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บทคดัย่อ

	 เม่ืออตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ	 ถูกท�าให้เป็นสินคา้ทางวฒันธรรม	 เป็นส่วนหน่ึงของ

โครงการวจิยั	การส่ือสารอตัลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมสินคา้ทางวฒันธรรม	เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ	

เพ่ือศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ใหเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรม	และเพ่ือศึกษา

กระบวนการทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมสินคา้ทางวฒันธรรมของหมูบ่า้นรวมมิตร	อ�าเภอเมือง	

จงัหวดัเชียงราย	ผูว้จิยัใชท้ศันะเร่ืองทุนวฒันธรรมของบูร์ดิเยอร์	และแนวทางเศรษฐศาสตร์

การเมืองของกรัมซีเร่ืองการครอบง�า	 (Hegemony)	 ความเป็นใหญ่	 ผลการวิจยัพบว่า	

กระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์เพื่อเป็นสินคา้ตอ้งผา่น	4	กระบวนการคือ	1.ท�าใหเ้ป็น

สินค้า	 2.ท�าให้เป็นมาตรฐานเดียว	 3.มีการผลิตจ�านวนมาก	 และ	 4.	 มีการผลิตซ�้ า	 

ส่วนกระบวนการทางการตลาด	 มาจาก	 3	 เง่ือนไข	 คือ	 1.	 มีการจดัการท่องเท่ียวผ่าน 

การสนบัสนุนจากชุมชนภายในหมู่บา้น	2.	 มีการจดัการท่องเท่ียวผา่นความเป็นชาติพนัธ์ุ	

และ	3.มีการจดัการท่องเท่ียวผา่นศาสนา	

	 จากแนวคิดทุนวฒันธรรมของบูร์ดิเยอร์	 ผลการวิจยัพบว่า	 ทุนวฒันธรรมของ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ	ทั้งท่ีเป็นวตัถุ	 และทุนวฒันธรรมท่ีเป็นสมรรถนะของบุคคล	 เป็นส่ิงท่ีถูก

แปรรูปให้เป็นสินคา้โดยมีชนชั้นการผลิตทั้งระดบับน	 และระดบัล่าง	 ตามแนวทาง
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์	 เข้าครอบง�า	 ความเป็นใหญ่	 และเกิดครอบง�า 

ทางอุดมการณ์ของกลุ่มต่างๆ	 ท่ีมีอ �านาจในการสร้างผลประโยชน์ให้กบัตวัเองผา่นการ

ควบคุมอ�านาจในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรูปของคณะกรรมการหมู่บา้น	 รวมทั้ง 

อัตลักษณ์ของหมู่บ้านรวมมิตรก็ถูกครอบง�าโดยอัตลักษณ์ของชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง 

อีกชั้นหน่ึง	

ค�าส�าคญั :	 กลุ่มชาติพนัธ์ุ,	อตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุ,	สินคา้ทางวฒันธรรม,	ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

Abstract

	 When	Ethnic	 Identity	 is	 a	Cultural	 Product	 is	 a	 part	 of	Communication	 of	 

Ban	KariengRuammit	 Identity	 ,	Muang	Chiang	Rai.The	 purpose	 of	 this	 research	 is	 

1.To	study	the	process	of	change	in	the	identity	of	Ban	Karieng	Ruammit.	2.	To	identify	

the	Marketing	process	in	terms	of	tourism	of	Ban	Karieng	Ruammit.	This	research	applies	

qualitative	method.	Researchers	 undertook	 the	 cultural	 capital	 of	 Pierre	Bourdieu.	 

The	political	economy	and	hegemony	of	Gramsci	Antonio.	Chiefly,	the	change	includes	 

1.	 The	 process	 of	 commoditization.	 2.	 Process	 ofmaking	 standardized	 goods.	 

3.	They	producetheir	goods	in	high	volume	4.	The	method	of	replication	The	Marketing	

process	in	terms	of	tourism	of	Ban	Karieng	Ruammit:	The	marketing	process	of	the	three	

conditions.	1.	The	marketing	management	has	been	supported	by	their	group	in	the	village.	

2.	They	create	the	trip	through	ethnic	environment.	3.	They	create	the	trip	through	Religion	

background	in	terms	of	marketing	strategy.	For	those	reason,	it	brought	about	

	 The	concept	of	cultural	capital	of	Pierre	Bourdieu.	The	result	of	this	study	reveal	

as	 following:	Capital	 culture	 of	 ethnic	 groups	 as	well	 as	 the	 cultural	 capital	 and	 the	 

performance	of	individuals.	Is	being	processed	into	a	product.	The	class	manufacturing	

both	upper	and	lower	levels	as	the	political	economy	form	Marxist	is	hegemony	and	the	

ideological	 dominance	 of	 different	 groups	 that	 have	 the	 power	 to	 create	 benefits	 for	

themselves	Through	harnessing	 the	power	As	 stakeholders	 In	 the	village	 committee.

AndThe	identity	of	the	village	is	dominated	by	the	identity	of	another	ethnic	Karen.

 

 Keywords :	Ethnic	Group,	Ethnic	Identity,	Cultural	Products,	Stakeholders
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บทน�า 

	 แนวคิดเร่ืองการน�าอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมมาแปรรูปเป็นสินคา้นั้นเกิดข้ึนเม่ือ

ปิแอร์	บูร์ดิเยอร์	(Pierre	Bourdieu,	2002)	นกัสงัคมวทิยายคุหลงัสมยัใหม่	(Post	Modern)	

ชาวฝร่ังเศสไดเ้สนอแนวความคิดท่ีวา่	อตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีสามารถแปรรูปใหเ้ป็นสินคา้ทาง

วฒันธรรมได	้ ซ่ึงรัฐบาลไทยกไ็ดส้นบัสนุนแนวคิดการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยการ 

น�าเอาอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมาเป็นทุนทางวฒันธรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเช่นกนั	

ความต่ืนตวัดา้นการน�าอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินมาเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมในประเทศไทย	ท�าให้

ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศเติบโตข้ึนอย่างมาก	 ในระยะแรกพบว่า	 การท่องเท่ียว 

กลุ่มชาติพนัธ์ุไดรั้บความสนใจจากนกัท่องเท่ียวจ�านวนมาก	 ส่งผลดีให้เกิดธุรกิจดา้น 

การท่องเท่ียว	 และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับความต้องการของ 

นกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลเขา้มา	 โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงรายซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีประชากร 

กลุ่มชาติพนัธ์ุอาศยัอยูจ่ �านวนมาก	 ธุรกิจการท่องเท่ียวกลุ่มชาติพนัธ์ุกเ็ติบโตเช่นเดียวกนั	

แต่ขณะเดียวกนักส่็งผลกระทบต่ออตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุดว้ยเช่นกนั

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

	 1.	เพ่ือศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์กลุ่มหมู่บา้นรวมมิตรใหเ้ป็นสินคา้

ทางวฒันธรรม

	 2.	เพ่ือศึกษากระบวนการทางการตลาดเพ่ือส่งเสริมสินคา้ทางวฒันธรรมของกลุ่ม

หมู่บา้นรวมมิตร

ขอบเขตของการวจิยั 

	 การศึกษาคร้ังน้ี	ก�าหนดขอบเขตการวจิยัใหอ้ยูใ่น	3	ส่วน	คือ

 ขอบเขตด้านพืน้ที ่การศึกษาคร้ังน้ีด�าเนินการในพ้ืนท่ีหมู่บา้นรวมมิตร	ต.แม่ยาว	

อ.เมือง	จ.	เชียงราย

 ขอบเขตด้านเนือ้หา	การศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการวเิคราะห์เน้ือหาใน	2	ส่วน	คือ	

 - การศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนกลุม่หมูบ่า้นรวมมิตรใหเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรม

		 -	 การศึกษาการตลาดเพ่ือส่งเสริมสินค้าทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

หมู่บา้นรวมมิตร

 ขอบเขตด้านเวลา	การศึกษาคร้ังน้ีท�าการเกบ็รวบรวมขอ้มูล	ระหวา่ง	เดือนเมษายน	

พ.ศ.	2557	ถึง	เดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2559
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วธีิด�าเนินการวจิยั 

	 การวิจยัคร้ังน้ี	 เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Method)	 ใชก้ารตีความ 

ดว้ยการพรรณนา	

 1. ผู้ให้ข้อมูลหลกั	(Key	Informants)	ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัคร้ังน้ี	มี	2	ส่วน	

ประกอบดว้ย

  1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลกัที่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบเจาะจงดว้ยการเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั	 ทุกกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยการสมัภาษณ์เชิงลึก	โดย 

ผูว้ิจยัคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลจากการพดูคุย	 กบันายจนัแกว้	ทาเลเค	ควาญชา้งชาวกะเหร่ียง	

เหตุผลท่ีเลือกนายจนัแกว้	 เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีใกลชิ้ดนกัท่องเท่ียว	การเดินทางไปเกบ็

ขอ้มูลคร้ังแรก	และทราบภายหลงัวา่นายจนัแกว้	ท�าหนา้ท่ีดูแลนกัท่องเท่ียว	หลงัจากนั้น

นายจนัแกว้เป็นผูใ้หข้อ้มูลรายช่ือผูใ้หญ่บา้น	และไดน้�าพาผูว้ิจยัใหไ้ปพบกบั	นายก�าพล	

เฉลิมเล่ียมทอง	ผูใ้หญ่บา้น	และผูใ้หญ่บา้นไดน้�าผูว้ิจยัไปแนะน�าใหรู้้จกักบับุคคลท่ีเป็น 

กลุ่มชาติพนัธ์ุรวมทั้งส้ิน	19	คน	ในเวลาต่อมา	

   1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลกัที่ไม่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นกลุ่มบุคคลภายนอกหมู่บา้นฯ	

และไม่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ	จ�านวน	6	คน	ผูว้จิยัใชก้ารคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยท่ี

ผูว้จิยัไดท้ �าการเลือกผูใ้หข้อ้มูลหลกั	(Key	Informants)	คือนายพงษพ์นัธ์	ตะ๊ถา	นายกเทศบาล

ต�าบลแม่ยาว	นางปาณิสรา	 แสงทาน	ปลดัเทศบาลต�าบลแม่ยาว	นายเนรมิต	 จิตรรักษา	 

นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย	นายขจรศกัด์ิ	ควรคิด	ผูอ้ �านวยการโรงเรียน

