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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่
ควาญช้าง เด็กและเยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยว เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวม
มิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และเพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนใน
หมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสอง
แควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน  
 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มีแหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ  2. แหล่งท่องเที่ยว
ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร  3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง   4. แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา  5. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 6. แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอา
ผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 7. แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล 8. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตก
ห้วยแม่ซ้าย 9. แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู 10. แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการ
เกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 

 ด้านนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยว พบว่า แต่ละสถานที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ย
ประมาณ 5 ถึง 10 คน เข้ามาท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาวในแต่ละวัน ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
โดยรวมของนักท่องเที่ยวประมาณ 50 ถึง 100 คนต่อวัน ถือว่ามีจ านวนมากพอสมควร ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักจึงมีนักท่องเที่ยวไม่
ค่อยมากเหมือนกับช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดี      
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 ด้านการจัดการความรู้ภาคภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว่า แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 แห่ง ส่วนมากไม่มีการจัดการความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือไม่มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับ เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ แต่มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร เช่น หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาเป็น
หมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคนรุ่นใหม่เป็นไกด์ชุมชนให้บริการ 5 คนคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มเป้าหมายก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 
2.43  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.785 และทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 8.07 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.385 แสดงว่ามีพัฒนาการความสามารถใน 4 ทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
ของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 5.64 แปลว่า มีความสามารถในระดับ ดี และผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยนของคะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 

 To study The Development of English Learning Package for Tourism through 
Tourism Activities to Mahouts, Children, and Young Students in Meayaow Sub-
district, Chiang Rai Province aims 1) to study the major attractions in Maeyaow Sub-
district, 2) to make English Learning Package for Tourist Attractions in Maeyaow sub-
district to the mahouts, children and young students, and training English 
communication skills for travel to the mahouts, children and Youth. 
 There are target groups including 10 mahouts, 60 children and youths in 
Maeyaow, total of 70 people and 10 tourist attractions 
 The results of the research were as follows: 1) factors affecting the 
development of English learning package for communicating in tourism to 
Mahouts, Children, and Young Students, 2) to make English learning package for major 
attractions in the Maeyaow, 3) to make English learning package for ethnic groups in 
Maeyaow sub-district, and 4) to make English learning package to the mahouts, children, 
and young students, and training the English learning package to them. 
 The research results by collecting the from community area, it was found 
that in general, most of the people have lived in the tourist place were not able to 
communicate with foreigners. However, there are some areas where some teenagers 
can use English for communicating with foreigners, such as the Yufu village because it 
is a homestay village, as some of the tribal youth in the village were trained by a 
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community guide from Maeyaow municipality. The researcher concludes the factors 
that are consistent with the development of the English learning package for tourism 
in Maeyaow sub-district to the mahouts, children in youth. 
  1. Maeyaow Sub-district has many interesting tourist attractions such as the 
Cave, Elephant Village Karen Tour, Village, Ban Jalae Earthen molding museum, etc., 
should be developed. History of attractions, activities, attractions for tourists, travel, 
the right time to travel and tourists will learn from one of the attractions.  
 2 . Maeyaow Sub-district has a multicultural diversity of ethnic groups, 
including The six major hill-tribes within Maeyaow Sub-district are the Akha, Karen, 
Hmong, Lahu, Mien (yao).  
 3. Maeyaow Sub-district has many souvenir shops, for example, at Roum Mit 
village, there are 30 souvenir shops and also there are 5 shops in Huay Mae Sai village 
and several shops in the district. When there are a lot of tourists who would like to 
buy something. It should develop an English learning package for the direction, 
reception, trading, and souvenirs.  
 The results of the analysis of the data from the ability test for Listening, 
Speaking, Reading and Writing in English. The pre-test and post-test by an average scores 
were 2.43 with a standard deviation of 1.785 and post-test with an average score of 
8 . 0 7  and a standard deviation of 1 . 3 85 .  The ability of the four skills of English to 
increase the average score of 5 . 6 4 , which means that a good level of performance 
found that pre-test and post-test had an average of scores. Difference was statistically 
significant at the .05 level. 
 The results from the questionnaire survey indicated that 85 percent of the 
respondents were under the age of 20. There are similar problems and obstacles such 
as not showing No confidence in using English for communication in the presence of 
friends. The analysis of data from the questionnaire showed that the facilitators used 
interpersonal strategies to solve problems such as: Instructors use communication 
access strategies. Communicative approach encourages learners to participate in 
lessons to use English with the instructor and with others. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว แก่ควาญ
ช้าง เด็กและเยาวชน ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร 
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ
เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบล
แม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 
 เป็นการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับเยาวชนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 2560  
 งานวิจัยนี้ส าเร็จลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์   ดังนั้น จึงขอขอบพระครูวิมลศิลปกิจ,ผศ. ผู้
เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานวิจัยเรื่องนี้ ขอบคุณ ดร.ฤทธิชัย แกมนาค และดร.กันตยา มานะกุล ที่ 
เมตตาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยให้ ขอบคุณผู้น าชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ให้ข้อมูลอัน
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอขอบ คุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ เมตตาให้ข้อเสนอแนะ 
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์จนท าให้ทีมผู้วิจัยด าเนินการวิจัยส าเร็จเสร็จสิ้นด้วยดี  จึงขอขอบคุณ ณ 
โอกาสนี้เป็นอย่างยิ่ง   
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   
 การสื่อสารมีบทบาทความส าคัญต่อมนุษยชาติในทุกด้าน ความรู้ทั้งหมดได้รับการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นโดยการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารโดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ ผู้คนในแทบทุกส่วนของโลกให้
ความส าคัญกับการสื่อสารและทุกประเทศจะมีภาษาเป็นของตนเอง โดยเฉพาะภาษาอังกฤษถือได้ว่า
เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและถูกใช้ในการสื่อสารระดับนานาชาติภาษาหนึ่ง ทั้งนี้อันสืบ
เนื่องมาจากอิทธิพลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ และการศึกษาของประเทศที่ใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดด าเนินต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี และสถานะของภาษาอังกฤษยังได้รับการ
ยอมรับและเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาที่ผ่ านไป จากข้อมูลใน The Cambridge 
Encyclopedia of the English Language มีการประมาณว่า ผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่มีอยู่
มากถึงประมาณ 300 ล้านคน ผลส ารวจขององค์การ UNESCO และองค์กรระดับโลกอ่ืน ๆ ยังได้เน้น
ให้เห็นชัดยิ่งขึ้นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษาทางการและกึ่งทางการ
ในประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และถูกใช้เป็นภาษาหลักในหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ สายการบิน 
ธุรกิจระดับสากล การประชุมระดับสากล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ การทูต การกีฬา ดนตรี 
การท่องเที่ยว ฯลฯ ผู้คนทั่วโลกพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดระหว่างกันและกัน เรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน การเผยแผ่ศาสนา และมีวัตถุประสงค์ใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไป 
 Pearson and others1กล่าวว่า การเรียนรู้ด้านการสื่อสารนั้นมีความส าคัญมากต่อความ
เป็นมนุษย์ การสื่อสารเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตมนุษย์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วย
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต การท างาน ตลอดถึงระดับวิชาการ ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง
บุคคลในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างบุคคลที่มี
วัฒนธรรมต่างกันอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ และเหตุผลอีกมากมายที่ท าให้มนุษย์เรา

                                                           

                1Pearson, Judy C. and others. Human Communication. (Boston : McGraw-Hill, 2003), 

p.22. 
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ต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และมีความจ าเป็นต่าง ๆ ดังได้กล่าวไว้ ณ เบื้องต้น ยังสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 2.3 สถานการณ์และแนวโน้มของ
สังคมไทย ข้อที่ 2.3.4 คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า 2 
สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-2579) คุณภาพของการศึกษา ความสามารถในการเรียนรู้
ของผู้เรียนเทียบกับนานประเทศทั่วโลกและในอาเซียน ไทยยังอยู่ ในระดับที่ต่ า3 สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (2560-2564) พันธกิจที่หนึ่งได้แก่ยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และข้อที่ 2.3 การแข่งขันในภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก และ
สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน ข้อที่ 34 ว่าด้วย WORKING LANGUAGE OF ASEAN “The working 
language of ASEAN shall be English.”4 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มี
แนวโน้มในการเติบโตที่สูงมาก เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอันน ารายได้มาสู่ประเทศและมี
แนวโน้มว่าจะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น สิ่งแรกที่มีความส าคัญ คือ ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร เป็นสื่อกลางในการท าความเข้าใจกันระหว่างองค์กร ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยวยิ่งมีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ที่มาท่องเที่ยวในท้องถิ่น แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็น
เวลานานแล้ว แต่ปัญหาความไม่พร้อมของบุคลากรทางการท่องเที่ยวยังมีปรากฏอยู่ โดยเฉพาะปัญหา
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติ ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค์ด้านการสื่อสารการ
ปฏิสัมพันธ์ ปัญหาลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นกับการให้บริการการท่องเที่ยวหลายแห่งในประเทศไทย 
สถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายมีลักษณะปัญหาเหมือนกันกับ
สถานที่อ่ืน ด้วยต าบลแม่ยาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวเป็นจ านวนมาก เช่น น้ าตก
ห้วยแม่ซ้าย หมู่บ้านอาข่า หมู่บ้านจะแล หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เป็นต้น มนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก บวก
กับความงดงานด้านทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว ผู้วิจัยพบว่าผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์

                                                           

 2ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 12 (2560-2564), (กรุงเทพ ฯ : 2560), หน้า 41. 
 3ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับท่ี 12 (2560-2564), (กรุงเทพ ฯ : 2560), หน้า 4. 
 4กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, ASEAN Mini Book, (Page Maker Co.,Ltd., 2557), หน้า 
38. 
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และให้ข้อมูลแก่นักเที่ยวอยู่ไม่น้อย ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและผู้ให้บริการแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวได้  

 ผู้วิจัยได้ศึกษาและส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวจ านวน 
10 แห่งเพ่ือค้นหาปัญหาหรืออุปสรรค์ที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร 
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ
น าชุดการเรียนรู้ไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและ
เยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 
 ดังนั้น ทีมงานผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาชุดความรู้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสารเพ่ืออบรมควาญช้าง เด็กและเยาวชนในแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย ให้มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจในการให้บริการและสามารถและเปลี่ยนเรียนรู้ ขบนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อต่าง ๆ ระหว่างกันได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
 1.2.2 เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้าน

รวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

 1.2.3 เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างและเด็ก
เยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 

1.3 ปัญหำกำรวิจัย 
 1.3.1 ผู้วิจัยได้สังเกตความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของการท่องเที่ยวภายในต าบลยาวทั้งในอดีต
และปัจจุบันมาระยะหนึ่ง ด้วยผู้วิจัยเองเป็นคนในพ้ืนที่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวภายในต าบล 
แม่ยาว เมื่อพบกับปัญหาบางอย่าง เช่น ผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสนใจที่จะศึกษาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว 
 1.3.2 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวขาดการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 1.3.3 นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดผู้มีความช านาญด้าน
ภาษาอังกฤษในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้  
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาแหล่งข้อมูลพ้ืนฐาน การพัฒนาชุด
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและฝึกอบรมแก่ควาญช้างและเด็กเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์ใน
ท้องถิ่น จึงได้ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ประชากร ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตร และเด็ก
เยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ด้านเนื้อหาศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อศาสนาของ
คนในชุมชน และบทสนทนาพ้ืนฐานที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของต าบลแม่ยาว เพ่ือ
จัดท าเป็นชุดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ส าหรับฝึกอบรมครวญเด็กและเยาวชน
กลุ่มเป้าหมาย 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ   
ระยะเวลาในการวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาในการท าวิจัยรวมทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี 
1.4.4 แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูล ได้แก่แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย จ านวน 10 แห่ง ได้แก่  
   1. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ  
  2. แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร                                
  3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง      
  4. แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา     
  5. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 
  6. แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 
  7. แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล                                   
  8. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย  
   9. แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู  
  10. แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ         
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
ชุดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษเพื่อสื่อสำร หมายถึง ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารซึ่งมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างมาประกอบกัน ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยวจ านวน 10 แห่ง 2. 
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว 3. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว 
4. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ฯ 6.ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวน าชุดการเรียนรู้ดังกล่าวมาอบรมแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชน ให้สามารถสื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการ
เขียน  

 แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่มีความส าคัญ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว
และรับบริการการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว เช่น มีความส าคัญและประวัติความเป็นมา ความน่าสนใจ
ของสถานที่ มีโฮมสเตย์ให้บริการ มีการศึกษาคติ ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการขี่ช้าง มีที่พักอาศัย 
มีของที่ระลึก ฯลฯ 
 ควำญช้ำงหมายถึง ผู้เลี้ยงและขี่ขับช้าง ณ หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้ให้บริการน านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ท่องเที่ยวชม ศึกษาทัศนียภาพภายในหมู่และสถานที่ใกล้เคียง มีเครื่องมือที่ส าคัญที่สุด คือ โซ่และปฏัก
ช้าง หรือ ตะขอโลหะแหลมที่ใช้ในการฝึกและบังคับช้างให้ท าตามโดยการแทงช้างที่หัว เช่น ปากและ
หูชั้นใน ช้างเป็นสัตว์ที่มีความไวมากที่สุด  

 เด็กและเยำวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้
ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 กลุ่มชำติพันธุ์ หมายถึง ชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางชีวภาพเฉพาะตนซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากการแต่งกาย ภาษาพูดเป็นของตนเอง และแต่ละชนเผ่าจะมีคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของตนเอง ได้แก่ ชนเผ่าอาข่า ชนผ่ากระเหรี่ยง ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเย้าและชนเผ่าไทยใหญ่ 
เป็นต้นที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ หมายถึง การมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติ 
ความเชื่อ ศาสนา ค่านิยม ภาษา ฯลฯ ของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของต าบล 

แม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แต่ละชนเผ่าจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน  

 
 
 
 



6 

1.6 กรอบแนวคิด 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคิด 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.9.1 คราญช้าง เด็กและเยาวชนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.9.2 เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ของท้องถิ่นของตน เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษและความส าคัญของการท่องเที่ยว 
 1.9.3 มีชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับสถาบันการศึกษาและองค์กร

ดังนี้  
  1) เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  2) โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  3) โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  4) การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย 
  5) สถาบันการศึกษาหรือองค์กรอ่ืน ๆ ที่มีสถานทีท่องเที่ยวอันมีลักษณะคล้ายกับ

งานวิจัยฉบับนี้สามารถน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียง
กันไปจัดอบรมหรือเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ 

การท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ท้องถิ่น 

สถานที่ 
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสร้าง
ชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการ
สื่อสารในการ

ท่องเที่ยว 

ชุดภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสาร 

พัฒนาศักยภาพ
ควาญช้าง/เด็ก

เยาวชน 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฏแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญ
ช้างและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร
และเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและ
เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบล
แม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติและความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 
2. สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว 

 3. ความหมายของการท่องเที่ยว 
 4. ความส าคัญของการท่องเที่ยว  
 5. แนวคิด ทฤษฎี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 6. การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
 7. ความส าคัญของภาษาอังกฤษอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว 
 8. ความส าคัญของภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวในอาเซียน 
 9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 ประวัติและความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 
 ต าบลแม่ยาวเรียกชื่อตามสายน้ าหลักท่ีผ่านต าบลหลายหมู่บ้าน แม่น้ าสายนี้มีชื่อว่า แม่น้ า
แม่ยาว เรียกได้ว่าเป็นเสมือนสายเลือดหลักของคนต าบลแม่ยาว ผู้คนโดยส่วนใหญ่ในต าบลแม่ยาวจะมี
อาชีพเป็นเกษตรกร อาศัยน้ าจากล าน้ าแม่ยาว  แม่น้ าแม่ยาว มีต้นน้ าจาก อ าเภอ  แม่จัน จังหวัด
เชียงราย เดิมนั้นต าบลแม่ยาว ได้แยกตัวมาจากต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มา
ก่อตั้งเป็นต าบลแม่ยาว จนกระทั่งเมื่อพุทธศักราช 2535 ต าบลแม่ยาว ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้านทางฝั่ง
แม่น้ ากกทางทิศใต้ออกทั้งหมด จ านวน 5 หมู่บ้าน จัดตั้งเป็นเขตต าบลดอยฮาง ทั้งนี้เนื่องจากพ้ืนที่มี
ปัญหาด้านการคมนาคมด้วยในยุคนั้นยังไม่มีสะพานข้ามแม่น้ ากกเพราะตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ ากก ซึ้ง
ในขณะนั้นใช้สะพานแขวนในการติดต่อเดินทางไปมา ซึ่งส่งผลให้ยากล าบากในการติดต่อและการ
ปกครองจึงให้มีการแยกออกไปอยู่ในเขตต าบลดอยฮาง 
 2.1.1 พื้นที่  
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบระหว่างภูเขาและพ้ืนที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ประมาณร้อยละ 80 เป็นที่ราบสูงและพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 20 เป็นที่ราบระหว่างภูเขา รวมพ้ืนที่
ทั้งหมด 233 ตารางกิโลเมตร 
 2.1.2 เขตพื้นที ่ต าบลแม่ยาวมีเขตพ้ืนที่ติดกับอ าเภอต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย และต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน  
จังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ติดกับต าบลดอยฮางและต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดชียงราย ทิศตะวันตก ติดกับต าบลท่าตอน อ าเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.1.3 การเดินทางเข้าสู่ต าบลแม่ยาว ทางบก เดินทางได้ 5 เส้นทาง 
  1. เส้นทางที่ 1 เส้นทางถนนแม่ฟ้าหลวง บ้านน้ าลัด – บ้านห้วยขม โดยเดินทาง
จากตัวเมืองผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวงและผ่านบ้านน้ าลัด ถึงหมู่บ้านดงเจริญในต าบลแม่ยาว 
  2. เส้นทางท่ี 2 เส้นทางถนนพหลโยธิน บ้านใหม่ – บ้านห้วยขม โดยเดินทางจากตัว
เมืองผ่านสะพานข้ามแม่น้ ากกและแยกซ้ายตรงปากทางบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านดงเจริญในต าบลแม่ยาว 
  3. เส้นทางที่ 3 ถนนราชโยธา- ถนนหน้าค่าย จากตัวเมืองเชียงรายผ่านแยกเด่นห้า
และ ผ่านเรือนจ ากลางจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานเม็งรายถึงหมู่บ้านริมกกในต าบลแม่ยาว 
  4. เส้นทางที่ 4 ถนนพหลโยธิน เดินทางจากตัวเมืองเชียงรายมุ่งสู่ทิศเหนือโดยเลี้ยว
ซ้ายตรงซอยข้างตลาดบ้านดู่ ต าบลบ้านดู่ ผ่านเทศบาลต าบลบ้านป่าไร่ต าบลบ้านดู่ สู่ต าบลแม่ยาว 
  5. เส้นทางที่ 5 ถนนแม่ฟ้าหลวง เลี้ยวซ้ายแยกบ้านน้ าลัด-บ้านป่าอ้อ ผ่านถ้ าตุ๊ปู่ ถึง
หมู่บ้านป่าอ้อใหม่สู่ต าบลแม่ยาว 
 การเดินทางทางน้ า เดินทางได้ 2 เส้นทาง 
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  1. เส้นทางท่ี 1 โดยทางเรือหางยาว สามารถข้ึนเรือที่สะพานแม้ฟ้าหลวง บ้านน้ าลัด 
มีเรือหางยาวให้บริการ ทั้งแบบเหมาล าและคิดตามคิวการออกเรือขึ้นมาทางแม่น้ ากกถึงบริเวณหน้า
โบราณสถานถ้ าพระในต าบลแม่ยาว 
  2. เส้นทางที่ 2 เดินทางโดยเรือหางยาวล่องน้ ากกจากหมู่บ้านท่าตอน (ตั้งอยู่ริมน้ า
กก) ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นบางปีหากระดับน้ ากกลดลงมากจะไม่
สามารถเดินทางได้) 
 2.1.4 สภาพทางสังคม 

   ด้วยต าบลแม่ยาวมีสภาพพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่ราบสลับกับทั้งภูเขาท าให้ประชากรในต าบลแม่
ยาวมีทั้งประชากรทีเป็นคนพ้ืนเมือง (ไทยล้านนา) และพ่ีน้องชนเผ่า มีความหลายหลายชาติพันธุ์ เช่น 
ชนเผ่าอาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง เมี่ยน ม้ง ฯลฯ อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุข พ่ึงพากัน  โดยทั่วไป
ประชาชนในพ้ืนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  สามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือ
ต่อทางราชการเป็นอย่างดี1 

 2.1.5 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายไว้จ านวน 10 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลแม่ยาว
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย  
  2.1.5.1 แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ 
  โบราณสถานถ้ าพระตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 5 บ้านป่าอ้อ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ริมฝั่งแม่น้ ากก
ตรงข้ามกับหาดเชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว สูงประมาณ 800 เมตร หากนักท่องเที่ยวนั่ง
เรือผ่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณโดยรอบภายนอกถ้ าได้ ภายในถ้ าพระมีพระพุทธรูปองค์
ใหญ่เป็นพระประธาน และยังมีพระพุทธรูปบูชาอีกหลายองค์ นอกจากนี้ในถ้ ายังมี หินงอกหินย้อย ที่
สวยงาม และมีค้างคาวอยู่จ านวนมาก นอกจากถ้ าพระแล้วภายในภูเขาหินลูกนี้ ยังมีถ้ าอ่ืน ๆ อีก คือ 
ถ้ าช้างล้วง ถ้ าลมและถ้ าหวาย2 
 

                                                           

 1ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 เทศบาลต าบลแม่ยาว 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2559), หน้า 10. 

 2ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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ภาพที่ 1 ป้ายวัดถ้ าพระบ้านถ้ าพระ  

  นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมให้ทั่วถึงทั้ง 3 ถ้ า ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
ควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม นอกจากนี้ โบราณสถานถ้ าพระยังเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 7 เคยเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 18 เดือนมกราคม ปี
พุทธศักราช 2469 ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นแหล่งโบราณสถานที่ส าคัญ 
  ถ้ าช้างล้วง อยู่ทางทิศเหนือของภูเขาห่างจากถ้ าพระประมาณ 150 เมตร ภายในถ้ า
จะเป็นลานโล่ง มีแสงสว่างเล็กน้อย มีลมพัดผ่านตลอดเวลา อากาศภายในเย็นสบายมาก ไม่อึ ดอัด 
เวลาเข้าเที่ยวชมต้องใช้เทียนหรือไฟฉายเพ่ือเพ่ิมแสงสว่างจะได้เห็นทัศนียภาพภายในถ้ าได้ชัดเจนและ
สวยงามมากข้ึน   
 

 

ภาพที่ 2  บริเวณบันไดขึ้นถ้ าพระ 
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ภาพที่ 3 พระประธานภายในบริเวณถ้ าพระ 

  ถ้ าลม อยู่ห่างจากถ้ าช้างล้วงประมาณ 50 เมตร ซึ่งเป็นถ้ าที่ไม่ลึกมากมีแสงสว่าง
พอมองเห็นภายในถ้ าได้และมีลมพัดแรงออกจากปากถ้ าตลอดเวลา 
  ถ้ าหวายอยู่ห่างจากถ้ าลมประมาณ 10 เมตร ถ้ าลึกประมาณ 100 เมตร ทางเดิน
เข้าถ้ าค่อนข้างแฉะและมืด ควรใส่รองเท้าบูทและควรมีอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง เช่น ไฟฉาย เทียน เป็น
ต้น ภายในถ้ าเป็นลานกว้างมีหินย้อยที่สวยงามมาก บริเวณถ้ ายังคงสภาพของธรรมชาติสวยสดงดงาม
มาก ถ้ าต่าง ๆ อยู่ภายในภูเขาหินลูกเดียวกัน มีทางเดินรอบภูเขา3 
 

 

ภาพที่ 4 บริเวณหน้าถ้ าพระอีกด้านหนึ่ง 

                                                           

 3ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 1. 
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ภาพที่ 5 บริเวณลานหน้าถ้ ามีพ้ืนที่กว้างขวางใช้เป็นพ้ืนที่จัดกิจกรรม 

  ช่วงเดือนพฤษภาคมวันแรม 8 ค่ าเดือน 6 พุทธศาสนิกชนจ านวนมากจะจัดงาน
ประเพณีสรงน้ าพระ โดยอัญเชิญพระพุทธรูปมา ประดิษฐานในที่อันเหมาะสม การสรงน้ าจะใช้น้ าอบ 
น้ าหอม หรือน้ าอบ ประพรมที่องค์พระ มีความหมายเป็นการล้าง ท าความสะอาดของจิตใจ ละเว้น
จากอกุศล 
  เวลาเที่ยวชมจะเดินวนไปตามถ้ าต่าง ๆ พอสุดท้ายก็จะมาบรรจบที่ถ้ าพระซึ่งอยู่
บริเวณด้านหน้าลานจอดรถ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวชมถ้ าถ้าจะให้ทั่วถึงควรมีเวลาประมาณ 
2-3 ชั่วโมง และควรเตรียมอุปกรณ์ในการเที่ยวให้พร้อมด้วย โบราณสถานถ้ าพระตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ ากก
ตรงข้ามกับหาดเชียงราย หรือสอบถามรายละเอียดที่ เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย โทร 053-7373594 
  กิจกรรมทีส่ าคัญ 
  1. เดินท่องเที่ยวชมถ้ าที่สวยงาม 
  2. พุทธศาสนิกชนสามารถบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระหรือจะปฏิบัติวิปัสสนา 
  3. บริเวณลานหน้าถ้ ามีพ้ืนที่กว้างขวาง เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี และ
สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
  4. นักเที่ยวสามารถลงเล่นน้ าบริเวณหน้าถ้ าได้ 
  5. บริเวณทิศใต้ของถ้ าพระมีอาหารที่หลากหลายให้บริการ (มีนาคม – เมษายน) 
  6. กิจกรรมล่องเรือยาง 

                                                           

 4ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 1. 
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ภาพที่ 6 บริเวณทิศใต้ของถ้ าพระในฤดูแล้ง ผู้ประกอบการได้จัดซุ้ม ร้านอาหาร 

                           เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

  2.1.5.2 แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร  
  บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ ากกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 19 กิโลเมตร นอกจากชาวกระเหรี่
ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า เผ่าม้ง เผ่าลีซอและลาหู่ในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย หมู่บ้านกระเห
รี่ยงรวมมิตรเป็นหมู่บ้านที่มีช้างให้บริการนักท่องเที่ยวเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขา ชมธรรมชาติ ศึกษาวิถี
ชนเผ่า บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร มีหมู่บ้านบริวาร 1 หมู่บ้าน คือ บ้านดอยบ่อ 2 (กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า) มี
ประชากรทั้งหมด 2,840 คน จ านวนครัวเรือน 1,549 ครัวเรือนประกอบไปด้วย กลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง, อาข่า, ลาหู่, ลีซอ, ม้ง, ไทลื้อ การเดินทางเข้าถึงบ้านรวมมิตรเดินทางทั้งทางน้ าโดยทางเรือ
และทางบกโดยทางรถยนต์ ฯลฯ ทัวร์ช้างบ้านกระเหรียงรวมมิตรมีจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เกิดจากการรวมตัวของชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ปัจจุบันมีช้างให้บริการนักท่องเที่ยว
จ านวน 25 เชือก 
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ภาพที่ 7 นักท่องเที่ยวขี่ช้าง ณ ทัวร์ช้างบ้านรวมมิตร 

               ประวัติของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นโดยใช้การท่องเที่ยวจากองค์กรเอกชนและประสบความส าเร็จจากการน าช้างมาเป็นพาหนะน า
เที่ยวหมู่บ้านชาวเขา หลังจากปีพุทธศักราช 2522 จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ชมรมทัวร์ช้าง
จัดหาจ านวนช้างให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว คณะกรรมการได้จัดหาช้างเพ่ิมขึ้นและใน ปีพุทธศักราช 
2537 ชมรมทัวร์ช้างได้คัดเลือก นาย อีแส แซวา ให้เป็นประธานในการบริหารงานของชมรมทัวร์ช้าง 
และต่อมาได้ขยายทางทัวร์เพ่ิมอีก เช่น จากเดิมเส้นทางเดินป่าจากหมู่บ้านรวมมิตรไปหมู่บ้านเย้า ห้วย
แม่ซ้าย บ้านยะฟูและได้ขยายเส้นทางเพ่ิมเติมในหมู่บ้านอีก คือเส้นทางเดินในหมู่บ้านใช้เวลา 2 
ชั่วโมง/ 1 ชั่วโมง/ 30 นาที เพื่อชมทัศนียภาพและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ และสนับสนุน
ให้ชาวบ้านมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขาย สินค้าพ้ืนถิ่น ของที่ระลึก และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่นควบคู่กันไป 
 

 

ภาพที่ 8 ร้านค้าของที่ระลึกจ านวนหลายร้านค้าภายในหมู่บ้าน 



15 

 

  เมื่อพุทธศักราช 2538 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศอันใหญ่หลวงของ
ชมรมทัวร์ช้างบ้านรวมมิตร ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทรงช้างของ
ชมรม ฯ การด าเนินงานของชมรมประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก จนกระทั้งปีพุทธศักราช 2542 
คณะกรรมการจึงได้คัดเลือกนางชูศรี ปิงสุขแสง เข้ามาเป็นผู้จัดการศูนย์ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร 
จนถึงปัจจุบันหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเริ่มต้นการให้บริการทัวร์ช้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 แต่
ยังไม่แพร่หลายนัก จนได้มีการยอมรับจากชุมชนโดยรอบและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้กลายมาเป็น“ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร” มาจนถึงทุกวันนี้ ในปีพุทธศักราช 
2549 หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตรได้รับรางวัล “หมู่บ้านหัตถกรรมและท่องเที่ยว OTOP ประจ าปี 
2549” และนับว่าเป็นศูนย์กลางของชาวเขาในบริเวณอ าเภอเมืองเชียงรายอีกด้วย5 
  หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาว
ไทยเป็นอย่างมาก เพราะมีช้างให้บริการนักท่องเที่ยว โดยการขี่ช้างจะมีให้เลือกตามเส้นทางตั้งแต่ 30 
นาที ไปจนถึง 2 ชั่วโมง ผ่านหมู่บ้านกะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ รวมถึงน้ าตกห้วยแม่ซ้ายควบคุมโดย
ควาญช้างที่ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ควาญช้างจะแต่งชุดประจ าเผ่า 
 

 

ภาพที่ 9 ผู้ประกอบการบางรายจะผลิตสินค้าด้วยตนเอง (Handmade) 

  นอกจากกิจกรรมนั่งช้างแล้วที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรยังสามารถแวะชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผาต่างๆ มีกิจกรรมนั่งเกวียนรอบหมู่บ้าน กิจกรรมเดินป่า พักแบบโฮมสเตย์  
การผลิตแก๊ซชีวภาพจากมูลช้าง ร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ และทุกวันศุกร์มีการแสดง
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านรวมมิตร  

                                                           

                5ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 1. 
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ภาพที่ 10 ผู้ประกอบการบางร้านจะนิยมใช้หุ่นโชว์เสื้อผ้าที่ทันสมัย 
 

 กิจกรรมทีส่ าคัญ 
 1. นั่งช้างชมวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 
 2. ร้านจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายชนิด 
 3. โฮมสเตย์ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวและชมการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลช้าง 
4. กิจกรรมเดินป่าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง 

 

ภาพที่ 11 กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยการให้ถ่ายรูป 

- ขี่ช้าง เวลา 08.00-16.00 น.ทุกวัน ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์จะหยุดการให้บริการ 
ในวันปกติหากมีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า 10 คนควรติดต่อไว้ล่วงหน้า 3 วันและนัดวัน
เวลาที่แน่นอนจะเป็นการดีมาก ช้าง 1 เชือกนั่งได้ 2 คน 

- เส้นทางท่องเที่ยวบนหลังช้างจะพาไปท่องเที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เช่น 
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กะเหรี่ยง อาข่า ลาหู่ เย้า ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวจะเลือกแต่เส้นทางปกติคือเส้นทางไปบ้านจะทอของ 
ลาหู่ในเที่ยวกลับจะพาไปล่องน้ ากก กลับมายังศูนย์ปางช้าง ฯ 

- นั่งช้างเดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรลงแม่น้ ากก ครึ่งชั่วโมง 200 บาท ช้าง 
1 เชือก ต่อนักท่องเที่ยว 2 ท่าน 

- นั่งช้างเดินรอบหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร – บ้านชาวเขา - ลงแม่น้ ากก 1 ชั่วโมง 
400 บาท ช้าง 1 เชือกต่อ 2 ท่าน  

- เส้นทางท่องบ้านจะต่อ 500 บาท บ้านยะฟู 500 บาท บ้านเย้า 500 เดินทัวร์ป่าใช้ 
เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง น้ าตกห้วยแม่ซ้ายราคา 700 บาท เดินทัวร์ป่าใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง  

 ติดต่อชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรทัวร์ เทศบาลต าบลแม่ยาว โทร 053-737359-11 

 

ภาพที่ 12 ควาญช้างบางคนนอนเอาแรงเพ่ือรอคิวขับช้างส่งนักท่องเที่ยว 

  2.1.5.3 แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง     

 

ภาพที่ 13 ป้ายโรงเรียนผาขวางวิทยา ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ ากกไม่ไกลจากหาดผาขวาง 
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 หาดผาขวางตั้งอยู่บริเวณ หมู่บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรมาเยี่ยมชม หาดตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางทิศใต้ของ
หมู่บ้านพนาสวรรค์ติดกลับโรงเรียนหาดผาขวาง โดยระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 30 กิโลเมตร 
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงหาดผาขวาง ทั้งทางน้ าโดยเรือ (ฤดูแล้งบางปีอาจจะเดินทางทางน้ า
ไม่ได้) ล่องแพ หรือทางบก โดยการเดินทางโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หาดผาขวางเป็นหาดแม่น้ ากก 
ลักษณะเกาะแก่ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงฤดูแล้งน้ าจะลดลง จึงเหมาะที่จะล่องแพ 
ล่องเรือยางและชมทัศนียภาพ 
 

 

ภาพที่ 14 บริเวณหาดผาขวาง 

  หาดผาขวาง เรียกชื่อตามลักษณะธรรมชาติของหาด กล่าวคือ คนพ้ืนเมือง
ภาคเหนือมักจะเรียกหินก้อนใหญ่ว่า ผา ด้วยผาจ านวนมากขวางกั้นทางน้ าไหลของแม่น้ ากก จึงถูก
เรียกว่า หาดผาขวาง บริเวณโดยรอบของตัวหาดนั้นสวยงามและริมฝั่งแม่น้ ากกยังมีลานกวางขวาง
สามารถบรรจุผู้คนได้หลายร้อยคน เป็นจุดส าหรับตั้งเต็นท์พักแรมเพ่ือพักผ่อนชมหาดหินและหาด
ทรายในล าน้ ากก จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับพนักงานบริษัทหรือนักเรียนนักศึกษาก็ได้ หรือ
นักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินป่าบริเวณนั้นก็ยังมีพ้ืนที่เดินป่า คือบริเวณของหมู่บ้านป่าแลซึ่งมีลักษณะที่
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเดินป่าชมพันธ์ไม้นานาพันธุ์หรือชมนก นักท่องเที่ยวชาวไทยบาง
กลุ่มนิยม มากตั้งเต็นท์พักแรมเพ่ือหาปลาในบริเวณผาขวาง 
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  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม การศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ หลายหมู่บ้านใน
เส้นทางเดินป่านโดยเฉพาะพ้ืนที่บ้านพนาสวรรค์ เป็นหมู่บ้านใหญ่ ยังคงวัฒนธรรมและชีวิตที่ดั้งเดิมไว้ 
บริเวณนั้นยังมีหมู่บ้านชาวเขาที่มีที่พักแบบโฮมสเตย์ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิด 
หรือนักท่องเที่ยวที่ชอบการเดินทางโดยการปั่นจักรยานเสือภูเขาก็สามารถใช้เส้นทางนี้ ได้ เพ่ือชม
ธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบกลุ่มชาติพันธุ์ โดยปั่นจักรยานเสือภูเขาตามเส้นทางของหมู่บ้านได้ บ้านพนา
สวรรค์มีหมู่บ้านบริวารทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่), บ้านลอบือ (ลา
หู่), บ้านจะสอป่า (ลาหู่), บ้านอาเกอะ (อาข่า), บ้านป่าแล (อาข่า), บ้านห้วยหลุหลวง (ลาหู่), บ้านห้วย
สักกอง(ลาหู่) มีประชากรทั้งหมดจ านวน 2,384 คน จ านวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน6  

 
ภาพที่ 15 บริเวณหาดผาขวางทางทิศใต้ 

 
  กิจกรรมที่ส าคัญ  
  1. ล่องแพ ล่องเรือยาง ในฤดูแล้งล าน้ ากกบริเวณหาดผาขวางมีลักษณะเป็นเกาะ
แก่งที่สวยงามสามารถล่องแพได้  
  2. ตั้งเต็นท์ บริเวณหาดมีจุดส าหรับตั้งเต้นกว้างขวางพักผ่อนชมหาดทรายล าน้ ากก  
  3. เดินป่า พ้ืนที่บริเวณ หมู่ที่ 13 มีลักษณะที่มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การ
เดินป่าชมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  
  4. หมู่บ้านป่าแล ยังคงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดั้งเดิม เป็นหมู่บ้านบ้านพักโฮมสเตย์  
  5. ปั่นจักรยานเสือภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบ
กลุ่มชาติพันธุ์โดยปั่นจักรยานเสือภูเขาตามเส้นทางของหมู่บ้าน 
  2.1.5.4 แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา 
                                                           

                       6ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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  หมู่บ้านสองแควพัฒนา (ชนเผ่าอาข่า) เป็นหมู่บ้านบริวารที่อยู่ในความปกครองของ
บ้านห้วยขมนอก หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ยาว ตั้งอยู่ในหุบเขารอบล้อมไปด้วยป่าเขาล าเนาไพร อากาศเย็น
สบาย เดิมที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาสูงชื่อดอยอาโย๊ะซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนแห่งใหม่นี้ไม่ไกลนัก 
ทางการได้ของร้องให้ชาวบ้านย้ายหมู่บ้านเดิมลงมาอยู่พ้ืนราบ ด้วยเหตุผลของเขตพ้ืนที่หมู่บ้านตั้งอยู่
ในเขตป่าสงวนชุมชนพ่ีน้องชาวอาข่าที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ในการนับถือศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีซึ่งเหลือไม่กี่หมู่บ้านในต าบลแม่ยาว ด้วยศักยภาพของหมู่บ้านและคนในชุมชนแล้วถือว่ามี
ความเข้มแข็งและศักยภาพค่อนข้างสูงในการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน มีนายประวิทย์ ธุระ
วัง เป็นผู้น าชมชน มี 30 หลังคาเรือน จ านวนประชากร 120 คน7  
  “อาข่า” แปลว่า “ผู้กล้า” หรือ “นักรบ” เพราะอุปนิสัยของชนเผ่านี้แต่ดั่งเดิมเป็น
นักสู้มาก่อน ดังในประวัติศาสตร์ เมื่อ พุทธศักราช 2397 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 3 โปรด ฯ ให้กองทัพยกไปตีเชียงตุง ปรากฏว่าในระหว่างเดินทัพได้รับความยุ่งยากมิใช่น้อย 
เนื่องจากถูกรบกวนโจมตีจากพวกอาข่าท่ีมีเพียงหน้าไม้ หอก และมีดเป็นอาวุธเท่านั้น8 
 

 
ภาพที่ 16 ป้ายทางเข้าหมู่บ้านสองแควพัฒนา 

 
  หมู่บ้านสองแควพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและบ้านพักโฮมสเตย์ 
ส่วนหนึ่งเกิดจากความริเริ่มของชาวบ้านสองแควพัฒนาเองท่ีต้องการใช้ฐานที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม
และสังคมของชนเผ่าในการขับเคลื่อนและพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างชุมชนท่องเที่ยวแบบพอเพียง สร้าง

                                                           

 7สัมภาษณ์ นายประวิทย์ ธุระวัง, ผู้น าชมชนหมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ยาว อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย, เมื่อวันท่ี 30 เดือน มีนาคม 2560. 

