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          This research aimed to 1) study the state and background of the cultural tourism management 

in Nakhon Nayok province, 2) develop an appropriate model of the Thai Phuan community’s tourism activity 

management to promote creative learning in Nakhon Nayok, 3) try out the developed model of the 

Thai Phuan community’s cultural tourism management to promote creative learning in Nakhon Nayok, and      

4) evaluate and improve the model of the Thai Phuan community’s cultural tourism activity management to 

promote creative learning in Nakhon Nayok, The research method was Research and Development (R&D), 

and the study area were eight cultural tourism attractions in Nakhon Nayok such as the temples and 

communities in Nong Saeng and Koh Wai sub-districts. The subjects were 1) 20 residents and related people, 

namely, a head of the government agency in the area, local academics, leaders of the communities, 

religions, local scholars or experts in local culture, tourism authority and sport in Nakhon Nayok province, 

public and private officials, as well as the residents of the eight communities, 2) 43 residents and tourists 

who joined tourist learning activities. The data were collected through 1) in-depth interviews, 2) group 

discussion, 3) stages for learning exchange; the data collection were conducted in two sub- districts, Koh Wai 

and Nong Saeng. The research instruments were guidelines for in-depth interviews and fogus group 

discussion, and a form for observation recording.  The data were collected in April – May 2016; and they 

were analyzed for frequency, percent, mean, standard deviation and content analysis. 

 The findings revealed that 1) the cultural tourism management of Thai Phuan communities in 

Nakhon Nayok province had readiness for being cultural tourism attractions and learning promotion.  

2) The developed cultural tourism model to promote learning “ThCLCAPC Model” was composed of 7 

factors: Th = Thai Phuan, C = creation, L = learning, C = conservation, A = awareness, P = participation of 

community, and C = cultural tourism activity. 3) The implementation stage showed that the model was 

appropriate for Thai Phuan communities 4) The model evaluation was found to be appropriate for      

Thai Phuan communities in all factors. The suggestions for the development were including contribution of  

knowledge and awareness, value and realization of the importance of cultural tourism to promote creative 

learning, building the communities’ participation, management of various tourism activities and learning, 

development of tourism personnel and continual public relations, establishing responsible groups, making 

tourist attractions signs, and financial support from the government to fulfill the cultural tourism 

management of Thai Phuan communities to effectively promote creative learning in Nakhon Nayok, and the 

cultural tourism could be driven sustainably. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
            การท�องเท่ียวเป�นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เม่ือประเทศไทยเป�นหนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน ประชาชนของประเทศสมาชิกสามารถเดินทาง
ท�องเท่ียวได+ง�ายข้ึน รัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่เป�นจุดหมายปลายทาง 
(Destination) ที่สําคัญทางการท�องเที่ยว จึงให+ความสําคัญในการเสริมสร+างขีดความสามารถใน               
การแข�งขันเพ่ือช�วงชิงส�วนแบ�งตลาดท�องเท่ียวโลก โดยกําหนดกลยุทธ?ทางการตลาดเพ่ือดึงนักท�องเท่ียว
ท่ัวโลกเข+ามาท�องเท่ียวในประเทศตนเพ่ิมมากข้ึน ภารกิจด+านการท�องเที่ยวจึงเป�นภารกิจที่ถูกผสาน
กลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังนั้น การกําหนดยุทธศาสตร?การพัฒนาของประเทศไทย
จึงได+มีการบูรณาการงานด+านการท�องเท่ียวไว+เป�นส�วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ีมุ�งการพัฒนา
ไปสู�พ้ืนฐานของเศรษฐกิจท่ีเข+มแข็ง มีโครงสร+างพ้ืนฐานท่ีดี มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ? 
และมีบุคลากรภาคการท�องเที่ยวมีศักยภาพ สิ่งเหล�านนี้จะเป�นปDจจัยสําคัญ ที่จะช�วยผลักดันให+
ประเทศไทยมีข+อได+เปรียบในการแข�งขันและสามารถพัฒนาการท�องเท่ียวของตนให+เติบโตได+อย�างม่ันคง 
(กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2558: 1) 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานด+านการท�องเที่ยวของไทยตามแผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวแห�งชาติ พ.ศ. 2555–2559 ซ่ึงเป�นแผนหลักในการพัฒนาการท�องเท่ียวของประเทศ พบว�า                   
การดําเนินงานท่ีผ�านมาถึงแม+จะประสบความสําเร็จในแง�ของจํานวนและรายได+จากการท�องเท่ียว                   
แต�ในด+านการพัฒนาสินค+าและบริการพบว�ายังมีข+อจํากัดหลายประการท่ีทําให+การดําเนินงาน                     
ไม�บรรลุผลตามเปNาหมายที่กําหนดไว+ สะท+อนให+เห็นได+จากตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถใน                 
การแข�งขันด+านการท�องเท่ียวและการเดินทาง (Travel and Tourism Competitiveness Index) 
ของ World Economic Forum หรือ WEF โดยในป^ 2556 ความสามารถในการแข�งขันด+าน                  
การท�องเท่ียวของไทยอยู�ในอันดับ 43 จาก 140 ประเทศท่ัวโลกหรืออันดับ 9 จาก 25 ประเทศ               
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟdก โดยตัวชี้วัดด+านมาตรฐานการเดินทางและการท�องเท่ียวยังเป�นจุดอ�อนสําคัญ
ของประเทศไทย รองลงมา คือ ความพร+อมด+านโครงสร+างพื้นฐานและสิ่งแวดล+อมของภาคธุรกิจ                   
โดยประเด็นสําคัญท่ีควรจะมีการพิจารณาคือ การพัฒนาการท�องเที่ยวของประเทศไทยเดินมาถูก                   
ทิศถูกทางแล+วหรือไม� และจะสามารถเติบโตอย�างยั่งยืนได+อย�างไร ซึ่งที่ผ�านมาถึงแม+ประเทศไทย                  
จะประสบภาวะวิกฤตท่ีส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ?การท�องเท่ียวของประเทศ แต�เม่ือผ�านพ+นวิกฤต       
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ไปแล+วนักท�องเท่ียวก็ยังกลับมาเท่ียวเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็ว แสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักท�องเท่ียวมีต�อ
เมืองไทย ในขณะเดียวกันภาพลักษณ?การท�องเท่ียวไทยยังเป�นแหล�งท�องเท่ียวราคาถูก การท�องเท่ียว
ไทยยังมีปDญหาสะสมมาอย�างยาวนานท่ีเป�นอุปสรรคต�อการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ                     
ในการแข�งขันในระยะยาว ไม�ว�าจะเป�นปDญหาความเสื่อมโทรมของแหล�งท�องเท่ียว การกระจุกตัว                 
ของนักท�องเท่ียว ความไม�พร+อมของสิ่งอํานวยความสะดวกปDญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน
ของนักท�องเท่ียว ทักษะและองค?ความรู+ของบุคลากรท�องเท่ียวขีดความสามารถในการรองรับของแหล�ง 
รวมถึงปDญหาการบริหารจัดการของภาครัฐและการบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร? 
ความล+าสมัยของกฎหมายและการบังคับใช+กฎหมาย เป�นต+น ดังนั้น หากประเทศไทยยังจําเป�นต+องอาศัย
รายได+จากการท�องเท่ียวเพ่ือเป�นฐานเศรษฐกิจหลักให+กับประเทศ รวมถึงเป�น แหล�งกระจายรายได+
และการจ+างงานเพ่ือช�วยเสริมสร+างคุณภาพชีวิตท่ีดีให+กับชุมชนและสังคมไทยแล+วควรจะมีการ
ทบทวนทิศทางการพัฒนาให+สอดคล+องกับสภาพข+อเท็จจริง ศักยภาพและโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนและเพ่ือ
เปNาหมายการเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพอย�างยั่งยืน (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2558: 1-2) 
 เม่ือพิจารณาศักยภาพด+านการท�องเที่ยวของประเทศไทยท่ีผ�านมา พบว�า ไทยเป�น
ประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต+ท่ีมีศักยภาพด+านการท�องเท่ียวอยู�ในระดับสูง เนื่องจาก                   
มีทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ?และมีความหลากหลาย ท้ังในด+านแหล�งท�องเท่ียวท่ีเป�นธรรมชาติ
ซ่ึงสร+างความประทับใจในเรื่องความสวยงาม ความเป�นธรรมชาติ มีแหล�งท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร? 
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อันแสดงถึงอารยธรรมของคนและท+องถ่ิน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และกิจกรรมท�อง เ ท่ียว ท่ี มีความหลากหลายและคงไว+ซ่ึงอัตลักษณ?ในแต�ละพ้ืนท่ี สามารถดึงดูด
ความสนใจของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได+เป�นอย�างมาก ทําให+การท�องเท่ียวของไทย
เติบโตขึ้นอย�างต�อเนื่อง  ดังจะเห็นได+จากจํานวนนักท�องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นตามลําดับ อัตรา
การเจริญเติบโตของการท�องเที่ยวไทยในช�วงป^ 2548-2553 เพิ่มขึ้นคิดเป�นร+อยละ 7.51 จํานวน
นักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนจาก 11.51 ล+านคน ในป̂ 2548 เป�น 15.84 ล+านคนในป̂ 2553 แสดงให+เห็นว�า 
ในระยะเวลาเกือบ 10 ป^ที่ผ�านมานักท�องเที่ยวให+ความสนใจเดินทางมาท�องเท่ียว ในประเทศไทย
อย�างต�อเนื่อง (กรมการท�องเท่ียว, 2554: 1; กระทรวงท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 1) 
 แม+ว�าการท�องเท่ียวช�วยนํารายได+มหาศาลมาสู�ประเทศ แต�เม่ือนักท�องเท่ียวจํานวนมาก                 
ท่ัวโลกเดินทางมาท�องเท่ียว จํานวนนักท�องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นนี้ทําให+เกิดผลกระทบอย�างต�อเนื่อง                 
ท้ังผลกระทบท้ังทางบวกและทางด+านลบต�อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล+อมในประเทศ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีเป�นแหล�งท�องเท่ียว จากตัวเลขสถิตินักท�องเท่ียวในป̂พ.ศ. 2558 ประเทศไทย
มีความจํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข+ามาจํานวน 29.88 ล+านคน มีรายได+ 1.44 ล+านล+านบาท อัตรา
การเพ่ิมข้ึนจากป̂ท่ีผ�านมาคิดเป�นร+อยละ 20.44 (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา, 2559) ปDญหาท่ี
เกิดข้ึนอย�างชัดเจน ในแหล�งท�องเท่ียวหลัก ๆ ของประเทศไทย เช�น เชียงใหม� ภูเก็ต  หรือพัทยา 
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ก็คือปDญหาสิ่งแวดล+อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปDญหาในเรื่องการจัดการขยะมูล ปDญหาทางด+าน
วัฒนธรรมและปDญหาสังคมที่เสื่อมโทรม รวมถึงปDญหาอาชญากรรมต�าง ๆ เนื่องจากมีผู+มาเยือน
เป�นจํานวนมาก (Murphy, 2001; Scheyvens, 2002: 245-249; กรมการท�องเท่ียว, 2558) 
ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีส�งผลต�อสภาพสังคมและวัฒนธรรมส�วนหนึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมประเพณีที่มีการหยิบยกเอาเรื ่องวัฒนธรรมประเพณีของไทยมาเป�นสิ่งดึงดูดใจให+มี
การท�องเท่ียวมากข้ึน แต�การนําวัฒนธรรมประเพณีมาเป�นสิ่งผลิตภัณฑ?หลักเพ่ือดึงดูดความสนในของ
นักท�องเท่ียวให+เดินทางเข+ามาเยือนนั้น มักจะมุ�งเน+นไปในด+านการค+าด+านความสวยงาม แต�อาจถูกลด
ความประณีตหรือขาดเนื้อหาสําคัญของวัฒนธรรม กิจกรรมการท�องเท่ียวจึงเน+นการจัดการแสดงเพ่ือ
โชว?ความต่ืนตาต่ืนใจให+กับนักท�องเท่ียว โดยละเลยถึงสาระท่ีสัมพันธ?กับวิถีชีวิตของผู+คนในท+องถ่ิน 
รวมท้ังคุณค�าท่ีแท+จริงของวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีต�อสังคมและท+องถ่ินของไทย เกิดปDญหาการลดคุณค�า
ของงานศิลปหัตถกรรม เนื่องจากการมุ�งผลิตและจําหน�ายให+ได+ราคาเพ่ือให+ได+กําไรมากท่ีสุด จน
มาตรฐานลดลงหรือเกิดการลอกเลียนแบบชิ้นงานศิลปหัตถกรรม ทําให+ผลงานทางศิลปะและฝ^มือช�าง
หมดคุณค�าลง และหมดความนิยมไปในที่สุด ลักษณะปDญหาที่เกิดขึ้นดังกล�าวเป�นเพราะการนํา
วัฒนธรรมประเพณีของท+องถ่ินมาใช+เพ่ือการเพ่ือการท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งค+ากําไรโดยลืมนึกถึงคุณค�าหรือ
ความสําคัญของวัฒนธรรมท่ีมีต�อสังคมและท+องถ่ิน รวมถึงความผูกพันกับวิถีชีวิตของผู+คนในสังคมไทยท่ี
มีมายาวนาน ดังท่ีม่ิงสรรพ? ขาวสะอาด; นุกูล เครือฟู และอัครพงศ? อ้ันทอง (2548: 27) ได+กล�าวไว+ว�า
การส�งเสริมการท�องเท่ียวน�าจะเป�นวิถีทาง (means) มากกว�าจะเป�นเปNาหมาย (ends) ของการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงเม่ือได+บรรลุเปNาหมายของการอนุรักษ?มรดกทางวัฒนธรรมนี้แล+ว ผลพลอยได+
ทางเศรษฐกิจจะเกิดแก�การการท�องเท่ียวอย�างมหาศาล ท้ังนี้การจัดกิจกรรมในระดับท+องถ่ินควรมี
เอกลักษณ?ของตนและเป�นไปตามวิถีวัฒนธรรมท+องถ่ินท่ีแท+จริง การจัดกิจกรรมท่ีขาดเอกลักษณ?เฉพาะ
จนอาจจะทําให+ขาดเสน�ห? ขาดความน�าสนใจ และทําให+กิจกรรมการท�องเท่ียวนั้นดําเนินไปอย�าง
ไม�ยั่งยืน 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวของไทยนั้นเป�นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
ในปDจจุบันท่ีรัฐบาลได+กําหนดยุทธศาสตร?การพัฒนาให+ครอบคลุมท้ังด+านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง                  
การปกครอง การศึกษา ทรัพยากรสิ่งแวดล+อม โดยในด+านการท�องเท่ียวนั้น แผนพัฒนาการท�องเท่ียว
แห�งชาติ พ.ศ. 2555-2559 นับเป�นนโยบายแห�งชาติฉบับแรก ท่ีมีการกําหนดวิสัยทัศน?ว�า “ประเทศ
ไทยเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ มีขีดความสามารถในการแข�งขันด+านการท�องเที่ยวในระดับโลก 
สามารถสร+างรายได+ และกระจายรายได+โดยคํานึงถึงความเป�นธรรม สมดุล และยั ่งยืน”                           
โดยมีเปNาประสงค?สําคัญคือ 1) ขีดความสามารถในการแข�งขันด+านการท�องเท่ียวของประเทศไทย
เพ่ิมข้ึน 2) รายได+จากการท�องเท่ียวของประเทศเพ่ิมข้ึน โดยเน+นการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีสร+างคุณค�า
และมูลค�า 3) สร+างรายได+และกระจายรายได+โดยคํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน (กระทรวง                       
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การท�องเท่ียวและกีฬา, 2554: 25) การท�องเท่ียวจึงมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก
สามารถสร+างรายได+ให+แก�ประเทศ เพราะเมื่อนักท�องเที่ยวต�างชาติเข+ามาก็นําเงินตรามาใช+จ�าย                    
ช�วยลดการขาดดุลการค+าระหว�างประเทศได+ทางหนึ่ง กล�าวได+ว�าการท�องเที่ยวช�วยสร+างงาน                    
สร+างอาชีพ และช�วยให+เกิดการกระจายรายได+สู�ประชาชนในทุกส�วนท่ีมีสถานท่ีท�องเท่ียว รวมท้ัง                   
ยังสร+างชื่อเสียงให+แก�ประเทศ ทําให+ได+เป�นที่รู+จักของนานาประเทศได+อีกทางหนึ่งด+วย (นรินทร?                     
สังข?รักษา, 2555: 1-2) 
 นับต้ังแต�ป̂ พ.ศ. 2558 เป�นต+นมาประเทศไทยให+ความสําคัญกับการท�องเท่ียววิถีไทย 
(Thainess) ที่เน+นถึงอัตลักษณ?ความเป�นไทย และการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียว ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 บัญญัติให+บุคคลซ่ึงรวมกันเป�นชุมชน ชุมชนท+องถ่ิน หรือชุมชนท+องถ่ิน
ด้ังเดิมย�อมมีสิทธิในการอนุรักษ?หรือฟstนฟูจารีตประเพณีภูมิปDญญาท+องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท+องถิ่นและของชาติ และมีส�วนร�วมในการจัดการบํารุงรักษาและการใช+ประโยชน? จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล+อมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย�างสมดุลและยั่งยืน สอดคล+อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่ได+กําหนดยุทธศาสตร?
ในการพัฒนาคนให+มีคุณภาพโดยส�งเสริมการเรียนรู+คู�คุณธรรม ส�งเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
ทุกด+าน รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมท+องถ่ินและภูมิปDญญาไทยให+มีความก+าวหน+า มีการค+นคว+า วิจัย ฟstนฟู 
และพัฒนาต�อยอดแหล�งการเรียนรู+ทางวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข+องกับท+องถ่ิน เพ่ือให+ผู+มาเยือนมีความเข+าใจ
ในเอกลักษณ?ของสถานท่ีท�องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น การนําแนวคิดเรื่องการท�องเท่ียวเชิงสร+างสรรค? 
และการเรียนรู+อย�างสร+างสรรค?มาประยุกต?ใช+เพ่ือพัฒนาการท�องเท่ียว จึงเป�นเรื่องท่ีมีความสําคัญ ท้ังยัง
ช�วยให+ผู+ประกอบการสามารถสร+างผลิตภัณฑ?ทางการท�องเท่ียว ท่ีสามารถตอบสนองความต+องการของ
นักท�องเท่ียวได+มากขึ้น ทําให+การท�องเที่ยวมีส�วนช�วยสนับสนุนอัตลักษณ? (Identity) ของสถานท่ี
ท�องเท่ียวนั้นๆ ตลอดจนกระตุ+นการบริโภควัฒนธรรม และความสร+างสรรค?ของผู+คนในท+องถ่ินอีกด+วย  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2554; ภัทรพงศ? อินทรกําเนิด และคณะ, 
2553: 27-33)  
 ชุมชนชาวไทยพวน ลาวพวน หรือ พวน คือคนกลุ�มชาติพันธุ?ไทย-ลาว ซ่ึงอพยพมาจาก
ประเทศลาว ซึ่งส�วนใหญ�มาจากเมืองเชียงขวาง และเมืองพวน การอพยพโยกย+ายถ่ินฐานของ                    
ชาวไทย-พวน เข+ามายังประเทศส�วนใหญ�ถูกกวาดต+อนมาในคราวเกิดศึกสงคราม เข+ามาหลายครั้ง
หลายคราว ต้ังแต�สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร? ต้ังแต�ช�วงรัชกาลท่ี 1 ถึงรัชกาล                  
ท่ี 5 กลุ�มท่ีอพยพเข+ามาเป�นกลุ�มใหญ�ท่ีสุดอยู�ในสมัยรัชกาลท่ี 3 ถ่ินฐานของไทยพวน ในประเทศไทย
กระจายตัวอยู �ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือตอนล�างหลายจังหวัด เช�น                      
จังหวัดลพบุรี สิงห?บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี อุทัยธานี ในพ้ืนท่ีภาคกลาง จังหวัดแพร� พิษณุโลก อุตรดิตถ? 
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พิจิตร สุโขทัย และนครสวรรค? ในภาคเหนือ และจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา                    
ในภาคตะวันออก สําหรับในภาคอีสานเท�าท่ีปรากฏมีน+อย แต�ยังพบหลักแหล�งอยู�บ+างในจังหวัด
อุดรธานี (อรศิริ ปาณินท?, 2546: 35) นอกจากการต้ังถ่ินฐานของชุมชนชาวไทยพวนท่ีมีอยู�ในหลายจังหวัด
ตามภูมิภาคของประเทศไทยแล+ว ยังพบว�าไทยพวนมีการตั้งถิ่นฐานอยู�ในจังหวัดนครนายก ซ่ึง
เป�นจังหวัดในภาคกลางติดต�อกับจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และปทุมธานี                     
อยู�ห�างจากกรุงเทพมหานคร 105 กิโลเมตร   
 นครนายกนับเป�นจังหวัดหนึ่งท่ีมีประวัติความเป�นมาท่ียาวนาน เป�นเมืองท่ีมีหลักฐานว�า                  
เคยเป�นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี และพบหลักฐานมีแนวกําแพงดินและสันคูเมืองที่ตําบลดงละคร 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยานครนายกเป�นเมืองหน+าด�าน จากการศึกษาทางด+านประวัติศาสตร?พบว�า ในสมัย
กรุงศรีอยุธยานครนายกเป�นเมืองที่มีผืนปvาและที่ดอน การเพาะปลูกไม�สมบูรณ? และมีไข+ปvาชุกชุม   
ทําให+ผู+คนอพยพไปอยู�ท่ีอ่ืน นครนายกจึงกลายเป�นเมืองร+าง ต�อมาได+มีการยกเลิกการเก็บภาษีเพ่ือให+
ผู+คนอพยพกลับถ่ินเดิม ทําให+ผู+คนอพยพกลังมาต้ังถิ่นฐานอยู�ที่เมืองนครนายกจนกลายเป�นชุมชน
ใหญ�และเรียกชื่อเมืองว�า “เมืองนายก” คือยกเลิกภาษีนั่นเอง ต�อมา พ.ศ. 2437 ในสมัยพระบาท                 
สมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยู�หัวทรงจัดการปกครองโดยการแบ�งเป�นมณฑลนครนายกจัดอยู�ใน
มณฑลปราจีนบุรี จนถึง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมเจ+าผู+ปกครองเมืองเปลี่ยนเป�นตําแหน�ง
ข+าหลวงประจําจังหวัดแทน ในป̂ พ.ศ. 2486-2489 ได+โอนนครนายกไปรวมกับปราจีนบุรี หลังจากนั้น
จึงได+แยกเป�นจังหวัดนครนายก ปDจจุบันจังหวัดนครนายกเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีแหล�งท�องเท่ียวหลากหลาย                
ท้ังแหล�งท�องเที่ยวธรรมชาติ แหล�งท�องเที่ยวทางด+านวัฒนธรรมที่น�าสนใจ และอยู�อยู�ไม�ไกล                  
จากกรุงเทพฯ นักท�องเที่ยวสามารถเดินทางเข+าถึงได+ง�ายและสามารถเดินทางไป-กลับได+ รวมท้ัง
สามารถพักค+างแรมได+  
 ชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายกต้ังหลักแห�งอยู�ในพ้ืนท่ีอําเภอปากพลี เป�นกลุ�มท่ีอพยพมา
จากเมืองซําเหนือ อยู�เหนือเมืองเชียงขวาง คาดว�าเป�นกลุ�มท่ีอพยพมาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2537 ดังนั้น
อายุการตั้งถิ่นฐานของไทยพวนในจังหวัดนครนายกจึงมีมามากกว�า 200 ป̂ ด+วยความสําคัญและ
คุณค�าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของบรรพบุรุษไทยพวนได+สะสมมาเป�นเวลานาน ดังนั้น 
การสนับสนุนให+ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท�องเที่ยวได+เข+ามาเรียนรู+แหล�งท�องเท่ียว
ทางด+านวัฒนธรรม เพ่ือความเข+าใจในวิถีชีวิตและเรื่องราวชุมชนชาวไทยพวนในด+านชีวิตความเป�นอยู� 
ประเพณี ภาษา การแต�งกาย และอาหารพ้ืนเมือง ซ่ึงเป�นทุนท่ีมีอยู�แล+วในชุมชนซ่ึงสามารถเป�นจุด
ขายด+านการท�องเท่ียวได+ ผู+วิจัยสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก เพ่ือให+ชุมชนชาวไทยพวนเป�นท่ี
รู+จักของนักท�องเท่ียว และเพ่ือนําผลท่ีได+จากการศึกษามาเป�นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และ
ประชาสัมพันธ?การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค?
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ให+มากยิ่งข้ึน และคาดว�าจะทําให+ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายกได+เข+ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา
กิจกรรมการท�องเท่ียวทางด+านวัฒนธรรมควบคู�ไปกับการอนุรักษ? ฟstนฟู สืบสานประเพณี และ
วัฒนธรรมท่ีดีงามให+คงอยู�กับชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก สืบต�อไป 
 

2. วัตถุประสงค!การวิจัย  
2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการณ?และประวัติความเป�นมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชน ชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 
2.2 เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน         

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก 
2.3 เพ่ือทดลองใช+รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน                  

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก 
2.4 เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน                   

ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก 
 

3. คําถามการวิจัย  
3.1 สภาพการณ?และประวัติความเป�นมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

จังหวัดนครนายกเป�นอย�างไร 
3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือ

ส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายกเป�นอย�างไร 
3.3 ผลจากการทดลองใช+รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน     

ชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายกเป�นอย�างไร 
3.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือ

ส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก ควรปรับปรุงอย�างไร  
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั ้งนี ้ ผู +ว ิจัยได+ใช+ระเบียบวิธีแบบการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development: R&D) กําหนดขอบเขตการวิจัยและข้ันตอนการวิจัยไว+ดังนี้ 

4.1 ขอบเขตด)านพ้ืนท่ี 
                 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือชุมชนชาวไทยพวนในอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รวม                     
8 ชุมชน ได+แก� ชุมชนวัดฝDzงคลอง ชุมชนวัดเกาะหวาย ชุมชนวัดเนินหินแร� ชุมชนวัดเหล�าเด่ิน ชุมชน
วัดบ+านใหม� ชุมชนวัดท�าแดง ชุมชนวัดหนองแสง และชุมชนวันหนองหัวลิง 
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4.2 ผู)ให)ข)อมูลหลัก (Key Informants) 

  ผู+ให+ข+อมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาคือ 1) ประชาชนชาวไทยพวน

และผู+ท่ีมีส�วนเก่ียวข+อง ได+แก� หัวหน+าส�วนราชการในเขตพ้ืนท่ีศึกษานักวิชาการในพ้ืนท่ี ผู+นําชุมชน 

ผู+นํา ศาสนา ปราชญ?ชาวบ+านหรือผู+เชี่ยวชาญด+านวัฒนธรรมท+องถ่ิน เจ+าหน+าท่ีท�องเท่ียวและการกีฬา

จังหวัดนครนายก เจ+าหน+าท่ีภาครัฐ และภาคเอกชน 8 ชุมชนรวมท้ังสิ้น 20 คน เนื่องจากเป�นพ้ืนท่ีท่ีมี

ชุมชนชาวไทยพวนอาศัยอยู� 

4.3 ขอบเขตด)านระยะเวลา  

     ระยะเวลาในการศึกษาข+อมูลและดําเนินการวิจัย ผู+วิจัยใช+ระยะเวลา 6 เดือน โดย

เก็บรวบรวมข+อมูลในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 

4.4 ข้ันตอนการวิจัย 

                เพื่อให+ได+คําตอบตามคําถามการวิจัยและวัตถุประสงค?ของการวิจัย ผู+วิจัยได+

ดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังนี้  

                ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เป�นการศึกษาสภาพการณ?และประวัติความ

เป�นมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก เพ่ือตอบคําถามการวิจัย

และวัตถุประสงค?การวิจัยข+อท่ี 1 โดยการศึกษาเอกสาร ลงสํารวจพื้นที่ศึกษา และการสัมภาษณ? 

เพ่ือให+ได+ข+อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสภาพการณ?ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน กิจกรรม                     

การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน และการเรียนรู+วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 

  ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เป�นข้ันตอนการสร+างและพัฒนา

รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยเพ่ือการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? 

(Design and Development) เพื่อเสนอร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก เป�นการตอบคําถามการวิจัย

และวัตถุประสงค?การวิจัยข+อท่ี 2 โดยนําผลท่ีได+จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 และแนวคิดทฤษฎีท่ีได+

จากการทบทวนวรรณกรรมมาพัฒนาและเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จากนั้นให+ผู+เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท�านรับรอง

ความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน โดยใช+แบบประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค?ท่ีผู+วิจัยสร+างข้ึน  

   ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เป�นการนํารูปแบบการจัดกิจรรมการท�องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายกไปทดลองใช+ 

(Implementation: I) และศึกษาผลที่ได+จากการทดลองใช+รูปแบบการจัดกิจรรมการท�องเท่ียว
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เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? เพ่ือตอบคําถามการวิจัยและ

วัตถุประสงค?การวิจัยข+อท่ี 3 โดยการเลือกพ้ืนท่ีชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือทดลองจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จัดกิจกรรม และประเมินผล

การจัดกิจกรรม โดยใช+กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข+อมูลโดยการสัมภาษณ?และการ

สังเกตแบบมีส�วนร�วม  

   ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เป�นข้ันตอนสุดท+ายของกระบวนการวิจัย

และ R& D เป�นการสรุปผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก 

   ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน

ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก โดยละเอียดดังปรากฏในบทท่ี 3             

 

5. นิยามศัพท!เฉพาะ 

    รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนเพ่ือส�งเสริม                               

การเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก หมายถึง รูปแบบจําลองท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือพัฒนารูปแบบ

การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายก 

ประกอบด+วยองค?ประกอบท่ีเก่ียวข+องกับวัฒนธรรมชาวไทยพวน การเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? การอนุรักษ? 

ความตระหนัก การมีส�วนร�วมของชุมชน และกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 

จังหวัดนครนายก 

              กิจกรรมการทAองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในแหล�ง

ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก ได+แก� กิจกรรมการเที่ยวชมศูนย?ศิลปวัฒนธรรม                     

เท่ียวชมผลงานด+านจิตรกรรม ประติมากรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การเข+าชมวัด พิพิธภัณฑ?

วัฒนธรรมพื้นบ+าน ภูมิปDญญาพื้นบ+าน ฟDงการบอกเล�าเรื่องราวทางด+านประวัติศาสตร?และประวัติ

ความเป�นมาของชุมชน รวมท้ังวิถีชีวิตของชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 

             การเรียนรู)เชิงสร)างสรรค! หมายถึง ลักษณะการเรียนรู+ท่ีมุ�งเน+นให+ผู+เรียนสามารถ                 

สร+างความรู+ใหม�ได+ด+วยตนเอง โดยผ�านประสบการณ?และกระบวนการเรียนรู+เพ่ือพัฒนาอาชีพ พัฒนา

ผลงาน พัฒนาตนเอง โดยนําไปประยุกต?ใช+ได+จริงในชีวิตประจําวัน 

    ชุมชนไทยพวนจังหวัดนครนายก หมายถึง ชุมชนซ่ึงเป�นท่ีอยู�อาศัยของชาวไทยพวน                

ท่ีอพยพจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ต้ังสมัยกรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ปDจจุบันต้ังอยู�ในเขตอําเภอ

ปากพลี จังหวัดนครนายก  
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   ชาวไทยพวน หมายถึง กลุ�มคนท่ีมีเชื้อสายไทยเผ�าหนึ่ง มีภาษาพูด และภาษาเขียนใน

ตระกูลภาษาไท-กะได ท่ีอาศัยอยู�ในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห?บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุโขทัย        

จังหวัดนครสวรรค? จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง         

ชาวไทยพวนท่ีอาศัยอยู�ในจังหวัดนครนายก 

   อัตลักษณ!ทางชาติพันธุ! ได+แก� ประเพณีต�าง ๆ ของชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก                      

ท่ีสืบทอดมาต้ังแต�บรรพบุรุษ เช�น ประเพณีแรกนา ทําบุญเรือน ประเพณีแต�งงาน ประเพณีทําบุญ         

คูณลาน ประเพณีงันเฮือนดี (คนตาย) และประเพณีอ่ืน ๆ 

 

6. ประโยชน!ท่ีได)รับ  

 ประโยชน?ท่ีจะได+รับจากการวิจัยในครั้งนี้ท่ีมีต�อชุมชน ต�อการพัฒนา และประโยชน?ทาง

การศึกษามีดังนี้ 
6.1 ประโยชน!ตAอชุมชน 

6.1.1 ชุมชนชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกได+รับความรู+เก่ียวกับการจัดกิจกรรม                    
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู+เชิงสร+างสรรค?ท่ีสามารถนํามาพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนให+ดียิ่งข้ึน เพ่ือให+สามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวได+มากข้ึน 

6.1.2 ชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายก รวมถึงประชาชนท่ัวไปและนักท�องเท่ียวท่ี
เดินทางมาท�องเที่ยวได+ตระหนักถึงคุณค�าและอัตลักษณ?ของชาวไทยพวน ได+สัมผัสและเรียนรู+
ประสบการณ?ใหม� ๆ เกิดความประทับใจและกลับมาเท่ียวอีก ทําให+ชุมชนมีรายได+จากการท�องเท่ียว 

6.1.3 ชุมชนสามารถพัฒนาการเรียนรู+ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิตของผู+คน 
รวมถึง ภูมิปDญญาให+คงไว+ และสามารถถ�ายทอดไปยังเยาวชนรุ�นหลังได+ 

6.1.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
การเรียนรู+เชิงสร+างสรรค? จังหวัดนครนายกท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปต�อยอด หรือขยายผลไปยังชุมชน
ไทยพวนกลุ�มอ่ืน ๆ ได+ 

6.2 ประโยชน!ในการพัฒนา 
6.2.1 ได+รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีชุมชน

สามารถนําไปใช+ในการพัฒนา ประสานความร�วมมือระหว�างชุมชนกับหน�วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน
ในการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังในระดับชุมชนและจังหวัด  

6.2.2 เกิดการเชื่อมโยง การพัฒนาต�อยอดของหน�วยงานภาครัฐที่ให+การสนับสนุน
ในการพัฒนาตามความต+องการของชุมชน ท้ังในเรื่องการอนุรักษ?สืบสานวัฒนธรรมและการท�องเท่ียว 
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6.2.3 เกิดระบบฐานข+อมูลของชุมชนและกลุ�มองค?กรภายในชุมชนและเกิดองค?กร
วิสาหกิจในการพัฒนาชุมชน 

6.3 ประโยชน!ทางด)านการศึกษา 
       พ้ืนท่ีชุมชนชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายกเป�นแหล�งเรียนรู+วัฒนธรรมของกลุ�ม
ชาติพันธุ?ท่ีสําคัญ เป�นสถานศึกษาทางประวัติศาสตร?และศิลปวัฒนธรรม สามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เรียนรู+ระหว�างชุมชนด+วยกัน ตลอดจนเป�นแหล�งการศึกษาดูงานท่ีเป�นประโยชน?ต�อการเรียนการสอน 
คือท่ีสามารถนําไปประยุกต?ใช+กับชุมชนชาติพันธุ?ในพ้ืนท่ีต�าง ๆ ได+ 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน       
ชาวไทยพวน เพื่อส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก ผู"วิจัยได"ศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือเป-นแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  1.1 ความหมายของการท�องเท่ียว 
  1.2 ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  1.3 แนวคิดและหลักการท�องเท่ียว 
  1.4 แนวคิดเก่ียวกับภูมิป6ญญาท"องถ่ินเพ่ือการท�องเท่ียว 
 2. แนวคิดเก่ียวกับภูมิป6ญญาและการสืบสานภูมิป6ญญาท"องถ่ิน 
  2.1 ความหมายและความสําคัญของภูมิป6ญญาท"องถ่ิน 
  2.2 ลักษณะของภูมิป6ญญาท"องถ่ิน 
  2.3 ประเภทของภูมิป6ญญาท"องถ่ิน 
  2.4 การจัดการภูมิป6ญญาท"องถ่ินเพ่ือการพัฒนา 
  2.5 กรอบภูมิป6ญญาท"องถ่ินตามแนวคิดมานุษยวิทยา 
  2.6 การสืบทอดภูมิป6ญญา 
 3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ 
  3.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
  3.2 องค$ประกอบของวัฒนธรรม 
  3.3 ลักษณะพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 
  3.4 ประเภทของวัฒนธรรม 
  3.5 การถ�ายทอดทางวัฒนธรรม 
  3.6 การขัดเกลาทางสังคม 
.  3.7 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  3.8 ป6จจัยท่ีเก่ียวข"องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
  3.9 ความสัมพันธ$ทางวัฒนธรรม 
  3.10 ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม 
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  3.11 อัตลักษณ$ทางวัฒนธรรม 
  3.12 อัตลักษณ$ทางชาติพันธุ$ 
  3.13 วัฒนธรรมและชาติพันธุ$ 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
  4.1 ความหมายของรูปแบบ 
  4.2 ประเภทของรูปแบบ 
  4.3 ข้ันตอนการสร"างรูปแบบ 
 5. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
 6. แนวคิดการพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท�องเท่ียว 
  6.1 ทิศทางการพัฒนาการท�องเท่ียว 
  6.2 ผลกระทบจากการท�องเท่ียวท"องถ่ิน 
  6.3 การพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือให"เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
 7. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
 8. บริบทพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก 
 9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง  
 
1. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 ผู"วิจัยได"แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในประเด็นความหมาย 
หลักการ และองค$ประกอบของการท�องเท่ียวและการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 
 1.1 ความหมายของการท�องเท่ียว  

 การท�องเท่ียว (Tourism) กับการเดินทาง (Travel) มีความหมายใกล"เคียงกัน บาง
ตําราของนักวิชาการหลายท�านให"ความหมายของท้ังสองคําเป-นแบบเดียวกัน แต�หากพิจารณาในเรื่อง
ความหมายและพฤติกรรมของท้ังสองคํานั้น มีความแตกต�างกันโดยสิ้นเชิง พจนานุกรมการท�องเท่ียว 
(The Dictionary of Tourism) ให"ความหมายของคําว�า “การเดินทาง” คือ “การเดินทางจาก
สถานท่ีหนึ่งไปสู�สถานท่ีหนึ่ง โดยใช"วิธีการและวัตถุประสงค$ในการเดินทางต�าง ๆ  กัน หรือบางครั้ง
เม่ือเดินทางแล"วไม�กลับมายังสถานที่เดิม” (Stevens, 1990: 3)  เช�น การเดินทางออกจากบ"าน
ตามปกติและการเดินทางเพ่ือไปอาศัยท่ีอ่ืน เป-นต"น (Gee, Choy and Makens, 1984: 4)  

 แต�สําหรับความหมายของการท�องเท่ียวนั้น ผู"เชี่ยวชาญด"านการท�องเท่ียวมิได"ให"                   
คํานิยามของการท�องเที่ยวไว"อย�างชัดเจน อาจกล�าวโดยภาพรวมคือ ขึ้นอยู�กับกิจกรรมและ
องค$ประกอบของกิจกรรมนั้นๆ เช�น กิจกรรมท่ีเน"นในเชิงการอนุรักษ$หรือพัฒนาสิ่งแวดล"อม เป-นต"น 
หากแต�เมื่อเป-นการท�องเที่ยว จะต"องเป-นกิจกรรมที่สร"างความเพลิดเพลินให"กับมนุษย$และเกิด                   
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ความพึงพอใจในการทํากิจกรรมนั้นๆ  การท�องเที่ยวจึงขึ้นอยู�กับพื้นฐานดังกล�าวแล"วท่ีมีต�อการ
ท�องเท่ียว (Holloway, 1983: I; Khan, Olsen and Var, 1993: 544) อย�างไรก็ตาม การอธิบาย
ความหมายของการท�องเท่ียวสามารถแยกแยะได"ดังนี้   
  การท�องเท่ียว คือ การเดินออกจากสถานที่หนึ่ ง ไปยังอีกสถานที่หนึ่งในช�วง
ระยะเวลาสั้นๆ เช�น การเดินทางออกจากบ"านไปยังโรงเรียน หากแต�เม่ือออกเดินทางไปยังสถานท่ี
นั้นๆแล"ว จะต"องมีกิจกรรมท่ีทําร�วมกันกับผู"คนเหล�านั้นในสถานท่ีดังกล�าว (Holloway, 1983: 3)  
  การท�องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสร"างความประทับใจและความพึงพอใจใน
การบริการให"กับผู"ชมหรือนักท�องเท่ียวท่ีได"มาใช"บริการในสถานท่ีนั้นๆ (Mill, 1990: 359)   
  การท�องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข"องการจัดบริการและการอํานวยความ
สะดวก เพ่ือให"เกิดความสุขสบายในการเดินทาง (Pond, 1993: 35)  
  การท�องเท่ียว หมายถึง การเดินทางออกจากบ"านพักเป-นการชั่วคราว ระยะเวลาสั้น ๆ 
เพ่ือไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวัตถุประสงค$อื่น ๆ ทางด"านการท�องเที่ยว (Davidson, 1993: 2) เช�น 
การพักผ�อน เล�นกีฬา การประชุม สัมมนา ฯลฯ  
  จากความหมายของการท�องเท่ียวดังกล�าวแล"ว พอจะสรุปได"ว�า การท�องเท่ียว คือ        
การท�องเท่ียวเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งเป-นการชั่วคราว เพ่ือการพักผ�อนหย�อนใจ เยี่ยมญาติ 
หรือวัตถุประสงค$อ่ืน ๆ แต�มิใช�การประกอบอาชีพ และต้ังถ่ินฐานเป-นการถาวร 
 1.2 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  นักวิชาการได"ให"ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)        
ไว"ดังนี้ 
  เฟนเนล (Fennell, 1999: 26) ระบุไว"ว�า พ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอาจ
เป-นธรรมชาติในเมืองหรือในหมู�บ"านชนบทก็ได" การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต"องให"การศึกษา                
แก�นักท�องเท่ียว และกิจกรรมจากการท�องเที่ยวเกื้อหนุนให"เกิดการกระจายรายได"ให"แก�ประชาชน   
ในท"องถิ่น แต�ต"องไม�ทําให"เกิดการซื้อขายวัฒนธรรม โดยคนท"องถิ่นผลผลิตวัฒนธรรมขายให"แก�
นักท�องเท่ียว (Kinnaird and Hall, 1994: 18-19)  
  Richards (1995: 23) กล�าวว�าการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม เป-นการเดินทางท�องเท่ียว
เพ่ือตอบสนองต้ังใจและความสนใจท้ังหมดหรือบางส�วน อันเป-นการเพ่ิมความปsติยินดี พึงพอใจของ
คนท่ีมีต�อแหล�งทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
  Lickorish และ Jenkins (1997: 76-79) ได"เสนอแนวคิดการท�องเท่ียวทางสังคม
และวัฒนธรรมว�าเป-นการเข"าไปสัมผัสกับประเพณี เจตคติ และแบบแผนการดําเนินชีวิตท่ีมีเอกลักษณ$
เฉพาะของสังคมนั้น  
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  Swarbrooke (2000: 306-308) กล�าวว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป-นการ
เดินทางเพ่ือศึกษาและเรียนรู"ถึงวิถีทางการดําเนินชีวิต ประวัติศาสตร$ ศิลปะ และเทศกาลงาน
ประเพณีต�าง ๆ  ท้ังท่ีมีมานานแล"วและท่ีจัดข้ึนเป-นการเฉพาะ  
  มุทิตา ปsxนสุนทร (2542: 16) ระบุว�าถ"าไม�มีการเดินทางก็ไม�มีการท�องเที่ยว                
เพ่ือผ�อนคลายร�างกายและจิตใจจากกิจกรรมต�าง ๆ  เป-นการเปลี่ยนบรรยากาศทางสิ่งแวดล"อมของ
มนุษย$ท่ีมีการประกอบกิจกรรมท่ีสนุกสนาน ท้ังการกีฬา การพักผ�อน ทัศนศึกษา และการสังสรรค$  
  ชูเกียรติ นพเกตุ (2542: 29) กล�าวถึงการท�องเท่ียวเพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมว�าเป-น     
การท�องเท่ียวเพ่ือศึกษาหาความรู"เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมของท"องถ่ินต�าง ๆ  และเป-นการศึกษาชีวิต
ความเป-นอยู�ท้ังในแง�มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา เช�น ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการแสดงต�าง ๆ  
เป-นต"น  
  บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542: 5) กล�าวว�า การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป-นการ
ท�องเท่ียวเพ่ือมุ�งการให"ความรู" และความภาคภูมิใจท่ีมุ�งเน"นเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร$ 
โบราณคดี และสถานท่ีต�าง ๆ ท่ีมนุษย$สร"างข้ึน โดยเก่ียวเนื่องกับความเป-นอยู�ของสังคม  
  รําไพพรรณ แก"วสุริยะ (2543: อัตสําเนา) กล�าวถึงการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมว�า 
หมายถึง การเดินทางท�องเท่ียวท่ีได"รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความรู"ความเข"าใจสภาพสังคม  
และวัฒนธรรม ได"รับประสบการณ$ใหม�ๆ จากการเดินทางเพ่ือชมงานประเพณีต�าง ๆ ท่ีท"องถ่ินนั้น ๆ 
จัดข้ึนควบคู�กับการมีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล"อมและวัฒนธรรม  
  พงศธร เกษสาลี (2543: 5) กล�าวว�า วัฒนธรรมท่ีสัมพันธ$กับอุตสาหกรรมการ
ท�องเท่ียว ได"แก� โบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล�งประวัติศาสตร$ สถานท่ีสําคัญทางศาสนาและงาน
ศิลปกรรม สถาป6ตยกรรม นาฏศิลปz ดุริยางศิลปz งานเทศกาล ประเพณี งานศิลปหัตถกรรม และ
สินค"าของท่ีระลึกในรูปแบบต�าง ๆ  รวมถึงวิถีชีวิตและอัธยาศัยไมตรีของประชาชนในท"องถ่ิน  
  สรุปได"ว�า การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป-นการเดินทางท�องเท่ียวในสถานท่ีต�าง ๆ 
และเป-นการสืบทอดทางวัฒนธรรมและฟ{|นฟูศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเป-นการดึงดูดจุดสนใจของ
นักท�องเท่ียว และแขกผู"มาเยือน ได"แก� แหล�งท�องเท่ียว โบราณวัตถุสถานแหล�งประวัติศาสตร$ 
ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาป6ตยกรรม นาฏศิลปz และการละเล�นพ้ืนบ"าน เทศกาลงานประเพณี                   
งานศิลปหัตถกรรมสินค"าท"องถ่ิน ตลอดจนวิถีชีวิตความเป-นอยู� และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย  
 1.3 แนวคิดและหลักการท�องเท่ียว   
  ชาญวิทย$ เกษตรศิริ (2540: 1-10) ได"กล�าวถึงแนวคิดของการท�องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ไว"ว�า เป-นการท�องเท่ียวท่ีเป-นวิธีและกระบวนการศึกษาประวัติศาสตร$และวัฒนธรรมผ�าน                       
การท�องเท่ียว ดังนั้นการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมจึงเน"นความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาภูมิป6ญญา 
อย�างสร"างสรรค$ เคารพและอนุรักษ$สิ่งแวดล"อม วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของกลุ�มชนนั้นๆ     
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กล�าวอีกนัยหนึ่งคือ เป-นการท�องเท่ียวท่ีเน"นการเรียนรู"ทักษะและความสามารถของผู"อ่ืน และนํามา
ปรับใช"กับตัวเองอย�างเข"าใจสิ่งต�าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ$และเก่ียวโยงกับชีวิตประจําวันของเราได"อย�าง
เหมาะสมและถูกต"องตามแบบฉบับท่ีเป-นอยู�  
  เชนทร$ วิพัฒน$บวรวงศ$ (2543: 19) กล�าวว�า การส�งเสริมชุมชนให"พัฒนาการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จะต"องให"ความสําคัญในการให"ชุมชนเป-นแกนกลางในการพัฒนาหรือ 
ส�งเสริมในสิ่งท่ีเป-นของท"องถ่ินนั้น ท่ีเก่ียวข"องกับการดํารงชีวิตและสิ่งท่ีเป-นรูปธรรม โดยดึงผู"ท่ีเป-น
ปราชญ$ชาวบ"านร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวด"วย เพ่ือช�วยในการอนุรักษ$การท�องเท่ียวในเชิง
วัฒนธรรม โดยมีหน�วยงานของรัฐช�วยสนับสนุน  
  จากแนวความคิดที่กล�าวมาข"างต"น สรุปไว"ว�า การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มี
วัตถุประสงค$เพ่ือการท�องเท่ียว การแสวงหาประสบการณ$ใหม� ๆ ประกอบการเรียนรู" การสัมผัส การ
ชื่นชมกับเอกลักษณ$ความงดงามทางวัฒนธรรม คุณค�าทางประวัติศาสตร$ วิถีชีวิตความเป-นอยู�ของ
กลุ�มชนอ่ืน ความแตกต�างทางวัฒนธรรมของชนต�างสังคมไม�ว�าจะเป-นในด"านของศิลปะ สถาป6ตยกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณค�าทางประวัติศาสตร$ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต�งกาย 
การบริโภค ความเชื่อ ศาสนา จารีตประเพณี ซ่ึงล"วนแล"วแต�เป-นสิ่งดึงดูดใจท่ีสําคัญทางการท�องเท่ียว
ท้ังยังกระตุ"นให"เกิดเป-นการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมข้ึน ช�วยให"กลุ�มคนต�างถ่ินเดินทางมาเยือน เพ่ือ
สัมผัสและชื่นชมกับสิ่งท่ีไม�มีในท"องถ่ินของตน จะเห็นได"ว�าวัฒนธรรมของคนท"องถ่ินกับ การท�องเท่ียว
มีความสัมพันธ$และเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน การท�องเท่ียวได"ใช"วัฒนธรรมของท"องถ่ินเป-นทรัพยากรใน
การดําเนินกิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท"องถิ่นผู"เป-นเจ"าของวัฒนธรรมก็ได"ประโยชน$จากการ
ท�องเท่ียวในด"านการสร"างรายได" การจ"างงาน นํามาซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 1.4 แนวคิดเก่ียวกับภูมิป(ญญาท�องถ่ินเพ่ือการท�องเท่ียว  
  ภูมิป6ญญาท"องถ่ินทําให"ชาติและชุมชนผ�านพ"นวิกฤติและดํารงความเป-นชาติหรือ
ชุมชนได" ซ่ึงภูมิป6ญญาเป-นองค$ความรู"ที่มีคุณค�าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให"อยู�
ร�วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล"อมได"อย�างกลมกลืนและสมดุล อีกท้ังยังเป-นพ้ืนฐานการประกอบ
อาชีพและเป-นรากฐานการพัฒนาท่ีเริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองการพัฒนา เพ่ือการพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน และการพัฒนาท่ีเกิดจากการผสมผสานองค$ความรู"สากลบนฐานภูมิป6ญญาเดิม 
เพ่ือเกิดเป-นภูมิป6ญญาใหม�ท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยดังนั้น ภูมิป6ญญาจึงมีคุณค�าไม�เพียงแต�ต�อท"องถ่ิน
และผู"คนเท�านั้น แต�ยังเอ้ือประโยชน$อย�างใหญ�หลวงต�อการวางแผนพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนอีกด"วย        
(กรมส�งเสริมการเกษตร, 2553) 
  ภูมิป6ญญาท"องถิ่น ถือเป-นองค$ความรู" ที่มีความหมายเช�นเดียวกับองค$ความรู"
พ้ืนบ"าน (Keyes, 1989) ได"ให"ความหมายของ ระบบความรู"พ้ืนบ"านว�าหมายถึง ความคิด ความเข"าใจ 
เจตคติ ที่ได"พัฒนาก�อนก�อรูปขึ้นมา โดยชาวบ"านเพื่อที่จะสามารถนําเอามาใช"ในการดําเนิน
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ชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีความหมายเช�นเดียวกับความคิดหรือระบบคิดเชิงปฏิบัติ (Practical Thought) มี
บทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย$ ไม�ว�าจะเป-นการใช"เพื่อปรุงอาหาร การสร"างบ"าน การ
รักษาพยาบาล หรือการจัดสรรบทบาททางสังคม และการจัดความสัมพันธ$ทางสังคม ระบบความรู"
พื้นบ"านจะดีหรือจะมีประสิทธิภาพอย�างไร จะต"องวัดกันที่ว�าสิ่งนั้นเป-นประโยชน$ต�อการดํารง
ชีวิตประจําวันมากน"อยเพียงใด วิธีการศึกษาระบบความรู"พื้นบ"านหรือภูมิป6ญญาท"องถิ่นจําแนก
ออกเป-น 4 ประเภท คือ 