บา้นรวมมิตร	นายเลิศชาย	หวงัตระกูลดี	 ผูอ้ �านวยการ	 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย	

ส�านกังานเชียงราย	และนายอมร	กิตติกวางทอง	วฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย	และไดส้มัภาษณ์

นกัท่องเท่ียว	4	คน

 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี	 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือหลายชนิด 

ร่วมกนัดงัน้ีคือ	

	 	 2.1	แบบสัมภาษณ์เชิงลึกโดยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	 (Structured	 

Interview)	 ใชส้ัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั	 (Key	 Performants)	 ใชส้ัมภาษณ์ผูท่ี้ไม่ใช่กลุ่ม

ชาติพนัธ์ุ	6	คน	และนกัท่องเท่ียว	4	คน

	 	 2.2	การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม	ผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปท�ากิจกรรมร่วมกบักลุ่ม

ชาติพนัธ์ุเพื่อสงัเกตการณ์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกกลุ่มชาติพนัธ์ุดว้ยกนั	

		 	 2.3	การวิจยัเอกสาร	 ผูว้ิจยัไดท้ �าการคน้ควา้	 รวบรวมเอกสาร	 ผลการวิจยั 
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ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีเน้ือหาสาระเก่ียวกบัการส่ือสารอตัลกัษณ์	 กลุ่มชาติพนัธ์ุ	 อตัลกัษณ์ของ

หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตรในบริบทการท่องเท่ียว	

 3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี	จะท�าการแบ่งขอ้มูลดงัน้ี	

		 	 3.1	การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยแบบสัมภาษณ์แบบ 

มีโครงสร้าง	(Structured	Interview)	จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ	จ�านวน	19	คน	

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก	และการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

ไดแ้ก่	นายกเทศบาลต�าบลแม่ยาว	ปลดัเทศบาลต�าบลแม่ยาว	นกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงราย	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนบา้นรวมมิตร	ผูอ้ �านวยการ	การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

ส�านกังานเชียงราย	และวฒันธรรมจงัหวดัเชียงราย	 รวม	6	คน	โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ในประเด็น	กระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร	กระบวนการ

ส่ือสารอตัลกัษณ์หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร	และกระบวนการทางการตลาดการท่องเท่ียว

หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร	และจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว	จ�านวน	4	คน	ในประเดน็

การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์	 การส่ือสารอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร	 และ

กระบวนการทางการตลาดการท่องเท่ียวของหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร

   3.2	การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสงัเกตการณ์แบบไมมี่ส่วนร่วม	(Nonparticipant	

Observation)	ผูว้ิจยัจะเขา้ไปร่วมกิจกรรมกบันกัท่องเท่ียว	 โดยท่ีผูว้ิจยัไม่ใหผู้ถู้กสังเกต

รู้ตวัวา่ถกูสงัเกต	

	 	 3.3	การวิจยัเอกสารเป็นการศึกษาขอ้มูลท่ีเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัความเป็นมา 

กลุ่มชาติพนัธ์ุโดยการศึกษาจากขอ้มูลท่ีหลากหลายทั้ งขอ้มูลท่ีขดัแยง้	 และขอ้มูลท่ี

สนบัสนุนจากเอกสารวารสารหนงัสือรายงานการวจิยัส่ิงพิมพต่์างๆ	จากหน่วยงานราชการ	

ตลอดจนบทความทางวชิาการต่างๆ

  4. การวเิคราะห์ข้อมูล เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ	โดยใชก้รอบแนวคิด	

ทฤษฎี	และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง	โดยน�าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์	เพื่อดูผลการวเิคราะห์ท่ีเกิด

ข้ึนวา่เป็นอยา่งไร	 ในมิติดา้นการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์	และมิติทางการส่ือสารอตัลกัษณ์

ตามแนวทางแบบพรรณนาวเิคราะห์
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ผลการวจิยั 

		 ผูว้จิยัใชท้ศันะเร่ืองทุนวฒันธรรมของ	ปิแอร์	บูร์ดิเยอร์	(Pierre	Bourdieu,	2001)	

ในการศึกษาทุนทางวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ	ควบคู่ไปกบัการคน้หาชนชั้นการผลิต

ทั้งระดบับน	และระดบัล่างตามแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์ก	และผูว้ิจยัใช้

แนวคิดของกรัมซีเร่ืองการครอบง�า	 (Hegemony)	ความเป็นใหญ่	และการครอบง�าทาง

อุดมการณ์ของกลุ่มต่างๆ	 ท่ีมีอ �านาจในการสร้างผลประโยชน์ให้กบัตวัเองผ่านองคก์ร 

ท่ีควบคุมอ�านาจ	 เป็นแนวคิดหลกัเพ่ือช่วยอธิบายถึงกระบวนการสร้าง	 และการด�ารงอยู	่

ของอตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีผูค้รองความเป็นใหญ่ในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน 

รูปของสถาบนั	หรือองคก์ร	

	 จากแนวคิดทุนวฒันธรรม	 เม่ือเทียบเคียงกบัผลการวิจยัคร้ังน้ี	 ผูว้ิจยัพบว่าทุน

วฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ	ทั้งท่ีเป็นวตัถุ	และทุนท่ีเป็นสมรรถนะของบุคคลเป็นส่ิงท่ีถกู

แปรรูปใหเ้ป็นสินคา้โดยผา่นกลไกการควบคุมของคณะกรรมการหมู่บา้น	ซ่ึงเกือบทั้งหมด

เป็นชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง	อตัลกัษณ์หมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตรจึงถกูกดทบั	ดว้ยอตัลกัษณ์ของ

ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง	รวมทั้งอตัลกัษณ์ของกะเหร่ียงกถ็กูครอบง�า	ดว้ยอตัลกัษณ์ของวฒันธรรม

กระแสหลกัอีกชั้นหน่ึง

	 ผูว้จิยัจ �าแนกอตัลกัษณ์กลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	ออกเป็น	3	แบบ	โดยสรุปดงัน้ี

	 1.	อตัลกัษณ์รูปธรรม	 ซ่ึงถือเป็นทุนทางวฒันธรรมท่ีถูกท�าให้เป็นสินคา้ทาง

วฒันธรรมตามแนวทางของปิแอร์	 บูร์ดิเยอร์	 ไดแ้ก่	 อตัลกัษณ์ดา้นการแต่งกายท่ีมีสีสัน

สะดุดตา	 เน้ือผา้ท่ีมีลวดลายสวยงามเนน้การทอดว้ยมือ	การด�าเนินวิถีชีวิตท่ีใกลชิ้ดกบั

ธรรมชาติตามแบบวิถีการพ่ึงพาเกษตรกรรม	รวมถึงอตัลกัษณ์ดา้นวิถีการด�าเนินชีวิตท่ี

สัมผสัไดด้ว้ยตา	นกัท่องเท่ียวสามารถสังเกตไดว้่า	 ภายในบริเวณรอบบา้นจะปลูกพืช

ส�าหรับประกอบอาหารอยูท่ ัว่ไป	และอตัลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะบา้นเรือนท่ี

อยูอ่าศยัในอดีตท่ีเคยปลกูสร้างแบบง่าย	ๆ 	เนน้วสัดุจาก	ธรรมชาติท่ีหาไดใ้นพ้ืนท่ี	ตวับา้น

จะเป็นแบบยกพ้ืนสูง	 ซ่ึงอตัลกัษณ์ทุกดา้นท่ีกล่าวมาน้ี	 ในขณะลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลกลบัปรากฏอตัลกัษณ์ดั้งเดิมดงักล่าวนอ้ยมาก

		 2.	อตัลกัษณ์นามธรรม	ทุนทางวฒันธรรมดา้นคติความเช่ือของคนในหมู่บา้นรวม

มิตรเดิม	 เช่นการมีคติความเช่ือท่ียงัคงผูกติดกบัเร่ืองการเกิด	 การตาย	 การฆ่าสัตวเ์พ่ือ 

เซ่นไหวเ้ทวดาในวนัส�าคญัเช่นวนัพิธีแต่งงาน	 พิธีเล้ียงผีภายหลงัจากการเพาะปลูกขา้ว	

หรือเม่ือขา้วเร่ิมเจริญเติบโตดีแลว้	 ซ่ึงพิธีเล้ียงผจีะแยกยอ่ยตามวตัถุประสงคข์องการเล้ียงผี
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ในแต่ละคร้ัง	เช่นพิธีเล้ียงผเีพื่อขอพร	พิธีเล้ียงผเีพื่อปัดรังควาญ	พิธีเล้ียงไฟ	พิธีเล้ียงขวญั

ขา้ว	และพิธีเล้ียงไล่ความชัว่	อตัลกัษณ์ดา้นนามธรรมท่ีกล่าวมาน้ียงัรวมถึงประเพณีต่างๆ	

ท่ีเคยจดัข้ึนต่อเน่ืองตามเทศกาลต่างๆ	ตลอดทั้งปี	ไดแ้ก่ประเพณีกินเช้ือขา้ว	ประเพณีปีใหม่

กะเหร่ียง	ในขณะลงพ้ืนท่ีเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลกไ็ม่ปรากฏพบอตัลกัษณ์นามธรรม

		 3.	อตัลกัษณ์สัจธรรม	 อนัหมายถึงอตัลกัษณ์ท่ีแปรเปล่ียนไปตามเง่ือนไขของ 

ยคุสมยั	และบริบททางดา้นการตลาด	และเศรษฐกิจ	เป็นวงจรตามเง่ือนไขของช่วงเวลาใด	

เวลาหน่ึง	 กล่าวคือเม่ือน�าหมู่บา้นรวมมิตรเขา้สู่กระบวนการของการท่องเท่ียวย่อม 

ปฏิเสธไม่ไดว้่า	 ความตอ้งการของตลาดนกัท่องเท่ียวเป็นส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียตอ้ง 

ตระหนกัเหนือส่ิงอ่ืนใด	 จากการสังเกตการณ์	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสินคา้ท่ีมี 

ภายในร้านคา้ในหมู่บา้นรวมมิตรโดยเฉพาะของท่ีระลึกเชิงชาติพนัธ์ุ	 เส้ือผา้	 ผา้ทอมือ	 

ผา้ทอลายกะเหร่ียง	 ผา้ทอลายพ้ืนเมือง	 และสินคา้หัตถกรรมเช่นเคร่ืองเงิน	 กระเป๋า	 

เคร่ืองประดบัมกัจะเป็นสินคา้ท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม	นอกจากน้ียงัพบของท่ีระลึก

ในเชิงวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความเป็นกะเหร่ียงท่ีเคยเป็นผลผลิตในการแสดงออกดา้น

ภูมิปัญญาผา่นลายผา้ลายเคร่ืองเงิน	กน่็าจะซ้ือมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแลว้น�ามาขาย

เช่นเดียวกนั	เน่ืองจากกะเหร่ียงเองไม่มีลายเคร่ืองเงินท่ีซบัซอ้นมากนกั		 	

 กระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์กลุ่มหมู่บ้านรวมมิตรให้เป็นสินค้าทาง

วฒันธรรม 

	 ปรากฏการณ์การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์กลุ่มหมู่บา้นรวมมิตรให้เป็นสินคา้ทาง

วฒันธรรม	เม่ือพิจารณาตามแนวคิดของปิแอร์	บูร์ดิเยอร์	(Pierre	Bourdieu,	2002)	พบวา่

สายพานการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมไมต่่างจากสินคา้อุตสาหกรรม	เน่ืองจากกระบวนการ

ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ	ไม่แตกต่างจากกระบวนการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม	การ

ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์กลุ่มหมู่บา้นรวมมิตรใหเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรมมีกระบวนการดงัน้ี

	 1.	กระบวนการท�าให้เป็นสินคา้	 กระบวนการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมของ

หมู่บา้นรวมมิตรเสมือนเป็นสินคา้อุตสาหกรรม	คือแมแ้ต่วฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรมกผ็า่น

กระบวนการท�าใหเ้ป็นสินคา้	หรือถูกผลิตเป็นสินคา้ได	้นบัตั้งแต่	ความรู้ดา้นการเกษตร	

การเล้ียงสตัว	์เวลา	และพ้ืนท่ี	รวมถึงตวัมนุษยผ์ูห้ญิงในหมู่บา้น	เม่ือขณะนัง่ทอผา้	เล้ียงหมู	

หรือใหน้มลกูกเ็ป็นสินคา้ได้

	 2.	กระบวนการท�าให้เป็นมาตรฐานการผลิตแบบเป็นมาตรฐานเดียวกนัของ

อุตสาหกรรมวฒันธรรมท่ีผลิตผลงานออกมาเหมือนๆ	กนัจนเป็นมาตรฐานเดียวกนั	 เช่น

การผลิตผา้ท่ีเป็นผา้ทออุตสาหกรรมท่ีมีลวดลายเลียนแบบผา้ทอมือของชาติพนัธ์ุ	 รวมถึง

อุตสาหกรรมการผลิตวดิีทศันว์ถีิชีวติในชุมชนลงแผน่ซีดี
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 3.	มีการผลิตจ�านวนมากเช่นเดียวกบัการผลิตในระบบอุตสาหกรรมท่ีเนน้การผลิต

ในเชิงปริมาณผา่นวงจรสายพานการผลิตขนาดใหญ่	แพร่กระจายไปในวงกวา้ง	และบริโภค

กนัอยา่งเป็นล�่าเป็นสนั	เช่นเดียวกบัการผลิตผา้ในระบบอุตสาหกรรมคร้ังละมากๆ	เพ่ือขาย

ในราคาถกูลง	เน่ืองจากตน้ทุนดา้นแรงงานต�่ากวา่	ใชเ้วลาในการผลิตสั้นกวา่ผา้ทอมือท่ีใช้

เวลาผลิต	2	-3	สปัดาห์	ต่อการทอผา้	1	ผนื	จ�าหน่ายราคาผนืละ	700	บาท	ชุมชนจึงสัง่ผา้ 

จากโรงงานอุตสาหกรรมมาทดแทน	จนในท่ีสุดคุณค่า	ความหมาย	สุนทรียะแห่งวฒันธรรม

เหล่านั้นกจ็ะถกูลิดรอนลง

		 4.	มีการผลิตซ�้ า	 เพราะการผลิตซ�้ าเป็นหลกัประกนัการด�ารงอยู่ของการผลิต 
แบบทุนนิยม	การผลิตซ�้ าเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ	เช่นการผลิตซ�้ าวตัถุ	การผลิตซ�้ าแรงงาน	

การผลิตซ�้ าความคิด	 การผลิตซ�้ าจิตส�านึก	 และอุดมการณ์	 และมีลกัษณะการตลาด 
แบบทุนนิยม	 เน่ืองจากมีการผลิตซ�้ าอยู่ตลอดเวลา	 ตวัอย่างท่ีชดัเจนในเร่ืองน้ีคือการ 

ผลิตซ�้ าของท่ีระลึก	ไดแ้ก่	กระเป๋าผา้	 ตุ๊กตาผา้	 เขม็ขดัผา้	พวงกุญแจ	ฯลฯ	 ซ่ึงมีลกัษณะ 

เหมือนสินคา้ตามตลาดนดัทัว่ไป

 ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียในกระบวนการปรับเปลีย่นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม

	 ในยคุการเร่ิมตน้ของการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของหมู่บา้นรวมมิตรนั้น	 ไดเ้กิด

การครอบง�า	(Hegemony)	ของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	โดยเม่ือพิจารณาตามแนวคิดของ

กรัมชี	แอนโตนิโอ	(Gramsci	Antonio,1971)	 ท่ีกล่าวไวว้า่	อ �านาจของการปฏิบติัการทาง

วฒันธรรมจะผา่นกลไกอุดมการณ์	(Ideological	Appatatuses)	และชนชั้นท่ีมีปัจจยัการผลิต

กจ็ะมีอ�านาจควบคุมปัจจยัทางการผลิตทางความคิดดว้ย	ชนชั้นผูป้กครองในฐานะชนชั้นหน่ึง	

กคื็อผูท่ี้ตดัสินใจก�าหนดขอบเขต	จึงเท่ากบัวา่ชนชั้นผูป้กครองคือผูต้ ั้งเกณฑก์ารผลิต	และ

ถ่ายทอดอุดมการณ์ของพวกเขา

	 กระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	 

มีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้ร่วมบริหารจดัการใน	 2	 ลกัษณะคือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็น 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ	 และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่ใช่กลุ่มชาติพนัธ์ุ	 ซ่ึงการน�าเอาวฒันธรรม 

กลุ่มชาติพนัธ์ุมาใชใ้นบริบทอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเกิดข้ึนดว้ยกระบวนการท�าใหเ้ป็น

สินค้า	 กระบวนการท�าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 และการท�าให้เป็นสินค้ามวลชน	 

ซ่ึงแน่นอนวา่การท�าใหเ้ป็นสินคา้ท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั	และผลิตเพ่ือเป็นสินคา้มวลชนนั้น	

วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุอาจถูกลดทอนลง	หรือถูกสร้างข้ึนใหม่เพ่ือกระตุน้ให้เกิดการ

บริโภคไดเ้ช่นกนั	
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	 นอกจากนั้น	ผลการวิจยัพบวา่ทุนวฒันธรรมของหมู่บา้นรวมมิตรทั้งท่ีเป็นวตัถุ	

และทุนวฒันธรรมท่ีเป็นสมรรถนะของบุคคลมกัถูกผลิต	และถูกควบคุมจดัการใหก้ลาย

เป็นสินคา้ของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	 รวมถึงมีการครอบง�า	 (Hegemony)	ความเป็นใหญ่	

และการครอบง�าทางอุดมการณ์ของกลุ่มต่าง	ๆ 	ท่ีมีอ �านาจในการสร้างผลประโยชนใ์หก้บั

ตวัเองผ่านองคก์รท่ีควบคุมอ�านาจในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในรูปของสถาบนั	หรือ

องคก์ร	 รวมทั้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตรถูกครอบง�าโดยอตัลกัษณ์ของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง	และอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมกระแสหลกั	เป็นกระบวนการปรับเปล่ียน

อตัลกัษณ์ของชุมชนอยา่งยินยอมพร้อมใจภายใตเ้หตุผลท่ีผูว้ิจยัวิเคราะห์ว่าเกิดจากการ

ครอบง�าความเป็นใหญ่นัน่เอง	

 อตัลกัษณ์ดั้งเดมิเลอืนหายไปพร้อมยุคสมยั

	 การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นการแต่งกาย	อตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุในหมู่บา้น

รวมมิตรทั้ง	 8	กลุ่มนั้นถึงแมว้า่การแต่งกายของทุกกลุ่มจะมีอตัลกัษณ์ร่วมกนัท่ีลวดลาย

ของผา้ทอมือท่ีมกัมีสีสันสะดุดตา	และมีรูปแบบท่ีสะทอ้นความเป็นชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่าง

จากคนพ้ืนราบ	 แต่อตัลกัษณ์ด้านการแต่งกายไม่ได้ถูกน�าเขา้สู่วงจรแห่งวฒันธรรม	 

(Circuit	of	Culture)	ท่ีเร่ิมท่ีการผลิต	(Produced)	การถกูบริโภค	(Consumed)	การถกูควบคุม

จดัการ	(Regulated)	และการสร้างความหมายใหม่	(Creating	meanings)	ใหแ้ก่อตัลกัษณ์

กลุ่มชาติพนัธ์ุแต่อยา่งใด	กระบวนการปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นการแต่งกายเพื่อใหก้ลาย

เป็นสินคา้ทางวฒันธรรมจะมีเพียงร่องรอยของความพยายามโดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเคย

ก�าหนดให้ควาญชา้งทุกคนตอ้งแต่งกายตามแบบชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงในเวลาท่ีพวกเขา 

ให้บริการพานักท่องเท่ียวนั่งช้างชมป่า	 ซ่ึงควาญช้างส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแต่งกาย 

ตามแบบชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีควาญชา้งไดจ้ริงในปัจจุบนั	แต่ยงัคงมีเพียง

ร่องรอยการแต่งกายตามชาติพนัธ์ุใหน้ัง่ท่องเท่ียวไดช้ม	และพบเห็นไดจ้ากกลุ่มชาติพนัธ์ุ

ท่ีนบัถือศาสนาคริสตใ์นขณะเขา้โบสถเ์พื่อรับพรจากพระเจา้ในวนัอาทิตย	์ 	

	 การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นวถีิการด�าเนินชีวติ	อตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุดา้นวถีิ

ชีวติเดิมๆ	นั้นพบวา่	บริเวณโดยรอบหมู่บา้นรวมมิตรลอ้มรอบดว้ยผนืป่าโปร่ง	มีพนัธ์ุไม้

