายการท่องเทีย่วในบรเิวณใกล้

เคียง	หรือการศึกษาดูงาน	จากชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ	กระบวนการทั้งสอง	ถือเป็นการ

ยกระดับเครือข่ายจากพื้นที่สู่พื้นที่จังหวัดอื่นๆ	และพัฒนาสู่เครือข่ายระดับภูมิภาค	(Region-

al	network)	เพื่อให้การท�างานตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวได้หลากหลายขึ้น

 2. การจดัการความขดัแย้งเกดิทีข่ึน้	เครอืข่ายจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา	

ซึง่จะใช้หลกัการควบคมุระหว่างกนั	ผ่านการตัดสินโดยมีผูอ้าวโุสในตระกูลและหมูบ้่านค่อย

ให้การสนับสนุน	นอกจากนี้	ยังมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมพฤติกรรม	จากกฎระเบียบสังคม	

อาข่าด้ังเดิม	 คือการตัดสินผ่านวาระการประชุมชุมชนจากศาลาประชาคมสืบเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน	ดังรูป	7	ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนเกิดการเรียนรู้	มีความสามัคคีและเกิดส�านึกร่วม

ชุมชนสูง	 นอกจากนี้	 ในหมู่บ้านจะมีสายนามสกุลเพียงไม่กี่นามสกุลเท่าน้ัน	 โดยหลักๆ	มี

สองสายสกุลหลัก	คือ	 เฌอเหมื่น	 อามอ	ท�าให้มีการสร้างส�านึกร่วมผ่านเครือญาติและร่วม

แรงร่วมใจต่อสู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆ	ในการด�ารงชีวิต	

รูปที่ 7 ศาลาประชาคม	บ้านอาข่าสองแควพัฒนา

ภาพโดย	นายนพชัย	ฟองอิสสระ	6	กรกฎาคม	2558

	 วถิเีหล่านี	้ส่งผลให้เกดิวัฒนธรรมเฉพาะถิน่ขึน้มา	โดยมผีูอ้าวโุสเป็นผูใ้ห้ค�าปรึกษา

และแนะน�าแก่สมาชิกในเครือญาติ	 ต่อมาเมื่อมีการจัดรูปแบบการปกครองในท้องถิ่น	 จึงเกิด

รูปแบบการปกครองแบบใหม่	มีต�าแหน่งผู้น�าแบบรัฐ	คือ	ผู้ใหญ่บ้าน	อย่างไรก็ตาม	ด้วยความ
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แตกต่างเชิงพื้นที่	 ส่งผลให้บ้านสองแควพัฒนาได้กลายเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยขม

นอก	หมู่	10	ต�าบลแม่ยาว	จังหวัดเชียงราย	โดยมีพ่อหลวงประวิท	ธุระวร	เป็นผู้ใหญ่บ้าน	ตาม

โครงสร้างรูปแบบการปกครองของรัฐไทย	แต่ในทางปฏิบัติบ้านสองแควพัฒนา	ยังคงมีอิสระ

ในการบริหารหมู่บ้าน	 เนื่องจากความแตกต่างทางด้านทางวัฒนธรรมของบ้านห้วยขมนอก	

ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ	ส่งผลให้บ้านสองแควพัฒนามีโครงสร้างการปกครอง	ภาย

ใต้การดูแลของผู้น�านายอนุชา	 อ�านาจสกุล	 (เฌอหม่ืน)	 โดยแรกเร่ิมรัฐได้แต่งต้ังและยอมรับ	

จากรายชื่อผู้น�าที่ถูกเสนอ	โดยคนในชุมชน	เพื่อให้คนในชุมชนยอมรับโครงสร้างระบบใหม่	

	 ต่อมา	เมือ่โครงสร้างความสมัพนัธ์แบบเครอืญาติทีเ่ป็นโครงสร้างแนวราบในอดตี	

ค่อยๆ	 เปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างในเชิงความสัมพันธ์แนวดิ่ง	 ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน	 กรรมการ

หมู่บ้าน	เป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐและชาวบ้าน	โดยองค์ประกอบเหล่านี้	ท�าให้เกิดโครงสร้าง

ใหม่ซ้อนทับสองรูปแบบ	 คือโครงสร้างจารีตเดิมและโครงสร้างแบบรัฐใหม่	 ซึ่งมีบทบาทต่อ

การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในชุมชน	ดังแผนภูมิที่	2	ปัจจุบันนายอาดุ	

หรือ	ต�าแหน่งผู้น�าศาสนาดั้งเดิม	ถูกถ่ายโอนอ�านาจในการควบคุมสังคม	ไปยังผู้น�าศาสนา

ครสิต์	ดงันัน้	สถานะของนายอาด	ุจงึเหลอืเพยีงผูอ้าวโุสในชุมชน	ซึง่คอยให้ค�าปรกึษาแนะน�า

แก่คนรุ่นหลังเพียงเท่านั้น	จากเดิมเคยเป็นผู้ที่มีอ�านาจหลักคอยชี้น�าชุมชน



วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม 2559

- 30 -

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างทางสังคมและการปกครองชุมชนสองแควพัฒนา

 	เทศบาลต�าบลแม่ยาว,	2556	และข้อมูลภาคสนาม	25	ตุลาคม	2557

นายอาดุ เฌอหมื่น

ผู้นำาศาสนาดั้งเดิมหมู่บ้าน

นายอาเซ อามอ

หมอผีรุ่นเยาว์ในชุมชน

นายอาเพอะ เฌอหมื่น

ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน

นายอาเซาะ เฌอหมื่น

ผู้ใหญ่บ้าน

นายประสิทธิ์ อามอ

รองประธานกรรมการ

นางพิม อำานาจสกุล

กรรมการฝ่ายส่งเสริม 

อาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายสัน เฌอหมื่น

คณะกรรมการ

ฝ่ายการจัดการทั่วไป

น.ส.ชลธิชา อำานาจสกุล

ผู้นำาเยาวชน/

ถ่ายทอดวัมนธรรม

นางสาวนิภา เฌอหมื่น
เลขานุการ

นางสุภาพร เฌอหมื่น

กรรมการการเงิน/

บัญชี

นายอาซอง เฌอหมื่น

กรรมการหมู่บ้าน

นายนิกร เฌอหมื่น

กรรมการฝ่ายสถานที่

นายอาจ่า อามอ

กรรมการฝ่ายต้อนรับ

คุณพ่อดวงแก้ว ปอบู

ผู้นำาศาสนาคริสต์
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 3. เครอืข่ายมคีวามสามารถในการเพิม่ความน่าเชือ่ถอื ต่อสมาชกิในกลุ่ม