1. การสร"างระบบการจําแนกสรรพสิ่ง เป-นวิธีการท่ีกลุ�มชาติพันธุ$ หรือคนในสังคม 
กลุ�มหนึ่งจัดระบบปรากฏการณ$ หรือจัดสรรพสิ่งต�าง ๆ ในโลกของความเป-นจริงท่ีอยู�ล"อมรอบตัวเขาเอง 
ความเชื่อหรือฐานคติเบ้ืองต"นของแนวทางการศึกษาท่ีเรียกว�า “วิทยาศาสตร$ชาติพันธุ$” (Ethno 
Science) 

2. วิธีการศึกษาระบบคิดพ้ืนบ"าน (Indigenous Conceptual System) เป-นวิธีการ
ท่ีไม�ได"ศึกษาเพียงการจําแนกประเภทแบบที่เรียกว�า เอธโนไซ (Ethno Science) เพียงเท�านั้น 
การศึกษาระบบพ้ืนบ"านเป-นการศึกษาระบบคิด ซึ่งเป-นพื้นฐานของความเข"าใจกับประสบการณ$     
ของมนุษย$ เช�น แทนที่จะศึกษาแต�เพียงว�าระบบ หรือว�าชาวบ"าน มีวิธีจําแนกพืชและสัตว$             
หรือชีววิทยารอบตัวเขาอย�างไร แต�วิธีการศึกษาระบบคิดพ้ืนบ"านแนวนี้ เป-นการศึกษาเรื่องระบบ
เกษตรของชนกลุ�มนั้นทั้งหมด อาทิ ศึกษาระบบคิด กระบวนการของระบบ คือการศึกษาอย�างมี      
การเคลื่อนไหว อย�างไรก็ตามการศึกษาระบบคิดพื้นบ"านนี้ยังให"ความสําคัญกับการศึกษาทัศนะ     
ของคนในระบบนิเวศหรือคนในชุมชนโดยให"ความสนใจต�อวิธีการท่ีชนกลุ�มนั้น หรือกลุ�มชาติพันธุ$   
กลุ�มหนึ่งในสังคมตีความและความหมายต�อระบบ หรือท่ีเราเรียกว�าประสบการณ$ของมนุษย$ กิจกรรม
ทางสังคมของมนุษย$ ไม�ว�าจะเป-นการเกษตร การแพทย$ การอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมหรือการจัด
ความสัมพันธ$ทางสังคมว�าคนในสังคมนั้นให"ความหมายและให"ความสําคัญอย�างไร เช�น ระบบ         
คิดพ้ืนบ"านเก่ียวกับรักษาพยาบาล โดยศึกษาว�าชาวบ"านมีความรู" เก่ียวกับโรคต�าง ๆ  ได"อย�างไร        
เช�น โรคของอาการซ่ึงเกิดจากการปวดท"อง คําว�า เจ็บท"อง ตามรูปศัพท$เดิมของคําเป-นภาษาคําเมือง
(ภาษาถ่ินภาคเหนือ) มิได"เป-นภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยโบราณอย�างท่ีหลายคนเข"าใจ ภาษาไทย
มาตรฐานป6จจุบันจะไม�ใช"คําว�า เจ็บท"อง แต�จะใช"คําว�าปวดท"อง ซ่ึงหมายถึงอาการของโรคชนิดหนึ่ง
อันเกิดจากความผิดปกติภายในร�างกายบริเวณท"องและเกิดอาการเจ็บปวดบริเวณดังกล�าว อาการ
ปวดท"องอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช�น รับประทานอาหารไม�ถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารไม�ตรง
ตามเวลา เป-นต"น ส�วนคําว�า เจ็บท"องท่ีชาวบ"านใช"กันนั้น เกิดจากลักษณะอาการท่ีตัวเองเป-น และโดย
สามัญสํานึกจากอาการดังกล�าวจึงเรียกว�า เจ็บท"อง แต�อย�างไรก็ดีอาการจากความผิดปกติต�าง ๆ                 
จึงนําไปสู�การรักษาพยาบาลและแก"ป6ญหาตามลักษณะแพทย$แผนโบราณหรือแพทย$แผนป6จจุบัน 
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3. การศึกษาระบบคุณค�าของพ้ืนบ"าน (Local Value System) ระบบคุณค�าของ
พ้ืนบ"าน มีความหมายเหมือนคําว�าภูมิป6ญญาท"องถ่ิน (Local Wisdom) และภูมิป6ญญาชาวบ"าน 
กล�าวคือเป-นวิธีการศึกษาคนในสังคมเพ่ือให"มองเห็นและตระหนักในคุณค�าของความสัมพันธ$ของคน
ในสังคมนั้น ๆ รวมถึงให"ความรู"ที่เป-นความรู"ของท"องถิ่นนั้นไม�ให"สูญหายไป วิธีการศึกษาแบบนี้จะ
สะท"อนให"ผู"คนเห็นถึงวิธีการ ศักยภาพ และภูมิป6ญญาของชาวบ"านและชุมชนในการดํารงชีวิต ปรับตัว 
และแก"ไขป6ญหาโดยใช"วิถีของชุมชนของตัวเอง จากนิยามดังกล�าว ทําให"การศึกษาระบบคุณค�าของ
พ้ืนบ"านจึงแตกต�างจากการศึกษาแบบระบบคิดพ้ืนบ"าน 

4. การศึกษาระบบความรู"พ้ืนบ"าน โดยการศึกษาผ�านการศึกษาโลกทัศน$ หรือการศึกษา
คอสโมโลจี (Cosmology) การตีความของชาวบ"านอาจจะเรียกว�าเป-นการศึกษาความสัมพันธ$ของ
มนุษย$ว�ามีความเชื่อพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตอย�างไร มีการตีความเก่ียวกับเรื่องของเวลา สถานท่ีและ
บุคคลในสังคม สิ่งที่จะนํามาศึกษาก็คือ แนวความคิดเรื่องของเวลาว�า คนในสังคม   มีวิธีการและ
ระบบการทํางานให"สัมพันธ$กับเวลาและฤดูกาล และการสังเกตความสัมพันธ$ของ กิจกรรมเหล�านี้ท่ีมี
ต�อสิ่งแวดล"อม การตีความ และการให"คุณค�าของการเปลี่ยนแปลงในเชิงอายุ    หรือว�าการเปลี่ยนแปลง
จากคนรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�นหนึ่ง 
  ดังนั้นภูมิป6ญญาท"องถ่ิน จึงเป-นองค$ความรู"ที่เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ$
ของผู"รู"ในชุมชน และเป-นประสบการณ$ท่ีได"รับการถ�ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีมีความรู" ซ่ึงมีอิทธิพลของ
สิ่งแวดล"อมและความเชื่อเข"ามาเก่ียวข"องอยู�ด"วยและมีวัฒนธรรมเป-นพ้ืนฐาน ภูมิป6ญญาเป-นสิ่งท่ีมีมานาน 
มีการปฏิบัติโดยผู"คนในชุมชนนั้น ดังนั้นเพ่ือให"ภูมิป6ญญาท"องถ่ินของไทยได"รับการอนุรักษ$ และสืบทอด
ไปสู�เยาวชนรุ�นหลัง จึงควรให"ความสําคัญกับการศึกษาภูมิป6ญญาชาวบ"านเพ่ิมมากข้ึน 
 
2. แนวคิดเก่ียวกับภูมิป(ญญาและการสืบสานภูมิป(ญญาท�องถ่ิน  
 ในส�วนนี้ผู"วิจัยได"ศึกษาความหมายและความสําคัญของภูมิป6ญญาท"องถ่ิน ลักษณะของ      
ภูมิป6ญญาท"องถิ่น ประเภทของภูมิป6ญญาท"องถิ่น กรอบภูมิป6ญญาท"องถิ่นตามแนวคิดทาง
มานุษยวิทยาและการจัดการภูมิป6ญญาท"องถ่ิน ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ 
 2.1 ความหมายและความสําคัญของภูมิป(ญญาท�องถ่ิน 
  ภูมิป6ญญาท"องถ่ิน (Local Wisdom) เป-นความรู"ท่ีเกิดจากประสบการณ$ จากรุ�นหนึ่ง   
มาสู�อีกรุ�นหนึ่ง ท่ีผ�านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห$ สังเคราะห$ จนเกิดป6ญญา ตกผนึกเป-น
ความรู"ท่ีช�วยในการเรียนรู" การแก"ป6ญหา การปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา จนเกิดการยอมรับ 
ถ�ายทอดและพัฒนาไปสู�คนรุ�นใหม�ตามยุคสมัยในแต�ละสังคมหรือชุมชน เพ่ือเป-นทําความเข"าใจ 
ในเรื่องของภูมิป6ญญา และการสืบสานภูมิป6ญญาท"องถ่ิน ผู"วิจัยได"แบ�งหัวข"อในการทําเสนอ ดังรายละเอียด 
ต�อไปนี้ 
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  เอกวิทย$ ณ ถลาง (2541: 21) ได"อธิบายความหมายของภูมิป6ญญา หมายถึง ความรู" 
ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจนท่ีกลุ�มได"จากประสบการณ$ท่ีสั่งสมไว" ในการปรับตัว
และดํารงชีพในระบบนิเวศน$หรือสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมทางสังคม วัฒนธรรมท่ี
ได"มีการพัฒนาการสืบสานกันมา ปรับตัวให"เข"ากับสภาวะต�าง ๆ  ในพ้ืนท่ีกลุ�มชนชั้น ต้ังหลักแหล�งอยู�
หรือได"และเปลี่ยนสังสรรค$ทางวัฒนธรรมกับกลุ�มชนอ่ืนจากพ้ืนท่ีสิ่งแวดล"อมอ่ืนท่ีได"มีการติดต�อ
สัมพันธ$กันแล"วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสร"างประโยชน$หรือแก"ป6ญหาได"โดยมีการพัฒนาภูมิป6ญญา
ซ่ึงแสดงให"เห็นศักยภาพและความสําคัญของภูมิป6ญญาชาวบ"านเป-นกระบวนการเรียนรู"ของชาวบ"าน
และภูมิป6ญญาใหม� ท่ีรับเข"ามาจากโลกภายนอกได"มีการปรับเปลี่ยนภูมิป6ญญาการสร"างสรรค$ ภูมิป6ญญา
ในระดับพ้ืนบ"านเป-นการสะสมความรู"และประสบการณ$อันยาวนานโดยผ�านกระบวนการต�าง ๆ  ดังนี้  
  1. การแสดงหาหรือการค"นพบโดยกระบวนการค"นคว"าวิจัย  
  2. การประดิษฐ$ คิดค"นและทดลอง  
  3. การสร"างสมพัฒนาการ  
  4. การถ�ายทอด สืบทอดทางการศึกษา  
  5. การพร่ําสอน  

  จากความหมายและความสําคัญของภูมิป6ญญาท"องถ่ินหรือภูมิป6ญญาชาวบ"านท่ี
นักวิชาการ กล�าวมาแล"วข"างต"นนั้น สามารถสรุปได"ว�า ภูมิป6ญญาท"องถ่ินเป-นความรู"ประสบการณ$และ          
ความคิดเห็นของคนระดับชาวบ"าน ซ่ึงได"รับการศึกษาอบรมสั่งสอน และถ�ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
หรือมาจากความรู" ประสบการณ$ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรง จากการรับรู"จากธรรมชาติแวดล"อม ซ่ึงสามารถ
นํามาแก"ป6ญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชนท"องถิ่นได" สิ่งเหล�านี้เป-นสิ่งที่มีคุณค�าและช�วยเสริมสร"างความรู"
ความสามารถของประชาชน ทําให"คนมีชีวิตอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข  
 2.2 ลักษณะของภูมิป(ญญาท�องถ่ิน 
  พัชรินทร$ สิรสุนทร (2550: 18) อธิบายว�า ลักษณะที่สําคัญของภูมิป6ญญา มี   
2 ประการ คือ ลักษณะของภูมิป6ญญาที่เป-นนามธรรม ได"แก� กระบวนการคิด โลกทัศน$ ค�านิยม 
ความเชื่อคุณค�าและความหมายท่ีคนให"แก�สรรพสิ่งต�าง ๆ รอบตัว ตลอดจนปรัชญาในการดําเนินชีวิต
ท่ีเก่ียวข"อง กับชีวิตประจําวันของบุคคล เช�น การเกิด แก� เจ็บ และตาย เป-นต"น และลักษณะภูมิป6ญญา 
ท่ีเป-นรูปธรรม ได"แก� ผลผลิตขององค$ความรู"ของคนในสังคมนั้น ๆ เช�น ศิลปหัตถกรรมรูปแบบการทํา
เกษตรกรรม ดนตรี อุปกรณ$ เครื่องใช"ในชีวิตประจําวัน เป-นต"น 
  นอกจากนั้น พัชรินทร$ สิรสุนทร (2550: 18) ยังได"กล�าวถึงลักษณะของภูมิป6ญญาไว"ว�า   
มีความต�างกันในเรื่องคุณลักษณะ แต�พบว�าภูมิป6ญญา มีคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีมีความสอดคล"องกัน ได"แก�    
1) เป-นองค$รวม (Holistic) คือมีบูรณาการกับองค$ประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ บุคคล สังคมและ
ธรรมชาติ 2) ให"ความสําคัญกับดุลยภาพและเอกภาพ และเอกภาพขององค$ประกอบต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข"อง  
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3) มีความเชื่อมโยงกับระบบต�าง ๆ  ของสังคมท้ังระบบ 4) มีความหลากหลาย (Diversity) 5) มีพลวัต 
(Dynamic) คือ มีการเปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ�นตามสภาพสังคมวัฒนธรรม ท่ีปรับเปลี่ยน
ตลอดเวลา และ 6) มีการถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง โดยกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมและปฏิสัมพันธ$ทางสังคม  
  สรุปได"ว�า ภูมิป6ญญามีสองลักษณะคือ ลักษณะท่ีเป-นรูปธรรม ได"แก� วัตถุและการ
กระทําท้ังหลาย และอีกลักษณะหนึ่งท่ีเป-นนามธรรม คือ ความรู" ความสามารถความเชื่อ หรือ
แนวทางในการแก"ป6ญหาและป�องกันป6ญหา รวมทั้งการสร"างความสุขสงบให"กับชีวิตมนุษย$นั่นเอง 
นอกจากนี้ ภูมิป6ญญาจะต"องประกอบด"วยกระบวนการที่เกี่ยวข"องกับการเรียนรู" ซ่ึงจะทําให"เกิด       
ความเข"าใจในเรื่องภูมิป6ญญา และรู"ว�าภูมิป6ญญามีลักษณะเป-นการผสมผสานการเรียนรู"จากท่ีมาของ
ความรู"ท่ีหลากหลาย โดยไม�ยึดติดอยู�กับความรู"ชนิดใดชนิดหนึ่งอย�างเดียว และการเรียนรู"ต"องมี     
การกระทํา อย�างต�อเนื่อง จึงเรียกว�าเป-น Situated Knowledge นั่นคือ ต"องเป-นสถานการณ$ท่ีมี
กระบวนการต�อเนื่อง และต"องมีการปรับตัวเพ่ือให"สามารถดําเนินชีวิตอยู�ได"ด"วยความเข"าใจตนเอง 
เข"าใจโลก  และมีความสามารถในการปรับตัวพร"อม ๆ กับมีจุดยืนท่ีหนักแน�นม่ันคงในทางท่ีดีงาม
และถูกต"อง 
 2.3 ประเภทของภูมิป(ญญาท�องถ่ิน 
  ภูมิป6ญญามีด"วยกันหลายประเภท ในชุมชนหนึ่งภูมิป6ญญาจะปรากฏให"เห็นท้ังใน
เรื่องของการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความคิด 
ทัศนคติ ตลอดจนสิ่งก�อสร"าง เครื่องใช" เครื่องมือต�าง ๆ กันไปตามแต�ละท"องถ่ิน จึงมีลักษณะเป-นท้ัง
รูปธรรมและนามธรรมที่ถ�ายทอดกันมา โดยสามารถประมวลได"เป-น 9 ประเภท (กัลยานี                           
ปฏิมาพรเทพ, 2541: 20-25) ดังนี้ 

1. ด"านภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพ่ือการสื่อสาร                       
การถ�ายทอดเรื่องราวต�าง ๆ ในสังคมให"มีการเรียนรู"สืบต�อและเผยแพร�แก�สังคมอ่ืน จนมีลักษณะ       
เป-นเอกลักษณ$ของตนเอง 

2. ด"านศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต$หลักธรรม 
คําสอน ความเชื่อ ค�านิยม จารีต แบบแผนในการดําเนินชีวิตและก�อสันติสุขข้ึนแก�สังคม 

3. ด"านศิลปกรรมและสถาป6ตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสร"างสรรค$ 
ประดิษฐ$งานด"านศิลปะเพ่ือใช"จินตนาการให"เกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานด"านสิ่งก�อสร"าง รูปแบบ 
และรูปทรงต�าง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซ่ึงแสดงให"เห็นถึงฝ�มือ ความคิด ความเชื่อ
ท่ีถ�ายทอดไว"เป-นมรดกแก�สังคม 

4. ด"านการศึกษาและการเรียนรู"  หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบเพ่ือ 
การเรียนรู" มีกระบวนการให"ความรู" ถ�ายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระเบียบแบบแผน การจัดการเรียนการสอน 
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การให"การศึกษาท้ังท่ีมีรูปแบบและไม�มีรูปแบบ การส�งเสริมให"เกิดการเรียนรู"การจัดบรรยากาศและ
แหล�งท่ีจะเอ้ืออํานวยต�อการเรียนรู"ของคนในสังคม 

5. ด"านการแพทย$และสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการป�องกัน 
ดูแล รักษาสุขภาพ อนามัยของคนในสังคม มีการเรียนรู" และถ�ายทอดเพ่ือบําบัดและขจัดโรคภัยไข"เจ็บ
ต�าง ๆ ท้ังในส�วนบุคคลและสังคมส�วนรวม โดยใช"ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยู�ในสังคมให"เกิดประโยชน$ 

6. ด"านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม หมายถึง ความสามารถใน    
การจัดการสื่ออนุรักษ$ พัฒนา สงวนรักษา และนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช"ให"เกิดประโยชน$แก�สังคม
ศึกษาและส�งเสริมคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสิ่งแวดล"อมให"เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

7. ด"านความเป-นอยู�และการดํารงชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบ
การใช"ชีวิตประจําวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผ�อนหย�อนใจ การละเล�น การแสดง การแต�งกาย 
การสังสรรค$ คติความเชื่อ พิธีกรรมเก่ียวกับการมีชีวิตอยู�ในสังคมอย�างเป-นสุข รวมท้ังข"อห"ามข"อละเว"น
ต�าง ๆ ในการดํารงชีวิต 

8. ด"านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรจัดระบบ
การดูแลระเบียบและองค$การที่สําคัญตามโครงสร"างของสังคม เพื่อให"เกิดความสงบเรียบร"อย                             
มีความเป-นธรรม เป-นสุข มีการแบ�งสรรประโยชน$และทรัพยากรในสังคมร�วมกัน มีแนวคิดและวิธีการ
รักษา ป�องกันอันตรายเพ่ือให"เกิดความม่ันคงทางสังคม 

9. ด"านการผลิตและบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใช"วัสดุอุปกรณ$                 
ในการทํามาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ$เครื่องมือเครื่องใช"            
เพ่ืออํานวยประโยชน$ในการผลิตสิ่งของสําหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคม 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห�งชาติ (2539) ได"แบ�งภูมิป6ญญาออกเป-น              
5 สาขา ได"แก� ภูมิป6ญญาชาวบ"านด"านการเกษตร ภูมิป6ญญาชาวบ"านด"านสิ่งแวดล"อม ภูมิป6ญญา
ชาวบ"านด"านการจัดการสวัสดิการและการบริโภค เช�น การนําเทคโนโลยีสมัยใหม�มาประยุกต$ใช"ใน
การเพ่ิมผลผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ$เพ่ือจําหน�ายหรือส�งออก เป-นต"น และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2541: 179) ได"แบ�งภูมิป6ญญาไทยออกเป-น 10 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม เป-นสาขาท่ีเน"นการผสมผสานองค$ความรู" ทักษะ และเทคนิค
ด"านการเกษตรกับเทคโนโลยี การเกษตรกรรมเป-นสาขาท่ีมีการพัฒนาบนพื้นฐานของคุณค�าแบบ
ด้ังเดิม ซ่ึงการพัฒนาในรูปแบบดังกล�าว จะช�วยให"คนเกิดการปรับตัวและสามารถพ่ึงพาตนเองได" รู"จัก
แก"ไขจนนํามาไปสู�การพัฒนาปรับปรุงให"ดียิ่งข้ึน การเกษตรกรรมมีรูปแบบของภูมิป6ญญาท่ีหลากหลาย 
อาทิ การทําเกษตรแบบผสมผสานท่ีเน"นแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การปรับใช"เทคโนโลยีให"
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เหมาะสมกับการเกษตร การส�งเสริมการทําเกษตรแบบอินทรีย$ และการแก"ไขป6ญหาการเกษตรในด"าน
การผลิตและการบริโภค เป-นต"น  

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ด"านการผลิตและบริโภค) เป-นสาขาการเน"น
การประยุกต$ใช"เทคโนโลยีสมัยใหม�มาใช"ในการแปรรูปผลผลิตสินค"าเพ่ือชะลอการนําเข"าสินค"า
ต�างประเทศท่ีมีราคาสูงจนเกินไป อีกท้ังช�วยแก"ป6ญหาด"านการบริโภคท่ีไม�ถูกลักษณะให"เกิดความปลอดภัย 
ประหยัดและราคาเป-นธรรมต�อผู"บริโภค กระบวนการดังกล�าวจะช�วยให"ชุมชน ท"องถ่ิน และสังคม
สามารถพ่ึงพาตนเองและนําไปสู�การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน อาทิ การรวมกลุ�มตลาดผลิตภัณฑ$ใน
ชุมชนให"มีการผลิต จําหน�าย และส�งออกผลผลิตทางหัตถกรรม การรวมกลุ�มโรงสีเพ่ือการชะลอ
การนําเข"าสู�ตลาดสากล มีการจัดต้ังศูนย$ศิลปาชีพเพ่ือฝ�กอาชีพ เป-นต"น  

3. สาขาแพทย$แผนไทย เป-นสาขาท่ีเน"นความสามารถในการรักษาและส�งเสริม
สุขภาพของคนในชุมชนตามแบบแผนของไทย กล�าวคือเน"นให"ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได"ในทางด"าน
สุขภาพและอนามัย ได"รับการรักษาอย�างถูกวิธีและทันท�วงทีโดยคนในชุมชน 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม เป-นสาขาท่ีเป-นกระบวนการ
และความสามารถในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม นําไปสู�การอนุรักษ$
และ พัฒนา รวมถึงรู"จักท่ีจะใช"ประโยชน$จากคุณค�าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อมท่ีมีอยู�
อย�างสมดุลและพัฒนาให"มีความยั่งยืน  

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน เป-นสาขาท่ีเน"นศักยภาพและความสามารถในการ
บริหารจัดการด"านพาณิชย$และธุรกิจของชุมชน โดยเน"นการออมแบบสะสมระยะยาว บริหารและ
บริการกองทุนรวมถึงสร"างความแข็งแกร�งในด"านธุรกิจภายในชุมชน ท้ังท่ีเป-นเงินตราและโภคทรัพย$ 
เพ่ือส�งเสริมชีวิตความเป-นอยู�ของสมาชิกในชุมชนให"ม่ันคงและมีความก"าวหน"าในด"านการจัดการทาง
ธุรกิจ 

6. สาขาสวัสดิการ เป-นสาขาท่ีเน"นความสามารถของชุมชนในการจัดการสวัสดิการ 
รวมถึงมีการประกันคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือให"เกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม สาขาสวัสดิการถือเป-นสาขาท่ีมีความสําคัญสาขาหนึ่งในป6จจุบัน เพราะจําต"องมีบุคคลท่ีมี
ความพร"อมและสามารถจัดการป6ญหาต�าง ๆ ได"อย�างเข"าใจ  

7. สาขาศิลปกรรม เป-นสาขาท่ีเน"นความสามารถในศาสตร$แห�งศิลปะในแขนงต�างๆ  
เช�น จิตรกรรม ประติมากรรม ทัศนศิลปz คีตศิลปz เป-นต"น  

8. สาขาการจัดการ เป-นสาขาท่ีเน"นความสามารถในการบริหารจัดการและดําเนินงาน
ในด"านต�าง ๆ ขององค$กรชุมชน องค$กรทางสังคมท้ังของชุมชนและประเทศชาติ เช�น การจัดองค$กร
ของกลุ�มแม�บ"านต�างๆ ระบบผู"อาวุโสในหมู�บ"าน ชุมชน รวมไปถึงสมาคมผู"สูงอายุในระดับชาติ เป-นต"น 
อีกท้ังยังมีการจัดการศึกษาเรียนรู"ในสาขาต�างๆ เพ่ือฝ�กประสบการณ$วิชาชีพ นับได"ว�าเป-นสาขาภูมิป6ญญา 
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ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะครอบคลุมทุกภาคส�วนในการเข"ามามีส�วนร�วมและให"ความช�วยเหลือ 
ด"วยเหตุเพราะการจัดการศึกษาเรียนรู"ท่ีดี หมายถึงกระบวนการเรียนรู"เพ่ือพัฒนาและถ�ายทอดความรู"
ภูมิป6ญญาไทยท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน  

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม เป-นสาขาหนึ่งท่ีมีความสําคัญ อันเนื่องจากประเทศไทย
เป-นประเทศที่มีการศึกษาและให"ความสําคัญในด"านภาษาและวรรณกรรมอย�างจริงจัง จึงสามารถ
ผลิตผลงานทางด"านภาษาได"อย�างมีประสิทธิภาพ อาทิ ภาษาถ่ินโบราณ ภาษาและวรรณกรรมโบราณ 
ภาษาและวรรณคดีไทย พัฒนาการของภาษาไทย ตลอดจนวรรณกรรมไทยและวรรณกรรมท"องถ่ิน
ทุกประเภท  

10. สาขาศาสนาและประเพณี เป-นสาขาหนึ่งท่ีให"ความสําคัญหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนา และสามารถนําไปประยุกต$และปรับใช"ให"เข"ากับสังคมในป6จจุบัน อีกท้ังยังให"ความสําคัญใน
เรื่องของประเพณีและความเชื่อด้ังเดิมท่ีมีคุณค�าและอนุรักษ$ให"เกิดการประพฤติและปฏิบัติอย�าง
ถูกต"องและดีงาม เช�น การถ�ายทอดหลักธรรมทางศาสนาผ�านสื่อการเรียนรู" การบวชป�า การประยุกต$
ประเพณีบุญประทายข"าว การทําขวัญ เป-นต"น  
  การแบ�งประเภทภูมิป6ญญาออกเป-นสาขาต�าง ๆ  เพ่ือหาทางยกย�อง สนับสนุนส�งเสริม
ผู"รู"หรือปราชญ$ในแต�ละสาขาให"เป-นผู"ทรงภูมิป6ญญา (Wisdom Holder) ต�อไป ผู"ทรงภูมิป6ญญา จึง
หมายถึง บุคคลผู"เป-นเจ"าของหรือผู"ผลิตครูภูมิป6ญญาหรือเป-นผู"นาภูมิป6ญญาต�าง ๆ  มาใช"ประโยชน$
จนประสบผลสําเร็จ มีผลงานดีเด�นเป-นท่ียอมรับและยกย�องสามารถถ�ายทอดเชื่อมโยงกว"างขวางใน   
แต�ละสาขา ซ่ึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  

 1. เป-นคนดีมีคุณธรรม  
 2. เป-นผู"คงแก�เรียนและหม่ันศึกษาหาความรู"อยู�เสมอ  
 3. เป-นผู"นาของท"องถ่ิน  
 4. เป-นผู"ท่ีสนใจป6ญญาของท"องถ่ิน  
 5. เป-นผู"ขยันหม่ันเพียร  
 6. เป-นนักปกครองและประสานประโยชน$ของท"องถ่ิน  
 7. มีความสามารถในการถ�ายทอดความรู"  
 8. เป-นผู"มีคู�ครองหรือบริวารดี 

  สํานักนายกรัฐมนตรี (2540: 12) ได"แบ�งภูมิป6ญญาไทยเป-น 2 ระดับ คือ 
1. ภูมิป6ญญาระดับชาติ เป-นภูมิป6ญญาท่ีพัฒนาสังคมไทยให"อยู�รอดพ"นวิกฤตการณ$ต�าง ๆ  

ในอดีต เช�น กรณีการกู"เอกราชของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเจ"ากรุงธนบุรี  
2. ภูมิป6ญญาระดับท"องถ่ิน ท่ีชาวบ"านในท"องถ่ินใช"แก"ป6ญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตของตน

โดยถ�ายทอดสู�รุ�นลูกหลาน 



23 
 

 2.4 การจัดการภูมิป(ญญาท�องถ่ินเพ่ือการพัฒนา 
  ภูมิป6ญญาท"องถ่ินเป-นกระบวนการปรับตัว การเรียนรู"และเป-นเรื่องของกระบวนการ
เรียนรู"ท่ีมีการกระทําอย�างต�อเนื่องและเป-นการเรียนรู"ท่ีข้ึนอยู�กับการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ$  
ท่ีมีกระบวนต�อเนื่อง มีการปรับตัว จึงเรียกว�าเป-น Situated Knowledge ท่ีสําคัญคือ กระบวนการ
จัดการท่ีมีลักษณะท่ีซ"อนทับกันอยู�หลายมิติซ่ึงความรู"ในป6จจุบันมักจะให"ความสําคัญท่ีเน"นความรู"ใน
มิติเดียว อานันท$ กาญจนพันธ$ (2544: 170-171) ได"มีการให"ความหมายการจัดการภูมิป6ญญา
เชิงเด่ียวและเชิงซ"อน โดยการจัดการเชิงเด่ียวตัวอย�างเช�น แนวทางการพัฒนาเชิงเด่ียวท่ีเน"นการพัฒนา 
ด"านอุตสาหกรรม โดยต"องการให"ประเทศเป-นสังคมและสร"างสังคมท่ีเป-นโลกอุตสาหกรรมแบบใหม�ข้ึน
ในสังคมไทย จึงทําให"การส�งเสริมการเกษตร มักเป-นการปลูกพืชเชิงเด่ียวท่ีเน"นเพ่ือประโยชน$ในทาง
การค"า เช�น การทําสวน ยางพารา การปลูกมันสําปะหลัง หรือพืชผลอ่ืน ๆ เช�น เงาะ ทุเรียน เป-นต"น 
ซ่ึงในพืชผลเหล�านี้แท"ท่ีจริงก็สามารถอยู�ร�วมกันได" หรือการเก็บเก่ียวพันธุ$พืชก็จะมีลักษณะท่ีมีพันธุ$พืช
อย�างหลากหลาย ส�วนในการจัดการก็สามารถนําภูมิป6ญญาท"องถ่ินเข"ามาจัดการผสมผสานกับ 
การผลิตแบบใหม�ได" ถือเป-นการจัดการเชิงซ"อน นั่น คือ การดึงความรู"จากท่ีอ่ืน ๆ  เข"ามาผสมผสาน   
การปรับตัวให"เข"ากับประเพณีเดิม เพ่ือให"เกิดความหมายใหม�อย�างสอดคล"องกับสถานการณ$ป6จจุบัน 
ทําให"ความรู"ท"องถ่ินนั้นเป-นความรู"ที่ต"องผ�านกระบวนการเรียนรู" การผสมผสาน และการปรับตัว
ตลอดเวลาไม�หยุดนิ่ง ซ่ึงในความหมายของการจัดการภูมิป6ญญาท"องถ่ินท่ีใช"ในการศึกษาครั้ง นี้ถือว�า
เป-นความรู"ท่ีซ"อนทับกันหลายมิติ 
  ดังนั้นภูมิป6ญญากับการพัฒนาจึงเป-นเรื่องสําคัญท่ีต"องคํานึงถึงกระบวนการจัดการท่ี
มีลักษณะเชิงซ"อน อันเป-นการปฏิเสธแนวทางการพัฒนาประเทศท่ีผ�านมา ซ่ึงมีการใช"ฐานความรู"
ประเภทเดียวโดยเรียกว�า ความรู"ทางวิทยาศาสตร$ เพียงประการเดียวเท�านั้น ถึงแม"ว�าโดยข"อเท็จจริง
แล"ว ความรู"ทางด"านวิทยาศาสตร$จะเป-นความรู"ท่ีมีความสําคัญก็ตาม ในขณะเดียวกันโลกป6จจุบันก็มี
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีมนุษย$ต�างวัฒนธรรม ซ่ึงล"วนแล"วแต�ได"สร"างภูมิป6ญญาของตนเองข้ึนมา     
ทําให"มนุษย$แต�ละชุมชนท"องถิ่นสามารถเดินไปข"างหน"าได"อย�างมีความภาคภูมิ ดังนั้นแนวโน"ม         
การพัฒนาในวันข"างหน"า จึงต"องให"ความสําคัญกับภูมิป6ญญาท"องถ่ินท่ีมีความหลากหลาย และต"อง
เข"าใจว�าภูมิป6ญญาท"องถิ่นต�าง ๆ  มีความสําคัญ สามารถช�วยให"การพัฒนาก"าวไปบนพ้ืนฐานของ      
การเคารพสิทธิของคนกลุ�มต�าง ๆ  ได"ดีมากข้ึนกว�าในอดีต (อานันท$ กาญจนพันธ$, 2544: 165-166) 
ดังท่ีเสรี พงศ$พิศ และวิชิต นันทสุวรรณ (2545: 15) กล�าวว�า การสืบค"นหาภูมิป6ญญาชาวบ"าน ค"นหา
ผู"รู" ปราชญ$นั้นเป-นส�วนหนึ่ง เพ่ือประมวลความรู"ภูมิป6ญญาท"องถิ่นให"เป-นเครื่องมือท่ีทําให"องค$การ
ชุมชนมีความเข"มแข็ง ให"สามารถฟ{|นความสัมพันธ$กับธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ํา ป�า เขา เพ่ือให"
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองอย�างมีหลักคิด หลักท่ีตั้งอยู�บนฐานภูมิป6ญญาท"องถ่ิน และ
อีกส�วนหนึ่งเป-นการเชื่อมความสัมพันธ$ระหว�างกลุ�มองค$การชุมชนต�าง ๆ  ให"มีการแลกเปลี่ยนความรู" 
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แนวคิดประสบการณ$ และความรู"ภูมิป6ญญาต�าง ๆ  เพ่ือให"ค�อยๆ สานกันเป-นเครือข�ายและร�วมมือกัน
พัฒนาระบบท่ีจะทําให"เกิดความช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
 2.5 กรอบภูมิป(ญญาท�องถ่ินตามแนวคิดมานุษยวิทยา  
  กรอบคิดทางมานุษยวิทยาในการศึกษาภูมิป6ญญาท"องถ่ินในป6จจุบันซ่ึงเป-น                 
ยุคโลกาภิวัฒน$ท่ีมีการแผ�ขยายทางวัฒนธรรม การเดินทางของผู"คน การใช"เทคโนโลยีและการสื่อสาร
ไปท่ัวโลกอย�างรวดเร็วและกว"างขวาง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1044) แนวคิดรัฐ-ชาติ จึงไม�สอด
รับกับความเป-นจริง เพราะได"เกิดกระแสเคลื่อนย"ายข"ามพรมแดนประเทศ หรือ รัฐ-ชาติอย�างง�ายดาย 
เช�น การเดินทางข"ามพรมแดนการเคลื่อนย"ายของเงินตรา แนวคิดของการเมืองขบวนการแยกดินแดน
และการเคลื่อนไหวของกลุ�มชาติพันธุ$นิยม (Ethnenationalism) เป-นต"น การศึกษาภูมิป6ญญาท"องถ่ิน
จึงควรใช"แนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม�นิยม (Postmodernism) เพ่ือให"สอดคล"องกับสภาพท่ีเป-นจริง
ของสังคมวัฒนธรรมท่ีมีความสลับซับซ"อนมากข้ึนในป6จจุบัน  ซ่ึงการศึกษาตามแนวประวัติศาสตร$ชาติ
และมานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรมท่ีศึกษานี้เป-นยุคสมัยท่ีสังคมไทยได"รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมท่ีเป-น
ภูมิป6ญญาจากภายนอกหรือต�างประเทศตามลําดับกาลเวลา (ไพฑูรย$ มีกุศล, 2545) ดังนี้  

1. วัฒนธรรมภูมิป6ญญาจากอินเดีย จีน เขมร มอญ อาหรับ และลาว ดังนั้นต"น
พุทธกาลมาจนถึงช�วงก�อนการเกิดรัฐ-ชาติ  

2. วัฒนธรรมภูมิป6ญญาจากตะวันตกตั้งแต�มีการเปsดประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล"าเจ"าอยู�หัว รัชกาลท่ี 4 เม่ือ พ.ศ.2398 ซ่ึงไทยได"ทําสนธิสัญญาไมตรีและ
การค"ากับอังกฤษและประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ  รวมท้ังญ่ีปุ�นด"วยในเวลาต�อมา จึงเกิดระบบเศรษฐกิจ
แบบพ่ึงพา (Dependency Economy)  

3. วัฒนธรรมภูมิป6ญญาส�วนกลางต้ังแต�มีการปฏิรูปการบริหารราชการแผ�นดินในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล"าเจ"าอยู�หัว รัชกาลท่ี 5 แบบบูรณาการชาติ (NationalIntegration) 
วัฒนธรรม ภูมิป6ญญาจากส�วนกลางได"แพร�กระจายมายังหัวเมืองต�าง ๆ  โดยผ�านระบบการศึกษา                               
และพระพุทธศาสนา  

4. วัฒนธรรมภูมิป6ญญายุคโลกาภิวัฒน$ท่ีมาจากเบ้ืองบนของระบบทุนนิยมโลก เช�น 
การไหลเวียนหรือกระแสเงินตราและการตลาดของโลก รวมทั้งโลกาภิวัฒน$จากเบ้ืองล�างท่ีเข"าสู�
ท"องถ่ินและชุมชนในลักษณะท่ีหลากหลาย ซับซ"อนและมีการติดต�อสัมพันธ$กับภายนอกอยู�ตลอดเวลา 
เป-นต"น  
  ดังนั้น ภูมิป6ญญาชาวบ"านหรือภูมิป6ญญาไทยจึงเป-นกระบวนการเรียนรู"ท่ีเกิดจาก
กระทําถ�ายทอดและสืบทอดองค$ความรู"ที่มีอยู�เดิมในชุมชนและนามาปรับปรุง เลือกสรรหรือ
ประยุกต$ใช"ให"เกิดประโยชน$ต�อชุมชนและท"องถ่ินได"เหมาะสมกับยุคสมัย ด้ังคํากล�าวของบรรพชน
อีสานว�า “เฮียนาพ�อ ก�อนากู” นั่นเอง ภูมิป6ญญาไทย จึงมีท้ังระดับท"องถ่ินและระดับชาติหรือเม่ือ
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กล�าวถึงภูมิป6ญญาในภาพกว"าง จึงครอบคลุมท้ังภูมิป6ญญาระดับชาวบ"านหรือท"องถ่ิน ภูมิป6ญญาชาติ
และภูมิป6ญญาระดับนานาชาติ หรือภูมิป6ญญาโลก การศึกษาภูมิป6ญญาท"องถ่ินสามารถศึกษาได"จาก
กรอบแนวคิดทฤษฎีต�าง ๆ  ท้ังในระดับชุมชน ระดับประเทศ แบบระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคกลุ�ม
แม�น้ําโขง  (The Greater Makong Subregion) หรือกลุ�มชาติพันธุ$ในดินแดนเหล�านี้ตามความสนใจ
หรือ ตามลักษณะการจัดเป-นหมวดหมู� เช�น การต้ังถ่ินฐานและการทํามาหากิน การดํารงชีวิต ความเชื่อ   
โลกทัศน$ ชีวทัศน$ ศิลปกรรม กระบวนการถ�ายทอดความรู"และภูมิป6ญญา เป-นต"น  
  ความรู"ที่เป-นภูมิป6ญญาและบุคคลที่เป-นผู"ทรงภูมิป6ญญาจะต"องเป-นบุคคลท่ีมี 
ภูมิป6ญญา ซ่ึงสอดคล"องกับท่ีระบุไว"ในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล�มท่ี 23 (2540: 11-29) ท่ีสรุป
ลักษณะของความรู"ท่ีเป-นภูมิป6ญญาไว"ดังนี้  