 8เจริญ ตันมหาพราน, “วิถีอาข่า หนึ่งในวัฒนธรรมชาวเขานับแต่วันวาน,” 
<http://oknation.nationtv.tv/blog/tourrattanakosin/2012/09/26/entry-1>, สืบค้นเมือ่วัน 28 เดือน
มีนาคม 2560. 
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แหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีตลอดจนวิถีชีวิตของพ่ีน้องชาวอาข่า ทั้งนี้เพ่ือการอนุรักษ์
และเผยแพร่วัฒนธรรมวิถีชีวิตของตนเองให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป9 
  การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านระยะทางหางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 17 กิโลเมตร 
เส้นทางบ้านน้ าลัด – ห้วยขม นักท่องเที่ยวเดินทางถึงหมู่บ้านห้วยขมนอกให้เลี้ยวขวาตรงทางแยกปาก
ทางเข้าหมู่บ้านสองแควพัฒนาระยะทางประมาณ 6 – 7 กิโลเมตร เส้นทางเข้าหมู่บ้านไม่ธุระกันดาร
แต่เป็นทางสามารถเดินทางโดยรถ 4 ล้อ รถมอเตอร์ไซด์ก็ได้ ระหว่างทางชมทัศนียภาพข้างทางได้ เช่น 
ชมธารน้ าไหลข้างทาง ชมนาข้าว ชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ข้างทาง ท าไร่สับปะรด ฯลฯ  
   ประเพณีของอาข่า เช่น ประเพณีชนไข่แดงถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประเพณีโล้ชิงช้าเป็นการเฉลิมฉลองและขอพรจากเทพเจ้าแห่งพันธุ์พืช หรือ ปีใหม่ลูกข่าง ประเพณีชน
ไข่แดงถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประเพณีโล้ชิงช้าเป็นการเฉลิมฉลองและขอพรจากเทพ
เจ้าแห่งพันธุ์พืช หรือ ปีใหม่ลูกข่าง แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนประกอบด้วย จุดต้อนรับนักท่องเที่ยว
และการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านอาคารศูนย์วัฒนธรรม จุดศึกษาด้านพิธีกรรมและประเพณีของ
ชนเผ่า การพ่ึงพาตนเองแบบพอเพียงของคนในชุมชน แหล่งเรียนรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ าซึ่งใช้
พลังงานทดแทนที่มีอยู่ในชุมชน สัมผัสธรรมชาติอันแสนสดชื่นที่น้ าตกสองแคว การพักผ่อนที่บ้านพัก
โฮมสเตย์  พร้อมลิ้มรสชิมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์10 
 

 

ภาพที่ 17 ทัศนียภาพระหว่างเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
 

                                                           

 9ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 

อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 

 10 ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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ภาพที่ 18 การเต้นประจ าเผ่าอาข่าเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว 

 

 

 ภาพที่ 19 ศูนย์การเรียนรู้อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมบ้านสองแควพัฒนา 
  

 

ภาพที่ 20 อ่างเก็บน้ าของหมู่บ้านสองแควพัฒนา 
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ภาพที่ 21 โรงไฟฟ้าพลังน้ าของหมู่บ้านสองแควพัฒนา 

  แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนบ้านสองแควพัฒนาประกอบด้วย  
   1. จุดต้อนรับนักท่องเที่ยวและการบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนผ่านอาคาร 

ศูนย์วัฒนธรรม 
   2. จุดศึกษาด้านพิธีกรรมและประเพณีของหมู่บ้าน 
   3. การเรียนรู้การพ่ึงพาตนเองด้วยวิถีชีวิตแบบพอเพียงของคนในชุมชน 
   4. แหล่งเรียนรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ าซึ่งใช้พลังงานทดแทน 
   5. สัมผัสธรรมชาติอันแสนสดชื่นที่น้ าตกสองแคว  
   6. ชมการแสดงวัฒนธรรมของชาวบ้าน 

  กิจกรรมที่ส าคัญ 
   1. ศึกษาวิถีชีวิต การนับถือศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิม 
   2. ชมการละเล่น การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ 
   3. ศึกษาประวัติและความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในอาคารศูนย์การเรียนรู้  
   4. การพักผ่อนที่บ้านพักโฮมสเตย์พร้อมลิ้มรสชิมอาหารชนเผ่า 
   5. ศึกษาการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ าของหมู่บ้านสองแควพัฒนา 
   6. ศึกษาการเรียนรู้การพ่ึงพาตนเองแบบพอเพียงของคนในชุมชน 
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                 2.1.5.5 แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแคว 

 

ภาพที่ 22 ภาพน้ าตกสองแควพัฒนา 

  น้ าตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านสองแควพัฒนา “น้ าตกสองแคว” นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเที่ยวน้ าตกต้องผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร เป็น
เส้นทางที่รถมอเตอร์ไซด์สามารถเข้าถึงได้ หรือจะเดินทางเข้าไปก็ไม่ไกลมากนักเส้นทางทัวร์ป่า ท้าย
หมู่บ้านจะมีแม่น้ าไหลน้ าผ่านซึ่งมาจกน้ าตกสองแควชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค 
  น้ าตกแห่งนี้มีความสูงประมาณ 17 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาขนาดใหญ่และไหล
ลงมาสู่แอ่งน้ าขนาดใหญ่ด้านล่าง แอ่งน้ านี้มีความลึกพอสมควร สามารถเล่นน้ าได้ น้ าตกแห่งนี้มีแค่ชั้น
เดียว และบริเวณโดยรอบๆ มีโขดหินน้อยใหญ่ สามารถนั่งเล่นบริเวณโขดหินหรือพักผ่อนรอบบริเวณ
นั้นได้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเย็นของสายน้ าตกท่ีสาดกระเซ็นเป็นละอองบางๆ ท าให้ผ่อนคลาย
ได้ทีเดียว ถัดจากบริเวณนี้ไปยังมีน้ าตกเล็กๆ อีก 2 แห่ง ซึ่งมีจุดเด่นและมีความงดงามคนละแบบกัน 
น้ าตกแห่งที่ 1 ยังไม่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการมีความสูงประมาณ 25 เมตร ลักษณะของน้ าตกจะตก
ลงมาตามโขดหิน และบริเวณโดยรอบของน้ าตกจะมีป่าไม้ปกคลุม ค่อนข้างเย็นสบาย ปกคลุมไปด้วย
ต้นไม้น้อยใหญ ่
  ถัดจากบริเวณนั้นมีน้ าตกอีกแห่งเป็นน้ าตกขนาด 5 เมตร เล่ากันว่าน้ าตกแห่งนี้เกิด
จากต้นน้ าที่มาจากล าห้วยที่ผ่านกลางหมู่บ้านเป็นสาขาเดียวกับน้ าแม่ยาว บริเวณรอบน้ าตกก็มีป่าไม้
ปกคลุมและมีโขดหินน้อยใหญ่อยู่ข้างล่าง แต่ไม่มีแอ่งส าหรับเล่นน้ า จุดเด่นของน้ าตก ทั้ง 3 แห่งจะมี
ความงดงามคนละแบบแต่ที่ส าคัญคือการเดินทางมายังน้ าตกทั้ง 3 แห่งนี้ นักท่องเที่ยวจะใช้ เส้นทาง
ปกติก็ได้หรือจะใช้เส้นทาง ทัวร์ป่าที่จะสามารถสัมผัสผืนป่าธรรมชาติ ผ่านขุนเขา ไร่ข้าว และพันธุ์ไม้
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นานาชนิดหรือพืชสมุนไพร ที่ชาวบ้านยังใช้กันอยู่เพ่ือน ามาเป็นยารักษาโรค และมีมากมายกว่า 200 
ชนิด หรือการสัมผัสวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์บ้านสองแควพัฒนาก็น่าสนใจ11 
  กิจกรรมที่ส าคัญ 
    1. เที่ยวชมน้ าตกสัมผัสธรรมชาติอันแสนสดชื่น 
    2. การเดินป่าผ่านขุนเขา ไร่ข้าวและพันธุ์ไม้นานาชนิด  
    3. ปั่นจักรยานเสือภูเขาและศึกษาพืชสมุนไพร 
    4. ชมกิจกรรมต่าง ๆ ของชนเผ่า 

  2.1.5.6 แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า)  
  ชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (เผ่าอาข่า) เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอยบ่อ 2 โดยมี        
นายอาผ่า เลเฉอะ เป็นผู้น าหมู่บ้าน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อแบบดั้งเดิมมีที่ท ากินเพียงพอกับ
จ านวนประชากร ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่  อยู่แบบพอเพียง พุทธศักราช 2536 ฝ่าย
ปกครองได้ขอให้ชาวบ้านลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย ณ ปัจจุบัน เพราะเห็นว่าบ้าน
ดอยบ่อ 2 การคมนาคมไม่สะดวก โดยให้สัญญาว่าจะจัดสรรที่ท ากินให้ครอบครัวละ 10 ไร่ ชาวบ้านจึง
ได้ย้ายลงมาเมื่อปีพุทธศักราช 2536 โดยการน าของนายอาผ่า เฌอมื่อ ซึ่งเป็นผู้น าในตอนนั้น ได้ตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านอาผ่า” หมู่ที่ 11 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ปัจจุบันมี
นายกอง เฌอมื่อ เป็นประธานชุมชน มีประชากร 31 หลังคาเรือน 320 คน12 
 

 
ภาพที่ 23 ป้ายหมู่บ้านอาผ่าพัฒนา 

                                                           

 11ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 

 12สัมภาษณ์ นายมานพ มาเยอะ, แกนน าชุมชนและสมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม 

2560. 
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  หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางหลัก ห่างจากเส้นทาง
ประมาณ 500 เมตรอยู่ถัดจากหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการบ้านพักโฮมสเตย์ 
มีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 27 หลังค่าเรือน มีไกด์ชุมชนจ านวน 6 คนที่สามารถได้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 
  ชุมชนบ้านอาผ่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งในด้านการปกครอง และการอนุรักษ์ 
ประเพณี วัฒนธรรม แบบดั้งเดิม ปัจจุบันชาวบ้านยังขาดที่ท ากิน ไม่มีที่เป็นของตนเอง จึงท าให้หลาย
ครอบครัวต้องออกไปหางานท านอกบ้านหรือในเมือง เป็นผลท าให้เกิดปัญหาหลายๆ อย่างตามมา   
  อาข่า เป็นชนเผ่าที่สามารถสืบสาวรายนามบรรพบุรุษฝ่ายบิดาขึ้นไปถึงตัว “ต้น
ตระกูล” ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีการ ทั้งต านาน สุภาษิต ได้เป็นอย่างดี อาข่า แปลว่า 
อา ....เป็นค าขึ้นต้นที่อาข่าใช้เรียกบุคคล ข่า...แปลว่า ไกลหรือห่างไกล มีความหมายว่า กลุ่มคนที่อยู่
บนดอยสูงซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากความเจริญและไม่ชอบให้เรียน อีก้อ ด้วยถือเป็นการดูถูกเหยียบหยาม 
ซึ่ง ค าว่า อีก้อ แปลว่า หนึ่งคน หนึ่งกลุ่ม 
 กิจกรรมที่ส าคัญ 
  1. ศึกษาการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม แบบดั้งเดิม 
  2. ชมการแสดงกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ชมการโล้ชิงช้า 
  3. บ้านพักโฮมสเตย์ 

 

ภาพที่ 24 ชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านอาผ่าพัฒนา 
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ภาพที่ 25 หมู่บ้านอาผ่าพัฒนา 

  2.1.5.7 แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์บ้านจะแล 
  หมู่บ้านจะแลเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ที่ยังคงความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี 
และการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ หมู่บ้านจะแลเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 11 ตั้งอยู่
เขตต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชี ยงรายประมาณ 18 
กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถทุกประเภท หมู่บ้านจะแลอยู่ติดกับน้ าตกห้วยแม่ซ้าย รายรอบด้วย
หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ลาหู่ และเมี่ยน13 
  ประวัติหมู่บ้านจะแล เป็นชาวเขาเผ่าลาหู่ลาบา ได้อพยพมาจากประเทศทิเบต โดย
ในสมัยนั้นมีผู้น าชื่อว่า นายจะแล จะนะ จึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า หมู่บ้านจะแล ตามชื่อของผู้น า 
  ลักษณะของหมู่บ้านมีความคล้ายคลึงกันกับหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วไป เดิมที
หมู่บ้านจะแลตั้งอยู่บนดอยน้ าตกห้วยแม่ซ้าย มีประสบการณ์อพยพ ย้ายที่ท ากินจากพ้ืนที่อยู่อาศัย 
ด้วยหมู่บ้านเดิมนั้นตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน ทางการได้ขอร้องให้ชาวบ้านย้ายหมู่บ้าน ต่อมาคนหนุ่มสาวผู้
ที่พอมีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย มักจะทยอยหลั่งไหลเข้าสู่เมืองใหญ่ เพ่ือไปท างานรับจ้างหา
รายได้ส่งกลับมายังหมู่บ้านของตน ไม่เพียงแต่เป็นการสูญเสียชนรุ่นใหม่ไปสู่ สังคมเมืองเท่านั้น แต่
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงน ามาซึ่งการขาดสะบั้นของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตลาหู่ ด้วยความที่
ต้านทานต่ออ านาจกระแสพัฒนาด้านเศรษฐกิจไม่ไหว เหมือนดังหลาย ๆ ชุมชนที่ผ่านประสบการณ์
เหล่านี้มาแล้ว วิถีชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมถูกมองว่าล้าหลัง14 

                                                           

 13ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 

 14นายอัครพงศ์ เลิศพิชัยภูษติ, สมัภาษณ์, มัคคเุทศก์ชุมชน, วันท่ี 23 เดือน มีนาคม 2560. 
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ภาพที่ 26 พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล (Ban Jalae Hill Tribe Museum) 

  ประวัติความเป็นมาซุ้มบ้านดินศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์บ้านจะแล เกิด
จากการร่วมแรงร่วมใจของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่บ้านจะแล ในการสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้นเมื่อ 
พุทธศักราช 2545 เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ออันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชนเผ่าลาหู่ เพ่ือที่พยายามบอกเล่าเรื่องราว แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และตระหนัก
ถึงความเป็นตัวของตัวเอง ท่ามกลางกระแสพัฒนาหลักในปัจจุบัน15 
 

 

ภาพที่ 27 ห้องชมวีดีทัศน์สารคดีกลุ่มชาติพันธุ์ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านจะแล 
  

                                                           

 15นายสุรชัย ลิฟูและคณะ ฯ “ซุ้มดนิ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่าบ้านจะแล,” 

<http://www.hilltribe.org/thai/museum/01-museum-banjalae.php>, สืบค้นเมื่อวันท่ี 25 เดอืน มีนาคม 
2560. 
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  พิพิธภัณฑ์ชาวเขาชุมชนบ้านจะแลและการจัดการท่องเที่ยวทางออกหนึ่งแทนที่
ชุมชนจะเป็นฝ่ายตั้งรับ รอให้กระแสวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่
ชุมชนของหมู่บ้านจะแลได้การก าหนดเส้นทางวิถีชุมขน เพ่ือด ารงความภาคภูมิใจ และความเป็นตัวตน
ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง การสร้างแหล่งเรียนรู้ของคนหนุ่มสาวกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นผู้ถูกถ่ายทอดและ
เป็นผู้สืบสานทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามเอาไว้ ในขณะเดียวกัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางของชุมชน ในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้คนหนุ่มสาวสามารถอยู่ในชุมชน มีอาชีพ 
และรายได้พอทีจ่ะพ่ึงตัวเองได้บนฐานจารีต ประเพณ ีวัฒนธรรมของชนเผ่าสืบทอดกันต่อไป 
        สิ่งของ เครื่องใช้ที่แสดงถึงวีถีกลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกเรี่ยไรกันภายในชุมชนเพ่ือน ามาจัด
แสดง ซุ้มดิน 4 หลัง เรือนไม้ไผ่ 2 เรือน สร้างจากเรี่ยวแรงชาวบ้านชุมชนจะแล นานนับกว่า 6 เดือน 
เพ่ือเป็นซุ้มแสดงประเพณี วัฒนธรรมและวีถีชีวิต ห้องฉายภาพวิดีโอสารคดีกลุ่มชาติพันธุ์ ร้านค้า
ชุมชน การรวมกลุ่มของคนในชุมชน 
 
  

 

ภาพที่ 28 เครื่องอุปกรณ์ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านจะแล 
 
  มีอาคารดิน 3 หลัง เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้และสืบสานภายในซุ้มบ้านดิน
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต กลุ่มชาติพันธุ์บ้านจะแลประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้ ห้องแสดงศิลปะ 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ห้องฉายภาพวิดีโอสารคดีกลุ่มชาติพันธุ์ และห้องแสดงภาพ ห้องศิลปะ 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เป็นอาคารดินตรงกึ่งกลางของอาคารอีก 3 หลัง ประกอบด้วย เครื่องมือ
เครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันเครื่องแต่งกายทั้งของชายและหญิงเครื่องประดับตกแต่ง เครื่องดนตรีของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม อาทิ เครื่องบูชาพระเจ้าอ่ือซา และ
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จ าลองต้นวอ ในประเพณีปีใหม่กินวอของชาวลาหู่ เป็นต้น รวมถึงแผนที่การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในประเทศไทย ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า ลาหู่ เมี่ยน ม้ง ลีซู และกะเหรี่ยง 
  สิ่งของภายในห้องที่จัดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ 
คติ ค่านิยมของกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ชาวชุมชนร่วมใจกันมอบให้พิพิธภัณฑ์ 
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชนเอง และเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจากภายนอก จาก
ทางเข้า อาคารแรกที่ปรากฏแก่สายตา เป็นห้องฉายภาพวิดีโอสารคดีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวได้สัมผัสข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเก่ียวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบประเพณี ของ 3 
กลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตบ้านห้วยแม่ซ้าย อันประกอบด้วย กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ อาข่า และเมี่ยน ซึ่งเป็น
วิดีโอสารคดี ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่น16 
 

 

ภาพที่ 29 ห้องแสดงภาพถ่ายของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ส่วนอาคารดินหลังเล็กๆ รูปทรงกลมติดกับประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์อีกด้านหนึ่ง 
เป็นห้องแสดงภาพถ่าย ซึ่งเป็นภาพซีเปีย อันแสดงถึงความเป็นธรรมชาติ และเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ทั้งความสดใสของเด็กๆ กลุ่มชาติพันธุ์ การแต่งกาย หากนักท่องเที่ยวต้องการที่ชมวีดีทัศน์สาร
คดีกลุ่มชาติพันธุ์จะต้องเสียค่าชม  
  กิจกรรมที่ส าคัญ 

  1. ชมวีดีทัศน์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบประเพณี กลุ่มชาติพันธุ์ 
  2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  3. พักผ่อนในบ้านพักโฮมสเตย์ 
  4. การเรียนรู้และเข้าใจ คติ ความเชื่อ 

                                                           

 16สัมภาษณ์, นายอัครพงศ์ เลิศพิชัยภูษิต, มัคคเุทศก์และชนเผ่าลาหู่, วันท่ี 23 เดือน มีนาคม 2560. 
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  2.1.5.8 แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย  
  น้ าตกห้วยแม่ซ้าย อยู่บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีหมู่บ้านจะแลเป็น
บริวาร ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จึงถูกเรียกชื่อตามหมู่บ้าน น้ าตกตั้งอยู่ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก น้ าตกห้วยแม่ซ้ายเป็นน้ าตก
ขนาดกลางเกิดจากล าห้วยแม่ซ้าย ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ที่ดอยบ่อ แต่เส้นทางเข้าสู่ตัวน้ าตกค่อนข้างไกลและ
ทุรกันดารเหมาะส าหรับรถกระบะ รถขับเคลื่อนสี่ล้อ มอเตอร์ไซด์ เท่านั้น นักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยว
น้ าตกด้วยการนั่งรถรับจ้างสองแถว เช่ารถมอเตอร์ไซด์ หรือนั่งช้างจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร17  
 

 

ภาพที่ 30 ป้ายน้ าตกห้วยแม่ซ้าย 

  น้ าตกห้วยแม่ซ้ายเป็นน้ าตกขนาดกลาง มีความสวยงามไม่แพ้น้ าตกอ่ืน ๆ ในจังหวัด
เชียงราย น้ าตกมี 2 ชั้น ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตร น้ าตกชั้นที่ 1 น้ าตกไหล
จากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ผ่านโขดหินใหญ่ปกคลุมด้วยเฟิน มอสส์ และตระไคร้เขียวชอุ่ม น้ า
ไหล ใสสะอาด ส่วนน้ าตกชั้นที่ 2 เป็นหน้าผาสูง 25 เมตร ด้านหน้าเป็นแอ่งน้ าใส เย็นฉ่ า เหมาะ
ส าหรับลงเล่นน้ า จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวที่น้ าตกแห่งนี้ด้วยการเดินทางไม่
ล าบาก ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวสามารถตั้งเต็นท์พักแรมบริเวณน้ าตกชั้นที่ 2 ได้ 
ด้วยมีพ้ืนที่กว้างกว่าน้ าตกชั้นที่ 1  
  การเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงราย ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 มุ่งหน้าไปทางอ าเภอ
แม่จัน เมื่อข้ามสะพานข้ามแม่น้ ากกให้เลี้ยวซ้ายตรงปากทางแม่ยาว มีป้ายบอกทางไปน้ าตกห้วยแม่

                                                           

 17ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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ซ้ายขนาดใหญ่ ขับไปตามทางหลักผ่านหมู่บ้านใหม่ ตรงสามแยกน้ าลัด ให้เลี้ยงซ้ายตรงไปตามทาง
หมู่บ้านดงเจริญ หรือจะเดินทางจากตัวอ าเภอเมืองเชียงราย ข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวง ผ่านหมู่บ้านน้ า
ลัด ตรงไปยังหมู่บ้านดงเจริญก็ได้ ถึงสามแยกหมู่บ้านน้ าลัด บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบล
ริมกก (หน้าอนามัยน้ าลัด) ให้เลี้ยวขวา ผ่านป้อมยามต าบลแม่ยาว ผ่านหมู่บ้านทุ่งหลวง ตรงไปถึงสาม
แยกบ้านทุ่งหลวงให้เลี้ยวซ้ายไป จากนั้นเป็นทางลูกรังอัดค่อนข้างขรุขระผ่านหมู่บ้านอาข่า สวนป่าแม่
ยาว จนถึงหมู่บ้านลาหู่จะแล มีทางแยกซ้ายขึ้นเนินชัน ปัจจุบันสามารถใช้รถทุกประเภทเข้าถึงน้ าตก
ได้ เช่น รถกระบะขับเคลื่อนสี่ล้อ รถกระบะ หรือรถมอเตอร์ไซด์ก็ได้ 
  บางปี เทศบาลต าบลแม่ยาวจะจัดงานสงกรานต์ ณ บริเวณลานกว้าวด้านล่างก่อน
ขึ้นไปถึงน้ าตก จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันมาเล่นสงกรานต์อันอย่าง
สนุกสนาน 

 

ภาพที่ 31 น้ าตกห้วยแม่ซ้ายชั้นที่ 1 

  น้ าตกห้วยแม่ซ้ายเป็นน้ าตกที่ได้รับความสนใจทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็น
จ านวนมาก โดยเฉพาะในฤดูร้อน ชาวไทยและชาวต่างชาติมักจะมาเล่นน้ าตกแห่งนี้ เพ่ือคลายร้อน 
บางคนจะพาครอบครัวมาพักผ่อน พาเด็ก ฯ มาพักร้อน เล่นน้ าตก ก่อนจะเดินขึ้นน้ าตกจะมีร้านค้า
ให้บริการเครื่องดื่ม อาหาร ปัจจุบันสามารถน ารถมอเตอร์ไซด์เข้าใกล้น้ าตกชั้นที่ 1 ได้ 
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ภาพที่ 32 น้ าตกห้วยแม่ซ้ายชั้นที่ 2 
 

  กิจกรรมที่ส าคัญ 
  1. ลงเล่นน้ าตก พักผ่อน สัมผัสธรรมชาติความเย็นฉ่ าของสายน้ าไหล 
  2. ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์บริเวณใกล้น้ าตก 
  3. ขี่ช้างจากหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เดินป่าศึกษาพันธุ์พืชต่าง ๆ 
  4. ตั้งเต็นท์ ก่อกองไฟ สัมผัสธรรมชาติในตอนกลางคืน 
 
  2.1.5.9 แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู  
  ทะเลหมอกใกล้ตัวเมืองเชียงรายที่สุดคือทะเลหมอกบ้านยะฟู ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายระยะทางจากตัวอ าเภอเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงราย  การเดินสุดท้ายใกล้จะถึงจุดชมวิวดอยบ่อ ถนนลูกรัง เส้นทางคดโค้งขึ้นเขาสูงชัน 
หน้าแล้งฝุ่นมาก หน้าฝนมีโคลนมาก  ถึงแม้จะอยู่ในเขตอ าเภอเมืองก็ตาม ควรใช้รถกระบะ  สะดวก
ที่สุดรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ 
11 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย แต่จุดชมวิวอยู่ติดกับหมู่บ้านยะฟูและตั้งอยู่
บนเทือกเขาดอยบ่อ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 1,000 เมตร18  
 

                                                           

 18ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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ภาพที่ 33 ป้ายจุดชมวิวดอยบ่อ 

  จุดชมวิวแห่งนี้มีลานกว้างขวางโดยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตัวเมืองเชียงรายได้
อย่างชัดเจน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากางเต็นท์เพ่ือสัมผัสบรรยากาศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว 
ระหว่าง มีอากาศเย็นจัด นักท่องเที่ยวจะมองเห็นสายหมอกก่อตัวที่หุบเขาเบื้องล่างมีความงดงามมาก
และช่วงกลางคืนนักท่องเที่ยวจะเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายด้วยแสงไฟระยิบระยับ
สวยงาม หรือแม้กระทั่งฤดูฝนก็จะมีสายหมอกบางๆ ปกคลุมไปทั่วเหมือนกันส่วนนักท่องเที่ยวที่ชอบดู
พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าที่นี่มีให้ดูหรือจะเก็บภาพประทับใจไว้ในความทรงจ าก็ได้จากจุดนี้ยังมีหมู่บ้าน
ยะฟูซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลาหู่ที่ตั้งอยู่บนดอยสูง ห่างจากจุดชมวิวประมาณ 629 เมตร ซึ่งภายใน
หมู่บ้านยังมีแบบโฮมสเตย์ ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้พักอาศัย จากหมู่บ้านยะฟูตอนเช้าตรู่เดินลัดเลาะ
ตามสันดอยเพ่ือไปยังจุดชมวิวทะเลหมอกดอยบ่อได้ 
  การเตรียมตัวส าหรับนักท่องเที่ยว 
  นักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปจุดชมวิวตอนนี้ ควรเตรียมอุปกรณ์เครื่องนอน อาหาร 
เครื่องดื่ม ไฟฉาย หรือต้องการก่อกองไฟก็เตรียมฟืนถ่านไปด้วย เนื่องจากข้างบนไม่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกใดๆ ให้บริการ มีแต่ห้องน้ าปัจจุบันเทศบาลต าบลแม่ยาวได้จัดทีมรักษาความปลอดภัยและ
อ านวยความสะดวกส าหรับนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดหรือเทศกาล หากนักท่องเที่ยวมีข้อสงสัยหรือ
ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ หรือแจ้งเหตุร้องทุกข์ให้ข้อแนะน าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่   
  ช่วงตอนเช้า ๆ จะสัมผัสและดื่มด่ าไปกับทะเลหมอกเหมือนได้อยู่บนเมฆ เมื่อสัมผัส
กับทะเลหมอกแล้ว หากใครต้องการที่จะสัมผัสกับชุมชนยะฟู ลองแวะเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเขาได้
เป็นหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ มีธรรมชาติที่สวยงาม 
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  โดยภายในหมู่บ้านยังมีแบบโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้พักอาศัย ศึกษาและ
สัมผัสกับวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อของชนเผ่าลาหู่ จากหมู่บ้านยะฟูตอนเช้าตรู่เดินลัดเลาะ
ตามสันดอย จุดชมวิวทะเลหมอกยะฟู มีความโดดเด่นคือเป็นเป็นจุดชมวิวที่มีลานกว้างขวางโดย
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองเชียงรายได้อย่างชัดเจน19 
  โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี เพราะเป็นฤดูหนาว 
ทัศนียภาพสวยงามมาก มีหมอกลงจัด บรรยากาศที่หนาวเย็น ลมผัดผ่านตลอดเวลา 
  การเดินทาง  
  การเดินทางจากตัวจังหวัดเชียงราย ข้ามสะพานแม่ฟ้าหลวง ผ่านหมู่บ้านน้ าลัด ตรง
ไปยังต าบลแม่ยาว พอถึงสามแยกหมู่บ้านน้ าลัด บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขต าบลริมกก (หน้า
อนามัยน้ าลัด) ให้เลี้ยวขวา ผ่านป้อมยามต าบลแม่ยาว ผ่านหมู่บ้านดงเจริญ ผ่านตลาดบ้านทรายมูลให้
เลี้ยวขวา ผ่านหมู่บ้านทุ่งหลวง ตรงไปถึงสามแยกบ้านทุ่งหลวงให้เลี้ยวซ้ายไป จากนั้นเป็นทางลูกรังอัด
ค่อนข้างขรุขระผ่านหมู่บ้านอาข่า สวนป่าแม่ยาว จนถึงหมู่บ้านลาหู่จะแล มีทางแยกซ้ายขึ้นเนินสูงชัน 
ส าหรับรถท่ีเหมาะสมต่อการเดินทางขึ้นทะเลหมอก ควรเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ หรือ มอเตอร์ไซด์
ที่มีสมรรถนะและยางล้อที่ดี เส้นทางไปทะเลหมอกยะฟูเป็นทางเดียวกันกับเส้นทางไปบ้านจะแล หาก
นักท่องเที่ยวผ่านหน้าหมู่บ้านจะแลเพียง 20 เมตร ด้านซ้ายมือจะมีทางเนินชันขึ้นภูเขามุ่งไปสู่ทะ
หมอกยะฟู 
  กิจกรรมที่ส าคัญ 
   1. ชมทะเลหมอกและธรรมชาติที่สวยงาม 
   2. กางเต็นท์สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม 
   3. พักแรมบ้านพักโฮมสเตย์ เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่า 
   4. เดินป่า ศึกษาธรรมชาติที่สวยงาม  

      2.1.5.10 แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 
  ประวัติความเป็นมา 
  ดอยบ่อเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร ตั้งอยู่บริเวณก่ึงกลางของต าบล 
บนยอดเขามีบ่อน้ า (จึงถูกชื่อว่าดอยบ่อ) แต่ในปัจจุบันไม่มีน้ าขังแล้วอันเนื่องมาจากสภาพป่าถูก
ท าลายลงไปมาก พุทธศักราช 2480 เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณดอยบ่อซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในบริเวณแถบนั้น สภาพป่าเป็นป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ บ่อน้ าจึงมีน้ าขังไว้ส าหรับบริโภคได้ ผู้ว่า

                                                           

 19ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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ราชการจังหวัดเชียงรายในสมัยนั้นได้มอบหมายให้ทหาร ต ารวจและราษฎร ขึ้นมาประจ าบนดอยบ่อ
เพ่ือเฝ้าระวังเครื่องบินที่จะมาทิ้งระเบิดในจังหวัดเชียงราย โดยกลางคืนให้ใช้สัญญาณไฟ และกลางวัน
ใช้สัญญาณกระจกเงา เพ่ือเปิดสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนได้รับรู้ ระวังภัยและลงหลุมหลบภัยได้
ทัน  
 

 

ภาพที่ 34 จดุชมวิวทิวทัศน์บนดอยบ่อ 
 

  โครงการพระราชด า ริ พัฒนาการ เ กษตรที่ สู งดอยบ่ อของพระนาง เจ้ า
พระบรมราชินีนาถฯ  เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าไร่เลื่อนลอย จัดสรรที่ท ากินที่เหมาะสม สามารถท าการเกษตรได้ทั้งปี มีระบบ
น้ าที่เอ้ือต่อการเกษตร ชาวบ้านที่มาร่วมในโครงการจะเริ่มจากหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากนั้นจะทยอย
ขยายสู่หมู่บ้านที่ไกลออกไปตามล าดับ ภายในโครงการพระราชด าริ ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ 
ฝ่าย  
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ภาพที่ 35 บริเวณสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ 
  

 

ภาพที่ 36 แปลงเพาะพันธุ์พืชของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ฯ 
 