ของตนเอง และมีช่องทางท่ีม่ันคงและสามารถสนับสนนุกจิกรรมได้อย่างต่อเนือ่งใน

เงื่อนไขที่ตนเองรับผิดชอบ

	 ก่อนหน้า	 เครือข่ายสังคมของการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์ของกลุ่ม

ชาติพันธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา	มีความน่าเชือ่ถอื	เนือ่งจากสามารถแสดงให้ชาวบ้านเหน็

อย่างเป็นรูปธรรม	 จากการเกิดขึ้นของโครงการการท่องเที่ยวหมู่บ้าน	 เช่น	 การเข้ามาของ

นักท่องเที่ยวและอาสาสมัครชาวต่างชาติ	เช่น	มูลนิธิต่างๆ	ที่เข้ามาพัฒนาในพื้นที่	จนน�าไป

สู่ความร่วมมือของกิจกรรมในหมู่บ้าน	ต่อการแสดงออกวิถีชีวิตทางด้านวัฒนธรรมและการ

แสดงอตัลกัษณ์อาข่า	เพ่ือตอบสนองกจิกรรมการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้ในชุมชน	(ชาวบ้านสอง

แควพัฒนา,	สัมภาษณ์)	แต่ในปัจจุบันเครือข่ายทางสังคม	การท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮม

สเตย์	ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา	ก�าลังถูกลดทอน	จากศักยภาพและความ

เข้มแข็งเครือข่ายทางสังคมของผู้น�าคนใหม่	 (นายอาเซาะ	 เฌอหมื่น)	 เม่ือเปรียบเทียบต่อ

บทบาท	ของอดีตผู้น�า	 (นายอนุชา	อ�านาจสกุล	 (เฌอหมื่น))	ซึ่งมีศักยภาพในการรวบรวม

กลุ่มคน	จากภายในและนอกชุมชน	เพื่อเข้ามาส่งเสริมและมีการพัฒนาพื้นที่ชุมชนอย่างต่อ

เนื่อง	(เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบลแม่ยาว,	สัมภาษณ์)	ด้วยเหตุผลดังกล่าว	บทบาทของผู้น�าจึง

มีความส�าคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อความอยู่รอดของกิจกรรมกลุ่มทางสังคมบ้านสอง

แควพัฒนา	

	 เพื่อให้กิจกรรมสามารถอยู่รอดและด�าเนินต่อไป	ทางชุมชนบ้านสองแควพัฒนา

และเทศบาลต�าบลแม่ยาว	 ได้ร่วมมือกันส่งเสริมและผลักดัน	ผ่านโครงสร้างการบริหารงาน	

(แผนภมูทิี	่2)	รวมท้ังก�าหนดอัตราส่วนแบ่งเงิน	เพ่ือหักเข้ากองทุนส่วนกลาง	ดงันี	้(เทศบาล

ต�าบลแม่ยาว,	ม.ป.ป)

	 (1)	รายได้จากการขายของที่ระลึก	 	 หัก	5%		 ของรายได้

	 (2)	รายได้จากการศึกษาดูงาน	 	 	 หัก	15%		 ของรายได้

	 (3)	รายได้จากบ้านพัก	 	 	 หัก	10%		 ของรายได้

	 (4)	รายได้จากการน�าเที่ยว	 	 	 หัก	10%		 ของรายได้

	 (5)	รายได้จากการผูกข้อมือ	 	 	 หัก	10%	 ของรายได้

	 (6)	รายได้จากอาหาร		 	 	 หัก	5%		 ของรายได้

	 (7)	กรณีคนในหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเอง	 หัก	20%		 ของรายได้

	 กรณคีนในหมูบ้่านรบันกัท่องเทีย่วเข้ามา	โดยไม่ผ่านกรรมการหมูบ้่าน	จะถกูหัก	

20%	ของรายได้นัน้	เปรยีบเสมือนเป็นมาตรการทางสงัคม	ซึง่มคีวามต้องการให้คนในชมุชน

ท�ากิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อการอยู่รอดของกิจกรรมการท่องเท่ียว	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันการ

ท่องเทีย่วของชมุชนค่อนข้างซบเซา	ส่ิงส�าคญัท่ีจะท�าให้โครงการเดนิหน้าไปได้นัน้	คอืปัจจยั
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ทางด้าน	ผู้น�าในการท�าหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์	ปัจจุบันความร่วมมือเริ่มลดน้อยลง	อาจ

เป็นเพราะส�านกึร่วมทางสงัคมได้เปลีย่นไป	เนือ่งจากเกดิช่องว่างจากความเชือ่ใหม่ทีเ่ข้ามา	

ทัง้นี	้เทศบาลต�าบลแม่ยาวยงัคงพยายามผลกัดนัการท่องเทีย่ววัฒนธรรมและโอมสเตย์ของ

กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนาให้สามารถเดินหน้าต่อไป	 อย่างไรก็ตาม	 ทางกลุ่ม

ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมู่บ้านใกล้เคียงที่ประสบความส�าเร็จ	 ในการจัดการชุมชน

การท่องเที่ยว	 เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการและการท่องเที่ยวร่วมกัน	 นอกจากนี้	

สิ่งที่จะท�าให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	 สามารถด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้น	 ต้องเป็นไปใน