ข้ึนอยูห่ลากหลาย	 กิจกรรมการเดินทางเขา้ป่าเพ่ือคน้หาพืชพนัธ์ุธรรมชาติ	และการเพาะ

ปลกูทางการเกษตรเพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือนน่าจะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนตามวถีิชีวติ

เดิม	แต่ในวิถีชีวิตท่ีตอ้งผลิตวฒันธรรมใหม่เพ่ือใหบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดิน

ทวัร์ป่าในหมู่บา้นรวมมิตรจึงมีการผลิตเพ่ือการท่องเท่ียว	 โดยสมาชิกชมรมทวัร์ชา้งท่ี 

ขายของท่ีระลึกภายในชมรม	กล่าววา่มีนกัท่องเท่ียวมาหยดุพกัรับประทานอาหารกลางวนั
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ในหมู่บา้น	 สินคา้การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตในหมู่บา้นรวมมิตรยงัมีการบริการท่องเท่ียว 

ในรูปแบบอ่ืนๆ	เช่น	เรือน�าเท่ียว	และโฮมสเตย	์ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นวถีิชีวติท่ีเปล่ียนแปลง

ไปของบา้นรวมมิตร	และมีกระบวนการแบบใหม่ๆ	เกิดข้ึนผา่นการใหบ้ริการการท่องเท่ียว	

	 การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือ	ตามรายงานผลการวจิยัยงัพบวา่อตัลกัษณ์

ดั้งเดิมของหมู่บา้นรวมมิตรจะผกูติดกบัความเช่ือเร่ืองการเกิด	การตาย	แต่ปัจจุบนักลุ่ม

หมู่บา้นรวมมิตรไม่ไดน้�าเอาความเช่ือเร่ืองการเกิด	การตายมาเขา้สู่กระบวนการปรับเปล่ียน

อตัลกัษณ์ดา้นความเช่ือเพ่ือการท่องเท่ียวแต่อย่างใด	 แต่กลบัพบว่าไดมี้ความพยายาม 

ส่วนหน่ึงท่ีไดน้�าความเช่ือทางคริสตศ์าสนา	และรูปแบบการขอพรจากพระเจา้ดว้ยการ 

เขา้โบสถทุ์กวนัอาทิตย	์มาเป็นกิจกรรมหลกั	ท่ีกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	

ไดน้�ากิจกรรมดงักล่าวมาผกูโยงเขา้กบัการท่องเท่ียวโดยแนะน�าใหน้กัท่องเท่ียวเดินทาง

เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว	เพ่ือนกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัการแต่งกายประจ�ากลุ่มท่ีทุกกลุ่ม

จะถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด	

	 การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นประเพณีของหมู่บา้นรวมมิตรก็ไม่พบการน�าเอา

ประเพณี	เช่นพิธีกินเช้ือขา้ว	พิธีเล้ียงผมีาบริการนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมแต่อยา่งใด	

จากการสัมภาษณ์พบว่านกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาช่วงคริสตม์าส	และเขา้ร่วมพิธีตาม

ศาสนาคริสตร่์วมกบัชาวบา้น	ท�าใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ	และตดัสินใจอยูใ่น

หมู่บา้นนานกวา่ก�าหนดการเดิม	หรือในบางกรณี	เช่นปีใหม่กะเหร่ียง	นกัท่องเท่ียวมกัจะ

ตดัสินใจพกัในหมู่บา้นเพื่อเขา้ร่วมพิธี	ประมาณ	2	หรือ	3	วนั	เหล่าน้ีเป็นส่วนส�าคญัของ

การผลิต	และการควบคุมจดัการอตัลกัษณ์เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจความเป็นกะเหร่ียงมากข้ึน 

จุดน้ีนบัวา่การท่องเท่ียวในหมู่บา้นรวมมิตรสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากในแต่ละปี

	 ส�าหรับของท่ีระลึกเชิงชาติพนัธ์ุ	 ไดแ้ก่	 เส้ือผา้	 ผา้ทอมือ	 ผา้ทอลายกะเหร่ียง	 

ผา้ทอลายพ้ืนเมือง	และสินคา้หตัถกรรม	เช่น	เคร่ืองเงิน	กระเป๋า	เคร่ืองประดบั	สินคา้หตัถกรรม

เหล่าน้ีเป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาติพนัธ์ุในการผลิตข้ึน	 ในอดีตเน้นการผลิตเพ่ือใช ้

ในครัวเรือนก่อน	หลงัจากนั้นเม่ือมีความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเกิดข้ึน	กลุ่มชาติพนัธ์ุ

จึงไดน้�าสินคา้เหล่านั้นมาขายเพ่ือสร้างรายได	้ภายหลงัต่อมาไดป้รับเปล่ียนสภาพการผลิต

หรือการทอท่ีจากเดิมผลิตเพื่อใชนุ่้งห่มในครัวเรือนมาเป็นการผลิตเพื่อขาย	หรือผลิตดว้ย

ระบบอุตสาหกรรมจ�านวนมากเพ่ือการขายคร้ังละมากๆ	จากการสงัเกตการณ์นกัท่องเท่ียว 

ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในบริเวณชมรมทวัร์ช้าง	 พบว่าส่วนใหญ่ตอ้งการซ้ือสินคา้ท่ีแสดง 

อตัลกัษณ์ความเป็นชาติพนัธ์ุ	 และงานหตัถกรรมท่ีมีราคาไม่แพง	 ส่วนสินคา้ท่ีมีจ�าหน่าย

ภายในหมูบ่า้นกเ็ป็นผา้ท่ีมีลวดลายคลา้ยผา้ทอมือ	แต่มีลกัษณะคลา้ยสินคา้ท่ีมาจากโรงงาน
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อุตสาหกรรมซ่ึงมีราคาไม่แพง	 จึงนบัว่าสินคา้ท่ีน�ามาวางจ�าหน่ายเป็นสินคา้ท่ีตรงความ

ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว	เพราะถา้หากเป็นผา้ทอมือของกลุ่มชาติพนัธ์ุจะมีราคาค่อนขา้งสูง

นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มจะไม่สามารถซ้ือได	้

	 การปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ด้านของท่ีระลึกจากเดิมท่ีเน้นการผลิตบนฐาน 

ทางภูมิปัญญา	แต่เม่ือตอ้งเปล่ียนมาผลิตเพ่ือการบริโภคแบบมวลชน	 จึงเกิดการลดทอน

คุณค่าทางจิตวิญญาณในการผลิตลง	 ซ่ึงในอนาคตอาจส่งผลต่อการสืบทอดภูมิปัญญา 

ของชาติพนัธ์ุในการผลิตได้

	 การปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ดา้นสถาปัตยกรรม	เน่ืองจากอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรม

เป็นอตัลกัษณ์ภายนอกท่ีสามารถสัมผสัเห็นไดด้ว้ยสายตา	 พ้ืนท่ีทางการท่องเท่ียว	 เช่น

หมู่บา้นรวมมิตรก็ไดน้�าอตัลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมมาเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมแต่เป็น

เพียงความพยายามของกรรมการหมู่บา้น	ฯ	ท่ียงัอนุรักษไ์วมี้เพียงหลงัเดียว	และมีแนวโนม้

ว่าชาวบา้นจะสร้างบา้นดว้ยปูนมากข้ึน	 เพราะชาวบา้นตอ้งการความคงทน	ถาวรของ 

ส่ิงปลกูสร้าง

	 แนวโนม้ดา้นสถาปัตยกรรมในหมู่บา้นรวมมิตร	ไม่วา่จะเป็นบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั	

อาคารเรียนในชุมชน	อาคารดา้นศาสนา	ร้านคา้	ท่ีท�าการชมรมทวัร์ชา้ง	หรืออาคารอ่ืนใด	

ในปัจจุบนัเกือบทั้งหมดมีสภาพเช่นเดียวกบัสถานท่ีทัว่ไป	 คือมีการออกแบบก่อสร้าง	

ตลอดจนวสัดุท่ีใช	้ ไม่แตกต่างจากสภาพบา้นเรือนของคนพ้ืนราบ	อาจสันนิษฐานไดว้า่

เน่ืองจากวถีิชีวติปัจจุบนัท่ีแทบไม่แตกต่างกนั	วสัดุก่อสร้างท่ีใชแ้บบเดิมเช่นไผ	่หญา้แฝก

หายากข้ึนเน่ืองจากพ้ืนท่ีป่าชุมชนถกูท�าลาย	ความสะดวกสบายของบา้นสมยัใหม่อาจเป็น

แรงจูงใจท่ีท�าให้มีการก่อสร้างบา้นแบบสมยัใหม่เช่นเดียวกบับา้นพ้ืนราบของคนไทย

ทัว่ไป	แมแ้ต่บา้นลกูสาวของนายนินุ	ท่ีปลกูอยูติ่ดกนั	กเ็ป็นบา้นแบบสมยัใหม่	อาจเป็นได้

ว่าในอนาคตบา้นนายนินุจะไม่มีผูอ้าศยัจริง	 แต่จะเป็นเพียงบา้นท่ีอนุรักษ์ไวเ้พ่ือให ้

นกัท่องเท่ียวไดเ้ยีย่มชมเพียงอยา่งเดียว

 กระบวนการทางการตลาดเพือ่ส่งเสริมสินค้าทางวฒันธรรมของกลุ่มหมู่บ้านรวมมติร

	 โครงสร้างการบริหารการตลาดสินคา้ทางวฒันธรรมของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	 

มีโครงสร้างทางอ�านาจเป็นกลุ่มชนชั้นปกครอง	 ในการบริหารการตลาดภายในชุมชนมี	 

3	ลกัษณะคือ

	 1.	โครงสร้างทางสงัคม	ประกอบดว้ยคณะกรรมการหมู่บา้นไดแ้ก่หวัหนา้หมู่บา้น

ในฐานะประธานคณะกรรมการหมู่บา้น	 มีการควบคุมทางสังคมในหมู่บา้นรวมมิตร	 

มีกฎ	ระเบียบ	และขอ้หา้ม	 เช่น	การแบ่งป่าชุมชนออกเป็นเขต	ทั้งเขตท่ีใชง้านได	้และ 

ใชง้านไม่ได	้กฎในการหาของป่า	กฎในการจบัปลาในแม่น�้าเป็นตน้
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	 2.	โครงสร้างทางราชการ	ประกอบดว้ย	ผูใ้หญ่บา้น	ท�าหนา้ท่ีประสานงานกบั 