  พุทธศักราช 2488 สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ผ่านไปแล้วชาวเขาเผ่าเย้ากลุ่มหนึ่ง
ประมาณ 30 หลังคาเรือน ได้พากันอพยพขึ้นมาอยู่บนดอยบ่อบริเวณขุนห้วยแม่ซ้ายและชาวเขาเผ่าอา
ข่าอีกกลุ่มหนึ่งได้พากันอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณขุนห้วยโป่งผ า และชาวเขาเผ่ามูเซออีกกลุ่มหนึ่ง
ได้อพยพมาอยู่บริเวณขุนห้วยแม่สักกอง ชาวเขาทั้ง 3 กลุ่มได้พากันแผ้วถางป่าเพ่ือเอาพ้ืนที่ปลูกฝิ่น
และท าไร่ข้าว ป่าไม้ได้ถูกท าลายลงเป็นจ านวนมากจนดินหมดความอุดมสมบูรณ์ ชาวเขาเผ่าเย้าและ
อาข่า จึงพากันอพยพไปอยู่ที่อ่ืนคงเหลือแต่เผ่ามูเซอที่ยังอยู่ที่เดิมจนถึงปัจจุบัน จึงท าให้สภาพป่า
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บริเวณขุนห้วยแม่สักกองถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก และบริเวณห้วยอ่ืนๆ ก็ได้รับความเสียหาย
เช่นกันยังไม่สามารถฟ้ืนตัวได้เนื่องจากถูกชาวเขาบริเวณข้างเคียงได้พากันเข้ามาท าไร่เ ลื่อนลอย เช่น 
ไร่ขิง ไร่ข้าว ไร่ข้าวโพดและยังได้ล่าสัตว์ป่าจนหมดไปหลายชนิด แต่เดิมก่อนพุทธศักราช 2488 บริเวณ
ดอยบ่ออุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าขนาดใหญ่นานาๆ ชนิด เช่น ช้าง กระทิง เสือ เก้ง กวาง ฯลฯ แต่
ปัจจุบันไม่มีเหลือแล้ว มีแต่สัตว์ป่าขนาดเล็กเท่านั้น เช่น เก้ง หมูป่า เห็น ลิง ไก่ป่า ฯลฯ 
  วันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 ได้เชิญ ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คือคุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ มาตรวจดูพ้ืนที่ดอยบ่อเพ่ือ
พิจารณาจัดตั้งเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ ข้าราชการและองค์กรส่วนท้องถิ่น 
เช่น หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ าแม่ซ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยาว ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ยาว ก านันต าบลแม่ยาว และหัวหน้าสถานีต ารวจภูธรต าบลแม่ยาว ได้พากันขึ้นมา
ต้อนรับและได้เล่าถึงปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนี้ เช่น ปัญหาการแผ้วถางป่า ปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาความยากจนของประชาชนจน คุณสหัส บุญญาวิวัฒน์ รับปากที่จะน าปัญหาดังกล่าวขึ้นกราบ 
บังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
  วันที่ 31 มกราคม พุทธศักราช 2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เสด็จทอดพระเนตรพื้นที่ดอยบ่อ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ กล่าวถวายรายงานจัดตั้ง
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ โดยมีแม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน
คณะท างาน ผู้อ านวยการส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้อ านวยการโครงการ โครงการมีพ้ืนที่ 
15,000 ไร่ ซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งจะต้องอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คืนสู่สภาพเดิม ใน
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ 
  พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อคราวเสด็จสถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อเมื่อวันที่ 31 มกราคม ปีพุทธศักราช 2547 มีดังต่อไปนี้ 
  1. ได้ทรงคาดการณ์ว่าอีก 10 ปีข้างหน้า จะขาดแคลนน้ า ซึ่งมีวิธีการแก้ปัญหา
โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า จึงให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ด าเนินการปลูกป่าเพ่ิมข้ึน 
  2. ได้ทรงโปรดให้ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ผู้ช่วยราชเลขาธิการพระราชวัง ฝ่าย
กิจกรรมพิเศษประสานงานกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยมาด าเนินการปลูกป่าในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
   1. จัดตั้งสถานีทดลองเกษตรบนพ้ืนที่สูง เพ่ือให้ความรู้แก่ราษฎรในการท า
การเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้พ้ืนที่อย่างจ ากัด แต่ให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น พอเลี้ยง
ตนเองได้ และหยุดยั้งการบุกรุกแผ้วถางป่าขยายพ้ืนที่ท ากินของราษฎร 
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  2. ท าการอนุรักษ์สภาพป่าบริเวณเทือกเขาดอยบ่อ ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าห้วย
แม่สักกอง ล าห้วยโป่งผ า ล าห้วยต้นเมี่ยง ล าห้วยแม่ยาว (ห้วยแม่ซ้าย) และล าห้วยต่างๆ ให้กลับคืน
สภาพป่าที่สมบูรณ์ดังเดิม 
  3. สร้างงานให้ราษฎร ให้มีอาชีพมีรายได้ เป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาลในการ
แก้ปัญหาการว่างงานของราษฎรและช่วยพัฒนาคูณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  4. สร้างชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งเพ่ือต่อต้านปัญหายาเสพติดและ
สกัด เส้นทางล าเลียงยาเสพติดผ่านไปยังจังหวัดเชียงราย20 
  ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
      สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ มีพ้ืนที่รับผิดชอบรวม
ประมาณ 15,000 ไร่ ได้รังวัดแบ่งพ้ืนที่ 543.73 ไร่ ไว้เพ่ือท าแปลงสาธิตการท าการเกษตรแผนใหม่
เพ่ือให้ราษฎรในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชด าริ ดอยบ่อ ขอบเขตของสถานี 

 - ทิศเหนือ จรด กิ่วสะไต อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
 - ทิศตะวันออก จรด ขุนน้ าแม่ซ้าย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 - ทิศตะวันตก จรด เขตอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 - ทิศใต้ จรด ขุนน้ าแม่สาด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

  การเดินทาง 
  จากตัวเมืองเชียงราย ผ่านสะพานแม่ฟ้าหลวง ผ่านศาลากลางจังหวัด ช่วงต้นเป็น
ทางลาดยาง ใช้เส้นทางหมู่บ้านน้ าลัด ผ่านบ้านทุ่งหลวง ผ่านบ้านอาผ่าพัฒนา สวนป่าแม่ ยาว
ต่อจากนั้น จะเป็นทางลูกรังผ่านบ้านลาหู่จะแล มีทางแยกซ้ายขึ้นเนินสูงชันหากตรงไป ส่วนเส้นทาง
ขวามือจะไปน้ าตกห้วยแม่ซ้าย ขับรถขึ้นเขาสูงชันช่วงแรกจะเป็นถนนคอนกรีตพอหลุดจากทาง
คอนกรีตตรงไปจะเข้าหมู่บ้านยะฟูให้เลี้ยวขวาขึ้นเขาสูงชันไปอีกประมาณ 2-3 กิโลเมตรรวมตลอด
เส้นทางตั้งแต่เชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร 
       ข้อมูลประชากร 
  พ้ืนที่ดอยบ่อบริเวณท่ีส ารวจจัดท าโครงการไม่มีหมู่บ้านอยู่ในพ้ืนที่ แต่มีหมู่บ้านที่อยู่ 
บริเวณ ใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน ดังนี้คือ 1. บ้านจะต๋อเบอ เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ อยู่ห่างจากโครงการ 
ประมาณ 6 กิโลเมตร อาชีพท าการเกษตร รับจ้าง 2. บ้านจะฟูคนเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ 3.บ้านลอบือ   
เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ 
   
 

                                                           

 20ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ, “สถานีพัฒนาการเกษตรทีสู่งดอยบ่อตามพระราชด าริ,” 

<http://www.dnp.go.th/rsd/project-area/north/doiboe/, ค้นเมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2560. 



40 

 

  กิจกรรมที่ส าคัญ 
   1. เยี่ยมชมโครงการพระราชด าริดอยบ่อ และศึกษาเรียนรู้การท าเกษตร 
   2. เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ พืชป่านานาพันธุ์ 
   3. ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี คติความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ 
 

2.2 สถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว 
    จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม การสังเกต การสอบถามและการสัมภาษณ์ พบว่าด้วยสภาพภูมิ
ประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับพ้ืนราบท าให้ต าบลแม่ยาวมีความหลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม การนับถือผีและท่ีส าคัญคือการมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจึงท าให้เกิดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย กิจกรรมส าคัญที่
นักท่องเที่ยวนิยม  คือ 

 2.2.1 กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบทัวร์เยี่ยมชม (Sight Seeing Tour)  
 กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบนี้มีระยะเวลาไม่นาน อาจจะใช้เวลาประมาณภายใน 1 วัน

จุดมุ่งหมายของการเดินทางเพ่ือชมสถานที่ตลอดเส้นทาง ต าบลแม่ยาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน
ในพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถไปท่องเที่ยวได้เช่น เริ่มจากการนั่งเรือหางยาวจากท่าเรือบ้านน้ าลัด ใกล้
สะพานแม่ฟ้าหลวงหรือเดินทางโดยรถยนต์เพ่ือไปยังโบราณสถานถ้ าพระดินแดนประวัติศาสตร์ 
หมู่บ้านป่าอ้อหมู่ที่ 5 ห่างจากท่าเรือบ้านน้ าลัดประมาณ 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวชาวพุทธศาสนิกชน
สามารถไหว้พระ ท าบุญที่วัดถ้ าพระ หรือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานภายในถ้ าก็ได้ จากนั้นเดินทางต่อยัง
ไปบ้านรวมมิตรเพ่ือนั่งช้างชมวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์  หมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากโบราณสถานถ้ าพระ
ประมาณ 6 กิโลเมตร เดินทางต่อไปยังหมู่บ้านแคววัวด า หมู่ที่ 12 ตั้งอยู่ห่างจากบ้านรวมมิตรประมาณ 
7 กิโลเมตรเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่ากระเหรี่ยงและสุดท้ายเดินไปยังหาด
ผาขวาง อยู่ห่างจากหมู่บ้านแคววัวด าประมาณ 17 กิโลเมตร หาดผาขวางซึ่งมีความสวยงามมากแห่ง
หนึ่งและหมู่บ้านพนาสวรรค์  

 กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบเยี่ยมชมอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ เริ่มต้นจากเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านสอง
แควพัฒนา พี่น้องชนเผ่าอาข่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านบริวารของหมู่บ้านห้วยขมนอก เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชน
เผ่า ต่อไปยังน้ าตกสองแควซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ประมาร 1.5 กิโลเมตร แต่เส้นทางค่อนข้าง
ล าบากมาก กลับออกมาเส้นทางเดิมต่อไปยังหมู่บ้านจะแล ชมพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพันธุ์บ้านจะแล
เดินทางต่อไปยังน้ าตกห้วยแม่ซ้าย เที่ยวชมหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์แถบบ้านห้วยแม่ซ้าย เดินทางขึ้นเขา
ไปยังจุดชมวิวดอยยะฟูและโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง 
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 2.2.2 กิจกรรมการท่องเที่ยวทัวร์ป่า (Trekking Tour) 
         กิจกรรมท่องเที่ยวแบบทัวร์ป่า(Trekking Tour) เป็นที่นิยมและรู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมา
นาน โดยเส้นทางเดินป่าในพ้ืนที่ต าบลแม่ยาวมีหลายเส้นทาง เส้นทางหลัก ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยว
แบบทัวร์ป่านี้นักท่องเที่ยวจะนิยมผู้น าทางเป็นไกด์ในท้องถิ่นในการน าท่องเที่ยวเนื่องจากมีความ
ช านาญในเส้นทางซึ่งกิจกรรมหลักในการใช้เส้นทางนี้ คือ การศึกษาสภาพพ้ืนที่ ชมพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ 
ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนตามเส้นทางที่ผ่าน การเดินป่าชมธรรมชาติ ชมพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ป่าต้นน้ า 
พืชสมุนไพร แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืน ๆ น้ าตก ขุนเขา  เป็นต้น บ้านพนาสวรรค์มีหมู่บ้าน
บริวารทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่), บ้านลอบือ (ลาหู่), บ้านจะสอป่า 
(ลาหู่), บ้านอาเกอะ (อาข่า), บ้านป่าแล (อาข่า), บ้านห้วยหลุหลวง (ลาหู่), บ้านห้วยสักกอง(ลาหู่) มี
ประชากรทั้งหมดจ านวน 2,384 คน จ านวนครัวเรือน 569 ครัวเรือน21  
 2.2.3 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
             ต าบลแม่ยาวมีหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์หลายหมู่บ้านที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมและมีวัฒนธรรมที่
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์และด้วยความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธ์ที่อยู่ด้วยกัน
อย่างสันติสุขท าให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี
ของพ่ีน้องกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า เผ่าลาหู่ เผ่ากะเหรี่ยง เผ้าม้ง เผ่าเมี่ยน (เย้า) เผ่าไทย
ลื้อ ไทยใหญ่และในทุกปีแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีกิจกรรมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นประเพณีดั้งเดิม
และได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมีหลายหมู่บ้านในต าบลแม่ยาว  เช่น บ้านอาผ่าพัฒนา บ้าน
สองแควพัฒนา บ้านหล่อชา บ้านป่าแล บ้านแคววัวด า บ้านรวมมิตรโดยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยว
หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์จะนิยมไปดูวิถีชีวิต เช่น ความเป็นอยู่ การท าหัตถกรรม การเพาะปลูก และการ
เข้าร่วมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ประเพณีโล้ชิงช้า ประเพณีไข่แดง เผ่าอาข่า ประเพณีกินวอเผ่าลา
หู่ ประเพณีกินข้าวใหม่เผ่าม้ง ประเพณีตรุษจีน ประเพณีลุยไฟ เผ่าเมี่ยน ประเพณีตานต้นเกี๊ยะของเผ่า
ไทยลื้อ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้าไปชมวิถีชีวิต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมภูมิทัศน์รอบโครงการ
ที่มีความสวยงามและรับรู้ถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าวฯจากเจ้าหน้าที่ของโครงการ 
               2.2.4 กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย  (Home Stay) 
     กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบของ“โฮมสเตย์”เป็นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีก
รูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากของพ้ืนที่ต าบลแม่ยาว ท าให้นักท่องเที่ยว
นิยมเดินทางมาพักอยู่เสมอ โฮมสเตย์ในต าบลแม่ยาวมีหลายชุมชนที่ให้บริการและมีการบริหารจัดการ
โดยคนในชุมชนเอง  อาทิ โฮมสเตย์บ้านอาผ่าพัฒนา โฮมสเตย์ บ้านยะฟู โฮมสเตย์บ้านรวมมิตร โฮมส

                                                           

                         21ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ยาว, แผนที่ท่องเท่ียวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว ต าบลแม่

ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย, (เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธ์ิทอง, 2551), หน้า 2. 
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เตย์บ้านแคววัวด า ซึ่งกิจกรรมหลัก ในการพักโฮมสเตย์ในพื้นท่ีนี้ บางหมู่บ้านจะมีสมาชิกหลายหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม เช่น โฮมสเตย์บ้านอาผ่าพัฒนามีบ้านพัก โฮมสเตย์มากถึง 27 หลัง22  
 บ้านพักโฮมสเตย์ในต าบลแม่ยาว เป็นการร่วมมือกันของคนภายในหมู่บ้านและได้รับการ
สนับสนุนจากเทศบาลต าบลแม่ยาวส่งเสริมให้ชุมชนมีบ้านพักโฮมสเตย์ เช่น การส่งเสริมให้คนหนุ่ม
สาวเป็นไกด์ชุมชน เพ่ือเป็นสร้างงาน สร้างรายได้ เป็นชุมชนที่เข็มแข็ง พึงตนเองได้ ส่งเสริมให้การ
จัดการบริหาร อย่างยั่งยืนมีมาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
 นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างใกล้ชิต ร่วม
สนทนากับผู้น าชุมชนหรือผู้ที่พูดภาษาอังกฤษได้ สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตโดยฝีมือชาวบ้าน 
เดินป่าชมธรรมชาติที่อยู่รอบหมู่บ้าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชมการเพาะปลูกพืชไร่ 
การท านาขั้นบันได การปลูกข้าวไร่ ชมทะเลหมอกและสัมผัสพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าบนจุดชมวิวทะเล
หมอกยะฟู เป็นต้น  

 2.2.5 กิจกรรมการท่องเที่ยว นั่งช้างชมธรรมชาติ /ชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ 
              กิจกรรมนี้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวม
มิตรมีชื่อเสียงมายาวนานและเป็นเส้นทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติมานานกว่า  20 ปีโดยมีเส้นทาง
ท่องเที่ยวหลักคือ นั่งช้างชมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์บ้านรวมมิตร ไปน้ าตกห้วยแม่ซ้าย บ้านยะฟู  ซึ่งผ่าน
หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ ผ่านขุนเขาและป่าธรรมชาติ 

 2.2.6 กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบศึกษาดูงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม        
      กิจกรรมการท่องเที่ยวในลักษณะนี้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่สนใจจะศึกษา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การศึกษาดูงานการบริหารจัดการชมรมทัวร์ช้างบ้านรวมมิตร หมู่ที่ 
การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าพลังน้ าที่หมู่สองแควพัฒนา ศึกษาดูงานที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง 
ตามพระราชด าริดอยบ่อ ซึ่งเป็นโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เพ่ือให้พ่ีน้องชาวเขาได้เรียนรู้เกษตรแผนใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าไร่เลื่อนลอยการจัดสรรที่ดินท ากิน
ที่เหมาะสมที่สามารถท าการเกษตรได้ทั่วทั้งปีซึ่งภายในโครงการก็จะมีแปลงทดลองการเกษตรปลูก
พืชผักและนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ชาวบ้านท าการเกษตรเพ่ือบริโภคและเหลือก็จ าหน่าย การส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์ ศึกษาดูงานโครงการผลิตแก๊สชีวภาพมูลช้างบ้านรวมมิตร   

จึงกล่าวได้ว่า ในพ้ืนที่ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เป็นพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์และวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าไปศึกษาท่องเที่ยว เนื่องจากได้ศึกษาธรรมชาติจากป่าไม้ 
ภูเขา น้ าตก วิถีชีวิต วัฒนธรรมชนชาติพันธุ์เผ่าต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ แหล่ง

                                                           

  22สัมภาษณ์ นายมานพ มาเยอะ, แกนน าชุมชนและสมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันท่ี 28 เดือน มีนาคม 
2560. 
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ท่องเที่ยวที่ส าคัญมี 10 แห่ง ได้แก่ โบราณสถานถ้ าพระ 1) แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ  ทัวร์
ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร  หาดผาขวาง  บ้านสองแควพัฒนา  น้ าตกสองแควพัฒนา  ชุมชนบ้านอาผ่า
พัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า)  พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล   น้ าตกห้วยแม่ซ้าย  จุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเล
หมอกยะฟู) และแหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ  

2.3 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 ในพจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary23 ได้ให้ความหมายของค าว่า 
Tourism ไว้ว่า Tourism the business activity connected with providing accommodation, 
services and entertainment for people who are visiting a place for pleasure หมายถึ ง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการที่พักอาศัย การให้บริการต่าง ๆ และการให้
นันทนาการแก่ผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมหรือมาท่องเทีย่วให้พ้ืนที่เพ่ือความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
 องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization : W.T.O) ได้ให้ความหมายของ
การท่องเที่ยวดังนี้ “Tourism comprises the activities of the person traveling to and staying 
in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for 
leisure, business and other purpose.” การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่
อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เดินทางด้วยความสมัครใจเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระ
และวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
 นิคม จารุมณี24 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึงการเดินทางจากท่ีหนึ่งที่
มักหมายถึงท่ีอยู่อาศัยไปยังอีกท่ีหนึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโดย
มีแรงกระต้นจากความต้องการด้านกายภาพ วัฒนธรรม ปฏิสัมพันธ์และด้านสถานะ 
 นอกจากนี้ ประเสริฐ วิทยารัฐ25 ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวไว้ว่า หมายถึง การ
ท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างจากสินค้าอ่ืน ๆ คือ ผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวต้องมาหาสินค้าด้วย
ตนเองแทนที่สินค้าจะหาซื้อ ส าหรับตัวสินค้าก็มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป กล่าวคือ ผู้ซื้อไม่
สามารถเก็บสินค้าไว้เป็นสมบัติของตัวเองได้ แต่ผู้ซื้อจะได้รับความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลก

                                                           

 23Joanna Turnbull and others. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford 

University Press. 1948. Page 1637. 

 24นิคม จารุมณี. การท่องเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรมการฝึกหัดครู. กรุงเทพฯ : 

โอเดียนสโตร. 2535. 

 25ประเสริฐ วิทยารัฐ. รายงานสัมมนาทางวิชาการเร่ืองบทบาทของภูมิศาสตร์กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว. กรุงเทพ ฯ : 2530. 
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ใหม่ ประเทืองปัญญา ได้พักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนาน ความคุ้มค่าของผู้ซื้อจึงอยู่ที่ความพึงพอใจ 
ประทับใจในการได้รับบริการและมีการบอกเล่าถึงความประทับใจแก่ผู้อ่ืน 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เป็นการ
ชั่วคราวโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน เพ่ือการพักผ่ อน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม 
และการจับจ่ายใช้สอย เป็นต้น 

2.4 ความส าคัญของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลายและยังเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของ
มนุษย์เรา เป็นกิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ที่เราต้องการจะไป
โดยไม่ค านึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล  
 นิคม จารุมณี26 ได้สรุปบทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านกิจ 
สังคมและการเมืองเพ่ิมเติมซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา รายได้
จากการท่องเที่ยวได้กลายเป็นรายได้อันดับ 1 เมื่อเทียบกับรายได้จากการส่งสินค้าออกอ่ืน ๆ 
 2. รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้มาในรูปเงินตราต่างประเทศนี้มีส่วนช่วยในการ
สร้างเสถียรภาพให้กับดุลยภาพช าระเงิน 
 3. รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่กระจายไปสู่ประชาชน อย่าง
กว้างขวาง สร้างงาน สร้างอาชีพอีกมากมาย และเป็นการเสริมอาชีพที่เกิดต่อเนื่อง 
 4. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้คนในการท าหน้าที่ให้บริการ 
 5. การท่องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ้นในเกิดการผลิต และน าเอาทรัพยากรของประเทศ
มาใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลต่อการะตุ่นการผลิตหรือที่เรียกว่า ผลของตัวทวีคุณ ทางการท่องเที่ยว
ซึ่งในลักษณะที่สูงมากเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าหรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
 6. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่มีขีดจ ากัดในเรื่องการผลิต เพราะไม่ต้องพึงพาดินฟ้ามากนัก 
อากาศเหมือนการเกษตรอื่น ๆ  
 7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจ ากัดในการจ าหน่ายอาจเรียนได้ว่า
เป็น Limitless Industry เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
 8. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวช่วยสนับสนุนฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 9. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทในการสร้างสรรค์ความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ 

                                                           

 26นิคม จารุมณี. การท่องเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรมการฝึกหดัคร.ู กรุงเทพ ฯ : 

โอเดียนสโตร. 2535. 
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 10. อุตสาหกรรมกางท่องเที่ยวเป็นมาตรการที่ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย ความมั่งคง
ให้แก่พ้ืนทีท่ี่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 11. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนช่วยเสริมสร้างสันติภาพสัมพันธไมตรี และความ
เข้าใจอันดีด้วยเป็นหนทางที่มนุษย์ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ความเชื่อ มาพบปะท าความรู้จักและ
เข้าใจกันและกัน 
 สรุปแนวคิดต่าง ๆ และความหมายของการท่องเที่ยว คือ การท่องเที่ยวจะน ามาซึ่งการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของประเทศ ร่วมไปถึงการอยู่ดีกินดีของผู้บริหารจัดการ
การท่องเที่ยว ตลอดถึงวัฒนาธรรมประเพณีวันดีงานจะถูกส่งไปนักเท่ียวและลูกหลานของเราสืบต่อไป 

2.5 แนวคิด ทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ
ค านึงถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการให้ความรู้ การสื่อความหมาย ประวัติความเป็นมา ตลอดถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่อของคนในท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อประโยชน์
แก่ท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่
นานาประเทศให้ความส าคัญ เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและประเทศ 
 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเทศ หรือ แบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถแบ่งออกได้ 3 อย่าง
ได้แก่  
  1. การท่องเที่ยวแบบเชิงรู้สึกไว (Sensitive Tour) เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่ใจกับ
ความวิตกของคนในชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว จึงมีรูปแบบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 
แต่คนในท้องถิ่นจะต้องมีรายไรจากการท่องเที่ยว 
  2. การท่องเที่ยวแบบเชิงสร้างสรรค์ (Constructive Tour) เป็นการท่องเที่ยวที่ใส่
ใจกับความวิตกของคนในชุมชนท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว จึงมีรูปแบบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด และในขณะเดียวกันก็กระจายรายได้ส่วนหนึ่งให้กับกิจกรรมการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย 
  3. การจัดการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์ (Proactive Tour) เป็นการท่องเที่ยวที่มี
บทบาทชัดเจนในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและพยายามรักษาของเดิมหรือของ
โบราณให้คงอยู่ต่อไปหรือปรับปรุงคุณภาพของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม27 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การ

                                                           

 27บุญเลิศ จติตั้งวัฒนา และภูสวสัดิ์ สุขเลีย้ง, การจัดน าเท่ียวและรายการน าเท่ียวภาคเหนือตอนบน, 

(กรุงเทพ ฯ: ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), หน้า 11-12. 
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รบกวนหรือท าความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือ
ชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น28 
 ค าว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ได้กลายเป็นกระแสใหม่ท าให้เกิดการน าค านี้ไปใช้ในเชิง
พาณิชย์อย่างแพระหลายเพ่ือจูงใจลูกค้า แต่ไม่ได้เป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เช่น 
โฆษณาว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดยเฉพาะโรงแรมประเภทหรูหรา ที่ลูกค้ามีที่พักในป่ากลาง
ขุนเขาล าเนาไพรแต่กลับมีสระว่ายน้ าส่วนตัว เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าครบครัน หากเป็น
เช่นนี้ก็ไม่เรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ดังนั้น การท่องเที่ยวเชิ งนิเวศน์และกระแสการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถปะสบผลส าเร็จได้ หากนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นขาดจิตส านักของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะการปล่อยให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรม จะท า
ให้การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน และไม่เป็นธรรมต่อชุมชน ท้องถิ่นซึ่งเป็น
ผู้ใช้ทรัพยากรมาแต่เดิม29 
 สรุปการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การท่องเที่ยวที่มีคนในชุมชนมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรม
ของคนในชุมชน มีวัตถุประสงค์ ค านึงถึงธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีการให้ความรู้ การสื่อความหมาย 
ประวัติความเป็นมา ตลอดถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่อของคนในท้องถิ่น ก่อ
ประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็กระจายรายได้ส่วนหนึ่งให้กับกิจกรรมการอนุรักษ์และ
รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย ในขณะเดี่ยวกันชุมชนต้องมีกระบวนการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม มีการการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 

2.6 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย 
 มนัส สุวรณ30 ได้ให้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไป มาเป็น
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเทศที่ด้อยพัฒนา ผู้น าในยุคนั้นได้
เห็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวในต่างประเทศว่าสามารถท ารายได้ให้กับประเทศนั้น ๆ ได้อย่าง
มหาศาล และเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวให้มีผลทางด้านเศรษฐกิจจึง

                                                           

 28อิทธิพล โกมิล, “รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน้ ามอก จังหวัด

หนองคาย”, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553, หน้า 6. 

                      29มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, การท่องเท่ียวไทยจากนโยบายสู่รากหญ้า. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ.
2555. หน้า 58. 

 30มนัส สุวรรณ. นิเวศวิทยากับการพัฒนาการท่องเท่ียว. กรุงเทพ ฯ : 2530. 
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พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การการส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2503 เพ่ือเชิญ
ชวนและแนะน าให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มารู้ จักแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
ประเพณีอันสวยงามของไทยา ปรากฏว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมากเกินความคาดหมายของภาครัฐ ในขณะเดียวกันประเทศไทยไม่ได้วางแผน
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวยังขาดจิตส านึก และไม่ได้
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลด้านนิเวศวิทยาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าพ้ืนที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
กรณีระบบนิเวศอ่อนแอ จะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรม พืชและสัตว์อาจสูญพันธ์ ร่วมถึง
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนอาจได้รับความเสียหาย 
 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเชิงนิเวศเกิดจากไม่มีการวางแผนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ
ปัญหาการที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวจะตามมา ฉะนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบกับแหล่งท่องเที่ยว กับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายได้ 

2.7 ความส าคัญของภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยว 
 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนารูปแบบ ชุดการเรียนรู้หรือ วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในการท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิ์ภาพและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เรียนนั้น มีนักวิชาการหลาย
ให้ได้ให้แนวคิดที่แตกต่างกันไป เช่น วิไล แพงศรี ได้กล่าวว่า (สรุป) หลักการพัฒนาการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ต้องประกอบไปด้วย 5 รูปแบบ ได้แก่ 
 รูปแบบที่  1 More Motivation หมายถึงแรงจูงใจ เป็นสิ่ งที่จะกระตุ้นให้ผู้ เรียนมี
พฤติกรรมมุ่งไปสู่เป้าหมาย เป็นกุญแจส าคัญในการด าเนินไปสู่ความส าเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีแรงจูงใน ใฝ่เรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่าประสบความส าเร็จไปครึ่งหนึ่ง 
เช่น แสดงให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ ประโยชน์ของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษนั้นไม่
ยากอย่างที่ผู้เรียนคิด เรียนแล้วมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก หากความพยายาม 
 รูปแบบที่ 2 Positive Attitude หมายถึงผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
วิธีสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากโดยการท าให้การเรียนการสอนนั้นสนุก สนาน 
น่าสนใจ บทเรียนควรมีความสัมพันธ์กับการใช้ได้ในชีวิตจริงของผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นของผู้เรียนหรือเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีประสบการณ์ในชีวิตมาแล้ว เช่น วัน
สงกรานต์ (Songkran Festival) ผู้เรียนจะเรียนกับค าศัพท์ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับสงกรานต์ มากกว่าที่เรียน
เรื่องไกลตัว 
 รูปแบบที่ 3 Your Learning Style หมายถึง ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบหรือลักษณะการ
เรียนรู้ (Learning Style) เป็นของตนเองที่อาจจะเหมือนกับหรือต่างจากคนอ่ืนก็ได้ แบบการเรียนรู้
เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้และจะเรียนรู้ได้ดีด้วยวิธีการเรียนรู้ในแบบนั้นๆผู้สอนควรศึกษา
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แบบการเรียนรู้ของผู้เรียนและหาทางให้แต่ละคนได้เรียนรู้ในแบบของตน เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นเรื่อง
ง่ายและได้ผลมากขึ้น 
 รูปแบบที่ 4 More Knowledge and More Skill หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ
ความช านาญให้มากขึ้น มากขึ้นจนเกิดความช านาญและให้ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ทักษะการฟัง 
การพูด การอ่านและการเขียน ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาได้อย่าง ถูกต้อง (Accuracy) และ 
"คล่องแคล่ว (Fluency)" ผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 รูปแบบที่ 5 More Confidence หมายถึง เพ่ิมความมั่นใจ (Confidence) ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ โดยการให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง (Real Life Situations) หรือกับเจ้าของภาษาโดยตรง การท าให้ผู้เรียนนั้นมีความ
มั่นใจนั้นไม่ยากโดยการยกตัวอย่างให้ผู้เห็นว่า เวลาใช้ภาษาอังกฤษไม่ต้องกลัวผิด เพราะท าผิดบ่อย ๆ 
นั้นเป็นครูของเรา เราเองเป็นคนไทยแต่หลายครั้งเราเองยังพูดภาษาไทยเราผิดบ่อย ๆ ไม่เห็นเป็นไร31 
 อย่างไรก็ตามในส่วนของแรงจูงใจ เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1. แรงจูงใจ
ภายใน เป็นสิ่งกระตุ้น เป็นความกระตือรือร้น ที่มาจากภายในตัวบุคคล เช่น มีเจตคติ ความสนใจหรือ
เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษ 2. แรงจูงใจภายนอก เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกจนเกิด
พฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย เช่น เรียนภาษาอังกฤษแล้วได้ท างานดี มีเงินใช้ ได้รับค าชมว่าเป็นคนเก่ง 
เป็นคนทันสมัย  
 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Penny Ur ได้กล่าวว่า ค าว่า 'แรงจูงใจ' เป็นนามธรรม
ค่อนข้างยากที่จะระบุให้ชัดเจนได้ แต่มันก็เป็นเรื่องง่ายและเป็นประโยชน์มากในการคิดในแง่ของ
ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจ ผู้ที่มีความเต็มใจ สนใจหรือมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมการเรียนรู้และมี
มีพัฒนาการการเรียนรู้ และมีแรงจูงใจในการเรียนการสอนทั้งผู้สอนและผู้เรียน ท าให้การเรียนการ
สอนเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานมากข้ึนรวมทั้งมีประสิทธิผลมากข้ึน32 
 สรุปรูปแบบหรือวิธีการเรียนภาษาอังกฤษอังกฤษให้ได้ผลนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ควร
จะใช้ให้ครบทุกรูปแบบโดยอาจจะผสมผสานกันก็ได้ หรือผู้ฝึกควรแสวงหาวิธีการที่ท าให้ตัวเอง ฝึก
แล้วท าให้ภาษาอังกฤษของตัวเองพัฒนาได้เร็วขึ้น ดีขึ้น 
 อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการการท่องเที่ยวนอกจากจะต้องเรียนรู้รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่ต้องท าความเข้าใจอีกอย่างก็คือ เข้าใจลักษณะเฉพาะของการ
ให้บริการการท่องเที่ยวอีกด้วย รู้หน้าที่หลักของตนเองจึงจะท าให้การให้บริการการท่องเที่ยวมีความ

                                                           

 31วิไล แพงศรี, “แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน : เกาให้ถูกที่คัน,” บทความ

ทางวิชาการ, <https://www.gotoknow.org/posts/457133>, สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 เดือนมีนาคม 2560. 