ลกัษณะวถีิชวีติน�าการท่องเท่ียว	แต่ในปัจจบุนัชาวบ้านส่วนใหญ่ก�าลงัเข้าใจผิดและด�าเนนิ

ชีวิตโดยถูกการท่องเท่ียวช้ีน�า	 เน้นการพึ่งพิงจากปัจจัยภายนอก	 (เจ้าหน้าที่เทศบาล

ต�าบลแม่ยาว,	สัมภาษณ์)

	 ดงันัน้	การสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวในชมุชนและโฮมสเตย์ของกลุม่ชาตพินัธ์ุ

อาข่าบ้านสองแควพัฒนานั้น	 มีพื้นฐานความต้องการของชุมชน	 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่ม

แรกต้องการน�าเสนอวิถชีวิีตความเป็นชาติพนัธุอ์าข่า	แก่นักท่องเทีย่ว	ด้วยการปรบัตวัของ

มนษุย์ในการเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบตลาด	แม้จะมกีารเปลีย่นแปลงทางศาสนาทีส่่งผลต่อการน�า

เสนอพธิกีรรม	แต่กลไกควบคมุทางสังคม	จากโครงสร้างบรหิารโครงการยงัคงท�าหน้าทีส่อด

ส่องและคอยควบคุม	 ก�ากับบรรทัดฐาน	 ให้สมาชิกในกลุ่มพึงปฏิบัติตามกฎพร้อมทั้งได้รับ

ข่าวสารที่แน่นอน	ภายใต้ผลประโยชน์ที่ถูกก�าหนดไว้อย่างตายตัวและคาดการณ์ล่วงหน้า

ความสัมพันธ์ภายใต้เครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮม

สเตย์ กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา 

	 หากวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ภายในเครอืข่ายทางสงัคม	โดยการรปูแบบการอธบิาย

เครือข่ายทางสังคม	 ของ	 Jerermy	 Boissevain	 (ชาติชาย	ณ	 เชียงใหม่,	 2538	 อ้างถึงใน	

ประทานพร	วังสุริยนันท์,	2546)	พบว่า	มีรายละเอียดดังนี้

 1. ความสัมพันธ์เชิงซ้อน (multiplexity)	 ลักษณะบทบาทของสมาชิกสังคม

อาข่าบ้านสองแควพฒันา	ในเครอืข่ายสงัคมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์	ก่อนหน้า

นัน้มีลกัษณะแบบความสมัพนัธ์เชงิซ้อนและมฐีานมาจากการเกาะเก่ียวภายใต้เครอืข่าย	ซึง่

อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมอาข่า	มีความเคร่งครัดในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน	

หากฝ่าฝืนจะถกูลงโทษและถูกปรบั	กอปรกบับทบาทอดตีผูน้�าชมุชน	นายอนชุา	อ�านาจสกลุ	

(เฌอหมืน่)	มคีวามต้องการพฒันาความเจรญิ	ให้แก่กลุม่ชาตพินัธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	การเรียกร้องไฟฟ้า	ถนน	หรือการท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสอง

แควพัฒนา	เป็นที่รู้จักแก่คนภายนอก	ด้วยการน�าเสนออัตลักษณ์ของชุมชน	การท่องเที่ยว

วฒันธรรมและโฮมสเตย์ของกลุ่มชาตพินัธุอ์าข่าบ้านสองแควพัฒนา	ผ่านการท�างานร่วมกับ

เทศบาลต�าบลแม่ยาว	(เจ้าหน้าทีเ่ทศบาลต�าบลแม่ยาว,	สมัภาษณ์)	การขบัเคลือ่นในลกัษณะ
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นี้	เป็นรูปแบบที่ใช้วิถีชุมชนน�าการท่องเที่ยวและเน้นปัจจัยภายใน	ซึ่งผู้คนในชุมชนต้องให้

ความร่วมมือ	อันจะน�ามาซึ่งการอยู่รอดของเครือข่าย

	 จากรูปแบบการท�างานข้างต้น	 ส่งผลให้รูปความสัมพันธ์ของชุมชนก่อตัวเป็นก

ลุม่ก้อนเลก็ๆ	ครอบคลมุพืน้ทีม่ากขึน้และสามารถควบคมุคนในชมุชนทัง้หมดภายใต้เงือ่นไข

จากการให้การยอมรับ	การใช้ทรัพยากร	หรือการสื่อสารความต้องการของกลุ่ม	นอกจากนี้	

ผู้น�าชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุจะคอยให้ความช่วยเหลือและให้การสนับสนุนต่อผู้คนในชุมชน

ให้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ในด้านการแสดงบทบาททางสังคมและมีการตั้งกลุ่มกิจกรรม

ต่างๆ	เพือ่ขับเคล่ือนกจิกรรมการท่องเท่ียววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	เช่น	กลุม่เดก็และเยาวชน	

กลุ่มสตรี	 กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชนและกลุ่มคณะกรรมการ	นอกจากนี้	 หากในชุมชนมีปัญหา	

เช่น	ไม่สามารถตกลงระหว่างกนั	หรอื	ไม่สามารถจ่ายค่าปรบั	จากการละเมดิข้อห้ามของกฎ

อาข่า	 ผู้น�าจะต้องท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ	 (ไกล่เกล่ีย	 หรือออกค่าใช้จ่ายทดแทน)	 เพื่อท�าให้

บรรยากาศของเครือข่ายทางสังคมในชุมชนนั้น	 มีลักษณะเป็นมิตร	 (Friendship)	 เกิดการ

ยอมรับนับถือระหว่างกันมากที่สุด	เป็นผลให้เกิดความรู้สึกร่วมกัน	(Spirit	of	unity)	ภายใน

กลุ่ม

	 นอกจากนี้	 ยังมีการแลกเปล่ียนประสานผลประโยชน์จากหมู่บ้านใกล้เคียง

ทีท่�าการท่องเท่ียว	เช่น	บ้านห้วยขมนอก	ในการสร้างเครอืข่ายการท่องเทีย่ววฒันธรรมและ