1. เป-นความรู"ท่ีมีคุณธรรม สอนให"คนเป-นคนดี มีความกตัญ�ูรู"คุณพ�อแม�ผู"มีพระคุณ  
มีความเอ้ืออาทรต�อผู"อ่ืน รู"จักช�วยเหลือแบ�งป6นข"าวของของตนเองให"แก�ผู"อ่ืน  

2. เป-นความรู"ท่ีสอนให"เคารพธรรมชาติ รู"จักพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติโดยไม�ทําลายให"                    
ความเคารพสิ่งศักด์ิสิทธิ์และคนท่ีล�วงลับไปแล"ว  

3. วิธีการสืบสานภูมิป6ญญาท"องถ่ิน คําว�า “การสืบสานภูมิป6ญญา” จะเป-นการดํารงไว"
และร�วมกันรักษาสืบทอดให"คงอยู�ตลอดไป ป6จจุบันรัฐได"เน"นเรื่องการอนุรักษ$และฟ{|นฟูภูมิป6ญญาไทย 
ตลอดจนให"ความสําคัญต�อคุณค�าทางวัฒนธรรมและภูมิป6ญญาไทยมากขึ้น โดยกําหนดไว"ใน
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซ่ึงได"กล�าวถึงภูมิป6ญญาและศิลปวัฒนธรรม 
โดยได"กําหนดไว"ในมาตราต�าง ๆ  ดังนี้  
  มาตรา 46 บุคคล ซ่ึงรวมกันเป-นชุมชนท"องถ่ินด้ังเดิมย�อมมีสิทธิ์อนุรักษ$หรือฟ{|นฟู 
จารีตประเพณี ภูมิป6ญญาท"องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท"องถ่ินและของชาติ และมีส�วนร�วมใน
การจัดการและบํารุงรักษาและการใช"ประโยชน$จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อมอย�างสมดุล
และยั่งยืน ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 69 บุคคลมีหน"าท่ีป�องกันประเทศ รับราชการทหาร เสียภาษีอากรช�วยเหลือ
ราชการ รับการศึกษาอบรม พิทักษ$ปกป�องและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและภูมิป6ญญา
ท"องถ่ิน และอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  มาตรา 81 รัฐต"องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให"เอกชนจัดการศึกษาอบรมให"
เกิดความรู"คู�คุณธรรม จัดให"มีกฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแห�งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให"สอดคล"องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร"างความรู"และปลูกฝ6งจิตสานึกที่ถูกต"องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย$ทรงเป-นประมุข สนับสนุน
การค"นคว"าวิจัยในศิลปะวิทยาการต�าง ๆ  เร�งรัดพัฒนาวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ประเทศ พัฒนาวิชาชีพครู และส�งเสริมภูมิป6ญญาท"องถ่ิน ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  
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  มาตรา 289 องค$กรปกครองส�วนท"องถิ่น ย�อมมีหน"าท่ีบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิป6ญญาท"องถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของท"องถ่ิน  
  ส�วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติได"แสดงเจตนารมณ$ท่ีจะให"ภูมิป6ญญาไทย                     
เป-นส�วนหนึ่งของทรัพยากรท่ีต"องฟ{|นฟู สืบสาน พัฒนาและนามาเป-นเครื่องมือ ในการพัฒนาชีวิต     
และสังคมไทยเพ่ือให"เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน (รุ�ง แก"วแดง, 2542: 6) ได"กล�าวว�า สังคมไทยได"ละเลย      
ภูมิป6ญญาไทยด้ังเดิมอันทรงคุณค�าของเราแล"วรับภูมิป6ญญาตะวันตกเข"ามาเป-นเวลานานกว�า 100 ป�   
โดยผ�านระบบการศึกษาสากลที่สอนในโรงเรียนและปราศจากเลือกสรรประยุกต$ใช" จนนํามา           
ซ่ึงการทําลายวัฒนธรรมด้ังเดิม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อมทําให"เกิดป6ญหาความไม�สมดุล   
ในการดํารงชีวิตนานัปการ การอนุรักษ$ฟ{|นฟูภูมิป6ญญาไทยจะทําได"ด"วยกระบวนให"การศึกษา           
แก�ประชาชน การศึกษาเท�านั้นที่จะช�วยนํา ภูมิป6ญญาไทยที่เป-นความภาคภูมิใจของชาติคืนสู�
สังคมไทยได"มีความสอดคล"องกับนโยบายส�งเสริมภูมิป6ญญาไทย ในการจัดการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติได"จัดทําข้ึน ได"รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเม่ือ 16 พฤศจิกายน 
2542 มีสาระด"านภูมิป6ญญาไทย คือ เห็นชอบให"นโยบายส�งเสริมภูมิป6ญญาไทยในการจัดการศึกษา
เป-นนโยบายระดับชาติ และนโยบายส�งเสริมภูมิป6ญญาไทย เป-นการนําภูมิป6ญญาไทยเข"าสู�การศึกษา
ของชาติตลอดจนสนับสนุนการศึกษาวิจัยและประมวลข"อมูล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห�งชาติ, 2542: 11)  
 2.6 การสืบทอดภูมิป(ญญา 
  เนื่องด"วยภูมิป6ญญาไทยเป-นความรู"อันเกิดจากความคิดของคนในท"องถ่ิน ท่ีคิดสร"าง
ข้ึนมาอย�างเหมาะสม เพ่ือช�วยแก"ป6ญหาและอํานวยประโยชน$ในการดําเนินชีวิตชีวิตของคนในท"องถ่ินนั้นๆ 
ให"สามารถดํารงชีวิตอยู�ในสังคมได"อย�างมีความสุข ดังนั้นภูมิป6ญญาไทย จึงเป-นพ้ืนฐานทางความคิด
สําหรับการพัฒนาและปรับชีวิตของคนให"เหมาะสมตามศักยภาพ และสภาพแวดล"อมของตนเอง 
(ภาวดี เกตุกุ, 2541: 2) และได"มีผู"ให"แนวทางการสืบสานภูมิป6ญญาท"องถ่ินไว"ให"คนรุ�นหลังได"เรียนรู"
และเข"าใจถึงการดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษ 
  สุรศักด์ิ สามประดิษฐ$ (2546: 41) ได"กล�าวถึง ลักษณะความเป-นมาและการสืบทอด                
ภูมิป6ญญาท"องถ่ินไทย ไว"ดังนี้  

1. ภูมิป6ญญาท"องถ่ินไทยเกิดจากพ้ืนฐานทางการเกษตร ชีวิตประจําวันของคนไทย                   
ส�วนใหญ�มีความเก่ียวข"องและสัมพันธ$กับการทําไร� ทานา การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว$ ตัวอย�างของ
ภูมิป6ญญาท"องถ่ินทางด"านนี้ เช�น “เกวียน”  

2. ภูมิป6ญญาท"องถิ่นไทยส�วนใหญ�มาจากพุทธศาสนา คําสอนของพุทธศาสนา
รวมทั้งประเพณีเกี่ยวกับศาสนามีส�วนสําคัญในการสร"างภูมิป6ญญา เช�น การทําบาตร การหล�อ
พระพุทธรูป เป-นต"น  
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3. ภูมิป6ญญาท"องถ่ินไทยเกิดจากการทดลองใช"ในชีวิตจริง เช�น เรื่องเกี่ยวกับ                             
ยาสมุนไพร การนวดไทย อาหารไทย น้ําด่ืมสมุนไพร ฯลฯ  

4. ภูมิป6ญญาท"องถ่ินไทยมีการบอกเล�าสืบต�อกันมา เม่ือสามารถสรุปแนวปฏิบัติ
เรื่องใดได"ชัดเจนแล"ว ก็จะมีการจําเอาไว" หรือบันทึกไว" ด"วยใบลาน แล"วบอกเล�าให"คนรุ�นลูกรุ�นหลาน
ได"ทราบและปฏิบัติต�อไป โดยไม�ต"องเสียเวลาศึกษาหรือการให"ทดลองให" ทําซํ้าหลายๆ ครั้ง และ                                 
มีการถ�ายทอดภูมิป6ญญาจากคนรุ�นเก�าไปสู�คนรุ�นใหม� เป-นเสมือนมรดกไทย และวิธีการถ�ายทอด                  
ภูมิป6ญญามีดังนี้  
  วิธีการถ�ายทอดภูมิป6ญญามี 3 ลักษณะ  
  1. การแนะนํา สาธิตให" กับสมาชิกและลูกหลาน  
  2. การสาธิตในงานประเพณี และเทศกาลต�าง ๆ   
  3. การเป-นวิทยากรให"กับกลุ�มและองค$กรต�าง ๆ   
  คณะกรรมการการศึกษาแห�งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2541: 93) ได"กล�าวถึง 
กระบวนการถ�ายทอดภูมิป6ญญาว�า วิธีการต�าง ๆ  ข้ึนอยู�กับกลุ�มเป�าหมาย ซ่ึงอาจจะใช"วิธีใดวิธีหนึ่ง 
หรือหลาย ๆ วิธีรวมกัน เป-นต"นว�า  

1. การทําให"ดูเป-นตัวอย�าง คือ เป-นวิธีการถ�ายทอดของผู"อาวุโสหรือผู"เฒ�า ผู"แก�                         
เป-นผู"กําหนด โดยเป-นตัวอย�างของคนในครอบครัว ญาติพ่ีน"องชุมชนเดียวกัน  

2. การคิดรวมกันเป-นการกระตุ"นให"สมาชิกในชุมชนได"แสดงความรู"สึกและแสดง                   
ความคิดเห็นต�อประเด็นต�าง ๆ  อย�างเป-นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นอย�าง                     
มีเหตุผลและเปsดโอกาสให"มีการถ�ายทอดภูมิป6ญญาซ่ึงกันและกัน  

3. การสร"างสรรค$ กิจกรรมหรือการทํางานร�วมกัน โดยการขยายเครือข�ายระดับ
บุคคลระดับกลุ�มให"มาก เพราะได"แลกเปลี่ยนเรียนรู" ภูมิป6ญญาอย�างหลากหลายและนํามาพัฒนา
กิจกรรมท่ีกระทําอยู� 

4. การบรรยาย สัมมนา หรือเวทีชาวบ"านเป-นกิจกรรมสําคัญในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู"วิเคราะห$และสังเคราะห$ ประสบการณ$ของชาวบ"านร�วมกัน  

  จากแนวทางการสืบสานภูมิป6ญญาท"องถิ่นที่ได"กล�าวมา สามารถสรุปได"ว�า 
“การสืบสาน”  ภูมิป6ญญาท"องถ่ินสามารถดําเนินการได"หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีการสืบทอดท่ีสําคัญ
ข้ึนอยู�กับบุคคลผู"ท่ีเป-นผู"รับการสืบทอดภูมิป6ญญาท"องถ่ินนั้นๆ หากผู"รับการสืบทอดมีความสนใจใน
ภูมิป6ญญานั้นเป-นพิเศษ จะสามารถนําภูมิป6ญญามาพัฒนาปรับเปลี่ยนให"มีมูลค�าเพ่ิมข้ึนและจะช�วย
ส�งเสริมถ�ายทอดให"อยู�คู�กับชุมชนได"ต�อไป รวมท้ังสามารถนํามาพัฒนาหรือประโยชน$อย�างคุ"มค�าจาก
ภูมิป6ญญาท"องถ่ินดังกล�าวท้ังในป6จจุบันและอนาคต 
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3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ  
 วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีมนุษย$สร"างข้ึน และเป-นวิถีชีวิตของมนุษย$ในสังคม ประกอบไปด"วย 
ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ ความรู" และวิทยาการทุกสิ่ง ทุกอย�าง มีคุณค�าทางจิตใจและได"รับ
การปฏิบัติ สืบทอดต�อกันมาของสมาชิกในสังคมหรือชุมชน ผู"วิจัยได"แบ�งหัวข"อในการนําเสนอ               
ดังมีรายละเอียดดังต�อไปนี้  
 3.1 ความหมายของวัฒนธรรม  
  ไทเลอร$ (Tylor, 1928: 84) ได"ให"ความหมายว�า วัฒนธรรม (Culture) คือ สิ่งท้ังหมด    
ท่ีมีลักษณะซับซ"อน ซ่ึงรวมท้ังความรู" ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม ศีลธรรม กฎหมาย ประเพณี และ
ความสมารถอ่ืน ๆ  รวมท้ังอุปนิสัยต�าง ๆ  ท่ีมนุษย$ได"มาโดยการเรียนรู"จากการเป-นสมาชิกของสังคม     
  ฮาวิแลนด$ (Haviland, 1996) วัฒนธรรม หมายถึง กลุ�มกฎเกณฑ$หรือมาตรฐาน
ทางพฤติกรรมท่ีได"รับการปฏิบัติและเป-นท่ียอมรับของสมาชิกในสังคม  
  โดยสรุปแล"ว วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของมนุษย$ในสังคม กลุ�มชาติพันธุ$ใด                    
ชาติพันธุ$หนึ่ง ที่ประกอบด"วยความรู" ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม กฎหมาย ประเพณี พิธีกรรม 
วิทยาการและทุกสิ่งทุกอย�างท่ีคิดข้ึนทาข้ึนในสังคมนั้นๆ  
  ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 746) ระบุไว"ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                       
พ.ศ. 2525 โดยให"ความหมายว�า วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีทําให"เจริญงอกงามแก�หมู�คณะหรือวิถีชีวิต
ของหมู�คณะ 
  นิธิ เอ่ียวศรีวงศ$ (2541: 70) ให"ความหมายว�า วัฒนธรรม คือ สิ่งท่ีสร"างข้ึนจนเป-น
ท้ังอารมณ$ ความรู"สึก และแบบแผนพฤติกรรมสามารถถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�นหนึ่งได"อย�าง
ไม�สิ้นสุด วัฒนธรรมเป-นระบบคุณค�าท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม เป-นแบบแผนกําหนดพฤติกรรม
ของคน วัฒนธรรมเป-นสิ่งที่ได"รับการปลูกฝ6ง และถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง           
ส�วนความหมายในทางมานุษยวิทยา วัฒนธรรม หมายถึง พฤติกรรมของมนุษย$ท่ีเกิดจากการเรียนรู" 
รวมท้ังผลผลิตท่ีเกิดจากการเรียนรู"นั้นด"วย (งามพิศ สัตย$สงวน. 2543: 20) ส�วนนักมานุษยวิทยา     
ท�านอ่ืนได"ให"ความหมายของวัฒนธรรมไว"ดังนี้  
 3.2 องค4ประกอบของวัฒนธรรม  
  นิคม มูสิกะคามะ (2545: 46) ได"อธิบายองค$ประกอบของวัฒนธรรมไว"ดังนี้                               
ในความเห็นของพระยาอนุมานราชธน อดีตอธิบดีกรมศิลปากร คนทุกเผ�าพันธุ$ทุกสังคมย�อมมี
เอกลักษณ$ทางวัฒนธรรมเป-นของตนเอง โดยมีคนในสังคมมีส�วนร�วมกันในการชี้และกําหนดว�า
เอกลักษณ$ทางวัฒนธรรมของตนเองนั้นมีลักษณะอย�างไร เอกลักษณ$ดังกล�าวนี้เกิดข้ึนในอดีตสืบต�อกัน
ถึงป6จจุบันและถ�ายทอดไปสู�อนาคต วัฒนธรรมย�อมเปลี่ยนแปลงได"ตามกาลสมัย เอกลักษณ$          
ทางวัฒนธรรมเป-นองค$ประกอบอันสําคัญในการทําให"สมาชิกในสังคมอยู�รวมกันเป-นป�กแผ�น 
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สร"างสรรค$ให"เจริญก"าวหน"า ด"วยเหตุนี้เอกลักษณ$ทางวัฒนธรรมจึงเป-นฐานอันสําคัญในการพัฒนา
ประเทศโดยแยกเป-นอนุภาคต�าง ๆ  ดังต�อไปนี้   
  1. วัฒนธรรมประเภทเผ�าพันธุ$และการดํารงชีวิต  
  2. วัฒนธรรมประเภทภาษาและวรรณกรรม  
  3. วัฒนธรรมประเภทศาสนา จริยธรรม – คุณธรรม  
  4. วัฒนธรรมประเภทสุนทรียศาสตร$ ศิลปะและกีฬาการละเล�นของไทย  
  5. วัฒนธรรมประเภทครอบครัวเศรษฐกิจและการเมือง 
  นิคม มูสิกะคามะ (2545: 46) ได"อธิบายองค$ประกอบของวัฒนธรรมไว"ดังนี้ 

1. องค$วัตถุ (Instrumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมแห�งวัตถุท่ีบุคคล
ท่ัวไปสามารถสัมผัสได" มีรูปร�างท่ีแน�นอนชัดเจนตามลักษณะของวัตถุนั้นๆ  เช�น เครื่องมือเครื่องใช" โรงเรียน 
โรงงาน ภาพเขียนสี เครื่องจักรกลต�างๆ สถานท่ีมหรสพ สนามกีฬา โบสถ$ วัดวาอาราม ส�วนท่ีไม�มีรูปร�าง อาทิ 
วัจนภาษาและอวัจนภาษา สัญลักษณ$การสื่อสารท่ีเป-นสากล อาทิ สัญลักษณ$ทางจราจร สัญลักษณ$การขนส�ง 
ศาสตร$แห�งการคํานวณ เช�น แคลคูลัส ตรีโกณมิติ มาตราส�วน เป-นต"น 

2. องค$การ (Association or Organization) คือ กลุ�มคนที่มีการจัดระเบียบ                   
และมีโครงสร"างของกลุ�มที่เป-นมาตรฐานและผู"คนยอมรับได" องค$การจะต"องมีกฎเกณฑ$ ระเบียบ
ข"อบังคับ และวัตถุประสงค$อย�างชัดเจน ดังนั้นองค$การจึงเป-นกลุ�มที่มีความสําคัญและสังคมให"
ความสําคัญมากท่ีสุดในยุคโลกาภิวัตน$ เริ่มจากองค$การท่ีเล็กท่ีสุดไปยังองค$การท่ีใหญ�ท่ีสุด เริ่มต้ังแต�
องค$การครอบครัว สหพันธ$ กรรมการ ลูกเสือ สภากาชาด วัด จนไปถึงสหประชาชาติซ่ึงเป-นองค$การ 
ท่ีใหญ�ท่ีสุดของสากลโลก 

3. องค$พิธีการ (Usage) คือองค$การอันเกิดมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต 
บรรทัดฐานท่ีสังคมยอมรับกันโดยท่ัวไป เช�น พิธีกรรมในเรื่องการเกิด หม้ัน แต�งงาน ตาย ข้ึนบ"านใหม� 
เป-นต"น ซ่ึงองค$พิธีการจะได"รับอิทธิพลของศาสนาเข"ามาเป-นองค$ประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทาง 
และครอบคลุมไปถึงกระบวนการประกอบพิธี องค$พิธีการนอกจากจะส�งผลต�อสังคมโดยรวมแล"ว ยัง
ส�งผลถึงจิตใจของผู"คนอีกด"วย นับว�าเป-นองค$ประกอบของวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 

4. องค$มติ (Concepts) คือ ความเข"าใจ ความคิดเห็น และอุดมการณ$ต�าง ๆ อันเกิด
มาจากความคิดของบุคคลและสังคมท่ีหล�อหลอมรวมเป-นเป�าหมายเดียวกัน เช�น ความเชื่อในเรื่องของ
การกระทําหรือกรรมเป-นเครื่องชี้ความบริสุทธิ์ของบุคคล ความเชื่อในเรื่องการมีสามีเดียวและภรรยาเดียว 
(Monogamy) ความเชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิด ความเชื่อในเรื่องพระเจ"าและศาสดาทาง
ศาสนาท่ีมีองค$เดียวและเป-นเอกภาพ (Monotheism) หรือมีเทพเจ"าหลายองค$ (Polytheism) ดังเช�น
ศาสนาพราหมณ$-ฮินดู องค$มติยังครอบคลุมไปถึงอุดมการณ$และทัศนคติ สามารถท่ีจะยอบรับได"ในสิ่ง
ท่ีถูกต"องและแก"ไขในสิ่งท่ีผิด ท้ังนี้ข้ึนอยู�กับมาตรฐานและเครื่องมือของกลุ�มชนนั้นๆ   
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  สอดคล"องกับกาญจนา แก"วเทพ (2544: 17) ได"กล�าวถึง วัฒนธรรมในเชิง
องค$ประกอบ (Component Approach) ไว"เช�นกัน ดังรายละเอียดดังนี้คือ 

1. วัฒนธรรมเป-นระบบความรู" ความคิด ความเข"าใจ ความเชื่อ (Cognition/ 
Knowledge/ Belief system) 

2. วัฒนธรรมเป-นระบบอารมณ$ความรู"สึก (Affection/Structure of Feeling) 
3. วัฒนธรรมเป-นระบบการประพฤติปฏิบัติ ธรรมเนียมประเพณี (Conation/ 

permanent/ Tradition) 
4. วัฒนธรรมเป-นระบบค�านิยม (Value system) 
5. วัฒนธรรมประกอบด"วยองค$ประกอบแบบทวิลักษณ$ 2 ส�วน คือ ส�วนท่ีมองเห็น 

(Visible) ส�วนทีมองไม�เห็น (lnvisible) หรือประกอบด"วยส�วนท่ีเป-นเนื้อหาสาระ (Content) และส�วนท่ีเป-น
รูปแบบท่ีแสดงออก (Form of expression) 
  ลี (Lee, 1994: 7) กล�าวว�าเมื่อพูดถึงการพัฒนาวัฒนธรรมจะหมายถึง สิ่งท่ี
ประกอบไปด"วยความคิด (Ideas) ความเชื่อ (Beliefs) ค�านิยม (Values) เจตคติ (Attitudes) และ
รูปแบบพฤติกรรม (Behavior Patterns) 
  ดังนั้น องค$ประกอบร�วมของวัฒนธรรมจึงประกอบด"วยความเชื่อ ความคิดเห็น         
ความเข"าใจ อุดมการณ$ต�าง ๆ ซึ่งเป-นนามธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีรูปร�างสามารถ
มองเห็น สัมผัส จับแตะต"องได"อย�างเป-นรูปธรรม โดยมีกลุ�มสังคมท่ีอยู�กับความเชื่อนั้นๆ อย�างต�อเนื่อง 
 3.3 ลักษณะพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544: 13) ได"สํารวจงานเขียนทางด"านมานุษยวิทยา                        
ของ Krober และ Clyde พบว�า วัฒนธรรม เป-นระบบความเชื่อและค�านิยมทางสังคมท่ีอยู�เบ้ืองหลัง
พฤติกรรมของมนุษย$ เป-นกฎระเบียบหรือมาตรฐานท่ีคนในสังคมยอมรับ จนเป-นวิถีชีวิตของคนใน
สังคม โดยอธิบายลักษณะพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมไว" 6 ประการ คือ 

1. วัฒนธรรม เป-นความคิดร�วมและค�านิยมทางสังคม ซ่ึงเป-นตัวกําหนดมาตรฐาน                        
ของพฤติกรรมคน ในวัฒนธรรมเดียวกันจะสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของพฤติกรรมผู" อื่น                              
ในสถานการณ$ต�าง ๆ ได" ซ่ึงทําให"พฤติกรรมของเขามีความสอดคล"องต"องกันกับผู"อ่ืน 

2. วัฒนธรรม เป-นสิ่งที่มนุษย$เรียนรู"ทีละเล็กทีละน"อย จากการเกิดและเติบโตใน
สังคมแห�งนี้ เปรียบเสมือนมรดกทางสังคม ได"รับถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งไปยังอีกรุ�นหนึ่งโดยผ�าน
กระบวนการถ�ายทอดทางวัฒนธรรม หรือกระบวนการเรียนรู"ทางวัฒนธรรม 

3. วัฒนธรรม มีพ้ืนฐานมาจากการใช"สัญลักษณ$ พฤติกรรมของมนุษย$มีต"นกําเนิดมา
จากการใช"สัญลักษณ$ ระบบสัญลักษณ$ช�วยให"มนุษย$สามารถเก็บรวบรวมความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับ
ธรรมชาติอย�างเป-นระบบและสามารถถ�ายทอดความรู"นั้นไปยังคนรุ�นหลังต�อไป 
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4. วัฒนธรรม เป-นองค$ความรู"และภูมิป6ญญา ในลักษณะนี้วัฒนธรรมมีหน"าท่ี
สนองตอบความต"องการพ้ืนฐานของมนุษย$ วางกฎเกณฑ$ให"มนุษย$ดําเนินชีวิตอย�างมีระเบียบแบบแผน 
เพ่ือให"สังคมทํางานได"อย�างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ช�วยให"มนุษย$สามารถปรับตัวเข"ากับ
สภาพแวดล"อม เป-นพ้ืนฐานของการพัฒนาทางด"านเทคโนโลยี เพ่ือความเจริญและความอยู�รอดของ
มนุษย$ 

5. วัฒนธรรม เป-นกระบวนการท่ีมนุษย$กําหนดนิยามความหมายให"กับชีวิตและ
สิ่งแวดล"อมท่ีอยู�รอบตัว เม่ือมนุษย$ในสังคมพยายามกําหนดนิยามความหมาย กระบวนการกําหนด
ความหมายก็ย�อมกลายเป-นการสร"างแนวความคิด มนุษย$ได"สร"างสถาบันหรือองค$การข้ึนมาเพ่ือทํา
หน"าท่ีรองรับการตีความทุกด"าน และการตีความย�อมมีการเปลี่ยนแปลงหรือการตีความใหม�ท่ีแตกต�าง
ไปจากเดิม ส�งผลให"เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบและเนื้อหาของสถาบันสังคมตามไปด"วย 

6. วัฒนธรรมเป-นสิ่งไม�หยุดนิ่ง แต�มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวอยู�ตลอดเวลาการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม มีสาเหตุหลายประการอย�างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอย�าง
รวดเร็วฉับพลันจะนํามาซ่ึงผลเสียมากกว�าผลดี 
  จุมพล หนิมพานิช (2538: 101, อ"างถึงใน ทองคํา จันทร$โสภา, 2546) กล�าวว�า
วัฒนธรรมประกอบด"วยสิ่งต�อไปนี้ 

1. วัฒนธรรมเป-นสิ่งจําเป-นสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคม 
2. วัฒนธรรมไม�ใช�สิ ่งที่ติดตัวมนุษย$มาโดยกําเนิด และไม�ใช�สิ่งที่ถ�ายทอดทาง

พันธุกรรม นิสัย และความสามารถต�าง ๆ  ของมนุษย$ ส�วนใหญ�เป-นผลมาจากการเรียนรู" 
3. วัฒนธรรมแต�ละสังคมมีความแตกต�างกัน มีความเหมาะสมถูกต"องตาม

สภาพแวดล"อมของแต�ละสังคม 
4. วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีอาจเปลี่ยนแปลงได" การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มักจะเป-นไปได"  

2 วิธี ได"แก� การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในวัฒนธรรมเอง เช�น การประดิษฐ$ คิดค"น และ                          
ความเปลี่ยนแปลงท่ีมาจากภายนอก เช�น การติดต�อกับวัฒนธรรมอ่ืน เป-นการลอกเลียนแบบแผน
วัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอ่ืนมาใช" 

5. วัฒนธรรมเป-นผลรวมของหลายๆ อย�างวัฒนธรรมของสังคมหนึ่งเป-นผลรวมของ
แบบหรือแนวทางการดําเนินชีวิตของหลายๆ อย�างเข"าด"วยกัน ซ่ึงส�วนต�าง ๆ  ของวัฒนธรรมแต�ละ
แขนง แต�ละสาขาเหล�านี้ ได"รวมกันเป-นวัฒนธรรมท่ีสมบูรณ$แบบของแต�ละสังคม และถ"าวัฒนธรรม
หรือแบบแผนหรือกฎเกณฑ$และวิธีการดังกล�าว สมาชิกในสังคมถือเป-นแบบเดียวกันเรียกวัฒนธรรม
นั้นว�า วัฒนธรรมใหญ� หรือวัฒนธรรมรวม (Total Culture) และถ"าวัฒนธรรมใหญ�หรือวัฒนธรรม
รวมของสังคม มีแบบคล"ายกันและมีแดนติดต�อกันต�อเนื่องเรียกว�าวัฒนธรรมแดน (Culture area) 
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วัฒนธรรมรวมหรือวัฒนธรรมใหญ�ยังแปลงเป-นวัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมย�อยซ่ึงมีลักษณะคล"าย
วัฒนธรรมใหญ�แต�ต�างกันในรายละเอียดปลีกย�อย 
  นันทสาร สีสลับ (2545: 166-167) กล�าวไว"ว�า เนื่องจากวัฒนธรรมเป-นวิถีชีวิตเป-น
แบบแผนการประพฤติปฏิบัติ และเป-นการแสดงออกซ่ึงความรู"สึกนึกคิดในสถานการณ$ต�าง ๆ ของ
สมาชิกในสังคมเดียวกัน จึงมีขอบข�ายดังนี้ 

1. วัฒนธรรม เกิดข้ึนจากการประพฤติปฏิบัติร�วมกันเป-นแนวเดียวกัน อย�างต�อเนื่อง
ของสมาชิกในสังคม มีการสืบทอดเป-นมรดกต�อกันจากอดีต หรืออาจเป-นสิ่งประดิษฐ$คิดค"นสร"างสรรค$
ขึ้นมาใหม� หรืออาจรับจากสิ่งที่เผยแพร�จากสังคมอื่น และหากสมาชิกยอมรับและยึดถือเป-น          
แบบแผนปฏิบัติร�วมกันก็ถือว�าเป-นมรดกของสังคมนั้น 

2. วัฒนธรรม ย�อมเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา เมื่อมีการประดิษฐ$
คิดค"นสิ่งใหม� วิธีใหม� ที่ใช"แก"ไขป6ญหาหรือตอบสนองความต"องการของสังคมได"ดีกว�า ย�อมทําให"
สมาชิกเกิดความนิยม ในท่ีสุดวัฒนธรรมเดิมก็เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให"เหมาะสมยิ่งข้ึน 

3. วัฒนธรรม ในแต�ละกลุ�มชนย�อมมีเนื้อหา รูปแบบ บทบาทและหน"าท่ีแตกต�างกันไป 
หากว�าความแตกต�างนั้นไม�ก�อให"เกิดความเสียหายต�อสังคมส�วนรวม ก็สมควรให"กลุ�มชนท้ังหลาย                   
มีโอกาสเรียนรู"วัฒนธรรมของกันและกัน ซ่ึงถือเป-นธรรมชาติของวัฒนธรรม 

4. วัฒนธรรมเป-นพ้ืนฐานและเครื่องมือสําหรับสร"างความสามัคคีกลมเกลียวและ                    
ความเป-นป�กแผ�นในหมู�ประชาชน วัฒนธรรมจะช�วยชักนําให"คนประพฤติปฏิบัติตาม และพร"อมท่ีจะ
เผชิญชีวิตร�วมกันท้ังในยามสุขและยามทุกข$ 

5. วัฒนธรรม เป-นกรอบและเป-นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล"อม จึงถือได"ว�าวัฒนธรรมเป-นหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในสังคม 

6. วัฒนธรรม เป-นเอกลักษณ$ ซึ่งช�วยให"สมาชิกมีความรู"สึกเป-นพวกเดียวกัน                             
อันจะทําให"เกิดความรัก สามัคคี และส�งผลต�อการรวมพลังของหมู�คณะได" 
  ศิลปชัย ศรีเกียรติ (2541: 31-32) กล�าวว�า วัฒนธรรมมีคุณลักษณะสําคัญดังนี้ 

1. วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีได"มาจากการเรียนรู"จากสังคม กล�าวคือ วัฒนธรรมไม�ได"เกิด
พร"อมกับบุคคล หรือได"รับจากการถ�ายทอดทางชีวภาพหรือกรรมพันธุ$ หากแต�เป-นสิ่งท่ีบุคคลเรียนรู"
จากสังคมท่ีบุคคลนั้นเป-นสมาชิกอยู� วัฒนธรรมในกรณีนี้จึงเป-นสิ่งท่ีสมาชิกสังคมเดียวกัน จะต"องมี
หรือปฏิบัติร�วมกัน เพ่ือเป-นหลักในการดําเนินชีวิตในสังคมนั้นๆ เช�น ภาษา กฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี การกินอยู� การแต�งกาย ฯลฯ 

2. วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีสามารถถ�ายทอดได" หมายถึง วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีมีอยู�ในสังคม 
เป-นมรดกของสังคม วัฒนธรรมจึงมีการสอนหรือถ�ายทอดจากคนรุ�นก�อนให"คนรุ�น ต�อมาจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากกลุ�มชนหนึ่งไปสู�อีกกลุ�มชนหนึ่ง โดยใช"ภาษาเป-นสื่อกลางในการถ�ายทอด 
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3. วัฒนธรรมในแต�ละสังคมจะแตกต�างกัน กล�าวคือวัฒนธรรมในสังคมหนึ่ง
จะแตกต�างไปจากสังคมหนึ่ง ทําให"แบบแผนในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมใน
ด"านต�าง ๆ ท้ังในทางสังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร เศรษฐกิจที่แตกต�างกันออกไป 
เช�น วัฒนธรรมของชาวเมืองกับชนบท ชาวไทยกับชาวต�างชาติหรือชาติอ่ืน ๆ  

4. วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงได" เราจะเห็นได"ว�าวัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ี
เกิดจากการเรียนรู" สามารถถ�ายทอดกันได" ซ่ึงในการเรียนรู"นั้น เนื่องจากมนุษย$เป-นผู"ท่ีมีสมองหรือ
ความคิด ดังนั้นในการถ�ายทอดวัฒนธรรม สามารถท่ีจะคิดค"นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมข้ึนมา
ใหม�ได" เพ่ือความเหมาะสม ตลอดจนสร"างความเจริญก"าวหน"าให"กับวัฒนธรรมและสังคมมนุษย$ให"
สูงข้ึน จึงทําให"วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ เม่ือสถานการณ$เปลี่ยนแปลงไป เช�น เรื่องสิทธิ
เสรีภาพ ความคิดทางการเมือง การปกครอง การบริหาร หรือนวัตกรรมใหม�ๆ ท่ีมนุษย$ได"สร"างข้ึนมา
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ย�อมจะก�อให"สังคมมีความก"าวหน"าและสามารถพัฒนาชาติได" 
  จุฑาพรรธ$ ผดุงชีวิต (2551: 40-44) ได"กล�าวถึงคุณลักษณะของวัฒนธรรมจาก
มุมมองทางการสื่อสาร วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีเรียนรู"ได" สามารถถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่งสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง
โดยใช"สัญลักษณ$ เป-นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได" และวัฒนธรรมเป-นมิติแห�งองค$รวม (Holistic)  
  กริช สืบสนธิ์ (2537: 185-187) ได"กล�าวถึงวัฒนธรรมไว"ว�า วัฒนธรรมเป-นศูนย$รวม
ของบุคคลในการสานสัมพันธ$ นอกจากนี้ยังเป-นที่ยึดเหนี่ยวความเข"มแข็งของบุคคลในสังคม 
วัฒนธรรมเป-นผลแห�งความสําเร็จของทุกองค$การ เนื่องด"วยวัฒนธรรมมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจ ใน
บางครั้งวัฒนธรรมอาจส�งผลเสียให"กับองค$การ อาทิ ทําให"คนไม�กระตือรือร"นในการทํางานและไม�ใส�ใจ
ในการปฏิบัติงาน  ภายใต"วัฒนธรรมของกลุ�มคนเหล�านี้อาจทําให"คนท่ีมีความกระตือรือร"นหรือใส�ใจในงาน
ถูกกลืนไปพร"อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงแบบใหม� แต�หากอยู�ภายใต"วัฒนธรรมท่ีดีและมีความสามารถ
คนจะทํางานอย�างเต็มศักยภาพและเต็มภาคภูมิ ส�งผลให"มีกําลังใจในการทุ�มเทให"กับงานสิ่งท่ีตนเอง
กระทํา นอกจากนี้วัฒนธรรมยังมีหน"าท่ีในการสร"างบรรทัดฐานข"อบังคับ เป-นเครื่องมือในการกระตุ"น
ให"เกิดความศรัทธาในการทํางานจนประสบความสําเร็จ ผู"บริหารหรือบุคคลท่ีจะประสบความสําเร็จได"นั้น 
จะต"องหล�อหลอมวัฒนธรรมอันดีงามมาใช"ในการปฏิบัติงานต�อตนเองและสังคม 
  สรุปได"ว�า วัฒนธรรม มีลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญ คือเป-นความคิดและค�านิยมร�วมท่ี
แทรกซึมอยู�ในวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ เป-นการรับรู"ซึ่งเกิดจากการเรียนรู" ในเรื่องราวต�าง ๆ                          
โดยแสดงออกมาเป-นพฤติกรรมและมีการถ�ายทอดจากรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�นหนึ่ง โดยใช"การสื่อสาร
วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงได" ตามสถานการณ$เพ่ือความเหมาะสมและสอดคล"องกับสภาพแวดล"อม
แต�ละสังคมหรือแต�ละเรื่องราว 
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 3.4 ประเภทของวัฒนธรรม  
  งามพิศ สัตย$สงวน (2543 : 53) ได"แบ�งประเภทของวัฒนธรรมไว"ดังนี้  

1. วัฒนธรรมทางวัตถุ หมายถึง ส�วนของวัฒนธรรมที่ต"องสัมผัสได" เนื่องจากเป-น
สิ่งของเครื่องใช"ต�าง ๆ  ท่ีมีรูปร�าง ขนาด และน้ําหนักแตกต�างกันไป มนุษย$ไม�สามารถมีชีวิตอยู�ได"                     
โดยปราศจากสิ่งของเครื่องใช"บางอย�างได" เช�น เสื้อผ"า ยารักษาโรค  

2. วัฒนธรรมท่ีไม�ใช�วัตถุ หมายถึง ส�วนของวัฒนธรรมท่ีจับต"องสัมผัสไม�ได" เพราะ 
ไม�มีรูปร�าง ขนาด หรือน้ําหนัก แต�มีอิทธิพลต�อชีวิตมนุษย$ วัฒนธรรมประเภทนี้แบ�งต�อได"ดังนี้  

2.1 สถาบันสังคม คือ ส�วนต�าง ๆ  ของวัฒนธรรมท่ีเข"าจัดการกับป6ญหาพ้ืนฐาน
ของสังคม สถาบันสังคมจึงแบ�งเป-นประเภทต�าง ๆ  ดังนี้ คือ สถาบันครอบครัว เศรษฐกิจ การเมือง                                 
การปกครอง การศึกษา ศาสนา การแพทย$ การสาธารณสุข เป-นต"น  

2.2 วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม คือ วัฒนธรรมที่ช�วยทําให"เกิด
ระเบียบในสังคม ซ่ึงบางอย�างจะเป-นการควบคุมอย�างเป-นทางการ วัฒนธรรมประเภทนี้มี 5 ประเภทย�อย 
คือ ศาสนา ในหลักศาสนาจะมีข"อห"ามต�าง ๆ  เช�น ศาสนาพุทธมีศีล 5 ท่ีห"ามฆ�าสัตว$  ห"ามพูดปด 
ห"ามลักทรัพย$ ห"ามประพฤติผิดในกาม ห"ามดื่มของมึนเมา ศาสนาจึงช�วยในการควบคุมความเป-น
ระเบียบของสังคม ความเชื่อทางสังคม คือ ระบบความคิดเก่ียวกับเรื่องต�าง ๆ  ท่ีเป-นของคนส�วนใหญ�
ในสังคม เช�น ในสังคมไทยส�วนใหญ�เชื่อในเรื่องของนรก สวรรค$ บุญบาป การทําบุญ เพ่ือโลกหน"า 
เป-นต"น ความเชื่อดังกล�าวจะช�วยควบคุมพฤติกรรมของคนให"อยู�ในระเบียบได" ศิลปะ นักวิชาการยังคง
ถกเถียงกันว�า ศิลปะเป-นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือไม�ในสายตาของศิลปsนมักมองศิลปะเป-นวัฒนธรรมท่ี
ไม�ใช�วัตถุ การสร"างสรรค$ผลงานในด"านต�าง ๆ  เช�น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาป6ตยกรรม 
หัตถกรรม ดนตรี การละคร นาฏศิลปz และวรรณกรรม เป-นต"น  
 3.5 การถ�ายทอดทางวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรมเป-นสิ่งท่ีมนุษย$ต"องเรียนรู"และถ�ายทอดเพ่ือสอนให"คนรุ�นหลังรู"ถึงระบบ
สัญลักษณ$ของสังคม และการถ�ายทอดวัฒนธรรมนี้ถือเป-นหนึ่งในกระบวนการสืบสานวัฒนธรรม      
ซ่ึงการสืบสานวัฒนธรรมรวม หมายถึง การสืบสาวเรื่องราวในอดีตที่มีการสืบทอดและปรับปรุง        
ให"สอดคล"องกับยุคสมัย เกิดผลประโยชน$แก�คนในป6จจุบัน และมีชีวิตชีวาพร"อมท่ีจะเป-นฐานของ      
การงอกงามสืบต�อไปเบ้ืองหน"าให"เป-นท่ีน�าชื่นชม และแผ�ความนิยมกว"างออกไป 
  อานันท$ กาญจนพันธุ$ (2544: 167) ได"กล�าวถึงกระบวนการถ�ายทอดทางวัฒนธรรมว�า 
เป-นการเคลื่อนไหวเพื่อให"ผู"รับเกิดการเรียนรู" สร"างสรรค$ เพื่อสิ่งใหม�ๆ มีการปรับตัวของชุมชน       
และท"องถ่ินภายใต"บริบททางสังคมและสภาพแวดล"อมท่ีหลากหลายและแตกต�าง โดยการถ�ายทอด   
ภูมิป6ญญามีอยู� 2 วิธี คือ 
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1. การถ�ายทอดภูมิป6ญญาแก�เด็ก เด็กโดยท่ัวไปมีความสนใจในช�วงเวลาสั้น ในสิ่งใกล"ตัว 
ซ่ึงแตกต�างจากผู"ใหญ� กิจกรรมการถ�ายทอดต"องง�ายไม�ซับซ"อน สนุกสนานและดึงดูดใจ  เช�น 
การลองทํา การละเล�น เป-นต"น วิธีการเหล�านี้ เป-นการสร"างเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา 
ซ่ึงส�วนใหญ�มุ�งเน"นจริยธรรมท่ีเป-นสิ่งท่ีควรทําและไม�ควรทํา 

2. วิธีการถ�ายทอดภูมิป6ญญาแก�ผู"ใหญ� ผู"ใหญ�ถือว�าเป-นผู"ผ�านประสบการณ$ต�าง ๆ       
มาพอสมควร และเป-นวัยทํางาน เอ้ืออาทรต�อกัน มุ�งหวังให"คนไทยมีชีวิตท่ีดีและมีความสุข โดยเปsด
โอกาสให"ทุกคนได"แสดงความคิดเห็นเพื่อสร"างสรรค$ชุมชน สามารถสั่งสมทุนทางป6ญญารู"จักรักษา  
และต�อยอด ภูมิป6ญญาแต�ละท"องถ่ินได"อย�างเหมาะสม 
  เชาว$วัย ศุภรตรีทิเพศ (2542: 77-96) ได"อธิบายการถ�ายทอดทางวัฒนธรรม               
พอสรุปได"ดังนี้ การรับวัฒนธรรมและพิธีกรรมทางศาสนา : ศึกษากรณีชุมชนไทยพวนในจังหวัดลพบุรี 
พบว�า ประเพณีและความเชื่อของไทยพวนบ"านกล"วยหล�อหลอมข้ึนมา จากความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา
และวิญญาณบรรพบุรุษท่ีติดตัวสืบมาต้ังแต�คนรุ�นบรรพบุรุษ และความเชื่อในศาสนาพุทธซ่ึงกลายเป-น
ศาสนาหลักท่ีชาวบ"านให"ความนับถือมากัน ช"านานนับแต�อพยพมาต้ังรกรากในแถบนี้รวมท้ังยังมี   
ความเชื่อแบบพราหมณ$เข"ามาปะปนอยู�บ"าง ซึ่งความเชื่อเหล�านี้ได"สะท"อนออกมาทางค�านิยม         
และพิธีกรรมของไทยพวนบ"าน กล"วยที่ได"นับถือปฏิบัติสืบต�อกันมา ความเชื่อในเรื่องการถือผี         
นับถือวิญญาณของบรรพบุรุษในชุมชนไทยพวนบ"านกล"วย สะท"อนให"เห็นถึงความเคราพบูชา                       
เจ"าพ�อสนั่น ซ่ึงภายในหมู�บ"านได"สร"างศาลเจ"าพ�อสนั่นและรูปจําลองไว"ท่ีกลางหมู�บ"าน ติดกับวัดบ"านกล"วย 
ชาวบ"านเชื่อว�าเจ"าพ�อสนั่นเป-นผีนักรบพวนชื่อ ท"าวสนั่นท่ีต�อสู"กับโจรผู"ร"ายท่ีเข"ามาปล"นสะดมชาวบ"าน
ในสมัยท่ีไทยพวน อพยพเข"ามาอาศัยอยู�ในประเทศไทย เม่ือท"าวสนั่นเสียชีวิตลง ชาวบ"านก็ได"สร"าง
ศาลและรูปจําลองดังกล�าวเพ่ือแสดงความเคารพนับถือ และเชื่อว�าจะดูแลรักษาหมู�บ"านและชาวบ"าน
ให"พ"นภัยต�าง ๆ  ยามเดิมทางไกลชาวบ"านก็มักขอพรให"ช�วยปกป�องคุ"มครอง และศาลเจ"าพ�อสนั่น 
ก็เป-นท่ีจัดพิธีเลี้ยงผีปู�ตาในเดือน 6 ของทุกป�อีกด"วย พิธีกรรมของไทยพวนบ"านกล"วย มีอยู� 20 พิธี 
ได"แก� พิธีบุญข"าวจี่ พิธีบุญสงกรานต$ พิธีบังสุกุลอัฐ พิธีแห�บ้ังไฟ พิธีทรงเจ"าพ�อ พิธีบุญห�อข"าว                   
พิธีกวนข"าวทิพย$ พิธีบุญมหาชาติ พิธีบายศรีสู�ขวัญ พิธีบวชนาค งานบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ                    
และอุโบสถ ได"แก� วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข"าพรรษา พิธีบุญกําฟ�า พิธีแห�นางแมว และพิธี      
บุญลาน พิธีกรรมส�วนใหญ�ของไทยพวนบ"านกล"วยจะเก่ียวข"องกับความเชื่อด้ังเดิมในเรื่องการถือผี  
  โดยสรุป การถ�ายทอดวัฒนธรรมเป-นการถ�ายทอดที่มี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก                 
เป-นการถ�ายทอดวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู�คนอีกรุ�นหนึ่ง และลักษณะแนวนอนเป-นการถ�ายทอด
วัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู�อีกสังคมหนึ่งการถ�ายทอดวัฒนธรรมในลักษณะแนวนอนทําให"เกิด       
การรับวัฒนธรรมและเม่ือรับวัฒนธรรมเป-นเวลานานก็อาจจะทําให" เ กิดการเปลี่ยนแปลง               
ทางวัฒนธรรมข้ึน 
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 3.6 การขัดเกลาทางสังคม  
       การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) จึงเป-นสิ่งท่ีมนุษย$จะต"องประสบตลอดชีวิต 