                32Penny Ur, A Course in Language Teaching, (Cambridge University Press, 1995), 

p.274.  
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คุณภาพ ผู้รับการบริการมีความประทับใจและพอใจ และสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเสียค่าจ้างการประชาสัมพันธ์อีก 
 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ได้สรุปลักษณะเฉพาะของการให้บริการการท่องเที่ยวไว้ว่า  
 1. เป็นการให้บริการแบบใกล้ชิด หรือตัวต่อตัว เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ โรงแรม การบริการแบบใกล้ชิตจะท าให้ลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจทันทีในขณะที่รับการ
บริการ การบริการดีและถูกใจสร้างได้ยาก เพราะขึ้นอยู่กับสภาพอารมณ์และทัศนคติของทั้งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ดังนั้น จึงไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการให้คงที่ได้เสมอไป 
 2. การบริการการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน ๆ 
และพร้อมที่จะให้บริการทันที่เม่ือมีนักท่องเที่ยวมาถึง เช่น สถานที่ให้บริการ ที่พัก เป็นต้น 
 3. การพัฒนาบริการจ าเป็นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรูปแบบ ความรวดเร็วและ
ประสิทธิภาพการให้บริการ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาในการรับการบริการสั้นมาก เช่น การพัก
แรม 1-2 คืน การรับประทานอาหาร 1-2 ชั่วโมง เป็นต้น 
 4. ใช้แรงคนในการให้บริการ ไม่สามารถหรือไม่นิยมเอาเครื่องจักรใด ๆ มาบริการแทนคน 
จึงเกิดมีปัญหาแรงงานอยู่เสมอ เช่น คุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และค่าจ้าง เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในส านักงานเป็นเพียงอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานเท่านั้น33 
 ลักษณะเฉพาะของการให้บริการการท่องเที่ยวในข้อที่ 2 ต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้
ล่วงหน้าเป็นเวลานาน ๆ ทั้งสถานที่ และผู้ให้บริการ ฯลฯ เช่น ผู้ให้บริการจะต้องเตรียมตัวในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เพียงพอต่อการให้บริการ และต้องได้รับการฝึกฝนเป็นเวลานาน จึงจะสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถแนะน าตัวเองได้ แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวได้ เวลา
นักท่องเที่ยวมีปัญหา สามารถช่วยอธิบายและช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง 
 การไปท่องเที่ยวหรือเดินทางไปต่างประเทศอาจเป็นสิ่งที่น่ากลัวส าหรับผู้ที่ไม่สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอ ผู้เดินทางไปต่างประเทศจะต้องเตรียมตัวในการเรียนภาษาอังกฤษไม่มาก
ก็น้อย แต่หากเดินทางท่องเที่ยวในประประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการนั้นยิ่งต้องเตรียมตัว
ให้มาก อาจเริ่มเรียนบทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันแบบพ้ืนฐาน ไม่ว่า
จะเป็น บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร บทสนทนาภาษาอังกฤษในสนามบิน บนเครื่องบิน บท
สนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม บทสนทนาที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการออกเสียงชื่อประเทศใน
ทวีปต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟังและฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจากสื่อต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นจากหนังสือ Audio English books, Internet, CD เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
การสนทนาภาษาอังกฤษเมื่อเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น 

                                                           

                        33ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, การวางแผนและพัฒนาการตลาด การท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: 

ส านักพิมพ์มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี 10, 2554), หน้า 18. 
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 สรุปการการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว ผู้เรียนจะต้องมีแรง
บันดาลใจหรือแรงจูงใจก่อน หรือมีตัวอย่างให้เห็น เริ่มจากการฝึกฟังจากเจ้าของภาษาก่อน จากสื่อ
ต่าง ๆ ก็ได้ หรือฝึกฟังและพูดกับชาวต่างชาติ (นักท่องเที่ยว)  

2.8 ความส าคัญของภาษาส าหรับการท่องเที่ยวในอาเซียน  
 ความส าคัญของภาษาส าหรับการท่องเที่ยวในอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ เป็นที่เข้าใจโดย
ทั่วกันแล้วว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทั่วโลก ด้วยกฎบัตรของอาเซียนข้อที่ 34 ระบุไว้ว่า ภาษาที่
ใช้ในการท างานของอาเซียนหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือคือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของคนอาเซียน 
ภาษาอังกฤษ นั่นก็คือการท างานทุกอย่างระหว่างคนในอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ระหว่างกันและกัน ภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นและมีความส าคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาครัฐ 
เช่น การทูต การทหาร การเมืองระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว ฯลฯ ภาคเอกชน เช่น การธนาคาร 
การโรงแรม การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ  
 ด้วยสาเหตุดังกล่าว หากผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดผลอะไรตามมานั่นก็คือการประสานงานหรือผลของ
การท างานไม่ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน  สอดคล้องกับ Robin Walker and Keith 
Harding กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า Tourism: the world’s biggest industry …the world’s best 
jobs34 มีเนื้อความ เนื้อหาที่ชัดเจน กระชับ ได้ใจความกล่าวคือ การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่
ที่สุดในโลก นั่นหมายถึงมีคนจ านวนมากทั้งให้บริการการท่องเที่ยวและได้รับการบริการการท่องเที่ยว 
และยังเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย นั่นหมายถึงว่ามีจ านวนเงินมหาศาลที่ใช้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
อีกด้วย โดยผู้ให้บริการการท่องเที่ยวจะต้องมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ อย่างน้อยนักท่องเที่ยวที่มา
จากยุโรป ส่วนมากสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสารในการท่องเที่ยวอาจจะมีลักษณะบางประการที่มีลักษณะ
แตกต่างจากการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น การเดินทาง การเช่ารถ ค่าโดยสาร ค่าที่พัก 
ราคาอาหาร ราคาของที่ระลึก ค าศัพท์เกี่ยวกับการทักทายเมื่อพบกันครั้งแรก สภาพภูมิศาสตร์ สภาพ
อากาศ วัฒนธรรม คติความเชื่อ เป็นต้น ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องเรียนรู้ค าศัพท์เหล่านี้ เพ่ือใช้ในการ
สื่อสารกับชาวต่างชาติ  ให้เข้าใจก็ถือว่า การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จ และด้วยการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไม่จ าเป็นต้องจริงจัง ท าตัวสบาย ๆ ซึ่งจากการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 
เช่น การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การพูดภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวคิด

                                                           

 34Robin Walker and Keith Harding, English for Careers Tourism 1 Student's Book, 

(Oxford University Press, 2011), p.4. 



51 

 

ทางการเมืองการปกครองระหว่างประเทศ ส่วนมากจะใช้ภาษาอังกฤษด้านวิชาการ ใช้ค าศัพท์เฉพาะ
ด้าน เฉพาะทางซึ่งชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจส านวน ค าศัพท์ที่ยากเกินไป 

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กนกวรรณ นวาวัตน์35 ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารด้านทาง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตพ้ืนพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ปัญหาหลักเกิดจากเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าคือ ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งที่เป็น
เจ้าของภาษาและผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ ไม่สามารถสื่อสารกันได้ 
อย่างถูกต้องและชัดเจน 2) การใช้ภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าคือ เลือกการใช้ภาษาอังกฤษที่
ตนเองรู้มาใช้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเน้นทักษะด้านการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และไม่ได้ใช้
การสื่อสารทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหลัก 
 รุ่งระวี  สมะวรรธนะ36 ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อตามทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา 
เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า (1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น (HEC) มีองค์ประกอบ
หลัก 5 ประการ ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี หลักการ วัตถุประสงค์  เนื้อหาสุขศึกษาและภาษาอังกฤษใน
เนื้อหาเฉพาะ กระบวนการจัดการเรียนการสอน  และการวัดและการประเมินผล  โดยมีข้ัน ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนรวม 3 ขั้นตอนหลักได้แก่  ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียมการวางแผนการจัดการเรียนรู้  
2) ขั้นจัดกระบวนการเรียน  การสอน ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 2.1) ขั้นน าเสนอและรับ
ประสบการณ์  2.2) ขั้นรวบรวมข้อมูลความรู้โดยการสังเกตและไตร่ตรอง  2.3) ขั้นสรุปความรวม จัด
กลุ่มความคิดอย่างเป็นระบบน าสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่  2.4)  ขั้นทดลองและประยุกต์องค์ความรู้
ใหม่  และขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ 

                                                           

 35กนกวรรณ นวาวัตน,์ “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารด้านทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตพ้ืนพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์”, รายงานการวิจัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์, 2559, บทคัดย่อ. 
 36รุ่งระวี  สมะวรรธนะ, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น”, คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553, บทคัดย่อ. 
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 สาวิตรี เถาว์โท และ ประยูร บุญใช้37 ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับ
นักศึกษาปริญญาบัณฑิต การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบผสมผสานรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาปริญญา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ มีองค์ประกอบกล่าวคือ องค์ประกอบด้านหลักการ องค์ประกอบด้าน
จุดมุ่งหมาย องค์ประกอบด้านเนื้อหา องค์ประกอบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีรูปแบบการ
จัดกิจกรรม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 2) ขั้นน าเสนอเนื้อหา 3) ขั้นฝึกปฏิบัติ 4) ขั้น
พัฒนาการน าไปใช้ และ 5) องค์ประกอบด้านการวัดและประเมินผลและผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนมีดังนี้ 2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมของ
นักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสูงกว่าร้อยละ 75 โดยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
สอนแบบปกติ 2.2) การรู้สารสนเทศของนักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนตามรูปแบบการเรียน
การสอนที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าร้อยละ 75 

 วราพร พูลเกษ และคณะ ได้ศึกษาเรื่อง 38การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินาร ายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ บ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน โดยก าหนด คุณสมบัติให้จบการศึกษาขึ้นต า
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เวลา 30 ครั้งละ 5 ชั่วโมง 6 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ความต้องการเนื้อหาในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ แบบประเมินชุดฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนมีความต้องการด้านเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ต้อนรับนักเที่ยว การแนะน าเกี่ยวกับที่พัก แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน วัฒนธรรม ประเพณีและอาหาร
ท้องถิ่นตามล าดับ 2) หลักการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมคือ 24.36 และหลังการฝึกอบรม
คือ 31.10 3)  

                                                           

 37สาวิตรี เถาว์โท และ ประยูร บุญใช้, “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้

แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต”, คณะ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, 2557, บทคัดย่อ. 

 38วราพร พูลเกษ และคณะ, “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวบ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสาร
สังคมศาสตร์, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) : หน้า 86. 



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง 
เด็กและเยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือ 
ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่อง 
เที่ยว 2) เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตรและเด็ก
เยาวชนในต าบลแม่ยาว เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ 3) เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการ 
สื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. รูปแบบการวิจัย 
 2. พ้ืนที่และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. การน าเสนอผลการศึกษาวิจัย  

3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการลงภาคสนามโดยใช้ 
วิธีวิจัยดังนี ้
 1. ศึกษาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ ประวัติความ 
เป็นมาของสถานที ่บริเวณหรือพ้ืนที่ ระยะทางจากตัวเมืองเชียงรายถึงสถานที่ท่องเที่ยว การเตรียมตัวก่อนออก
เดินทาง สภาพอากาศหรือระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ และกิจกรรมส าคัญ  

 2. ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงรายและในต าบลแม่ยาว 
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพ่ือศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  หนังสือ รายงานการวิจัย เอกสารที่
แสดงความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด หลักการ ความเป็นมาของการท่องเที่ยว ความส าคัญของการ
ท่องเที่ยว ความจ าเป็นและความส าคัญของภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพ่ือการท่องเที่ยว 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญ
ช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 
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4. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยวจ านวน 3 ชุด แก่ควาญช้างบ้าน
รวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 1) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

5. น าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปพัฒนาอบรมกลุ่มเป้าหมาย สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

3.2 พื้นที่และผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  

 การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวจ านวน 10 แห่งที่มี 
ปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบล 
แม่ยาวจ านวน ได้แก่ 1) เทศบาลต าบลแม่ยาว 2) ชมรมช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร 3) การศึกษานอกโรงเรียน 
ต าบลแม่ยาว (กศน.) 4) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย 

 พ้ืนที่ในการศึกษาได้แก่ แหล่งข้อมูล ได้แก่แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 แห่ง ได้แก่  

1. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ  
2. แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร                                
3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง      
4. แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา     
5. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 
6. แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 
7. แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล                                   
8. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย  
9. แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู  
10. แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ         

 ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มุ่งการสัมภาษณ์( In deep interview) ส าหรับผู้น าชุมหรือและมักคุเทศ
ท้องถิ่น จ านวน  13  รูป/คน 
  1. นางจ าปา เทพอินถา, ประกอบการร้านค้า (ร้านอาหาร) บ้านป่าอ้อ ต าบลแม่ยาว 
  2. นายจ๊ะกุ๊ย สุราวิจัย, ประธานชุมชนบ้านลอบือ (ลาหู่) ต าบลแม่ยาว 
  3. นางชูศรี ปิงสุขแสง, ผู้จัดการชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ต าบลแม่ยาว 
  4. นายประวิทย์ ธุระวัง, ผู้น าชมชนหมู่บ้านสองแควพัฒนา ต าบลแม่ยาว  



 
55 

 

  5. พระอาจารย์สังวาล อาภากโร (ก าแพงค า), เจ้าอาวาสวัดถ้ าพระ บ้านป่าอ้อ ต าบลแม่ยาว 
   6. นายพีระพงศ์ นันทชาติ, เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน ต าบลแม่ยาว  
  7. นายมานพ มาเยอะ, แกนน าเยาวชนและสมาชิกไกด์ชุมชน บ้านอาผ่า ต าบลแม่ยาว 
  8. นายสมศักดิ์ มาลี, สมาชิกไกด์ชุมชน บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านยะฟู ต าบลแม่ยาว  
  9. นายสมศักดิ์ จะเหมาะ, หัวหน้าสมาชิกมัคคุเทศก์ชุมชน บ้านทุ่งหลวง ต าบลแม่ยาว 
  10. นายอัครพงศ์ เลิศพิชัยภูษิต, มัคคุเทศก์ชุมชน บ้านจะแล ต าบลแม่ยาว 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง น าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่เกิดจากการวิจัยไป
อบรมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กเยาวชนในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ส าหรับชาวต่างชาติจ านวน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล 
หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน 
 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

 การด าเนินการตามโครงการวิจัยดังกล่าว เน้นการสัมภาษณ์ การมีส่วนร่วม การศึกษาวิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 10 แหล่งในต าบลแม่ยาว 
  1) แบบสัมภาษณ์ (In-depth interviews) โดยคณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ เพ่ือสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว จ านวน 13 รูป/คน 
  2) การสังเกต (Observation Participant) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยว สังเกตการให้บริการของผู้ประกอบการ สังเกตการณ์ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว
ของผู้ประกอบการ 
  3) การสังเกต (Observation Participant) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารพร้อมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 
  1. เครื่องบันทึกภาพและเครื่องบันทึกเสียง 
  2. แบบสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  

 3. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  
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3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1) การลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและศึกษาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว จ านวน 10 แห่ง  
 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation Participant) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
การให้บริการและการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผู้ประกอบการหรือมัคคุเทศก์ชุมชน 
 3) การสังเกต (Observation Participant) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยเข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารพร้อมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  
 4) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews)  

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก ได้แก่ แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลความ
ต้องการของกลุ่มประชากร ต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว  เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและข้อมูลที่มีชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวโดยค านวณจากจ านวนนักท่องเที่ยว 
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ความต้องการชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารและการจัดอบรมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยที่ผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากผลสัมฤทธิ์การน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

3.6 กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย 

 การน าเสนอข้อมูลจะเป็นการพรรณนาความ (Descriptive Presentation) บรรณนาแห่งท่องเที่ยว 
ประวัติแห่งท่องเที่ยว ระยะทางจากตัวเมืองเชียงราย ฤดูกาลที่เหมาะสมหรือสะดวกในการท่องเที่ยว กิจกรรม
ส าคัญ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารจ าแนกได้ 4 ประเด็น ดังนี้ 
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1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญ
ช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 

2. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 3. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 4. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่ยาว แก่ควาญช้าง เด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าบลแม่ยาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ านวนมาก เช่น โบราณสถานถ้ าพระ ทัวร์ช้างบ้าน
กะเหรี่ยงรวมมิตร หาดผาขวาง พิพิธภัณ์ชนเผ่าบ้านจะแล น้ าตกห้วยแม่ซ้าย จุดชมวิวบนดอยบ่อสถานีพัฒนา 
การเกษตรที่สูงดอยบ่อตามพระราชด าริ ฯลฯ ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับแหล่ง
ท่องเที่ยวได้แก่ ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ความส าคัญ กิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ ยว 
การเดินทาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งท่องเที่ยว  
จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 2. ต าบลแม่ยาวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชนเผ่าอาข่า 
ชนเผ่ากระเหรี่ยง (ปากะยอ) ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ชนเผ่าไทยลื้อ ควรมีการพัฒนา
ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว ได้แก่ประวัติความเป็นมา คติความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 3. ต าบลแม่ยาวมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย เช่นที่บ้านรวมมิตรมีร้านค้าตอนรับนักท่องเที่ยว
ทั้งหมด 30 ร้านค้าและที่หมู่บ้าน ห้วยแม่ซ้าย มีทั้งหมด 5 ร้านค้าและกระจายอยู่ในต าบลแม่ยาว อีกหลาย
ร้านค้า เมื่อมีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ ได้แก่ การบอก
ทิศทาง การต้อนรับ การซื้อขายของที่ระลึก การต่อรองราคา จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้  
 4. การน าเสนอข้อมูลจากการน าชุดการเรียนไปอบรมกลุ่มเป้าหมาย การสรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล และการน าเสนข้อเสนอแนะ 
 
 

 
 

 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) บทที่ 4 
นี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าชุดความรู้ที่จัดท าไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการ
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้างและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็น
มัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าชุดความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
มีข้ันตอนดังนี ้

 1. ผลการศึกษาวิจัยจากการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ภาคสนามแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 10 แห่ง 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว 
 3. ผลสัมฤทธิ์จากการน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารน าไปอบรม 
 4. ปัญหาและอุปสรรคการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 

 5. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 
 6. เฉลยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร 

  

4.1 ผลการศึกษาวิจัยจากการเก็บข้อมูลพื้นที่ภาคสนามแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 10 แห่ง 
 ผลการศึกษาวิจัย จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม พบว่า ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวส่วนใหญ่สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่ได้  เนื่องจากในพื้นที่ยังไม่มีการให้ความรู้หรือให้การอบรม
ด้านภาษาอังกฤษแก่ประชาชน แต่มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารได้ เช่น 
หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาและหมู่บ้านยะฟูเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคนหนุ่มสาวจ านวนหมู่บ้าน 4-5 คน
เท่านั้นได้รับการอบรมไกด์ชุมชนจากเทศบาลต าบลแม่ยาวและบางสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวมาก เช่น 
หมู่บ้านรวมมิตร ผู้ให้บริการมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมากกว่าที่อ่ืน ๆ
ท าให้ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวหรือเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้าง
ดีกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ และเยาวชนส่วนมากไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้เลย เมื่อแยกศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวที่ในต าบลแม่ยาว จะพบประเด็นส าคัญ มีดังนี้ 
 โบราณสถานถ้ าพระ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 บ้านป่าอ้อ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 6 กิโลเมตร อยู่ ริมฝั่งแม่น้ ากกตรงข้าม
กับหาดเชียงราย ลักษณะเป็นภูเขาหินลูกเดียว ฯลฯ จากการสัมภาษณ์  พบว่า บริเวณโบราณสถาน  
ถ้ าพระนั้นไม่มีการให้บริการการแก่นักท่องเที่ยวและไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้ามาส่งเสริม
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หรือจัดกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มีพระภิกษุจ านวน 3 รูปจ าพรรษา
อยู่ที่วัดถ้ าพระ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยโดยประมาณ 5 -10 คนที่ขึ้นมาท่องเที่ยวภายในถ้ า
พระ ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้มีการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่ เด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่
ในหมู่บ้านแห่งนี้ โดยเฉพาะช่วงปิดเทอมเพ่ือพวกเขาสามารถเป็นไกด์น าชาวต่างชาติขึ้นไปท่องเที่ยว
ภายในถ้ าต่าง ๆได้1  
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ระหว่างเดือนมีนาคม – เดือนเมษายนของทุกปี มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติประมาณ 20 – 30 คน เข้ามาเที่ยวบริเวณหาดด้านทิศใต้ของถ้ าพระ ทั้งฝั่งหน้า
โบราณสถานถ้ าพระและฝั่งบริเวณหาดเชียงราย (ฝั่งตรงกันข้าม) นักท่องเที่ยวส่วนมากจะทดลอง
รับประทานอาหารพ้ืนถิ่นหรืออาหารไทยภาคเหนือ ตลอดจนลงเล่นน้ าเพ่ือพักผ่อนบนหาดทราย 
นักท่องเที่ยวบางคนเท่านั้นจะข้ึนไปท่องเที่ยวในบริเวณโบราณสถานถ้ าพระ2 

 ทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ ากกฝั่งซ้าย หมู่ 2 
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ห่างจากอ าเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 19 
กิโลเมตร พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหรือขี่ช้างของชมรมนั้นไม่แน่นอน มีปัจจัยทั้งจาก
ภายในประเทศเราเองและจากภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
หากสภาวะปกติทั่วไปหรือสภาวะเศรษฐกิจดี เฉลี่ยต่อวันจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 20 – 30 คน มา
ท่องเที่ยวที่หมู่บ้าน แต่ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวลดลง เฉลี่ยต่อ
วันจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 10 - 20 คน ปัจจุบันมีควาญช้าง 25 คน แต่มีผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือสื่อสารกับชาวชาติได้มีจ านวนเพียง 2 คนเท่านั้น ชมรมทัวร์ช้างต้องการอบรมด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการท่องเที่ยวให้แก่ควาญช้างและผู้ประกอบการร้านค้าอีกด้วย3 
 หาดผาขวาง หาดผาขวางตั้งอยู่บริเวณ บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งที่น่ามาเยี่ยมชมของต าบลแม่ยาว โดยหาดตั้งอยู่ในเขต
พ้ืนที่ของหมู่บ้านพนาสวรรค์ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวเมืองประมาณ 
30 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงหาดผาขวาง ทั้งทางน้ าโดยเรือ ล่องแพ (ในฤดูฝน) 
หรือทางบก ฯลฯ พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม บริเวณหาดฝาขวางและ
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น บ้านหมอผี (ลาหู่), บ้านอาดี่ (ลาหู่), บ้านลอบือ (ลาหู่), มีจ านวนไม่มากนัก 
เฉลี่ยประมาณจ านวน 5 - 10 คนต่อวัน แต่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ พนักงานบริษัทหรือ
นักเรียน นักศึกษา มักจะมาจัดกิจกรรมตั้งเต็นท์ ก่อกองไฟ พักผ่อน ชมทัศนียภาพบริเวณหาด ชุมชน
                                                           

                1สัมภาษณ์ พระสังวาล อาภากโร (ก าแพงค า), เจ้าอาวาสวัดถ้ าพระ, เมื่อวันท่ี 27 เดือน มีนาคม 2560. 

 2สัมภาษณ์ นางจ าปา เทพอินถา, ประกอบการร้านค้าอาหาร, เมื่อวนัท่ี 27 เดือน มีนาคม 2560. 

 3สัมภาษณ์ นางชูศรี ปิงสุขแสง, ผู้จดัการชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร, เมื่อวันท่ี 27 เดือน 
มีนาคม 2560. 
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แห่งนี้ต้องการจะพัฒนาให้นักเรียนให้ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แก่นักเรียนใน
โรงเรียนหาดฝาขวางซึ่งอยู่ใกล้กับหาดผาขวางจะมีความพร้อมในเรื่องอาคาร ห้องเรียนรู้และสื่อการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษได้ มีพร้อมหลายอย่าง4 
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนาและน้ าตกสองแคว หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
เป็นหมู่บ้านบริวารที่อยู่ในความปกครองของบ้านห้วยขมนอก หมู่ที่  10  ต าบลแม่ยาว  ชุมชนแห่งนี้
เป็นชุมชนพ่ีน้องชาวอาข่าที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ในการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีซึ่ง
เหลือไม่กี่หมู่บ้านในต าบลแม่ยาว ฯลฯ พบว่า ช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น ประเพณีโล้ชิงช้า ประเพณีไข่
แดง จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน 10 – 20 คน ต่อวัน นักท่องเที่ยว
บางส่วนประมาณ 2-3 คนผู้ที่ชอบการผจญภัยจะเดินทางไปเที่ยวน้ าตกสองแคว เยาวชนภายในหมู่มี
จ านวน 15 คน แต่ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ประมารณ 5 คน ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้เยาวชนได้
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ5 
 ชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) ชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 
เดิมตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดอยบ่อ 2 โดยมี นายอาก่า เลเฉอะ เป็นผู้น าหมู่บ้าน ช่วงนั้นมีประชากร 45 
หลังคาเรือน 320 คน มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อแบบดั้งเดิมมีที่ท ากินเพียงพอกับจ านวน
ประชากร ฯลฯ พบว่า หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางหลัก ห่างจาก
เส้นทางหลักประมาณ 500 เมตรอยู่ถัดจากหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการ
บ้านพักโฮมสเตย์ มีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด 27 หลังค่าเรือน มีไกด์ชุมชนจ านวน 6 คนที่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ในระดับหนึ่ง ชุมชนแห่งนี้ต้องการให้มีการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้แก่เยาวชน6 

 พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล หมู่บ้านจะแลเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ซึ่งยังคงความ
เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีและการใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ ตั้งอยู่เขตต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 18 กิโลเมตร หมู่บ้านจะแลตั้งอยู่ติดกับเส้นทาง
หลัก อยู่ติดกับน้ าตกห้วยแม่ซ้าย รายรอบไปด้วยหมู่บ้านชนเผ่าอาข่า ลาหู่ และเมี่ยน พบว่า หมู่บ้าน
จะแลเป็นหมู่บ้านที่มีพิพิธภัณฑ์จะแล มีห้องชมวีดีทัศน์สารคดีกลุ่มชาติพันธุ์ภายในพิพิธภัณฑ์  หาก
ไม่ใช่ช่วงเทศกาลจะมีชาวต่างชาติเฉลี่ยต่อวันประมาณ 5 - 10 คน นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะเข้ามา

                                                           

 4สัมภาษณ์ นายจะ๊กุ๊ย สรุาวิจัย, ประธานชุมชนบ้านลอบือ (ลาหู่), เมือ่วันท่ี 27 เดือน มีนาคม. 2560. 

 5สัมภาษณ์ นายประวิทย์ ธุระวัง, ผูน้ าชมชนหมู่บ้านสองแควพัฒนา เมื่อวันท่ี 30 เดือนมีนาคม 2560. 

 6 สัมภาษณ์ นายมานพ มาเยอะ, สมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม 2560. 
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ท่องเที่ยวในหมู่บ้านในระหว่างที่มีเทศกาลส าคัญเฉลี่ยต่อวันประมาณ 20-30 คน ชุมชนแห่งนี้ต้องการ
ให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ได้อบรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยว7 
 น้ าตกห้วยแม่ซ้าย น้ าตกห้วยแม่ซ้าย ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ 11 หมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย (แต่
บริเวณน้ าตกจะอยู่ใกล้หมู่บ้านจะแลซึ่งเป็นบริวารของหมู่บ้านห้วยแม่ซ้าย) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ตัวน้ าตกห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร (เส้นทางร่องเสือเต้น – 
ห้วยขม) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติล าน้ ากก ฯลฯ  พบว่า มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยต่อวัน
ประมาณ 5 - 10 คน นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะเข้ามาท่องเที่ยวที่น้ าตกห้วยแม่ซ้ายในระหว่างที่มี
เทศกาลส าคัญหรือในช่วงฤดูร้อน ส่วนมากเมื่อมาเที่ยวหมู่บ้านและก็มักจะแวะเที่ยวน้ าตกซึ่งตั้งอยู่ไม่
ไกลจากหมู่บ้านจะแลเพียงแค่ 2 กิโลเมตรเฉลี่ยต่อวันประมาณ 20-30 คน 

 จุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู ทะเลหมอกใกล้ตัวเมืองเชียงรายที่สุดคือทะเลหมอก
บ้านยะฟู ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายระยะทางห่างจากตัวเมือง ประมาณ 25 
กิโลเมตร อยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงราย  การเดินสุดท้ายใกล้จะถึงหมู่บ้าน ถนนลูกรัง เส้นทางคดโค้ง
ขึ้นเขาสูงชัน ฤดูแล้งจะมีฝุ่นมาก ฯลฯ พบว่า บริเวณจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเหมอกยะฟู ชาวต่างชาติไม่
นิยมมาพักแรมแต่จะมาเที่ยวชมทิวทัศน์ เฉลี่ยประมาณ 5 - 10 คนต่อวัน แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนมากจะไปบ้านพักโฮมสเตย์ยะฟูและศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่ามูเซอแดง มีสมาชิกจ านวน 35 หลังคา
เรือน ระหว่างเทศกาลส าคัญ เช่น ประเพณีกินวอ จะมีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 10 – 20 คน มีคน
หนุ่มสาว 5 คนเป็นไกด์ชุมชนให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ชุมชนแห่งนี้มีความต้องการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพิ่มเติมอีก8 
 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ โครงการพระราชด าริพัฒนาการ
เกษตรที่สูงดอยบ่อของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องกลุ่มชาติ
พันธุ์ให้ได้รับการเรียนรู้เกษตรแผนใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าไร่เลื่อนลอย การจัดสรรที่ท ากินที่
เหมาะสม ฯลฯ พบว่า มีนักเที่ยวต่างชาติที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรไม่มากนั กเมื่อเทียบกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยเฉลี่ยต่อวันประมาณ 5-10 คนเท่านั้น ส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่สนใจ
เข้าไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริ9 
 สรุปต าบลแม่ยาว มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญจ านวน 10 ที่ แต่ละแห่งจะมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเฉลี่ยประมาณ 5 – 10 คนต่อวันเข้ามาท่องเที่ยว ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยประมาณ 50 – 

                                                           

 7 สัมภาษณ์ นายอัครพงศ์ เลิศพิชัยภูษิต, สมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที ่28 เดือนมีนาคม 2560. 

 8 สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ จะเหมาะ, สมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม 2560. 

 9 สัมภาษณ์ นายพีระพงศ์ นันทชาติ, เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน, เมื่อวันท่ี 1 เดือนเมษายน 2560. 
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100 คนเข้าไปท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว จัดว่ามีจ านวนมากพอสมควร10และชุมชนทุกแห่งมีความ
ต้องการให้เด็กเยาวชนของหมู่บ้านได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือใช้สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ 
 

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารจ าแนกได้ 4 
ประเด็น ดังนี้ 

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่
ควาญช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 

2. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 3. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 4. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
 ผู้วิจัยได้สรุปปัจจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว แก่ควาญช้าง เด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าบลแม่ยาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ านวนมาก เช่น โบราณสถานถ้ าพระ ทัวร์ช้าง
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร หาดผาขวาง พิพิธภัณ์ชนเผ่าบ้านจะแล น้ าตกห้วยแม่ซ้าย จุดชมวิวบนดอยบ่อ 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อตามพระราชด าริ ฯลฯ ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ ประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ความส าคัญ กิจกรรมที่น่าสนใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยว การเดินทาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรู้อะไรจากแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 2. ต าบลแม่ยาวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชนเผ่าอาข่า 
ชนเผ่ากระเหรี่ยง (ปากะยอ) ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ชนเผ่าไทยลื้อ ควรมีการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว ได้แก่ประวัติความเป็นมา คติ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 3. ต าบลแม่ยาวมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย เช่นที่บ้านรวมมิตรมีร้านค้าตอนรับ
นักท่องเที่ยวทั้งหมด 30 ร้านค้าและท่ีหมู่บ้าน ห้วยแม่ซ้าย มีทั้งหมด 5 ร้านค้าและกระจายอยู่ในต าบล

                                                           

 10สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มาล,ี หัวหน้าสมาชิกไกด์ชุมชน (บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านยะฟู), เมื่อวันท่ี 3 

เดือนเมษายน 2560. 
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แม่ยาว อีกหลายร้านค้า เมื่อมีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับ ได้แก่ การบอกทิศทาง การต้อนรับ การซื้อขายของที่ระลึก การต่อรองราคา จ านวน 1 ชุดการ
เรียนรู้ 
 การวางแผนการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญ
ช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 

4.3 ผลสัมฤทธิ์จากการน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารน าไปอบรม 
 4.3.1 การวางแผนการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่

ควาญช้างและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะการอบรม ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและเจ้าของสถานที่การจัด
อบรม มีประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
  1) ก าหนดความรู้  ความช านาญและประสบการณ์ของวิทยากร ผู้มีความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยก าหนดให้มีวิทยากรจ านวน 3 ท่านและมีความเหมาะสมกับจ านวน
นักเรียนที่เข้าอบรม โดยเน้นที่ชาวต่างชาติที่เป็นอาสาสมัครมูลนิธิกระจกเงา 
  2) ประกาศและรับสมัครควาญช้างและนักเรียน (ผู้สนใจ) ตามกลุ่มเป้าหมายทราบ
รายละเอียดและระยะเวลาการเข้าอบรม วัตถุประสงค์การอบรม สถานที่อบรม  
  3) ผู้วิจัยและวิทยากรศึกษาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ฯ ร่วมกันโดย
แยกเนื้อหา ความยากง่าย จัดเนื้อหาที่เหมาะสมและสถานที่มีนักท่องเที่ยวมากในการจัดอบรม
กลุ่มเป้าหมาย ท าให้เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวและเหมาะสมกับระยะเวลาในการอบรม 
  4) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็ก
และเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวนทั้งหมด 18 บท ได้แก่ 
  1. WAT THAM PHRA (BUDDHA IMAGES IN CAVE) 
  2. KAREN RUAMMIT ELEPHANT TOUR 
  3. HAD PHAKHUANG (PHAKHUANG BEACH) 
  4. SONGKAEW PHATTANA AND SONGKAEW WATERFALL 
  5. BAAN ARPHA PATTANA 
  6. BAAN JALAE EARTHEN MOLDING MUSEUM 
  7. HUAY MAE SAI WATERFALL 
  8. DOI BOR VIEWPOINT 
  9. HIGHLAND AGRICULTURAL DELELOPMENT STATION 

  10. HISTORY OF AKHA HILL TRIBES AND THEIR WAYS OF LIFE 
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  11. KAREN HILL- TRIBES: HISTORY AND CULTURE 
  12. LAHU HILL TRIBE’S THE WAYS OF LIFE 
  13. HMONG HILL TRIBES: HISTORY AND THE WAY OF LIFE 
  14. MIEN (YAO): HISTORY AND THE WAY OF LIFE 
  15. LIFESTLE AND CULTURAL IDENTITY OF TAI LUE 
  16. RECEIVING A VISITOR 
  17. GIVING DIRECTIONS AND SOUVENIRS SHOPS 
  18. HOMESTAYS AND TRAVEL EQUIPMENTS  
 5) สถานที่ในการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย 

 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) หมู่บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 ณ โบสถ์คริสจักร บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นคราญช้าง ทั้งหมดพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งหมด 
สะดวกในการเดินทางเข้าอบรม 
 4.3.2 น าชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารฯ ไปทดลองใช้ (Pre-test Post test) 
 ผู้วิจัยน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็ก
และเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ได้จัดท าไว้ไปทดสอบใช้กับเด็ก
และเยาวชนต าบลแม่ยาว ณ ศูนย์บริการชุมชนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลแม่ยาว จ านวน 
50 คนและส่วนมากของกลุ่มเป้าหมายเคยเดินทางไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวจ านวน 10 แห่งมาแล้ว
ท าให้เห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวและเหมาะสมกับระยะเวลาในการอบรม ใช้เวลาฝึกทักษะ 18 ชั่วโมง 
มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทุกบท  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 2.43  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.785 และทดสอบหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 8.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.385 แสดงว่ามีพัฒนาการความสามารถ
ใน 4 ทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 5.64 แปลว่า มีความสามารถในระดับ ดี 
และผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เรียน ด้านปัญหาอุปสรรคการเรียน พบว่า ร้อยละ 85 ของ
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเยาวชนมีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีปัญหาและอุปสรรคคล้าย ๆ กัน คือ ไม่กล้า
แสดงออก ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อหน้าเพ่ือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถามวิทยากร พบว่า วิทยากรได้ใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา เช่น ผู้สอนใช้กลวิธีการ
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เข้าถึงการสื่อสาร (Communicative Approach) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนเพ่ือใช้
ภาษาอังกฤษกับผู้สอนและกับคนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้คนที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน  

 4.3.3 ระยะเวลาในการน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปทดลองใช้ชุดฝึกทักษะฯ 
 ระยะเวลาในการฝึกอบรมการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ  น าไปทดลอง

กับพระนิสิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 จ านวน 7 รูป ระยะเวลา 6 ชั่วโมง ผลการทดลองการน า
ชุดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไปทดสอบกับพระนิสิตชั้นปีที่ 4 จ านวนจ านวน 7 รูปปรากฏว่า ก่อน
เรียนและหลังเรียนมีผลที่ดีขึ้นเล็กน้อย พระนิสิตมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ใช้เนื่องด้วยผ่านการ
ตรวจทานจากเจ้าของภาษาอังกฤษแล้ว 
 4.3.4  ระยะเวลาในการใช้ชุดฝึกภาษาอังกฤษในการสื่อสารฯ ไปอบรมกลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมายสถานที่ที่จะจัดการอบรมกลุ่มเป้าหมาย 2 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 
ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยศูนย์
ดังกล่าว ตั้งอยู่ตรงกลางพ้ืนที่ของต าบลแม่ยาว กลุ่มเป้าหมายจะเดินทางมาอบรมได้สะดวกและมีห้อง
ให้อบรมจ านวน 3 ห้องเรียน และ แห่งที่ 2 โบสถ์คริสจักร บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร หมู่ที่ 2 ต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคราญช้าง ทั้งหมดพักอาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านแห่งนี้ทั้งหมด สะดวกในการเดินทางเข้าอบรม 

 กลุ่มเป้าหมายที่จะน าชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ ไปฝึกอบรมแก่ควาญช้าง
บ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 
หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน 

 4.3.5 วิธีการประเมินผลการอบรม 
 วิธีการประเมินผลการอบรม ผู้วิจัยได้ก าหนดใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารของผู้ เรียนโดยการใช้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยวิธีการที่ เรียกว่า 
Normalized Gain ซึ่งเสนอโดย Richard R. Hake ที่ University of Indiana ในปี ค.ศ. 1998 วิธีการ
ประเมินนี้สามารถท าได้ด้วยการพิจารณาผลต่างของคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเทียบกับ
โอกาสที่นักเรียนแต่ละคนจะสามารถท าคะแนนเพ่ิมขึ้นมากน้อยต่างกันอย่างไร เนื่องจากในการ
ทดสอบครั้ง ๆ มีข้อจ ากัดในเรื่องคะแนนต่ าสุด (minimum or floor effect) ที่ทุกคนจะมีโอกาสได้
คะแนนต่ าสุดไม่น้อยกว่า 0 เปอร์เซ็นต์ และโอกาสที่จะได้คะแนนสูงสุด (maximum or ceiling 
effect) ไม่เกิน 100 เปอร์เซ็นต์ หรือที่เรียกว่า floor and ceiling effect และวิจัยได้ใช้การประเมิน
การการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียนเข้ามาร่วมประเมินด้วย  ผู้วิจัยได้เข้าร่วมอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สังเกตพฤติกรรมทั้ง
ของครูและพฤติกรรมของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน 
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 4.3.6 ตัวชี้วัด วิธีการวัดผลและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 
1.กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารเพ่ิมข้ึน 
2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ค าศัพท์
ภาษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมาก
ขึ้น 
3.กลุ่มเป้าหมายมีองค์ความรู้
เกี่ยวกับชุมชน ประวัติสถานที่
ท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว 
4.นักเรียนพูดแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้ 