โฮมสเตย์	ผ่านเส้นทางเดินป่าร่วมกันและการประสานเครือข่ายต่อหน่วยงานภายนอก	เช่น	

เทศบาลต�าบลแม่ยาว	 หน่วยงานมูลนิธิกระจกเงา	 โดยใช้เครือข่ายส่วนบุคคล	 (Personal	

Network)	เป็นสะพานเชือ่มไปสูก่ารขยายเครือข่ายในการท�างาน	(Working)	ทีม่ผีลประโยชน์

รอคอย

	 อย่างไรก็ตาม	ความสัมพันธ์ของเครือข่ายแบบดั้งเดิม	ได้พังทลายลง	เนื่องจาก

เกิดการปรับตัวของเครือข่ายในหมู่บ้าน	ช่วงเดือน	พฤษภาคม	2558	ถือเป็นเหตุการณ์ปรับ

ตัวครั้งใหญ่ในหมู่บ้าน	จากการเปลี่ยนศาสนาดั้งเดิมทั้งหมดของคนในชุมชนและกลายเป็น

หมูบ้่านทีน่บัถอืศาสนาครสิต์อย่างเต็มรปูแบบ	การปรบัเปลีย่นในลกัษณะนี	้ถอืเป็นการปรบั

เปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้ขนบธรรมเนียมด้ังเดิม	 มาสู่รูปแบบวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่ผ่อนคลายจาก

ขนบธรรมเนยีมประเพณทีีเ่คร่งครดั	ส่งผลให้รปูแบบการจดัการการท่องเทีย่วในหมูบ้่านนัน้	

เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบวิถีจารีตน�าการท่องเที่ยว	 สู่การน�าเสนอการแสดงวัฒนธรรม

อาข่า	เพื่อตอบสนองการยังชีพและปรับตัว	ถือเป็นการเน้นการแลกเปลี่ยนเชิงระบบตลาด

มากขึ้น	 กอปรกับรูปแบบวิถีดังกล่าวนั้น	 เป็นการสร้างรูปแบบที่เน้นการพึ่งพิงจากปัจจัย

ภายนอกมากขึ้นอีกด้วย	

 2. สิง่ทีม่กีารแลกเปลีย่น (transactional content) ด้วยบทบาทของผูน้�าชุมชน

มคีวามต้องการสร้างความเจรญิให้แก่กลุ่มชาติพนัธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา	และท�าให้กลุม่
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ชาติพนัธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันาเป็นทีรู่จ้กัแก่คนภายนอก	ทัง้นีค้นในชมุชนเอง	ต่างมคีวาม

ต้องการความเจริญทีจ่ะเข้ามายงัหมูบ้่านเช่นกนั	จงึให้ความช่วยเหลอืและร่วมมอืกนัและกนั

ภายในชุมชน	เมื่อพิจารณาถึงเบื้องหลังการให้ความร่วมมือของคนในชุมชน	นอกจากจะถูก

ควบคุมโดยจารีตและประเพณีดั้งเดิมแล้ว	 (หากไม่ให้ความร่วมมือ	 ต้องถูกปรับ	 หรือถูก

พิจารณาไม่ได้รับความช่วยเหลือ	เมื่อร้องขอ	รวมถึงการร้องขอเรื่องอื่นๆ	อีกด้วย)	ความ

สมัพนัธ์ยงัเป็นในลกัษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน	เนือ่งจากความสมัพนัธ์ของผูน้�าชมุชน

ที่คอยให้ความช่วยเหลือ	ยังเป็นลักษณะการควบคุมเชิงผลประโยชน์	กล่าวคือ	คนในชุมชน

ต้องพยายามให้ความร่วมมอืช่วยเหลอืกจิกรรมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์	เพราะ

การจัดสรรนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามายังชุมชนนั้น	 จะต้องผ่านความเห็นของคณะกรรมการ

หมู่บ้าน	 ขณะที่การรับนักท่องเที่ยวเข้ามาของคนในหมู่บ้าน	 โดยไม่ผ่านคณะกรรมการ

หมู่บ้านจะถูกหัก	20%	ของรายได้นั้น	กระบวนการนี้	เปรียบเสมือนเป็นมาตรการทางสังคม	

ทีเ่น้นให้คนในชุมชนต้องท�ากจิกรรมร่วมกนัและจะท�าให้เกดิการอยูร่อดของกจิกรรมการท่อง

เที่ยวบ้านสองแควพัฒนาต่อไป	

	 ปัจจุบัน	 แม้ศาสนาดั้งเดิมจะถูกละทิ้ง	 หรือปัจจัยผู้น�าคนใหม่ได้เปลี่ยนศาสนา

ความเชื่อสู่ศาสนาคริสต์	เป็นผลให้การปกครองในลักษณะพระคุณ	ของผู้น�าได้เลือนหายไป	

เนื่องจากนับถือศาสนาคริสตร์และไม่มีความจ�าเป็นต้องออกส่วนต่างต่อกิจกรรมอื่นๆ	 ใน

ชุมชนทีเ่กีย่วข้องกบัความเชือ่ดัง้เดมิ	เช่น	ส่วนต่างค่าใช้จ่ายต่อการประกอบพิธีกรรมศาสนา

ดั้งเดิม	 หรือ	 การออกส่วนต่างให้แก่ลูกบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ	 จากการละเมิด

ขนบธรรมเนยีมประเพณดีัง้เดมิอาข่า	อย่างไรกต็าม	การควบคมุความร่วมมอืของคนในชุมชน

ต่อกจิกรรมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์	ยงัคงอยูภ่ายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน	

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการท�างานร่วมกันในชุมชน

 3. ลกัษณะของการให้และการรับ (directional flow)	ภายใต้กจิกรรมในชมุชน

บ้านสองแควพัฒนา	มลีกัษณะในความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลด้วยการช่วยเหลือกันและมกีาร