ภาครัฐ	 เช่นสมาชิกสภาเทศบาลต�าบลแม่ยาวโดยท�าหนา้ท่ีประสานงานดา้นการพฒันา 

เป็นหลกั	เป็นโครงสร้างทางราชการท่ีถกูก�าหนดมาจากภาครัฐ

	 3.	โครงสร้างทางศาสนา	 เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ในบา้นรวมมิตรเป็น

ชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง	และนบัถือศาสนาคริสต	์ท�าใหมี้โครงสร้างของชุมชนท่ีอิงอยูก่บัศาสนา	

โดยจะมี	ศาสนาจารย	์ เป็นผูน้�าดา้นศาสนา	ท�าหนา้ท่ีดา้นประกอบพิธีกรรม	ผูป้กครอง	 

ท�าหนา้ท่ีดูแลสมาชิก	 ใหค้วามช่วยเหลือ	และเป็นตวัแทนของชาวบา้นเพ่ือร่วมตดัสินใจ

ในโครงการต่างๆ	และมีเยาวชน	เป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ

		 หมู่บา้นรวมมิตรไดน้�ากระบวนการบริหารจดัการดา้นสินคา้ทางวฒันธรรม	 

ซ่ึงเป็นรูปแบบเฉพาะของหมู่บา้นท่องเท่ียว	ตามแนวคิด	 เร่ืองการท่องเท่ียวท่ีให้ชุมชน 

เป็นฐานการบริหารจดัการ	 (Community-Based	Tourism	 :	CBT)	หรือการท่องเท่ียวโดย

ชุมชน	กรณีหมู่บา้นรวมมิตรนั้นมาจาก	3	เง่ือนไขคือ	

	 1.	มีการจดัการท่องเท่ียวผา่นการสนบัสนุนจากชุมชนภายในหมู่บา้น	 คือการได้

รับการสนบัสนุนใหด้�าเนินการท่องเท่ียวในหมู่บา้น	ประกอบดว้ย	การทวัร์ชา้ง	 ล่องเรือ	

เดินป่า	 จากหน่วยงานต่าง	ๆ	ทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	ท�าให้หมู่บา้นรวมมิตรคุน้เคยกบั 

การจดัการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ	

		 2.	มีการจัดการท่องเท่ียวผ่านความเป็นชาติพันธ์ุ	 ในหมู่บ้านรวมมิตรมี 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ	 8	 กลุ่มซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นกลุ่มคนชายขอบของสังคมไทย	 แต่ปัจจุบนั 

กลบักลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงราย	ท�าให้วิถีชีวิตของชาติพนัธ์ุหมู่บา้น 

รวมมิตรกลายเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมในกระแสการท่องเท่ียว	

	 3.	มีการจดัการท่องเท่ียวผา่นศาสนา	ในบา้นรวมมิตรมีศาสนาอยู	่3	ศาสนาใหญ่ๆ

ไดแ้ก่	ศาสนาคริสต	์ซ่ึงมีพิธีกรรม	และรูปแบบการด�าเนินงานชดัเจนเป็นระเบียบแบบแผน	

ศาสนาพทุธ	มีศนูยร์วมคือวดัท่ีอยูน่อกหมู่บา้นในต�าบลแม่ยาว	ส่วนการนบัถือผ	ีแบ่งเป็น

ผตีามความเช่ือของชาติพนัธ์ุ	ซ่ึงมีพิธีกรรมต่างกนัโดยส้ินเชิง	ทั้งในรูปแบบ	และสญัลกัษณ์

ในพิธีกรรมไม่ถกูน�ามาใชเ้ป็นสินคา้ทางวฒันธรรมแต่อยา่งใด

 กลยุทธ์ทางการตลาดของหมู่บ้านรวมมติร

		 จากความเช่ือท่ีว่า	 โลกาภิวตัน์การท่องเท่ียวไดก่้อให้เกิดการสร้างความหมาย

ใหม่ๆ	ของวตัถุ	 เหตุการณ์	สถานท่ี	และผูค้น	นกัท่องเท่ียวจ�านวนหน่ึง	 มีความตอ้งการ 

ท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆโดยการเขา้ร่วมกิจกรรม	ในสถานท่ีท่ีมีวฒันธรรม	และเหตุการณ์ของ

คนต่างถ่ินมากข้ึน	เม่ือสภาพของโลกาภิวตันก์ารท่องเท่ียวปัจจุบนัเป็นดงัน้ี	ชุมชนท่องเท่ียว
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อย่างหมู่บา้นรวมมิตร	 จึงจ�าเป็นตอ้งและการท่องเท่ียวเพ่ือรองรับความตอ้งการของ 

กระแสโลกาภิวตัน์	ภายใตก้ารจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน	และการท่องเท่ียวไม่ใช่

อาชีพหลกัของหมู่บา้นรวมมิตร	หมู่บา้นรวมมิตรยงัด�ารงอาชีพหลกั	คืออาชีพเกษตรกรรม

ของตนเองไวไ้ด้	 เพียงแต่กลยุทธ์ทางการตลาดของหมู่บา้นรวมมิตรท่ีด�าเนินการอยู ่

ในปัจจุบนัยงัขาดการก�าหนดเป้าหมาย	 การวางแผนใช้ทรัพยากรทางวฒันธรรมเพ่ือ 

ตอบสนองโลกาภิวตันก์ารท่องเท่ียว	รวมทั้งตอบความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่มากนกั 

การจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นรวมมิตรปัจจุบนัมีสภาพดงัน้ี

		 1.	จุดสนใจ	 (Attraction)	นกัท่องเท่ียวจะใหค้วามสนใจในหมู่บา้นรวมมิตรคือ 

การเป็นหมู่บา้นชาติพนัธ์ุท่ีประกอบดว้ย	 8	ชาติพนัธ์ุอยูร่่วมกนัในชุมชน	 จุดสนใจน้ีเป็น

จุดสนใจท่ีมีอยูด่ ั้งเดิมแลว้	และเป็นจุดสนใจท่ีมีความส�าคญัท่ีจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวเขา้มา

เยีย่มชม	

	 2.	มีจุดหมาย	(Destination)	หมู่บา้นรวมมิตรมีบริการทวัร์ชา้งท่ีเป็นจุดหมายหลกั

ท่ีนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย	 และต่างชาติให้ความส�าคญัรวมทั้งวิถีชีวิตชาติพนัธ์ุท่ีเป็น

บรรยากาศทางการท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวสมัผสัได้

	 3.	สามารถเขา้ถึงได	้ (Accessibility)	 หมู่บา้นรวมมิตรเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

ท่ีสามารถเขา้ถึงได	้ ไม่วา่จะเป็นทางใดกต็าม	ทั้งทางบกโดยรถยนต	์และทางการล่องแพ

ตามล�าน�้ากก	ซ่ึงการเขา้ถึงไดข้องนกัท่องเท่ียวมีส่วนสนบัสนุนส�าคญัเป็นอยา่งมากต่อการ

ท่องเท่ียวของหมู่บา้นรวมมิตรการเขา้ถึงความเป็นอยูแ่ทจ้ริง

	 4.	ส่ิงปลูกสร้างพ้ืนฐาน	 (Infrastructure)	 ส่ิงปลูกสร้างพ้ืนฐานท่ีน�านกัท่องเท่ียว

เขา้สู่พ้ืนท่ีหมู่บา้นรวมมิตรคือถนน	และท่าเทียบเรือ	นบัเป็นส่ิงปลูกสร้างถาวร	และยงัมี

อาคารท่ีท�าการของชมรมทวัร์ชา้ง	และอาคารส�าหรับบริการนกัท่องเท่ียวข้ึนเทียบหลงัชา้ง

	 5.	ความสะดวกสบาย	 (Facilities)	 เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีนกัท่องเท่ียวเดินทางมา 

ท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นรวมมิตร	ประกอบดว้ยร้านจ�าหน่ายของท่ีระลึก	อาหาร	น�้า	และมี

ความปลอดภยัเป็นส่ิงดึงดูดนกัท่องเท่ียว	และท�าใหเ้กิดธุรกิจต่อเน่ือง

 ฐานพลงัของหมู่บ้านรวมมิตร	 การปฏิบติัการของหมู่บา้นรวมมิตรในเร่ืองการ

จดัการท่องเท่ียว	ในสภาพปัจจุบนันั้น	เน่ืองจากการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นวถีิชีวติ

แบบเดิมของชุมชน	หมู่บา้นรวมมิตรอาจประสบปัญหาในกระบวนการเตรียมชุมชน	และ

การสร้างส�านึกจากผูน้�าสู่สมาชิกของหมู่บา้นให้รู้จกัตนเอง	 เม่ือพิจารณาจากฐานพลงั 

ของชุมชนท่ีตอ้งประกอบดว้ย	4	ฐาน	กรณีหมู่บา้นรวมมิตร	สรุปไดด้งัน้ี
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 ฐานทรัพยากร	 ฐานทรัพยากรของหมู่บา้นรวมมิตรไดแ้ก่	 ป่าไม	้ ภูเขา	 ล�าน�้ า	

นอกจากนั้ นยงัพบว่าหมู่บ้านรวมมิตรมีฐานทรัพยากรเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม 

ท่ีเหมาะสม	ทั้งน้ีเน่ืองจากมีหมู่บา้นรวมมิตรภมิูประเทศท่ีสวยงาม	ห่างจากตวัเมืองเชียงราย

เพียง	20	กิโลเมตร	การเดินทางไปยงัหมู่บา้นรวมมิตรเดินทางไดห้ลายวธีิ	คือการเดินทาง

ทางบกโดยรถยนต	์หรือทางน�้ าดว้ยการล่องเรือตามแม่น�้ ากกจากตวัเมือง	 มีธรรมชาติ 
ริม	2	ฝ่ังแม่น�้ากกสวยงาม	ร่มร่ืน	ส�าหรับกระบวนการจดัการในหมู่บา้นรวมมิตร	นอกจาก

ฐานทรัพยากรทางธรรมชาติแลว้	 หมู่บา้นรวมมิตรยงัมีฐานทางวฒันธรรมท่ีมีฐานะ 

เปรียบเสมือนสินคา้	 (Product)	ทางวฒันธรรมไดแ้ก่	 เคร่ืองแต่งกาย	วิถีการด�าเนินชีวิต	 

เช่นการนัง่ชา้ง	การทวัร์ป่า	ความเช่ือ	ประเพณี	ของท่ีระลึกเช่นงานหตัถกรรมชาติพนัธ์ุ	