ท าแบบประเมินก่อนเรียน 
(Pre-test) 
ท าแบบประเมินหลัง เรียน 
(Post-test) 
การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของกลุ่มเป้าหมาย 
 

แบบประเมินก่อนเรียน 
แบบประเมินหลังเรียน 
นักวิจัย 
วิทยากร 
 

  
 4.3.7 สื่อและอุปกรณท์ี่ใช้ฝึกอบรมตามหลักสูตร 

 สื่อที่ใช้ในการอบรมควาญช้าง เด็กนักเรียน เจ้าของร้านค้า และผู้สนใจ ในต าบลแม่ยาว 
ผู้วิจัยได้ก าหนดสื่อการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ 

 1. สื่อประเภทวัสดุ ได้แก่ เอกสารการอบรม (ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการ
ท่องเที่ยว) จ านวน 18 บท กระดาษไวท์บอร์ด ปากกาเคมีและอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

 2. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ การสาธิต การอธิปราย และสถานการณ์จ าลอง 
 3. การลงภาคสนามในพ้ืนที่จริง 

4.4 ปัญหาและอุปสรรคการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ 
 ผลการจากการสัมมนากลุ่มย่อย (Focus group) และสัมภาษณว์ิทยากรทั้ง 3 คน พบว่า ผู้
เข้ารับการอบรมฝึกทักษะฯ  ส่วนมากไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์กับ
วิทยากรและเพ่ือน ๆ ในห้องอบรม รองลงมา ได้แก่ เวลาพูดหรืออ่านภาษาอังกฤษในชั้นเรียน มักจะ
แสดงอาการเขินอาย ประหม่า บางที่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่วิทยากรอธิบาย แต่ก็ไม่กล้าถามวิทยากร 
ตามล าดับ สาเหตุของปัญหาอุปสรรค ได้แก่ ผู้เข้าอบรมไม่รู้วิธีการถามหรือตั้งค าถามไม่ถูก แต่จะถาม
เพ่ือน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ตัวเองเผชิญอยู่ การใช้ประโยคไม่สมบูรณ์เชิงวากยสัมพันธ์ การใช้ภาษาผิด
ไวยากรณ์ การใช้ค าถามซ้ า ๆ และการใช้ค าผิดรูปแบบและไม่ตรงความหมายและการใช้ประโยคบอก
เล่าเป็นประโยคค าถาม การตั้งถาม (หน้าที่ทางภาษา) เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับวิทยากรหรือ
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เพ่ือน ๆ จึงมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับหน้าที่ทางภาษาของวิทยากรมีมากกว่า  ประกอบกับผู้เข้า
อบรมหรือกลุ่มเป้าหมายมีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันมาก ท าให้กระบวนการเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างช้า ๆ ด้วยต้องเตรียมผู้เข้าบรมให้มีความพร้อมที่จะเรียนไปพร้อม ๆ กัน  ผู้ เ ข้ า อ บ ร ม
ส่วนมากไม่คุ้นเคยกับเนื้อหาและค าศัพท์เก่ียวกับการท่องเที่ยว โดยส่วนมากจะคุ้นเคยกับค าศัพท์ง่ายๆ 
ไม่ยาก พอมาเรียนภาษาอังกฤษที่เป็นประโยคยาว ๆ แล้วท าให้มึนงง  ระยะเวลาในการอบรมน้อยควร
ใช้เวลาอย่าง 4 – 5 เดือน แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาการท างานวิจัย ด้วยเนื้อหาอาจจะยากส าหรับผู้
เข้าอบรมจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการอบรมนานถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี  
 ปัญหาด้านการสื่อสาร ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ไม่คุ้ยเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้วยยังคงคุ้นเคยกับการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์และเพ่ือการสอบเท่านั้น จะต้อง
กระบวนในการสอนให้ผู้เข้าเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้นมีความส าคัญ
อันดับต้น ๆ  
 ด้านวิทยากร พบว่า การประสานงานระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรไม่ชัดเจน มีปัญหา
การด าเนินการเรียนการสอนด้วยนักเรียนมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษแตกต่างกันมาก  
 สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง 
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นเพ่ือ
น าไปใช้อบรมแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนที่อยู่แหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาวนั้น เมื่อวิเคราะห์ตาม
การทดลองใช้กับกลุ่มทดลองแล้ว สามารถใช้เป็นชุดความรู้เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารในการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย ได้ตามศักยภาพของควาญช้าง เด็ก 
และเยาวชน และผู้สนใจที่เข้ารับการอบรม  
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4.5 ชุดการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
 4.5.1 ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 จากการศึกษาวิจัยภาคสนาม ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลพ้ืนฐานการท่องเที่ยวของต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จากกลุ่มเป้าหมายจากผู้น าชุมชน ชุมชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง จึงได้น ามาจุดท าชุดความรู้เป็นภาคภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้เป็นคูมือในการอบรม
พัฒนาควาญช้าง ชุมชน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ได้ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้าไปท่องเที่ยวแหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่านี้ อย่างน้อยวันละ 50-100 คน/วัน ดังนี้ 

ENGLISH LEARNING PACKAGE FOR TOURIST ATTRACTIONS IN MAEYAOW 
DISTRICT 
1. WAT THAM PHRA (PHRA CAVE) 

 
 

 A. Listening and Reading Exercises 
 Phra Cave, the ancient remains is located opposite Chiang Rai beach in the 
area of Baan Pa Or, Moo 5, Mae Yao Sub-district, Muang District, Chiang Rai Province. It 
is about 5 kilometers from Chiang Rai town centre and is easy to get to by 
car, motorcycle or bicycle.  The Phra Cave is located inside a beautiful rock hill, and 
inside the cave, there is a big Buddha Image. There are many Buddha Images to pray 
to. Most of the tourists who are Buddhists stop to pray asking for good luck in their 
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future life.  Some people come to practice meditation and learn about the history of 
the cave and some people give food to the monks who live there.                        
 The Phra Cave is an historical site which King Rama the 7th visited on January 
18, B.E. 2469. There are other caves connected to the Phra Cave; the Chang Luang 
Cave, the Lom Cave and the Why Cave. Tourists can explore the caves and should 
bring appropriate items such as a torch, drinking water etc. 

 There is a traditional ceremony on the 8th full moon in May. Many Buddhists 
join this ceremony which includes the tradition of pouring water over a Buddha image. 
           The cave is occupied by monks who would like to stay in a quiet place to 
practice meditation because silence is an important requirement for anybody who 
wants to practice meditation. Silence is a source of great strength and the cave is a 
perfect place for experiencing this. The cave is not visited at night time. The monks 
stay alone in the cave, which protects them from the weather, and they can keep warm 
in side. 
 Tourist Activities 

 1. Bicycling for exercise 
 2. Walking to visit the beautiful caves 
 3. Buddhists can worship the Buddha or practice meditation in the cave 
 4. The cave’s front area is spacious, shady with little trees, tourists can do 

various activities  
 5. Tourists can swim in the river in front of the cave 
 6. South of the cave, there is a wide variety of food available  
 7. Rubber boat activities 

B. Translate these vocabulary items into Thai 
    Writing and Reading Exercises 
No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 cave   11 torch  
2 ancient   12 annual  
3 remain   13 pouring  
4 prepare  14 meditation  
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5 beautiful   15 necessary  
6 Buddha Images  16 torch  
7 history  17 drinking water  
8 tourists  18 fair  
9 Buddhists  19 join  
10 pray  20 donate  

 

C. Answer the following questions 
    Writing and Speaking Exercises 
            1. What do tourists have to take with them when they visit the cave? 
            2. What is in the Phra Cave? 
            3. Who was the king who went to visit the cave in January 18, B.E. 2469? 
            4. How far is it to the cave from Chiang Rai town center? 
            5. What do Buddhists do at the caver on the 8th full moon in May? 

D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    necessary, ancient, Buddha, meditation, Buddhists 
    ..……………………… needed in order to achieve a particular result 
    ..……………………… of or from a long time ago 
    ..……………………… the holy man on whose life and teachings Buddhism is based 
    ..……………………… to think calm thoughts in order to relax or as a religious activity 
    ..……………………… someone who believes in Buddhism11 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 11Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teaching
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buddhism
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/base
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2. KAREN RUAM MIT ELEPHANT TOUR 

 

 
    A. Listening and Reading Exercises 
 The Karen Ruammit Elephant tour is located at Ruammit Karen Village, Moo 
2, Mae Yao Sub-district, Muang District, Chaing Rai Province which is about 19 Kilometers 
from the center of Chiang Rai. The population who live in the village include various 
hill tribes such as Karen, Akha, Hmong, and Lahu. Tourists can reach the village by boat 
along the Kok River and by car using a convenient and well-built road. 
 The Elephant riding tour at the village is an eco-tourism cooperative which 
is organized by the Elephant Riding Tour Club. Activities include elephant riding, 
community sightseeing, and experiencing the culture and way of life of the hill tribes. 
Furthermore tourists can buy various handicraft products and souvenirs. Tourists can 
ride an elephant to Huay Mae Sai Waterfall through the hill-tribe village. At present, 
there are 25 elephants available for tourists to ride. This village provides tourists with 
a safe environment and gives them the chance to learn about the hillside tribal culture 
in a way that helps support the local communities.  
     The elephant Karen treks provide tourists with an intimate connection with 
beautiful nature and also gives tourists an opportunity to enjoy some of the more 
remote hillside tribes and understand the differences between local tribes. Elephant 
rides are also available to allow tourists to see more space at the nearby local Elephant 
Park that is run by local Karen Villages. 
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       Tourist activities 
             1. Elephant riding to see the tribal way of life around the village and enjoy 
the nature at the village nearby 
             2. Shopping for handicrafts made by the various hill tribes 
             3. Homestays are available for tourists 
             4. Trekking tours to the village nearby 

B. Translate these vocabulary items into Thai 
    Writing Exercise 
No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 elephant riding  11 club  
2 Village  12 through  
3 Province  13 activity  
4 sub-district  14 intimate  
5 District  15 sightseeing  
6 Population  16 souvenir  
7 various tribes  17 culture  
8 eco-tourism  18 waterfall  
9 Cooperate  19 at present  
10 management  20 nearby  

C. Answer the following questions 
    Writing and Speaking Exercises 
           1. How far is it from downtown Chiang Rai to Ruam mit Karen village? 
           2. How many elephants are available in the village for tourists to ride? 
           3. What activities does this village provide for tourists? 
           4. How many travel activities are there in the village? 
           5. What do the villagers sell in their village 
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D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help 
    you. 
    Reading and Writing Exercises 
    Ecotourism, souvenir, cooperate, intimate, sightseeing, 
    ……………………Tourism helps local people and does not damage the environment 
    ……………………a very close friendship or close friend 
    ……………………the activity of visiting interesting places 
    ……………………Something you buy to help you remember a holiday or special event 
    ……………………to act or work together for a particular purpose 
    ……………………to act or work together for a particular purpose12 

 
3. HAD PHAKHUANG (PHAKHUANG BEACH) 

 
     

 A. Listening and Reading Exercises 
          Had Phakhuang is a beach of the Kok River. It is a natural rib of sand in the 
time period from March to May which is the dry season. The water level is very low 
and suitable for rafting and boat riding, along the beautiful beach. There is spot for 
camping or relaxing on the sandy Kok beach.  Tourists who like to go hiking can go to 
the trekking area available in Phanasawan village, Moo 13, Muang Districts, Chiang Rai. 

                                                           

 12Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
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This village is 3 kilometers from the beach and from 30 kilometers from downtown 
Chiangrai. Tourists can reach Phakhuang beach in boats or rafts, travelling along the Kok 
River or by car or motorcycle following the road from downtown Chiangrai. There are 
forests with are suitable for trekking and tourists can see various botanical species and 
the tribal way of life along the trekking way, especially in the Phalae village area where 
local people maintain their traditional culture and way of life. There is a home stay 
available nearby for the tourists who prefer to travel by mountain bike. They can also 
use this route to enjoy the nature and lifestyle of the tribes. The tourists can ride 
mountain bikes along the paths of the village. 
              The word ‘Pha’ in Northern Thai language (Lanna) means 'a big stone' and 
the word ‘khuang’ means 'blocking the running water'. 

         Tourist activities 
      1. Rafting and boat riding, along the edge of the beautiful beach 
     2. Trekking to see the tribal way of life around the village 
       3. Camping in tents and relaxing on the sandy Kok beach 
        4. Relaxing at the homestay with a taste of tribal cuisine 
            5. Mountain biking 

B. Translate these vocabulary items into Thai. 
    Writing and Reading Exercises 
No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 beach  11 surrounding  
2 isle  12 tent camping  
3 nature  13 rich forests  
4 period  14 trekking  
5 dry   15 traditional  
6 season  16 travel  
7 water level  17 mountain biking  
8 shallow  18 route  
9 suitable  19 lifestyle  
10 rafting  20 paths  
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C. Answer the following questions 
    Writing and speaking exercises 
           1. What does “Hard Phakhuang” mean? 
           2. What season is suitable for tourists to go rafting and boat riding? 
           3. What can the tourists experience from trekking in the village? 
           4. How far is it from downtown Chiang Rai to Hard Phakhuang? 
           5. When and how should tourists go to the Hard Phakhuang? 

D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading Exercise 
    surrounding, beach, shallow, rafting, trekking 
    ………………………………to be everywhere around something 
    ………………………….…..an area of sand or small stone near the sea or the river 
    ………………………………having only a short distance from the top to the bottom 
    ………………………………the use of a rubber raft to travel with the current of a river 
    ………………………………the activity of walking long distances on foot for pleasure  
    ………………………………the activity of walking long distances on foot for pleasure13 

4. SONGKAEW PHATTANA AND SONGKAEW WATERFALL 

 

SONGKAEW PHATTANA VILLAGE 
  

                                                           

 13Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
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              A. Listening and Reading Exercises 
 Songkaew Phattana village is a satellite village of Ban Huay Khom Nhok Moo 
10, Mae Yao Sub-district. There are Akha hill-tribes. In the past, the village was located 
on higher grounds on the mountain named Doi Aryo. It then moved to lower lands 
because of a government relocation order. It is a short distance from the new 
community. At the present time, the village is located in the valley surrounded by a 
community forest and valley area, and cool weather. The people maintain their 
traditional way of life. There is a river which flows through the back of the village which 
everybody uses. The river runs from Songkaew Waterfall. 
              When the city community began to grow, the villagers in the Songkaew 
Phattana were influenced by the chance of more prosperity and young people went 
to work or seek opportunities in cities which left the village with few old people. 
              Learning resources within the community of two tributaries include: 
                   1. A visitor’s welcome point and community story telling at the cultural 
center building, rituals and traditions study points of the village 
                   2. Learning about self-reliance through the self-sufficient way of life of 
the community. 
                   3. Hydroelectric power learning resources available in the community. 
                   4. A folk culture show. 
                   Finally, tourists can relax at the homestay with a taste of tribal cuisine. 
  

 
 

Songkaew Waterfall 
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 The SongKaew waterfall was named after the SongKaew Phattana village. 
The tourists can reach the waterfall by the motorbike or on foot. This waterfall is about 
1.5 kilometers from the village with a height of 17 meters. The water falls from a huge 
cliff down to a large basin which is quite deep and suitable for swimming. There is a 
terrace and a reef area where people can sit and relax. Tourists can touch the cold 
water that sprinkles down from the waterfall. 
              Next to the Songkaew waterfall, there are also two other beautiful small 
waterfalls. 
              Tourist Activities 
              1. Studying the history of the village, and the traditional culture 
         2. Mountain biking or walking through the forest 
              3. Being close to nature and experiencing the sprinkling waterfall 
              4. Mountain biking and studying local herbs 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 
No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 acropolis village  11 maintain  
2 higher grounds   12 traditional way  
3 mountain  13 utilize  
4 hill-tribes  14 growing  
5 government  15 villagers  
6 relocated order  16 influence  
7 valley  17 motorbike  
8 community  18 huge cliff  
9 forest  19 big basin  
10 cool weather  20 terrace  

C. Answer these questions 
   Reading, Writing and Speaking Exercises 
    1. Why did the villagers move their village to the lower land? 
    2. How many meters of height is the waterfall? 
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    3. How far is it from the village to the waterfall? 
    4. Where did the villagers live in the past? 
    5. Why did the villagers move their village? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
     Reading and Writing Exercises 
    Mountain, hill-tribes, growing, villagers, influence 
    …………………………a raised part of the earth’s surface, much larger than a hill 
    …………………………a group of people who always live on the hill or mountain 
    …………………………increasing in size or quantity 
    …………………………a person who lives in a village 
    …………………………the power to have an effect on people or things that is able to do 
this14 
 

5. BAAN ARPHA PATTANA 
 

 
 
   A. Listening and Reading Exercises 
 The community (which consists of Akha people) was originally located on 
Doi Bo 2, with Mr. Aga Lehm as village leader. During that period, there were 320 people, 

                                                           

 14Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
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including 45 households, who followed the beliefs and traditions of the Akha people. 
Most of the villagers are engaged in farming, gardening and animal husbandry. 
              Later in 1993, the head of agriculture asked the villagers to resettle in the 
area of Huay Mae Sai. This is the current development of the village. Because the village 
is in a mountainous area traveling is difficult. The Thai government promised to 
allocate 10 rai to each of 25 families, and 170 people moved down in 1993 under the 
guidance of Mr. Ahka Hua, and the new village was named, "Baan Ahka Pattana" Moo 
11, MaeYao. 
              "Akha" means "brave" or "warrior" because of the character of this tribe, which 
originally was originally that of as 'fighter'. In 1854, during the reign of King Rama III, it 
appears that during a march there was a skirmish, because of the interference from the 
Akha who only had spears and knives. 
             The village has a strong community which is well organized and preserves the 
traditional culture and way of life.   Now there is a lack of food. No one owns land, and 
many teenagers go out to work outside the home or in the city. As a result, many 
problems have arisen. 
             To solve the problems, the villagers together have established a homestay. 
The objective of the homestay are: to provide an opportunity for tourists to learn the 
culture and lifestyle of the villagers, who are willing to share their culture, exchange 
knowledge and to welcome tourists into their area of residence and to provide food. 
Staying with the villagers in a homestay gives tourists a chance to experience the local 
traditions and to know about tourist attractions and activities. Tourists can meet local 
people, have experience of a different way of life, in a simple setting amidst nature 
and observe the rustic way of life. 

             Tourist Activities 
                  1. Relaxing at the homestay with a taste of tribal cuisine. 
                  2. Studying traditional and cultural preservation 
                  3. Observing many ceremonies such as the swing ceremony 
                  4. Studying the way of life of the Akha hill-tribe 
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   B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 Community  11 animal husbandry  
2 Originally  12 agriculture  
3 Leader  13 resettle  
4 Period  14 development  
5 including  15 transportation  
6 households  16 convenient  
7 Belief  17 promised  
8 Engage  18 brave  
9 Farming  19 interference  
10 gardening  20 problems  

 
C. Answer the following questions 
   Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where was the Akha’s community originally located? 
           2. What were most of the villagers engaged in? 
           3. Why did the villagers move their village to a lower land? 
           4. What is the name of the village? 
           5. What is the strong point of the village? 
D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
   Reading and Writing Exercises 
   leader, engage, farming, gardening, transportation 
   …………………..a person in control of a group, country, or situation 
   …………………..to employ someone for doing something 
   …………………..used for growing crops and/or keeping animals as a business 
   …………………..working in a garden, growing and taking care of the plants 
   …………………..the movement of people or goods from one place to another15 
                                                           

 15Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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6. BAN JALAE EARTHEN MOLDING MUSEUM 

 
  

  Inside the Ban Jalae Earthen Molding Museum 
  A. Listening and Reading Exercises           
 The Jalae village is a satellite village of the Huay Mae Sai village. the Jalae 
village is on the mountain side about two kilometers from the waterfall. The 
peacefulness of the running water is a gift that nature has given to the people in the 
village. It is about 18 kilometers from downtown Chiangrai. It can be reached by any 
vehicle as the village is located near the road. The Jalae village was first located on 
the higher grounds up the mountain and then moved to lower lands after a government 
relocation order. 
            The museum has been in existence since 2002 thanks to the cooperation 
between the Mirror Foundation and the Jalae villagers, with financial support from the 
Rockefeller Foundation. Inside the museum, there are exhibitions of Lahu and Akha 
culture. There is also the hill tribe feature video presentation for interested tourists 
who want to learn about hill-tribe culture, and there is a traditional and community 
shop. Furthermore, tourists can learn the Jalae way of life which is an original Lahu 
tribe. The museum opens from 08.00–17.00, closes every Wednesday and the entrance 
fee is 20 baht per person. 
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 Tourist Activities 
              1. Studying the history of the village, and the original culture from the 
video presentation 
              2. Mountain biking or walking in the forest 
              3. Studying the hill-tribe’s daily life 
              4. Trekking from the Jalae village to Ruam mit Karen village 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 museum  11 interested  
2 peacefulness  12 furthermore  
3 running water  13 closes  
4 nature  14 way of life  
5 financial budget  15 cooperation  
6 supporting  16 entrance fee  
7 foundation  17 Wednesday  
8 exhibited  18 person  
9 feature  19 learn  
10 video presentation  20 between  

C. Answering these questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Why did the villagers move their village to the lower land? 
           2. How far is it from the village to the waterfall? 
           3. What types of activities are there in the museum? 
           4. How do the tourists go to the village? 
           5. Which hill-tribes are in the village? 
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D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    museum, peacefulness, budget, exhibited, feature 
    ………….…….a building where objects, historical, scientific, or artistic interest are kept 
    ………….…….without violence, quiet and calm 
    .……………….how much person or organization will earn, will need or be able to  
   spend 
   ………………...to show something publicly 
   …………..…….a typical quality or an important part of something16 
 

7. HUAY MAE SAI WATERFALL 
    

  

 A. Listening and Reading Exercises 
              The Huay Mae Sai Waterfall is located in Ban Huay Mae Sai Moo 11, Mae Yao 
Sub-district, Muang District, Chiang Rai. It is far about two kilometers  from Jalae village 
and about twenty kilometers from downtown Chiang Rai. It can be reached by any 
vehicle but if tourists take their own transport, they must transfer to a minibus at the 
Huay Mae Sai village to reach the waterfall which is a journey of about 5 kilometers. 

                                                           

 16 Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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Along the way to the waterfall, tourists will pass through various tribal villages such as 
Yao, Akha and Lahu villages. 
              The Huay Mae Sai waterfall originates from Huay Mae Sai stream, and it has 
headwaters from Doi Bor. The Huay Mae Sai waterfall has two levels, the first level has 
a height of 15 meters and the second level has a height of 20 meters. The area around 
the waterfall is cool enough for relaxing. 

             Tourist Activities 
                1. Experiencing the nature of the cold stream of the waterfall. 
                2. Studying cultural traditions of ethnic groups near the waterfall. 
                3. Elephant riding from the Karen Village. 
                4. Hiking to see the variety of plant life. 

B. Translate the following vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading exercises 

No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 Sub-district  11 headwater  
2 District  12 floor  
3 able  13 second  
4 vehicle  14 height  
5 transfer  15 enough  
6 minibus  16 relax  
7 Along the way  17 holidays  
8 pass through  18 take  
9 various  19 kilometer  
10 tribal villages  20 meters  

C. Answer these questions 
   Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Why did the villagers move their village to the lower land? 
           2. How far is it from the village to the waterfall? 
           3. Along the way to the waterfall, what do the tourists pass? 
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           4. How many levels does waterfall have? 
           5. How far is it from the waterfall to downtown Chiangrai ? 
 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    Headwaters, Holidays, Transfer, Various, Relax 
    …………………..Birthplace of the stream or the river 
    ………….……….a time when someone does not to work, one want to travel or relax 
    …………………..to move someone or something from one place 
    …………………..many different 
    …………………..to become less active and more calm and happy17 
  

8. DOI BOR VIEWPOINT 
 

 
 

In the morning 
 
 

                                                           

 17Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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 A. Listening and Reading Exercises 
             Doi Bor View Point is located at Moo 11, Mae Yaow Sub-district Muang District, 
Chiang Rai Province, about 23 kilometers from Chiang Rai. The view point is on the Doi 
Bor mountain range, a height of 945 meters above sea level. From this viewpoint visitors 
can see a view of wide fields, and the whole landscape of Chiang Rai, the view is unique 
in the winter with a beautiful sea of mist and at night visitors can see the bright lights 
of downtown Chiang Rai. In the early morning there is a breathtaking view of the rising 
sun. The most popular activity for tourists is camping in the cool weather. Tourists can 
camp for free overnight at the campsite. Mae Yao Sub-district municipality has arranged 
staff to assist visitors from November to the end of January each year. Tourists can 
reach this point by car or motorcycle. 
 

 
  

In the evening 

             From the view point, tourists can go to visit Yafu village where a Lahu hill tribe 
lives. The village is located on the mountain 629 meters from the viewpoint. Inside the 
village there are 35 home stays available for the tourists. Visitors cannot stay overnight 
at the viewpoint. On average there are between five and ten people who visit per day. 
Most foreigners stay at the home stays and study the local way of life. There are many 
foreigners in the major festivals such as the Kwai Wah are about 10 to 20 tourists. There 
are 5 young people, who are community guide to foreign tourists. Staying at one of the 
home stays, you will be given the opportunity live a different kind of life, and interact 
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and exchange culture will the local hillside tribes. Money for home stays goes directly 
to the communities, giving support to preserve their culture and way of life. 

             Tourist Activities 
             1. Enjoying the mist and the beauty of nature 
             2. Staying in a tent and experiencing beautiful nature 
             3. Relaxing at a homestay with a taste of tribal cuisine 
             4. Hiking activities 
             5. Studying the hill tribes’ ways of life 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 mountain range  11 overnight  
2 distinctive  12 average  
3 wide field  13 foreigner  
4 landscape  14 major festivals  
5 winter  15 members  
6 sea mist  16 community guide  
7 rising sun  17 opportunity  
8 popular activity  18 interact  
9 tent camping  19 exchange culture  
10 cool weather  20 preserve  

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. How far is it from Chiang Rai Province? 
 2. What can tourists see when they are on the view point? 
 3. What is the most popular activity for the tourists? 
 4. When is the suitable time for tourist to visit the view point? 
 5. How is the homestay important? 
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D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
 Reading and Writing Exercises 

 distinctive, sea mist, popular activity, overnight, opportunity 
………………….…....something that is distinctive is easy to recognize because it is different 
from other things 
…………………..…..thin fog produced by very small drops of water collecting in the air just 
above an area of ground or water 
…………………..….the liked, enjoyed situation in which a lot of things are happening or 
people are active 
…………………..….for or during the night 
…………………..….an occasion or situation that makes it possible to do something that you 
want to do or have to do18 
 

9. DOI BOR RAYAL HIGHLAND AGRICULTURAL DELELOPMENT STATION 
    A. Listening the story from your teacher and reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 

 
 

                                                           

 18Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged.  
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     Doi Bor Royal Highland Agricultural Development Station is located in Baan 
Leubeu with is a satellite of Phannaswan village, Moo 13, Mae Yao Sub-district, Muang 
district, Chiang Rai Province, in the Doi Bor National Forests. This place is the Royal 
Highland Agricultural Experiment Station of Her Majesty Queen Sirikit, which is graceful 
bestowal to the people in Mae Yao. On 31st January, 2547, Her Majesty Queen Sirikit 
visited the Doi Bor to learn about the problems which occurred with hill-tribes, and 
how the area of approximately 15,000 Rai which was degraded forest could 
be  rehabilitated and how natural resources oils be conserved. At the station there is 
a surveyed and divided area of 543.73 Rai for farming demonstration plots with new 
agricultural plans for the people. At the station local farmers can acquire new 
knowledge to take back and apply to their own land. This area is also the location of 
the work pavilion of Her Majesty Queen Sirikit. 
             There are 3 villages under the station. Traveling to the Doi Bor RoyaI High| 
and Agricultural Development Station is easy. People take the road from Chiang Rai- 
Karen Ruammit of 18 kilometers, then turn right onto a dirt road and follow this for 
17 kilometers to the agricultural development station; a total distance of 35 
kilometers. 
             Tourist Activities 
                  1. Visiting the Royal Project Hill. 
                  2. Walking in the forest and studying wild plants 
                  3. Studying the ethics, beliefs of ethnic groups 

        4. Studying agriculture in the highlands  

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning No Vocabulary Meaning 
1 highland  11 area  
2 agricultural  12 location  
3 National Forest  13 turn right  
4 station  14 totally  
5 Her Majesty Queen  15 distance  
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6 great grace  16 traveling  
7 kilometer  17 sub-district  
8 work pavilion  18 surveyed  
9 dirt road  19 new plan  
10 place  20 divided  

C. Answer the following these questions 
   Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where is Doi Bor Royat Highland Agricultural Development Station? 
           2. What are the villagers’occupations? 
           3. What have they received from the Royal Highland Agricultural 
Development Station? 
           4. How many villages are there in the project? 
           5. How do tourists go to visit the project? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    National Forest, traveling, highland, distance, kilometer 
    ……………..……..an area of a country that is protected by the government because of  
    its natural beauty or special history 
    …………………....the activity of making journeys 
    …………………….a mountainous area of a country 
    ………………..…..the amount of space between two places 
    ………….……..….a unit of measurement of length19 
  
 
 
 

                                                           

 19Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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 4.5.2 ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 จากการลงภาคสนามนอกจากจะได้ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวยังได้พบกับประเพณี
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะส่งเสริมและ
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าให้เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จึง
ได้น าข้อมูลด้านวัฒนธรรมชนเผ่ามาจัดท าเป็นชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพ่ือใช้ในการอบรมให้ความรู้
แก่ควาญช้าง ชุมชน เยาวชน และผู้ที่สนใจ ได้สื่อสารกับชาวต่างชาติ ดังนี้ 

ENGLISH LEARNING PACKAGE FOR ETHNIC GROUPS IN MAEYAOW 
DISTRICT 
 A. Listening and Reading Exercises 
              Hill-tribes is a term for of the various tribal peoples who immigrated from 
China, Tibet and Burma, over the past few centuries. They now inhabit the remote 
border areas between Northern Thailand, Laos and Myanmar (Burma). These areas are 
known for their thick forests and mountainous terrain. The five major hill-tribes within 
Maeyaow Sub-district are 1.Akha, 2.Karen, 3.Lahu, 4.Hmong, 5.Mien (yao) and, 6.Tai Lue, 
each with a distinct language and culture. 
             The hill-tribes are subsistence farmers who use slash and burn agricultural 
techniques to farm their heavily forested communities. Tighter conservation of 
Thailand’s virtually depleted forests, however, has forced hill-tribe people to abandon 
their traditional agricultural method. Prior ally, hill-tribe were also a migratory people, 
leaving land as it became depleted of natural resources. This migratory pattern, 
however, is not possible in modern Thailand. 
             The issues confronting hill-tribe people in modern Thailand include poverty, 
land rights, drug abuse, racism, cultural erosion, human trafficking, and overall lack of 
education, and most importantly, the lack of Thai citizenship for nearly 30% of all 
qualified people. Without Thai citizenship, one is not eligible for any of the state rights 
or benefits, including free secondary education, the right to vote or discounted health 
care. 
             The Community Based Tourism poses additional benefice for the hill-tribes. 
Organized tours, homestay and trekking in the forest provide income to the residents. 
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Rather, the money goes to travel agencies located in the village. In the past, Thailand 
has guides from these agencies are often Thai people who know little about the culture 
and lifestyle of the hill-tribes, and consequently provide inaccurate information to 
tourists. These city guides frequently treat hill-tribe communities like poor people; 
tourists come to the village, take pictures, and leave, without interacting or truly 
experiencing the hill-tribe way of life. 
             To solve the problems, both the hill-tribe and local organization have formed 
a partnership to establish a tribal community guide to provide accurate information to 
tourists and the hill-tribes can have jobs and earn money. 
             The hill-tribe community Base of Mae Yao Sub-district seeks to provide the 
aid in the preservation of the hill-tribe culture and combat the current issues. 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 
 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 migrate  11 cultural erosion  
2 century  12 human trafficking  
3 inhabit  13 citizenship  
4 mountainous terrain  14 resident  
5 distinct  15 inaccurate  
6 issue  16 information  
7 poverty  17 experiencing  
8 land rights  18 poor people  
9 drug abuse  19 interacting  
10 racism  20 additional problem  

 

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where did the hill-tribes migrate from? 
           2. How many different hill-tribes are there in Mae Yao Sub-district? 
           3. What kind of agricultural practices do they follow? 
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           4. What percent of the people lack Thai citizenship? 
           5. Why do city guides provide tourists with some inaccurate information? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    immigrate, issue, poverty, citizenship, inaccurate 
    …………………….to come to live in a different country 
    …………………….a subject or problem that people are thinking and talking about 
    …………………….the condition of being extremely poor 
    …………………….the state of being a member of a particular country 
    …………………….not correct or exact, or not able to do something correctly20 
 

THERE ARE FIVE HILL-TRIBE GROUPS IN MAEYAOW SUB-DISTRICT 
 

 
 
1. HISTORY OF AKHA HILL-TRIBES AND THEIR WAYS OF LIFE 
     A. Listening and Reading Exercises 
              The word ‘Akha’ means ‘warrior’ and is derived from the character of this 
tribe, who were originally known as fighters. In 1854, during the reign of king 

                                                           

 20Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged.  
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Rama III reigns, it appears there was a skirmish in which the Akha fought with only 
spears and knives. 
              The Akha hill tribe originated in Yunnan in Southern China. Yunnan has the 
highest Akha population. Over several centuries many Akha have been migrating 
southward from their original home. In the middle of the 19th century significant 
numbers were moving into the Kengtung State, the easternmost part of the Shan State 
of Burma. The first Akha hill tribe village in Thailand was probably established in 1903 
in the Phaya Phrai area on the Burmese border. Phaya Phrai is in Mae Fah Luang District, 
Chiang Rai Province. 

 The Akha’s ceremonies include the following: 
              The grain collection ceremony is a family ritual for the last grains of rice from 
the farm that are collected during February or March. After they are collected they are 
kept in the house for the children to grow rice the following year. 
              Not burn fires on the farm ceremony: shows that the season is burned 
down in preparation for the planting area and it is dedicated to the mercy of the dead 
animals from burning the field, which is reconciliation by stopping their work for 1 day 
during March or April. 
              New season ceremony: this new season ceremony celebrates the change 
from summer to the rainy season. The people start growing and also regarded as Akha 
children. Eggshells are dyed red and put in hanging baskets. This ceremony is also 
called the ‘Tradition of Red Egg’ festival. The villagers stop working, and stay in their 
villages. 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
      Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 character  11 dedicate  
2 fighter  12 mercy  
3 appear  13 rainy season  
4 southward  14 eggshell  
5 original home  15 basket hanging  
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6 establish  16 probably  
7 border  17 interference  
8 collection  18 dead animal  
9 preparation   19 reconciliation  
10 planting area  20 summer change  

 
C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where is the highest Akha population? 
           2. Where did Akha migrate from? 
           3. What do they do in the grain collection ceremony? 
           4. What do they do in the not burn fires on the farm ceremony? 
           5. What is the importance of the new season ceremony? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    appear, southward, original home, border, collection 
    ………………………..to start to be seen or to present 
    ………………………..towards to south 
    ………………………..the home they were horn 
    ………………………..the line that divides one country from another 
    ………………………a group of objects of one type that have been collected by 
    someone21 
 

2. KAREN HILL-TRIBES: HISTORY AND CULTUBE 
   A. Listening and Reading Exercises 
     Where the Karen hilt tribes originated from is not clear but Tibet and the 
Gobi desert are possible homelands of the Karen. They are Southeast Asian people. 

                                                           

 21Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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What is clear is that the Karen have been living in Burma for many centuries. In 
the18th century Karen state, where did they live? Karen have lived in fifteen provinces 
in Thailand. These are all along the Burmese-Thai border from Chiang Rai, Chiang Mai, 
Mae Hong son, Tak, kanchanaburi. 
 The Karen Religion 
     In the past, most Karen hill-tribes believed in spirits. They are dictated to by 
spirits. They paid respect the spirits such as the "Lord of Land and Water" who controls 
the productivity of the land and calls upon the rice spirit to grow. Many people of the 
Karen hill tribe were converted to Christianity by the missionaries, some still practicing 
animism or have become Buddhist. 