เพราะมนุษย$เป-นสัตว$สังคม แต�มนุษย$ไม�ได"เป-นสัตว$สังคมโดยกําเนิดเพราะมนุษย$ไม�มีพัฒนาการ
บางอย�างท่ีจําเป-นต�อการอยู�รอด เช�น การดํารงชีวิต การมีสัมพันธ$กับผู"อ่ืน เป-นต"น ด"วยเหตุนี้มนุษย$ 
จึงจําต"องผ�านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อความเป-นมนุษย$อย�างแท"จริง การขัดเกลาเป-น       
สิ่งสําคัญจะขาดมิได"ตั้งแต�เด็กจนเป-นผู"ใหญ� เป-นหลักในการปฏิบัติที่คนเราจะต"องเรียนรู" คุณค�า 
กฎเกณฑ$ ระเบียบแบบแผนของกลุ�มท่ีกําหนดไว" เพ่ือให"มีความสัมพันธ$กันได" ฉะนั้นการขัดเกลาทาง
สังคมจึงเป-นวิธีการถ�ายทอดวัฒนธรรมในรูปแบบหนึ่งท่ีจะช�วยให"บุคคลสามารถปรับตัวให"เข"าไปเป-น
ส�วนหนึ่งในกลุ�มสังคม ประกอบกับสามารถดําเนินวิถีชีวิตของตนเองให"อยู�ในสังคมได" โดยท่ัวไปของ
คนในสังคม เม่ือมีการรับเอาวัฒนธรรมและสิ่งต�าง ๆ ของสังคมมาใช"ในชีวิตประจําวันของตนเองนั้น 
จะทําให"มนุษย$เกิดความรู"สึกเป-นตัวของตนเอง (Self) กล�าวคือ มีความรู"สึกว�าตนเองเป-นบุคคลท่ี
แตกต�างจากผู" อื่น สามารถควบคุมความรู"สึก ความนึกคิด ตลอดจนประพฤติและปฏิบัติตน       
ตามระเบียบและความเหมาะสมในกลุ�มของตนเองและกลุ�มอ่ืน ๆ  
  วิธีการขัดเกลาทางสังคมเป-นกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ซ่ึงเป-น
กระบวนการทํางานท่ีมีความควบคู�กันไป วิธีการขัดเกลาทางสังคมจะช�วยทําให"อัตลักษณ$ของบุคคล
เป-นไปแนวทางเดียวกันตามสภาพของสังคมนั้น ๆ  อนึ่งยังเป-นตัวแทนสําคัญของสังคมมนุษย$ องค$การ
ท่ีจําต"องมีการขัดเกลาทางสังคม ได"แก� ครอบครัว กลุ�มเพ่ือน โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศาสนา ท้ัง
ทางตรงและทางอ"อม 

  พัทยา สายหู (2540: 48) ได"กล�าวว�า การขัดเกลาทางสังคมเป-นกระบวนการท้ัง
ทางตรงและทางอ"อมท่ีมนุษย$ในสังคมหนึ่งๆได"เรียนรู"คุณค�ากฎเกณฑ$ ระเบียบแบบแผนท่ีกลุ�มหนึ่งๆ
กําหนดหรือวางไว"เพ่ือเป-นแบบแผนของการปฏิบัติต�อกันและให"บุคคลได"พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง 
  Thio (1986: 117) ได"กล�าวว�า การขัดเกลาทางสังคมคือกระบวนการที่สังคม
ถ�ายทอดวัฒนธรรมให"แก�บุคคล เพ่ือให"บุคคลเหล�านั้นเป-นสมาชิกท่ีดีของสังคม การขัดเกลาทางสังคม
จะทําให"เด็กได"กลายเป-นมนุษย$ท่ีสมบูรณ$ โดยการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมต�าง ๆ 
ของมนุษย$ 
  Nobbs (1983: 9) ได"กล�าวว�าการขัดเกลาทางสังคม คือกระบวนการท่ีบุคคล
เรียนรู"เพ่ือท่ีจะเป-นสมาชิกของสังคม และเป-นกระบวนการท่ียาวนานตลอดชีวิตเริ่มต้ังแต�วัยเด็กจนถึง
วัยชรา 
  Broom and Selznick (1981: 29) ได"ให"คํานิยามการขัดเกลาทางสังคมไว" 2 ประเภท    
คือ ในแง�ของสังคม การขัดเกลาทางสังคมเป-นกระบวนการท่ีทําให"บุคคลกลายเป-นสมาชิกของสังคม 
โดยการเรียนรู"วัฒนธรรม และประเพณีต�าง ๆ  การขัดเกลาทางสังคมตั้งแต�วัยเด็ก การขัดเกลา        
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ทางสังคมเป-นกระบวนการท่ียาวนานต�อเนื่องตลอดชีวิต ในแง�ของป6จเจกบุคคล การขัดเกลาทางสังคม
เป-น ขบวนการท่ีทําให"คนได"มีพัฒนาตนเอง (Self) โดยมีการกระทําระหว�างการทางสังคมกับคนอ่ืน ๆ       
ในสังคม รวมท้ังบุคคลจะพัฒนาอัตลักษณ$ อุดมคติ ค�านิยม และความมุ�งหวังของตนเองท่ีแตกต�างไป
จากคนอ่ืน ๆ  ในสังคม 
  Theodorson and Thodorson (1990: 103) ได"ให"ความหมายของคําว�า การขัด
เกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการเรียนรู"วัฒนธรรมและวัฒนธรรมรองของคน   ในแต�ละสังคม
หรือกลุ�มสังคม รวมถึงพฤติกรรมและการกระทําที่จะต"องแสดงตามสถานภาพ และบทบาทท่ี
เปลี่ยนไป 
  David Popenoe (1993: 126) ได"ให"ความหมายของคําว�า Socialization ไว"ว�า
หมายถึง กระบวนการของคนในสังคม ในการกระทําระหว�างกันทางสังคม การได"รับรูปแบบของ
บุคลิกภาพ  และการเรียนรู"การดําเนินวิถีชีวิตในรูปแบบต�าง ๆ  จากสังคมและกลุ�มสังคม 
  โดยสรุปแล"ว การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การเรียนรู"ของสมาชิกในสังคม           
ทั้งทางตรงและทางอ"อม ท้ังรูปแบบท่ีเป-นทางการและไม�เป-นทางการ โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือเป-น 
การถ�ายทอดวัฒนธรรมจากคนรุ�นหนึ่งยังอีกคนรุ�นหนึ่ง และเพ่ือเป-นการพัฒนาบุคลิกภาพของคนให"
เป-นไปตามความต"องการของสังคม ตลอดจนเป-นการสร"างความเป-นตัวตน (self) ให"กับตัวเองด"วย 

 3.7 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  
  งามพิศ สัตย$สงวน (2543: 49) กล�าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture 
Change) ว�า การผสมผสานทางวัฒนธรรม ซ่ึงเป-นรูปแบบหนึ่งของการติดต�อระหว�างวัฒนธรรม เป-น
ผลมาจากการที่เอกชน หรือกลุ�มคนต�าง ๆ  แทนที่วัฒนธรรมของตนเองด"วยวัฒนธรรมอ่ืน ๆ  
ปรากฏการณ$เช�นนี้เกิดขึ้นแล"ว และจะเกิดขึ้นต�อไปในอนาคตด"วย การแต�งงานข"ามวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนสัญชาติ และการกระทําอ่ืน ๆ  ท่ีทําให"กระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมเกิดเร็วข้ึน 
กระบวนการผสมผสานการเกิดข้ึนเหมือนๆ กัน ถึงแม"ป6จจัยท่ีช�วยเสริมหรือ ช�วยกีดกันกระบวนการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมจะแตกต�างไปตามสถานการณ$ต�าง ๆ  สําหรับสังคมไทยปรากฏการณ$
ดังกล�าวจะเกิดข้ึนอย�างรวดเร็ว ขณะท่ีรัฐบาลกําลังใช"นโยบายการผสมผสานทางวัฒนธรรม และรับ
วัฒนธรรมใหม� ในอนาคตอัตราการผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมไทยคงจะเร็วยิ่งข้ึน และน�าเป-น
ห�วงว�าอาจไม�มีวัฒนธรรมของชนกลุ�มน"อยให"เห็นอีกในไม�ช"า   
  สัญญา สัญญาวิวัฒน$ (2547: 6) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture 
Change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด"านวัฒนธรรม ซ่ึงอาจแบ�งเป-น 3 รูป คือ  

1. ความคิด (Idea) ได"แก� ความเชื่อ ความรู" ค�านิยม อุดมการณ$  
2. การกระทํา (Behavior) ได"แก� บรรทัดฐานทางสังคม ซ่ึงอาจแบ�งย�อยออกเป-น                   

วิถีประชา (Folkways) จารีตประเพณี (Mores) และกฎหมาย (Laws)  
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3. วัตถุ (Material) ได"แก� ส�วนท่ีเป-นวัตถุของวัฒนธรรม เช�น บ"านเรือน เครื่องใช" 
เครื่องมือ เครื่องประดับ  
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเม่ือรวมกันเข"าก็จะเป-นการเปลี่ยนแปลง
ในสังคม หรือโครงสร"างสังคม (Social Structure) ซ่ึงสามารถแยกออกเป-นสองส�วนคือ องค$การ                   
ทางสังคม (Social Organization) และสถาบันสังคม (Social Institution)  และการเปลี่ยนแปลงท้ัง
สองด"านนี้จึงมีความสัมพันธ$เก่ียวเนื่องกัน  
 3.8 ป(จจัยท่ีเก่ียวข�องกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
  จากหนังสือ “วิถีไทย” ซ่ึงเรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ$ (2547: 2-6) ได"จําแนก
ประเภทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไว"เป-น 2 ประเภท และป6จจัยสนับสนุนที่ก�อให"เกิด 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ไว"ดังต�อไปนี้ 

3.8.1 การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกหรือป6จจัยภายนอกต�าง ๆ  ก�อให"เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ดังนี้  

1. การอพยพเคลื่อนย"ายคนจากสังคมหนึ่งไปสู�อีกสังคมหนึ่ง เป-นการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิศาสตร$ จะด"วยเหตุผลของสงคราม การแสวงหาทรัพยากร การประกอบอาชีพ หรือ
การศึกษาก็ตาม ทําให"องค$ประกอบของประชากรเปลี่ยนแปลง ซ่ึงได"แก� อายุ เพศ ศาสนา การศึกษา 
ภาษา เป-นต"น เช�น คนจากประเทศอังกฤษและยุโรปอพยพไปสู�ทวีปอเมริกาเม่ือศตวรรษท่ี 17 และ 
18 ก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในทวีปอเมริกาในเวลาต�อมา เป-นต"น 

2. สงครามหรือการแพ"สงคราม หรือการตกเป-นเมืองข้ึนแก�ต�างชาติ ผู"แพ"
สงครามจะถูกบังคับให"เปลี่ยนแปลงท้ังทางด"านสังคมและวัฒนธรรม เช�น สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ฝ�ายพันธมิตร คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส บังคับให"ญี่ปุ�นเปลี่ยนระบบการเมืองใหม�
แต�การแพ"สงคราม เช�น คนป�าชาวเยอรมันรบชนะจักรวรรดิโรมัน แต�กลับรับวัฒนธรรมของคนโรมัน 
เป-นต"น 

3. การติดต�อระหว�างประเทศ เม่ือโลกมีความเจริญด"านการสื่อสารคมนาคม 
ทําให"คนต�างสังคมติดต�อกันได"สะดวกและรวดเร็วข้ึน นําไปสู�การถ�ายทอดหรือการแพร�กระจาย
วัฒนธรรมของคนโรมัน เป-นต"น 

3.8.2 การเปลี่ยนแปลงจากภายในสถานการณ$ต�าง ๆ ส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในเง่ือนไขตางๆ ดังนี้ 

1. ชนชั้นปกครองใช"อํานาจปกครองไม�เป-นธรรม ชนชั้นปกครองใช"อํานาจ
ปกครองตามอําเภอใจมากกว�าเหตุผล กดข่ีข�มเหงอย�างไม�เป-นธรรม ถ"าใช"อํานาจอย�างไร"เหตุผลและ
ละเมิดเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นนานๆ ไปอาจถูกต�อต"านจากผู"ถูกปกครอง และในท่ีสุดอาจ
ก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนในสังคมนั้นได" 
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2. การประดิษฐ$คิดค"น สังคมนั้นถ"าเจริญทางด"านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยี
มีการประดิษฐ$คิดค"น จะนําไปสู"การลบล"างความเชื่อเก�า ๆ บางเรื่องท่ีเชื่อกันมาอย�างผิด ๆ เช�นเดิม
เชื่อกันว�าชายฉลาดและเก�งกว�าหญิง ต�อมาเม่ือวิทยาศาสตร$สาขาชีววิทยาเจริญข้ึน สามารถพิสูจน$ได"ว�า
เพศชายและเพศหญิงมีสติป6ญญาหรือความฉลาดโดยเฉลี่ยแล"วไม�แตกต�างกัน นําไปสู�การจัดตั้ง
ขบวนการ การเรียกร"องสิทธิสตรี เรียกร"องความเท�าเทียมกับชาย ทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม 

3. สังคมเปsดโอกาส เป-นสังคมประชาธิปไตย ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพอย�าง
กว"างขวางโดยเฉพาะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เช�น การทําประชาพิจารณ$ การสุ�มความเห็น
พฤติกรรมร�วมเหล�านี้ อาจนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได" 

4. สังคมหรือรัฐปล�อยปละละเลยหรือควบคุมไม�ดีพอให"เกิดความเหลื่อมล้ํา
ระหว�างชนชั้นในสังคม ได"แก� เหลื่อมล้ําในด"านอํานาจ อภิสิทธิ์ เกียรติยศ หรือรายได" จนเกิดความ
สํานึกระหว�างชนชั้นข้ึน และนําไปสู�การต�อสู"ระหว�างชนชั้น ทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"  
ในท่ีสุด 

5. เกิดการขัดเกลาทางสังคมทําให"วัฒนธรรมย�อยหรือวัฒนธรรมรองแตกต�าง
จากสังคมใหญ� อาจจะเป-นเพราะสังคมนั้นมีชนกลุ�มน"อยหรือชนหลายเชื้อชาติ หรือคนมาจากหลาย
ภูมิภาคหรือหลายอาชีพรวมกันอยู� แต�ละกลุ�มจะขัดเกลาสมาชิกตามวัฒนธรรมของตน รวมท้ัง
เป�าหมายทางสังคมอาจสูงเกินไป ท่ีทําให"คนบางคนหรือบางกลุ�มไม�มีโอกาสเข"าสู"เป�าหมายทางสังคม
ชั้นสูงได" ทําให"คนในสังคมนั้นไม�เป-นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และขาดเอกภาพ ทําให"มีความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมเกิดข้ึนถ"าแตกต�างกันจนปรองดองกันไม�ได"จะทําให"เกิดการขัดแย"งทางวัฒนธรรมและ
นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได" 

6. ภัยพิบัติต�าง ๆ  หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ 
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน เช�น ฝนแล"ง น้ําท�วม ฯลฯ ล"วนเป-นสิ่งแวดล"อมทางธรรมชาติท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช�น 
ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ บางครั้งอาจทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได" 

7. การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จะนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมด"านต�าง ๆ  ได"เช�นกัน 

8. การเพ่ิมข้ึนของประชากร เม่ือประชากรเพ่ิมมากข้ึน ความต"องการด"านต�าง ๆ         
จะเพ่ิมตามเม่ือทรัพยากรไม�พอหรือไม�ได"รับบริการจากสังคมไม�ดี การเรียกร"องก็จะตามมา บางกรณี
นําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได" 

9. ความขัดแย"งทางกลุ�มผลประโยชน$ จะเห็นว�าสังคมจะประกอบด"วยคนกลุ�ม
ต�าง ๆ  หลายกลุ�ม แต�ละกลุ�มจะมีผลประโยชน$เฉพาะตนเอง เช�น กลุ�มชาวนา กลุ�มสนามกอล$ฟ กลุ�ม
อุตสาหกรรม กลุ�มนิสิตนักศึกษา ฯลฯ ความขัดแย"งระหว�างกลุ�มอาจเกิดข้ึนได" เช�น กรณีการแย�ง
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ทรัพยากรธรรมชาติระหว�างกลุ�ม เช�น กลุ�มชาวนาต"องการน้ําเพ่ือทําการเกษตรกรรม ในขณะเดียวกัน 
กลุ�มสนามกอล$ฟก็ต"องการน้ําเพ่ือใช"รดสนามกอล$ฟ หญ"าและต"นไม"ในสนามกอล$ฟ จะได"เขียวสวยงาม
น�ารื่นรมย$เป-นท่ีน�าจูงใจแก�นักกอล$ฟ ทําให"สนามกอล$ฟมีรายได"ดี ถ"าการจัดสรรน้ําไม�เป-นธรรม       
จะนําไปสู�ความขัดแย"งในสังคมและนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงทางสังคมข้ึนได" เป-นต"น 

3.8.3 ป6จจัยสนับสนุนท่ีก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะเกิดข้ึนมาได"ต"องมีป6จจัยสนับสนุน หรือป6จจัยท่ี
เอ้ือต�อการเปลี่ยนแปลง ป6จจัยสนับสนุนได"แก�ป6จจัยต�าง ๆ ดังนี้ 

1. พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม ถ"าวัฒนธรรมใหม�กับวัฒนธรรมเดิมสอดคล"อง
ต"องกันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดได"ง�ายและเร็วข้ึน เช�น ชายไทยเดิมนิยมตัดผมทรงมหาดไทย ต�อมา
นิยมผมทรงอเมริกัน ซ่ึงมีลักษณะการตัดผมทรงสูง (คือตัดสั้นเหนือหูข้ึนไปมากๆ ผมหน"าสันๆ) ทําให"
คนไทยเปลี่ยนแปลงทรงผมใหม�ได"ง�าย ทั้งนี้เพราะลักษณะทรงผมใกล"เคียงกันคล"ายกัน จึงรับ
วัฒนธรรมทางทรงผมกันได"ง�าย เป-นต"น 

2. บทบาทของตัวแทนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ถ"าตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเป-นคนท่ีมีชื่อเสียง บารมี เป-นท่ีรู"จักของคนส�วนมากในสังคม เช�น การพัฒนาชนบทของ
ประเทศไทยถ"าส�งข"อมูลข�าวสารผ�านผู"นําท"องถ่ินในชนบท เช�น กํานัน ผู"ใหญ�บ"าน ครูใหญ� หรือเจ"าอาวาส 
ตัวแทนทางสังคมเหล�านี้จะช�วยเร�งการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"เร็วข้ึน 

3. สื่อสารมวนชน ป6จจุบันสื่อสารมวลชน ซึ่ง ได"แก�  วิทยุ  โทรทัศน$  
หนังสือพิมพ$ ฯลฯ แพร�หลายก"าวหน"ามีความทันสมัย และรวดเร็วในการส�งข�าวสารข"อมูล ข"อมูล
ข�าวสารท่ีรวดเร็วจะช�วยเร�งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให"รวดเร็วข้ึน 

4. การคมนาคม ถ"ามีการคมนาคมภายในสังคมหรือจากต�างสังคมท่ีสะดวก                                 
มีประสิทธิภาพจะทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"ง�าย เช�น ป6จจุบันชาวเขาเผ�าต�าง ๆ                       
ตามชายแดนของไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมากข้ึน เพราะรับวัฒนธรรมจากคนไทย
พ้ืนราบได"ง�ายเนื่องจากการคมนาคมสะดวกข้ึนโดยเฉพาะป6จจุบันเป-นยุคโลกาภิวัตน$ มีความเจริญและ
ความรวดเร็วในการติดต�อสื่อสาร โทรคมนาคม ทําให"ข"อมูลข�าวสารหรือความรู"ต�าง ๆ  แพร�กระจาย
อย�างรวดเร็วทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"ง�าย 

5. ทัศนคติและค�านิยม ทัศนคติและค�านิยมของคนในสังคมนั้น ถ"าหากคนใน
สังคมนั้นมีลักษณะนิสัยชอบค"นคว"าหาความรู"จะง�ายต�อการเปลี่ยนแปลง แต�ถ"าเป-นสังคมท่ีคนไม�ชอบ
ค"นคว"าหาความรู"จะมีทัศนคติและค�านิยมท่ีกลัวการเปลี่ยนแปลง 

6. การเพ่ิมข้ึนของประชาชน ถ"าประชากรเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็ว จะเป-นเพราะ              
ไม�คุมกําเนิดหรือวิทยาศาสตร$การแพทย$เจริญ หรือการย"ายถ่ินฐานก็ตาม จะทําให"ประชากรเพ่ิมข้ึน    
การเพ่ิมข้ึนของประชากรจะเร�งให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"เร็วข้ึน 
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7. ทรัพยากรธรรมชาติ ถ"าบางสังคมที่มีทรัพยากรมาก หรือมีวัตถุดิบมาก 
ประกอบกับความเจริญทางด"านวิทยาศาสตร$และเทคโนโลยีสูงอีกด"วย ทรัพยากรมากหรือบางกรณี
การขาดแคลนทรัพยากรก็จะช�วยเร�งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได" 

8. สภาพแวดล"อมทางธรรมชาติ ปกติสภาพแวดล"อมทางธรรมชาติจะ
เปลี่ยนแปลงช"ามากแต�ในบางครั้งถ"าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติขึ้น บางกรณีอาจก�อให"เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด"วย เช�น เกิดภัยแล"งข้ึนในภาคอีสานของประเทศไทย จะนําไปสู�
การอพยพจากภาคอีสานไปสู�ภาคอ่ืน ๆ  ของประเทศไทย ทําให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาได" 

9. การศึกษาสังคมใดท่ีคนมีการศึกษาดี และการศึกษาแพร�หลายในสังคมนั้น
จะมีความไวและง�ายต�อการเปลี่ยนแปลง เพราะคนจะไม�ยึดติดในประเพณีนิยม กล"าทดลองกับ
สิ่งท"าทายใหม�ๆ ท่ีคิดว�าน�าจะทําให"ชีวิตดีข้ึน 

10. เศรษฐกิจ จะเห็นได"ว�า สังคมใดท่ีมีคนทํางานมากและมีรายได"ดี จนได"ชื่อว�า
เป-นประเทศหรือสังคมท่ีร่ํารวย คนในสังคมนั้นมีฐานะดี คนมีฐานะดีมีโอกาสท่ีจะซ้ือหาหรือได"มาหรือ
รับและทดลองสิ่งใหม�ๆ ได"ง�ายและเร็ว ซ่ึงเป-นป6จจัยช�วยเร�งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต�สังคมใด 
คนยากจนอดอยากมาก ความยากจนอดอยากอาจก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"เช�นกัน 

11. ลักษณะของคนในสังคม ถ"าคนในสังคมนั้นๆ มีลักษณะทางสังคมคล"าย
หรือใกล"เคียงกันมาก เช�น ภาษา ศาสนา อาชีพ ความเชื่อ การศึกษา ค�านิยม ฯลฯ ลักษณะท่ี
คล"ายคลึงกันเหล�านี้จะก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได"ง�าย และเร็วกว�าสังคมท่ีคนมีลักษณะ
ทางสังคมแตกต�างกัน 
   สรุปได"ว�า ประเภทการเปลี่ยนแปลงและป6จจัยสนับสนุนที่ก�อให"เกิด    
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นมีอยู�หลายสาเหตุด"วยกัน ดังนั้นในการศึกษาป6ญหาของชุมชน จึง
จําเป-นต"องสร"างความเข"าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลง และป6จจัยที่ก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ซ่ึงจะช�วยให"ทําให"ทราบแนวทางการเก็บข"อมูลเพื่อให"เกิดความเข"าใจต�อสภาวะของชุมชนได"
อย�างลึกซ้ึงข้ึน 

 3.9  ความสัมพันธ4ทางวัฒนธรรม  
  การพิจารณาปฏิสัมพันธ$ทางวัฒนธรรม (Cultural Interaction) มีท้ังลักษณะ               
ท่ีสอดคล"องและขัดแย"งและมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกัน ในการอธิบายกระบวนการท่ีเกิดข้ึนนี้มีศัพท$ท่ี
ใช"ต�างกันอยู�หลายคํา เช�น การปรับตัว (Adaptation) การสร"างสรรค$ทางวัฒนธรรม (Acculturation) 
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) บูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural 
Interaction) และความขัดแย"งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict)  
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3.9.1 การปรับตัว (Adaptation)  
   การศึกษาเรื่องการปรับตัวนี้อาจศึกษาจากด"านการปรับตัวทางชีวภาพและ

การปรับตัวทางวัฒนธรรม ผู"ท่ีใช"คําว�าการปรับตัวมักจะใช"ในความหมายของความสัมพันธ$ระหว�างสิ่ง
ท่ีศึกษา ซ่ึงอาจเป-นมนุษย$และสัตว$กับสภาพแวดล"อมรอบตัวและแหล�งท่ีอยู� (Habitat) การศึกษาใน
ลักษณะนี้มักเป-นการพิจารณาเชิงประวัติศาสตร$ว�าได"มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดระบบความสัมพันธ$ให"
สอดคล"องกันหรือมีการปรับเปลี่ยนตัวมนุษย$หรือสัตว$ เพ่ือให"ความสัมพันธ$กับสภาพแวดล"อมเป-น
ความสัมพันธ$ท่ีเหมะสมหรือมีการปรับสภาพแวดล"อมเพ่ือให"สอดคล"องกับสภาพของมนุษย$หรือไม�
อย�างไร การใช"คําว�าการปรับตัวจึงมักใช"ในความหมายของการปรับเปลี่ยนส�วนใดส�วนหนึ่งหรือหลายส�วน
เพ่ือให"ความสัมพันธ$นั้นลงตัว  

   ถ"าจะพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมย�อมรวมท้ังวัฒนธรรมในรูปวัตถุ
และวัฒนธรรมท่ีไม�ใช�วัตถุ ซ่ึงรวมถึงระบบความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของสมาชิกใน
สังคม ในการพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมนี้ Cohen (1968) เสนอข"อคิดว�า ดังนี้ 

1. การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรม ควรพิจารณาองค$ประกอบด"าน
ศิลปะ วัฒนธรรม (วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรม อ่ืน ๆ) และสังคมวัฒนธรรมท่ีเป-นวิถีชีวิต    
ความเชื่อ เป-นต"น 

2. องค$ประกอบต�าง ๆ  ของวัฒนธรรม เรียงร"อยประสานเข"าเป-นวัฒนธรรมท่ี
มีลักษณะเป-นองค$รวม มีลักษณะเฉพาะแต�ละสังคมวัฒนธรรม  

3. การปฏิสัมพันธ$กับสังคมข"างเคียง หรือการค"นพบสิ่งใหม�ภายในสังคม
ตนเองจะทําให"เกิดการปรับเปลี่ยนเพ่ือการคงอยู�ของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ  

4. วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ$ องค$ประกอบแต�ละส�วนมีความหมายและ
สื่อความหมายท่ีลึกซ้ึงและกว"างขวางกว�าข"อเท็จจริง เช�น ธงมีความหมายมากกว�าผ"าผืนหนึ่ง  

5. การดําเนินชีวิตของมนุษย$ต"องดําเนินเป-นกลุ�ม การปรับเปลี่ยนสังคม
วัฒนธรรมเป-นการปรับเปลี่ยนในกลุ�มมากกว�าในระดับป6จเจกบุคคล การสืบทอดวัฒนธรรมต"อง
ถ�ายทอดจากรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�นหนึ่ง เป-นกลุ�ม การปรับตัวของวัฒนธรรมจึงเป-นการปรับตัวเป-นกลุ�ม 

6. พฤติกรรมของมนุษย$ยืดหยุ�นและปรับเปลี่ยนได" ไม�มีพฤติกรรมใด      
ท่ีไม�สามารถปรับเปลี่ยนได"เลย  

7. การถ�ายทอดวัฒนธรรม จากรุ�นหนึ่งไปสู�อีกรุ�นหนึ่งมีกระบวนการและ
ข้ันตอนการคิดท้ัง 7 ข"อท่ีกล�าวถึงนี้ หมายถึง การปรับตัวท่ีนอกเหนือจากการปรับตัวทางกายภาพ
เพ่ือความอยู�รอดของเผ�าพันธุ$มนุษย$และสัตว$ แต�เป-นการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือเกิด
ปฏิสัมพันธ$กับสภาพแวดล"อมหรือกลุ�มคนอ่ืน ในอดีตมีการต้ังคําถามว�าการปรับตัวนี้เป-นปรากฏการณ$
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ท่ีเกิดข้ึนทางธรรมชาติโดยสิ้นเชิง หรือเป-นสิ่งท่ีมนุษย$สามารถกําหนด ได"ควบคุมและบังคับทิศทางได"
ป6จจุบันคงจะต"องยอมรับว�าการปรับตัวนี้เป-นสิ่งท่ีจําเป-นแต�มนุษย$สามารถควบคุมได"  

3.9.2 การสร"างสรรค$ทางวัฒนธรรมหรือการผสมผสานทางวัฒนธรรม และการผสม
กลมกลืนทางวัฒนธรรม (Acculturation and Cultural Assimilation) 
   การแพร�กระจายวัฒนธรรมของกลุ�มชาติพันธุ$นั้น ไม�เป-นป6ญหาในช�วงเวลาท่ีมี
จํานวนประชากรมีไม�มากและจํานวนประชากรตํ่า พื้นที่บนพื้นผิวโลกมีอยู�มากพอท่ีจะตอบสนอง
ความขยายตัวได" แต�ต�อมาเม่ือจํานวนประชากรมีเพ่ิมมากข้ึน การแพร�กระจายของวัฒนธรรมชาติ
พันธุ$ทําให"เกิดปฏิสัมพันธ$ของกลุ�มชาติพันธุ$ ซ่ึงมีท้ังลักษณะท่ีเข"ากันได"และลักษณะท่ีขัดแย"งกัน  

   Lowie (1954:219) ได"กล�าวถึงไว"ว�า การสร"างสรรค$ทางวัฒนธรรมหรือการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมเป-นการสร"างสรรค$แบบใหม� เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมในแต�ละกลุ�มมี
การติดต�อและปฏิสัมพันธ$ซ่ึงกันและกัน หากในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมท่ีต�างกันจะมีการรับวัฒนธรรมซ่ึง
กันและกัน แต�ในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมและการปฏิสัมพันธ$ท่ีไม�เท�ากัน คนส�วนใหญ�จะมีความคิดโน"ม
เอียงไปในทิศทางพร"อมท่ีจะยอมรับวัฒนธรรมของอีกกลุ�มหนึ่ง จากการศึกษาพบว�ากลุ�มวัฒนธรรมท่ีมี
จํานวนผู"คนอยู�น"อยจะถูกกลืนเข"าไปเป-นส�วนหนึ่งของกลุ�มท่ีวัฒนธรรมท่ีมีจํานวนผู"คนอยู�เป-นจํานวนมาก 
นักวิชาการด"านวัฒนธรรมมักจะใช"คําว�า วัฒนธรรมกลุ�มพลังน"อยกับวัฒนธรรมกลุ�มพลังเยอะ ในช�วง
เวลาเดียวนี้เอง วัฒนธรรมท้ังสองกลุ�มอาจมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน หากมีการรวมกันของกลุ�ม
วัฒนธรรมไม�ว�าจะมีส�วนของชุดใดมากกว�ากันก็จะเป-นการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (Assimilation) 
ท่ีเกิดการยอมรับ ซ่ึงกันและกันในสภาพป6จจุบัน ส�วนใหญ�แล"วพบว�า อินเดียแดงและวัฒนธรรม
ตะวันตกในสหรัฐอเมริกาได"มีการผสมกลมกลืนกันเกือบหมดแล"ว โดยท่ีคนผิวขาวรับ การปลูกข"าวโพด
จากอินเดียแดงและคนอินเดียแดงรับวัฒนธรรมหลายๆ อย�างของคนผิวขาวการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมนี้อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนด"วยความต้ังใจของฝ�ายท่ีมีอํานาจก็ได" กรณีของ
สหรัฐอเมริกา เห็นได"ชัดรัฐบาลกลางมีนโยบายท่ีจะผสมกลมกลืนอินเดียแดงเข"าสู�สังคมผิวขาว หรือ
กรณีของประเทศไทยในบางช�วงเวลานโยบายของรัฐก็มีความโน"มเอียงให"เกิดการผสมกลมกลืนชาติ
พันธุ$อ่ืน ๆ  ให"เป-นไทย  

3.9.3 การบูรณาการทางวัฒนธรรม (Cultural Integration) และทวิลักษณ$ทาง
วัฒนธรรม (Double Ethnic Identity) 
   การคิดเรื่องบูรณาการทางวัฒนธรรมคือการยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและเอกลักษณ$ของแต�ละวัฒนธรรมด"วย ความสัมพันธ$ระหว�างวัฒนธรรมคือการมีวัฒนธรรม 
ท่ีหลากหลายร�วมกันและไม�ได"มีการพยายามครอบงําซ่ึงกันและกัน ในสังคมป6จจุบัน เม่ือเกิดรัฐประเทศ
และพบว�ามีกลุ�มชาติพันธุ$ หลายกลุ�มตั้งถิ่นฐานอยู�ภายในอาณาเขตของรัฐประเทศ ถ"าปฏิสัมพันธ$
ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ ในสังคมสมัยใหม�มีลักษณะยอมรับซ่ึงกันและกัน ย�อมหมายความว�าเกิดบูรณาการ
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ทางวัฒนธรรม บางครั้งใช"คําว�าพหุวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) คือรัฐประเทศท่ีมีหลายวัฒนธรรม 
ประเทศท่ีเกิดข้ึนใหม�มักจะเป-นพหุวัฒนธรรม เพราะประเทศเหล�านี้เกิดขึ้นภายหลังการอพยพ
เคลื่อนย"ายจากกลุ�มชาติพันธุ$ ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด$ คือตัวอย�าง 
รัฐประเทศท่ียอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และประเทศสิงคโปร$และมาเลเซียก็ประกาศ
ตัวเองเป-นพหุวัฒนธรรม เพราะหลังจากได"รับเอกราชจากอังกฤษได"มีการยอมรับความแตกต�างของ
กลุ�มชาติพันธุ$และได"กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับเรื่องนี้  
   การยอมรับพหุวัฒนธรรม หมายความว�า กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใช"ใน
การบริหารหรือการจัดการมีลักษณะไม�เคร�งครัด เปsดโอกาสให"มีทางเลือกในการปฏิบัติการ โดยไม�มี
วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งครอบงํา (Dominant Culture) และวัฒนธรรมอื่นเริ่มครอบงํา 
(Subordinate Culture) ในการพิจารณาพหุวัฒนธรรม รายละเอียดเรื่องความสัมพันธ$เชิงอํานาจเป-น
เรื่องสําคัญและข"อแตกต�าง ระหว�างกฎระเบียบท่ีกําหนด ไว"เป-นลายลักษณ$อักษรกับการบังคับใช"ใน
การปฏิบัติจริง เป-นเรื่องท่ีจะต"องพิจารณาด"วยตัวอย�างของ มาเลเซีย และสิงคโปร$ เป-นตัวอย�างท่ีรัฐ 
ใช"คําว�าพหุวัฒนธรรม เพ่ือเป�าหมายทางการเมือง แต�ในทางปฏิบัติวัฒนธรรมชุดหนึ่งยังมีบทบาทใน
สังคมเหนือชุดอ่ืน แม"เม่ือรัฐพยายามสนับสนุนให"เกิดผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม การผสมกลมกลืน
อาจมิได"หลายลักษณะ คนบางกลุ�มรับวัฒนธรรมหลักของรัฐ (Dominant Culture) และผสม
กลมกลืนกลายเป-นส�วนของวัฒนธรรมหลัก คนกลุ�มนี้มักจะอยู�ใกล"ศูนย$อํานาจและยินดีถูกกลืนโดย
กลุ�มอํานาจ แต�กลุ�มท่ีอยู�ห�างไกลจากอํานาจรัฐความต"องการธํารงวัฒนธรรมเดิมของตนยังมีอยู� แต�     
ก็ยอมรับวัฒนธรรมหลักด"วยในบางเรื่อง ในประเทศช�วงเปลี่ยนผ�าน จะพบเห็นคนหลายกลุ�มมี
วัฒนธรรมท่ีท่ีผสมผสานในลักษณะทวิลักษณ$ (Double Identity) กลุ�มแรกท่ีมีการกล�าวถึงคือกลุ�มคนจีน 
ซ่ึงเป-นผู"แรกท่ีเสนอความคิดทวิลักษณ$ในกลุ�มคนจีน ต�อมามีรายงานรูปแบบทวิลักษณ$ในกลุ�มอ่ืน ๆ 
และเห็นชัดในการเรียกชื่อกลุ�มโดยใช"คาสมาส คือกลุ�มไทยมุสลิม ไทยเขมร ไทยลาว เป-นต"น 

3.9.4 ความขัดแย"งทางวัฒนธรรม (Cultural Conflict)  
   การแพร�กระจายทางวัฒนธรรม และการสังสรรค$ทางวัฒนธรรม อาจสร"าง
ความขัดแย"ง ถ"าสมาชิกในกลุ�มไม�ยอมรับซึ่งกันและกัน โดยปกติกลุ�มชาติพันธุ$ที่มีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและภาษาพูดร�วมกันมักจะไม�มีความขัดแย"งทางวัฒนธรรม ความขัดแย"ง 
ทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อมีการปะทะสังสรรค$ของวัฒนธรรมที่ต�างกัน การปะทะสังสรรค$ทาง
วัฒนธรรมนี้ เกิดจากการแพร�กระจายของวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหรือท้ังสองชุด ท้ังนี้ท้ังนี้                     
1) การอพยพย"ายถ่ินของกลุ�มใดกลุ�มหนึ่งเข"ามาสู�อาณาบริเวณท่ีมีกลุ�มชาติพันธุ$หรือวัฒนธรรมอ่ืนอยู�แล"ว 
ถ"าการอพยพย"ายถ่ินนี้ไม�ได"รับการยอมรับอย�างเป-นมิตรก็จะเกิดการขัดแย"งได" 2) การขยายดินแดน
ของกลุ�มใดกลุ�มหนึ่ง เพ่ือเสริมอาณาเขตของคนซึ่งมีผลในการรุกรานกลุ�มที่ตั้งถ่ินฐานอยู�ก�อนแล"ว 
ท้ังนี้รวมทั้งการยกทัพไปสู"รบกันดังเช�นสงครามในสมัยโบราณหรือ 3) การล�าอาณานิคมของสังคม
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ตะวันตก โดยกลุ�มที่มีอํานาจสามารถเข"าไป ครอบครองและเผยแพร�วัฒนธรรม ของตนด"วย                              
4) การเผยแพร�วัฒนธรรมอาจเกิดจากการแพร�กระจายวัฒนธรรม โดยการสื่อสาร ถ�ายทอดผ�าน
สื่อมวลชน ระบบการศึกษา และเทคโนโลยีต�าง ๆ  อย�างไรก็ตามกรณีที่ ความแตกต�างระหว�างกลุ�ม
ชาติพันธุ$มีสูง เพราะสังคมวัฒนธรรมขัดแย"งกันการปรับรับวัฒนธรรมซ่ึงกันและกันไม�เกิดข้ึน  ป6ญหา
เรื่องการขัดแย"งของกลุ�มชาติพันธุ$ เกิดจากการท่ีแต�ละฝ�ายพยายามรักษาเอกลักษณ$ทางวัฒนธรรม
ของตนและไม�ยอมรับวัฒนธรรมของสังคมข"างเคียง หรือถ"าความขัดแย"งเกิดจากกรณีของการช�วงชิง
อํานาจ ความสัมพันธ$จะอยู�ในลักษณะศัตรูหรือคู�ปรับ เกิดสงครามช�วงชิงพ้ืนท่ีหรือผู"คน ข"อมูลใน
ประวัติศาสตร$ชี้ให"เห็นตัวอย�างของความขัดแย"งของกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีมีสังคม  
 3.10 ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม  
  ภายในวัฒนธรรมของชุมชนแต�ละชุมชนนั้นย�อมจะมีความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรมท่ีชุมชนได"สืบทอด ปฏิบัติกันมาอย�างต�อเนื่อง โดยความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม มีส�วน
สําคัญต�อการกําหนดพฤติกรรมของคนในชุมชน มีส�วนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป-นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เป-นหลักให"เกิดความรัก หวงแหน โดยเฉพาะชุมชนชาวไทยพวน ก็เหมือนกับชุมชนอ่ืน
ท่ีมีความหลากหลายดังนี้  

3.10.1 ความเชื่อ (Belief) เป-นความยึดถือของคนในคําสั่งสอน หรือในบุคคล 
หรือในหลักการ หรือในสิ่งท่ีมีอํานาจหรือมนุษย$ เช�น อํานาจของดิน ฟ�า อากาศ ภัยจากธรรมชาติ 
หรือเหตุการณ$ท่ีมนุษย$ไม�ทราบว�าเกิดอะไร จึงเกิดจากความรู"สึกยอมรับและเชื่อถือในอํานาจสิ่งนั้น
และความเชื่อเป-นการยอมรับอันเกิดอยู� ในจิตสํานึกของมนุษย$ พลังอํานาจเหนือธรรมชาติท่ีเป-นผลดี
หรือผลร"ายต�อมนุษย$นั้นๆ หรือสังคมมนุษย$นั้น ๆ แม"พลังอํานาจเหนือธรรมชาติไม�สามารถพิสูจน$ได"ว�า
เป-นความจริง แต�มนุษย$ในสังคมหนึ่งยอมรับ และให"ความเคารพ เกรงกลัว เรียกว�า ความเชื่อ ซ่ึงมี
ขอบเขตกว"างขวางมากไม�เพียงแต�ความเชื่อในดวงวิญญาณทั้งหลาย ภูตผี คาถาอาคมโชคลาง                   
ไสยเวทย$ต�าง ๆ  และความเชื่อท่ีสําคัญมี 3 ส�วน ส�วนแรกคือความเชื่อในปรมัติหรือส�วนท่ีสมาชิกของ
กลุ�มถือว�าเป-นความจริงสุดยอดท่ีไม�มีสิ่งใดมาลบล"างได" ส�วนท่ีสองคือส�วนพิธีกรรม เม่ือความเชื่อ                  
ซ่ึงเป-นภาคทฤษฎีก็มีพิธีกรรมซ่ึงเป-นภาคปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนานี้อาจเป-นสิ่งเดียวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงสมาชิกของสังคมยึดถือสืบเนื่องกันมา และส�วนท่ีสามคือผู"ประกอบพิธีกรรม ความเชื่อทาง
ศาสนา ก็ยังเป-นส�วนประกอบที่สําคัญมากของวัฒนธรรมของแต�ละสังคม เพราะเป-นตัวกําหนด
ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย�าง รวมทั้งเป-นตัวกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกของสังคมด"วย 
นักมานุษยวิทยาสังเกตเห็นว�า การประกอบพิธีกรรมคือการถ�ายทอดความรู" และประสบการณ$ของ 
คนรุ�นก�อนให"แก�เพ่ือนมนุษย$และคนรุ�นต�อมา 
   ประเภทของความเชื่อ ความเชื่อเป-นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความไม�รู" เป-น
ประการสําคัญซึ่งตอบสนองตอบความต"องการในการดํารงชีวิตอยู�ของมนุษย$ในสังคม จะมีท้ัง     
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การยอมรับของบุคคล กลุ�มชนท่ีเคารพนับถือกันเป-นประเพณีซ่ึงสามารถแบ�งได" 2 ประเภท (เรณู 
เหมือนจันทร$เชย, 2541: 43) ดังนี้  

1. ความเชื่อท่ัว ๆ ไปหรือความเชื่อแบบธรรมดา (Belief) เช�น ความเชื่อ
ในเรื่องของนรก ภพภูมิของสวรรค$ ภพภูมิแห�งพรหมท่ีจะนําไปสู�นิพพาน ฯลฯ  

2. ความเชื่อท่ีแฝงไว"ด"วยความกลัว กล�าวคือเน"นไปในทางความเชื่อด"าน
ไสยศาสตร$และสิ่งเหนือธรรมชาติ (Superstition) ความเชื่อท้ัง 2 แบบหรือประเภทข"างต"น สามารถ
แบ�งเป-นออกได"ท้ังหมด 12 กลุ�ม ได"แก�  

2.1 ความเชื่อในเรื่องปรากฏการณ$ธรรมชาติต�าง ๆ  
2.2 ความเชื่อเก่ียวกับตําราแพทย$โบราณ เช�น ยากลางบ"าน  
2.3 ความเชื่อลางสังหรณ$และโชค  
2.4 ความเชื่อเก่ียวกับฤกษ$ยามและความฝ6น 
2.5 ความเชื่อในด"านไสยศาสตร$ มนต$ดําและมนต$ขาว  
2.6 ความเชื่อในลักษณะรูปร�างของคนและสัตว$  
2.7 ความเชื่อจากเรื่องราวในศาสนา  
2.8 ความเชื่อเก่ียวกับอาชีพ  
2.9 ความเชื่อเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม  
2.10 ความเชื่อโบราณในเรื่องเคล็ดและการแก"เคล็ด  
2.11 ความเชื่อเก่ียวกับนรก สวรรค$ ชาติ ภพ  
2.12 ความเชื่อเก่ียวกับเลขดี เลขร"าย วันดี วันร"าย ฯลฯ ความเชื่ออาจ