และสถาปัตยกรรม	ซ่ึงปัจจยัทางตลาด	และตวัของสินคา้ทางวฒันธรรมเหล่าน้ีมีนยัส�าคญั

ท่ีพบการเช่ือมต่อกบัภาครัฐ	และการจดัการของเทศบาลต�าบลแม่ยาว	

	 เน่ืองจากหมู่บา้นรวมมิตรมีการบริการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ	เช่นการเดินทวัร์

ป่า	การนัง่ชา้ง	การนัง่เรือน�าเท่ียว	และบริการโฮมเสตย	์รวมถึงมีการแสดงสตัวป่์าแปลกๆ	

เช่นงูเหลือมเผือก	 หรืออาจพานักท่องเท่ียวเยี่ยมชมการเล้ียงสุกรพันธุ์เหมยซาน 

แบบธรรมชาติภายในบริเวณบา้น	 ส่ิงเหล่าน้ีไดส้ะทอ้นวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปของ

หมู่บา้นรวมมิตรเน่ืองจากมีกระบวนการแบบใหม่ๆ 	เกิดข้ึนผา่นการใหบ้ริการการท่องเท่ียว	

		 ฐานเครือข่ายทางสงัคม	การตั้งถ่ินฐานของหมู่บา้นรวมมิตรอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม	

มีเครือข่ายทางสังคมในลกัษณะสายสัมพนัธ์ทางสังคมท่ีมีองคป์ระกอบส�าคญั	 คือการ 

ยดึโยงกนัเพราะความเป็นเครือญาติ	 มีระบบความเช่ือร่วมกนั	 มีความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ

เดียวกนั	หรือมีวฒันธรรมเดียวกนั	นอกจากนั้นหมู่บา้นรวมมิตรยงัไดรั้บการส่งเสริม 

ดา้นการตลาดการท่องเท่ียวจากเครือข่ายทางสงัคม	แบ่งเป็น	5	กลุ่ม	คือ	

		 1.	 กลุ่มราชการ	 เป็นกลุ่มหน่วยงานราชการท่ีเขา้มาส่งเสริมการท่องเท่ียว	และ

สนับสนุนการท่องเท่ียวในบา้นรวมมิตรมาโดยตลอด	 รวมถึงมีโครงการพฒันาการ 

ท่องเท่ียว	 เช่นการอบรมภาษาให้แก่ควาญช้าง	 หรือให้งบสนับสนุนการท่องเท่ียว 

ในรูปแบบต่างๆ		

	 2.	องคก์รราชการส่วนกลาง	ท�าหนา้ท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียวในระดบันโยบาย	

และการปฏิบติังาน	 โดยมีโครงการเก่ียวกบัการสนับสนุนวฒันธรรม	 เช่น	 การอบรม 

การอนุรักษว์ฒันธรรม	การจดทะเบียน	และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน	การสร้างรูปแบบ 

การท่องเท่ียว	การใหค้วามรู้การจดัการท่องเท่ียวในชุมชนโดยผา่นกลไกราชการเป็นหลกั
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	 3.	 องคก์รเก่ียวกบัการศึกษา	ท�าการวิจยัและน�าความรู้คืนสู่ชุมชนเพ่ือปรับปรุง

การท่องเท่ียวในหมู่บา้น	หรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนกัศึกษา	 มีนกัศึกษาจาก

สถาบนัต่างๆ	เขา้มาฝึกงานกบัชมรมฯ	หรือเขา้มาถ่ายท�าสารคดี	เพื่อน�าไปเผยแพร่ขอ้มูล	

	 4.	 องค์กรพฒันาเอกชน	 องค์กรเหล่าน้ีจะน�านักท่องเท่ียวเขา้มาในหมู่บา้น 

ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป	 ในขณะเดียวกนัก็เอาแผนพฒันาชุมชนเขา้มาเสนอ

ใหแ้ก่ชุมชน	

		 5.	 กลุ่มศาสนา	 โดยกลุ่มน้ีจะสนบัสนุนกิจกรรมผ่านกลุ่มคริสเตียน	 โครงการ 

เหล่าน้ีแมจ้ะไม่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวโดยตรงแต่เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีจะสนับสนุน 

ใหช้าวบา้นมีอาชีพ	และสามารถท�าอาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในชุมชนได้

	 กลุ่มท่ีสนบัสนุนกิจกรรม	และวฒันธรรมต่างๆ	เหล่าน้ี	มีส่วนส�าคญัของการสร้าง

อตัลกัษณ์ของหมู่บา้นรวมมิตรใหเ้ป็นชุมชนท่ีมีความเรียบง่าย	อนุรักษธ์รรมชาติ	และอยู่

ร่วมกบัป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษ	ภาพเหล่าน้ีท�าใหอ้ตัลกัษณ์ของชุมชนเอ้ือต่อการด�าเนินการ

ท่องเท่ียวในชุมชน

 ฐานความรู้ หมู่บา้นรวมมิตรมีชุดความรู้ของชุมชนท่ีเกิดจากประสบการณ์ภายใน

ภาคเกษตร	 เช่นมีการเพาะปลูกพืชไร่	และอาศยัทรัพยากรชีวภาพ	ตลอดจนดินฟ้าอากาศ	

อาทิ	สมุนไพรทอ้งถ่ินใชรั้กษาโรค	การรักษาของหมอพ้ืนบา้น	 พืชพนัธุ์พ้ืนบา้นต่างๆ	 

มีความรู้ดา้นสงัคม	วฒันธรรม	มีประเพณี	 เร่ืองเล่า	รวมถึงขอ้หา้มต่างๆ	ของชุมชน	และ

พบวา่องคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินถกูน�ามาใชเ้ป็นสินคา้ในการท่องเท่ียวดว้ย	เช่นกลุ่มกะเหร่ียง

มีความรู้เร่ืองชา้ง	กลุ่มอาข่า	 มีความรู้เร่ืองการปักเยบ็เส้ือผา้	 เป็นตน้	 ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยั

ส�าคญัท่ีท�าใหชุ้มชนตอ้งน�าเอาอตัลกัษณ์เหล่าน้ีมาสร้างเป็นสินคา้ดว้ย	และพบวา่สินคา้

ทางวฒันธรรมของหมู่บา้นรวมมิตรเหล่าน้ีไดถู้กน�ามาบรรจุไวใ้นตารางกิจกรรมดา้น 

การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวไม่ควรพลาด	

 ฐานวัฒนธรรมและความเช่ือ ฐานวฒันธรรม	 และความเช่ือเป็นแกนกลาง 

ของหมู่บา้นรวมมิตร	ความเช่ือ	 ค่านิยมร่วมของหมู่บา้นเป็นสายสัมพนัธ์ของเครือข่าย 

ทางสังคมรูปแบบหน่ึงซ่ึงในสถานการณ์ปัจจุบันหมู่บ้านรวมมิตรอาจจะสูญเสีย 

ความสามารถในการควบคุมวฒันธรรมความเช่ือของตน	 เน่ืองจากกลไกทางการตลาด 

ในการสร้างมูลค่าให้กบัความเช่ือแบบใหม่	 ซ่ึงในบริบทของการพฒันาการท่องเท่ียว 

โลกาภิวตัน์มีลกัษณะส�าคญัคือชุมชนตอ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วม	 และชุมชน 

ไดป้ระโยชนจ์ากการท่องเท่ียว	
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 การอภปิรายผล

	 การนิยามตวัตนวา่เราเป็นใคร	มกัเกิดข้ึนจากการท่ีเรามีปฏิสัมพนัธ์	หรือมีการ

ส่ือสารกบับุคคลใด	ดงันั้นกลุ่มท่ีมีวิถีปฏิบติัท่ีเป็นกลุ่มกอ้นชาติพนัธ์ุเหมือนกนั	 มีการ

ส่ือสารระหว่างกนั	 ยอ่มก่อให้เกิดความรู้สึกในความเป็น	 “พวกเดียวกนั”	 และในเวลา

เดียวกนัก็ไดส้ร้างความรู้สึก	 “แตกต่างกนั”	 ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุหมู่บา้นรวมมิตรกบั 

คนเมืองพ้ืนราบ	 ขณะเดียวกนั	 ความสัมพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุในหมู่บา้น	 และ 

ความสัมพนัธ์กบัคนเมืองก็ไดก่้อให้เกิดการหยิบยืม	 และการผสมปนเปทางวฒันธรรม

ระหว่างกนัดว้ย	 เม่ือกลุ่มชาติพนัธ์ุแต่ละกลุ่มตอ้งการรักษาความเป็นหน่ึงเดียว	 หรือ 

ความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกนั	 กระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุเพ่ือสร้าง 

ความเหมือน	และความแตกต่างจึงเกิดข้ึน	

	 กระบวนการของการหยิบยืมอตัลกัษณ์บางส่วนจากวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืน 

มาท�าให้เป็นตวัเขา	หรืออาจจะดว้ยเหตุท่ีว่าอตัลกัษณ์เก่ามีพลงันอ้ยลง	 อตัลกัษณ์ใหม่ 

จึงถูกสร้างข้ึนมาทดแทน	 และเน่ืองจากอตัลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีทดแทนไดไ้ม่ตายตวั	 และ 

ไม่หยุดน่ิง	 การสืบทอด	 และผลิตอตัลกัษณ์ใหม่จึงเกิดข้ึนภายใตก้าลเวลา	 และบริบท 

ทางสงัคมท่ีเปล่ียนไป	

	 จากแนวคิดทุนวฒันธรรมท่ีบูร์ดิเยอร์	 เม่ือเทียบเคียงกับผลการวิจัยคร้ังน้ี	 

ผูว้จิยัพบวา่ทุนวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ	ท่ีเป็นวตัถุ	และทุนวฒันธรรมท่ีเป็นสมรรถนะ

ของบุคคลเป็นส่ิงท่ีถกูแปรรูปใหเ้ป็นสินคา้ของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตร	โดยมีชนชั้นการผลิต

ทั้งระดบับน	และระดบัล่างตามแนวทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของมาร์กซ์	 เขา้ครอบง�า

ความเป็นใหญ่	 (Hegemony)	 และเกิดครอบง�าทางอุดมการณ์ของกลุ่มต่างๆ	 ท่ีมีอ �านาจ 

ในการสร้างผลประโยชนใ์หก้บัตวัเองผา่นการควบคุมอ�านาจในฐานะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ในรูปของคณะกรรมการหมู่บา้นรวมทั้งอตัลกัษณ์ของกลุ่มหมู่บา้นรวมมิตรถูกครอบง�า