 The way of life of the Karen 
              The Karen hill-tribes have an independent way of life. Most of the ancient 
Karen were engaged in paddy farming in the wild, gardening, growing vegetables 
according to the season, and reared domesticated animals for food rather than 
for trade. They depended on the forests and lived together in large groups. 
 Important festivals of the Karen 
              As many Karen hill tribe people have been converted to Christianity, they 
celebrate Christian festivals such as Christmas and Easter. During Easter the Karen also 
engage in 'finding the egg'. Buddhist Karen celebrate the New Year in January. Karen 
people have traditions associated with rituals, spiritual sacrificing by killing chickens -  
making curry, boiling, and  tying the wrists of people with white holy string. Other 
traditions include: 
              Wedding Ceremonies  
    Women will choose spouses themselves. The bride will have to wipe her 
dresses for the bridegroom. Both the bride and groom must kill pigs, kill chickens for 
sacrificing to the spirits. It is a ritual which tells the ancestral spirits. Food is served to 
their guests on the wedding day. Married men must stay at the bride’s home for one 
crop season. After that both will separate to build a house close together according to 
the Karen tradition. 
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 The Karen New Year Festival 
              The leader of the village will identify the day for the New Year in advance, 
because each village will have a different start to the New Year which is a day sometime 
in January. It is a ceremony that means the beginning of the agricultural season and 
demonstrates the importance of living peacefully. 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Reading and Writing Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 originate  11 bride  
2 desert   12 groom  
3 possible  13 crop season  
4 homeland  14 guest  
5 control  15 wedding  
6 productivity  16 separate  
7 domesticate animal  17 identify  
8 celebrate  18 require  
9 sacrificing  19 marriage  
10 ancestral spirit  20 associated with  

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where did the Karen hill tribes migrate from? 
           2. At the present time, where do they live? 
           3. What is Karen tradition associated with? 
           4. Why must both the bride and groom kill animals? 
           5. What is the purpose of celebrating the New Year? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
     Reading and Writing Exercises 
    happen, originate, homeland, celebrate, sacrifice 
    …………………….(of a situation or an event) happens to someone or something, it has 
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    an effect on him, her, or it 
    …………………….to start something or cause it to happen 
    …………………….the country you were born in 
    …………………….to take part in special enjoyable activities in order to show that a 
    particular occasion is important 
    …………………….to kill animals or a person or give something for offering them to gods 
    or spirits22 
 

3. LAHU HILL TRIBE’S THE WAYS OF LIFE 
    A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 

 

Lahu’s traditional dress 

 Listening and Reading Exercises 
 Lahu’s traditional dress 
              The word ‘Lahu’ means ‘hunter’ and derived from the fact that the Lahu 
are skilled at living and hunting in the forest. For example, they are skilled at shooting 
birds and squirrels. Their name for hunter is therefore used by outside people as well. 
In the village, tourists can find tools for hunting created from the Lahu traditional 
knowledge. 
               
 
                                                           

 22Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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              The way of life in the forest 
              People in the Lahu or Moo-ser tribe live their lives closely connected with 
nature. The Lahu live follow tradition and pay respect to their ancestry. They believe 
in the spirits of nature. Anyone who respects nature will be protected. If one does not 
respec nature, there will be negative repercussions. Therefore, their traditional way of 
life is governed by these principles. 
 The To-bo who is a spiritual leader of the village builds his house at the front 
of the new village. There are no houses that surround his house because it would be 
disrespectful. The Lahu house or the Ho-yoe is used as a place to hold sacred 
ceremonies and is located near the To-bo’s house. Every full moon and dark moon of 
the month is the village lent and ceremonies are held that day to ask for blessings. The 
To-bo leads the ceremonies. 
           The Che-keu dance is also performed during this time and during other 
ceremonies as well as they are ceremonies to ask for blessings from the gods and 
spirits. 
 The cleansing ceremony is another beautiful ceremony that shows respect 
to the elders. The elders will give their blessings to the younger generation. Lahu take 
pride in being independent and are known for their skills in hunting because Lahu 
means a person who is skilled at living in the forest. 
              The Lahu are well known for weaving and stitching handicrafts. The fabrics 
that are produced show the skill and precision of the women almost to a point that it 
is hard to believe that the fabrics were made by hand. 
             Apart from the traditions still practiced in the home of the villagers, there is 
a museum that the jalae village built with the Mirror Foundation to present the old 
culture and traditions from their traditional dress and accessories to the tools that they 
used in the old days. The center shows how the villagers can preserve their own culture 
and present it to the people that come to visit the village. The life of the hill tribes on 
the mountains is a simple life where one must depend on oneself and live closely with 
nature, strength, determination and strong traditional knowledge together with an 
understanding of nature and appreciation for simple life does exist. Tourists may find 
it and experience them in the Jalae village. 
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B. Translate the vocabulary items into Thai  
    Reading and Writing Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 hunting  11 precision  
2 ancestry  12 museum  
3 repercussion  13 accessory  
4 blessings  14 preserve  
5 generation  15 strength  
6 disrespectful  16 determination  
7 sacred  17 knowledge  
8 cleansing  18 understanding  
9 weaving  19 appreciation  
10 fabrics  20 experience  

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. What does the word ‘Lahu’ mean? 
           2. What do they believe in? 
           3. What is the duty of the To-bo? 
           4. What is the purpose of the Che-keu dance? 
           5. What is the purpose of the museum? 
D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
     Reading and Writing Exercises 
    Hunting, repercussion, blessing, generation, disrespectful 
    ……………….chasing and killing an animal or bird for food, sport, or profit 
    ……………….the effect that an action, event, or decision has on something especially 
    a bad effect 
    ……………….a request by someone for priest or monks to take care of a particular 
    person or their family to have lucky. 
    ……………….all the people of about the same age within a society or within a same 
    family 
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    ……………….to show a lack of respect towards someone23 
 

4. HMONG HILL TRIBES; HISTORY AND THE WAY OF LIFE 
     A.  Listening and Reading Exercises 
              Nobody knows exactly where the Hmong people came from. It is speculated 
that the Hmong migrated from Tibet, Siberia and Mongolia into China and inhabited the 
region along the Yellow River for about 3,000 years. Hmong tribesman had lived in 
China for several centuries until about the 17the century. The Chinese king of the Meng 
dynasty changed his policy of suppressing the Hmong. Because the Hmong are mostly 
male, they look similar to Russian men. Chinese people thought that the Hmong were 
Russian people. This is why the Hmong crackdown is happening. The Hmong did not 
surrender to and accept Chinese Culture. The Hmong are mountain people and were 
thought to be barbaric and vandals, and there has been fierce fighting in many places, 
such as in the city of Yunnan. 
 

 
 

Hmong’s Dance 
             
               
 
 The Hmong New Year Festival 

                                                           

 23Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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              Hmong people celebrate all together, not in one village, but in almost all 
the villages. They call the New Year celebration ‘Eat the thirtieth’; being the day they 
stop working. Hmong set their New Year Festival from the first to the third or more after 
the end of the twelfth month. The time that Hmong people have this festival is 
between November and January. The western New Year is now popular in Thailand. 
Many people wait up and count down the last moments before the end of one year 
and the beginning of the next. 
              Wedding Ceremonies  
              When a man and a woman know each other, love each other, and want to 
live together, both will return to their own homes and the man comes to take the 
woman from the house of the woman's family, taking her through the spirit door of the 
house, because it is Hmong culture, after the man and woman returned to the house 
of the man, and man’ parent takes a chicken to rotate around their heads in 3 round, 
called ‘or’ for welcoming the woman into the house. The groom's father has to inform 
the woman’s relatives within 24 hours that now his son has taken their daughter as his 
daughter-in-law, the woman’s parent do not have to worry  about their daughter. The 
people who go to tell the news, the Hmong called ‘Maegong’. 
             Parents will inform the man (Maegong) that you will be back. It means that 
the woman’s parents want to arrange a wedding. Hmong people usually live together 
for the first two or three months or maybe a year. But today, society is changing 
according to the technological age. Nowadays Hmong people set the wedding within 
3 days. 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Reading and Writing Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 Speculated  11 Welcoming  
2 Tribesman  12 Daughter  
3 Century  13 Groom  
4 Deform  14 Changing  
5 pronunciation  15 Technological age  
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6 movement  16 popular  
7 fortune  17 counting  
8 Spirit door  18 wedding  
9 return  19 parent  
10 rotate  20 arrange  

 

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where did Hmong hill-tribes migrate from? 
           2. Why did the king of China under the Meng dynasty suppress the Hmong 
people? 
           3. What is the purpose of the New Year Ceremony? 
           4. How do they organise a wedding ceremony? 
           5. Why did Chinese people think Hmong were Russian people? 
  

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
     Reading and Writing Exercises 
     Tribesman, century, deform, movement, rotate 
     …………………….a man who belongs to a tribe 
     …………………….a period of 100 years 
     …………………….if something deforms, its usual shape changes and becomes spoiled 
     …………………....a change of position 
     …………………….to turn or cause something to turn in a circle, especially around a  
    fixed point24 
  

 
 
 
 

                                                           

 24Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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5. MIEN (YAO): HISTORY AND THE WAY OF LIFE 
    A. Listening and Reading Exercises 
 

 
 

Mien’s Dressing 
             Mien (Yao) has been placed in the Mongolian race is the Tibetan Chinese 
family. The word ‘Mien’ first appeared in Chinese records. It appeared in the documents 
of Tang Dynasty, its name is Mo in China. Yao means “people who are not under the 
power of anyone". It is said that about 2,000 years ago, their ancestors settled around 
the Ton Ting Lake, near the Yangtze River. They did not summit to the state rulers and 
did not accept the state oppression. They migrated into the jungle on higher mountains. 
They settled there and built their houses with their own hands to protect their freedom, 
which is called ‘Yao’.   
 Wedding Ceremonies 
              When a girl is fifteen years old she can choose a spouse by herself. When 
selecting a spouse she should not choose someone who has the same surname, 
because the Mien people believe that one who has the same surname is a relative. 
An older sister should get married before a younger sister. If the younger sister gets 
married before the older sister, the younger one has to do a ceremony of apology to 
the older one.  
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 When the couple falls in love with each other, the male goes to tell his 
parents or relatives permission to request the female from her parents according to 
the traditional right. 
              Mien religion  
              Most Miens pay respect to spirits. These spirits can be ancestral spirits or 
general spirits. Every house has a shrine where the ancestral spirit lives. Mine people 
believe in the supernatural and holy things as well as superstitions and predicting the 
future and important rituals. There is a pregnancy ritual, rituals for births, ordinations, 
commiserations, marriages, funerals, and New Year ceremonies. They follow Taoist 
beliefs combined with beliefs in gods and spirits. The basis of Mien belief is the 
acceptance of the power of gods, guardian spirits of the forest or the supernatural. 
 Forest Spirit Apologizing Ceremony 
              Apologizing to any spirit in the forest is a traditional Mien ritual  a Mien 
tradition, which has been passed on through many generations and is performed to 
this day. Mine people believe this ritual can help people who did something wrong or 
unintentionally blasphemed to wild spirits. When wild spirits are angry, they cause 
illness to the person who blasphemed and this illness cannot be healed. Usually, the 
ceremony is about apologizing to the forest spirits. 
         A person in the family has to organize the ceremony asking a shaman to perform 
it. The shaman   asks the ancestral spirits for the cause of the illness, and the spirit will 
answer explaining the cause of the illness, what the sick person has done to offend the 
spirit and the shaman will say what to bring to offer to the forest spirits and he will find 
an auspicious day which is suitable in order to apologize the spirits. 

B. Translate these vocabulary items into Thai language 
    Reading and Writing Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 appear  11 funeral  
2 record  12 rituals of birth  
3 document  13 ordination  
4 submit  14 commiseration  
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5 consent  15 marriage  
6 oppressive  16 pregnancy  
7 relative  17 offering  
8 supernatural  18 illness  
9 superstition  19 unintentionally  
10 prediction  20 apologizing  

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where did the history of Mien appear? 
           2. Why did they migrate into the jungle on higher mountains? 
           3. What does a younger sister do if she gets married before an older sister? 
           4. What do Mien believe? 
           5. Why do Mien apologize to the forest spirits? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
    funeral, record, document, ordination, illness 
    ……………………a (usually religious) ceremony for burying or burning the body of a 
    dead person 
    ……………………to store sounds or moving pictures using electronic equipment so that  
    they can be heard or seen later 
    ……………………a paper or set of papers with written or printed information 
    ……………………the act or ceremony of making someone a priest or other religious 
    leader 
    …………………….a disease of the body or mind25 
 
 

6. LIFESTLE AND CULTURAL IDENTITY OF TAI LUE 

                                                           

 25 Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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    A. Listening and Reading Exercises 
 

 
 

Tai Lue’s Dancing 
             The Tai Lue living in  Xishuangbanna in Yunnan, China have occupations in 
agriculture and weaving, and mostly populate the river basin in the city of Jinghong, 
which was the capital of the Xishuangbanna region in the past. They created their own 
spoken and written language long ago. The Tai Lue language is classified under the Tai 
languages and there are many words similar to words in the northern Thai language. 
              A reason for the Tai Lue’s migration was when Thailand had to fight to evict 
the Burmese from the north of Thailand, and seize the city of Chiang Saen from Burma. 
At that time, the army in northern Thailand whose leader was Chaow Kawila, the king 
of Chiang Mai City occupied Xishuangbanna, and took the opportunity to bring prisoners 
of war into Thailand. They had settled in Thailand for more than 200 years. Tai Lue 
settled in many places in Southeast Asia such as China, Myanmar, Laos, Vietnam and 
Thailand. 
              There are many reasons for Tai Lue’s migration, for example; 
                   1. The Tai Lue were invaded by the Chinese military. 

     2. To follow relatives who had relocated before 
     3. To find resources that were abundant, and a peaceful, calm and right  
         Terrain 
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              The Tai L'Ue religion 
Tai Lue believed Buddhism; and adhered to the  life of a Buddhist  

Buddhism. They built many temples in many communities; every community has a 
temple, with artistic ornamentation and beautiful architecture. It has always been 
beautifully restored and maintained, even up to the present day. Their traditions 
embrace many religions which have traditionally been associated with many activities 
such as customs and traditions, etc. Their culture has also been promoted; a very 
beautiful, unique roof on the churches or the cathedrals which have two stories. They 
also believe and pay respect to a variety of spirits associated with animism. 

Tai Lue clothes 
Tai Lue have a unique way of dressing. Their shirts have long sleeves,  

a ripped chest, high waist worn with a sarong or pants sewn from other types of fabric. 

B. Translate these vocabulary items into Thai 
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 Identity  11 Seize  
2 Weaving  12 Army  
3 occupation  13 adhere  
4 capital  14 temple  
5 Region  15 art  
6 alphabets  16 architecture  
7 language  17 restore  
8 classify  18 maintain  
9 northern  19 clothing  
10 chasing  20 Apparel   

C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
           1. Where did the Tai Lue immigrate from? 
           2. What are their occupations? 
           3. What Tai Lue  things are similar to the north of Thailand? 
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           4. Which religions do they follow? 
           5. What is special about their temple architecture? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
   Identity, occupation, capital, classify, architecture 
   …………………who a person is, or the qualities of a person or group that make them 
   different from others 
   …………………a person’s usual or principal work or business, especially as a means of 
   earning a living 
   …………………a city that is the centre of government of a country or smaller political 
   are 
   …………………to divide things into groups according to their type 
   …………………the art and practice of designing and making buildings26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 26Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010) Unpaged. 
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           4.5.3 ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ดังกล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า แหล่งท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เป็นสถานที่ที่
ชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยววันละไม่น้อยกว่า 50 คน โดยจะไปนั่งช้างชมธรรมชาติ ต่าง แต่ควาญช้าง 
ประชาชน แม่ค้า คลอดถึงเยาวชนที่อยู่ในพ้ืนที่ไม่มีความความรู้ หรือ ทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรที่จะสนับสนุนส่งเสริมควาญช้าง และประชาชนในพ้ืนที่ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก 
จึงได้จัดท าชุดความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวขึ้น เพ่ือเอาไปอบรมพัฒนาควาญช้าง และประชาชน ให้มี
ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ โดยมีหัวข้อดังนี้ 
 

Lesson 1 
Receiving a visitor 

Speaking Exercise 
1. Greetings (things that you say at the beginning of a conversation) seem straight 
forward and easy for English learners. However, they are essential to conversation. You 
need good greetings to be understood well while tourists are traveling in our country. 
 Notice: Speak to people: there is nothing as nice as a cheerful word of 
greeting. 
 Smile to people: it takes seventy-two muscles to frown, only fourteen to 
smile. 
 Call people by name; the sweetest music to anyone’s ears is the sound of 
their own name. 
 Be friendly: you can make friends by being friendly. 
 Be helpful: act as if everything is a genuine pleasure. 
 Be interested in people: you can like everyone if you try. 
 Consider the feelings of others: it will be appreciated.27 
 Examples of the words which we use for greeting people: 
 Good morning 
 Good afternoon 

                                                           

 27Leo Jones, Welcome! English for the travel and tourism industry, (Cambridge 
university press, 1998), p.11. 
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 Good evening 
 Welcome to BAN RAUMMIT ELEPHANTS TOUR 
 Welcome to HUAY MAE SAI WATERFALL 
2 Introducing yourself 
 May I help you? 
              May I introduce myself? My name’s Jakeu Malae. 
              Let me introduce myself. I’m Junpeng keawwong. 
              I’m a shop owner. 
              I’m a sale of gift.  
3. Being friendly and helpful 
              How was your trip? การเดินทางเป็นอย่างไรบ้างค่ะ/ครับ 
              Are there any problems? มีปัญหาอะไรไหมค่ะ/ครับ 
              Is everything all right? ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมค่ะ/ครับ 
              Have a good trip? เที่ยวให้สนุกนะค่ะ/ครับ 
              I’m happy to meet you. ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ/ครับ 
 Welcome! Please make yourself at home 
 ท าตัวตามสบายนะครับเหมือนกับอยู่ที่บ้านคุณ 
4. Offering to be an assistance to tourists 

    1. May I help you? ต้องการให้ช่วยอะไรไหมค่ะ 
    2. What would you like to do? คุณต้องการท าอะไรบ้างค่ะ/ครับ 
    3. What would you like to see? คุณต้องการดูอะไรบ้างค่ะ/ครับ 

              4. Would you like to go to the DOI BO VIEW POINT? 
 5. If there’s anything I can do to help, please let me know. 
 หากมีอะไรให้ผมช่วยกรุณาบอกด้วยนะครับ 
 6. Let me know if there’s anything I can do. 
 กรุณาบอกด้วยนะครับ หากมีอะไรให้ผมช่วย 
 7. I’m here if you need me. 
 ผมอยู่ท่ีตลอดนะครับ หากคุณต้องให้ช่วยเหลือ 
 8. If you need me, call.28 

                                                           

                        28Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, (the 
McGaw-Hill Companies, Copyright. 2011), p.4. 
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 หากต้องการความช่วยเหลือ โทรมานะครับ 
5. Welcoming someone who has returned and expressing surprise at meeting  
   someone 
     Welcome back! 
     Welcome back to Thailand! 
     Welcome back again 
     Where were you? 
     Where have you been? 
     Where did you go? 
    What a surprise to meet you here! 
   Imagine meeting you here! 
    Fancy meeting you here. 
    Never thought I’d see you here! 
    What are you doing in this neck of the woods? 
  Neck of the woods = part of town, location 
    What are you doing out of the office? 
    Where’ve you been hiding yourself? 
    Have you been keeping busy? 
 You been keeping busy? 
 Been keeping busy?29 
6. Asking people: Listen the examples and then ask people to do things 
 1. You want a receptionist to order a taxi for you. 
         Could you order a taxi for me, please? 
 2. You want a travel agent to cancel your booking. 
         Could you cancel my booking, please? 
 3. You want a taxi driver to take you to the Jalae Museum 
         Can you take me to the jalae Museum? 
 4. You want room service to bring you some sandwiches. 
         Can the room service to bring me some sandwiches? 

                                                           

 29Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, (the 
McGaw-Hill Companies, Copyright, 2011), p.5. 
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 5. You want a porter to take your suitcases. 
        Can the porter to take me suitcases?30 
7. When someone is leaving on a journey 
 Bon voyage! 
 Have a good trip! 
 Have a nice flight. 
 Have a nice trip. 
 Have a safe trip. 
 Have a safe journey. 
 Drive carefully. 
 Take care of yourself. 
 Take care. 
 We’ll miss you. 
 All the best.31 
8. Explaining basic tourist information 
               Explain the basic information of tourist attractions. It provides tourists with 
a basic understanding and gives them a chance to explore the history and culture of 
the tribe. 
 Examples of basic tourist information 
 "Akha" means "brave" or "warrior" because of the character of this tribe, 
but originally as a fighter before. As in history, in 1854, King Rama III reigns. It appears 
that during the march there was a skirmish, because of the interference from the 
Akha who only had spears and knives.  
 
 
 

                                                           

 30 Adapted from John Eastwood, English for Travel, (Oxford University Press, 2010), p. 

71. 

 31 Richard A. Spears and other, Conversational American English, (the McGaw-Hill 
Companies, Copyright, 2011), p.13. 
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Lesson 2  
Giving Directions 

Speaking Exercise 

2.1 Giving Directions 
 1. Go straight on until you get to the Kok river. 
 2. Turn left into Huay Mae Sai Stream. 
 3. It’s opposite the Jalae Village. 
 4. It’s next to the Huay Mae Sai Village. 
 5. It’s on the Doi Bor. 
 6. It’s at the end of Ruam mit Village. 
 7. It’s just behind this village. 
 8. It’s between the school and the village. 
 9. Turn right at the corner. 
 10. It’s in front of the school.32 
  

2.2 Asking the way on foot 
Conversation 1 
Tourist    Excuse me, I’m looking for the Tourist Information Centre. 
Volunteer Guide Keep on this road. 
Tourist   This road here, yes. 
Volunteer Guide You’ll come to another one of these pedestrian crossings. 
Tourist    Down this way? 
Volunteer Guide Yes. Not the first one, the second crossing. 
Tourist   Yes. 
Volunteer Guide Walk over the crossing, and there’s turning to the left. Go up  
   there. 
Tourist   Yes, what’s the name of the road? 
Volunteer Guide Park Street 

                                                           

 32 Adapted from Travel English, (www.learnhotenglish.com, learn hot English 
publishing), p.36. 
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Tourist    Park Street! 
Volunteer Guide  Yes, go up there and the Tourist Information Centre is on – is 
   about a hundred yards up there on the right hand side.33 
 

Lesson 3 Souvenirs Shops 
Conversation 

 Please read the following dialogue between the Saleslady and tourist. 
 Saleslady: Good afternoon sir! Welcome to our store. 
 Tourist: Good afternoon. Are there souvenirs in this store? 
 Saleslady: Yes, there are. Can I help you with anything? 
 Tourist: I’m looking for gifts for my family and friends at home. Is there 
anything you can recommend? 
 Saleslady: Try section 3. That aisle has many unique and local items in it. 
 Tourist: Thank you. May I look around the shop? 
 Saleslady: Of course sir. Just call me if you need any assistance. 
 Tourist: Thank you. Can you please help me choose a nice souvenir? 
 Saleslady: There you are. It was made of teakwood. Its name is Lucky Doll. 
   It will make you and your family has good luck all the year. 
 Tourist: Ok. How much is this? 
 Saleslady: It costs 400 Thai baht. 
 Tourist: Can you lower your price? 
 Saleslady: Yes, it costs 350 baht. 
 Tourist: Ok. I will buy it. 
Please read the vocabularies and expressions with its definition and sample 
sentence. 
Vocabulary Sentences 
souvenir There are many souvenir shops in Baan Roum mit. 
recommend The doctor recommends that you should stop smoking. 
section We have to go to the stationer section of the super market. 

                                                           

 33 Adapted from John Eastwood, English for Travel, (Oxford University Press), p.70. 
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aisle My friend, John Golding is seated in the front aisle of the cinema. 
assistance If you need any assistance with you seat belt, just call the flight 

attendant. 
unique The unique of the Mien people is red dressing. 
local I’m a local people here. 
lucky I’m a lucky man because my wife is a good woman. 

 
Please use these vocabularies below for making sentences 
   Writing Exercise 
Vocabulary Sentences 
souvenir  
recommend  
section  
aisle  
assistance  
unique  
local  
lucky  

  

Lesson 4 Homestays 
  
 Listening and Reading Exercises 
 The Department of Tourism, the Ministry of Tourism and Sports describes the 
term "homestay" as a place to experience the rural culture is a house where located 
in a rural community where people are homeowners and residents or household 
members living on a regular basis and the house is a member of a group / club or co-
operative that is a community homestay. The tourist will stay with a homeowner, and 
members of the home are delighted and willing to welcome the tourist as their guests.  
 They also convey the local traditions and good culture to tourists. And take 
tourists to visit the attraction tourist and activities such as waterfalls, biking, hiking, 
nature trails. 
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 The principle of homestay is important for all parties, from government to 
community, their understanding the same direction, in order not to encourage and 
develop a homestay to go astray and cause problems later. 

 Homestay is considered as a tourist activity with the homeowners, using 
Home-based by linking with tourist attractions, local culture, traditions, community 
lifestyle, both tourists and homeowners have a same purpose.  They will share and 
exchange the ideas, the culture and lifestyle willingly. They also provide 
accommodation and food. Travel to nearby attractions by receiving the appropriate 
compensation. 
 In conclusion, the community must be sustainable and strong, have 
knowledge which leads to change and understand the purpose of what they are doing, 
because the homestay is at the center of the community. Therefore, the management 
of accommodation is important to the community or homeowners who  need some 
principles and guidelines. 

B. Translate these vocabulary items into Thai  
    Writing and Reading Exercises 

No Vocabulary Meaning no Vocabulary Meaning 
1 experience  11 delight  
2 sport  12 willing  
3 place  13 direction  
4 sustainable  14 accommodation  
5 rural culture  15 purpose  
6 homeowners  16 share  
7 community  17 important  
8 member  18 principle  
9 operative  19 knowledgeable  
10 chasing  20 Apparel   
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    C. Answer the following questions 
    Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. What does “homestay” mean? 
 2. What is the principle of homestay? 
 3. What activities are there in a homestay? 
 4. How do villagers participate in a homestay? 
 5. How important is a homestay to the community? 

D. Match the vocabulary items with their meanings. Use a dictionary to help you. 
   Reading and Writing Exercises 
   experience, sustainable, member, accommodation, apparel 
   ………………….the process of getting knowledge or skill from doing, seeing, or feeling 
   things 
  ……………………able to continue over a period of time 
  …………………...a person, animal, or thing that is part of a group 
  …………………...a place to live or stay, especially on holiday or for students at college 
  ……………………a clothes of a particular type when they are being sold in a shop34 
 

Lesson 5 Travel Equipment 
 Look at these dictionary definitions, and complete each one with one or 

two words. These are essential or useful things that people take with them when 
they go on holiday or visit another country for other purposes. 

 Choose the right word from the list below and put them in the sentences. 
holdal, first aid, insurance, visa, work permit, passport, suitcase, torch, penknife, ticket 

 1. A __________ is a box with a handle which you carry your clothes in 
when you are travelling.  

 2. A __________ is a small portable electric lamp.  
 3. A __________ is a small knife that folds up so that you can carry it in 

your pocket.  
                                                           

 34 Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
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 4. A __________ is a soft bag for carrying clothes, etc., when travelling.  
 5. A __________ is a piece of paper or a card which allows you to travel on 

(for example) a plane, ship or train.  
 6. A __________  __________ kit is a box or bag with bandages, dressings 

and basic medicine used in an emergency.  
 7. Travel __________ is an agreement with a company by which you are 

paid compensation if you have an accident, lose your belongings or have them 
stolen.  

 8. A __________ is an official stamp on your travel documents that allows 
you to enter a country.  

 9. A __________  __________ is an official document that lets you work in 
another country 

 10. A __________ is an official document allowing you to pass from one 
country to another.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 35 Rawdon Wyatt. Leisure, Travel and Tourism, Second Edition, (Bloomsbury Publishing 
Plc, 2007), P.47. 
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4.6 เฉลยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 
 เฉลยชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างและ
เด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 

1. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว  
   อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

   English Learning Package for Tourist Attractions in Maeyow District 
1. WAT THAM PHRA (PHRA CAVE) 
   A. Listening the story from your teacher and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 
No vocabularies Meanings No vocabularies meanings 
1 cave  ถ้ า 11 torch ไฟฉาย 
2 ancient  โบราณ 12 annual ประจ าปี 
3 remain  ยังคงเหลืออยู่ 13 pouring เท สรงน้ า 
4 prepare จดัเตรียม 14 meditation การท าสมาธิ 
5 beautiful  สวยงาม 15 necessary ความจ าเป็น 
6 Buddha Images พระพุทธรูป 16 shady ล่มรื่น 
7 history ประวัติศาสตร์ 17 Drinking water น้ าดื่ม 
8 tourists นักท่องเที่ยว 18 ceremony พิธีกรรม 
9 Buddhists พุทธศาสนิกชน 19 join เข้าร่วม 
10 pray บูชา 20 donate บริจาค 

   C. Answer the following questions 
       Writing and Speaking Exercises 
        1. What do tourists have to prepare before going up to cave? 
 They have to prepare many things such as torch, drinking water etc. 
 2. What are in the cave? 
   There are many Buddha Images in the cave. 
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 3. Who was the king who went to visit the cave in January 18, B.E. 2469? 
 The King Rama the 7th visited in January 18, B.E. 2469. 
 4. How far is it from Chiang Rai City to the cave? 
  It is far from Chiang Rai City about 5 Kilometers. 
 5. What are Buddhists going to do on the 8th moon on May at the cave? 
 The Buddhists go to make the Buddha water pouring traditional ceremony. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
        Reading and Writing Exercises 
     necessary, ancient, Buddha, meditation, Buddhists 
     Necessary means needed in order to achieve a particular result 
     Buddha means holy man on whose life and teachings Buddhism is based 
     Ancient means of or from a long time ago 
     Buddhists means someone who believes in Buddhism 
     Meditation means to think calm thoughts in order to relax or as a religious 
 activity 
2. KAREN RUAM MIT ELEPHANT TOUR 
   A. Listening the story from your teacher and Reading comprehension 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing Exercise 
No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 elephant  ช้าง 11 club สโมสร หรือ กลุ่ม 
2 village หมู่บ้าน 12 through ผ่าน 
3 province จังหวัด 13 activity กิจกรรม 
4 sub-district ต าบล 14 intimate สนิทสนม 
5 District อ าเภอ 15 sightseeing การท่องเที่ยว 
6 population ประชากร 16 souvenir ของที่ระลึก 
7 various tribes ชนเผ่าที่หลากหลาย 17 culture วัฒนธรรม 
8 eco-tourism การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 18 waterfall น้ าตก 
9 cooperate การร่วมมือ 19 at present ปัจจุบัน 
10 management การจัดการ 20 nearby บริเวณไกล้เคียง 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/holy
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/teaching
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/buddhism
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/base
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    C. Answer the following questions 
    Writing and Speaking Exercises 
     1. How far is it from Chiang Rai City to Ruam mit Karen village? 
 It is far from Chiang Rai City around 19 Kilometers. 
     2. How many are there the elephants for tourists in the village? 
 There are 25 elephants for tourists. 
     3. What did this village provide tourists? 

 This village provide with a safe environment to understand the hillside tribe  
   culture in a way that helps support the local communities. 

     4. How many the travel activities are there in the village? 
 Tourist activities 
 1) Elephant riding to see tribal way of life around the village and seeing the 
   nature at the village nearby 
 2) Shopping the handicraft and handmade products from the various tribes 
 3) Homestays is available for tourists 
 4) Trekking tour to the village nearby 
     5. What did the villagers sell in their village? 
 They sell the souvenirs and the handicrafts. 

   C. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
    ecotourism, souvenir, cooperate, intimate, sightseeing, 
     Intimate means a very close friendship or close friend. 

Ecotourism means tourism helps local people and does not damage the 
environment. 

     Sightseeing means the activity of visiting interesting places. 
     Cooperate means to act or work together for a particular purpose. 

Souvenir means something you buy to help you remember a holiday or special  
event. 
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3. HAD PHAKHUANG (PHAKHUANG BEACH) 
   A. Listening the story from your teacher and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 
No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 beach หาดทราย 11 surrounding สิ่งรอบล้อม 
2 isle เกาะ 12 tent camping ตั้งเต็นท์  
3 nature ธรรมชาติ 13 rich forests ป่าสมบูรณ์ 
4 period ระยะเวลา 14 trekking การเดินป่า 
5 dry  แห้ง 15 traditional แบบดั้งเดิม 
6 season ฤดูกาล 16 travel การเดินทาง 
7 water level ระดับน้ า 17 mountain biking ขี้จักรยานภูเขา 
8 shallow ต้ืน 18 route เส้นทาง 
9 suitable เหมาะสม 19 lifestyle วิถีการด าเนินชีวิต 

10 rafting ล่องแก่ง 20 paths ทางเดิน 

   C. Answer the following questions 
       Writing and speaking exercises 

1. What does it mean “Hard Phakhuang”? 
    The word ‘Pha’ people in Northern of Thailand (Lanna) always mean the  
     big stone and the word ‘khuang’ it means blocked the running water. 

2. What season do the tourists suitable to rafting and boat riding? 
The dry season is suitable to rafting and boat riding. 

3. What did the tourists receive from trekking in the village? 
The tourists who prefer to travel by mountain biking can also use this route 
to enjoy the nature and lifestyle of the tribes. The tourists can have 
mountain bike along the paths of the village.  

4. How far is it from Chiang Rai City to Hard Phakhuang? 
It is from the city about 30 kilometers to Hard Phakhuang. 

 5. How should tourists go to the Hard Phakhuang? 
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   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
     Reading Exercise 
     surrounding, beach, shallow, rafting, trekking 
     Shallow means having only a short distance from the top to the bottom. 
     Beach means an area of sand or small stone near the sea or the river. 
     Surrounding means to be everywhere around something. 
     Trekking means the activity of walking long distances on foot for pleasure. 
     Rafting means the use of a rubber raft to travel with the current of a river. 
     
4. SONGKAEW PHATTANA AND SONGKAEW WATERFALL 
   A. Listening the story from your teacher and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 
No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 acropolis village หมู่บ้านบริวาร 11 swimming การว่ายน้ า 
2 higher grounds  พ้ืนที่ราบสูง 12 traditional way วิถีชีวิตแบบดั่งเดิม 
3 mountain ภูเขา 13 utilize น าไปใช้ 
4 hill-tribes ชาวเขา 14 growing การเจริญเติบโต 
5 government รัฐบาล 15 villagers ชาวบ้าน 
6 relocated order ค าสั่งให้ย้ายที่ 16 influence อิทธิพล 
7 valley หุบเขา 17 motorbike รถมอเตอร์ไซด์ 
8 community ชุมชน 18 huge cliff หน้าผาที่ใหญ่ 
9 forest ป่า 19 big basin อ่างน้ าที่ใหญ่ 
10 cool weather อากาศเย็น 20 terrace ระเบียง 

   C. Answering these questions 
      Reading, Writing and Speaking Exercises 
     1. Why did the villagers move their village to the lower land? 
 They moved to lower lands by government relocated order. It is a short  

 distance from the new community. 
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 2. How many meters of height is the waterfall? 
 The height of 17 meters is the waterfall.  
 3. How far is it from the village to the waterfall? 
 It is far from the village about 1.5 kilometers. 
 4. Where did the villagers live in the past? 
 In the past time, the village was first located on the higher grounds on the 
  mountain named Doi Aryo. 
 5. What is the environment of the village? 

At the present time, the village is located in the valley surrounded by 
community forest and valley area, cool weather originally that still maintains 
its traditional way of life, there is a river flows through the back of the village 
where they use to utilize for the whole village. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
        Reading and Writing Exercises 
     mountain, hill-tribe, growing, villager, influence 
     Mountain means a raised part of the earth’s surface, much larger than a hill. 
     Growing means increasing in size or quantity. 
     Hill-tribe means a group of people who always live on the hill or mountain. 
     Influence means the power to have an effect on people or things that is able 
 to do this. 
     Villager means a person who lives in a village. 
     
5. BAAN ARPHA PATTANA 
   A. Listening the story from your teacher and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 leader ผู้น า 11 husbandry การเลี้ยงสัตว์ 
2 originally แต่เดิม 12 agriculture การเกษตร  
3 tradition ประเพณี 13 resettle วางรากฐานใหม่ 
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No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
4 period ยุค 14 development การพัฒนา 
5 including รวมด้วย 15 transportation การขนส่ง 
6 household ครัวเรือน 16 convenient ความสะดวกสบาย 
7 belief ความเชื่อ 17 promise สัญญา 
8 engage ว่าจ้าง 18 brave กล้าหาญ 
9 farming การท าฟาร์ม 19 interference การรบกวน 
10 gardening การท าสวน 20 problem ปัญหา 

   C. Answer the following questions 
      Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. Where originally was the community (The Akha tribe) located? 
  The community originally was located on Boi Bo 2. 
 2. Where did most of the villagers engage in? 
     Most of the villagers engage in farming, gardening and animal husbandry. 
 3. Why did not the villagers move their village to lower land? 
     On the Doi Bor’s transportation is not convenient. 
 4. What was the name of the village? 
 The name of the village is ARPHA PATTANA. 
 5. What is the strong point of the village? 
  The village has homestay: learn the culture and lifestyle of the villagers, which 
is willing to transcend culture, exchange knowledge with each other.  