แบ�งได" 11 ประเภท ตามลักษณะขอการกระทําหรือพิธีกรรม ซ่ึงสรุปได" คือ  
2.12.1 เชื่อใจ (Truth)  
2.12.2 เชื่อถือ (Credence) 
2.12.3 ความไว"วางใจ (Confidence) เชื่อท่ีอาจเนื่องมาจาก

ความรู"สึกผสมความไตร�ตรองควบกันไป ถ"าหนักไปทางความรู"สึกหน�อยก็ใช"คําว�า ไว"วางใจ  
2.12.4 ความม่ันใจ (Assurance) โดยการไตร�ตรอง 
2.12.5 ความตระหนัก (Persuasion) เชื่อโดยไม�ใช"ความรู"สึกเป-นท่ีต้ัง  
2.12.6 ศรัทธา (Faith) เชื่อจากความจริงมีข"อพิสูจน$  
2.12.7 ความสํานึก (Conviction) เชื่ออย�างมีเหตุผล  
2.12.8 ภาวนาอธิษฐาน (Avowal, Confession) เชื่อด"วยจิตใจ

และศรัทธาอันบริสุทธิ์  
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2.12.9 ข"อบัญญัติแห�งลัทธิ (Creed) เชื่อโดยมีแบบแผนเป-นตัวต้ัง
อันเนื่องมาจากค�านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม  

2.12.10 อนุสาส$น (Doctrine) เชื่อในปรัชญาและคําสั่งสอนของ
ศาสนา  

2.12.11 ลัทธานต$ (Dogma) เชื่อถือศาสดาและผู"เผยแผ�ศาสนา
ด"วยเหตุผลและความถูกต"อง   

3.10.2 ประเพณี (Tradition) เป-นสิ่งท่ีมนุษย$สร"างข้ึนเช�นเดียวกับสิ่งอ่ืนท่ีมนุษย$
สร"างข้ึน กล�าวคือมีท้ังเกิดใหม� เจริญข้ึนเปลี่ยนแปลง และสูญหายไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดล"อมท้ัง
ทางภูมิศาสตร$และทางสังคม มีผู"ให"ทรรศนะว�าประเพณี คือวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรม คือประเพณี 
เพราะเป-นสิ่งที่ไม�ได"เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต�เป-นสิ่งที่มนุษย$สร"างขึ้นเพื่อเป-นวิถีชีวิตของบุคคลใน      
ส�วนร�วม และมีการถ�ายทอดปรับปรุงสืบต�อกันมาให"เป-นความก"าวหน"าโดยลําดับ นักวิชาการเช�น 
สุพัตรา สุภาพ (2543: 109) ให"ความหมายของประเพณีไว"ว�า ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติท่ีเห็นว�าดี               
ว�าถูกต"องหรือเป-นการยอมรับของคนส�วนใหญ�ในสังคมและมีการปฏิบัติสืบต�อกันมา  
   ประเพณีเป-นการดําเนินชีวิตและความประพฤติท่ีสืบทอดกันมาและเป-น
แนวทางปฏิบัติของบุคคลในสังคมหนึ่งๆท่ีเห็นว�าดีถูกต"อง และเป-นการท่ียอมรับของคนส�วนใหญ�ใน
สังคม รวมท้ังมีคุณประโยชนต�อตนเองและสังคม 
   ลักษณะสําคัญของประเพณี ประเพณี หรือจารีตประเพณี เม่ือแรกต้ังหรือ
มีขึ้นเป-นความรู"สึกเห็นว�าเหมาะว�าดีของผู"เป-นเจ"าของประเพณีจึงได"สืบต�อกันมา เพราะฉะนั้น
ประเพณีจึงเป-นแบบแผนแม�พิมพ$ให"ผู"ที่อยู�ในหมู�เป-นส�วนรวมประพฤติปฏิบัติแบบเดียวกัน เป-น
ประโยชน$ผูกพันให"คนในหมู�รู"สึกว�าเป-นพวกเดียวกัน สะดวกแก�การปกครอง ประเพณีนั้นเกิดจาก
ความประพฤติของบุคคลหนึ่งก�อน คนอ่ืน ๆ  ในหู�จะด"วยถูกบังคับหรือจะด"วยเหตุผลอย�างไรก็ตามที 
เม่ือเห็นว�า “ดี” ก็ทําตาม เอาอย�างบ"าง ถ"าคนอ่ืนเห็นว�าไม�เหมาะ ไม�ดีก็ไม�ใคร�ทาตาม แม"จะถูกบังคับ
ก็ทําตามอย�าฝ{นใจเสียไม�ได"ไปชั่วคราวหนึ่งเท�านั้นครั้นแล"วก็หันกลับไปทําตามความประพฤติท่ีเคยชิน
กันมาแต�เดิมเพราะง�ายดี  
   สุพัตรา สุขภาพ (2543: 109-110) ได"อธิบายประเภทของประเพณี        
พอสรุปได"ดังนี้ประเภทของประเพณี 

1. จารีตประเภทของประเพณี หรือกฎศีลธรรม (Mores) เป-นประเพณีท่ีมี
ศีลธรรมเข"ามามีส�วนร�วมด"วยจึงเป-นกฎท่ีมีความสําคัญต�อสวัสดิภาพของสังคม สังคมมีการบังคับให"
ปฏิบัติตาม และมีความรู"สึกรุนแรงถ"าใครฝ�าฝ{น บุคคลจะต"องปฏิบัติเพ่ือผลประโยชน$ของสังคมเป-น
เรื่องของความผิดถูก ความนิยมท่ียึดถือและถ�ายทอดสืบต�อกันมา โดยการเรียนแบบหรือสั่งสอน เช�น 
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การสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว ถ"าฝ�ายชายไปมีภรรยาน"อยถือว�าผิดศีลธรรม หรือเม่ือพ�อแม�แก�เฒ�าลง
ไปลูกหลานก็ต"องเลี้ยงดู  พ่ีน"องต"องรักกันเป-นต"น ถ"าใครไม�ทําตามก็ถือว�าผิดว�าชั่ว 
   จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรมของแต�ละแห�งย�อมไม�เหมือนกัน เพราะมี
ค�านิยม (Value) ท่ียึดถือต�างกัน ดังนั้นถ"าบุคคลใดเอาจารีตประเพณีของตนไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน
ว�าดีหรือเลวกว�าตนก็เป-นการเปรียบเทียบท่ีผิด เพราะสภาพหรือสิ่งแวดล"อม ตลอดจนความเชื่อต�าง ๆ
ย�อมต�างกันไปตามแต�ละท"องท่ี เช�น เราเคารพผู"อาวุโส อเมริกันรักความเท�าเทียม หรือ ในสวีเดนเห็นว�า
การท่ีหญิงชายมีความสัมพันธ$ทางเพศก�อนแต�งงานเป-นเรื่องธรรมดาเป-นต"น ถ"าเราเอามาตรฐานของ
การไปเปรียบเทียบของอเมริกันหรือสวิตเดน เราก็อาจจะเห็นว�าเขาศีลธรรมตํ่า ซ่ึงเป-นการไม�ยุติธรรม 
เพราะเราเอาของเราไปเปรียบเทียบกับเขาไม�ได" เพราะเราเป-นการอบรมสั่งสอนในเรื่องนี้ต�างกัน 
ในทางกลับกันเขาอาจจะเห็นว�าเราเป-นหัวเก�าไม�ทันสมัยเป-นต"น ดังนั้นจารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม
จึงเป-นการแสดงออกความไม�ใจกว"าง และไม�ยอมรับสภาพความเป-นจริงของแต�ละสังคม เป-นการมอง
เข"าข"างตนเองจนมากไปโดยไม�คํานึงถึงความเหมาะสมของสภาพของสังคม 

2. ขนบประเพณี (Institution) ขนบประเพณีมีความหมายตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 แปลว�า ระเบียบ แบบแผน ขนบประเพณีจึงเป-นระเบียบ
แบบแผนท่ีสังคมได"กําหนดไว"ไม�มากหรือน"อย และโดยทางตรงหรือทางอ"อม  
    ทางตรง ได"แก� ประเพณีท่ีมีการกําหนดระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ
อย�างชัดเจนแจ"งว�าบุคคลต"องปฏิบัติอย�างไร เช�น การไหว"ครู การศึกษาเล�าเรียน เรื่องทรัพย$สมบัติ 
ศาสนา เป-นต"น 
    ทางอ"อม ก็คือประเพณีท่ีรู"กันท่ัวๆ ไป โดยไม�ได"วางระเบียบไว"แน�นอน 
แต�ปฏิบัติได"เพราะมีการบอกเล�าสืบต�อกันมาหรือจากการท่ีผู"ใหญ�หรือบุคคลอ่ืนปฏิบัติ เช�น แห�นางแมว 
การจุดบ้ังไฟของภาคอีสาน เป-นต"น 

3. ธรรมเนียมประเพณี (Convention) เป-นประเพณีเกี่ยวกับเรื ่อง
ธรรมดาๆ ไม�มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบประเพณีหรือ มีความผิดถูกหรือเหมือนจารีตประเพณี 
เป-นเพียงบรรทัดฐาน (norms) ท่ีปฏิบัติจนเป-นประเพณี  เป-นแนวทางในการปฏิบัติท่ีทุกคนปฏิบัติกัน
โดยท่ัวไปจนเกิดความเคยชินและไม�รู"สึกเป-นภาระหน"าท่ี เป-นสิ่งท่ีมีมานานและใช"กันอย�างแพร�หลาย 
การปฏิบัติตามก็ไม�มีกฎหมายหรือกฎข"อบังคับให"ปฏิบัติ เช�น ไม�มีกฎหมายบังคับให"เราสวมรองเท"า 
ด่ืมน้ําจากแก"ว เป-นต"น เป-นแต�เพียงพฤติกรรม ท่ีคนส�วนใหญ�ปฏิบัติและเราปฏิบัติตามโดยไม�คิดอะไร
เลยเพราะเราเคยชินเป-นเรื่องของประเพณี ของชุมชนกลุ�มนั้นนิยมปฏิบัติกัน ซ่ึงคนกลุ�มอ่ืนอาจปฏิบัติ
ไม�เหมือนกัน เช�น ไทยใช"ซ"อนซ"อม ในการรับประทานอาหาร ฝรั่งให"มือกับซ"อมเป-นต"น ในการปฏิบัติ
โดยมากมักจะอธิบายไม�ได"ว�าทําถึงปฏิบัติอย�างนั้น  ถ"ามีก็คงลืมเลือนกันไปแล"ว เช�น ฝรั่งจับมือ 
คนไทยไหว" เป-นต"น 
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    โดยสรุป การดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย$ จะต"องมีธรรมเนียม
ประเพณีซ่ึงในทางสังคมวิทยา เรียกว�า วิถีประชา ( Folkways) เพราะเป-นมาตรฐานในการปฏิบัติ ซ่ึง
อาจถือเป-นข"อผูกพันท่ีจะต"องทําในสถานการณ$บางอย�าง แต�ไม�ได"หมายความว�าจะต"องเป-นข"อผูกพันท่ี
จะต"องทําเด็ดขาด เช�น ถ"าเราจะคิดด่ืมน้ําจากชามแทนแก"ว ก็ไม�มีใครทําอะไร นอกจากหัวเราะเยาะ
หรือเลิกค้ิวมองอย�างประหลาดใจหรือดูหม่ิน เป-นต"น  

3.10.3 พิธีกรรม เป-นส�วนประกอบของศาสนาซึ่งประชาชนให"ความสนใจมาก 
และพยายามปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัดพิธีกรรมบางอย�างอาจเป-นลักษณะผสมผสานระหว�างศาสนา
และไสยศาสตร$หรือมีส�วนประกอบของหลายศาสนาผสมกันท้ังในระดับความเชื่อและการปฏิบัติ หรือ
การประสานความเชื่อต�าง ๆ  เข"าด"วยกันจนเกือบจะเป-นเนื้อเดียวกัน  
   ศิริรัตน$ แอดสกุล (2557: 55) ได"อธิบายความหมายพิธีกรรมไว"ดังนี้ 
พิธีกรรม (Ritual) พิธีกรรมเป-นคําท่ีมีความหมายใกล"เคียงกับพิธี (rite) มาก บางครั้งก็ใช"แทนกันได" 
พิธีกรรมเป-นการปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอทําซํ้าๆ ทําบ�อย หรือทําจนเป-นประเพณี เช�น พิธีท่ีทําใน       
วันสําคัญหรือวันสําคัญทางศาสนา ได"แก� วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา  วันอาสาฬบูชา 
วันเข"าพรรษา รวมถึงวันข้ึนป�ใหม� วันสงกรานต$ เป-นต"น 
   สรุป พิธีกรรมเป-นป6จจัยสําคัญท่ีสุดในการดํารงไว"ซ่ึงความเป-นป�กแผ�นของ
สังคม (Social Solidarity) เป-นการดํารงรักษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมของตน
เอาไว" กระทําเพ่ือแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต�อบรรพบุรุษ กระทําเพ่ือสร"างความสามัคคีในหมู�คณะ
สร"างความศรัทธา ความเชื่อม่ัน และความรู"สึกร�วมกันก�อให"เกิดความเคร�งขรึม ความขลัง ตลอดจน
ปลาบปลื้ม  ปsติยินดีแก�ผู"ท่ีเก่ียวข"องในงานพิธีกรรมนั้น ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมของสังคม
หรือชุมชนใดก็ตามย�อมมีความเหมาะสมกับสังคมหรือชุมชนนั้น และยึดม่ันในสิ่งท่ีบรรพบุรุษได"สร"าง
ไว"ในอดีตให"คงอยู�ตลอดไป  
 3.11 อัตลักษณ4ทางวัฒนธรรม  

        อัตลักษณ$เก่ียวข"องกับการกําหนดตําแหน�ง (Position) ท่ีระลึกรู"ทางสังคม ซ่ึงเกิด
จากการมีปฏิสังสรรค$ มีการสื่อสารกับตัวเอง บุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล"อมรายรอบ โดยอัตลักษณ$นั้น                     
อาจจะเกิดได"ท้ังจากการให"คํานิยามตนเอง หรือคนอ่ืนให"คํานิยาม ความเป-นตัวตน 

    ในทางมานุษยวิทยา Gupta and Ferguson (อ"างถึงใน ปsxนแก"ว เหลืองอร�ามศรี, 
บรรณาธิการ, 2546: 8) กล�าวว�า อัตลักษณ$ทางชาติพันธุ$ เป-นความสัมพันธ$และกระบวนการใน                   
การสร"างความแตกต�างระหว�างคนที่เต็มไปด"วยการต�อรอง ความไม�คงที่และความไม�แน�นอนอยู�
ตลอดเวลา ยังกล�าวเสริมต�อไปอีกว�าการศึกษาเรื่องอัตลักษณ$ (ldentity) เป-นสิ่งท่ีแยกออกได"ยาก     
จากการวิเคราะห$กระบวนการสร"างรับเอา หรือถูกทําให"มีอัตลักษณ$ (ldentification) ในแง�นี้                     
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อัตลักษณ$ทางชาติพันธุ$ จึงมีลักษณะเป-นกระบวนการ (Process) มากกว�าคุณลักษณะท่ีถาวรและ
ตายตัว (Trait)  
  อานันท$ กาญจนพันธ$ (2544: 128) กล�าวถึง การสร"างความเป-นตัวตน หรือการสร"าง     
อัตลักษณ$ของกลุ�มชน ว�ามีความเก่ียวข"องโดยตรงกับการนิยามสิทธิของตน หรือเท�ากับการสร"างพ้ืนท่ี
ทางสังคมข้ึนมาใหม� เพ่ือจัดและปรับความสัมพันธ$เชิงอํานาจกับกลุ�มชนอ่ืน ๆ  ในสังคม ให"กลุ�มตน มี
ท่ียืนและมีส�วนร�วมในการสร"างสรรค$ประชาสังคมข้ึนใหม� โดยไม�ถูกเบียดขับออกไปเป-นคนชายขอบ 
  ทฤษฎีโครงสร"างนิยม (Structuralism) โครงสร"างหน"าที่นิยม (Structural 
Functionalism) ทฤษฎีหลังโครงสร"างนิยม (Post- Structuralism) แม"ในจิตวิทยา ทฤษฎี                  
จิตวิเคราะห$ (Psychoanalysis) ก็ให"ความหมายแนวนี้ เช�น ป6จเจกภาพเป-นสิ่งท่ีถูกผลิตและครอบงํา  
โดยภาษาวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล"อม หรือเป-นสิ่งที่ตกอยู�ภายใต"อํานาจของพลังบางอย�าง           
เช�น พลังของสัญชาติญาณในจิตใต"สํานึก อย�างไรก็ตามมิได"หมายความว�าป6จเจกภาพจะเป-นฝ�ายถูก
กระทําเพียงด"านเดียว และให"ความสําคัญแก�ตัวกําหนดเชิงโครงสร"างก็พยายามอธิบายและหาท่ีทาง
ให"แก�ผู"ถูกกระทํา (Agency) ในทางทฤษฎีแม"จะให"ความสนใจในระดับท่ีต�างกันก็ตาม ศักยภาพ                    
ท่ีจะคิดตัดสินใจ และเลือกกระทําของป6จเจกได"รับการศึกษาในระดับจุลภาคในทฤษฎีสายปฏิสัมพันธ$
เชิงสัญลักษณ$ (Symbolic Interaction) อย�างไรก็ตาม “ความเป-นผู"กระทํา” ของแนวคิดนี้ก็มิได"ให"
ภาพป6จเจกท่ีมีมาก�อนหรือตัดขาดจากสังคม “ความเป-นตัวตน” หรือ “ความเป-นตัวฉัน” (Self) ก�อ
ตัวข้ึนได"ก็ในบริบททางสังคมเท�านั้น มโนทัศน$ Self ของแนวคิดสายนี้จึงประกอบด"วยความรู"สึกท่ีมี                   
ต�อตนเอง และความรู"สึกท่ีคนอ่ืนมีต�อตนเอง ซ่ึงท้ังหมดนี้เกิดข้ึนมาในกระบวนการปฏิสัมพันธ$กับผู"อ่ืน 
ดังนั้น จะเห็นได"ว�าป6ญหาท่ีเป-นแกนกลางก็คือ จะศึกษาความสัมพันธ$ระหว�างป6จเจกและสังคมอย�างไร 
สังคมมีอํานาจกําหนดป6จเจกเพียงใดผ�านกลไกลอะไร อํานาจดังกล�าวมีข"อจํากัดอย�างไร เง่ือนไข
อย�างไรท่ีเรียกได"ว�าป6จเจกมีอิสรภาพในฐานะผู"กระทํา ป6ญหาของการอิงอาศัยซ่ึงกันและกันระหว�าง
ป6จเจกและโครงสร"างนี้ (อภิญญา เฟ{xองฟูสกุล, 2546: 5 - 6)  
  จากลักษณะของป6ญหาทางทฤษฎีดังกล�าว Identity หรืออัตลักษณ$ จึงมี
ความสําคัญเป-นพิเศษเนื่องจากเป-นปริมณฑลท่ีเชื่อมต�อระหว�างข้ัวท้ังสอง ในด"านหนึ่งอัตลักษณ$คือ 
“ความเป-นป6จเจก” เชื่อมต�อและสัมพันธ$กับสังคม สังคมกําหนดบทบาทหน"าท่ีและระบบคุณค�าท่ีติด
มากับความเป-นพ�อ ความเป-นเพ่ือน ความเป-นคู�ชีวิตแบบสามีภรรยา ความเป-นครูศิษย$ ในมิติดังกล�าวนี้    
อัตลักษณ$จึงเป-นอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีการใช"สัญลักษณ$ เหตุเพราะมีการแสดงออกในความสัมพันธ$ต�าง ๆ  
ผ�านระบบสัญลักษณ$หลากหลายแบบ ในอีกด"านหนึ่งอัตลักษณ$มีความเกี่ยวข"องไปในมิติของ 
“ภายใน” ซ่ึงมิติภายในเป-นการบ�งบอกถึงอัตลักษณ$ของตนเองทั้งทางด"านอารมณ$และความรู"สึก                  
นึกคิด มนุษย$ให"ความหมายหรือเปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตัวเองอยู�ตลอดเวลาและ                          
การเปลี่ยนแปลงดังกล�าวมีความสัมพันธ$เก่ียวกับสังคมโลกเสมอ (Psychological and Subjective 
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Aspect) และ ปริมณฑล Identity และ Subjectivity จึงซ"อนทับกันอยู� การแบ�งประเภทของ                       
อัตลักษณ$แบ�งออกเป-นสองระดับคือ อัตลักษณ$ส�วนบุคคล (Personal Identity) และอัตลักษณ$ทาง
สังคม (Social Identity) เพ่ือศึกษาความเก่ียวข"องและปฏิสัมพันธ$ของท้ังสองระดับนี้นําไปสู�ข"อสังเกต
ประการท่ีสองว�าเจตจํานงสู�อํานาจมิจําต"องนําสู�การกระทําท่ีเป-นความรุนแรงและการทําลายล"างเสมอไป 
แน�นอนว�าเขามิได"ปฏิเสธว�ามีกรณีมากมาย ท่ีอํานาจแสดงตนออกมาในทางทําลายล"าง แต�นั่นก็มิได"
หมายความว�ามีความเชื่อมโยงท่ีจําเป-นระหว�างอํานาจกับการแสดงออกท่ีเป-นปฏิป6กษ$ต�อผู"อ่ืน  
  โดยสรุปภาพลักษณ$ของมนุษย$ในแนวสารัตถะนิยม ได"ตระหนักถึงข"อจํากัดของ
โลกประสบการณ$ทําให"ความใฝ�ฝ6นในความสมบูรณ$แบบจําต"องมีฐานอยู� ในโลกเหนือสัมผัส                                
การเน"นแต�ศักยภาพของเหตุผลท่ีดูโปร�งใสเยือกเย็นและเป-นกลางถูกวิพากษ$จากต�างแนวคิด มนุษย$
ของเฮเกลยังคงมีสารัตถะท่ีจิตสํานึกสมบูรณ$ แต�ความสมบูรณ$เป-นผลจากกระบวนการปะทะประสาน 
คลี่คลายโดยโอบเอาโลกข"างนอกเข"ามาเป-นส�วนจําเป-นของการเข"าไปสู�ความสมบูรณ$ในข้ันสุดท"าย 
ทะลายมายาคติของการเน"นแก�นสารดังกล�าว อย�างไรก็ตามเรายังเห็นความใฝ�ฝ6นและความเชื่อม่ันใน
จิตสํานึกท่ีจะปลดปล�อยมนุษย$ให"เป-นเสรีจากกรงขังของมายาการแห�งความรู" อํานาจและตัวเหตุผลเอง 
ภาพลักษณ$ท่ีต�างแบบกันนี้ส�งผลต�อการเสนอแนวคิดท่ีต�างกันเก่ียวกับความสัมพันธ$ของมนุษย$และ
สังคมในสาขาสังคมศาสตร$อ่ืน ๆ ด"วย  
 3.12 อัตลักษณ4ทางชาติพันธุ4  
  คําว�า “กลุ�มชาติพันธุ$” (Ethnic) มีท่ีมาจากคําในภาษากรีก Ethnos ซ่ึงหมายถึง               
พวกคนท่ีไม�มีศาสนา หรืออารยธรรม (Heathen or Pagan) ในความหมายดังกล�าวใช"กันมาใน
ภาษาอังกฤษจากกลางศตวรรษที่ 14 ถึงกลางศตวรรษที่ 19 และค�อยๆ กลายความหมายมาสู�                    
มโนทัศน$ Race (Thomas Erikson, 1999: 33) มโนทัศน$นี้ แฝงมรดกความคิดของทฤษฎีวิวัฒนาการ
ทางสังคม แบบดาร$วิน (social Darwinism) นั่นก็คือแบ�งกลุ�มคนเป-นเผ�าพันธุ$ต�าง ๆ  ด"วยหลักเกณฑ$
ของลักษณะทางกายภาพซ่ึงสิ่งท่ีดีเด�นชัดมากก็คือสีผิว นอกจากนั้น ยังมีการจัดตําแหน�งท่ีเผ�าพันธุ$ต�าง ๆ  
ตามแนวตั้ง (Hierarchy) ซึ่งทําให"มีการอธิบายว�า บางเผ�าพันธุ$ (คือคนผิวขาว) มีแนวโน"ม                  
จะฉลาดและมีความสามารถมากกว�าคนผิวดํา เป-นต"น เป-นการใช"คําอธิบายเชิงกายภาพมากําหนด
ลักษณะเหนือกว�าทางสังคมวัฒนธรรม คําว�า Race มีบทบาทมากกับการให"ความชอบธรรมแก�                
การแผ�ขยายของจักรวรรดินิยม และการล�าอาณานิคมของมหาอํานาจผิวขาวในศตวรรษท่ี 19                
อคติทางชาติพันธุ$ในมโนทัศน$ Race ทําให"การศึกษาหันไปนิยมใช"อีกมโนทัศน$หนึ่งมากกว�านั่นคือ                     
“ความเป-นชาติพันธุ$” (Ethnicity)   
  อย�างไรก็ตาม มีแนวสารัตถะนิยมเชิงวัฒนธรรมซ่ึงเชื่อว�าความเป-นชาติพันธุ$เป-น
หน�วยทางสังคมท่ีมีแก�นแกนอยู�ท่ีลักษณะด้ังเดิมทางวัฒนธรรมบางอย�าง เช�น การมีภาษา ความเชื่อ
ทางศาสนาและพิธีกรรม ตลอดจนลักษณะการสืบสายตระกูลของระบบเครือญาติ กลุ�มท่ีจัดเป-น 
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Primordialists คือกลุ�มผู"ศึกษาที่มุ�งเป�าหมายในการค"นหาสิ่งที่เป-นลักษณะแก�นแท" “ด้ังเดิม”                     
และ “บริสุทธิ์” ของชาติพันธุ$หนึ่งๆ ซ่ึงสามารถคงอยู�ได"ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร$
สังคมต�าง ๆ  เนื่องจากเชื่อม่ันในลักษณะที่เป-นหน�วยรากเหง"าดั้งเดิมการศึกษาในแนวนี้จึงมักนิยม
ศึกษาเจาะลักษณะในด"านใดด"านหนึ่ง เช�น ค"นหารากเหง"าทางภาษา หรือการประกอบพิธีกรรม                  
ความเชื่อ ความพยายามของนักวิชาการไทย  และจีนในการสืบค"นหาร�องรอยของภาษาหรือความเชื่อ
เรื่องผี ในกลุ�มชนชาวไทยซึ่งกระจัดกระจายอยู�ตามท่ีต�าง ๆ  เป-นตัวอย�างของการศึกษาในแนวนี้ 
ป6ญหาของการศึกษาแนวนี้ก็คือ มีสิ่งท่ีสามารถเรียกได"ว�าแก�นแท"อยู�อีกหรือไม� การมุ�งเฉพาะลักษณะ
ทางวัฒนธรรมท่ีเชื่อว�าเป-นแก�นอย�างโดดๆ โดยละเลยความเชื่อมโยงของหน�วยทางวัฒนธรรมนั้น                 
กับป6จจัยทางสังคมอ่ืน ๆ  ให"มองข"ามการผสมผสานทางวัฒนธรรมกับชนกลุ�มอื่น ๆ ที่เกิดใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร$ (อานันท$ กาญจนพันธ$, 2541: 56) งานภาคสนามหลายชิ้น 
มีผลให"เกิดการตั้งคําถามต�อมโนทัศน$แก�นทางวัฒนธรรม ศึกษาความสัมพันธ$ระหว�างคนคะฉิ่น       
ซ่ึงเป-นคนบนที่สูง และคนตั้งและขยายฐานกลุ�มสมาชิกที่เอื้อต�อระบบขายตรง (Direct Sale)                     
และกระบวนการทําให"บุญกลายเป-นสินค"า เป-นต"น  
  ป6จจัยสําคัญประการหนึ่งของการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือการเติบโต                     
ของอุตสาหกรรม การท�องเท่ียว (Tourism) ป6จจัยนี้ทําให"พลังของรัฐและตลาด แผ�อิทธิพลเข"ามา                 
ในวัฒนธรรมกลุ�มชาติพันธ$อย�างรวดเร็ว พลังเหล�านี้มีผลต�อขบวนการท่ีทําให"กลุ�มชาติพันธุ$กลายเป-น
สินค"า (Commoditization) ทําให"เห็นปรากฏการณ$ท่ีเรียกว�าการจัดฉากหรือสร"าง “ความเป-นของ
แท"ด่ังเดิม” (Staged Authenticity) และกระแสโหยหา “ความจริงแท"” และการหวนกลับหาอดีต
เป-นอาการทางวัฒนธรรมสําคัญของสังคมโลกานุวัตน$  กระแสการสร"าง “ของแท"” ดังกล�าวนอกจาก
ทําให"นักท�องเที่ยวไม�ได"สัมผัส “ความจริง” แล"วยังเป-นการทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมอีกด"วย                                
อย�างไรก็ตาม วัฒนธรรมคือสิ่งที่มี “แก�นแท"” บางอย�างที่ควรสงวนรักษาไว"ไม�ให"เปลี่ยนแปลง                      
หากมองว�าวัฒนธรรมคือกระบวนการต�อรองท่ีมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา อาจค"นพบศักยภาพของ
ชาวบ"านในการปรับตัวก็ได" งานศึกษาเก่ียวกับการท�องเที่ยวในบาหลีพบว�ากลุ�มผู"นําศาสนาฮินดู                    
ในท"องถ่ินอาศัยช�วงท่ีวัฒนธรรมและพิธีกรรมของพวกเขากลายเป-นสินค"ามาต�อรองกับรัฐบาลเพ่ือให"
รัฐใช"กฎหมายบังคับทางศาสนาและขอให"มีการแบ�งแยกการปกครองระดับให"คนท"องถ่ิน ปฏิบัติตาม
ข"อบังคับทางศาสนาและขอให"มีการแบ�งแยกการปกครองระดับท"องถ่ินระหว�างสายบริหารของรัฐ             
กับสายผู"นําทางศาสนา (Robert Wood, 1984: 340)  
  ในกรณีของประเทศไทยตัวอย�างเช�น ในไนท$บาซาร$ที่เชียงใหม� งานผ"าป6กของ
ชาวม"ง อพยพจากลาวกลายเป-นสินค"าขายดี ผลจากการศึกษาพบว�า ลายป6กแบบโบราณ
กลับถูกแทนท่ี ด"วยลายใหม� ๆ ท่ีแสดงชีวิตประจําวันของชาวบ"านบนดอย ความทุกข$และความสุข
จากประสบการณ$ชีวิตจริงถูกถ�ายทอดในงานท่ีกลายไปเป-นสินค"า (Erik Cohen, 1988: 380) 



53 
 

นอกจากนี้ยังมีกรณีของชาวไอนุ (Ainu) ซ่ึงเป-นชนพ้ืนเมืองด้ังเดิมในญ่ีปุ�น กรณีการสูญเสียท่ีดินทํากิน 
การถูกดูถูกผนวกกลืนทางวัฒนธรรมทําให"คนกลุ�มนี้ใช"การท�องเท่ียวเป-นอาวุธและยุทธศาสตร$ต�อสู" 
ชาวไอนุสามารถสร"างหมู�บ"านแบบโบราณข้ึนใหม� ซ่ึงมีกิจกรรมสอนภาษาพ้ืนเมือง มีพิธีกรรมและงาน
หัตถกรรม ท่ีนักท�องเท่ียวถูกเชิญชวนให"ซ้ือสินค"า ได"เข"าชมกระบวนการการผลิตสินค"าเหล�านั้น และ
ได"ฟ6งการบอกเล�าเรื่องราวทางประวัติศาสตร$ของพวกเขา การสร"างอัตลักษณ$ไอนุขึ้นมาใหม�เป-น
กระบวนการทางการเมืองเพ่ือเรียกร"องให"รัฐบาลและคนญ่ีปุ�นรับรองความชอบธรรมของอัตลักษณ$
ของพวกเขา (Friedman, 1994: 110)  
   การศึกษาตัวอย�างของกลุ�มชาติพันธุ$และขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาทําให"
เห็นว�าโลกยุคโลกาภิวัตน$ก�อเกิดการปะทะสังสรรค$ทางวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ทําให"เกิดการปรับ        
อัตลักษณ$ใหม�ๆ ในหลายรูปแบบ การเมืองเรื่องอัตลักษณ$เป-นเรื่องของการใช"สัญลักษณ$เพ่ือเปsดและ
ขยายพ้ืนท่ีทางสังคม ความเข"าใจท้ังกระบวนการอํานาจท่ีจะทําให"คนเป-นอ่ืนและยุทธศาสตร$ทางเลือก
ท่ีจะทําให"เสียงของกลุ�มตนเป-นท่ีได"ยินจะช�วยให"เราเข"าใจอํานาจของพลวัตวัฒนธรรม จะช�วยทําให"
เราเห็นชัดเจนข้ึนว�าเราอยู�ท่ีส�วนไหนในระบบดังกล�าว และเป-นผู"กระทําหรือถูกกระทําโดยรู"ตัวหรือ 
ไม�รู"ตัวอย�างไรบ"าง 
 3.13 แนวคิดเรื่องชาติพันธุ4  
  ชาติพันธุ$หรือกลุ�มวัฒนธรรมมีลักษณะเด�น คือ เป-นกลุ�มคนท่ีสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในท่ีนี้หมายถึง บรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรมผู"ท่ีอยู�
ในกลุ�มชาติพันธุ$เดียวกัน จะมีความรู"สึกผูกพันทางสายเลือด และทางวัฒนธรรมอยู�ด"วยพร"อมๆ กันไป 
เป-นความรู"สึกท่ีผูกพันที่ช�วยเสริมสร"างเอกลักษณ$ของบุคคลและของชาติพันธุ$ และในขณะเดียวกัน
สามารถเร"าอารมณ$ความรู"สึกให"เกิดความเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันได" โดยเฉพาะอย�างยิ่งถ"าผู"ท่ีอยู�ใน
กลุ�มชาติพันธุ$นับถือศาสนาเดียวกัน  
  ความคิดเรื่องชาติพันธุ$นี้ Keyes (1966: 12 - 13) มองว�า อาจพิจารณาแยกได"
เป-น 2 รูปแบบ คือ แบบท่ีชาติพันธุ$ท่ีต้ังถ่ินฐานใกล"เคียงกัน พ่ึงพาอาศัยกัน และแบบท่ีความสัมพันธ$
ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$อยู�ในลักษณะชนกลุ�มใหญ�และชนกลุ�มน"อย  

3.13.1 การพ่ึงพากันของชาติพันธุ$  
   การศึกษาเรื่องความสัมพันธ$ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ไม�จําเป-นท่ีจะต"อง
วิเคราะห$จากแง�มุมของชนกลุ�มน"อย ชนกลุ�มใหญ�เสมอไป ในบางประเทศท่ีมีกลุ�มชาติพันธุ$ย�อยหลาย
กลุ�มความส"มพันธุ$ด"วยกันเอง อาจเป-นเรื่องท่ีน�าศึกษาตัวอย�างเช�น Keyes (1966: 15-16) เสนอว�า 
กลุ�มชาติพันธุ$ท่ีต้ังรกรากอยู�ในบริเวณเดียวกันจะมีความสัมพันธ$กันและกันในลักษณะท่ีพ่ึงพากันใน
อดีตเนื่องจากความเจริญเกิดข้ึนในท่ีราบลุ�มเป-นส�วนใหญ� ในการศึกษาชาวเขาในทวีปเอเชียตะวันออก
ใต"จะพบว�าความสัมพันธ$ระหว�างกลุ�มชาติพันธ$ต�าง ๆ  มีลักษณะเป-นคู� เช�น คนลั้วะ คนเมือง คนคะฉ่ิน 
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คนฉาน คนกะเหรี่ยง คนพม�า คนม"ง คนจีน เป-นต"น ท้ังนี้เพราะเกิดการพ่ึงพากันระหว�างชาวเขาซ่ึง
เจริญน"อยกว�ากับคนพ้ืนราบซ่ึงเจริญกว�า และสามารถผลิตสิ่งของต�าง ๆ  ท่ีชาวเขาไม�สามารถผลิตได"  
   Barth (1956: 102) กล�าวว�า กลุ�มชาติพันธุ$ท่ีต้ังรกรากในบริเวณเดียวกัน
จะมีความสัมพันธุ$ซ่ึงกันละกัน ในลักษณะแบ�งอาณาเขตกัน (Ethnic Boundary) ในการศึกษาชาวเขา
และพ้ืนราบบริเวณลุ�มน้ําสินธุในประเทศปากีสถาน 5,000-15,000 ฟุตและคนพ้ืนราบ เผ�าปาทาน 
(Pathan) จะเป-นผู"ท่ีมีสภาพความเป-นอยู�ท่ีก"าวหน"ามากท่ีสุดมีกองทัพ มีความเจริญทางวัฒนธรรมสูง               
มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีซับซ"อนและเป-นกลุ�มท่ีมีอํานาจในลุ�มน้ํานั้นท้ังหมดพวกปาทานจะยอมให"
กูจาร$อยู�บนยอดเขา ตราบเท�าท่ีกลุ�มกูจาร$จะไม�รบกวนต�อเสถียรภาพของพวกปาทาน ท้ังสองกลุ�มนี้
อยู�ร�วมกันได"อย�างไม�มีป6ญหาเพราะพวกกูจาร$เลี้ยงสัตว$บนเขา และพวกปาทานทํากรเพาะปลูกบนพ้ืนราบ 
ส�วนกลุ�มโคหิสถานจะสามารถอาศัยอยู�ใต"อาณัติของกลุ�มปาทาน โดยปกติแล"วกลุ�มโคหิสสถานมีอาชีพ
เลี้ยงสัตว$ ในฤดูหนาวจะนําสัตว$ลงมาเลี้ยงในท่ีราบบริเวณใกล"เคียงกับท่ีพวกปาทานต้ังรกรากอยู� และ
ในฤดูร"อนจะนําสัตว$ข้ึนไปเลี้ยงบนเขาในระดับความสูงไม�เกิน 8,000 ฟุต ตราบเท�าท่ีการแบ�งพ้ืนท่ีเป-น
ท่ียอมรับและตกลงกันได" ไม�มีการล้ําเส"น คนท้ังสามกลุ�มนี้ ก็จะสามารถอยู�ร�วมกันในลักษณะพ่ึงพากัน
ในลุ�มน้ําเดียวกันได" เม่ือใดมีการล�วงล้ําอาณาข้ึนอยู�บ�อยครั้ง เพราะคนสองกลุ�มนี้เลี้ยงสัตว$ท้ังสองกลุ�ม
และโอกาสท่ีจะแย�งทุ�งหญ"าเลี้ยงสัตว$จึงมีอยู�เสมอ ส�วนพวกปาทานเป-นกลุ�มท่ีมีอํานาจทางการทหาร
แข็งแกร�ง และสามารถสู"รบชนะผู"มีอาวุธ และกําลังทหารด"อยกว�าอย�างไรก็ตาม พวกปาทานถือว�าเป-น
พวกที่เจริญกว�า ตั้งบ"านเรือนอยู�ในที่ราบ และสามารถมีอิทธิพลเหนือชาวเขาเผ�ากูจาร$ และ
เผ�าโคหิสถานได"  

   จากตัวอย�างข"างต"นเป-นการพิจารณาความสัมพันธ$ ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$
ท่ีพอเข"ากันได" และสามารถอยู�ด"วยกันอย�างสันติมาเป-นระยะยาว การศึกษากลุ�มชาติพันธุ$ที่มี
ความขัดแย"งกันและกันและจําเป-นท่ีจะต"องอยู�ใกล"ชิดกัน มีตัวอย�างเช�นป6ญหาของกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีมี
ความแตกต�างทางกลุ�มชาติพันธุ$ ป6ญหาระหว�างคาทอลิกและโปรแตสแตนส$ในประเทศ ไอร$แลนด$ 
ป6ญหาระหว�างซิกและฮินดูในอินเดีย ป6ญหายิวและมุสลิมในเลบานอนเป-นต"น 

3.13.2 กลุ�มชาติพันธุ$ท่ีมีความสัมพันธ$แบบชนกลุ�มน"อยชนกลุ�มใหญ� 
   ในกรณีที่กลุ�มชาติพันธุ$ที่ใกล"เคียงและเข"ากันไม�ได"นั้น จะพบว�าเป-น                           
เพราะวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเข"ากันไม�ได" วัตถุประสงค$ทางการเมืองไม�ตรงกันและต�างกลุ�มต�างก็     
ไม�ยอมรับซ่ึงกันและกัน ความเข"ากันไม�ได"ทําให"เกิดความขัดแย"งระหว�างกลุ�มและจําเป-นจะต"องพิจารณา
โดยใช"แนวคิดความขัดแย"งในการวิเคราะห$ความสัมพันธ$ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ โดยมองจาก
ความสัมพันธ$ระหว�างชนกลุ�มน"อยและชนกลุ�มใหญ�  
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   ในประเทศต�าง ๆ ทุกประเทศมีกลุ�มชาติพันธุ$หลายกลุ�มอาศัยภายในประเทศ
กลุ�มชาติพันธุ$ท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศอ่ืนกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีเรียกว�าเป-นชนกลุ�มใหญ� แต�กลุ�ม
ชาติพันธุ$ท่ีอาศัยอยู�ในประเทศท่ีกลุ�มของตนไม�ได"มีอํานาจในการปกครองประเทศคือ ชนกลุ�มน"อยใน
ประเทศเราชนะกลุ�มใหญ�ก็คือ คนไทย และคนกลุ�มน"อยก็คือจีน คนญวน คนลาว คนเขมร ชาวเขา
เผ�าต�าง ๆ คนมาเลย$ (หรือคนมุสลิมในภาคใต") คนอินเดียรวมท้ังคนฝรั่งจากประเทศต�าง ๆ  ด"วย
กลุ�มอํานาจ (Dominant Group) คือ กลุ�มคนท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศโดยอาจมี วัฒนธรรม
และลักษณะทางกายภาพแตกต�างจากสมาชิกส�วนใหญ�ได" อาจมีจํานวนมากหรือน"อยก็ได" กลุ�มใต"
อํานาจปกครอง (Subordinate Group) คือ กลุ�มคนท่ีอยู�ใต"อํานาจปกครองของกลุ�มกุมอํานาจไม�ว�า
จะมีวัฒนธรรมและลักษณะทางกายภาพเหมือนกันหรือไม� อาจมีอํานาจมากหรือจํานวนน"อยก็ได" กลุ�ม
ชนชั้นนํา (Elite Group) คือ กลุ�มคนจํานวนน"อยท่ีมีอํานาจในการปกครองประเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ"อมอาจมีชาติพันธุ$เหมือนหรือต�างกลุ�มท่ีมีอํานาจก็ได" มวลชน (Mass) คือกลุ�มคนจํานวนมากท่ี
อยู�ใต"อํานาจการปกครองของกลุ�มชนชั้นนําท้ังทางตรงและทางอ"อม อาจมีชาติพันธุ$เหมือนหรือ 
ต�างจากกลุ�มชนชั้นนํานั้นก็ได" การให"คํานิยามความสามารถของชนกลุ�มน"อยและชนกลุ�มใหญ�นั้น 
จะต"องพิจารณาท้ังจากแง�มุมของอํานาจ จํานวน และกลุ�มชาติพันธุ$ อาจพิจารณาตามข้ันตอนได"ดังนี้  
   ข้ันตอนแรก พิจารณาจากแง�มุมอํานาจ แบ�งออกได"เป-นกลุ�มท่ีมีอํานาจ 
หรือกลุ�มครอบครอง อํานาจ และกลุ�มท่ีอยู�ภายใต"อํานาจการปกครองหรือกลุ�มใต"ปกครอง(Dominant/ 
Subordinate)  
   ข้ันตอนท่ีสอง พิจารณาจากแง�มุมของจํานวน กลุ�มท่ีมีจํานวนน"อย และมี
อํานาจในประเทศคือกลุ�มชนชั้นนํา ประชาชนส�วนใหญ�ของประเทศท่ีไม�มีอํานาจคือ มวลชน (Elite or 
Mass)  
   ข้ันตอนที่สาม พิจารณาจากแง�มุมของกลุ�มชาติพันธุ$ที่มีอํานาจและมี
จํานวนมาก คือ ชนกลุ�มใหญ� (Majority Group) และกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีไม�มีอํานาจและมีจํานวนน"อย                                  
คือ ชนกลุ�มน"อย (Minority Group)  
   การศึกษากลุ�มชาติพันธุ$ในสังคมใดสังคมหนึ่ง มักจะหลีกเลี่ยงที่จะ
เก่ียวข"องกับเรื่องชนกลุ�มน"อยได"ยาก การให"ความสําคัญในเรื่องกลุ�มชาติพันธุ$ มีความหมายถึง
การศึกษากลุ�มชนท่ีมีวัฒนธรรมแตกต�างไปจากกลุ�มหนึ่ง เม่ือศึกษากลุ�มวัฒนธรรมเฉพาะก็มักจะเป-น
กลุ�มท่ีมีฐานะเป-นกลุ�มชนน"อยในสังคม เพราะมีลักษณะท่ีแตกต�างและมีจํานวนน"อยกว�าคนส�วนใหญ�
หรือชนกลุ�มใหญ�ความแตกต�างระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$อาจเกิดข้ึนด"วยหลายสาเหตุ ในท่ีนี้อาจแยก
พิจารณาลักษณะการเกิดชนกลุ�มน"อยซ่ึงหมายถึงการเกิดกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีแตกต�างกัน เพ่ือจะได"เข"าใจ
ในเรื่องความสัมพันธ$ระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ได"ชัดเจนข้ึน 
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3.13.3 ลักษณะของความแตกต�างทางชาติพันธุ$  
      ความเข"าใจซึ่งกันและกันระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ จะส�งเสริมให"เกิด

ความสัมพันธ$ท่ีดีได" ถ"าเข"าใจว�าความแตกต�างระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$เกิดข้ึนได"อย�างไรสาเหตุของการ
เกิดการแบ�งแยกระหว�างกลุ�มชาติพันธุ$ในลักษณะชนกลุ�มน"อยและชนกลุ�มใหญ�พอสรุปได" 5 ลักษณะ คือ  