สร้างกฎเกณฑ์ข้ึนมารองรบั	เพือ่ให้คนในชมุชนท�ากจิกรรมการพัฒนาพืน้ทีห่มูบ้่าน	ทัง้นีก้าร

จัดการในชุมชน	ภายใต้กฎเกณฑ์ขึ้นมาใหม่นั้นจะผ่านวาระการประชุมหมู่บ้าน	 หากคนใน

ชุมชนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเสียค่าปรับ	เช่น	ไม่เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนเสีย

ค่าปรับ	200	บาท	(ชาวบ้านสองแควพัฒนา,	สัมภาษณ์)	นอกจากนี้	ลักษณะการให้และรับ

ของคนในชุมชน	มักขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัว	หรือความพึงพอใจเป็นหลัก	ทั้งนี้	ผลของการ

ช่วยเหลอืไม่จ�าเป็นจะต้องได้รบัผลตอบแทนเสมอไป	หากเห็นว่าช่วยได้จะให้ความช่วยเหลอื

ตามศักยภาพ	 เช่น	 กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวไร่	 (ชาวบ้านสองแควพัฒนา,	 สัมภาษณ์)	 ส่วน

กจิกรรมการท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์	หากไม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรบันกัท่องเทีย่ว

ของหมูบ้่าน	(การแต่งกายอาข่า	หรอืกจิกรรมการแสดงทางวฒันธรรม	การช่วยเตรียมอาหาร
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และเครือ่งดืม่)	จะถกูคณะกรรมการหมู่บ้าน	พิจารณาไม่จัดสรรนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้ามายงัชมุชน

ไปยังโฮมสเตย์	คณะกรรมการหมู่บ้าน	(ชาวบ้านสองแควพัฒนา,	สัมภาษณ์)

 4. ความถีแ่ละระยะเวลาทีไ่ด้มคีวามสัมพนัธ์กนั (frequency and duration 

of interaction)	 ความถ่ีและช่วงเวลาความสัมพันธ์เป็นลักษณะที่น�าไปสู่การเกิดความ

สัมพันธ์เชิงซ้อน	นอกจากนี้	ยังก่อให้เกิดความผูกพันและความมีอิทธิพลต่อกันและกัน	ส่ง

ผลให้ในด้านพฤตกิรรมนัน้ๆ	จงึขึน้อยูท่ีค่วามถีแ่ละความบ่อยครัง้ของการพบปะและสัมพนัธ์

กัน	โดยเฉพาะยิ่งบุคคลหนึ่งมีระยะเวลาของการรู้จักกันนานเพียงใด	ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลสองคน	 จะมีอิทธิพลก�าหนดพฤติกรรมของกันและกันมากขึ้นเท่านั้น	 อย่างไรก็ตาม	

ความถี่ของความสัมพันธ์	 ไม่สามารถท�านายอิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 หรือ

พฤติกรรมของบุคคลได้	(ธนพฤกษ์	ชามะรัตน์	และคณะ,	2554)	โดยหากวิเคราะห์ต่อความ

สัมพันธ์ในชุมชนบ้านสองแควพัฒนา	จะเห็นได้ว่า	แม้คนในชุมชนจะมีความสัมพันธ์	ตั้งแต่

ก่อตั้งชุมชนเกือบ	18	ปี	(พ.ศ.2540-2558)	แต่มิได้หมายความว่า	ความเป็นผู้น�าและความ

เป็นเครอืข่ายในชมุชน	เป็นตัวก�าหนดความสมัพนัธ์ในระยะยาว	โดยเฉพาะการให้ความร่วม

มือต่อกิจกรรมในชุมชนของกลุ่มชาวบ้านท่ีได้เปลี่ยนจากความเชื่อดั้งเดิมสู่การรับศาสนา

คริสต์	 เนื่องจากข้อจ�ากัดของกฎระเบียบสังคมอาข่าไม่สอดคล้องกับการด�าเนินชีวิตประจ�า

วัน	 เพราะในวิถีชีวิตแบบเดิมของอาข่านั้น	 จะต้องเรียนรู้กฎอาข่าผ่านการถ่ายทอดจากผู้

อาวโุสสูล่กูหลานและทีส่�าคัญกฎทางสงัคมอาข่า	มข้ีอบญัญตัมิากมาย	ท�าให้ไม่สามารถจดจ�า

ได้ตามล�าพัง	แต่อาศัยการถกเถียงและเรียนรู้ร่วมกัน	จากผู้อาวุโสในกลุ่ม	ด้วยวิถีปัจจุบันที่

หลากหลาย	การกระจัดกระจายเข้าไปท�างานในชุมชนเมือง	การเรียนหนังสือ	ท�าให้ยากต่อ

การสืบทอดกฎระเบียบอาข่าที่สมบูรณ์	 และเมื่อยิ่งผู้อาวุโสหมดก�าลังที่จะกระท�ากฎตาม

ขนบธรรมเนียมอาข่าด้วยตนเอง	โดยไม่มีลูกหลานคอยสืบทอด	ส่งผลให้นับวันยิ่งท�าให้กฎ

อาข่าดัง้เดมิออกห่างจากวิถชีวิีตชมุชนมากยิง่ขึน้	(สรนิยา	กจิประยรู,	2541)	และน�าไปสูก่าร

สูญหายของศาสนาดั้งเดิมในชุมชนในที่สุด

	 ดังนั้น	ไม่ว่าชาวบ้านจะเลือกเปลี่ยนศาสนาด้วยเหตุผลใดก็ตาม	แต่สิ่งเหล่านี้	ได้

สะท้อนการปรับตัวทางสังคมและทางวัฒนธรรม	 เพื่อให้สามารถด�าเนินชีวิตท่ามกลางการ

เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา	ด้วยการใช้ศาสนาเป็นหนทางก้าวสู่กระแสทุนนิยม	แม้ว่าจะมี