โดย	อตัลกัษณ์ของชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงอีกชั้นหน่ึง	
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แผนภาพที ่1		แสดงการต่อสูร้ะหวา่งอตัลกัษณ์ชาติพนัธ์ุ	กบัอ�านาจ	เศรษฐกิจ	และการเมือง

  

	 “...ไม่มีพืน้ที่ว่างใดเลยที่ปราศจากการครอบง�าของระบบทุนนิยม....”	 	แบบวิถี

ในการครอบง�าของชนชั้นปกครองคืออะไร	อยูท่ี่ไหน	และท�างานอยา่งไร	จากค�าถามน้ี	 

บูร์ดิเยอร์	(Bourdieu,	2001).	นกัคิดชาวฝร่ังเศสเช่ือวา่ไม่มีพื้นท่ีวา่งใดเลยท่ีปราศจากการ

ครอบง�าของระบบทุนนิยม	สถาบนัต่าง	 ๆ	 รอบตวัเราไดท้�าการครอบง�า	 และปลูกฝัง

อุดมการณ์ของชนชั้นปกครองทั้งในเวลาท�างาน	 เวลาว่าง	 และเวลาส่วนตวั	 ลกัษณะ 

การครอบง�าไม่ไดมี้ข้ึนอย่างเปิดเผย	 และไม่ไดมี้ลกัษณะบงัคบัใช้ก�าลงัรวมทั้งไม่ได ้

มีลกัษณะสมคบกนัหลอกลวงประชาชน	แต่การครอบง�า	 และการเอาเปรียบประชาชน 

ได้แฝงตวัอยู่ในทุนเศรษฐกิจ(Economic	 Capital)	 ซ่ึงบูร์ดิเยอร์	 (Bourdieu,	 2001).	 

ขยายความว่า	 ปัจจุบนัการครอบง�าไดข้ยายออกไปถึงทุนวฒันธรรม	 (Cultural	Capital)	 

หรือทุนสญัลกัษณ์	(Symbolic	Capital)	ซ่ึงทุนเหล่าน้ีปฏิบติัการอยูใ่นชีวติประจ�าวนัทุกวนั

ผ่านการท�างานของสถาบนั	 กลไกต่างๆ	 ของสังคม	สถาบนัเหล่าน้ีท�างานครอบง�าอยู ่

ตลอดเวลา	 ซ่ึงบูร์ดิเยอร์เรียกส่ิงน้ีวา่	 “ความรุนแรงเชิงสญัลกัษณ์	และชนชั้น”	 ส่วนเร่ือง

การจดัสรรทรัพยากรอยา่งไรใหเ้กิดความเป็นธรรม	และเท่าเทียมมกัถูกมองขา้ม	ชนชั้น

ปกครองตอ้งการแคเ่พียงการไม่มีปากเสียง	การครอบง�าจึงไดข้ยายออกไปถึงทุนวฒันธรรม

ไม่ยกเวน้กระทัง่ในชุมชนชาติพนัธ์ุท่ีผนัตวัเองเขา้สู่หมู่บา้นการท่องเท่ียวเช่นหมู่บา้น

กะเหร่ียงรวมมิตร

	 การสร้างอ�านาจน�าของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหมู่บา้นรวมมิตร	เป็นกลไกหน่ึง

ในการประสานเช่ือมโยง	และสร้างสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่ม	และเป็นเคร่ืองมือในการด�าเนิน
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การสร้างอ�านาจน�าของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย	 ซ่ึงถา้หากวิเคราะห์ตามความเห็นของกรัมช่ี	

กลไกในการด�าเนินการเห็นพอ้งกนัในระดบัหมู่บา้นรวมมิตรไดแ้ก่	 การเผยแพร่ศาสนา

ของกลุ่มโรมนัคาทอลิก	 ในปัจจุบนัศาสนาคริสตถื์อวา่มีบทบาทท่ีส�าคญัมากในหมู่บา้น

รวมมิตรเพราะไดเ้ขา้มามีบทบาทในทางการเป็นเคร่ืองมือใหก้ลุ่มทุนสร้างอ�านาจน�ากบั

ประชาชน	ผา่นกลไกการส่ือสาร	และคริสตศ์าสนาไดเ้ขา้มามีบทบาทน�าแทนท่ีการนบัถือ

ผี	 วิญญาณบรรพบุรุษ	 ซ่ึงอาจสะทอ้นให้เห็นว่าความเป็นชาติพนัธ์ุไม่อาจแยกออกจาก

อ�านาจ	ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และสญัลกัษณ์ได้

	 ส่วนกลไกทางการศึกษา	 เป็นการสร้างการช่วงชิงพ้ืนท่ีทางความคิดกลบัคืนมา	

เพ่ือมิใหป้ระชาสงัคมในหมู่บา้นมองไม่เห็นกระบวนการครอบง�า	และการครองความเป็น

ใหญ่ตามแนวคิดเศรษฐกิจก�าหนดเพียงดา้นเดียว

	 การมองเชิงระบบการบริหารจดัการของหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตรผา่นแนวคิด

เศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวทางของกรัมชี	 ท่ีมองเร่ืองอ�านาจของการปฏิบติัการ 

ทางวฒันธรรมผ่านกลไกอุดมการณ์ท่ีท�าให้ประชาชนยอมรับอุดมการณ์ของชนชั้น 

ผูป้กครอง	แนวคิดเร่ืองการครองอ�านาจเพื่อช่วงชิงพื้นท่ีของกรัมชีเช่ือวา่	ชนชั้นท่ีมีปัจจยั

การผลิต	จะมีอ�านาจควบคุมปัจจยัทางการผลิตทางความคิดดว้ย	ชนชั้นผูป้กครองในฐานะ

ชนชั้นหน่ึงกคื็อผูท่ี้ตดัสินใจก�าหนดขอบเขต	และทิศทางของยคุสมยั	 จึงเท่ากบัวา่ชนชั้น 

ผูป้กครองคือผูต้ ั้งเกณฑก์ารผลิต	และถ่ายทอดอุดมการณ์ของพวกเขา	นอกจากนั้นกรัมชี

ยงัเช่ือวา่กลุ่มท่ีมีอ�านาจมากกวา่จะสร้างประโยชนใ์หก้บัตวัเอง	ผา่นรัฐ	ผา่นสถาบนัต่างๆ	

ของประชาสงัคมเพ่ือสร้างความเป็นใหญ่	ประชาสงัคมของกรัมชีประกอบดว้ย	สถาบนั

ทางศาสนา	โรงเรียน	ส่ือ	และรูปแบบทางวฒันธรรม	การครอบง�าเป็นการส่ือสารระหวา่ง

พ้ืนท่ีท่ีเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจส่วนบุคคลกบัสิทธิอ�านาจต่อสาธารณะ	ความมัน่คง

ของสังคมด�าเนินผา่นการครอบง�า	 และความเป็นใหญ่	 เช่นระเบียบทางสังคมถูกผลิตซ�้ า

โดยสถาบนั	และกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญการใชอ้ �านาจ	และกฎเกณฑท์างสงัคมเช่นทหาร	ต�ารวจ

ขณะท่ีสถาบนัอ่ืนเช่นศาสนา	โรงเรียน	ส่ือ	กค็รอบง�าอุดมการณ์ต่างๆ	ทางสงัคมในรูปทุนนิยม	

แนวคิดเร่ืองความเป็นใหญ่	(Hegemony)	ของกรัมชียงัแสดงใหเ้ห็นวา่ส่ือ	เทคโนโลย	ีหรือ

สถาบนัต่างๆ	มีส่วนร่วมต่อการครอบง�าทางการเมือง	และสงัคมในวงกวา้ง	

	 การสังเกตการณ์เบ้ืองตน้ในชุมชนพบว่า	 มีความตึงเครียดระหว่างชาติพนัธ์ุ	 

(Ethnic	Tension)	 เกิดข้ึนในชุมชนอยูบ่า้ง	แต่ไม่ชดัเจนเท่าใดนกั	โดยพบไดจ้ากกิจกรรม 

ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยูบ่า้ง	ทั้งน้ีเน่ืองจากแต่ละกลุ่มมีความตอ้งการเขา้ถึงธุรกิจการท่องเท่ียว

เหมือนกนั	แต่กลุ่มหลกัท่ีเป็นเจา้ของอยูคื่อกลุ่มกะเหร่ียง	และกลุ่มอาข่าท่ีขายของท่ีระลึก
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เป็นหลกั	แต่มีบางกลุ่มยงัไม่สามารถเขา้ถึงการท่องเท่ียวได	้จุดน้ีสอดคลอ้งกบัการอธิบาย

ของกรัมชีเร่ืองการครอบง�า	 (Hegemony)	ของกลุ่มต่าง	ๆโดยกรัมชีมองเร่ืองอ�านาจของ 

การปฏิบติัการทางวฒันธรรมผา่นกลไกอุดมการณ์	 (Ideological	Appatatuses)	ชนชั้นท่ีมี

ปัจจยัการผลิตจะมีอ�านาจควบคุมปัจจยัการผลิตทางความคิดดว้ย	ชนชั้นผูป้กครองในฐานะ

ชนชั้นหน่ึงก็คือผูท่ี้ตดัสินใจก�าหนดขอบเขต	 จึงเท่ากบัวา่ชนชั้นผูป้กครองคือผูต้ ั้งเกณฑ์

การผลิต	 และถ่ายทอดอุดมการณ์ของพวกเขา	 แนวคิดในเร่ืองน้ีของกรัมชีสนับสนุน 

ความเช่ือของบูร์ดิเยอร์ท่ีเช่ือวา่ไม่มีพ้ืนท่ีวา่งใดเลยท่ีปราศจากการครอบง�าของระบบทุนนิยม

	 กระบวนการท�าใหช้าติพนัธ์ุกลายเป็นสินคา้ในการบริการการท่องเท่ียว	นกัท่องเท่ียว

มกัมีความคาดหวงัแบบโรแมนติค	(Romantic)	วา่ในบรรยากาศการท่องเท่ียวของตนจะได้

พบเห็นวฒันธรรมท่ียงัไม่เป็นอารยะ	ความห่างไกลความเจริญคงจะท�าใหอ้ตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมไม่แปดเป้ือน	แต่ในความเป็นจริงแลว้อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมไดเ้ปล่ียนแปลง

ไปตามกระแสโลก	เช่นเดียวกบัท่ีหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตรถึงแมก้ารส่ือสารผา่นช่องทาง