1. เกิดจากการแบ�งแยกโดยวัฒนธรรม  
    ในสังคมบางสังคมมีการแบ�งชนชั้น และคนท่ีอยู�ในชนชั้นตํ่าสุดเป-นกลุ�ม

ชนท่ีอยู�นอกระบบสังคมนั้น เช�น จัณฑาลในอินเดีย เป-นต"น คนท่ีอยู�ในกลุ�มชาติพันธุ$เดียวกัน แต�ถูก
สังคมระบุว�าเป-นคนนอกระบบหรือนอกรีต และถือว�าเป-นผู"ท่ีไม�สะอาดและไม�ควรอยู�ร�วมสังคมกับ
สมาชิกส�วนใหญ�ได"กลายเป-นชนกลุ�มน"อยของสังคมนั้น เป-นผู"ท่ีปราศจากศักด์ิศรี ไม�มีอํานาจและสิทธิ
ทางสังคมเท�าเทียมคนอ่ืน ป6จจุบันท้ังประเทศอินเดียและประเทศญี่ปุ�นได"ออกกฎหมายเลิกชนชั้น
จัณฑาลและบูราคู แค�ในทางปฏิบัติการกีดกันยังมีอยู�และคนกลุ�มนี้กําลังเรียกร"องความเสมอภาคทาง
กฎหมายและทางสังคม เม่ือใดท่ีรัฐบาลสามารถดูแลให"ความเสมอภาคทางกฎหมายและทางสังคมแก�
คนกลุ�มนี้ได" เม่ือนั้นสภาพของความเป-นชนกลุ�มน"อยก็จะหมดไป 

2. เกิดจากการแบ�งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร$  
    กลุ�มชนท่ีมีกลุ�มชาติพันธุ$ ต�างจากคนส�วนใหญ�และตั้งถิ่นฐานอยู�ใน

บริเวณท่ีห�างไกล เช�น ชาวเขาในประเทศต�าง ๆ  ในเอเชียอาคเนย$พบป6ญหาว�าถูกตัดขาดจากสังคม
ส�วนใหญ� ไม�ได"รับข�าวสารจากส�วนกลางอย�างสมํ่าเสมอการขาดการสื่อสารที่ดีนี้มีผลทําให"เกิด
ความเข"าใจผิดและอาจทําให"ชนกลุ�มน"อยมีปฏิกิริยาต�อต"านชนกลุ�มใหญ�ได" ตัวอย�าง ของชาวเขาในประเทศ
พม�า และชาวเขาในประเทศไทยเป-นตัวอย�างท่ีจะเปรียบเทียบกันได" ชาวเขาถือเป-นชนกลุ�มน"อยท่ีถูก
แยกจากชนกลุ�มใหญ� โดยลักษณะภูมิศาสตร$ การขาดการสื่อสารท่ีดี ทําให"รัฐบาลพม�ามีป6ญหากับพวก
กะเหรี่ยงและพวกฉาน แต�ในกรณีประเทศไทยรัฐบาลได"พยายามติดต�อสื่อสารกับชาวเขาอยู�เสมอเพ่ือ
สร"างความเข"าใจท่ีดีต�อกัน ความสัมพันธ$ระหว�างชาวเขารัฐบาลไทย จึงเป-นความสัมพันธ$ท่ีมีป6ญหา
น"อยกว�ากรณีของประเทศพม�า  

3. เกิดจากการผนวกดินแดน  
    การขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยการผนวกดินแดน

เพ่ิมอาจเกิดจากการตกลงกันตามสนธิสัญญาหรือการสู"สงคราม ตัวอย�างของการตกลงตามสนธิ คือ                        
กรณีสหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดนซ่ึงป6จจุบัน รัฐต�าง ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงใต" ตามสนธิสัญญา เรียกว�า 
“Louisiana Pure Hasc” ในป� ค.ศ 1803 หรือการท่ีสหรัฐอเมริกาซ้ือดินแดน ซ่ึงป6จจุบันคือ                           
รัฐอาลาสถาในป� ค.ศ 1867 ส�วนตัวอย�างของการสู"รบระหว�างเพ่ือนบ"าน และฝ�ายชนะสามารถผนวก
ดินแดนข"างเคียงเพ่ิมข้ึน หรือกรณีอาณาจักรต�าง ๆ  ในบริเวณแหลมของทวีปเอเชีย คือ อาณาจักร
สุโขทัย ทวารวดี ศรีวิชัย ล"านนา ล"านช"าง อโยธยา เป-นต"น สามารถขยายดินแดนให"กว"างใหญ�ข้ึนได"
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โดยการยกทัพสู"รบกัน และฝ�ายชนะเป-นฝ�ายที่สามารถขยายอาณาจักรได" การผนวกดินแดน                           
ในลักษณะของการตกลงกัน ตามสนธิสัญญาก็ดี ในลักษณะของการสู"รบชนะก็ดี ถ"าดินแดนท่ีได"มา
ประกอบด"วยกลุ�มชาติพันธุ$ท่ีแตกต�างไปจากคนส�วนใหญ�แล"ว ป6ญหาเรื่องชนกลุ�มน"อยกลุ�มใหญ�                        
ก็ย�อมจะเกิดข้ึนได" ถึงแม"ว�าลักษณะโดยท่ัวไปของคน 2 กลุ�มนี้อาจไม�เคยแตกต�างกันมากนักก็ตาม  

4. เกิดจากการย"ายถ่ิน  
    ลักษณะการเกิดชนกลุ�มน"อยเกิดจากการมีสาเหตุจากการท่ีคนจํานวนหนึ่ง

อพยพย"ายถ่ินเข"าไปอยู�ในสังคมอื่น โดยที่คนกลุ�มนี้ มีลักษณะทางวัฒนธรรมแตกต�างจากคน                      
ในสังคมท่ีคนย"ายเข"าไปอยู� การเกิดชนกลุ�มน"อยมีได"หลายกรณีดังนี้ 

4.1 การอพยพและกวาดต"อนทาสจากทวีปแอฟริกาไปยังทวีปอเมริกา
และยุโรป  

4.2 การเกณฑ$แรงงานจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง  
4.3 การอพยพโดยมีการว�าจ"างเพ่ือไปเป-นคนงาน  
4.4 การอพยพโดยผิดกฎหมาย หรือลี้ภัยการเมืองของนักการเมืองจาก

ประเทศอ่ืน ๆ  
4.5 การรับคนต�างชาติเข"าประเทศโดยการโอนสัญชาติ  
4.6 การอพยพของชนชาติไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญมากกว�าพ้ืนท่ีเดิม 

รูปแบบต�าง ๆ ท่ีเสนอข"างต"นแตกต�างกันในระดับของการใกล"ชิด โดยถือว�ามีลักษณะไม�ต�างไปจาก
นักโทษท่ีต"องขอเข"าเฝ�าอย�างใกล"ชิด แต�ไม�เข"มงวดเท�ากรณีของการอพยพทาส และการอพยพคนงาน
ไปทํางานรับจ"างในประเทศอื่นมีลักษณะเข"มงวดน"อยลงมา แต�คนงานเหล�านี้ก็ยังมีลักษณะขาด
เสถียรภาพจากท่ีไม�รู"จะต"องไปที่ใดอย�างใด ต"องคอยพึ่งผู"จัดการอพยพอยู�ตลอดเวลาและมักจะ 
ไม�แน�ใจว�าอนาคตจะมีป6ญหาหรือไม� ส�วนกรณีของผู"อพยพเจ"าเมืองเคยผิดกฎหมายเป-นการอพยพ    
ผู"ลี้ภัยแล"ว สภาพความเป-นอยู�จะไม�เลวร"ายนัก และบางครั้งผู"อพยพจะได"สิทธิพิเศษด"วยถึงแม"จะมีการ
ควบคุมบ"าง อีกกรณีหนึ่งคือการโอนสัญชาติซึ่งเป-นการอพยพในระดับบุคคลในลักษณะท่ีไม�มี  
การควบคุมการตัดสินใจอพยพเป-นการตัดสินใจส�วนตัวซ่ึงเจ"าตัวคิดว�าดีและเหมาะสมแต�เม่ือไปอยู�
ประเทศใหม� ผู"อพยพอยู�ในสภาพชนกลุ�มน"อยได"เนื่องจากถูกกีดกัน หรือถูกจํากัดสิทธิให"มีสิทธิทาง
สังคมด"อยกว�าเจ"าของประเทศท่ีอยู�มาก�อนการอพยพของชาวตะวันตกจากยุโรปไปยังทวีปอเมริกา
และทวีปออสเตรเลีย คือตัวอย�างของการอพยพของชนชาติที่เจริญกว�าเข"าไปครอบครองและมี
อิทธิพลเหนือว�าผู"ท่ีอยู�เดิมและทําให"ผู"ท่ีอยู�เดิมกลายเป-นชนชาติชนกลุ�มน"อยได"เช�นเดียวกัน  

5. เกิดจากการตกเป-นประเทศอาณานิคม  
    การเกิดชนกลุ�มน"อยในประเทศอาณานิคมนี้มีลักษณะแตกต�างจาก
กรณีต�าง ๆ ที่กล�าวมา แล"วทั้ง 4 กรณี ทั้งนี้เพราะอาณานิคมเกิดจากการที่มหาอํานาจเข"ามา  
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มีอํานาจในการเมืองการปกครองของประเทศอ่ืน ผู"อพยพเข"ามาเป-นผู"ท่ีมีอํานาจมากกว�าและสามารถ
ออกกฎหมายบังคับต�าง ๆ  นานา ทําให"เจ"าของประเทศซึ่งมีจํานวนมากกว�ามีลักษณะของผู"อยู�ได"
ปกครอง และต"องยอมจํานนต�อข"อเรียกร"องของประเทศมหาอํานาจ ประเทศมหาอํานาจมักจะจับจอง
ที่ดินขนาดใหญ�และว�าจ"างคนพื้นเมืองให"เป-นกรรมกรในไร�นา มีผลทําให"คนพื้นเมืองมีลักษณะ
เป-นผู"อยู�ใต"การปกครอง หรือลูกจ"างในอาณัติของมหาอํานาจ ถึงแม"มหาอํานาจเป-นผู"บุกรุกเข"ามาใน
ดินแดนของคนโดยท่ัวไปจํานวนของผู"ท่ีอพยพมาจากประเทศมหาอํานาจมักไม�มากนัก แต�เนื่องจาก
คนกลุ�มนี้สามารถจับจองท่ีดิน และทําธุรกิจจนถึงขนาดเป-นผู"กุมอํานาจเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
ได"กรณีซิมบับเวได"ปรากฏว�า ในป� ค.ศ 1931 คนผิวขาวเป-นเจ"าของท่ีดินได"เกือบร"อยละ 50 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด แต�ประชากรผิวขาวท่ีมีเพียงประมาณร"อยละ 5 เท�านั้น  

  3.13.4 ทฤษฎีการแพร�กระจายวัฒนธรรม  
   ทฤษฎีการแพร�กระจายวัฒนธรรมแพร�หลายมากในสหรัฐอเมริกา โดย 
ฟรานส$  โบเอส (Franz Boas) (อมรา พงศาพิชญ$, 2537: 118-187) ความสนใจทางด"านนี้เดิมมีอยู�ใน           
วิชาภูมิศาสตร$ในด"านการศึกษาท"องถ่ินหรือลักษณะของถ่ินต�าง ๆ  ส�วนความสนใจทางด"านประวัติศาสตร$
เป-นความสนใจของคนสมัยนั้นอยู�แล"ว ในระยะต"น โบเอสได"นําความสนใจของทฤษฎี ท้ังสองทฤษฎี      
มารวมกัน ความเชื่อเก่ียวกับวิวัฒนาการไม�มีอยู�เลย เขาต"องการให"นักวิจัย  แต�ไม�วิเคราะห$ นักศึกษา
จะต"องจดบันทึกและทํารายงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากแง�มุมต�าง ๆ (Ethnography) เม่ือศึกษา
วัฒนธรรมต�าง ๆ  แล"วจึงค�อยกลับมาวิเคราะห$ภายหลัง โบเอสเชื่อว�าในเวลานั้นยังไม�มีความจําเป-นท่ี
จะสร"างทฤษฎี ความรู"ใหม�ๆสําคัญว�า พอวิจัยเสร็จแล"วทฤษฎีจะตามมาเอง การสร"างทฤษฎีต้ังแต�ยัง
ไม�ได"ข"อมูลไม�ครบนั้นจะทําให"ทฤษฎีลําเอียงและไม�เท่ียงธรรม ความลําเอียงของนักสร"างทฤษฎีจะ   
ทําให"ทฤษฎีท่ีสร"างข้ึนมาเชื่อถือไม�ได" ฉะนั้นการสร"างทฤษฎีจะสร"างเม่ือได"ข"อมูลครบถ"วนแล"ว  

   วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ$ท่ีมนุษย$สร"างข้ึน การศึกษาวัฒนธรรมก็ คือ 
การศึกษาระบบสัญลักษณ$ เม่ือวัฒนธรรมของคนแต�ละกลุ�มอย�างละเอียดแล"ว จึงค�อยศึกษาเปรียบเทียบ
วัฒนธรรม หรือสัญลักษณ$ของกลุ�มชนในบริเวณข"างเคียงโบเอสเชื่อว�ากลุ�มชนท่ีมีวัฒนธรรมคล"ายกันจะ
เป-นกลุ�มชน ท่ีมีความสนิทสนม และมีความสัมพันธ$กันมาก�อน วัฒนธรรมหรือระบบสัญลักษณ$
แพร�กระจายออกไป เพราะคนย"ายถ่ินและนําเอาวัฒนธรรมเก�าติดตัวไปด"วย หรือเพราะคนจากถ่ินอ่ืน
มาติดใจวัฒนธรรมของคนกลุ�มนี้ และขอยืมวัฒนธรรมท่ีคล"ายคลึงเหล�านี้ข้ึนมาเอง  

   วัฒนธรรมหรือลักษณะของวัฒนธรรมอาจแบ�งได"เป-น 2 แบบ คือ 
(Robert Redfield, 1996)  

1. วัฒนธรรมแบบวัตถุ เช�น ถ"วย ชาม บ"าน เป-นสิ่งของจับต"องได"  
2. วัฒนธรรมแบบไม�ใช�วัตถุ เช�น ขนบธรรมเนียมประเพณีต�าง ๆ 

ซ่ึงจับต"องไม�ได"แต�มีลักษณะของตัวเองโดยเฉพาะ  
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   การศึกษาวัฒนธรรมของคนแต�ละกลุ�ม คือ การพยายามทําความเข"าใจกับ
วัฒนธรรมหรือลักษณะความเป-นอยู�ของคนแต�ละกลุ�มโบเอสได"กําหนดประเด็นพิจารณาเพ่ือประโยชน$
ในการศึกษาองค$ประกอบของวัฒนธรรม คือ    

1. ลักษณะของวัฒนธรรม (Culture Trait) คือวัฒนธรรมวัตถุหรือไม�ใช�วัตถุ 
ซ่ึงเป-นขึ้นปฐมเป-นหน�วยที่เล็กที่สุดที่เราสามารถชี้ให"เห็นเด�นชัด เช�นในกรณีของตะกร"าหวาย                 
ถ"าเราสามารถชี้ให"เห็นหวายแต�ละเส"น และลักษณะสําคัญของหวาย เราก็อาจจะเรียกหวายแต�ละเส"น
ท่ีมีลักษณะเฉพาะว�าลักษณะวัฒนธรรม แต�ถ"าหวายแต�ละเส"นไม�มีลักษณะเด�นชัด ลักษณะเด�นชัด            
อยู�ท่ีตะกร"าเราก็เรียกตะกร"าว�าเป-นลักษณะการวัฒนธรรม แทนท่ีจะเรียกหวาย ตัวอย�างท่ีเห็นได"ชัด                
คือลูกป6ด ลูกป6ดแต�ละลูกมีลักษณะพิเศษของตัวเอง มีสีต�าง ๆ  ฉะนั้นลูกป6ดจะเป-นลักษณะ                        
การวัฒนธรรม  

2. หน�วยวัฒนธรรม (Culture Complex) คือวัฒนธรรมวัตถุหรือไม�ใช�
วัตถุท่ีรวมลักษณะการวัฒนธรรม หรือวัฒนธรรมข้ึนปฐมเข"าไว"ด"วยกันจากตัวอย�างข"างบนสร"อยคอซ่ึง
ทําด"วยลูกป6ดจะเป-นหน�วยรวมเข"าไว"ด"วยกันการเต"นระบําเป-นหน�วยรวมวัฒนธรรม เพราะรวมเอา
ลักษณะและท�าของการเต"นแต�ละท�าเข"าไว"ด"วยกัน เช�น รําเซิ้ง รําวง มโนรา แต�ละชุดก็มี
ลักษณะเฉพาะประกอบด"วยท�ารําซ่ึงเป-นลักษณะการวัฒนธรรมท่ีแตกต�างกัน  

3. เขตวัฒนธรรม (Culture Area) คือการรวมบริเวณท"องท่ีท่ีกลุ�มชนต้ัง
บ"านเรือนอยู�ในบริเวณเดียวกัน และมีลักษณะวัฒนธรรมร�วมกัน เป-นการพยายามขีดเส"นแบ�งแนว
พ้ืนท่ีอย�างกว"างๆ และไม�ขีดเส"นอย�างถาวร นักวิจัยและนักศึกษาพอจะวาดภาพได"ว�า คนท่ีอยู�ใน
บริเวณใด มีลักษณะอย�างไร การศึกษาเขตวัฒนธรรมนี้ ส�วนใหญ�จะหมายถึงการแพร�กระจายของ
วัฒนธรรม จากจุดหนึ่งไปยังจุดต�าง ๆ  จุดเริ่มต"นซ่ึงเป-นท่ีเกิดของวัฒนธรรมเรียกว�า ศูนย$วัฒนธรรม 
(Culture Center) และบริเวณรอบนอกท่ีวัฒนธรรมแพร�กระจายไปถึง หรือส�วนท่ีอยู� ในบริเวณชาย
ขอบจริงๆ มักจะเส"นขีดแบ�งแยกท่ีไม�ชัดเจน วัฒนธรรมท่ีแพร�กระจายจนถึงชายขอบนี้ก็มีลักษณะ
ผิดเพ้ียนจากวัฒนธรรมท่ีศูนย$รวม ศัพท$ท่ีใช"เรียกวัฒนธรรมชายขอบนี้คือ Marginal culture   
   การศึกษาเรื่องการแพร�ขยายทางวัฒนธรรมนี้ นอกเหนือจากการศึกษา
ลักษณะทางวัฒนธรรมแล"ว ยังเน"นเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมรวมของท"องถ่ิน ประวัติศาสตร$ท"องถ่ิน
มากข้ึน ต�อมาการศึกษาวัฒนธรรมท"องถ่ินได"รับความนิยม และถือเป-นองค$ความรู"ท่ีสําคัญในการทํา
ความเข"าใจเก่ียวกับสังคมและปรากฏการณ$ของมนุษยชาติ แม"ในการศึกษาวัฒนธรรมของสังคม
เดียวกัน ข"อแตกต�างระหว�างวัฒนธรรมศูนย$กลาง และวัฒนธรรมชายขอบยังมีให"เห็นชัดเจน ดังท่ี
เรดฟ�ล$ด (Robert Redfield, 1966: 87) ได"เสนอว�า การศึกษาวัฒนธรรมคงจะต"องแยกออกเป-น                       
วัฒนธรรมหลัก (Great tradition) และวัฒนธรรมชาวบ"าน (Little tradition) โดยอาจกล�าวได"ว�า
วัฒนธรรมหลักเกิดข้ึนท่ีจุดศูนย$กลางวัฒนธรรม และเม่ือมีการแพร�ขยายออกไปสู�วงนอก รายละเอียด
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ของวัฒนธรรมอาจผิดเพ้ียนไป เนื่องจากการถ�ายทอดเป-นไปอย�างไม�สมบูรณ$ และในขณะเดียวกันมี
การผนวกวัฒนธรรมอื่นที่มีอยู�เดิมเข"าไปด"วย ลักษณะของวัฒนธรรมย�อยจึงมีลักษณะผสมเป-น
วัฒนธรรมชาวบ"านและวัฒนธรรมท"องถ่ินและประวัติศาสตร$ท"องถ่ิน                     
   แนวทางการศึกษาวัฒนธรรมจึงมีลักษณะอนุมาน (Inductive)  คือให"
ความสําคัญในการเก็บข"อมูลในพ้ืนท่ีมากกว�าการสร"างหรือทดสอบทฤษฎี เนื่องจากนักวิชาการกลุ�มนี้
ไม�เห็นด"วยกับทฤษฎีวิวัฒนาการซึ่งเชื่อว�ามีกฎธรรมชาติที่อธิบายความเป-นมาของมนุษยชาติ จึง
ส�งเสริมการศึกษาข"อมูลภาคสนาม รวบรวมความรู"ให"ได"ครบถ"วนเพื่อนํามาสร"างทฤษฎีได"ภายหลัง                         
ถ"ามีการสร"างทฤษฎีก็น�าจะช�วยโต"แย"งทฤษฎีวิวัฒนาการ ที่เชื่อว�ามนุษยชาติมีจุดกําเนิดร�วมกันได"                            
(Boas, 1996: 56) การทําความเข"าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมมนุษย$จึงจําเป-นต"องศึกษา                    
ทุกๆ เรื่อง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมนั้นๆ ศึกษาทุกแง�ทุกมุมในลักษณะองค$รวม (Holistic)                    
รวมวัฒนธรรมในเรื่องระบบท่ีเป-นวัตถุ เช�น สิ่งประดิษฐ$ เครื่องใช"สิ่งก�อสร"าง (Material Culture) 
และวัฒนธรรมในเรื่องระบบคิดความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิต รายงานเก่ียวกับสังคม 
วัฒนธรรมหรือชาติพันธุ$ที่เขียนอย�างรอบด"านนี้เรียกว�า ชาติพันธุ$วรรณนาหรือชาติพันธุ$พรรณนา 
(Ethnography)  
   พัฒนาการของมานุษยวิทยาสํานักประวัติศาสตร$ท"องถ่ินและแพร�กระจาย
วัฒนธรรมนี้ข้ึนอยู�กับผลงานของนักวิชาการท่ีเป-นลูกศิษย$ของโบเอสมากกว�าของตัวอาจารย$เอง 
เนื่องจากอาจารย$มีลูกศิษย$หลายคน เม่ือรวมผลงานของลูกศิษย$เหล�านี้ เข"าด"วยกันแล"วทําให"เห็นภาพ
ความยึดเรื่องวัฒนธรรมสํานักนี้ ความคิดท่ีสําคัญคือวัฒนธรรมมีลักษณะองค$รวมที่ประกอบด"วย
ส�วนย�อยแต�เม่ือรวมกันแล"วมีลักษณะเป-นเอกลักษณ$เฉพาะของสังคมนั้นๆ จนกลายเป-นแบบแผนทาง
วัฒนธรรมท่ีมีลักษณะพิเศษ (Cultural Patterns หรือ Configuration) ซ่ึงไม�ได"เกิดจากการเอา
ส�วนย�อยมารวมกันเท�านั้น แต�มีป6จจัยอันซ่ึง Kroeber (1917: 89) เรียกว�า Superorganic แปลเป-นไทยว�า 
“ป6จจัยเหนืออินทรีย$” แต�ในทางสาขามานุษยวิทยาใช"ในความหมายของ “ป6จจัยทางสังคม
วัฒนธรรม” มาช�วยเสริมให"เกิดความกลมกลืน และมีลักษณะเฉพาะเป-นชุดวัฒนธรรม (Cultural 
Compiles) ซ่ึงมีหลายองค$ประกอบ การกระจายตัวขององค$ประกอบของวัฒนธรรมครอบคลุมพ้ืนท่ี
ซ่ึงอาจเรียกว�าเขตวัฒนธรรม หรือพ้ืนท่ีวัฒนธรรม (Cultural Area) แต�องค$ประกอบของวัฒนธรรม
แต�ละส�วน (Cultural Trail) หรือตัวเนื้อหาของวัฒนธรรมนั้นเม่ือกระจายอยู�ตามพ้ืนท่ีจะมีความ
เข"มข"นหรือความหนาแน�นไม�เท�ากัน ส�วนท่ีมีองค$ประกอบหนาแน�นเรียกว�าเป-นแกนกลางวัฒนธรรม 
(Cultural Core หรือ Cultural Reenter) แด�ศูนย$รวมหรือศูนย$กลางวัฒนธรรมนี้ไม�ได"หมายถึงพ้ืนท่ี
เฉพาะจุดเท�านั้นศูนย$กลางวัฒนธรรมอาจเคลื่อนย"ายได"ถ"าสังคมเคลื่อนย"ายไป (Jacobs, 1964: 102)  
   การศึกษาวัฒนธรรมเพ่ือดูชุดวัฒนธรรมรวมท้ังศูนย$กลางและการ
แพร�กระจายขององค$ประกอบต�าง ๆ นี้ อาจทําได"โดยการทํารายชื่อขององค$ประกอบแต�ละส�วน 
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(Cultural Trait List) แล"วสํารวจดูว�ามีปรากฏอยู�ท่ีใดบ"างเพ่ือเปรียบเทียบกับสังคมข"างเคียงและศึกษา
การแพร�กระจายของวัฒนธรรมชุดต�าง ๆ อย�างไรก็ดีการศึกษาเรื่องเขตวัฒนธรรมและการแพร�กระจาย
วัฒนธรรมมีป6ญหา คือ 1. เขตวัฒนธรรมและศูนย$กลางวัฒนธรรมอาจเปลี่ยนแปลงได" 2. องค$ประกอบของ
วัฒนธรรม ในแต�ละเขตอาจเปลี่ยนแปลงเม่ือได"รับอิทธิพลจากท่ีอ่ืน 3. ในเขตวัฒนธรรมหนึ่งอาจมี
องค$ประกอบของวัฒนธรรมท่ีต�างกัน เนื่องจากป6ญหาท่ีกล�าวถึงนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ทางประวัติศาสตร$เฉพาะถ่ินหรือประวัติศาสตร$จะช�วยให"ความกระจ�างในปรากฏการณ$ท่ีเกิดข้ึนได" 
แต�การศึกษาเรื่องเขตวัฒนธรรมนี้เหมาะสําหรับสังคมที่ได"รับอิทธิพลจากสังคมข"างเคียงไม�มาก 
ในสังคมยุคโลกาภิวัฒน$ท่ีได"รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกมากการศึกษาจะซับซ"อนมาก  

   ข"อสังเกตในเรื่องการแพร�กระจายวัฒนธรรมและเขตวัฒนธรรมท่ีควร
คํานึง ในการศึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม คือ (Redfield, 1965: 88)   

1. สังคมวัฒนธรรมชุดใดชุดหนึ่ง (Cultural Complex) มีศูนย$กลางอยู�ท่ี
จุดใดจุดหนึ่งและแพร�กระจายออกไป ขยายอิทธิพลใหญ�ข้ึนๆ จนครอบคลุมพ้ืนท่ีในวงกว"างในลักษณะ                  
ของแก�นกลางวัฒนธรรม (Cultural Core) และเขตวัฒนธรรม (Cultural Area) ศูนย$กลาง                            
ของวัฒนธรรมมีหลายศูนย$และเม่ือต�างฝ�ายต�างขยายอิทธิพลก็อาจเกิดการแลกเปลี่ยนและยอมรับ            
ซ่ึงกันและกันได" เมื่อใดที่อิทธิพลของศูนย$กลางวัฒนธรรมอ�อนแอหรือเขตวัฒนธรรมกว"างขวาง                      
และวัฒนธรรมจากศูนย$กลางแพร�กระจายไปได"ไม�เต็มที่ ความเข"มข"นน"อย จะพบว�าลักษณะของ
วัฒนธรรมชายขอบ (Marginal Culture) อาจแตกต�างจากวัฒนธรรมศูนย$กลาง ตัวอย�างท่ีเห็นกัน
ชัดเจนคือ ข"อแตกต�างระหว�างวัฒนธรรมหลวงและวัฒนธรรมราษฎร$ (Great Tradition และ Little 
Tradition) Robert Redfield เป-นผู"ชี้ให"เห็นประเด็นนี้ชัดเจนท่ีสุด  

2. เนื่องจากสังคมวัฒนธรรมมีความหลากหลายทางคุณลักษณะและ
รูปแบบวัฒนธรรมแต�ละชุดย�อมมีเหตุผลของการคิดและมีคุณค�าสําหรับสังคมนั้นๆ การเปรียบเทียบ
วัฒนธรรมในเชิงคุณค�าหรือความเจริญก"าวหน"าในลักษณะใครดีกว�ากันหรือใครก"าวหน"ากว�ากันจึงเป-น
การไม�เหมาะสม ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมมีลักษณะสัมพันธ$ (Cultural Relativism) วัฒนธรรมแต�ละชุด
มีความสอดคล"องกับสภาพแวดล"อมและสภาพสังคมของตน การเกิดวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม มีลักษณะเฉพาะตัวเปรียบเทียบกันได"ยาก  

3. เม่ือวัฒนธรรมแพร�กระจายจากศูนย$กลาง (Cultural Diffusion) และไม�มี
ปฏิสัมพันธ$ กับวัฒนธรรมข"างเคียงท่ีมีอยู�แล"ว (Cultural Interaction) ชั่วคราวท่ีเรียกว�าการยืมวัฒนธรรม 
(Cultural Borrowing) และต�อมาจึงรับไว"เป-นของตน (Cultural Adoption) กระบวนการและ
ปฏิสัมพันธ$ทางวัฒนธรรมมีหลายทักษะ ในกรณีท่ีวัฒนธรรมมีคุณลักษณะใกล"เคียงกันพอยอมรับ        
ซ่ึงกันและกันได" ปฏิสัมพันธ$จะอยู�ในรูปแบบสันติวิธี แต�ปฏิสัมพันธ$ทางวัฒนธรรมอาจมีลักษณะของ
ความขัดแย"ง ถ"าวัฒนธรรมสองชุดมีความแตกต�างกัน ไม�สามารถปรับรับหรือยอมรับกันและต�างฝ�าย
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ต�างไม�ยอมให"อีกฝ�ายหนึ่งครอบงํา ความขัดแย"งทางวัฒนธรรมนี้อาจมีผลทําให"เกิดกรณีพิพาทหรือ
กลายเป-นสงครามได" กรณีของความขัดแย"งเห็นได"ชัดเจนในความขัดแย"งทางชาติพันธุ$หรือความขัดแย"งทาง
ศาสนา ซ่ึงเก่ียวกับเรื่องอํานาจหรือใช"อํานาจ  
 
4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ  
 ในส�วนนี้ผู"วิจัยได"ศึกษาความหมาย ประเภท และข้ันตอนการสร"างรูปแบบ ดังมีรายละเอียด
ต�อไปนี้  

 4.1 ความหมายของรูปแบบ  
  รูปแบบหรือโมเดล (Model) ได"เข"ามามีบทบาทในงานวิจัยมากข้ึน โดยใช"คําว�า                         
รูปแบบ แบบจําลอง ต"นแบบ แบบแผน วงจร ตัวแบบ เป-นต"น สําหรับความหมายของรูปแบบ                  
มีผู"ให"ความหมายไว" ดังนี้  

       Longman Dictionary of Contemporary English (1981: 688) ได"อธิบาย
ความหมายของรูปแบบ สามารถสรุปได" 3 ลักษณะคือ  

1. สิ่งซ่ึงเป-นแบบย�อส�วนของความจริง ความหมายส�วนนี้ตรงกับภาษาไทยว�า
แบบจําลอง เช�น แบบจําลองของเรือรบ  

2. สิ่งของหรือคนที่นํามาใช"เป-นแบบอย�างในการดําเนินการบางอย�าง เช�น  ครู
แบบอย�างนักบิน แบบหรือแม�แบบในการวาดภาพศิลปz  

3. แบบหรือรุ�นของผลิตภัณฑ$ต�าง ๆ  เช�น เครื่องคอมพิวเตอร$ รุ�นแพนเทียม 4 เป-นต"น 
  กู�ด (Good, 1973) ได"รวบรวมความหมายของรูปแบบ (Model) ไว" 4 ประการ ดังต�อไปนี้  

1. รูปแบบ คือ แบบอย�างของสิ่งหนึ่งท่ีสามารถนํามาใช"เป-นแนวทางในการสร"าง
หรือทําซํ้า 

2. รูปแบบ คือ ตัวอย�างท่ีจะทําให"เกิดการเลียนแบบ 
3. รูปแบบ คือ แผนภูมิท่ีใช"เป-นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีใช"เป-นหลักการหรือแนวคิด  
4. รูปแบบ คือ ชุดของป6จจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ$กัน หรือองค$ประกอบ                  

ท่ีสามารถรวมตัวกันและเขียนเป-นหลักการได"  
  คีฟส$ (Keeves, 1988: 559) กล�าวถึงรูปแบบว�า หมายถึง การแสดงโครงสร"างเพ่ือ
ใช"ศึกษาความสัมพันธ$ของตัวแปร  
  ตามแนวคิดของเกทเชล และกูบา (Getzels-Guba, 1957) ได"เสนอหลักการท่ี
สําคัญ 3 ประการของรูปแบบ ได"แก�  
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1. รูปแบบจะต"องเป-นที่รวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ$ต�าง ๆ  ของ
แนวคิดซ่ึงไม�เพียงแต�จะสามารถตอบป6ญหาท่ีเคยมีมาก�อนเท�านั้น แต�จะต"องสามารถแก"ป6ญหาท่ีจะ
เกิดตามมาได"อีกด"วย  

2. ในโครงสร"างของแนวคิด และความสัมพันธ$ดังกล�าว จะต"องสามารถปฏิบัติ 
(Operation) และวางอยู�ในรูปขององค$การได" ซ่ึงหมายถึง แนวคิดและความสัมพันธ$ไม�เพียงแต�
สามารถชี้แนวทางให"เกิดความเข"าใจเท�านั้น แต�ยังสามารถติดตามตรวจสอบได"อีกด"วย  

3. รูปแบบท่ีเกิดข้ึนจะต"องยึดหลักการและอยู�บนพ้ืนฐานทางการบริหาร หรือผลงาน
ท่ีเก่ียวโยงกับการบริหารภายใต"แนวคิดและความสัมพันธ$ดังกล�าว  
  ฉลาด จันท$สมบัติ (2550: 152) ได"ให"ความหมายของรูปแบบว�า หมายถึง 
โครงสร"าง โปรแกรม แบบจําลอง หรือตัวแบบท่ีจําลองสภาพความเป-นจริง ท่ีสร"างข้ึนจากการลดทอน
เวลา  และ พิจารณาว�ามีสิ่งใดบ"างท่ีจะต"องนํามาศึกษาเพ่ือใช"แทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ$ใด
ปรากฏการณ$หนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธ$ขององค$ประกอบต�าง ๆ  ของรูปแบบนั้นๆนอกจากนี้                  
ราจ (Raj, 1996: 241) ได"ให"ความหมายของคําว�ารูปแบบ (Model) ไว" 2 ความหมาย ดังนี้  

1. รูปแบบ คือ รูปย�อของความจริงของปรากฏการณ$ ซ่ึงแสดงด"วยข"อความ จํานวน 
หรือภาพ โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให"เข"าใจความจริงของปรากฏการณ$
ได"ดียิ่งข้ึน  

2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช"แนวความคิดของโปรแกรมที่กําหนดเฉพาะ                                  
จากท่ีกล�าวมา สรุปได"ว�า รูปแบบ หมายถึง เค"าโครงของสิ่งท่ีต"องการศึกษา โดยแสดงโครงสร"างทางความคิด
องค$ประกอบและความสัมพันธ$ขององค$ประกอบเหล�านั้น เป-นรูปย�อที่เลียนแบบความสัมพันธ$
หรือความจริงของปรากฏการณ$ใดปรากฏการณ$หนึ่งท่ีเกิดข้ึน โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะ
และกาลเทศะ เพ่ือให"เข"าใจปรากฏการณ$ดังกล�าวได"ง�ายข้ึน 

 4.2 ประเภทของรูปแบบ  
  สไตเนอร$ (Steiner, 1988: 108) ได"แบ�งรูปแบบออกเป-น 2 ประเภทดังนี้  

1. รูปแบบเชิงปฏิบัติการ (Ethical model or model of ) เป-นการประเมินสภาวะชุมชน 
แบบมีส�วนร�วม รูปแบบประเภทนี้เป-นแบบจําลองกายภาพ รถยนต$ เครื่องบิน   ภาพจําลอง  

2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model-for) เป-นแบบจําลอง                             
ท่ีสร"างข้ึนจากกรอบความคิดท่ีมีทฤษฎีเป-นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม�ใช�รูปแบบหรือแบบจําลองเป-นตัวช�วยให"
เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร"างต�าง ๆ  ท่ีสัมพันธ$กันส�วนคีฟส$ (Keeves, 1988: 47) ได"แบ�งรูปแบบออกเป-น                 
5 ประเภท ได"แก�  

 



64 
 

2.1 รูปแบบคล"าย (Analogue Models) คือ เป-นรูปแบบท่ีมีความสัมพันธ$กับ
ระบบจําลองมักเป-นรูปแบบท่ีใช"ในวิทยาศาสตร$กายภาพ เป-นรูปแบบท่ีนําไปใช"อุปมากับสิ่งอ่ืนได" เช�น 
รูปแบบจําลองของระบบสุริยะท่ีเกิดข้ึนจริง ธนาคารจําลองกับระบบธนาคารท่ีเป-นจริงแบบจําลอง 
เป-นต"น  

2.2 รูปแบบท่ีอธิบายความหมายหรือให"ความหมาย (Semantic Models) คือ 
เป-นรูปแบบที่ใช"ภาษาในการบรรยายลักษณะของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะช�วยใช"วิธีการอุปมา
ในการพิจารณาด"วยภาษา มากกว�าท่ีจะใช"วิธีอุปมาในการพิจารณาด"วยโครงสร"างกายภาพ  

2.3 รูปแบบท่ีมีลักษณะเป-นแผนภูมิ แบบแผน หรือโครงการ (Schematic 
Models)  

2.4 รูปแบบเชิงคณิตศาสตร$ (Mathematical Models) คือเป-นรูปแบบท่ีกําหนด 
ความสัมพันธ$ขององค$ประกอบในรูปสมการหรือฟ6งก$ชันทางคณิตศาสตร$  

2.5 รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ เป-นรูปแบบที่มีโครงสร"าง               
เป-นสมการเชิงเส"น ประกอบด"วยตัวแปรสัมพันธ$กันเป-นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของ
รูปแบบ  

 4.3 ข้ันตอนการสร�างรูปแบบ  
  การสร"างรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศน$ท่ีเก่ียวข"องสัมพันธ$กันอย�างเป-นระบบ                   
เพ่ือชี้ให"เห็นว�า รูปแบบเสนออะไร เสนออย�างไร เพ่ือให"ได"อะไร และสิ่งท่ีได"นั้นอธิบายปรากฏการณ$
อะไร และนําไปสู�ข"อค"นพบอะไรใหม� ๆ สําหรับข้ันตอนการสร"างรูปแบบสามารถเขียนเป-นแผนภาพ                
ได"ดังนี้ 
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  การผลักดันและสนับสนุนรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีไม�ส�งผลกระทบทางลบต�อ
ทรัพยากรการท�องเท่ียว  

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545: 23-24) ได"อธิบายการส�งเสริมรูปแบบ                       
การท�องเท่ียวท่ีไม�ส�งผลกระทบต�อทรัพยากรการท�องเที่ยว โดยองค$ประกอบที่สําคัญที่ต"องนํามา
พิจารณา ก็คือ การสร"างจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล"อม ความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียว การมีส�วนร�วมของชุมชนท"องถ่ิน และการกระจายรายได" แต�การท่ีจะผลักดันและ
สนับสนุนการท�องเ ท่ียวในรูปแบบนี้จะต"องพิจารณาสาระสําคัญท่ีเ ก่ียวข"องซ่ึงอาจสรุปได"                 
8 ประการดังต�อไปนี้  

1. การจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงนิเวศจําเป-นต"องมีการจัดการแบบองค$รวม 
2. การท�องเท่ียวเป-นกิจกรรมทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งจึงจําเป-นต"องมีความสามารถ                    

ในการสร"างกําไรเพ่ือความอยู�รอด และผลประโยชน$ของชุมชน  
3. การตอบสนองความต"องการหรือพันธะทางสังคม หมายถึง การให"ความเคารพ

ต�อวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนต�าง ๆ รวมถึงความหลากหลาย และมรดกทางวัฒนธรรม  
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4. สุนทรียภาพนับเป-นองค$ประกอบที่สําคัญของสิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรม                               
การจัดการจึงควรต"องมีการธํารงรักษาไว"ซ่ึงสุนทรียภาพของสถานท่ีเหล�านั้น  

5. กระบวนการ และขอบเขตทางนิเวศวิทยาเป-นสิ่งท่ีจะต"องคํานึงถึง เพ่ือให"การพัฒนา 
และการจัดการสามารถรักษาสภาพแวดล"อมต�าง ๆ ท้ังกายภาพ และชีวภาพ ท่ีเปราะบางเอาไว"ได"  

6. การรักษาไว"ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ$พืช และสัตว$ต�าง ๆ เป-นสิ่ง
ท่ีสําคัญ เพราะสิ่งเหล�านี้คือ ทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีสําคัญ  

7. การดํารงไว"ซ่ึงระบบสนับสนุนชีวิต จะช�วยให"สิ่งมีชีวิตท้ังหมดบนโลกในนี้สามารถ                
มีชีวิตอยู�รอดต�อไปได"  

8. ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข"อง ไม�ว�าจะเป-นภาครัฐ เอกชน ประชาชน และนักท�องเท่ียว
จําเป-นท่ีจะต"องมีความรู" ความเข"าใจ ความรับผิดชอบ และปกป�องทรัพยากรการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  
  โดยสรุปแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบสามารถนําไปใช"ให"เกิดประโยชน$ทางการท�องเท่ียว
ได" โดยรูปแบบมีลักษณะท่ีสําคัญคือมีความสัมพันธ$เชิงโครงสร"าง สามารถทํานายผลได" และสามารถ
ขยายผลการทํานายได"กว"างขวางเพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถนําไปสู�แนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
การท�องเท่ียวใหม� ๆ รวมถึงการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไทย  

 
5. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค4 
            การเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$ เป-นแนวคิดท่ีมาจากกลุ�มทฤษฎี Constructionism ซ่ึงมี
พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติป6ญญาของเพียเจต$ (Piaget, 1972) ท่ีว�า การเรียนรู"ท่ีเกิดจาก
การสร"างพลังความรู"ในตนเองและด"วยตนเองของผู"เรียน หากผู"เรียนมีโอกาสได"สร"างความคิดและนํา
ความคิดของตนเองไปสร"างสรรค$ชิ้นงาน โดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะทําให"เห็นความคิด
นั้นอย�างเป-นรูปธรรมท่ีชัดเจน และเม่ือผู"เรียนสร"างสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้ึนมา ก็หมายถึงการสร"างความรู"ใน
ตนเองนั่นเอง ความรู"ท่ีผู"เรียนสร"างข้ึนในตนเองนี้จะมีความหมายต�อผู"เรียน จะอยู�คงทน ผู"เรียนจะ         
ไม�ลืมง�าย และสามารถถ�ายทอดให"ผู "อื่นเข"าใจความคิดของตนเองได"ดี นอกจากนั ้น ความรู"ท่ี
สร"างข้ึนเองนี้ จะเป-นฐานให"ผู"เรียนได"สร"างความรู"ใหม�ต�อไปอย�างไม�มีท่ีสิ้นสุด 
  แนวคิดการการเรียนรู"ด"วยตนเองจากการสร"างสรรค$ชิ้นงานได"นํามาใช"ในประเทศไทยเม่ือ
พ.ศ. 2541 การประยุกต$ใช"แนวคิดนี้จึงมีเอกลักษณ$ในด"านการใช"สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ$ต�าง ๆ ท่ี
เหมาะสม เพ่ือให"ผู"เรียนได"สร"างสาระการเรียนรู"และผลงานต�าง ๆ ด"วยตนเอง ซ่ึงแม"ว�าผู"เรียนจะมีวัสดุ
อุปกรณ$ท่ีเหมาะสําหรับการสร"างความรู"ได"ดีแล"วก็ตาม แต�ก็อาจไม�เพียงพอสําหรับการเรียนรู"ท่ีดี สิ่งท่ี
เป-นป6จจัยสําคัญมากประการหนึ่งคือ การมีบรรยากาศและสภาพแวดล"อมท่ีดี ซ่ึงควรมีองค$ประกอบ  
3 ประการ ดังนี้  
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1. เป-นบรรยากาศท่ีมีทางเลือกหลากหลาย เปsดโอกาสให"ผู"เรียนได"เลือกตามความสนใจ 
เนื่องจากผู"เรียนแต�ละคนมีความชอบและความสนใจไม�เหมือกัน การมีทางเลือกท่ีหลากหลาย หรือ
การเปsดโอกาสให"ผู"เรียนได"ทําในสิ่งท่ีสนใจ จะทําให"ผู"เรียนมีแรงจูงใจในการคิด การทํา และการเรียนรู"
ต�อไป 

2. เป-นสภาพแวดล"อมท่ีมีความแตกต�างกัน อันจะเป-นประโยชน$ต�อการสร"างความรู" เช�น 
กลุ�มคนท่ีมีวัย ความถนัด ความสามารถ และประสบการณ$แตกต�างกัน ซ่ึงจะเอ้ือให"มีการช�วยเหลือซ่ึง
กันและกัน การสร"างผลงานและความรู" รวมท้ังการพัฒนาทักษะทางสังคมด"วย 

3. เป-นบรรยากาศที่มีความเป-นมิตร เป-นกันเอง บรรยากาศที่ทําให"ผู"เรียนรู"สึกอบอุ�น
ปลอดภัย สบายใจ จะเอ้ือให"การเรียนรู"เป-นไปอย�างมีความสุข 
              สําหรับแนวคิดด้ังเดิมท่ีเก่ียวข"องกับการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$คือ การคิดเชิงสร"างสรรค$ 
(Creative thinking) ซ่ึงข้ันตอนของความคิดสร"างสรรค$ (Creativity process) ท่ีเป-นท่ียอมรับกันมา 
เช�น ตามแนวคิดของวอลลาซ (Wallach and Kogan, 1965: 34-35) มีข้ันต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ 