การละทิ้งกฎอาข่าและถูกแทนที่ด้วยความสัมพันธ์แบบทางการ	 จากวาระการประชุม	 เพื่อ

ให้กิจกรรมในสังคมด�าเนินต่อไป	แต่หากมีการร้องขอให้ช่วยเหลือระหว่างกันภายในชุมชน	

ทุกๆ	คนจะให้ความร่วมมือ	ตามศักยภาพของตนที่จะกระท�าได้
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รูปที่ 8 การร่วมกิจกรรมเข้าโบสถ์วันอาทิตย์ของชาวบ้านสองแควพัฒนา

ภาพโดย	นางสาวอัญชลี	หาญฤทธิ์	21	ตุลาคม	2557

สรุปผลการวิจัย

	 การเกดิข้ึนของเครือข่ายทางสงัคมของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์	

ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา	 ได้รับการขับเคล่ือนจากหน่วยงานนอกชุมชน	

โดยเทศบาลต�าบลแม่ยาว	ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต�าบลแม่ยาว	พร้อมกันนี้	

ยังถูกขับเคลื่อนร่วมกันในชุมชน	 จากการท�าประชาพิจารณ์	 ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย

ทางสังคมการท่องเทีย่ววัฒนธรรมและโฮมสเตย์ของกลุ่มชาตพินัธ์ุอาข่าบ้านสองแควพฒันา

และเป็นรูปธรรม	ในปี	พ.ศ.	2557	ทั้งนี้	กระบวนการเครือข่ายดังกล่าว	มีการท�างานร่วมกัน

ในลักษณะย่อยระดับพื้นที่	(Local	Network)	ของหมู่บ้านใกล้เคียง	ซึ่งท�าการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ	 เช่น	 หมู่บ้านห้วยขมนอก	 โดยใช้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	จากนั้น	เริ่มมีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน	ด้วย

การตกลงแลกเปลีย่นผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัอย่างเป็นรปูธรรม	เช่น	การแบ่งเงนิรายได้

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวและการประสานเพิ่มเส้นทางการเดินป่า	 ขณะเดียวกันรูปแบบดัง

กล่าว	ได้สร้างความสมัพนัธ์เชงิอ�านาจของมคัคเุทศก์น�าเทีย่วและเป็นตวัขยายเครอืข่ายทาง

สงัคมด้านการท่องเทีย่วของชมุชน	พร้อมกนันี	้การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว	จากเทศบาลต�าบล

แม่ยาวได้ให้การสนับสนุนการอบรมเช่ือมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวใน

บริเวณหมู่บ้านการท่องเที่ยวใกล้เคียง	 หรือศึกษาดูงานจากชุมชนที่ประสบความส�าเร็จ	

กระบวนการทั้งสอง	 จึงเป็นการยกระดับเครือข่ายจากพื้นที่สู่พื้นที่จังหวัดอื่น	 จนกลายเป็น

เครือข่ายระดับภูมิภาค	(Regional	network)	เพื่อให้การท�างานตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยว

ได้หลากหลายขึน้	นอกจากน้ี	เครอืข่ายทางสังคม	การท่องเทีย่ววฒันธรรมและโฮมสเตย์ของ

กลุม่ชาตพัินธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา	ยงัได้ใช้หลักการควบคมุของกลุม่ผ่านการตดัสนิร่วม

กัน	โดยมีผู้อาวุโสในตระกูลและหมู่บ้านคอยให้ค�าปรึกษา	รวมทั้งให้การสนับสนุน	
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 ลักษณะการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ

โฮมสเตย์	ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนานั้น	เป็นไปตามแนวคิดลักษณะเครือ

ข่ายสังคม	(นฤมล	นิราทร,	2543:	อ้างถึงใน	วิทยา	จิตนุพงศ์,	2553)	กล่าวคือ	กลุ่มเครือข่าย

มีลักษณะเป็นเครือข่ายมีลักษณะเป็นโครงสร้างทางความคิด	(Cognitive	Structure)	ไม่ว่า

จะพัฒนาไปถึงระดับใด	 สมาชิกของกลุ่มการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์นั้น	 ต่างมี

ความคาดหวังต่อกลุ่มเครือข่ายที่ใกล้เคียงกัน	ผลักดันให้เครือข่ายกลุ่มสามารถด�ารงอยู่ต่อ

ไป	ขณะที่กระบวนการจัดการภายในองค์กรมีลักษณะเป็นเครือข่ายไม่มีล�าดับ	(Hierarchy)	

ในการท�าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรภายนอก	 เพื่อช่วยพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว

รวมทั้งพัฒนาชุมชน	นอกจากนี้	เครือข่ายทางสังคม	การท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	

ของกลุม่ชาตพินัธุอ์าข่าบ้านสองแควพฒันา	ยงัมรีปูแบบเป็นไปลกัษณะแนวราบ	โดยให้ความ

ส�าคัญต่อคนในชุมชนภายใต้การตัดสินใจร่วมกัน	 ผ่านการแสดงออกด้านสิทธิ	 จากมติของ

ประชาคม	นอกจากนี้	ยังมีการแบ่งสรรกันท�างาน	(Division	of	labour)	ภายในกลุ่มและนอก

กลุ่ม	เพื่อช่วยขับเคลื่อนให้ลักษณะของเครือข่าย	สามารถขยายตัวและสามารถด�ารงอยู่ต่อ

ไป	เช่น	ความร่วมมือ	จากคนในชุมชนที่ปฏิบัติตามกฎข้อตกลงร่วมกัน	ในการรับรองแขกที่

เข้ามาในชมุชน	ความร่วมมือจากเครือข่ายการท่องเท่ียว	มคัคุเทศก์น�าเทีย่วต่างหมูบ้่าน	ใน

การท�าเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกัน	กระนั้นความเข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็นเครือข่า

ยมแีน้วโน้มท่ีจะน�าไปสูค่วามเข้มแขง็	ก�าลงัเผชญิต่อการถกูลดทอน	จากความเชือ่ของคนใน