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
    Reading and Writing Exercises 
   leader, engage, farming, gardening, transportation 
   Engage means to employ someone for doing something. 
   Leader means a person in control of a group, country, or situation. 
   Gardening means working in a garden, growing and taking care of the plants. 
   Farming means used for growing crops and/or keeping animals as a business. 
   Transportation means the movement of people or goods from one place to 
   another. 
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6. BAN JALAE EARTHEN MOLDING MUSEUM 
   A. Listening the story from your teacher and reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translating these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 Museum พิพิธภัณฑ์ 11 interest สนใจ 
2 peacefulness ความสงบ 12 Furthermore นอกจากนี้ 
3 running water สายน้ า 13 close ปิด 
4 nature ธรรมชาติ 14 way of life วิถีชีวิต 
5 financial budget งบประมาณการเงิน 15 cooperation ความร่วมมือ 
6 supporting การสนับสุน 16 entrance fee เข้าฟรี 
7 Foundation มูลนิธิ 17 Wednesday วันพุธ 
8 exhibit แสดง 18 person บุคคล 
9 feature ลักษณะ 19 learn เรียนรู้ 
10 presentation การน าเสนอ 20 between ระหว่าง 

   C. Answering these questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. Why did the villagers move their village to the lower land? 
 They move their village to the lower land because the government 
relocated order. 
 2. How far is it from the village to the waterfall? 
 The village is far from the waterfall about two kilometers. 
 3. What types of activities are there in the museum? 
 Studying history of the village, original culture from the video presentation. 
 4. How do the tourists go to the village? 
 The tourists can go there by any vehicles. 
 5. What kinds of the hill-tribes are there in the village? 
 There are two kinds of the hill-tribes; Lahu and Karen. 
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D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
     museum, peacefulness, budget, exhibited, feature 
     Peacefulness means without violence, quiet and calm. 
    Museum means a building where objects, historical, scientific, or artistic interest  
 are kept. 
     Exhibited means to show something publicly. 
Budget means how much person or organization will earn, will need or be able to 
spend. 
Feature means a typical quality or an important part of something. 

 
7. HUAY MAE SAI WATERFALL 
    A. Listening the story from your teacher and reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 
   B. translating the following these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading exercises 

No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 Sub-district ต าบล 11 headwater ต้นน้ า 
2 District อ าเภอ 12 floor ชั้น พ้ืน 
3 able สามารถ 13 second ที่สอง 
4 vehicle ยานพาหนะ  14 height ความสูง 
5 transfer ถ่ายโอน ส่งต่อ 15 enough เพียงพอ 
6 minibus รถเมล์เล็ก 16 relax พักผ่อน 
7 Along the way ระหว่างทาง 17 holidays วันหยุด 
8 pass through ผ่าน 18 take น าไป 
9 various หลากหลาย 19 kilometer กิโลเมตร 
10 tribal villages หมู่บ้านชนเผ่า 20 meters เมตร 
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  C. Answering these questions 
      Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. What is the headwater of Huay Mae Sai stream? 
  Doi Bor is the headwater of Huay Mae Sai stream. 
 2. How far is it from the Jalae village to the waterfall? 
            It is 2 kilometers from the jalae village to the waterfall. 
 3. Along the way to the waterfall, what do the tourists pass? 
 The tourists will pass through various tribal villages such as Yao, Akha and 
  Lahu villages. 
 4. How many floors does waterfall have? 
 The waterfall has two floors. 
 5. How far is it from the waterfall to the city? 
 It is 20 kilometers from the waterfall to the city. 

  D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
     headwaters, holidays, transfer, various, relax 
     Holidays means a time when someone does not to work, one want to travel or 
  relax. 
    Various means many different. 
     Transfer means to move someone or something from one place. 
     Relax means to become less active and more calm and happy. 
     Headwater means birthplace of the stream or the river. 
     
8. DOI BOR VIEWPOINT (Yafu Sea of Clouds) 
   A. Listening the story from your teacher and reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. translate these vocabularies into Thai Language 
       Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 mountain range ระดับภูเขา 11 overnight ค้างคืน 
2 distinctive มีลักษณะเฉพาะ 12 average ค่าเฉลี่ย 
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No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
3 wide field พ้ืนสนามที่กว้าง 13 foreigner ชาวต่างชาติ 
4 landscape ภูมิประเทศ 14 major festival เทศกาลส าคัญ 
5 winter ฤดูหนาว 15 member สมาชิก 
6 sea mist ทะเลหมอก 16 community guide มัคคุเทศก์ชุมชน 
7 rising sun พระอาทิตย์ขึ้น 17 opportunity โอกาส 
8 popular activity กิจกรรมที่นิยม 18 interact ปฏิสัมพันธ์ 
9 tent camping ตั้งเต็นท์พักแรม 19 exchange culture การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
10 cool weather อากาศเย็น 20 preserve อนุรักษ์ 

   C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. How far is it from Chiang Rai Province? 
 It is far from Chiang Rai Province 23 kilometers. 
 2. What can tourists see when they are on the view point? 
 They can see the whole landscape of Chiang Rai’s City, especially on the 
 winter that will be beautiful sea mist and at night will see the brilliant lights 
 of Chiang Rai's city and early morning with the rising sun viewing. 
 3. What is the most popular activity for the tourists? 
 Most popular activity for the tourists is to tent camping with the cool weather. 
 4. When is the suitable time for tourist to visit the view point? 
 The suitable time for tourist to visit the view point is during the month of 
 November to the end of January of each year. 
 5. How is the homestay important? 
 Studying the hill tribes’ ways of life and relax at the homestay with a taste of  
 tribal cuisine. 
   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
 Reading and Writing Exercises 
 distinctive, sea mist, popular activity, overnight, opportunity 

Sea mist means thin fog produced by very small drops of water collecting in the 
air just above an area of ground or water. 
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Distinctive means something that is outstanding is easy to recognize because it is 
different from other things. 

 Overnight means for or during the night. 
 Opportunity means an occasion or situation that makes it possible to do 
        something that you want to do or have to do. 
 Popular activity means the liked, enjoyed situation in which a lot of things are 
        happening or people are active 
 
9. DOI BOR RAYAL HIGHLAND AGRICULTURAL DELELOPMENT STATION 
    A. Listening the story from your teacher and reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 
    B. translate these vocabularies into Thai Language 
        Writing and Reading Exercises 
 

No vocabularies meanings No vocabularies meanings 
1 highland พ้ืนที่สูง 11 area พ้ืนที่ 
2 agricultural การเกษตร 12 location ที่ตั้ง 
3 national forest ป่าสงวนแห่งชาติ 13 turn right เลี้ยวขวาว 
4 station สถานี 14 totally โดยรวม 
5 Her Majesty Queen พระราชินี 15 distance ระยะทาง 
6 great grace มหากรุณาธิคุณ 16 Traveling การท่องเที่ยว 
7 kilometer กิโลเมตร 17 development การพัฒนา 
8 work pavilion พลับพลาทรงงาน 18 survey ส ารวจ 
9 dirt road ถนนไม่ดี 19 new plan โครงการใหม่ 
10 place สถานที่ 20 divide แบ่งออก 

   C. Answer the following these questions 
      Reading, Writing and Speaking Exercises 
    1. Where is the Royat Highland Agricultural Development Station stab located? 
            It is located on the Doi Bor. 
    2. What is the villagers’ occupation?  
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            Their occupation are agriculturalists. 
    3. What have they received from Royat Highland Agricultural Development  
  Station? 
         They can learn the agriculture and bring back it to their own land. 
     4. How many villages are there in the project? 
            There are 3 villages in the project. 
    5. How do tourists go to visit the project? 
            The tourists go there by 4 wheel drive vehicle and motocross motorcycle. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
     National Forest, traveling, highland, distance, kilometer 
     Highland means a mountainous area of a country. 
     National Forest means an area of a country that is protected by the government 
     because of its natural beauty or special history. 
     Distance means the amount of space between two places 
     Traveling means the activity of making journeys. 
     Kilometer means a unit of measurement of length. 

3. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
English Learning Package for Ethnic groups in Maeyow District 
   A. Listen to your teacher reading and reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translate these vocabularies in to Thai language 
       Writing and Reading Exercises 
 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 Migrate อพยพ 11 erosion การเปลี่ยนแปลง 
2 century ศตวรรษ 12 trafficking การค้ามนุษย ์
3 Inhabit อาศัยอยู่ 13 citizenship พลเมือง 
4 mountainous terrain พ้ืนที่บนภูเขา 14 resident ผู้อยู่อาศัย 
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No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
5 distinct แตกต่าง 15 inaccurate ไม่ถูกต้อง 
6 issue เรืองราว 16 information ข้อมูล 
7 poverty ความยากจน 17 experiencing ประสบการณ ์
8 land rights สิทธิครอบครองที่ดิน 18 poor people คนจน 
9 drug abuse ปัญหายาเสพติด 19 interacting ปฏิสัมพันธ์ 
10 racism ลัทธิชนชาติ 20 additional problem ปัญหาที่เพ่ิมข้ึน 

 
C. Answer the following questions 
   Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. Where did the hill-tribes migrate from? 
           They immigrated from China, Tibet and Burma over the past few centuries. 

 2. How many types of the hill-tribes are there in Maeyaow Sub-district? 
There are 6 types of the hill-tribes in Maeyaow Sub-district. 

 3. How do they manage their agricultural? 
  They are subsistence farmers who use slash and burn agricultural techniques 
  to farm their heavily forested communities. 
 4. How many percent do they lack of Thai citizenship? 
       Their lack of Thai citizenship for nearly 30% of all qualified people. 
 5. Why do city guides provide tourists some inaccurate information? 
 The city guides frequently treat hill-tribe communities like poor people; 

tourists come to the village, take pictures, and leave, without interacting or   
truly experiencing the hill-tribe way of life. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
 Information, issue, poverty, citizenship, inaccurate 
     Poverty means the condition of being extremely poor. 
     Citizenship means the state of being a member of a particular country. 
     Issue means a subject or problem that people are thinking and talking about. 
     Information means facts about a situation, person, event, etc. 
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     Inaccurate means not completely correct or exact, or not able to do something  
 correctly. 

These are sex hill-tribe groups in Maeyaow Sub-district 
1. History of Akha hill-tribes and their ways of life 
   A. Listen to your teacher reading and reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translate these vocabularies into Thai language 
          Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 character ลักษณะท่าทาง 11 dedicate ทุ่มแท 
2 fighter นักสู้ 12 mercy ความเมตตา 
3 appear ปรากฏ 13 rainy season ฤดูฝน 
4 southward มุ่งใต้ 14 eggshell เปลือกไข ่
5 original home บ้านเกิด 15 basket hanging แขวนตระกร้า 
6 establish ตั้งอยู่ 16 probably อาจจะ 
7 border ชายแดน 17 interference การรบกวน 
8 collection การสะสม  18 dead animal สัตว์ที่ตายแล้ว 
9 preparation  การจัดเตรียม 19 reconciliation การประนีประนอม 
10 planting area พ้ืนที่เพาะปลูก 20 change การเปลี่ยนแปลง 

   C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. Where is the highest Akha population? 
 Yunnan has the highest Akha population. 
 2. How long have they been migrating southward from their original home? 
 They’ve been migrating southward from their original home for over sever  
 centuries. 
 3. What did they do in the grain collection ceremony? 
 The collected the cereals in the house for their children will have to grow rice 
 in next year. 
 4. What did they do in the not burn fires on the farm ceremony? 
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Showing that the season burned down in preparation for the planting area and 
it is dedicated to the mercy of the dead animals from burning the field. 

 5. How is the important of the new season ceremony? 
 They start growing and also regarded as Akha children. Eggshell is played by  
 dying the eggshell in red and put the basket hanging. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
     appear, southward, original home, border, collection 
     Southward means go towards to the south. 
     Border means the line that divides one country from another. 
     Collection means a group of objects of one type that have been collected by 
 someone. 
     Appear means to start to be seen or to present. 
     Original home means the home they were horn. 

2. KAREN HILL-TRIBES: HISTORY AND CULTUBE 
   A. Listen to your teacher reading and reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Translate these vocabularies into Thai language 
       Reading and Writing Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 originate มาจาก 11 bride เจ้าสาว 
2 desert  ทะเลทราย 12 groom เจ้าบ่าว 
3 possible เป็นไปได้ 13 crop season ฤดูกาลเพราะปลูก 
4 homeland บ้านเกิด 14 guest แขก 
5 control บังคับ 15 wedding การแต่งงาน 
6 productivity ผลผลิต 16 separate แยก 
7 Domesticate animal สัตว์เชื่อง 17 identify ระบ ุ
8 celebrate เฉลิมฉลอง 18 require ต้องการ 
9 sacrificing บวงสรวง  19 marriage แต่งงาน 
10 ancestral spirit วิญญาณบรรพบุรุษ 20 associated with เกี่ยวเนื่องด้วย 
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  C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. Where did the Karen hill tribes migrate from? 
    They migrated from Tibet or Gobi desert are possible homelands. 
 2. At the present time, where do they live? 
    They had lived in Southeast Asia. 
 3. What is Karen’s tradition associated with? 
    Their tradition is associated with rituals, spiritual sacrificing. 
 4. Why must both the bride and groom kill animals? 
   They must kill the animals for sacrificing the spirits as it is rituals, for telling 

  the ancestral spirits and serve the food to their guests in the wedding day. 
 5. What is their purpose for having New Year? 
   It is a ceremony that means the beginning of the agricultural season and 
   live peacefully. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
        Reading and Writing Exercises 
     happen, originate, homeland, celebrate, sacrifice 
     Sacrifice means to kill animals or a person or give something for offering them to 
        gods or spirits. 
     Homeland means the country you were born in. 
     Originate means to start something or cause it to happen. 
     Happen means (of a situation or an event) happens to someone or something, it 
     has an effect on him, her, or it.  
     Celebrate means to take part in special enjoyable activities in order to show that  
 a particular occasion is important. 
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3. LAHU HILL TRIBE’S THE WAYS OF LIFE 
    A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
    B. translate the vocabularies into Thai language 
       Reading and Writing Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 hunting การล่าสัตว์  11 precision ความแม่นย า 
2 ancestry บรรพบุรุษ 12 museum พิพิธภัณฑ์ 
3 repercussion สิ่งสะท้อนกลับ 13 accessory อุปกรณ ์
4 blessing ค าอวยพร 14 preserve รักษา 
5 generation รุ่น 15 strength ความแข็งแรง 
6 disrespectful ไม่สุภาพ 16 determination การก าหนด 
7 sacred ศักดิ์สิทธิ์ 17 knowledge ความรู้ 
8 cleansing การช าระล้าง 18 understanding ความเข้าใจ 
9 weaving การทอผ้า 19 appreciation ชื่นชม 
10 fabrics ผ้า 20 experience ประสบการณ ์

   C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. What does the meaning of the word ‘Lahu’ mean? 
   It means ‘hunter’ because the Lahu are skilled at living and hunting in the 
 forest. 
 2. What do they believe in? 
 They believe in the spirits of nature and see that if anyone respects the nature,  
 one will be protected. 
 3. What is duty of To-bo? 
  The person who is a spiritual leader of the village. 
 4. What is the purpose of the Che-keu dance for? 
    It is also used during other ceremonies as well as they are ceremonies to ask 
    for blessings from the gods and spirits. 
 5. What is the purpose of the museum? 
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  It shows how the villagers can preserve their own culture and present it to 
             the people that come to visit the village. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
        Reading and Writing Exercises 
     hunting, repercussion, blessing, generation, disrespectful 
     Disrespectful means to show a lack of respect towards someone. 
     Blessing means a request by someone for priest or monks to take care of a 
 particular person or their family to have lucky. 
     Hunting means chasing and killing an animal or bird for food, sport, or profit. 
     Repercussion means the effect that an action, event, or decision has on 
 something especially a bad effect. 

Generation means all the people of about the same age within a society or within 
a same family. 

4. HMONG HILL TRIBES; HISTORY AND THE WAY OF LIFE 
    A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 
    B. Translate these vocabularies into Thai language 
        Reading and Writing Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 Speculate คาดเดา 11 welcoming การต้อนรับ 
2 tribesman ชาวทิเบต 12 daughter ลูกสาว 
3 century ศตวรรษ 13 groom เจ้าบ่าว 
4 deform เบี้ยว 14 changing เปลี่ยนแปลง 
5 pronunciation การออกเสียง 15 technological age ยุคเทคโนโลยี 
6 movement การเคลื่อนไหว 16 popular เป็นที่นิยม 
7 fortune โชคลาภ 17 counting การนับ 
8 spirit door ประตูผี 18 wedding การแตง่งาน 
9 return กลับมา 19 parent พ่อแม ่
10 rotate หมุน 20 arrange การจัดการ 
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   C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
     1. Where did Hmong hill-tribes migrate from? 
 The Hmong hill-tribes would migrate from the Tibet, Siberia and Mongolia. 
     2. Why did the Royal court of China (Meng) suppress Hmong? 
  The Chinese king changed his policy of suppression to Hmong. Because the 
  Hmong are mostly male, they look similar to the Russian men. 
     3. What do they do in New Year Ceremony? 
 Many people wait up and court down the last moments before the end at the  
  year and the beginning of the year. 
 4. How many hours the groom has to inform the woman’s relatives? 
  Within 24 hours. 
 5. What did reason make Chinese people think Hmong is Russian people? 
  Because the Hmong are mostly male, they look similar to the Russian men. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
        Reading and Writing Exercises 
     Tribesman, century, deform, movement, rotate 
     Deform means if something disfigure, its usual shape changes and becomes 
 spoiled. 
     Century means a period of 100 years. 
     Movement means a change of position. 
     Tribesman means a man who belongs to a tribe. 
      Rotate means to turn or cause something to turn in a circle. 
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5. MIEN (YAO): HISTRORY AND THE WAY OF LIFE 
    A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 
    B. Translate these vocabulary into Thai language 
        Reading and Writing Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 appear ปรากฏ 11 funeral ฌาปนกิจศพ 
2 record บันทึก 12 Rituals of birth พิธีกรรมการเกิด 
3 document เอกสาร 13 ordination การบวช 
4 submit เสนอ 14 commiseration การเห็นอกเห็นใจ 
5 consent ยินยอม 15 marriage แต่งงาน 
6 oppressive กดข่ี 16 pregnancy มีท้อง มีลูกในท้อง 
No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
7 relative ญาติพ่ีน้อง 17 offering เสนอ 
8 supernatural เหนือธรรมชาติ 18 illness ความเจ็บป่วย 
9 superstition ไสยศาสตร์ 19 unintentionally โดยไม่ตั้งใจ 
10 prediction การท านาย 20 apologizing การขอขมา 

C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
     1. Where did the history of Mien appear in? 
     The history of Mien appeared in Chinese records. 
 2. Why did they migrate into the jungle on higher mountains? 
     They migrated in the jungle for protecting their freedom. 
 3. How did the younger do if they get marriage before their older? 
     The younger has to make apologize ceremony to the older. 
 4. What does Mien believe? 
     Mien believes the fairy, angel, divinity, ancestral spirit and the general spirit. 
 5. Why does Mien apologize the forest spirits? 
 Because they believe this ritual can help people who did something wrong 
 or unintentionally blasphemy to wild spirits. 
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   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
    funeral, record, document, ordination, illness 
    Record means to store sounds or moving pictures using electronic equipment 
 so that they can be heard or seen later. 
    Funeral means a (usually religious) ceremony for burying or burning the body of  
 a dead person. 
    Ordination means the act or ceremony of making someone a priest or other 
  religious leader. 
    Document means a paper or set of papers with written or printed information. 
    Illness means a disease of the body or mind. 
 
6. LIFESTLE AND CULTURAL IDENTITY OF TAI LUE 
    A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 
        Listening and Reading Exercises 
    B. Answer these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 Identity เอกลักษณ ์ 11 seize ยึด 
2 capital เมืองหลวง 12 army กองทัพ 
3 occupation อาชีพ 13 adhere ยึดหมั่น 
4 leader ผู้น า 14 temple วัด 
5 region ภูมิภาค 15 art ศิลปะ 
6 alphabets อักษร 16 architecture สถาปัตยกรรม 
7 language ภาษา 17 restore ฟ้ืนฟ ู
8 classify แยกประเภท 18 maintain เก็บรักษา 
9 northern ภาคเหนือ 19 clothing เสื้อผ้า 
10 chasing ขับไล่ 20 apparel  เครื่องนุ่งห่ม 

   

 



142 
 

   C. Answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
     1. Where did Tai Lue migrate from? 
 Tai Lue migrated from Yunnan of China. 
     2. What are their occupations? 
     Their occupations in agriculture and weaving. 
 3. What things are their things similar to the northern of Thailand? 
 There are many words similar words of the northern of Thailand. 
 4. What types of religion do they believe? 
 They believe Buddhism. 
 5. What do they do in the temple? 
 They made the arts and architecture in their temples. 

   D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 

      Identity, occupation, capital, classify, architecture 
    Occupation means a person’s usual or principal work or business, especially as 
 a means of earning a living. 
    Classify means to divide things into groups according to their type. 
    Architecture means the art and practice of designing and making buildings. 
    Identity means who a person is, or the qualities of a person or group that make 
   them different from others. 
    Capital means a city that is the central of government of a country. 
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4. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย   

Lesson 1 Receiving a visitor 
 Speaking Exercise 

Lesson 2 Giving Directions 

 Speaking Exercise 

 2.1 Giving Directions  
Lesson 3 Souvenirs Shops 
A. Please use these vocabularies below for making sentences 
   Writing Exercise 
vocabularies sentences 
souvenir  
recommend  
section  
aisle  
assistance  
unique  
local  
lucky  

 

Lesson 4 Homestays 
   A. Listen to your teacher reading and Reading comprehension 
       Listening and Reading Exercises 
   B. Answer these vocabularies into Thai language 
       Writing and Reading Exercises 

No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
1 department แผนก 11 delight สบายใจ 
2 sport กีฬา 12 willing เต็มใจ 
3 describe อธิบาย 13 direction ทิศทาง 
4 sustainable ที่ยั่งยืน 14 accommodation ที่พักอาศัย 
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No vocabularies meanings no vocabularies meanings 
5 rural culture วัฒนธรรมพื้นบ้าน 15 purpose วัตถุประสงค์ 
6 homeowner เจ้าของบ้าน 16 share แบ่งปัน 
7 community ชุมชน 17 important ส าคัญ 
8 member สมาชิก 18 principle หลักการ 
9 co-operative สหกรณ ์ 19 convey สื่อ 
10 regular ปกต ิ 20 encourage ส่งเสริม 

   C. answer the following questions 
       Reading, Writing and Speaking Exercises 
 1. What does the homestay mean? 
    The term "homestay" as a place to experience the rural culture is a house 
where located in a rural community where people are homeowners and residents or 
household members living on a regular basis and the house is a member of a group / 
club or co-operative that is a community homestay. 
 2. What is the principle of homestay? 
   The principle of homestay is important for all parties, from government to 
community, their understanding the same direction, in order not to encourage and 
develop a homestay to go astray and cause problems later. 
 3. What activities are there for homestay? 
    Homestay is considered as a tourist activity with the homeowners, using 
home-based by linking with tourist attractions, local culture, traditions, community 
lifestyle, both tourists and homeowners have a same purpose.   
 4. How do villagers participate in homestay? 

  They will share and exchange the idea, the culture and lifestyle with a 
willingness. Including accommodation and food. Travel in nearby attractions by 
receiving the appropriate compensation. 
 5. How important is homestay to the community? 
   The management of accommodation is important to the community or 
homeowners need some principles and guidelines. 
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 D. Match the vocabularies with their meanings. Use a dictionary to help you. 
       Reading and Writing Exercises 
    experience, sustainable, member, accommodation, apparel 
    Experience means the process of getting knowledge or skill from doing things 
    Member means a person, animal, or thing that is part of a group. 
    Sustainable means able to continue over a period of time. 

Apparel means a clothes of a particular type when they are being sold in a 
shop. 

    Accommodation means a place to live or stay, especially on holiday or for 
 students at college. 

Lesson 5 Travel Equipment 
 Choose the right word from the list below and put them in the sentences. 

holdal, first aid, insurance, visa, work permit, passport, suitcase, tourch, penknife, 
ticket 

 1. A suitcase is a box with a handle which you carry your clothes in when 
you are travelling.  

 2. A torch is a small portable electric lamp.  
 3. A penknife is a small knife that folds up so that you can carry it in.  
 4. A holdall is a soft bag for carrying clothes, etc, when travelling.  
 5. A ticket is a piece of paper or a card which allows you to travel on (for 

example) a plane, ship or train.  
 6. A first aid kit is a box or bag with bandages, dressings and basic medicine 

used in an emergency.  
 7. Travel insurance is an agreement with a company by which you are paid 

compensation if you have an accident, lose your belongings or have them stolen.  
 8. A visa is an official stamp on your travel documents that allows you to 

enter a country.  
 9. A work permit is an official document that lets you work in another 

country.  
 10. A passport is an official document allowing you to pass from one 

country to another. 



 

 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญ
ช้าง เด็กและเยาวชน ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวจ านวน 10 แห่งที่มีปัจจัยเอ้ือต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผลการ
ศึกษาวิจัยได้ผลดังนี้  

1. สรุปผลการวิจัย 
2. อภิปรายผล 

  3. ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญใน

ต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
 จากผลการลงพ้ืนที่ภาคสนามในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย ผู้วิจัยได้ศึกษาแหล่ง

ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย ในภาพรวม พบว่า  มีแหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบล
แม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ถ้ าพระ 2) แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร 3) แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง 4) แหล่ง
ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา 5) แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 6) 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 7) แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะ
แล  8) แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย 9) แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเลหมอกยะฟู) 10) 
แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ  

ด้านจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง พบว่า 
แต่ละสถานที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเฉลี่ยประมาณ 5 ถึง 10 คน เข้ามาท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว
ในแต่ละวัน ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมของนักท่องเที่ยวประมาณ  50 ถึง 100 คนต่อ
วันจัดว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยวมากพอสมควร ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช 2560 ซึ่ง
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ประเทศไทยอยู่ในภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงมีนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมากนักเหมือนกับช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจดี      
 ด้านการจัดการความรู้ภาคภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบว่า แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จ านวน 10 แห่ง ส่วนมากไม่มีการจัดการความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือไม่มีการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับ เด็กและ
เยาวชนในพื้นที่ แต่มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว เช่น หมู่บ้าน
อาผ่าพัฒนาเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคนรุ่นใหม่เป็นไกด์ชุมชนให้บริการ ต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่านั้น 
 แหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเพ่ิมเติม พบว่า ยังมีสถานที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวอีกหลาย
แห่งที่น่าสนใจต่อการศึกษา เช่น แหล่งท่องเที่ยวพระธาตุตุงหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งหลวง แหล่ง
ท่องเที่ยวสะพานแขวนฮาแหล่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านแคววัวด า แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านห้วยน้ าริน แต่ยังไม่มี
การส ารวจสถานที่เหล่านี้และพบว่า ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในต าบลแม่ยาวและนักเรียน
ต่าง ๆ โรงเรียนในต าบลแม่ยาวให้ความสนใจเรื่องการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอีก
มาก 
 ด้านลักษณะการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยม พบว่า นิยมการท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่า ขี่ช้างท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตาม
เส้นทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่   

5.1.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 จากการลงภาคสนามในพ้ืนที่ศึกษาวิจัยความรู้พ้ืนฐานภาษาอังกฤษของชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว พบว่า ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลแม่ยาว ยังขาดความรู้หรือ
ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ใช้เผยแพร่แก่ผู้ให้
บริหารหรือแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีความรู้ทางภาษาอังกฤษส าหรับการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการจัดท าชุดพัฒนาการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย (1) 
ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย เน้นเนื้อหาที่เป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว ความส าคัญ กิจกรรมที่น่าสนใจ
ส าหรับนักท่องเที่ยว การเดินทาง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวจะได้
เรียนรู้อะไรจากแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้  (2) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เน้นเนื้อหาที่
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หลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ คติความเชื่อ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ คือ ชนเผ่าอาข่า ชนเผ่ากระเหรี่ยง (ปากะยอ) ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชนเผ่าม้ง ชนเผ่า
เมี่ยน (เย้า) ชนเผ่าไทยลื้อ จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ และ (3) ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษซ่ึงเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เน้นเนื้อหาการบริการแก่นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับการ
บอกทิศทาง การต้อนรับ การซื้อขายของที่ระลึก การต่อรองราคา เนื่องจากมีร้านค้าขายของที่ระลึก
จ านวนมากมาย เช่น ที่บ้านรวมมิตรมีร้านค้าต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้ งหมด 30 ร้านค้าและที่หมู่บ้าน 
ห้วยแม่ซ้าย มีทั้งหมด 5 ร้านค้า และกระจายอยู่ในต าบลแม่ยาว อีกหลายร้านค้า เมื่อมีนักท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมากเข้าไปท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านค้าไม่สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้  จ านวน 1 
ชุดการเรียนรู้ 

 5.1.3  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 
  1) การทดลองใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ 
  จากการศึกษาวิจัยด้วยการน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการ
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย ไปทดสอบจัดอบรมฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ โดยอบรมเด็ก และเยาวชน 
ต าบลแม่ยาว จ านวน 20 คน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลแม่ยาว ทดลองใช้ ชุดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฯ ของกลุ่มเป้าหมายเคยเดินทางไปท่องเที่ยวมาแล้วท าให้เห็นภาพ
สถานที่ท่องเที่ยวและเหมาะสมกับระยะเวลาในการอบรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัด
ความสามารถการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มเป้าหมายก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 2.43  มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.785 และ
ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 8.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.385 แสดงว่ามี
พัฒนาการความสามารถใน 4 ทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 5.64 แปลว่า มี
ความสามารถในระดับ ดี และผลทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยนของคะแนนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เรียน ด้านปัญหาอุปสรรคการเรียนตามชุดฝึกทักษะ
ฯ ชุดนี้ พบว่า  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เป็นเยาวชนมีอายุต่ ากว่า 20 ปี มีปัญหาและอุปสรรคการเรียน
ตามชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ ชุดนี้คล้าย ๆ กัน คือ ไม่กล้าแสดงออก ไม่มีความมั่นใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อหน้าเพ่ือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามวิทยากร 
พบว่า วิทยากรได้ใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหา  เช่น ผู้สอนใช้กลวิธีการเข้าถึงการสื่อสาร 
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(Communicative Approach) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนเพ่ือใช้ภาษาอังกฤษกับ
ผู้สอนและกับคนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้คนที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน  
  2) การใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ อย่างแท้จริง 

  ส าหรับกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะน าชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ ไป
ฝึกอบรมแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล 
หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน ในโอกาสต่อไป โดยอาจมอบหมายให้เทศบาลต าบล
หรือชุมชนในท้องถิ่นน าชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ ไปใช้ 

  3) ระยะเวลาในการฝึกอบรม และการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะฯ 
  ระยะเวลาในการฝึกอบรมการใช้ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารฯ นี้ 

แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะทดลองใช้ชุดการเรียนรู้ฯ ใช้เวลาเรียน/ฝึก 1 เดือน และระยะอบรมจริงใช้
เวลา 6 เดือน  
  นอกจากนี้ การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ได้เสนอช่องทางการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตามกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยอีก 3 ช่องทาง 
ได้แก่ 

 1. การอบรมให้ความรู้พื้นฐานแก่บุคลากรเทศบาลต าบลแม่ยาว 
 2. จัดพิมพ์ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารแจกเป็นวิทยาทาน 
 3. น าชมสถานที่จริงประกอบการบรรยายให้เห็นสภาพความจริง 

5.2 อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว
แก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยพบประเด็นที่
เห็นควรอภิปราย 2 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก ได้แก่ ความต้องการของชุมชนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว จากการที่ผู้วิจัยได้ลง
ภาคสนามไปในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้พบชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวทุกแห่ง แต่คนในท้องถิ่นไม่สามารถท่ีจะ
ใช้วัจนภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ใช้แต่อวัจนภาษาสื่อสารกัน บางครั้งก็สื่อสารกันไม่เข้าใจ
ทั้งสองฝ่าย เป็นปัญหาในการบริหารจัดการในชุมชนอย่งยิ่ง แม้แต่กลุ่มควาญช้างที่บ้านรวมมิตรห้วย
แม่ซ้ายก็เช่นเดียว เมื่อชาวต่างชาติมาใช้บริการนั่งทัวร์ช้างก็ไม่สามารถจะสื่อสารเป็นวัจนภาษาได้ แต่
ถ้ามีไกด์ไปด้วยก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าตัวไหนไม่มีไกด์ไปด้วยก็เป็นปัญหาเช่นกัน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ควาญ
ช้าง แม่ค้าขายของที่ระลึก เด็กๆ เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ต่างมีความเห็นที่คล้ายกันว่า อยาก
ให้หน่วยงาน องค์กร หรือภาคเอกชนใด ๆ ก็ได้ เข้าไปช่วยจัดอบรมฝึกการพูดภาษาอังกฤษให้ 
โดยเฉพาะศัพท์ที่ใช้ในการสื่อสารง่ายๆ หรือ ประวัติของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอาจจะท าเป็นแผ่น



150 
 

พับ/โบว์ชัวร์ก็ได้ ที่เป็นภาษาอังกฤษเพ่ือแจกให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเห็นว่า สิ่งที่จะท าให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนคือชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
เพ่ือหาโอกาสเข้าไปให้ความรู้แก่ชุมชนในโอกาสต่อไปหากได้รับทุนสนับสนุนให้ต่อยอดต่อไป เนื่องจาก
เป็นความต้องการของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวราพร พูลเกษ และคณะ1  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง 
ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนมีความต้องการด้าน
เนื้อหาเกี่ยวกับการต้อนรับนักเที่ยว การแนะน าเกี่ยวกับที่พัก แหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้าน วัฒนธรรม 
ประเพณีและอาหารท้องถิ่นตามล าดับ 2) หลักการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการฝึกอบรมคือ 24.36 
และหลังการฝึกอบรมคือ 31.10 3)  โดยมีค่าเฉลี่ยของทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน
เรียน (Post-test) เพ่ิมขึ้นเหมือนกันแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันด้วยเหตุที่ปัจจัยหลายอย่าง เช่น พ้ืนฐาน
ด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมายต่างกัน อายุ ประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษต่างกัน 

ประเด็นที่สอง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์หรือท่องเที่ยวธรรมชาติ มีแต่ชาวต่างชาติที่
นิยมเข้าไปท่องเที่ยว แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ไม่เป็นที่นิยมของคนไทย ทั้ง ๆ ที่
ธรรมชาติเหล่านี้คือชีวิตของคนไทย กล่าวคือ เป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร เป็นแหล่งพืชพรรณ ธัญญาหาร 
สัตว์ป่า พาให้ทรัพยากรธรรมชาติหลาย ๆ ชนิด ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ธรรมชาติ
อยู่คู่มนุษย์สืบไป เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนในท้องถิ่นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ อิทธิพล 
โกมิล2 ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และ
แหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือท า ความเสียหายแก่
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่นเพ่ือชื่นชม ศึกษาเรียนรู้และ
เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่ง
ธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 

 แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะท าให้การสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคือภาษา 
แต่ภาษาที่มีศักยภาพมากที่สุดคือภาษาสากล ปัจจุบันภาษาสากลที่ใช้มากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ 
ประเทศไทยก็เช่นกันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่ง

                                                           

 1 วราพร พูลเกษ และคณะ, “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท่องเท่ียวบ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, วารสาร
สังคมศาสตร์, ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558) : หน้า 86. 
 2 อิทธิพล โกมิล, “รูปแบบการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน  ามอก จังหวัด
หนองคาย”, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553, หน้า 6. 