ต่างๆทั้งจากองคก์รราชการ	และบริษทัน�าเท่ียวจะพยายามท่ีจะส่ือสารวา่เป็นการท่องเท่ียว

ท่ีเนน้ไปท่ีวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย	แตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ	 ท่ีมีการนัง่ชา้งชมความงามของหมู่บา้น	

และสภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นจุดขาย	 ซ่ึงช่ือของชมรมชา้งท่ีใชใ้นการส่ือสารคือ	

“ชมรมชา้งบา้นกะเหร่ียงรวมมิตร”	ท�าใหค้นจ�านวนมากเขา้ใจผดิไดว้า่	 ในบา้นรวมมิตร 

มีเฉพาะชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงเท่านั้น	 และมีการบรรยายถึงสภาพวิถีชีวิต	 และการแต่งกาย 

แบบเดิมทั้งท่ีในสถานท่ีจริงกลบัไม่ไดพ้บเห็นดงัท่ีส่ือสารออกไป

	 การท่องเท่ียวเขา้มามีบทบาทอยา่งมากในหมู่บา้นกะเหร่ียงรวมมิตร	 ถึงแมใ้น 

ตอนแรกเร่ิมก่อตั้งหมู่บา้นอาจเป็นเพียงการตั้งถ่ินฐานเพื่ออยูอ่าศยั	ในภาวะ	“เอาตวัรอด”	

ของกลุ่มคนบางกลุ่ม	แต่ต่อมาเม่ือภาคเหนือของไทยไดก้ลายเป็นศนูยก์ลางการท่องเท่ียว	

และการท่องเท่ียวชาติพนัธ์ุได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหน่ึงของนักท่องเท่ียวทั้ง 

ชาวไทย	และชาวต่างชาติ	 แต่ปัจจุบนัการท่องเท่ียวแนวน้ีโดยเฉพาะท่ีหมู่บา้นรวมมิตร 

กลบัไดรั้บความนิยมลดลง	กลุ่มผูมี้อ �านาจน�าไดใ้ชอ้ �านาจรัฐจึงตอ้งมีการคน้หา	หรือเปิด

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ียงับริสุทธ์ิ	ยงัไม่ถกูรบกวน	และเปิดตวัสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่

	 จากการลงเกบ็ขอ้มูลในพ้ืนท่ีของผูว้ิจยั	 ช่วงเดือนธนัวาคม	พ.ศ.	 2558	องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย	 (อบจ.เชียงราย)	 ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เชิงชาติพนัธ์ุภายในจงัหวดั	 ช่ืองาน	 ว่า	 “หมู่บา้น	 10	ชาติพนัธ์ุ”	 ในพ้ืนท่ีอ�าเภอแม่สาย	 

จงัหวดัเชียงราย	 ภายในงานมีการแสดงของกลุ่มชาติพนัธ์ุ	 การจ�าลองท่ีอยู่อาศยัของ 

กลุ่มชาติพนัธ์ุ	เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้โอกาสสมัผสัวถีิชีวติ	ความเป็นอยูแ่บบชาติพนัธ์ุ	
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	 แนวทางท่ีกรัมชี	แอนโตนิโอ	 (Gramsci	Antonio,1971)	 เช่ือวา่	กลุ่มท่ีมีอ�านาจ

มากกว่าจะสร้างประโยชน์ให้กบัตวัเอง	 ผ่านองค์กรรัฐ	 และผ่านสถาบนัต่างๆ	 ของ 

ประชาสงัคม	เพ่ือสร้างความเป็นใหญ่	ดงันั้นทิศทาง	หรือกระแสการท่องเท่ียวทางชาติพนัธ์ุ

ของจังหวดัเชียงรายในขณะน้ีจึงเปล่ียนเป้าหมายไปจากเดิม	 โดยเบนความสนใจ	 

หรือกระตุน้กระแสการท่องเท่ียวไปสู่ทิศทางใหม่ตามท่ีหน่วยงานผูมี้อ �านาจก�าหนดข้ึน	

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงรายจึงอยูใ่นฐานะผูมี้อ �านาจน�าในการตดัสินใจก�าหนด

ขอบเขต	และทิศทางของยคุสมยัทางการท่องเท่ียว	 อีกทั้งยงัท�าหนา้ท่ีเป็นผูก้ �าหนดวาระ	

ก�าหนดความเฟ่ืองฟู	 ความซบเซาของการท่องเท่ียว	 จึงชดัเจนว่าชนชั้นผูป้กครองคือ 

ผูต้ ั้งเกณฑก์ารผลิต	และถ่ายทอดอุดมการณ์ของพวกเขา

	 ในขณะท่ีกระแสการท่องเท่ียวทางชาติพนัธ์ุของจังหวดัเชียงรายในขณะน้ี 

จึงเปล่ียนเป้าหมายไปจากเดิมหมู่บา้นรวมมิตรเองท่ีไดเ้คยถกูพฒันามาในอดีต	แต่ปัจจุบนั

ยงัคงด�าเนินการอยูภ่ายใตบ้ริบทเดิม	กระบวนการเดิมท่ีประสบความส�าเร็จในระดบัท่ียงัมี

อุปสรรคดา้นการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอยูบ่า้ง	แต่อุปสรรคนั้นยงัคงด�าเนินอยูต่่อไป

ข้อเสนอแนะ

		 1.	ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ	กระบวนการเรียนรู้การจดัการท่องเท่ียวโดยชุมชน	

หมู่บา้นรวมมิตรมีองคป์ระกอบท่ีส�าคญั	และน่าสนใจหลายประการ	 ไดแ้ก่ศกัยภาพของ

คนในหมู่บา้น	ศกัยภาพของพ้ืนท่ีท่องเท่ียว	การบริหารจดัการ	โดยชุมชนไดมี้การศึกษา

ผลกระทบจากการด�าเนินการดา้นการท่องเท่ียว	ตามหลกัการพ้ืนฐานของการท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศน์	 คือการหลีกเล่ียงการสร้างผลกระทบทางดา้นลบ	 ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย

ต่อชุมชน	 เน่ืองจากชาวบา้นตระหนกัวา่การท่องเท่ียวอาจท�าใหเ้กิดผลกระทบทางสังคม	

วฒันธรรม	และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน	 ชุมชนจึงรวมตวักนัเขา้มาจดัการใหน้กัท่องเท่ียว	

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ปฏิบติัอยู่ในกฎ	 กติกาของชุมชน	 การจดัระเบียบเพ่ือการแบ่งปัน 

ผลประโยชน์แก่ผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง	 และผลประโยชน์ในชุมชน	 โดยชุมชนเพ่ือไม่ให้เกิด 

ผลกระทบมากเกินขีดความสามารถท่ีชุมชนจะจดัการได	้แต่ส่ิงท่ีหมู่บา้นรวมมิตรขาดไป

ในกระบวนการจดัการท่องเท่ียวคือการมีส่วนร่วมอย่างแทจ้ริงของสมาชิกในชุมชน	 

และการเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนท่ีนอกเหนือจากชาติพนัธ์ุกะเหร่ียง	 เข้ามา 

มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง	ต่อการจดัการท่องเท่ียวของหมู่บา้นรวมมิตร	

	 2.	ขอ้เสนอแนะเชิงวชิาการ	การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนคื์อการจดัการท่องเท่ียว

อยา่งมีความรับผดิชอบ	ในแหล่งธรรมชาติอยา่งมีอตัลกัษณ์เฉพาะถ่ิน	และแหล่งวฒันธรรม	
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การจดัการของหมู่บา้นรวมมิตรสะทอ้นรูปแบบของการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน ์

มากนอ้ยเพียงใด

	 ดา้นรูปแบบ	และการบริการท่ีถูกตอ้ง	พบวา่การบริการนกัท่องเท่ียวในหมู่บา้น

ยงัขาดรูปแบบการบริการท่ีเขา้ถึงมาตรฐานการบริการเบ้ืองตน้โดยเฉพาะการขาดส่ิงอ�านวย

ความสะดวกพ้ืนฐาน	 เช่นดา้นความสะอาด	สะดวก	 ท่ีนัง่พกัผอ่น	ไม่มีอาคารท่ีมีหลงัคา	

ไม่มีร้านคา้น�้ าด่ืม	 อาหาร	 ไม่มีหน่วยบริการขอ้มูล	 จุดให้ค �าแนะน�าดา้นการท่องเท่ียว	 

ไม่มีป้ายบอกราคาค่าบริการนัง่ชา้ง	 ฯลฯ	 เหล่าน้ีเป็นการบริการพ้ืนฐานท่ีตอ้งปรับปรุง 

โดยเร่งด่วน	 และจากการขาดบริการพ้ืนฐานนัน่เองจึงส่งผลกระทบต่อการสร้างความ 

พึงพอใจแก่นกัท่องเท่ียวในทา้ยท่ีสุด

	 3.	ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย	กลุ่มชาติพนัธ์ุทั้ง	8	กลุ่มในหมู่บา้นรวมมิตรทุกกลุ่ม

มีอตัลกัษณ์	มีศกัด์ิศรี	มีวฒันธรรมท่ีงดงาม	ถึงแมจ้ะมีกลุ่มชาติพนัธ์ุกะเหร่ียงเป็นแกนน�า

ในการจดัการดา้นการท่องเท่ียวโดยมีเทศบาลต�าบลแม่ยาวใหก้ารสนบัสนุนในเชิงสานต่อ

นโยบายการจดัการท่องเท่ียว	 จากกระทรวงการท่องเท่ียว	 และกีฬาในเร่ืองการจดัการ 

ดา้นสุขอนามยัในชุมชน	ความเป็นระเบียบเรียบร้อย	เร่ืองของความสะอาด	สถานท่ีบริการ

จอดรถนกัท่องเท่ียว	ท่ีตอ้งมีการยกระดบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการจดัการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศน	์นโยบายต่างๆ	เหล่าน้ีอาจไม่รับการถ่ายทอดเพ่ือน�าไปสู่กระบวนการขบัเคล่ือน

ใหเ้กิดผลในเชิงรูปธรรมเท่าท่ีควรเน่ืองจากความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติั	และการขาด

มุมมองท่ีเห็นปัญหาร่วมกนั	 ตลอดจนปัญหาในเชิงการส่ือสารท่ีส่งสารต่อกนัลงมา 

เป็นทอดๆ	ดงันั้นนโยบายต่างๆ	 ท่ีถ่ายทอดจากเทศบาล	ฯ	 จึงยงัไม่ไดรั้บความร่วมมือ 

อยา่งจริงจงัจากชุมชน
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