หมูบ้่านทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั	ด้วยการละทิง้ศาสนาดัง้เดมิ	เนือ่งจากความเชือ่ใหม่

ทางคริสตศาสนาที่คนในชุมชนรับไปนั้น	 ได้เข้ามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิมในชุมชนทั้งหมด	

อย่างไรกต็าม	ชาวบ้านได้สร้างกฎบรรทัดฐานของกลุม่ขึน้มาใหม่ต่อการบรหิารจดัการตนเอง	

(Self	regulating)	จากวาระการประชุม	เพื่อควบคุมความร่วมมือของคนในชุมชน	ส่งผลให้

กิจกรรมสามารถด�าเนินหน้าต่อไปได้	ทั้งนี้	ความส�าเร็จของเครือข่ายที่เกิดขึ้นนั้น	ไม่ได้ชี้วัด

จากการคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมอาข่า	 แต่ชี้วัดจากการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

ของคนในชุมชน	 เพื่อให้กิจกรรมในชุมชนอยู่รอดต่อไป	 โดยมีพื้นฐานจากการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสาร	การแก้ไขปัญหาร่วมกนัอย่างสร้างสรรค์	รวมทัง้การด�าเนนิงานระหว่างองค์กรเครอืข่ายอย่าง

ต่อเน่ือง	ซ่ึงหลกัๆแล้ว	ได้รบัการสนบัสนนุจากเทศบาลต�าบลแม่ยาวในการให้ค�าปรกึษา	สนบัสนนุและ

ขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	บ้านสองแควพัฒนา	ให้สามารถด�าเนินได้

ต่อไป	โดยกระบวนการข้างต้นนั้น	สอดคล้องต่อการศึกษาของชัยรณงค์	พฤภษากร	(2540)	ดุษฏี	รุจ

จนเวท	 (2540)	 ซึ่งได้กล่าวถึง	 กระบวนการส�าเร็จของเครือข่ายนั้น	 มีส่วนมาจากกระบวนการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือระหว่างคนในกลุ่ม	 นอกจากนี้กลุ่มเครือข่ายจะต้องได้รับและแสวงหาการ

ช่วยเหลอื	จากภายนอกชมุชน	โดยเฉพาะหน่วยงาน	ของทางราชการทีเ่กีย่วข้องมส่ีวนท�าให้เครอืข่าย

สามารถอยู่รอดต่อไป
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	 ประเด็นความสัมพันธ์ภายใต้เครือข่ายทางสังคม	 การท่องเที่ยววัฒนธรรมและ

โฮมสเตย์ของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าบ้านสองแควพัฒนา	ผ่านความเชื่อและพิธีกรรม	พบว่า	ใน

ระยะแรกนั้น	 มีลักษณะแบบความสัมพันธ์เชิงซ้อนและมีฐานมาจากการเกาะเกี่ยวภายใต้

เครือข่าย	 ซึ่งอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของสังคมอาข่าที่มีความเคร่งครัดต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ของชุมชน	ทั้งนี้	บทบาทของผู้น�าชุมชนและกลุ่มผู้สูงอายุจะคอยให้ความช่วยเหลือและ

สนับสนุน	ผู้คนในชุมชน	ให้แสดงบทบาทได้อย่างเต็มที่ต่อการแสดงบทบาททางสังคม	

ส่งผลให้มีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและ

โฮมสเตย์	เช่น	กลุ่มเด็กและเยาวชน	กลุ่มสตรี	กลุ่มผู้อาวุโสในชุมชนและกลุ่มคณะกรรมการ	

นอกจากนี	้หากในชมุชนมปัีญหา	เช่น	ไม่สามารถตกลงระหว่างกัน	หรอื	ไม่มีเงินจ่ายค่าปรบั	

จากการละเมิดข้อห้ามของกฎอาข่า	 ผู้น�าจะต้องท�าหน้าที่รับผิดชอบ	 (ไกล่เกลี่ย	 ออกค่าใช้

จ่ายทดแทน)	 เพ่ือท�าให้บรรยากาศของเครือข่ายทางสังคมในชุมชนมีลักษณะเป็นมิตร	

(Friendship)	และเกิดการยอมรับนับถือระหว่างกันให้มากที่สุด	

	 ด้านการแลกเปลีย่นประสานผลประโยชน์ของบ้านสองแควพัฒนาต่อบ้านห้วยขม

นอก	ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงที่ท�าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	ด้วยการสร้างเครือข่ายร่วมกัน	

ในกิจกรรมการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	ผ่านเส้นทางเดินป่า	นอกจากนี้	ยังมีการ

ประสานเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 เทศบาลต�าบลแม่ยาว	 หน่วยงานมูลนิธิ

กระจกเงา	โดยใช้เครอืข่ายส่วนบคุคล	(Personal-	Network)	เป็นสะพานเช่ือมไปสู่การขยาย

เครือข่ายในการท�างาน	ที่มีผลประโยชน์รอคอย	ซึ่งสอดคล้องต่อการศึกษาของธนพฤกษ์	

ชามะรัตน์	และคณะ	(2554)	กล่าวคอื	การสร้างเครือข่ายทางสงัคม	ต้องเริม่จากความสัมพนัธ์

ส่วนตวัและลกัษณะเฉพาะท่ีเกดิจากประสบการณ์ร่วมเดยีวกนั	มกีารขยายเครอืข่ายทัง้แนว

ราบแนวด่ิง	ผ่านการมีปฏสิมัพนัธ์เชงิแลกเปลีย่น	อย่างไรกต็าม	แม้จะมคีวามสมัพนัธ์เชงิซ้อน	

ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายเดียวกันอยู่บนพื้นฐาน	ของการแลกเปลี่ยนเชิงผลประโยชน์เป็นหลัก	 แต่