1. ข้ันเตรียมตัว (Preparation) เป-นขั้นของการเตรียมข"อมูลที่เกี่ยวข"องกับป6ญหา 
ความรู" ทักษะ นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสามารถเชื่อมโยงความคิดหรือสิ่งของท่ีแตกต�างกันเข"า
ด"วยกัน ซ่ึงเป-นลักษณะเฉพาะตัวของผู"มีความคิดสร"างสรรค$ 

2. ข้ันฟ6กตัว (Incubation) เป-นข้ันของการลืมเรื่องท่ีต"องการคิดให"หมด บางครั้งต"อง
อาศัยระยะเวลาในการฟ6กตัวเพ่ือให"เกิดความคิดสร"างสรรค$ 

3. ข้ันการรู"แจ"ง (Illumination) เป-นข้ันท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีบุคคลลืมเรื่องท่ีต"องการคิดหา
คําตอบ จากนั้นจะเกิดการหยั่งเห็นเกิดข้ึนมาในสมอง คําตอบท่ีต"องการก็จะแจ�มชัดข้ึนมาในความคิด 

4. ข้ันการตรวจสอบ (Verification) เป-นขั้นสุดท"ายคือหลังจากนึกได"ก็จะทบทวน
ตรวจสอบผลงานจนเป-นท่ีน�าพอใจ 
              ทอแรนซ$ (Torrance, 1973, อ"างถึงใน กรมวิชาการ, 2545: 50-51) ได"กําหนดข้ันตอน
ของการคิดเชิงสร"างสรรค$ไว" ดังนี้ 

1. ข้ันเริ่มคิดคือข้ันของการพยายามรวบรวมข"อเท็จจริง เรื่องราว และแนวคิดต�างๆท่ีมี
อยู�เข"าด"วยกัน เพ่ือหาความกระจ�างในป6ญหา ซ่ึงยังไม�ทราบว�าผลท่ีจะเกิดข้ึนนั้นจะเป-นไปในรูปแบบใด 
หรืออาจต"องใช"เวลานาน หรือบางครั้งอาจเกิดข้ึนโดยไม�รู"ตัว 

2. ข้ันครุ�นคิด คือข้ันท่ีผู"คิดต"องพยายามใช"ความคิดอย�างมาก แต�บางครั้งความคิดนี้ อาจ
หยุดชะงักไปเฉย ๆ เป-นเวลานาน หรือบางครั้งก็เกิดข้ึนใหม�อีก 

3. ข้ันเกิดความคิด คือข้ันท่ีผู"คิดจะมองเห็นความสัมพันธ$ของความคิดใหม�ที่ซํ้ากับ
ความคิดเก�า ๆ ซ่ึงมีผู"คิดมาแล"ว การมองเห็นความสัมพันธ$ในแนวใหม�นี้ จะเกิดข้ึนในทันทีทันใด โดยท่ี
ผู"คิดไม�คาดฝ6นมาก�อน 
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4. ข้ันปรับปรุง คือข้ันของการขัดเกลาความคิดท่ีมีอยู�ให"หมดจด เพ่ือให"ผู"อ่ืนเข"าใจได"ง�าย 

หรือเป-นการต�อเติมความคิดท่ีเกิดข้ึนใหม�นั้นให"รัดกุมและวิวัฒนาการก"าวหน"าต�อไป ในบางกรณีอาจมี
การทดลองเพื่อประเมินการแก"ป6ญหาสําหรับการเลือกความคิดท่ีสมบูรณ$ท่ีสุด ซ่ึงความคิดเหล�านี้
ก�อให"เกิดการประดิษฐ$ผลงานใหม�ๆ การออกแบบใหม�ๆ เป-นต"น 
 ผู"วิจัยได"ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$สรุปได"ดังนี้  

1. การเรียนรู"ตามธรรมชาติเกิดจากเจตคติของผู"เรียน ถ"าผู"เรียนมีเจตคติท่ีดีต�อการเรียน 
จะทําให"การเรียนรู"เต็มไปด"วยความกระตือรือร"น หรือการเรียนรู"ท่ีเกิดมาจากการบังคับจะทําให"ผู"เรียน
เกิดเจตคติที่ไม�ดีต�อการเรียนรู" ซึ่งอาจจะทําให"กระบวนการทางความคิดของผู"เรียนหยุดชะงัก 
หลังจากนั้น ผู"อํานวยการเรียนการสอน (Facilitator) จะบูรณาการ (Integration) องค$ความรู"        
ท่ีจําเป-นเข"าไประหว�างการทําโครงงานนั้นๆ จะทําให"ผู"เรียนเข"าใจความหมายและสามารถเชื่อมโยง
องค$ความรู"ท่ีได"เข"ากับสิ่งท่ีสนใจ  

2. การเรียนรู"เกิดข้ึนได"ทุกท่ี ทุกเวลา (Anywhere, anytime)  
3. สภาพแวดล"อมในการเรียนท่ีดี (Learning Environment) จะทําให"การเรียนรู"นั้น 

เป-นไปอย�างสนุกสนาน และมีประสิทธิภาพ  
4. การสร"างองค$ความรู" (New Knowledge) นั้น จะไม�สามารถเกิดข้ึนได"ถ"าผู"เรียนไม�มี

โอกาสในการนําเสนอผลงานที่สร"างให"กับผู"อื่น (Show and Share) การนําเสนอผลงาน                        
เป-นข้ันตอนในการช�วยตรวจสอบว�า ผลงานที่สร"างมานั้นมีความถูกต"องและครบถ"วนแล"วหรือไม�                 
อีกท้ังคําถามท่ีจะเกิดข้ึนจากการนําเสนอผลงานนั้น จะเป-นตัวกระตุ"นให"ผู"เรียนเกิดความต"องการ                  
ในการปรับปรุงผลงานต�อไปเรื่อย ๆ  

5. การเรียนรู"เป-นทีม (Team Learning) จะช�วยให"ผู"เรียนมีความสามารถเรียนรู"                 
สิ่งต�าง ๆ ได"อย�างดีข้ึน อีกท้ังยังจะส�งเสริมให"ผู"เรียนพัฒนาความสามารถในการทํางานเป-นทีมร�วมกับ
ผู"อื่น ซึ่งรูปแบบในการพัฒนาโปรแกรม (Applications) และเนื้อหาในการเรียนรู" (Knowledge 
Content) นั้น ควรจะมีการสนับสนุนให"เกิดการพัฒนาแบบ Open Source Project ซ่ึงต"องการ                
การเชื่อมต�อกันเป-นระบบเน็ตเวิร$ค หรืออินเตอร$เน็ต 

6. เนื่องจากองค$ความรู"ในป6จจุบันนั้น ได"มีการเปลี่ยนแนวความคิดจากองค$ความรู"   
แบบแยกส�วน มาเป-นองค$ความรู"แบบเป-นองค$รวมมากข้ึน  
 โดยสรุป การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$จะช�วยให"ผู"เรียนเรียนรู"ได"อย�างสนุกสนาน มีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต$ใช"กับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู"เชิง
สร"างสรรค$ได" 
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6. แนวคิดการพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท�องเท่ียว  
 6.1 ทิศทางการพัฒนาการท�องเท่ียว 
  เนื่องจากอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเป-นอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตและ                            
มีการขยายตัวในอัตราท่ีรวดเร็ว และนับเป-นอุตสาหกรรมด"านหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากในฐานะท่ีเป-น
ตัวกระตุ"นในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม เป-นเครื่องมือในการสร"างรายได"นําเงินตราเข"าประเทศ 
ด"วยเหตุนี้จึงก�อให"เกิดการแข�งขันด"านการท�องเท่ียวข้ึนระหว�างประเทศต�าง ๆ  ท่ัวโลก เพราะในแต�ละ
ประเทศก็พยายามทุกวิถีทางท่ีจะดึงนักท�องเท่ียวต�างชาติให"เข"ามาท�องเท่ียวยังประเทศของตน                         
ให"มากท่ีสุด เพ่ือให"เกิดรายได"จากการท�องเที่ยวที่จะนําไปพัฒนาประเทศให"เจริญก"าวหน"าต�อไป                            
ในขณะเดียวกันก็พยายามให"ประชาชนของตนท�องเท่ียวภายในประเทศให"มากท่ีสุดเช�นกันเพ่ือให"เกิด
การกระจายรายได"และกระจายความเจริญไปสู�ท"องถิ่น ด"วยเหตุนี้ทางสํานักงานคณะกรรมการ                  
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ได"เล็งเห็นความสําคัญของการท�องเที่ยวดังที่กล�าวมา                      
จึงได"กําหนดให"การท�องเที่ยวเป-นหนึ่งใน “แนวทางเร�งด�วนเพื่อฟ{|นฟูเศรษฐกิจ และสังคม”                        
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 โดยเรื่องของการท�องเท่ียวได"ถูกบรรจุไว"ใน 
ยุทธศาสตร$การเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ หัวข"อของการส�งเสริม
การค"าบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร"างงาน กระจายรายได" และหารายได"จากเงินตราต�างประเทศ ซ่ึงได"
กล�าวถึงเรื่องของการพัฒนาการท�องเที่ยวท่ียั่งยืนเพ่ือเพ่ิมการจ"างงาน และกระจายรายได"สู�ชุมชน   
โดยมีสิ่งท่ีต"องดําเนินการคือ (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2554)  

1. พัฒนาคุณภาพแหล�งท�องเท่ียวให"สามารถรองรับการขยายตัวของนักท�องเท่ียว
ไทยและต�างประเทศ โดยการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวเชิงกลุ�มพื้นที่ พร"อมทั้งสนับสนุนการพัฒนา
กิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ท่ีสอดคล"องกับศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมี
อยู�ในพื้นที่ และไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม โดยคํานึงถึงขีดความสามารถของพื้นที่ใน                   
การรองรับนักท�องเท่ียว เช�น การท�องเท่ียวเชิงนิเวศน$อย�างถูกวิธี การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ประเพณี การท�องเท่ียวเชิงเกษตร กิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือการกีฬา  

2. มีการปรับปรุงคุณภาพด"านการบริการในส�วนของผลิตภัณฑ$ท่ีเก่ียวเนื่องกับการ
ท�องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ"อมให"ได"มาตรฐานและเพียงพอ โดยให"ความสําคัญในเรื่องของ                    
การกวดขันมาตรฐานด"านความปลอดภัย และแก"ไขป6ญหาการหลอกลวงหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบ
ให"ความสําคัญกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท�องเท่ียวและให"การบริการข"อมูลข�าวสาร
ท่ีรวดเร็วและทันสมัย รวมท้ังเร�งพัฒนาบุคลากรทางการท�องเท่ียวให"มีคุณภาพและปริมาณสอดคล"อง
กับกิจกรรมการท�องเท่ียวให"เพ่ิมมากข้ึน  
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3. ส�งเสริมบทบาทชุมชนและองค$กรชุมชนในท"องถ่ิน เพ่ือให"มีส�วนร�วมในการบริหาร
จัดการแหล�งท�องเที่ยว ให"มีการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว การบํารุงรักษา และการพัฒนา สิ่งอํานวย
ความสะดวกด"านการท�องเที่ยวอย�างครบวงจร โดยทําการรณรงค$กลุ�มชนชุนในการสร"างความรู" 
ปลูกจิตสํานึกให"มีความเข"าใจที่ถูกต"องแก�ชุมชนและท"องถิ่นในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน 
อีกท้ังสนับสนุนให"มีการพัฒนาสินค"าพ้ืนบ"าน เช�น หัตถกรรมพ้ืนบ"าน เชื่อมโยงกับธุรกิจอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวระดับชาติ 

4. ให"ความสําคัญกับนักท�องเท่ียวท่ีมีระยะพักนาน และนักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพจาก
ต�างประเทศ อาทิ นักท�องเท่ียวกลุ�มการประชุม การจัดนิทรรศการนานาชาติ การท�องเท่ียวเพ่ือเป-น
รางวัล เพ่ือเพ่ิมสัดส�วนของรายได"ต�อนักท�องเท่ียวและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ โดยส�งเสริมให"มี
ระบบบริหารจัดการเฉพาะขึ้นมารับผิดชอบ รวมทั้งจัดให"มีศูนย$ประชุม และศูนย$แสดงสินค"า
นานาชาติในเมืองหลักท่ีมีศักยภาพข้ึนมารองรับให"อย�างเพียงพอและอํานวยความสะดวกให"อย�าง
สมบูรณ$แบบตามความต"องการ  

5. ประชาสัมพันธ$และสร"างจิตสํานึกการท�องเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส�งเสริม                
ให"คนไทยได"รับข"อมูลข�าวสารท่ีถูกต"องและเร�งรัดการกระจายตัวของนักท�องเท่ียวไปยังแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆ 
ในเมืองไทยที่ได"รับการพัฒนาให"เชื่อมโยงกับแหล�งท�องเท่ียวหลักในพ้ืนท่ี เพ่ือกระจายรายได"ไปสู�
ชุมชนและท"องถ่ิน  
  จากแนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนเพ่ือเพ่ิมการจ"างงาน และกระจายรายได"                 
สู�ชุมชน ท่ีกล�าวมาแล"วนั้น แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบใหม�ท่ีสอดคล"องกับ
ศักยภาพเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีและไม�ส�งผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม                    
การให"ชุมชนท"องถ่ินเข"ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียว การปรับปรุงคุณภาพด"าน
ผลิตภัณฑ$และการส�งเสริมให"คนไทยเท่ียวเมืองไทย เป-นแนวทางท่ีควรดําเนินการในการจัดกิจกรรม                                      
เพ่ือการท�องเท่ียว   

  ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดกิจกรรม (Activities) เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียว การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย (ม.ป.ป) ได"กล�าวถึงประเด็นนี้ไว"ว�า การจัดกิจกรรมนับเป-นทรัพยากรทางการ
ท�องเท่ียว  ท่ีสําคัญประการหนึ่งของจุดหมายการท�องเท่ียว (tourist destination) ซ่ึงอาจมีบทบาท
ได"ทั้งในฐานะที่เป-นทรัพยากรหลักหรือทรัพยากรสนับสนุน ในบางครั้งเม่ือรวมทรัพยากรสนับสนุน
หลายอย�างเข"าด"วยกันก็สามารถมีแรงดึงดูดและศักยภาพทําให"กลายเป-นทรัพยากรหลักไปก็ได" ซ่ึง
กล�าวได"ว�า แม"ว�าการจัดกิจกรรมจะเป-นสิ่งท่ีจัดข้ึนในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ แต�ก็สามารถช�วยส�งเสริม
ความสําคัญของจุดหมายทางการท�องเท่ียว (Tourist destination) ได"และเม่ือพ"นช�วงระยะเวลาการจัด 
ก็สามารถพัฒนาทรัพยากรด"านอ่ืน ๆ  เพ่ือดึงดูดผู"เยี่ยมเยือนได"เช�นกัน ท้ังนี้จะต"องมีแผนการจัดการ
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ในด"าน Events - Festivals - Activities ท่ีมีความต�อเนื่อง หลากหลาย น�าสนใจ และมีการส�งเสริม
ประชาสัมพันธ$การบริหารจัดการท่ีเป-นระบบ  
  นอกจากนี้การพัฒนากิจกรรมเพ่ือการท�องเท่ียวยังถูกระบุไว"ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ          
และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 8 และฉบับท่ี 9 ซ่ึงมีสาระการพัฒนาและแนวคิดท่ีสําคัญ อันเป-นประโยชน$
ต�อการพิจารณาในการจัดและพัฒนากิจกรรมท�องเท่ียว ได"แก�  

1. การจัดกิจกรรมโดยคํานึงถึง “คน” เป-นศูนย$กลางของการพัฒนา การพัฒนา
ศักยภาพ คนและเพ่ิมโอกาสการพัฒนา พร"อมท้ังกระจายรายได"และความเจริญสู�ภูมิภาคและชนบท 
เอ้ือประโยชน$ต�อท"องถ่ิน เสริมสร"างจิตใจคนในสังคมให"มีคุณธรรม จริยธรรม สมานฉันท$และเอ้ืออาทร
ต�อกัน เสริมสร"างภูมิป6ญญาและการเรียนรู"  

2. การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวโดยไม�ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม                   
และการรณรงค$ให"ความรู" สร"างทัศนคติ และจิตสํานึกในการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมในการวางแผนริเริ่ม                     
จัดกิจกรรมต�าง ๆ   

3. การจัดกิจกรรมท่ีมีส�วนสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง รวมถึงการพัฒนา
เมืองท่ีน�าอยู�  

4. การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวภายใต"กระบวนการท่ีให"ความสําคัญต�อการพัฒนาท่ี
มีหลักการของความมีส�วนร�วม (Participation) ระหว�างองค$กรท"องถ่ิน ประชาชน และภาคเอกชนใน
การจัดกิจกรรมต�าง ๆ  เพ่ือการท�องเท่ียว และให"ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

5. การจัดกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีมีส�วนส�งเสริมและพัฒนาให"อุตสาหกรรมท�องเท่ียว                        
มีเอกลักษณ$ไทย เพราะการท�องเที่ยวมีฐานะเป-นกลไกลสําคัญ ที่จะช�วยเสริมสร"างความเข"าใจ
เชื่อมโยงระหว�างมนุษยชาติ ท้ังในด"านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม 
สร"างความสมดุล และยั่งยืนในโครงสร"างเศรษฐกิจและสังคมไทย กิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีจัด จึงต"อง
ส�งเสริมการรักษาวัฒนธรรมอันดี และเอกลักษณ$ของชาติ  

6. กิจกรรมการพัฒนาที่คํานึงถึงกระแสการท�องเท่ียวท่ีให"ความสําคัญกับ 3S คือ 
Security – Sanitation – Satisfaction ซ่ึงต"องนําไปสู� Sustainable Development  

7. การจัดกิจกรรมต"องมุ�งส�งเสริมให"เกิดคุณภาพชีวิต สังคม และความเป-นอยู�ท่ีดี                     
นําประโยชน$ที่พึงประสงค$มาสู�ท"องถิ่น ช�วยกระจายการท�องเที่ยวที่เชื่อมโยงระหว�างท"องถ่ิน         
การเรียนรู"วัฒนธรรม วิถีชีวิตระหว�างท"องถ่ิน  
  โดยสรุปในการพัฒนากิจกรรมทางการท�องเท่ียวข้ึนมานั้นจะต"องพิจารณาผลดี            
และผลเสียจากการท�องเท่ียวท่ีท"องถ่ินและนักท�องเท่ียวจะได"รับ ซ่ึงการจัดกิจกรรมทางการท�องเท่ียว
ควรมีเอกลักษณ$ทางศิลปวัฒนธรรมของท"องถ่ิน ท้ังนี้ลักษณะการพัฒนากิจกรรมทางการท�องเท่ียว
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ควรให"ชุมชนเข"ามามีส�วนร�วม เพ่ือเป-นการกระจายรายได"สู�ท"องถ่ิน เพ่ือให"ท"องถ่ินได"รับประโยชน$จาก
การท�องเท่ียวอย�างแท"จริง  
 6.2 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีมีต�อท�องถ่ิน  
  ผลกระทบของการท�องเท่ียวท่ีมีต�อท"องถ่ินจะสะท"อนให"เห็นถึงลักษะความสัมพันธ$
ของกลุ�มผู"ท่ีมีส�วนร�วมในกิจกรรมถนนคนเดินกับการท�องเท่ียว ด"วยรูปแบบของกิจกรรมถนนคนเดิน
ซ่ึงเป-นแหล�งรวมของกิจกรรมทางการท�องเท่ียว โดยกิจกรรมประเภทหนึ่งของถนนคนเดิน ได"แก�                     
การเป-นแหล�งจับจ�ายใช"สอยท่ีเน"นความเป-นพื้นเมือง และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม�ซ่ึงสร"าง
รายได"ให"แก�ท"องถ่ินนั้น ทําให"ถนนคนเดินเข"ามาสัมพันธ$กับการท�องเท่ียวในด"านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  ซึ่งผลจากการท�องเที่ยวทั้งด"านบวก และด"านลบ ล"วนเป-นป6จจัยที่มีผลต�อการแสดง
พฤติกรรมของกลุ�มผู"ที่มีส�วนร�วมในกิจกรรมถนนคนเดิน ซึ่งสมบัติ กาญจนกิจ (2544: 88-89)                         
ได"กล�าวถึงผลกระทบจากการท�องเท่ียวท่ีมีต�อเศรษฐกิจและสังคมไว"ดังนี้  

1. การท�องเท่ียวก�อให"เกิดการหมุนเวียน และการกระจายรายได"ไปสู�ภูมิภาค  
2. การท�องเที่ยวมีบทบาทในการกระตุ"นให"เกิดการผลิต และนําเอาทรัพยากร                 

ของประเทศ โดยเฉพาะของท"องถิ่นมาใช"ให"เกิดประโยชน$ในอัตราที่สูง ในรูปของการผลิตสินค"า
พ้ืนเมืองและสินค"าของท่ีระลึก ตลอดจนการบริการในท"องถ่ินนั้นๆ  

3. การท�องเท่ียวก�อให"เกิดรายได"เป-นเงินตราต�างประเทศเข"าประเทศเป-นจํานวนมาก  
4. รายได"จากการท�องเท่ียวจะมีผลกระทบทวีคูณในการสร"างรายได"หมุนเวียน                            

ในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะทําให"ผลผลิตส�วนรวมของประเทศมีค�าทวีกว�าสองเท�าตัว  
5. การท�องเท่ียวเป-นอุตสาหกรรมท่ีไม�สิ้นเปลืองในด"านทรัพยากรและวัตถุดิบ 

กล�าวคือผลผลิตทางการท�องเท่ียวสามารถจําหน�ายได"ทุกเวลา แล"วแต�ความเหมาะสมและความสามารถ
ของผู"จําหน�าย   

6. การท�องเท่ียวช�วยกระตุ"นการผลิตให"เป-นวงจรหมุนเวียนภายในประเทศ ทําให"
เกิดการสร"างงานและการสร"างอาชีพให"แก�ประชาชนท้ังทางตรงและทางอ"อม ช�วยให"ลดอัตราการ
ว�างงานของประชากรและเพ่ิมรายได"ให"กับประเทศมากข้ึน  
  ผลกระทบด�านสังคม พอสรุปได"ดังนี้ 

1. การท�องเท่ียวก�อให"เกิดการอนุรักษ$ฟ{|นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล"อม 
สร"างความภาคภูมิใจ ปลูกฝ6งจิตสํานึก และสร"างความตระหนักในคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมของ
ประเทศ ตลอดจนเป-นการรักษาเอกลักษณ$ของชาติมิให"สูญสิ้นไปจากประเทศชาติ อีกท้ังยังก�อให"เกิด
ความรู"สึกหวงแหนและรักผืนแผ�นดินของตนเอง  
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2. การท�องเท่ียวสร"างความเป-นชุมชนให"กับผู"คนในชนบทได"รู"จักใช"เวลาว�างให"เกิด
ประโยชน$ รู"จักใช"ทรัพยากรในท"องถ่ิน และประดิษฐ$สิ่งของเครื่องใช"ในรูปของสินค"า เช�น สินค"า
พ้ืนเมืองในตําบล ของท่ีระลึก เพ่ือเป-นการหารายได"มาจุนเจือครอบครัวให"เพ่ิมข้ึน  

3. การท�องเท่ียวสร"างบทบาทในการพัฒนาสังคมรวมถึงสร"างความเจริญให"กับ
ท"องถิ่น ก�อให"เกิดระบบการลงทุนทางด"านการผลิตและการบริโภค เพื่อรองรับการบริการแก�     
ผู"มาเยือนในท"องถ่ินของตนเอง ทําให"ประชาชนมีรายได"จากการมีงานทําและสร"างทัศนคติท่ีดีต�อสังคม
ในการช�วยเหลือและพ่ึงพาตนเองอย�างยั่งยืน  

4. การท�องเท่ียวช�วยขจัดป6ญหาความแตกต�างระหว�างเมืองกับชนบท อาทิ ป6ญหา
การหลั่งไหลและเคลื่อนย"ายเข"ามาหางานทําหรือเสี่ยงโชคในเมืองของประชาชนในชนบท ลดป6ญหา
อาชญากรรมจากการเคลื่อนย"ายเข"ามาหางานในเมืองหลวง เป-นต"น  

5. การท�องเท่ียวช�วยส�งเสริมความสัมพันธ$ของมนุษย$ ก�อให"เกิดสันติภาพ ความเป-น
มิตรไมตรี และความเข"าใจอันดีระหว�างเจ"าบ"านและผู"มาเยือน ซ่ึงสอดคล"องกับงานของชยาภรณ$ ชื่น
รุ�งโรจน$ (2537: 192-202) ท่ีกล�าวถึงผลกระทบจากการท�องเท่ียวด"านสังคม และวัฒนธรรม ไว"ดังนี้ 

5.1 อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวทําให"มาตรฐานการครองชีพของคนในท"องถ่ินดีข้ึน 
สืบเนื่องจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท่ีก�อให"เกิดการกระจายรายได" และกระจายโอกาสการจ"างงาน
ไปสู�คนในท"องถ่ินมากข้ึน  

5.2 การท�องเท่ียวจะชี้ให"เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรนันทนาการ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี นาฏศิลปz การละเล�น ฯลฯ ของท"องถ่ิน ทําให"เกิดความต"องการท่ีจะค"นคว"า
อนุรักษ$ และฟ{|นฟูมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล�านี้ให"อยู�ในสภาพท่ีเหมาะสม รักษาความเป-น
เอกลักษณ$ของชาติเอาไว"ได"  

5.3 อุตสาหกรรมท�องเท่ียวจะช�วยกระตุ"นให"มีการคิดค"นท่ีจะนําเอาทรัพยากร
ส�วนเกินหรือไร"ค�ามาประดิษฐ$คิดค"นเป-นของใช" ของท่ีระลึกในรูปของสินค"าพื้นเมืองจําหน�ายให"แก�
นักท�องเท่ียว ซ่ึงนอกจากจะเป-นการหารายได"มาจุนเจือครอบครัวแล"ว ยังเป-นการนําเอาทรัพยากร
บางประเภท ท่ีเคยถูกท้ิงให"ไร"ค�ามาทําให"เกิดประโยชน$เพ่ิมมูลค�า  

5.4 การท�องเท่ียวก�อให"เกิดประโยชน$ด"านการศึกษาท้ังในวงกว"าง คือช�วยให"คน                  
มีโลกทัศน$กว"าง ความรู"และประสบการณ$ท่ีได"พบเห็นด"วยตนเองนั้นจะมีประโยชน$สามารถนํามาปรับ
ใช"กับวิถีชีวิตในสังคมได" ส�วนในวงแคบนั้น การเดินทางท�องเท่ียวอาจเป-นการจุดชนวนท่ีกระตุ"นให"เกิด
ความสนใจท่ีจะศึกษาให"ลึกซ้ึงเฉพาะเรื่องเฉพาะแห�งได" 

5.5 ความสะดวกสบายจากกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการในแหล�งท�องเท่ียว 
คนในท"องถ่ินย�อมได"รับประโยชน$จากกิจการน้ําประปา ไฟฟ�า โทรศัพท$ ฯลฯ  

6. การท�องเท่ียวจะช�วยลดป6ญหาการอพยพหลั่งไหลเข"าไปแออัดในเมืองหลวง  
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7. การเดินทางท�องเท่ียวจะช�วยให"เกิดสันติภาพแห�งมวลมนุษย$  
8. ความประทับใจจากการเดินทางท�องเท่ียวจะทําให"บุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีต�อ

สถานท่ีนั้น และนึกถึงอยู�ตลอดเวลา  
  จึงพอสรุปได"ว�าผลกระทบด"านดีจากการท�องเท่ียวทางด"านเศรษฐกิจนั้น จะช�วยให"
เกิดการกระจายรายได"สู�ท"องถ่ิน เป-นการกระตุ"นเศรษฐกิจของท"องถ่ินในลักษณะท่ีคนท"องถ่ินได"เรียนรู"
หรือสร"างผลิตภัณฑ$ การนําทรัพยากรในท"องถ่ินมาเพ่ิมมูลค�าโดยนํามาผลิตสินค"าในรูปแบบของสินค"า
พ้ืนเมืองใหม�ๆ เป-นสินค"าหรือของท่ีระลึก ซ่ึงลักษณะดังกล�าวนี้เป-นรูปแบบของการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$
ในการท�องเท่ียวท่ีเป-นการอนุรักษ$ศิลปวัฒนธรรมของท"องถ่ิน  
 6.3 การพัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือให�เกิดการพัฒนาอย�างย่ังยืน 
  สินธุ$ สโรบล (2546: 233) กล�าวว�าการดําเนินนโยบายด"านการท�องเท่ียวของภาครัฐ                
ท่ีผ�านมา เป-นการดําเนินการท�องเที่ยวแบบเลื่อนลอย (Shifting Tourism) ซ่ึงสะท"อนให"เห็นถึง
รูปแบบการจัดการท�องเท่ียวในลักษะของการท�องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจ (Econ Tourism) ท่ีไม�คํานึงถึง
ผลกระทบที่มีต�อสังคม สิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรมเท�าที่ควรในทางตรงกันข"ามมีการนําเอา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล"อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท"องถ่ิน รวมท้ังสถานท่ีทางประวัติศาสตร$ 
โบราณวัตถุ และโบราณสถาน มาเป-นต"นทุนหรือเป-นจุดขาย โดยไม�ได"ให"ความสําคัญในการผสาน                  
การพัฒนาด"านสังคม การคุ"มครองสิ่งแวดล"อม การรักษาดุลยภาพของระบบนิเวศ รวมท้ังการรักษา          
อัตลักษณ$ทางวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของผู"คนในแต�ละท"องถ่ินเท�าท่ีควร แต�ต�อมาในป6จจุบัน
ซึ่งอยู�ในช�วงของการพัฒนาโดยยึดหลักแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับที่ 9 
(พ.ศ.2545-2549) ก็ทําให"แนวทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยนไป ซึ่งการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย 
(ม.ป.ป: 2-4) ได"กล�าวไว"ว�าวัตถุประสงค$ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 9 นี้                      
คือ การปรับโครงสร"างประเทศให"เข"าสู�ดุลยภาพ โดยเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาประเทศท่ีมุ�งเน"นการ
พัฒนาในเชิงปริมาณมาสู�การพัฒนาในเชิงคุณภาพ ควบคู�กับการสร"างความเป-นธรรมในสังคม                             
และความสามารถก"าวทันโลกที่จะอํานวยประโยชน$ต�อคนส�วนใหญ�ของประเทศ อันจะนําไปสู�                    
การพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนนั้น Owen and Others (2000: 300-302) 
กล�าวว�า การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเป-นการพัฒนาท่ีให"ผลในระยะยาวโดยคํานึงถึงลักษณะ
ของแต�ละพ้ืนท่ีและให"คนท่ีเป-นเจ"าของพ้ืนท่ีนั้นได"มีส�วนร�วมตัดสินใจในการท่ีจะนําเอาการพัฒนานั้น               
เข"ามาในพ้ืนท่ีของตนและได"กล�าวถึงหลักการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว"ดังนี้  

1. การท�องเท่ียวเป-นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีก�อให"เกิดผลประโยชน$แก�คนในชุมชน 
สังคม และนักท�องเที่ยว แต�การท�องเที่ยวมิใช�กิจกรรมที่เป-นทางออกสําหรับการแก"ป6ญหาทาง
เศรษฐกิจและสังคม จําต"องมีป6จจัยอ่ืนประกอบกันด"วย  
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2. สิ่งแวดล"อมทางกายภาพและวัฒนธรรมของท"องถ่ินหรือชุมชน มีคุณค�าในตัวเอง
อย�างสมบูรณ$ ไม�ใช�มีค�าเพราะเป-นจุดดึงดูดของการท�องเท่ียวให"สนใจเพียงอย�างเดียว  

3. การพัฒนาการท�องเท่ียวจะต"องพิจารณาถึงลักษณะของพ้ืนท่ีและทรัพยากร              
ซ่ึงประสบการณ$ของนักท�องเท่ียวจากแหล�งท�องเท่ียวนั้นจะเป-นตัวชี้ให"เห็นว�าจะพัฒนาให"เป-นไป
แบบช"าหรือเร็ว   

4. ต"องคํานึงถึงผลประโยชน$ในระยะยาวของชุมชนเป-นสําคัญ  
5. การพัฒนาการท�องเที่ยวควรจะให"ความสนใจต�อความต"องการ และความ

ปรารถนาของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยให"ประชาชนท"องถ่ินมีส�วนร�วมในการตัดสินและปฏิบัติงาน  
  ในการวางแผน การพัฒนา และการบริหารที่จะทําให"เกิดความยั่งยืนนั้นทาง

สถาบันวิจัย เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2544: 209-210) กล�าวไว"ว�าจะต"องเริ่มต"นและมีรากฐานบน
ความพร"อมของชุมชนท"องถ่ิน โดยการกระตุ"นให"ชุมชนและผู"บริหารการท�องเที่ยวในท"องถิ่นค"นหา
ประวัติ ตํานาน ภูมิป6ญญาและวัฒนธรรมท"องถ่ินเสียก�อน จนเกิดความเข"าใจอันถ�องแท"เก่ียวกับความ
เป-นมาของท"องถ่ิน ความรู"และความเข"าใจเกี่ยวกับท"องถิ่นนี้จะเป-นเครื่องมือสําคัญในการกําหนด
ทิศทาง การพัฒนาการท�องเที่ยวที่เหมาะสม และความรู"ที่เกิดนี้ยังเป-นแหล�งข"อมูลท่ีใช"ในการให"
ความรู" กับนักท�องเท่ียวอีกด"วย ดังนั้น ชุมชนและผู"บริหารท"องถ่ินท่ีมีความพร"อมและมีความเข"าใจใน
คุณค�าของทรัพยากรท�องเท่ียวในท"องถ่ินของตนเท�านั้นจึงจะสามารถรักษาทรัพยากรท�องเท่ียวให"
ยั่งยืนได" ซ่ึงความรู"อย�างถ�องแท"เก่ียวกับท"องถ่ินนี้ ยังสามารถตอบสนองความต"องการทางป6ญญาและ
จิตวิญญาณ ซ่ึงเป-นความต"องการท่ีละเอียดอ�อน และมีคุณค�า แหล�งความรู"เหล�านั้น ยังเป-นท่ีมาของ
การสร"างมูลค�าเพิ่มแก�สินค"า และบริการการท�องเที่ยวได"อีกด"วย การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนเพ่ือ                  
การท�องเท่ียวตามแนวคิดของการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนนั้น ต"องอาศัยองค$ประกอบหลายๆ 
ด"าน โดยบุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542: 43-44) ได"สรุปองค$ประกอบท่ีสําคัญไว" 6 องค$ประกอบคือ  

1. องค$ประกอบด"านการพัฒนาทรัพยากรท�องเที่ยวแบบยั่งยืน เป-นการพัฒนา
สถานท่ีอันเป-นจุดหมายปลายทางท่ีนักท�องเท่ียวจะเดินทางเข"ามาท�องเท่ียวพร"อมสิ่งอํานวยความ
สะดวกทางการท�องเท่ียวให"สามารถดึงดูดใจนักท�องเท่ียวเดินทางเข"ามาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมิน
ศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ีและกําหนดกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีอนุรักษ$ทรัพยากร
ท�องเท่ียวและสิ่งแวดล"อม พร"อมท้ังให"ความรู"เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียวแก�นักท�องเท่ียวด"วย 

2. องค$ประกอบด"านการพัฒนาสิ่ งแวดล"อมในแหล�งท�องเ ท่ียวแบบยั่ งยืน                           
เป-นการพัฒนา เพ่ืออนุรักษ$สิ่งแวดล"อมในแหล�งท�องเที่ยวให"อยู�ในสภาพเดิมหรือดีกว�าเดิม และ
ป�องกันผลกระทบ ด"านลบจากการท�องเท่ียว โดยต"องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท�องเท่ียว
อย�างต�อเนื่อง  
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3. องค$ประกอบด"านการพัฒนาธุรกิจท�องเที่ยวแบบยั่งยืน เป-นการพัฒนาธุรกิจ                 
ด"านบริการ อํานวยความสะดวกโดยตรงแก�นักท�องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต"องการของ
นักท�องเท่ียวให"ได"รับความพอใจโดยมีความรับผิดชอบต�อการอนุรักษ$ทรัพยากรท�องเท่ียวและ
สิ่งแวดล"อม  

4. องค$ประกอบด"านการพัฒนาการตลาดท�องเท่ียวแบบยั่งยืน เป-นการพัฒนาการ
แสวงหา นักท�องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีลักษณะเป-นคุณประโยชน$ต�อการอนุรักษ$ทรัพยากรท�องเท่ียว 
และสิ่งแวดล"อมให"เข"ามาท�องเที่ยว โดยให"นักท�องเที่ยวเหล�านี้ได"รับความรู"ประสบการณ$จาก                     
การท�องเท่ียวตามท่ีเขาพึงพอใจ  

5. องค$ประกอบด"านการพัฒนาการมีส�วนร�วมของชุมชนท"องถ่ินทางการท�องเท่ียว
แบบยั่งยืน เป-นการพัฒนาการสร"างโอกาสให"ชุมชนท"องถ่ินมีส�วนร�วมทางการท�องเท่ียว เพ่ือสร"าง
ความเข"มแข็งให"กับชุมชนท"องถิ่นให"สามารถจัดการการท�องเท่ียวของตนเอง และให"ชุมชนท"องถ่ิน
ได"รับผลประโยชน$จากการท�องเท่ียว อันจะทําให"ชุมชนท"องถิ่นเกิดความหวงแหนและรักษาไว"ซ่ึง
ทรัพยากรท�องเท่ียวและสิ่งแวดล"อมให"คงอยู�ตลอดไป  

6. องค$ประกอบด"านการพัฒนาจิตสํานึกทางการท�องเที ่ยวแบบยั ่งยืนเป-น   
การพัฒนาการ สร"างจิตสํานึกในการอนุรักษ$ทรัพยากรท�องเท่ียวและสิ่งแวดล"อมให"แก�ผู"เก่ียวข"องกับ
การท�องเท่ียวทุกฝ�าย โดยการให"ความรู" และสื่อความหมายในการอนุรักษ$ทรัพยากรท�องเท่ียว
และสิ่งแวดล"อมเพ่ือปลูกฝ6งจิตสํานึกทางการท�องเท่ียวแบบยั่งยืนให"ทุกฝ�ายเกิดความรักความหวงแหน
ทรัพยากรท�องเท่ียวและสิ่งแวดล"อม  

  อีกท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือการท�องเท่ียวนั้นควรคํานึงถึงการดําเนินการ
เพ่ือให"เกิดการจัดการต�อพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวอย�างเหมาะสมให"มีการใช"ทรัพยากรทางการท�องเท่ียว
อย�างคุ"มค�า ประหยัด รวมท้ังกระตุ"นให"เกิดการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนการหล�อหลอม
ค�านิยมในทางท่ีดีรวมกันในระบบรวมท้ังสังคมซ่ึงจะส�งผลให"เกิดการจัดการพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน                       
ซ่ึงสมชาย สนั่นเมือง (2541: 27-29) ได"กล�าวว�าควรท่ีจะมีการกําหนดกรอบแนวทางในการจัดการ
และการจัดกิจกรรมต�าง ๆ ต�อพ้ืนท่ีในชุมชนเพ่ือการท�องเที่ยวอย�างเช�น การจัดการพื้นที่ท�องเที่ยว    
ในการดําเนินการเพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียวควรจะประกอบไปด"วย การกําหนดพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว
เพ่ือการจัดการเขตการใช"ประโยชน$ กิจกรรม และขนาดของการท�องเท่ียว การควบคุมการท�องเท่ียว 
กิจกรรมการสร"างหรือทําลายองค$ประกอบของแหล�งท�องเที ่ยวอย�างเข"มงวดตามระดับการ
อนุรักษ$ของพ้ืนท่ี ประยุกต$ใช"มาตรการป�องกันและลดผลกระทบต�อพ้ืนท่ีท�องเท่ียว และระบบการจัดการ
สิ่งแวดล"อม  
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  การให"การศึกษาและสื่อความหมาย ในเรื่องการให"การศึกษาและสื่อความหมายจะ
มีแนวทางในการดําเนินการอย�างเช�น ควรส�งเสริมกิจกรรมท�องเท่ียวท่ีให"ความรู" และสร"างความตระหนักใน
การรักษาสิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรม เป-นต"น  
  การจัดกิจกรรมการท�องเที่ยว ในส�วนของการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวจะมี 
การดําเนินการอย�างเช�น การมุ�งเน"นกิจกรรมท�องเที่ยวที่ไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม หรือ
สามารถป�องกันและแก"ไขผลกระทบสิ่งแวดล"อมได" การส�งเสริมกิจกรรมท่ีมีการให"การศึกษา หรือเพ่ิม
การให"การศึกษาและเรียนรู"ร�วมกันในกิจกรรมท�องเท่ียว การจัดกิจกรรมท่ีก�อให"เกิดการปฏิสัมพันธ$
และการเรียนรู"ร�วมกันระหว�างนักท�องเท่ียวผู"ประกอบการ และชุมชน  
  การจัดการป�องกันและลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อม ซ่ึงอาจจะมีการกําหนดแนวทาง
อย�างเช�น การกําหนดมาตรฐาน และดําเนินการเก็บ กําจัดขยะมูลฝอย และควบคุมการใช"บรรจุภัณฑ$
ท่ีก�อให"เกิดขยะมูลฝอยในแหล�งท�องเท่ียวการควบคุมการออกแบบอาคาร การก�อสร"าง และการจัด         
ภูมิทัศน$ให"เหมาะสม สอดคล"องกับพ้ืนท่ีการเข"มงวดกวดขันตอนกิจกรรมท่ีอาจทําลายสิ่งแวดล"อม  
  การสร"างการมีส�วนร�วมของชุมชน ซ่ึงอาจจะมีการดําเนินการอย�างเช�น การสนับสนุน 
การรวมกลุ�มของประชาชน ชุมชน เพ่ือการจัดการพ้ืนท่ีท�องเท่ียว จัดอบรมให"ความรู" ความเข"าใจ ใน
บทบาทของชุมชนในการมีส�วนร�วมในกระบวนการท�องเที่ยว โดยเน"นการเรียนรู" การวางแผน        
การปฏิบัติการ และการประเมิน  
  โดยสรุปในการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนเป-นแนวคิดท่ีพยายามแก"ไขป6ญหา                             
การท�องเท่ียว โดยมุ�งหวังให"กิจกรรมการท�องเท่ียวไม�ก�อให"เกิดการทําลายสังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล"อมของชุมชนและต"องเป-นกิจกรรมท่ีเข"าไปส�งเสริมให"ความรู"แก�นักท�องเท่ียว รวมท้ังชุมชน
ท"องถิ่นจะต"องมีบทบาทในการส�งเสริมกิจกรรมทางการท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน โดยการวางแผน                   
การพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน เพราะผลท่ีเกิดข้ึนจากการท�องเท่ียวจะกระทบถึงชุมชนและสังคม
รวมถึงประชาชนในชุมชนมีส�วนร�วมในการพัฒนา 
  
7. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
 การท�องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism: CBT) เป-นรูปแบบ                          
การท�องเท่ียวท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว แตกต�างอย�างสิ้นเชิงจากการท�องเท่ียวโดยท่ัวไป ซ่ึงผู"ท่ีจะนํา
แนวคิดนี้ไปปฏิบัติควรต"องทําความเข"าใจถึงเบื้องหลัง ความหมาย ความคิด หลักการ และ
องค$ประกอบท่ีสําคัญของการท�องเท่ียวโดยชุมชน   
           7.1 ความหมายของการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  การนําเสนอการท�องเท่ียวอันเป-นทางเลือกใหม�นี้มีชื่อเรียกอย�างหลากหลาย เช�น 
Green Tourism, Bio Tourism, Sustainable Tourism, Conservation Tourism, Responsible 
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Tourism และการจัดการท�องเท่ียวท่ีนิยมและแพร�หลายท่ีสุดในเวลานี้และมีนัยยะเชิงความหมายท่ี
เข"าใกล"กับการท�องเท่ียวโดยชุมชนมากท่ีสุด คือ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) และบางครั้ง
อาจเรียกว�า "การท�องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน (Community-based Ecotourism)  
  ในป6จจุบันคําว�า “Ecotourism” ได"รับความนิยมมากในระดับสากล ในขณะท่ีการมี
ส�วนร�วมของชุมชนก็ได"รับการยอมรับมากข้ึนด"วยเช�นกัน ในป� 2545 องค$การสหประชาชาติประกาศ
ให"เป-นป�สากลว�าด"วยการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ (International Year of  Ecotourism: IYE) จึงเกิด                 
คําว�า Community Based Ecotourism: CBET (พจนา สวนศรี, 2546: 14) ส�วนโครงการท�องเท่ียว
เพ่ือชีวิตและธรรมชาติ (2540 ในพจนา สวนศรี, 2546: 14) ได"กล�าวถึง การท�องเท่ียวชุมชนว�า 
หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีคํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล"อม สังคมและวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป-นเจ"าของมีสิทธิในการจัดการดูแลเพ่ือให"
เกิดการเรียนรู"แก�ผู"มาเยือน นอกจากนี้ โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข�ายการท�องเท่ียว
โดยชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2545: 39) ได"กล�าวถึง การท�องเท่ียวชุมชนว�า 
หมายถึง การท�องเท่ียวท่ีชุมชนเป-นผู"ดําเนินการ ต้ังอยู�บนฐานคิดท่ีว�า ชาวบ"านทุกคนเป-นเจ"าของ
ทรัพยากรและเป-นผู"มีส�วนได"ส�วนเสียจากการท�องเท่ียว นําเอาทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในท"องถ่ิน                 
ท้ังด"านธรรมชาติ ประวัติศาสตร$ วัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังวิถีชีวิตความเป-นอยู�และวิถีการผลิตของ
ชุมชน มาใช"เป-นป6จจัยหรือต"นทุนสําคัญในการจัดการท�องเที่ยวอย�างเหมาะสม เพื่อก�อให"เกิด
ประโยชน$ต�อท"องถ่ินท้ังในด"านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมท้ังมีการใช"ทรัพยากรอย�างยั่งยืน
ไปถึงคนรุ�นลูกหลาน  
  จากท่ีกล�าวมาสามารถสรุปได"ว�า “การท�องเท่ียวชุมชน” หมายถึง การท�องเท่ียว
รูปแบบหนึ่งท่ีเน"นถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล"อม สังคมและวัฒนธรรม ดําเนินการโดยชุมชน ชุมชน
เป-นเจ"าของทรัพยากรและเป-นผู"มีส�วนได"ส�วนเสียจากการท�องเที่ยว รวมถึงมีลักษณะเหมือนกับ 
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีเน"นในเรื่องของสิ่งแวดล"อม 
 7.2 หลักการของการท�องเท่ียวโดยชุมชน  
  การกําหนดหลักการนี้เป-นไปเพ่ือให"เห็นจุดยืนของการท�องเท่ียวโดยชุมชน ท่ีใช"    
การท�องเท่ียวเป-นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ได"แก� (พจนา สวนศรี, 2546: 12-13) 