151 
 

ท่องเที่ยวต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงรายก็จ าเป็นต้องมีภาษาอังกฤษเข้า
มาสนับสนุนในด้านข้อมูลความเป็นมา ตลอดถึงประชาชนในชุมชนท้องถิ่นก็จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้
ด้านภาษาอังกฤษด้วย จึงจะท าให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกแห่งอย่างยั่งยืน   
  

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลแม่ยาว โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง การศึกษา
นอกโรงเรียน (กศน.) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ควรมีแผนการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนหรือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหรือเพ่ือการท่องเที่ยวส าหรับนักเรียน เด็ก
และเยาวชนร่วมกันระหว่างเทศบาลต าบลแม่ยาวกับสถานศึกษาอ่ืนในต าบล ควรใช้หลักสูตรชุดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารชุดที่เป็นผลจากการวิจัยเรื่องนี้ดังกล่าวไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ระดับความรู้ของนักเรียน เหมาะสมกับท้องถิ่น และ หน่วยงาน ต่ าง ๆ ทั้ งภาครัฐ และ เอกชน 
สถาบันการศึกษาควร ให้ความส าคัญในเชิงนโยบายและการปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ จริงจั ง และ
ต่อเนื่องมากกว่านี้ เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  อาทิเช่น ควรมีโครงการจัดอบรมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษส าหรับแต่ละองค์กร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1. สถานศึกษาหรือองค์กรทางการศึกษาสามารถน าชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้น าชุมชนควรหันมามีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ส่งเสริม โดยการแสดงออกทางด้านการมีส่วนร่วมและสร้างพลังเครือข่ายของ เทศบาลต าบล ชุมชน 
บ้านและโรงเรียน  
 5.3.3  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรจะส ารวจกลุ่มเป้าหมาย หรือสถานที่ท่องเที่ยวให้ครบทุก
สถานที่ ทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อการจัดเก็บข้อมูลให้ครบและสมบูรณ์ 
 ควรจะท าวิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านโฮมสเตย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ทั้งภาค
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยกลุ่มเป้าหมายคือ ไกด์ชุมชนผู้ท างานบริการนักท่องเที่ยวใน
ต าบลแม่ยาวมีจ านวนมากที่ต้องการฝึกประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพ่ิมเติม 
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 อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธิ์ทอง. 2559. 
_________________แผนที่ท่องเที่ยวต าบลแม่ยาว เทศบาลต าบลแม่ยาว  
 ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย. เชียงราย: โรงพิมพ์ โพธิ์ทอง. 
 2551. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี. แผนพัฒนา 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564). กรุงเทพ ฯ : 2560. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. แผนพัฒนาการศึกษาของ 
 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (2560-2564). กรุงเทพ ฯ. 2560. 
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1.2  รายงานการวิจัย 
กนกวรรณ นวาวัตน์. การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารด้านทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ในเขตพื้นพุทธอุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา จังหวัดเพชรบูรณ์” รายงานการวิจัย  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฎเพชรบูรณ์.  2559.   
รุ่งระวี  สมะวรรธนะ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนสุขศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 
 ตามทฤษฎีการเรียนรู้ เน้นประสบการณ์และแนวคิดการบูรณาการเนื้อหากับภาษา 
 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
 ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.  
สาวิตรี เถาว์โท และ ประยูร บุญใช้. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้ 
 แบบผสมผสาน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมส าหรับนักศึกษา 
 ปริญญาบัณฑิต. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.  
 2557. 
วราพร พูลเกษ และคณะ, “การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์ 
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวบ้านโคกโก่ง ต าบลกุดหว้า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด 
 กาฬสินธุ์”, วารสารสังคมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558). 
อิทธิพล โกมิล, “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษา บ้านวังน้ ามอก จังหวัด 
 หนองคาย”, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2553. 

 1.3 วารสาร/จุลสาร 

 1.4. สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ นางจ าปา เทพอินถา, ประกอบการร้านค้าอาหาร, เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม 2560. 
สัมภาษณ์ นายจ๊ะกุ๊ย สุราวิจัย, ประธานชุมชนบ้านลอบือ (ลาหู่), เมื่อวันที่ 27 เดือน  

 มีนาคม. 2560. 
สัมภาษณ์ นางชูศรี ปิงสุขแสง, ผู้จัดการชมรมทัวร์ช้างบ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร, เมื่อวันที่ 27  
 เดือน มีนาคม 2560. 
สัมภาษณ์ นายประวิทย์ ธุระวัง, ผู้น าชมชนหมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่ที่ 10 ต าบลแม่ยาว  
 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม 2560. 
สัมภาษณ์ พระสังวาล อาภากโร (ก าแพงค า), เจ้าอาวาสวัดถ้ าพระ, เมื่อวันที่ 27  
 เดือน มีนาคม 2560. 
สัมภาษณ์ นายพีระพงศ์ นันทชาติ, เจ้าพนักงานป่าไม้ช านาญงาน, เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน 2560. 
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สัมภาษณ์ นายมานพ มาเยอะ, แกนน าเยาวชนและสมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม  
 2560. 
สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ มาลี, สมาชิกไกด์ชุมชน (บ้านพักโฮมสเตย์ บ้านยะฟู), เมื่อวันที่ 3 เดือน 
 เมษายน 2560. 
สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ จะเหมาะ, หัวหน้าสมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม 2560. 
สัมภาษณ์ นายอัครพงศ์ เลิศพิชัยภูษิต, สัมภาษณ์, มัคคุเทศก์ชุมชน, วันที่ 23 เดือน มีนาคม 2560. 

 1.5 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เจริญ ตันมหาพราน. “วิถีอาข่า หนึ่งในวัฒนธรรมชาวเขานับแต่วันวาน,”  
 <http://oknation.nationtv.tv/blog/tourrattanakosin/2012/09/26/entry- 
 1>. สืบค้นเมื่อวัน 28 เดือนมีนาคม 2560. 
วิไล แพงศรี. “แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียน : เกาให้ถูกที่คัน,” บทความ 
 ทางวิชาการ. <https://www.gotoknow.org/posts/457133>, สืบค้นเมื่อวันที่ 28 
 เดือนมีนาคม 2560.สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ จะเหมาะ, สมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28  
 เดือน มีนาคม 2560. 
สุรชัย ลิฟู และคณะ. “ซุ้มดิน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่าบ้านจะแล.”  
 <http://www.hilltribe.org/thai/museum/01-museum-banjalae.php>,  
 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม 2560. 
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ. “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อตามพระราชด าริ,”  
 <http://www.dnp.go.th/rsd/project-area/north/doiboe/,  
 ค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560. 

 1.6 หนังสือภาษาอังกฤษ 
Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s  
 Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
Adapted from John Eastwood, English for Travel, (Oxford University Press, 2010), 
 p. 71. 
Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, 
 (the McGaw-Hill Companies, Copyright. 2011), p.4. 
Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, 
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              (the McGaw-Hill Companies, Copyright, 2011), p.5. 
Adapted from Travel English, (www.learnhotenglish.com, learn hot English  
 publishing), p.36. 
Joanna Turnbull and others. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford 
 University Press. 1948. Page 1637. 
Leo Jones, Welcome! English for the travel and tourism industry, (Cambridge  
 university press, 1998), p.11. 
Penny Ur, A Course in Language Teaching, (Cambridge University Press, 1995), 
 p.274.  
Pearson, Judy C. and others. Human Communication. (Boston : McGraw-Hill, 2003),  
 p.22. 
Rawdon Wyatt. Leisure, Travel and Tourism, Second Edition, (Bloomsbury Publishing  
 Plc, 2007), P.47. 
Richard A. Spears and other, Conversational American English, (the McGaw-Hill  
 Companies, Copyright, 2011), p.13. 
Robin Walker and Keith Harding, English for Careers Tourism 1 Student's Book,  
 (Oxford University Press, 2011), p.4. 
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บทความวิจัย 

 
 เร่ือง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง 

เด็กและเยาวชนต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวดัเชียงราย 
 
 
 

โดย 
ก ำพล สุกันโท 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำลัยสงฆ์เชียงรำย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สัญญำเลขท่ี ว.0๖๒ / 25๖๐ 
พุทธศักรำช 25๖๐ 



 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่

ควาญช้าง เด็กและเยาวชนต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยว 2) เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้าน
รวมมิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ และ 3) เพ่ือฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง 
เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มี
คุณภาพ 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน  

แหล่งข้อมูล ได้แก่แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย จ านวน 10 แห่ง เช่น 1. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ 2. แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้าน
กะเหรี่ยงรวมมิตร 3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง ฯลฯ  
 ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 2 . ชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3. ชุด
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 4. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ควาญ เด็กและเยาวชน และแก่
ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
 ผลการศึกษาวิจัย โดยลงพ้ืนที่ภาคสนาม พบว่า ในภาพรวมประชาชนในพ้ืนแหล่งที่เที่ยว
ส่วนใหญ่สื่อสารกับชาวต่างชาติไม่ได้ แต่มีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ เช่น หมู่บ้านอาผ่าพัฒนาและหมู่บ้านยะฟูเป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ มีคนหนุ่มสาวชนเผ่า
บางคนในหมู่บ้านดังกล่าวได้รับการอบรมไกด์ชุมชนจากเทศบาลต าบลแม่ยาว ผู้วิจั ยได้สรุปปัจจัยที่
สอดคล้องกับการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว แก่ควาญ
ช้าง เด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าบลแม่ยาวมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจ านวนมาก เช่น โบราณสถานถ้ าพระ ทัวร์ช้าง
บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร พิพิธภัณ์ชนเผ่าบ้านจะแล ฯลฯ ควรมีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
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ส าหรับแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่น่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้อะไรจากแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 2. ต าบลแม่ยาวมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ชนเผ่าอาข่า 
ชนเผ่ากระเหรี่ยง (ปากะยอ) ชนเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าเมี่ยน (เย้า) ชนเผ่าไทยลื้อ ควรมีการ
พัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว ได้แก่ประวัติความเป็นมา คติ
ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 3. ต าบลแม่ยาวมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย เช่นที่บ้านรวมมิตรมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด 
30 ร้านค้าและท่ีหมู่บ้าน ห้วยแม่ซ้าย มีทั้งหมด 5 ร้านค้าและกระจายอยู่ในต าบลอีกหลายร้านค้า ควร
มีการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าหรับ ได้แก่ การบอกทิศทาง การต้อนรับ การซื้อขายของที่
ระลึก การต่อรองราคา จ านวน 1 ชุดการเรียนรู้ 
 จัดฝึกอบรมควาญช้าง เด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 7 วันละ ๆ 2 ชั่วโมง 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษของกลุ่มเป้าหมายก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 
2.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.785 และทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 8.07 และมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.385 แสดงว่ามีพัฒนาการความสามารถใน 4 ทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น
ของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 5.64 แปลว่า มีความสามารถในระดับ ดี พบว่าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยนของคะแนนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เรียนพบว่า ร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเยาวชนมีอายุต่ ากว่า ๒๐ มีความคาดหวัง มีปัญหาและอุปสรรคคล้าย ๆ เช่น ไม่กล้าแสดงออก ไม่
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อหน้าเพ่ือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามวิทยากร พบว่า วิทยากรได้ใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาเช่น ผู้สอนใช้กลวิธีการ
เข้าถึงการสื่อสาร (Communicative Approach) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนเพ่ือใช้
ภาษาอังกฤษกับผู้สอนและกับคนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้คนที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน  

ค าส าคัญ : การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
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ABSTRACT 

 To study The Development of English Learning Package for Tourism through 
Tourism Activities to Mahouts, Children, and Young Students in Meayaow Sub-
district, Chiang Rai Province aims 1) to study the major attractions in Maeyaow Sub-
district, 2) to make English Learning Package for Tourist Attractions in Maeyaow sub-
district to the mahouts, children and young students, and training English 
communication skills for travel to the mahouts, children and Youth. 
 There are target groups including 10 mahouts, 60 children and youths in 
Maeyaow, total of 70 people and 10 tourist attractions 
 The results of the research were as follows: 1) factors affecting the 
development of English learning package for communicating in tourism to 
Mahouts, Children, and Young Students, 2) to make English learning package for major 
attractions in the Maeyaow, 3) to make English learning package for ethnic groups in 
Maeyaow sub-district, and 4) to make English learning package to the mahouts, children, 
and young students, and training the English learning package to them. 
 The research results by collecting the from community area, it was found 
that in general, most of the people have lived in the tourist place were not able to 
communicate with foreigners. However, there are some areas where some teenagers 
can use English for communicating with foreigners, such as the Yufu village because it 
is a homestay village, as some of the tribal youth in the village were trained by a 
community guide from Maeyaow municipality. The researcher concludes the factors 
that are consistent with the development of the English learning package for tourism 
in Maeyaow sub-district to the mahouts, children in youth. 
  1. Maeyaow Sub-district has many interesting tourist attractions such as the 
Cave, Elephant Village Karen Tour, Village, Ban Jalae Earthen molding museum, etc., 
should be developed. History of attractions, activities, attractions for tourists, travel, 
the right time to travel and tourists will learn from one of the attractions.  
 2 . Maeyaow Sub-district has a multicultural diversity of ethnic groups, 
including The six major hill-tribes within Maeyaow Sub-district are the Akha, Karen, 
Hmong, Lahu, Mien (yao). There should be the development of English learning package 
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for tourist attractions to local people about history, beliefs, religions, traditions, and 
cultures of the various tribes. 
 3. Maeyaow Sub-district has many souvenir shops, for example, at Roum Mit 
village, there are 30 souvenir shops and also there are 5 shops in Huay Mae Sai village 
and several shops in the district. When there are a lot of tourists who would like to 
buy something. It should develop an English learning package for the direction, 
reception, trading, and souvenirs.  
 The results of the analysis of the data from the ability test for Listening, 
Speaking, Reading and Writing in English. The pre-test and post-test by an average scores 
were 2.43 with a standard deviation of 1.785 and post-test with an average score of 
8 . 0 7  and a standard deviation of 1 . 3 85 .  The ability of the four skills of English to 
increase the average score of 5 . 6 4 , which means that a good level of performance 
found that pre-test and post-test had an average of scores. Difference was statistically 
significant at the .05 level. 
 The results from the questionnaire survey indicated that 85 percent of the 
respondents were under the age of 20. There are similar problems and obstacles such 
as not showing No confidence in using English for communication in the presence of 
friends. The analysis of data from the questionnaire showed that the facilitators used 
interpersonal strategies to solve problems such as: Instructors use communication 
access strategies. Communicative approach encourages learners to participate in 
lessons to use English with the instructor and with others. 

Keywords: English for communication,   
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
 การสื่อสารมีบทบาทความส าคัญต่อมนุษยชาติในทุกด้าน ความรู้ทั้งหมดได้รับการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นโดยการปฏิสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารผู้คนในแทบทุกส่วนของโลกให้ความส าคัญกับการ
สื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและถูกใช้ในการสื่อสารระดับ
นานาชาติภาษาหนึ่ง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากอิทธิพลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ การศึกษา
ของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ด าเนินต่อเนื่องมานานนับ 200 ปี และสถานะของ
ภาษาอังกฤษก็ได้รับการยอมรับและมั่นคงขึ้นเรื่อย ๆ ตามกาลเวลาที่ผ่านไป จากข้อมูลใน The 
Cambridge Encyclopedia of the English Language มีการประมาณว่า ผู้พูดภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาแม่มีอยู่มากถึงประมาณ 300 ล้านคน ผลส ารวจขององค์การ UNESCO และองค์กรระดับโลกอ่ืน 
ๆ ยังได้เน้นให้เห็นชัดยิ่งขึ้นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษได้ถูกใช้เป็นภาษาทางการ
และกึ่งทางการในประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก และถูกใช้เป็นภาษาหลักในหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
สายการบิน ธุรกิจระดับสากล ฯลฯ ผู้คนทั่วโลกพยายามที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพโดยผ่านกระบวนการการศึกษา เพ่ือให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดระหว่างกันและกัน เรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน การเผยแผ่ศาสนา เป็น
ต้น 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มี
แนวโน้มในการเติบโตที่สูงมาก เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญอันน ารายได้มาสู่ประเทศและมี
แนวโน้มว่าจะมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น ประโยชน์ข้อแรกที่เห็นเด่นชัด คือ ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสาร เป็น
สื่อกลางในการท าความเข้าใจกันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มคน โดยเฉพาะท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ก็ยิ่งจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยว ในท้องถิ่น แม้ว่าประเทศ
ไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ปัญหาความไม่พร้อมของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวยังมีปรากฏอยู่ โดยเฉพาะปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ ท าให้เกิดปัญหาการติดขัดด้านการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ ปัญหาลักษณะดังกล่าวก็ได้เกิด
ขึ้นกับการให้บริการการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงรายเหมือนกัน ด้วยต าบลแม่ยาวมี
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวเป็นจ านวนมาก เช่น น้ าตกห้วยแม่ซ้าย หมู่บ้านอาข่า
หมู่บ้านจะแล หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เป็นต้น พบว่าผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวยังมีปัญหาในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่นักเท่ียวอยู่ไม่น้อย ปัญหาที่พบมากท่ีสุดคือ การฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและไม่สามารถให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
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 ดังนั้น ทีมงานผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาชุดความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารเพ่ืออบรมควาญช้าง เด็กและเยาวชนในแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย ให้มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความ
ประทับใจในการให้บริการและสามารถและเปลี่ยนเรียนรู้ ขบนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อต่าง ๆ ระหว่างกันได้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 
 2. เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวม

มิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เพ่ือใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 3. เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและ

เยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยที่มีคุณภาพ 
 

เครื่องมือและวิธีการศึกษาวิจัย 

 1.รูปแบบการวิจัย โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธี
การศึกษาดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. ลงภาคสนามตามแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มเป้าหมาย 
 3. จัดสัมมนากลุ่มย่อยสัมภาษณ์ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 4. พบปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการ
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว  

 5. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 6. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 7. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ควาญ เด็กและเยาวชน 
และแก่ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 

 8. น าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยว ไปอบรมแก่ควาญ
ช้างบ้านรวมมิตรและเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 
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 9. วัดผลก่อนเรียน (Pretest) วัดผลหลังเรียน (Posttest) และวัดผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้โดยภาพรวม สรุปผล อภิปรายผล น าเสนอ เผยแพร่ 

 2. ปัญหาการวิจัย 
 1.3.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวขาดการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการ
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 1.3.2 นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากขาดผู้มีความช านาญด้าน
ภาษาอังกฤษในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ 

 3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมควาญช้างเด็กและ
เยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์ในท้องถิ่น จึงได้ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ประชากร ได้แก่ 
ควาญช้างบ้านรวมมิตร และเด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน  
 1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ด้านเนื้อหาศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย ที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม คติความเชื่อ
ศาสนาของคนในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของต าบลแม่ยาว เพ่ือจัดท าเป็นชุดความรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว ส าหรับฝึกอบรมครวญเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา   
ระยะเวลาในการวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง

เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โดยใช้เวลาในการท าวิจัยรวมทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 1 ปี 
1.3.4 แหล่งข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล ได้แก่แหล่งท่องเทียวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ าพระ  2. แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้าน
กะเหรี่ยงรวมมิตร 3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง 4. แหล่งท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสอง
แควพัฒนา 5. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 6. แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขา
เผ่าอาข่า) 7. แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะแล 8. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย 9. 
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แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู 10. แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชด าริดอยบ่อ         

 4. นิยามศัพท์เฉพาะ  
ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร หมายถึง ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารซึ่งมีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างมาประกอบกัน รวมกันเป็นชุดได้น ามาใช้สอนแก่ควาญช้าง เด็กและ
เยาวชน ให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้และชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ได้แก่ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ ทักษะการเขียน ให้กับกลุ่มเป้าหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ และด้านการสื่อสารในการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

 แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ที่มีความส าคัญ มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว
และรับบริการการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว เช่น มีความส าคัญและประวัติความเป็นมา ความน่าสนใจ
ของสถานที่ มีการศึกษาคติ ความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการขี่ช้าง มีที่พักอาศัย มีของที่ระลึก ฯลฯ 
 ควาญช้าง หมายถึง ผู้เลี้ยงและขี่ขับช้าง ณ หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเครื่องมือที่ส าคัญที่สุด คือ โซ่และปฏักช้าง หรือ ตะขอโลหะ
แหลมที่ใช้ในการฝึกและบังคับช้างให้ท าตามโดยการแทงช้างที่หัว เช่น ปากและหูชั้นใน ช้างเป็นสัตว์ที่
มีความไวมากที่สุด 

 เด็ก หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล  
 เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้ที่อาศัย
อยู่ในหมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา หมู่บ้านทรายมูล  
 กลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง ชนเผ่าต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางชีวภาพเฉพาะตนซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจนจากการแต่งกาย ภาษาพูดเป็นของตนเอง และแต่ละชนเผ่าจะมีคนที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของตนเอง เช่น ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าอาข่า เป็นต้นที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองของต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ หมายถึง การมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติ 
ความเชื่อ ศาสนา ฯลฯ ของชนเผ่าต่าง ๆ เช่น ชนเผ่าม้ง ชนเผ่าลาหู่ ชนเผ่าอาข่า ที่อาศัยอยู่ในเขต
การปกครองของต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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 5. กรอบแนวคิด 
 การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ท้องถิ่นให้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ จึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
 
 

 6. วิธีด าเนินการวิจัย 
   การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนาในจังหวัด

เชียงราย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา พัฒนา และถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษใน
แหล่งโบราณคดีทางพระพุทธศาสนา ในจังหวัดเชียงราย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้  

1. ประชากรที่ศึกษา 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 
 

การท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่น ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ท้องถิ่น 

สถานที่ 

ท่องเที่ยว ควาญช้าง/

เด็ก-เยาวชน 

 

ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสาร 

ชุดความรู้พัฒนา

ศักยภาพควาญ

ช้าง/เด็กเยาวชน 
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 1.6.1 ประชากรที่ศึกษา 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ควาญช้างบ้านรวมมิตรจ านวน 10 คน เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่บ้านรวมมิตร หมู่บ้านสองแควพัฒนา 
หมู่บ้านทรายมูล หมู่บ้านละ 20 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 70 คน 
 1.6.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีดังนี้ 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้และการ
ปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  

 1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ สถานภาพผู้ถูกสัมภาษณ์ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อายุผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 

2. ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยว ความถี่ในการ
ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษ จุดประสงค์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ช่วงเวลาในการใช้ภาษาอังกฤษ และ
วิธีการต่าง ๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3. ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับการท่องเที่ยวได้แก่ ปัญหา
และอุปสรรคในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือปฏิสัมพันธ์ 
    ตัวแปรตาม คือ การจัดการความรู้ด้วยทักษะภาษาอังกฤษในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 

 1. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาและใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่
กลุ่มเป้าหมาย 
 1.6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
ดังต่อไปนี้ 
      1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาว เช่น สัมภาษณ์ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือปราชญ์ท้องถิ่น ถ่ายรูปสถานที่  

 2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดการ การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ 
สื่อสารในการท่องเที่ยวรวมถึงการสัมภาษณ์ สอบถาม บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 3. น าข้อมูลมาสร้างแบบสอบถามในลักษณะค าถามสัมภาษณ์ปลายเปิด เรื่อง การ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว 
  
             1.6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
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 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ท่องเที่ยวจ านวน 10 และเพ่ือน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมาฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมีดังต่อไปนี้ 
 1. รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
 2. รวบรวมข้อมูลจาก Focus Group 
 3. รวบรวมข้อมูลการสังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 1.6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลจากการกลุ่มเป้าหมาย จัดกลุ่ม 
focus group แล้วน ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มประชากร เพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาและถ่ายทอดชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยแยกเป็นหมวดหมู่ 
 2. ข้อมูลที่มีชาวต่างชาติไปท่องเที่ยวโดยใช้สถิติ ร้อยละและค่าเฉลี่ย 

 7. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 
1. คราญช้าง เด็กและเยาวชนมีประสบการณ์และกล้าแสดงออกในใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

ปฏิสัมพันธ์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกรักท้องถิ่น เห็นความส าคัญการท่องเที่ยว 
 3. มีชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับคนในท้องถิ่น  
 4. หน่วยงานหรือสถานบันการศึกษาอ่ืน ๆ สามารถน าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

สื่อสารในการท่องเที่ยวที่มีลักษณะใกล้เคียงกันไปจัดอบรม หรือ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ 

 
ผลการวิจัย 

8. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่
ยาวที่มีปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 

จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเทียวที่ส าคัญจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานถ้ า
พระ  2. แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร 3. แหล่งท่องเที่ยวหาดผาขวาง 4. แหล่ง
ท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านสองแควพัฒนา 5. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกสองแควพัฒนา 6. 
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านอาผ่าพัฒนา (ชาวเขาเผ่าอาข่า) 7. แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าบ้านจะ
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แล 8. แหล่งท่องเที่ยวน้ าตกห้วยแม่ซ้าย 9. แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ ทะเลหมอกยะฟู 10. 
แหล่งท่องเที่ยวสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด าริดอยบ่อ         

9. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2. เพื่อจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง
เชียงราย เพื่อใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

 จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า มี 4 ประเด็น ได้แก่ 1. ปัจจัยที่มีผล
ต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตรและ
เด็กเยาวชนในต าบลแม่ยาว 2. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3. จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 4.จัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแก่ควาญ เด็กและเยาวชน และแก่ผู้ประกอบการร้านค้าของที่ระลึกในต าบลแม่
ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย  

 10. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารส าหรับการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยท่ีมีคุณภาพ 
 จากผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ของกลุ่มเป้าหมาย
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 2.43 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 
1.785 และทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ 8.07 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.385 แสดง
ว่ามีพัฒนาการความสามารถใน 4 ทักษะของภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 5.64 แปลว่า 
มีความสามารถในระดับ ดี พบว่าทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยนของคะแนนที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้เรียนพบว่า ร้อยละ 85 ของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเยาวชนมีอายุต่ ากว่า 20 มีความคาดหวัง มีปัญหาและอุปสรรคคล้าย ๆ เช่น ไม่กล้าแสดงออก ไม่
มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารต่อหน้าเพ่ือน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามวิทยากร พบว่า วิทยากรได้ใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาเช่น ผู้สอนใช้กลวิธีการ
เข้าถึงการสื่อสาร (Communicative Approach) โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนและกับ
คนอ่ืน ๆ ส่งเสริมให้คนที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนอ่อน  
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 11. ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 เทศบาลต าบลแม่ยาว โรงเรียน (สพฐ) ทุกโรงเรียนและนักวิจัยควรเข้ามามีส่วนร่วมในการ
รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลแม่ยาวให้ละเอียด เทศบาลต าบลแม่ยาวควรจัดสรร
งบประมาณในการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เทศบาลต าบลแม่ยาว 
สามารถรวบรวม ผู้น าชุมชน ผู้ประกอบ หรือผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือระดมความคิด ในการ
จัดท าและพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาแก่เยาวชนภายในต าบลให้มีประสิทธิภาพ 
 11.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ทุกโรงเรียนหรือผู้สนใจทุกคนที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่มชาติพันธุ์สามารน าชุดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยวได้ 
 2. ส าหรับครูผู้สอนควรเลือกบทเรียนให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก 
 11.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ต าบลแม่ยาวมีพ้ืนที่ค่อนข้างกวางมาก ดังนั้นยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่เป็นชนเผ่าที่ผู้วิจัย
ยังเข้าไม่ถึงหรือข้อมูลตกหล่นไป 
 2. ควรท าเรื่องพัฒนาชุดภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยวในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 3. ควรท าเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
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 เดือนมีนาคม 2560.สัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ จะเหมาะ, สมาชิกไกด์ชุมชน, เมื่อวันที่ 28  
 เดือน มีนาคม 2560. 
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สุรชัย ลิฟู และคณะ. “ซุ้มดิน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชนเผ่าบ้านจะแล.”  
 <http://www.hilltribe.org/thai/museum/01-museum-banjalae.php>,  
 สืบค้นเมื่อวันที่ 25 เดือน มีนาคม 2560. 
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ. “สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อตามพระราชด าริ,”  
 <http://www.dnp.go.th/rsd/project-area/north/doiboe/,  
 ค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560. 

 1.6 หนังสือภาษาอังกฤษ 
Adapted from Elizabeth Walter and others, Cambridge Advanced Learner’s  
 Dictionary Third Edition, (Cambridge Press, 2010), unpaged. 
Adapted from John Eastwood, English for Travel, (Oxford University Press, 2010), 
 p. 71. 
Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, 
 (the McGaw-Hill Companies, Copyright. 2011), p.4. 
Adapted from Richard A. Spears and other, Conversational American English, 
 (the McGaw-Hill Companies, Copyright, 2011), p.5. 
Adapted from Travel English, (www.learnhotenglish.com, learn hot English  
 publishing), p.36. 
Joanna Turnbull and others. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford 
 University Press. 1948. Page 1637. 
Leo Jones, Welcome! English for the travel and tourism industry, (Cambridge  
 university press, 1998), p.11. 
Penny Ur, A Course in Language Teaching, (Cambridge University Press, 1995), 
 p.274.  
Pearson, Judy C. and others. Human Communication. (Boston : McGraw-Hill, 2003),  
 p.22. 
Rawdon Wyatt. Leisure, Travel and Tourism, Second Edition, (Bloomsbury Publishing  
 Plc, 2007), P.47. 
Richard A. Spears and other, Conversational American English, (the McGaw-Hill  
 Companies, Copyright, 2011), p.13. 
Robin Walker and Keith Harding, English for Careers Tourism 1 Student's Book,  
 (Oxford University Press, 2011), p.4. 



ภาคผนวก ข 
 

โครงการวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ครวญช้าง เด็ก
และเยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

เร่ือง  
------------------ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการน าผลจากโครงการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

1.  กิจกรรมด้านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
- สามารถน าผลการศึกษาวิจัยไปบูรณาการณ์ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น

สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
- สามารถน าผลการศึกษาไปสะท้อนข้อมูลให้กับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวหรือด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น เพ่ือให้มีกลุ่มหรือคณะผู้ท างานด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างยั่งยืน 

- สามารถน าผลการศึกษาไปวิเคราะห์ร่วมกับนักวิชาการทางด้านภาษาอังกฤษ เกิดความ
ร่วมมือของชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ เกิดเป็นกลุ่มเป็นคณะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ตลอดชีวิต 

2.  กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
- จัดท าเอกสาร แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน สถานที่ท่องเที่ยว องค์กรการ

ท่องเที่ยวน าไปใช้เป็นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์เป็นภาคภาษาอังกฤษ 

3. กิจกรรมด้านวิชาการ 
- มีการพัฒนาชุดความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้านวัฒนาธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

อย่างต่อเนื่องและมีผลต่อจ านวนนักเรียนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน 
 



 

ภาคผนวก ค 

 
Gantt chart 

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์/กิจกรรมที่เสนอในข้อเสนอโครงการและกิจกรรมที่ท าจริง 
 
โครงการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ครวญช้าง เด็กและ

เยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

The Development of English Learning Package for Tourism through Tourism 
Activities to Mahouts, Children, and Young Students  

in Meayaow Sub-district, Chiang Rai Province 
 
 

------------------------- 
 
1.  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
  
 

สรุปผลการด าเนินการตามแผนงาน/กิจกรรมตาม Proposal ในรอบ 12 เดือน 
 

ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
1 .  ศ ึก ษ า แ ล ะ
ส า ร ว จ ข ้อ ม ูล
พื ้นฐานของแหล่ง
ท่องเที ่ยวในต าบล
แม่ยาว 

น่าจะมีสถานที ่บางแห่ง
เท่านั ้นที ่ม ีชาวต่างชาติ
เข้ามาเยี่ยมชม 

ได ้ทราบจ านวนแหล ่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และมี
ชาวต่างชาติเป็นจ านวน
มากเข้ามาท่องเที่ยว 
พบว่า ต าบลแม่ยาว 

ข้อที่ 1 100 % 
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ตามแผนงาน ปฏิบัติจริง 
สนับสนุน 

วัตถุประสงค์ 

ร้อยละความพึง 
พอใจต่อ
ผลส าเร็จ 

กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลที่ได้จริง   
ม ีส ถ าน ที ่ท ่อ ง เ ที ่ย ว ที่
น่าสนใจมากถึงจ านวน 
10 แห่ง 

2. ลงพ้ืนที่
ภาคสนามศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน
ปัญหาและกิจกรรม
ด้านการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารการ
ท่องเที่ยว 

ได้ข้อมูลและปัจจัยที่มีผล
ต่ อ ก า ร พัฒนาชุ ด ก า ร
เรียนรู้แก่ควาญช้างบ้าน
รวมมิตรและเด็กเยาวชน
ในต าบลแม่ยาว 

จ ัด ท า ช ุด ก า ร เ ร ีย น รู้
ภาษา อั งกฤษเ พ่ือการ
สื่อสารในการท่องเที่ยว 

ข้อที่ 1,2 100 % 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิเคราะห์ 
ตรวจทาน ให้
ค าแนะน า 

น าชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารไปอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

พบแนวทางวิธีแก้ปัญหา
และอุปสรรคในการใช้
ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 

ข้อที่ 3 100 % 

4. กิจกรรมอ่ืนและ
การรายงาน
ความก้าวหน้า 

ได้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
วิจัย 

ได้ข้อมูลที่จ าเป็นในการ
วิจัยและองค์ความรู้ใหม่ 

ข้อที่ 1,2,3 100 % 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ต่อ มจร. 
 - งบประมาณการวิจัยไม่พอต่อการจัดอบรมในระยะยาวเพ่ือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ 

ลงนาม..................................................... 
(นายก าพล สุกันโท) 

หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
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ตาราง  Output 
 

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ครวญช้าง เด็กและ
เยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

Output 
ในกรณีล่าช้า (ผลส าเรจ็ไม่
ถึง 100%) ให้ระบุสาเหตุ

และการแก้ไข 
วัตถุประสงค์/กิจกรรมในข้อเสนอโครงการวิจัย ผลส าเร็จ%  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มี
ปัจจัยต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
2. เพ่ือจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารการ
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้างบ้านรวมมิตร เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย เ พ่ือใช้สื่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
3. เพ่ือฝึกทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับการ
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชนในต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย
ที่มีคุณภาพ 

 
 

100 % 
 

100 % 
 

100 % 

 

1. ศึกษาสื่อแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในต าบลแม่ยาวที่มีปัจจัย
ต่อการจัดท าชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

100 %  

2.วิ เคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาชุดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 

 
100 % 

 

3. เสนอรูปแบบชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
การท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง เด็กและเยาวชน 

 
100 % 

 

4. กิจกรรมอ่ืนและการรายงานความก้าวหน้า 100 %  
5. รายงานฉบับสมบูรณ์ 100 %  
6. บทความการวิจัย 100 %  
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                          ลงนาม............................. ......................หัวหน้าโครงการวิจัยผู้รับทุน 
(นายก าพล สุกันโท) 

วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณ์งานวิจัย 

เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในการท่องเที่ยวแก่ควาญช้าง 
เด็กและเยาวชน ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

----------------------------------------------------------------------------  
 
1. ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
ชื่อ ........................................................นามสุกล .......................................................อายุ ............. ปี 
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ......................... 
สถานะ/อาชีพ (   ) ผู้ใหญ่บ้าน (   ) ผู้น าชุมชน  (   ) ผู้ประกอบการร้านค้า 
  (   ) ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (   ) ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
  (   ) อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................................................  
 

ความต้องการการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการท่องเที่ยว 

1. ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว 

............................................................................................................................. ..................... 

2. วันที่สัมภาษณ์

............................................................................................... ................................................. 

3. เนื้อหาในการสัมภาษณ์ 

3.1. จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ □ วันธรรมดา ประมาณ..........................คน 

     □ วันเสาร์-อาทิตย์ ประมาณ.....................คน 

     □ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประมาณ...................คน 

 3.2. ปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

............................................................................................................................. .................. 
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......................................................................... ...................................................................... 

............................................................................................................................. .................. 

............................................................................................................................. .................. 

 4. ลักษณะของนักท่องเที่ยว □ แบบเดี่ยว 

     □ คู่สมรส ครอบครัว 

     □ กลุ่มเพ่ือน 

     □ กลุ่มทัวร์ 

   □ อ่ืนๆ................................................................... 

 5. วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามทัศนะของท่าน 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.......................................................................................................................................................... ... 

6. จุดสนใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติในต าบลแม่ยาว 

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.............................................................................................................................. ............................... 

7. ค าถามที่นักท่องเที่ยวสนใจถาม 

............................................................................................... ..................................................................

............................................................................................................................. ....................................
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.......................................................................................................................................................... .......

............................................................................................................................ ................................. 

8. ความต้องการสื่อการเรียนรู้หรือชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว □ มาก   □ ปาน

กลาง   □ น้อย  □ ไม่ต้องการ 

□ อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก จ 
หนังสือเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติผู้วิจัย 

1. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
1.1 ชื่อ -  สกุล  นายก าพล สุกันโท 

Mr. Gumpone Sugunto 
1.2 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
1.3 ต าแหน่งปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
1.4 หน่วยงานและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย อาคารศาลากลางหลังเก่า ถ.ฤทธิประสาสน์ 
ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000 

1.5 ประวัติการท างาน 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พ.ศ.2552 
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

1.6 สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) 
----------------------------------- 

1.7 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดย
ระบุสถานภาพในการท าวิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารในการ 
ท่องเที่ยวแก่ควาญช้างเด็กและเยาวชน ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2560 