กระบวนการดงักล่าว	อาจเกดิการเปล่ียนแปลงท่ีสมดลุและไม่สมดลุ	ทัง้นี	้ช่วงระยะเวลาของ

ความสมัพันธ์ในเครอืข่าย	อาจขึน้อยูก่บัระดบัความสมัพนัธ์ส่วนตัวของสมาชิกเครอืข่ายด้วย	

เช่นเดียวกับผลการศึกษา	 โดยเฉพาะรูปแบบเครือข่ายทางสังคมดั้งเดิมในช่วงระยะหลังได้

พังทลายลง	โดยเริ่มจาก	บริบทผู้น�าชุมชนคนใหม่	 (นายอาเซาะ	เฌอหมื่น)	ได้ตัดขาดการ

ยดึโยงเครอืข่ายทางสงัคมของคนในชมุชน	จากรูปแบบปกครองในลกัษณะพระคณุของสงัคม

อาข่า	ด้วยหลักเหตุผลทางด้านความแตกต่างทางศาสนา	เป็นผลให้บทบาทของผู้น�า	ซึ่งยึด

โยงคนในชุมชน	 ตามหลักการของสังคมอาข่าดั้งเดิมนั้น	 ได้เลือนหายไป	 เนื่องจากในอดีต

ผู้น�าจะมีอิทธิพลและมีบทบาทในชุมชนสูง	 โดยหลักๆ	 จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างต่อ

การประกอบพิธีกรรมศาสนาดั้งเดิม	หรือการออกค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกบ้านที่ไม่มีเงินจ่ายค่า

ปรับจากการละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอาข่า	
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	 ต่อมา	ในเดอืนพฤษภาคม	2558	เกดิการเปลีย่นการนบัถอืศาสนาด้ังเดมิทัง้หมด

ในชุมชนบ้านสองแควพัฒนาและกลายเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเต็มรูปแบบ	

การปรับเปล่ียนในลักษณะนี้	 ถือเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตภายใต้ขนบธรรมเนียมดั้งเดิม	

มาสูรู่ปแบบวิถชีวีติทีผ่่อนคลายจากขนบธรรมเนยีมประเพณีทีเ่คร่งครัด	ซึง่ส่งผลให้รปูแบบ

การจัดการท่องเท่ียวในหมู่บ้านนั้น	 เกิดการเปล่ียนแปลง	 จากรูปแบบวิถีจารีตน�าการท่อง

เที่ยวสู่การน�าเสนอการแสดงวัฒนธรรมอาข่า	เพื่อตอบสนองการยังชีพและการปรับตัว	ถือ

เป็นการเน้นการแลกเปลี่ยนเชิงระบบตลาดมากขึ้น	ซึ่งรูปแบบวิถีดังกล่าวนั้น	เป็นการสร้าง

รปูแบบทีเ่น้นการพึง่พงิ	จากปัจจยัภายนอกมากขึน้อนัเนือ่งมาจากการเกดิขึน้ของระบบโลกา

ภิวัตน์	 ซึ่งได้น�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมือง	 โดยมีระบบทุนนิยม

ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง	 น�าไปสู่การเชื่อมโยงโลกให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ตามค�า

อธิบายของ	Francis	Fukuyama	(สุพิชฌาย์	ปัญญา,	2555)	อย่างไรก็ตาม	หากชุมชนบ้าน

สองแควพฒันา	ต้องการพัฒนาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์	ให้เกิดความยัง่ยืน	

ควรมีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว	 หรือ	 ควรมีการบูรณาการภูมิปัญญาทาง

ชาติพันธุ์	เช่น	การแพทย์ทางเลือกอาข่า	เพื่อต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	อันจะเป็น

ผลให้เกิดความยั่งยืน	แก่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ตามข้อเสนอแนะของการศึกษา	อรัญ

ญา	นนทราช	 (2550)	ซึ่งกล่าวถึง	การบูรณาการภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น	ถือเป็นการ

พฒันาและต่อยอดการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมแบบโฮมสเตย์และเสรมิสร้างเศรษฐกิจชุมชน

แบบยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

 1.	ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาลักษณะการเครือข่ายทางสังคมของ

กลุ่มการท่องเที่ยววัฒนธรรมและโฮมสเตย์	บ้านสองแควพัฒนา	ในระยะหลังที่ศาสนาคริสต์

ได้เข้ามามอีทิธิพลเต็มรูปแบบและส่งผลอย่างไร	ต่อการจดัการสะท้อนตวัตน	อตัลกัษณ์ชาว

อาข่าบ้านสองแควพัฒนา

	 2.	หากมีการศึกษากระบวนการผสมผสานศาสนาคริสต์และความเชื่อดั้งเดิมอา

ข่า	 จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอาข่า	หรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ	ซึ่งก�าลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน	

อันจะน�ามาซึ่งแนวทางความสามารถในการปรับตัว	เพื่อการด�ารงอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์	สืบ

ต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีในกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่	

ข้อจ�ากัดในงานวิจัย

	 การศึกษาคร้ังนี้	 ผู้วิจัยมีข้อจ�ากัดทางด้านการสื่อสารภาษาอาข่า	 เนื่องจากผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	 (Key	 informants)	 ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ	 มีข้อจ�ากัดในการสื่อสารภาษาไทย	
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จึงจ�าเป็นต้องขอความร่วมมือ	 จากนักศึกษาสาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีสามารถส่ือสารภาษาอาข่า	 ช่วยท�าหน้าที่เป็นผู้แปลความ	

(ล่าม)	ในขณะเก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัย

กิติกรรมประกาศ

	 บทความน้ี	เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยชดุโครงการรปูแบบการสร้างเครอืข่ายและ

กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม	ผ่านระบบพธิีกรรมและความเชือ่ของกลุ่มชาติพนัธุ์อาขา่บ้าน

สองแควพัฒนา	เทศบาลต�าบลแม่ยาว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	ได้รับทุนสนับสนุนการ

ท�าวิจัยจากส�านักวิชาสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	2558
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