1. ชุมชนเป-นเจ"าของ 
2. ชาวบ"านเข"ามามีส�วนร�วมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 
3. ส�งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 
5. มีความยั่งยืนด"านสิ่งแวดล"อม 
6. คงเอกลักษณ$และวัฒนธรรมท"องถ่ิน 
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7. ก�อให"เกิดการเรียนรู"ระหว�างคนต�างวัฒนธรรม 
8. เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต�างและศักด์ิศรีของความเป-นมนุษย$ 
9. เกิดผลตอบแทนท่ีเป-นธรรมแก�คนท"องถ่ิน 
10. มีการกระจายรายได"สู�สาธารณะประโยชน$ของชุมชน 

  การท่ีจะให"ชุมชนดําเนินการท�องเท่ียวตามหลักการดังกล�าวข"างต"น มีความจําเป-นท่ี
จะต"องเตรียมความพร"อมและสร"างความเข"มแข็งให"กับชุมชนในการจัดการท�องเท่ียว ในขณะเดียวกัน
ก็ต"องรณรงค$กับคนในสังคมให"เห็นความแตกต�างของการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวท่ัวไป 
กระตุ"นให"เห็นความสําคัญและการเป-นนักท�องเท่ียวแบบการท�องเท่ียวโดยชุมชนให"มากข้ึน เพ่ือสร"าง
การรับรู"และความเข"าใจต�อบทบาทของชุมชนท"องถ่ินในการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและสืบสาน
วัฒนธรรมด้ังเดิม 

 7.3 กําเนิดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
       ช�วงท่ีโลกต่ืนตัวเรื่องการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนและหาทางเลือกใหม�ของการท�องเท่ียว 
ช�วงป� 2535-2540 การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  (Ecotourism) เข"ามาเป-นกระแสใหม�และกระแสใหญ�              
ในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวไทย  โดยการผลักดันของการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย  ในขณะท่ี                      
การท�องเท่ียวโดยชุมชน(Community Based Tourism: CBT) เริ่มก�อตัวข้ึนเติบโตคู�ขนานไปกับการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  โดยการทํางานในระดับพื้นที่ของโครงการท�องเที่ยวเพื่อชีวิตและธรรมชาติ 
(REST)  ซ่ึงในช�วงดังกล�าว ชื่อท่ีเรียกการท�องเท่ียวรูปแบบใหม� มีหลากหลายชื่อ  อาทิ การท�องเท่ียว
เชิงอนุรักษ$ การท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การท�องเท่ียวสีเขียว 
                หลังวิกฤตเศรษฐกิจป� 2540 รัฐบาลไทยใช"การท�องเท่ียวเป-นตัวกระตุ"นเศรษฐกิจ                      
โดยประกาศให"ป� 2541-2542 เป-นป�ส�งเสริมการท�องเท่ียวไทย (Amazing Thailand) ในป� 2544                   
มีโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ$ (One Tambon One Product: OTOP)  หลังป� 2545                      
การท�องเท่ียวลงไปในชนบทหลากหลายรูปแบบ ในป� 2547  มีการให"มาตรฐานโฮมสเตย$ หรือเรียกชื่อ
อย�างเป-นทางการว�า “ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท”   
                ณ ป6จจุบัน หากให"ชุมชนนิยามตนเองว�าเรียกชื่อการดําเนินการท�องเท่ียวของตนว�า
ชื่ออะไร พบว�ามีชื่อเรียก 4 ชื่อด"วยกันในกลุ�มชุมชนท่ีทําการท�องเท่ียวโดยชุมชน ได"แก� การท�องเท่ียว    
เชิงอนุรักษ$ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวโดยชุมชน และการท�องเท่ียวแบบโฮมสเตย$ 

 7.4 องค4ประกอบของการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน 
  องค$ประกอบหลักของ CBT มีอยู� 4 ด"าน กล�าวคือ 1. ด"านทรัพยากรธรรมชาติและ                     
วัฒนธรรม 2. ด"านองค$กรชุมชน 3. ด"านการจัดการ 4. ด"านการเรียนรู"ประเด็นสําคัญของแต�ละ
องค$ประกอบของ CBT ได"แก� (พจนา สวนศรี, 2546: 15) 
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1. ด"านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนแต�ละชุมชนย�อมมีฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ$ และมีวิถีการผลิตท่ีสามารถพ่ึงพาและใช"ทรัพยากรธรรมชาติอย�าง
เหมาะสมและยั่งยืน ดังนั้นชุมชนย�อมมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีเป-นเอกลักษณ$เฉพาะถ่ินท่ีถ่ินเอง      
ไม�สมารถลอกเลียนแบบได" 

2. ด"านองค$กรชุมชน ในแต�ละชุมชนจะต"องมีระบบสังคมท่ีเก้ือกูลและเข"าใจซ่ึงกัน
และกันกัน มีปราชญ$และผู"เชี่ยวชาญในทักษะด"านต�าง ๆ อย�างหลากหลาย และชุมชนเป-นผู"บริหาร
จัดการและเข"ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนาด"วยตนเอง 

3. ด"านการจัดการ  ลักษณะการจัดการท�องเท่ียวย�อมต"องมีกฎเกณฑ$ในการจัดการ
สิ่งแวดล"อม วัฒนธรรม และการท�องเท่ียวอย�างชัดเจน มีองค$กรหรือกลไลในการบริหารจัดการ เพ่ือ
จัดการการท�องเท่ียวและเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนได"อย�างเก้ือกูลกัน รวมถึงมีการ
กระจายผลประโยชน$ท่ีเป-นธรรม จัดต้ังกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน$ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนนั้น ๆ อย�างเป-นธรรม 

4. ด"านการเรียนรู" ลักษณะของกิจกรรมการท�องเท่ียวจะต"องสามารถสร"างการรับรู"                  
ความเข"าใจ และยอมรับในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง มีระบบการจัดการให"เกิดกระบวนการ
เรียนรู"ท่ีชัดเจนระหว�างชาวบ"านกับผู"มาเยือน สร"างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมในชุมชนให"ผู"มาเยือนเข"าใจและยอมรับวิถีชีวิตอันดีงาม  
  การท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย�างเป-นองค$รวม การท�องเที่ยว                  
มีความสัมพันธ$ กับการพัฒนาชุมชนอย�างเป-นองค$รวม เนื่องจากทรัพยากรการท�องเที่ยว                
กับทรัพยากรที่ชุมชนใช"เป-นฐานการผลิตเป-นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคมเป-น       
ตัวขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร"างสัมพันธ$กันภายในชุมชนและการสัมพันธ$กับ
ภายนอก ควรจะเชื่อมโยงให"เห็นการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย�างเป-นองค$รวม   

 7.5 ความแตกต�างระหว�างการท�องเท่ียวโดยชุมชนกับการท�องเท่ียวรูปแบบอ่ืน 
  Ecotourism ภาษาราชการเรียกว�า การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ แต�หลายชุมชนหรือ

หลายองค$กร เรียก การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$ ซ่ึงความแตกต�างของอีโคทัวร$ริซ่ึมกับการท�องเท่ียวโดย
ชุมชน การท�องเท่ียวโดยชุมชน คือ เน"นท่ีชุมชนเป-นศูนย$กลางในการทํางาน แต�การท�องเท่ียวเชิง
อนุรักษ$ ยึดธรรมชาติเป-นศูนย$กลาง ชุมชนเป-นเพียงองค$ประกอบหนึ่ง 
                 โฮมสเตย$ (Homestay) ภาษาราชการเรียกว�า ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มีความ
แตกต�างจาก การท�องเท่ียวโดยชุมชน คือ เน"นบ"านเป-นศูนย$กลาง แต�การท�องเท่ียวโดยชุมชนให"
ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของชุมชน มีการบริหารจัดการท่ีชัดเจนในรูปองค$กรชุมชน 
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  การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนแบบบูรณาการ การจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชน                              
แบบบูรณาการ ดําเนินการไปภายใต"การประสานประโยชน$ของการพัฒนาด"านต�าง ๆ เข"าด"วยกัน 
ครอบคลุมทั้งมิติด"านสิ่งแวดล"อม มิติด"านเศรษฐกิจ และมิติด"านสังคมและวัฒนธรรม อันเป-น
การผสมผสานการพัฒนาด"านต�าง ๆ  ท้ัง 3 มิติอย�างเป-นองค$รวม (โครงการประสานงานวิจัยและ
พัฒนาโครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข�ายการท�องเท่ียวชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2545: 40-41) 

1. มิติด"านสิ่งแวดล"อม มุ�งกระตุ"นชาวบ"านในชุมชนให"ตระหนักถึงความสําคัญขอการ
อนุรักษ$และการคุ"มครองด"านสิ่งแวดล"อม ก�อให"เกิดการเรียนรู"และร�วมมือกันในการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อม
และทรัพยากรธรรมชาติ รู"ป6ญหาผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อมจากการท�องเท่ียว เพ่ือจํากัดการพัฒนา
และดําเนินการจัดการท�องเท่ียว โดยพยายามหลีกเลี่ยงให"เกิดผลกระทบด"านสิ่งแวดล"อมให"น"อยท่ีสุด 

2. มิติด"านเศรษฐกิจ มุ�งให"ชาวบ"านมีรายได"เสริมจากการท�องเท่ียว โดยการนําฐาน
ทรัพยากรซ่ึงเป-นสินทรัพย$รวมหรือสมบัติสาธารณะมาเป-นต"นทุนในการจัดการท�องเ ท่ียว                                 
มีการกระจายรายได"อย�างเสมอภาคและยุติธรรม และที่สําคัญชาวบ"านส�วนใหญ�ในชุมชนเห็น
พ"องต"องกันท่ีจะนําฐานทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ท้ังธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสถานท่ี                            
ทางประวัติศาสตร$ มาพัฒนาเป-นแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน  
   ในการจัดการท�องเที่ยวเพื่อให"การดําเนินการท่ีเหมาะสม และเป-นธรรมแก�
สมาชิกในชุมชน ควรมีการกระจายรายได"อย�างทั่วถึงและยุติธรรม ผลกําไรท่ีได"กระจายสู�ชุมชน
อย�างแท"จริง   ประชาชนเป-นผู"ดําเนินการท�องเท่ียว และควบคุมการเติบโตของการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีของตน                      
โดยไม�ขัดแย"งกับการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล"อม และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม                    
เปsดโอกาสให"ชาวบ"านทุกครัวเรือนเข"ามามีส�วนร�วม 

3. มิติด"านสังคมและวัฒนธรรม มุ�งใช"กิจกรรมต�าง ๆ  รองรับการพัฒนาการท�องเท่ียว
อย�างสร"างสรรค$ ส�งเสริมให"มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ของคนต�างวัฒนธรรม เพ่ือความเข"าใจและ
ตระหนักในคุณค�าของวัฒนธรรมท"องถ่ิน ซ่ึงอาจมีการจัดการในรูปของ 1. การก�อต้ังจุดประชาสัมพันธ$
ข"อมูลการท�องเที่ยว 2. การก�อตั้งพิพิธภัณฑ$ท"องถิ่น 3. การรวบรวมภูมิป6ญญาด"านวรรณกรรม                    
มุขปาฐะ และ 4. การจัดทําเอกสารเผยแพร�ด"านภูมิป6ญญา 

 7.6 กระบวนการมีส�วนร�วม 
  การท�องเที่ยวในกรอบของแนวคิดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ป6จจุบันมีการพัฒนา
แตกแขนงออกไปในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ$ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ                      
การท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ และการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ การจัดการ
ท�องเท่ียวแต�ละประเภทล"วนมีรูปแบบการจัดการท่ีอิงอยู�บนฐานทรัพยากรของชุมชน และสภาพเป-นจริง
ของชุมชน โดยมุ�งพัฒนาชุมชนไปสู�การพ่ึงตนเอง ชุมชนสามารถยืนอยู�ได"ด"วยฐานทรัพยากรท่ีมีอยู� 
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โดยยึดความต"องการของชุมชนเป-นสําคัญ (โครงการประสานงานวิจัยและพัฒนาเครือข�ายการท�องเท่ียว
ชุมชน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545: 40-41) 
  ท้ังนี้ในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชน ควรคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติให"ความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน และมีการเตรียมความพร"อม
ของชุมชน ด"วยการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม รวมท้ังวัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิป6ญญาของท"องถ่ิน เพ่ือพัฒนาไปสู�การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน  
  ท่ีสําคัญในการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนชาวบ"านควรเข"าถึงทรัพยากร และมีส�วน
ร�วม ในการจัดการทรัพยากรท�องเท่ียวของท"องถ่ินโดยตรง รวมท้ังร�วมมือกันรักษาฐานทรัพยากรท่ีมี
อยู�ให"เป-นมรดกของคนรุ�นลูกหลานและรุ�นต�อๆ ไป อาทิ การรักษาป�าต"นน้ําไว"ให"เป-นแหล�งต"นน้ําลํา
ธาร ท่ีสําคัญของชุมชน และเป-นฐานสนับสนุนการเกษตรกรรมซ่ึงเป-นรายได"หลักของชุมชน    
  7.6.1 องค$ประกอบของการมีส�วนร�วมของประชาชนในการท�องเท่ียว 
   การมีส�วนร�วมของประชาชนระบุไว"ในขอบเขตของการท�องเท่ียวโดยราล$ฟ 
บัคลีย$ (Ralf Buckley, 1994) กําหนดขอบเขตของการท�องเท่ียว ครอบคลุมองค$ประกอบหลัก 4 ด"าน 
คือ 

1. องค$ประกอบด"านพ้ืนท่ี เป-นองค$ประกอบการมีส�วนร�วมของประชาชนใน
แหล�งท�องเท่ียวเป-นหลัก เนื่องด"วยอัตลักษณ$เฉพาะถ่ินรวมถึงแหล�งวัฒนธรรม และประวัติศาสตร$ท่ีสําคัญ
และเก่ียวเนื่องกับระบบนิเวศในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 

2. องค$ประกอบด"านการจัดการ การท�องเที่ยวที่มีการจัดการอย�างยั่งยืน                 
จะทําให"เกิดการท�องเที่ยวท่ีไม�มีผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมและสร"างสังคมการจัดการท่ียั่งยืน รวมถึง
ครอบคลุมการอนุรักษ$ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล"อมและการพัฒนาท�องเท่ียวอย�างมีขอบเขตและ
ถูกต"องตามกระบวนการจัดการ 

3. องค$ประกอบด"านกิจกรรมและกระบวนการ กล�าวคือ กระบวนการเรียนรู"
กิจกรรมการท�องเท่ียวและเรียนรู"ที่จะสร"างกระบวนการในการจัดการการท�องเท่ียว รวมถึงบริหาร
สภาพแวดล"อมและระบบนิเวศท่ีเอ้ือต�อการจัดการท�องเท่ียว องค$ประกอบดังกล�าวจะช�วยสร"างองค$
ความรู "และสร"างความตระหนักถึงจิตสํานึกที่ถูกต"องทั้งต�อนักท�องเที่ยว คนในชุมชม รวมถึง
ผู"ประกอบการท่ีเก่ียวข"อง 

4. องค$ประกอบด"านการมีส�วนร�วม การมีส�วนร�วมของชุมชนและคนใน
ท"องถ่ิน จะก�อให"เกิดประโยชน$แก�ท"องถ่ินรวมถึงสังคมแวดล"อม องค$ประกอบดังกล�าวจะช�วยกระจายรายได"              
สู�ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตให"ดียิ ่งขึ้น ท"ายท่ีสุดท"องถ่ินและชุมชนจะสามารถควบคุมการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างมีคุณภาพและยั่งยืนต�อไปได"ด"วยตนเอง 
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 7.7 การจัดการทรัพยากรการท�องเท่ียวท่ีเปQนโบราณสถาน 
  การจัดการทรัพยากรการท�องเที่ยวที่เป-นโบราณสถาน มีแนวทางการจัดการ       
5 แนวทาง คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: 218-222) 

7.7.1 การจัดการให"เป-นแหล�งเรียนรู" โดยทั่วไปแล"ว นักท�องเที่ยวที่สนใจแหล�ง
ท�องเที่ยวที่เป-นโบราณสถาน คาดหวังว�าจะได"รับความรู"เกี่ยวกับแหล�งท�องเที่ยวตามสมควร 
ก�อนท่ีจะนึกถึงองค$ประกอบด"านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะนักท�องเที่ยวที่อยู�ต�างภูมิภาคและต�างวัฒนธรรม                           
เพ่ือเปรียบเทียบระยะทางประวัติศาสตร$ เพ่ือทําความเข"าใจในวัฒนธรรมและความคิดของคนในสมัย
เดียวกัน ในส�วนของนักท�องเท่ียวท"องถ่ิน การท�องเท่ียวในแหล�งโบราณสถานเป-นความภาคภูมิใจท่ีได"
เห็นความเจริญพัฒนาการของประเทศตนเอง การจัดการเรื่องของการให"ความรู"จึงเป-นเรื่องที่มี
ความสําคัญ แนวทางการจัดการได"แก�  

1. ข"อมูลของโบราณสถาน เพื่อศึกษาความเป-นมาของโบราณสถานตาม
หลักฐานท่ีมีอยู� ความสําคัญของตัวโบราณสถานในเชิงประวัติศาสตร$ ลักษณะทางสถาป6ตยกรรม 
ลักษณะทางศิลปกรรมภูมิป6ญญา รวมท้ังความเชื่อของท"องถิ่นเก่ียวกับโบราณสถาน เช�น ตํานาน 
นิทานท"องถ่ิน เป-นต"น โดยจัดออกมาในรูปของหนังสือ แผ�นพับ แผ�นป�าย โดยใช"ข"อความท่ีเข"าใจง�าย
และควรแปลเป-นภาษาต�างประเทศ เพ่ือให"ความรู"แก�นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ 

2. การจัดให"มีศูนย$ข"อมูลที่แหล�งโบราณสถาน โบราณสถานบางแห�งมี
ลักษณะเป-นกลุ�มโบราณสถาน เช�น พระราชวัง วัด หรือแหล�งท่ีอยู�อาศัย ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกว"าง ประกอบไปด"วย 
โบราณสถานท่ีมีความหลากหลายท้ังทางประวัติศาสตร$ รูปแบบสถาป6ตยกรรม และศิลปกรรม ดังนั้น
ควรจัดให"มีศูนย$ข"อมูลบริการนักท�องเท่ียวในแหล�งโบราณสถาน เพ่ือให"ความรู"ด"านภาพรวมของกลุ�ม
โบราณสถาน รวมทั้งแสดงความแตกต�างของแต�ละสมัย โดยจัดแสดงในลักษณะภาพถ�าย                         
แผนผังคําอธิบายท่ีนักท�องเท่ียวสามารถหาความรู"ได"ด"วยตนเอง หรืออาจมีวิทยากรอธิบาย ศูนย$ข"อมูล
อาจมีหนังสือนําชมโบราณสถาน ภาพถ�าย ของที่จําเป-นสําหรับนักท�องเท่ียว เช�น ท่ีนั่งพักผ�อน                    
ห"องสุขา บริการฝากสิ่งของ และติดตามของหาย เป-นต"น  

3. จัดให"มีวิทยากรนําชม วิทยากรนําชมควรเป-นผู"มีความรู"เก่ียวกับโบราณสถาน
แห�งนั้นอย�างดีเยี่ยม มีความรู"ในด"านการศึกษาเปรียบเทียบกับงานในภูมิภาคอ่ืน มีมนุษย$สัมพันธ$ท่ีดี 
อันเป-นพ้ืนฐานท่ีจําเป-นอย�างยิ่งในการให"ความเชื่อถือ 

7.7.2 การจัดการด"านภูมิทัศน$ ภูมิทัศน$ของแหล�งโบราณสถานเป-นป6จจัยสําคัญใน
การจัดการทรัพยากรอย�างหนึ่ง มีความสะอาดของสถานที่หรือขอบเขตของพื้นที่เป-นพื้นฐาน                    
โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้  

1. ปรับพื้นที่ให"เป-นไปตามลักษณะเดิม เพื่อไม�ให"เกิดพื้นที่ ต�างระดับใน
ขอบเขตท่ีโบราณสถานต้ังอยู� หรือหากเป-นโบราณสถานท่ีสร"างใกล"เคียงกันแต�ต�างสมัยทําให"ระดับผิว
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พ้ืนดินต�างกัน ต"องหาทางจัดการให"เกิดความเชื่อมต�อ โดยปรับพ้ืนท่ีให"ลาดเท แทนการลดระดับเพ่ือ
สะดวกแก�การเดิน ระดับพ้ืนผิวควรปลูกหญ"าตัดเรียบ และดูแลสมํ่าเสมอ 

2. ปลูกพันธุ$ไม"ในพ้ืนท่ีโบราณสถาน พันธุ$ไม"ท่ีปลูกควรเป-นพ้ืนถ่ินท่ีไม�สูงเกิน
กว�าโบราณสถาน ปลูกในตําแหน�งท่ีสมควรร�างไว"ในแบบแปลนสําหรับจัดภูมิทัศน$ ในกรณีท่ีมีต"นไม"
ใหญ�มาแต�เดิม หากไม�เป-นอันตรายต�อตัวโบราณสถานควรรักษาไว" การปลูกพันธุ$ไม"ในพ้ืนท่ีต"องทับ
โดยรอบคอบ รูปแบบของการจัดทําต"องให"ความสําคัญต�อโบราณสถาน  

3. การจัดการด"านบริการพ้ืนท่ี คือ การจัดการด"านความสะดวกแก�นักท�องเท่ียว 
แนวทางการจัดการด"านบริการ ได"แก� ด"านการคมนาคม จัดการให"มีเส"นทางคมนาคมมายัง
โบราณสถานได"สะดวก รวมท้ังจัดการให"มีเส"นทางติดต�อไปยังโบราณสถานแห�งอ่ืนได" ทําป�ายบอก
เส"นทางไปยังแหล�งโบราณสถาน ทําเครื่องหมายสัญลักษณ$ของแหล�งท�องเท่ียว และป�ายจราจรท่ี
ชัดเจนมีขนาดตามมาตรฐานสากล 

7.7.3 ด"านการอํานวยความสะดวก จัดการให"มีท่ีจอดรถ ท่ีสามารถรองรับรถขนส�ง
นักท�องเท่ียวขนาดใหญ�ได" ท่ีจอดรถควรอยู�นอกขอบเขตโบราณสถานเพื่อไม�ให"โบราณสถานได"รับ
ผลกระทบจากความสั่นสะเทือน และมลภาวะทางฝุ�นควันได" จัดทําทางเดินเท"าไปยังแหล�ง
โบราณสถาน รวมท้ังแสงสว�าง ห"องสุขา ร"านขายของท่ีระลึก ท้ังหมดท่ีได"กล�าวมาต"องทําจากวัสดุท่ีมี
ความกลมกลืนกับโบราณสถาน ต"องไม�ใช�สิ่งท่ีทําให"เกิดลักษณะเด�นข�มโบราณสถาน การออกแบบ
อาคารต"องให"มีความสูงน"อยกว�าโบราณสถาน อยู�ในตําแหน�งท่ีไม�บังภูมิทัศน$ของโบราณสถาน ท้ังควร
ปลูกพันธุ$ไม"ท"องถ่ินตามแบบท่ีร�างข้ึนเพ่ือช�วยพรางลักษณะแปลกปลอมของอาคารท่ีก�อสร"างใหม� 
จัดหาท่ีนั่งพักผ�อน จัดหาท่ีท้ิงขยะมูลฝอยต้ังตามตําแหน�งท่ีสมควร จัดการเรื่องระบบน้ําในขอบเขต
โบราณสถาน ท้ังนี้การสร"างสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีต"องวางสายหรือท�อ ควรวางใต"พ้ืนดินและต"อง
ตรวจสอบให"มีความปลอดภัย 
   ด"านการพักแรม จัดให"มีการพักแรมในพ้ืนท่ีใกล"เคียงกับโบราณสถาน หากมี
ศักยภาพในการจัดการได" และท"องถ่ินนั้นเป-นสิ่งท่ีน�าสนใจควรแก�การพักแรม ซ่ึงอาจจัดในรูปแบบ
ของการพักรวมกับเจ"าของบ"าน (Home Stay) หรือในลักษณะของบ"านพัก (Guest House) ใน
รูปแบบท่ีไม�ขัดต�อระเบียบ และวัฒนธรรมของชุมชน ต"องเน"นเรื่องความสะอาด ปลอดภัยเป-นสําคัญด"วย 

7.7.4 การจัดการด"านความปลอดภัย เป-นการสร"างความปลอดภัยให"แก�นักท�องเท่ียว
และเป-นการสร"างความปลอดภัยให"กับโบราณสถาน ทั้ง 2 ประเภทนี้ ควรทําควบคู�กันไป                            
ควรคํานึงถึงตัวทรัพยากรด"านการจัดการความปลอดภัยเป-นสําคัญ ได"แก�  
   ความปลอดภัยของนักท�องเท่ียว ทําให"เกิดความม่ันใจในการท่ีจะเข"าชมแหล�ง
โบราณสถาน การจัดการท่ีควรทํา ได"แก�  
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1. การทําป�ายเตือนจุดอันตราย ได"แก� ทางเดินต�างระดับ บันไดสูงชัน ถนน
หรือทางลื่น ป�ายเตือนควรอยู�ในตําแหน�งท่ีสามารถมองเห็นได"ง�าย แต�ไม�ควรให"มีลักษณะเด�น  

2. การจัดบุคลากรเดินตรวจ โดยบุคลากรควรอบรมให"มีความสามารถในการ
ช�วยเหลือเบ้ืองต"นด"วย นอกเหนือไปจากการดูแลความปลอดภัยตามปกติ 

3. การจัดการให"มีการจําหน�ายอย�างเป-นธรรม สินค"าภายในแหล�งท�องเท่ียว
เดียวกันควรมีราคาเท�ากัน ปsดราคาที่ตัวสินค"าอย�างเปsดเผย สินค"ามีคุณภาพ ไม�จําหน�ายสินค"าท่ี
เอาเปรียบนักท�องเท่ียวท้ังราคาและคุณภาพ  

4. การจัดบริการติดตามของหาย สิ่งของท่ีนักท�องเท่ียวลืมหรือทําหาย ควรมี
บริการให"ผู"ท่ีเป-นเจ"าของสามารถติดตามได" โดยจัดให"มีห"องเก็บของ เพ่ือติดตามได"ง�าย  
   ความปลอดภัยของโบราณสถาน การนําโบราณสถานมาใช"เป-นทรัพยากรเพ่ือ                 
การท�องเท่ียวย�อมขัดกับวัตถุประสงค$หลักในอดีต นอกจากนั้นโบราณสถานยังมีอายุยาวนาน วัสดุใน
การก�อสร"างย�อมเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติ เช�น ไม�สามารถรับนักท�องเท่ียวได"ในจํานวนมาก  เป-นต"น 
การรักษาความปลอดภัยของโบราณสถานจึงมีความสําคัญเป-นอย�างมาก การจัดการท่ีควรทําได"แก�  

1. การควบคุมการใช"งาน หมายถึง การรับส�งนักท�องเที่ยวจํานวนมาก
ในแต�ละครั้งท่ีอาจ ทําให"โบราณสถานไม�สามารถรับภาระได" เสื่อมสภาพหรือหักพังเร็วเกินควร ถือว�า
เป-นตัวเร�งในการทําลายโบราณสถานด"วย การควบคุมอาจจํากัดจํานวนผู"เข"าชมแต�ละครั้ง  หรือไม�
อนุญาตให"เข"าชมภายในอาคารให"ชมได"แต�ภายนอกเท�านั้น 

2. การควบคุมนักท�องเท่ียว นักท�องเท่ียวท่ีขาดจิตสํานึกคึกคะนอง ย�อมขาด
ความรับผิดชอบต�อทรัพย$สินส�วนรวม พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเสมอ ได"แก� ป{นป�ายโบราณสถาน ขีดเขียน
สลักเพ่ิมเติม สกัด กะเทาะ ลบ ต�อเติม การถ�ายภาพในห"องจัดแสดงอาจก�อให"เกิดความเสียหายต�อ
โบราณวัตถุ เป-นต"น  

3. การควบคุมสภาพแวดล"อม สภาพแวดล"อมเป-นองค$ประกอบเสริมให"
โบราณสถานทรงคุณค�า และยืดอายุเวลาของโบราณสถานออกไปให"คนในอนาคตได"รับประโยชน$ใน
ด"านการศึกษา หาความรู" รวมท้ังประโยชน$อ่ืนท่ีเอ้ืออํานวย โดยทําหน"าท่ีดังนี้ การป�องกันการบุกรุก
พ้ืนท่ี การป�องกัน การสั่นสะเทือน การป�องกันมลภาวะทางเสียง การป�องกันมลภาวะทางสิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย  

7.7.5 การจัดการให"ชุมชนมีส�วนร�วมชุมชนท่ีโบราณสถานต้ังอยู�ถือได"ว�าเป-นผู"ท่ี
ได"รับผลกระทบจากแหล�งท�องเท่ียวท้ังด"านบวกและด"านลบชุมชนจึงควรมีส�วนในการจัดการทรัพยากรการ
ท�องเที่ยวของตนด"วย เพื่อนําเอาข"อคิดเห็นและข"อจํากัดทางด"านต�าง ๆ  มาพิจารณาร�วมกันให"เกิด
ประโยชน$ต�อชุมชนและแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือให"ทรัพยากรมีความยั่งยืน ป6ญหาท่ีชุมชนควรมีส�วนร�วม
ในการจัดการแก"ไขท่ีเป-นพ้ืนฐาน คือ ป6ญหาด"านผลกระทบได"แก�   
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1. ผลกระทบทางบวก ท่ีชุมชนได"รับอันเกิดจากผลการท�องเท่ียวเป-นการมอง
ในภาพรวม และมักจะเกิดกับผู"ท่ีมีศักยภาพ มีความต่ืนตัว มีสถานภาพสูงในชุมชนของตนมากกว�าท่ี
จะได"รับทุกคน ในทางพ้ืนฐานได"แก�  
     โอกาสในการค"า เป-นการค"าท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน เช�น สินค"าพ้ืนเมือง 
อาหารพ้ืนเมือง ผลผลิตจากหัตถกรรม ของท่ีระลึก เป-นต"น 
     โอกาสในการรองรับนักท�องเท่ียว เป-นการรองรับในรูปแบบของการพักกับ
ครอบครัว หรือในรูปของท่ีพัก 
     โอกาสในการได"รับสิ่งอํานวยความสะดวก เป-นโอกาสท่ีเกิดจากการพัฒนา
แหล�งท�องเท่ียว เช�น เส"นทางคมนาคม พาหนะรับจ"างท่ีมีจํานวนมากข้ึน และอ่ืน ๆ  ท่ีเหมาะสมกับ
การพัฒนาแหล�งนั้นๆ 

2. ผลกระทบทางลบ มักเกิดข้ึนกับคนหมู�มากในชุมชน การจัดทรัพยากร
การท�องเท่ียวท่ีไม�ได"ให"ชุมชนมีส�วนร�วม จึงเป-นการสร"างความเดือดร"อนให"กับชุมชน ผลกระทบทางลบ 
ท่ีเป-นพ้ืนฐานได"แก�  

     การขัดแย"งทางวัฒนธรรม การท่ีนักท�องเท่ียวนําเอาวัฒนธรรมของตนมา
ปฏิบัติในกลุ�มชนท่ีต�างวัฒนธรรมกันย�อมเกิดความขัดแย"งได" 

     ความแออัดและมลภาวะ เม่ือนักท�องเท่ียวเดินทางเข"าสู�แหล�งท�องเท่ียว 
ทําให"เกิดภาวะความแออัดในชุมชน และมลภาวะทางด"านเสียงรถยนต$  เครื่องยนต$ ควันและกลิ่นจาก
เครื่องยนต$ ทําให"เกิดความเครียดกับคนในชุมชน  

     การรุกล้ําความเป-นส�วนตัว เป-นสภาวะทางจิตใจเม่ือนักท�องเท่ียวต"องการ
เรื่องราวทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ทําให"มีผลต�อการรุกล้ําความเป-นส�วนตัว เช�น การเข"าชมบ"าน
การถ�ายภาพกับสถานท่ีส�วนบุคคล เป-นต"น 

     ความปลอดภัยในทรัพย$สิน ถ"าบุคคลที่เข"ามายังแหล�งท�องเที่ยวมาหา
ประโยชน$โดยไม�สุจริต ก�อให"เกิดผลในเรื่องของความไม�ปลอดภัยในทรัพย$สินข้ึน 

          ผลกระทบท้ังสองด"านท้ังด"านบวก และด"านลบซ่ึงเป-นพ้ืนฐานท่ีได"กล�าว
มาแล"ว ควรได"รับการดูแลโดยจัดการให"ชุมชนมีส�วนร�วมในเรื่องของป6ญหา วิธีการแก"ป6ญหา รวมท้ัง
ความต"องการของชุมชนความสะอาด ความเป-นระเบียบของชุมชน โดยยึดถือวิถีชีวิตท่ีปฏิบัติอยู�เป-นหลัก 
เพ่ือให"เกิดความร�วมมือท่ีดีต�อกัน และเป-นแนวทางจัดการท่ีดีท่ีสุดกับแหล�งทรัพยากรการท�องเท่ียวทุกแห�ง  
          พอจะสรุปได"ว�าการจัดการทรัพยากรในแหล�งท�องเท่ียว โดยท่ีชุมชนเข"ามา
มีส�วนร�วมในการจัดการท�องเท่ียวโดยตรง นําเอาทรัพยากรท�องเท่ียวทางธรรมชาติ และประวัติศาสตร$ 
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรม มาใช"เป-นฐานในการจัดการท�องเท่ียวภายใต"กรอบแนวคิดการจัดการอย�าง
ยั่งยืน และมีการผสมผสานพัฒนาธุรกิจท�องเที่ยวกับการพัฒนาด"านสังคม และการคุ"มครองด"าน
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สิ่งแวดล"อม พร"อมท้ังคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติในพ้ืนท่ีเป-นรูปแบบของการ
จัดการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืน ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้คณะผู"วิจัยจึงนําแนวคิดการท�องเท่ียวชุมชน เป-น
แนวคิดหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 
 
8. บริบทพ้ืนท่ีในการทําวิจัยของชุมชนชาวไทยพวน  

 ในส�วนนี้ผู"วิจัยได"ศึกษาเอกสาร (Documentary Analysis) จากข"อมูลทั่วไปของ                   
จังหวัดนครนายก เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข"อง เพื่อให"เกิดความเข"าใจในเรื่องการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก ดังมีรายละเอียดต�อไปนี้ (จังหวัดนครนายก, 2558; สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 2557) 
 8.1 ข�อมูลท่ัวไปของจังหวัดนครนายก  

  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก (2557) จังหวัดนครนายกเป-นเมืองท่ีมี
หลักฐานว�าเคยเป-นเมืองโบราณมาต้ังแต�สมัยทวารดี เนื่องจากสภาพเมืองเก�าท่ีตําบลดงละคร (เมือง
ลับแล) เป-นตัวเมืองท่ีตั้งอยู�บนท่ีสูงมีลักษณะเป-นเกาะกลางทุ�ง ดังมีหลักฐานคือ กําแพงเนินดินและสัน
คูเมืองท่ีตําบลดงละคร ซ่ึงเป-นพ้ืนท่ีเมืองเก�า แต�ชื่อ “นครนายก” นั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว�า
เมืองหน"าด�านทางทิศตะวันออก ในรัชสมัยพระเจ"าอู�ทอง ถึง พ.ศ.2437 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล"าเจ"าอยู�หัว ทรงจัดการปกครองโดยการแบ�งเป-นมณฑล นครนายกจัดอยู�ในมณฑล
ปราจีนบุรี จนถึง พ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ"าครองเรือน เปลี่ยนเป-นตําแหน�งข"าหลวง
ประจําจังหวัดแทน จนใน พ.ศ. 2486-2489 ได"โอนนครนายกไปรวมกับปราจีนบุรี และสระบุรี
หลังจากนั้นจึงได"แยกเป-นจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกป6จจุบันในช�วงสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อว�า 
“บ"านนา” เป-นดินแดนท่ีเป-นป�าและเป-นท่ีดอน เพาะปลูกไม�อุดมสมบูรณ$และมีป�าไม"ชุกชุม ผู"คนอพยพ 
ไปอยู�ท่ีอ่ืนจนกลายเป-นเมืองร"าง ต�อมาได"มีการเลิกภาษีนาเพ่ือให"คนอพยพกลับถ่ินเดิม จนเป-นชุมชนใหญ�
และเรียกชื่อเมืองว�า “เมืองนายก”คือ ยกเลิกภาษี ภายหลังจึงกลายเป-นนครนายกจนทุกวันนี้  
อีกเหตุผลหนึ่ง คือ สมัยก�อนการปกครองท้ังฝ�ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองด"านใต" และสมุหนายก
ปกครองท้ังฝ�ายพลเรือนและทหารในหัวเมืองฝ�ายเหนือ พ้ืนท่ีเดิมของจังหวัดนครนายกนั้นเป-นพ้ืนท่ีท่ี
เคยอยู�สังกัดกับสมุหกลาโหมแต�ภายหลังถูกโอนให"อยู�ภายใต"การดูแลของสมุหนายก พ้ืนท่ีตรงนี้จึงได"
ชื่อว�านครนายกนับแต�นั้นเป-นต"นมา  

  คําขวัญประจําจังหวัด เมืองในฝ6นท่ีใกล"กรุง ภูเขางาม น้ําตกสวย รวยธรรมชาติ
ปราศจากมลพิษ ดอกไม"ประจําจังหวัด ดอกไม"สุพรรณณิการ$ ซ่ึงจะออกดอกเต็มประมาณต"นเดือน
ธันวาคมถึงต"นเดือนมีนาคม 
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  สภาพภูมิศาสตร4  
  จังหวัดนครนายกต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหว�างเส"นรุ"ง 14 องศาเหนือ 

และเส"นแวงท่ี 10 องศาตะวันออก มีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ�านอําเภอองครักษ$ถึงจังหวัดนครนายก ระยะทาง 105 กิโลเมตร   
มีเนื้อท่ีประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 1,326,250 ไร� มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดกับ 
จังหวัดสระบุรี และ นครราชสีมา ทิศใต" ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัด
ปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดปทุมธานี  

  ลักษณะภูมิประเทศ  
  สภาพโดยท่ัวไปของจังหวัดนครนายกเป-นท่ีราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกของ

จังหวัดโดยท่ัวไปมักจะเป-นภูเขาสูงชันทอดเรียงไปในเขตอําเภอบ"านนา อําเภอเมืองนครนายก และ
อําเภอปากพลี โดยส�วนหนึ่งจะอยู�ในเขตบริเวณอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ซึ่งบริเวณนี้จะเป-น      
เขตรอยต�อระหว�าง 3 จังหวัดใกล"เคียงอันได"แก� จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ปราจีนบุรี ซ่ึงท้ังสามจังหวัดท่ีกล�าวไปนั้น จะมีทิวเขาติดต�อกับทิวเขาดงพญาเย็นซึ่งเป-นทิวเขา
สําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมียอดเขาสูงท่ีสุดของจังหวัด คือ ยอดเขาเขียว ซ่ึงต้ังอยู�ใน
ระดับท่ีมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,351 เมตร ส�วนทางตอนกลางและตอนใต"ของจังหวัดนั้น มักจะ
เป-นท่ีราบในบริเวณกว"าง และภูมิภาคส�วนหนึ่งจะเป-นท่ีราบดินดอนสามเหลี่ยมลุ�มแม�น้ําเจ"าพระยา
เรียกว�า “ท่ีราบกรุงเทพ” ลักษณะพ้ืนดินส�วนใหญ�จะเป-นพ้ืนดินปนทรายและดินเหนียว จึงเป-นแหล�ง
สําคัญท่ีเหมาะแก�การทําเกษตรกรรม ทําสวนผลไม"และการสร"างบ"านเรือน  

  ลักษณะภูมิอากาศ  
  จังหวัดนครนายกมีสภาพอากาศที่แห"งแล"ง และชุ�มชื้นสลับกันอย�างเห็นได"ชัดมี

ฤดูกาลท่ีแตกต�างกัน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน (เริ่มต้ังแต�เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม) ฤดูหนาว (เริ่มต้ังแต�
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ$) ฤดูร"อน (เริ่มต้ังแต�เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม) อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดป�ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส  

  สภาพสังคมและการปกครอง  
  จังหวัดนครนายก มีจํานวนประชากรประมาณ 255,065 คน แยกเป-นชาย 

126,028 คน หญิง 129,037 คน การปกครองแบ�งออกเป-น 4 อําเภอ 41 ตําบล 408 หมู�บ"าน มี
องค$การบริหารส�วนจังหวัด 1 แห�ง เทศบาลเมือง 2 แห�ง เทศบาลตําบล 3 แห�ง องค$การบริหาร
ส�วนตําบล 41 โดยอําเภอท้ัง 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอปากพลี อําเภอบ"านนา และอําเภอองครักษ$  

  สภาพเศรษฐกิจ  
  จังหวัดนครนายกนั้น ประชากรส�วนใหญ�เป-นครัวเรือนเกษตรกรรมจํานวน 25,568 

ครัวเรือน หรือเท�ากับร"อยละ 75 ทําการเกษตรเป-นอาชีพหลักได"แก�การกสิกรรม การทําปศุสัตว$และ
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การประมงนอกจากนี้ประกอบอาชีพการบริการ พาณิชยกรรม รับจ"าง และอ่ืน ๆ โดยสรุปอาชีพ
สําคัญ ๆ มีดังนี้  

1. การทํานา มีพ้ืนท่ีทํานาท้ังหมด 612,504 ไร� ประชากรส�วนใหญ� 90 % ทํานาหว�าน 
ผลผลิตข"าว โดยเฉลี่ยท้ังจังหวัดแบ�งเป-นข"าวนาป� (ข"าวไวแสง ผลผลติ 607 กก./ไร�ข"าวไม�ไวแสง
ผลผลิต 800กก./ไร�และข"าวนาปรัง (ข"าวไม�ไวแสงผลผลิต 800 กก./ไร�) โดยทั่วไปประสบป6ญหา
ดินเปรี้ยวและได"ผลผลิตปานกลาง  

2. การทําสวนไม"ผล มีพื้นที่ทําสวนไม"ผลไม"ยืนต"นประมาณ 53,857 ไร� ที่นิยม
ปลูกกันมากได"แก� การทําสวน ทุเรียน มะม�วง เงาะ ขนุน ส"มโอ มะปราง กระท"อน ไผ�เลี้ยง โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งมะปรางหวานและส"มปลอดสารพิษนับเป-นผลไม"ท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัดนครนายก มีผลผลิต
จากผลไม"ชนิดต�าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันตลอดทั้งป�ทํารายได"ให"แก�เกษตรได"ดีพอควรรายงานข"อมูล
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครนายก 8  

3. การปลูกไม"ดอกไม"ประดับ มีการเพาะปลูกในเขตอําเภอองครักษ$ ผู"ประกอบการ
ประมาณ 831 ราย ในพ้ืนท่ีประมาณ 1,700 ไร�มีการเพาะกล"าไม"จําหน�ายท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ�
จํานวนกว�าพันชนิด จนถือได"ว�าเป-นแหล�งเพาะกล"าไม"ดอกไม"ประดับท่ีใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย  

  การท�องเท่ียวและบริการ  
  จังหวัดนครนายก มีแหล�งท�องเที่ยวที่มีทัศนียภาพสวยงามมากและน�าสนใจมาก 

เช�น เข่ือนขุนด�านปราการชล น้ําตกสาลิกา น้ําตกลานรัก น้ําตกนางรอง น้ําตกกะอ�าง น้ําตกเหวนรก 
อุทยานวังตะไคร" ศาลหลักเมืองนครนายก อุทยานพระพิฆเณศ แหล�งโบราณคดีบ"านดงละคร 
หลวงพ�อเศียรนคร วัดพราหมณี วัดบุญนาครักขิตาราม วัดใหญ�ทักขิณาราม วัดคีรีวัน วัดเขานางบวช 
วัดเขาชะโงก ศาลเจ"าพ�อองครักษ$ ศูนย$เพาะพันธุ$ไม"ดอกไม"ประดับ และอ�างเก็บน้ําวังบอน เป-นต"น 
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แผนภาพท่ี 2 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งจังหวัดนครนายก 
ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดนครนายก, สถานท่ีท�องเท่ียวจังหวัดนครนายก, เข"าถึงเม่ือ 30 มกราคม 
2559, เข"าถึงได"จาก http://www.oceansmile.com/K/Nakhonnayok/Nakhonnayok1.htm 
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แผนภาพท่ี 3 แผนท่ีจังหวัดนครนายก 
ท่ีมา: สํานักงานจังหวัดนครนายก, กลุ�มยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัด, แผนท่ีจังหวัดนครนายก, 
เข"าถึงเม่ือ 30 มกราคม 2559, เข"าถึงได"จาก http://nakhonnayok.go.th/strategic/Maps.html 
 
 8.2 แหล�งท�องเท่ียวสําคัญของจังหวัดนครนายก 
  จังหวัดนครนายก มีแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีทัศนียภาพสวยงามมากและน�าสนใจมาก 
เช�น เข่ือนขุนด�านปราการชล น้ําตกสาลิกา น้ําตกลานรัก น้ําตกนางรอง น้ําตกกะอ�าง น้ําตกเหวนรก 
อุทยานวังตะไคร" ศาลหลักเมืองนครนายก อุทยานพระพิฆเนศ แหล�งโบราณคดีบ"านดงละคร หลวงพ�อ
เศียรนคร วัดพราหมณี วัดบุญนาครักขิตาราม วัดใหญ�ทักขิณาราม วัดคีรีวัน วัดเขานางบวช วัดเขา
ชะโงก ศาลเจ"าพ�อองครักษ$ ศูนย$เพาะพันธุ$ไม"ดอกไม"ประดับ และอ�างเก็บน้ําวังบอน เป-นต"น 
  เข่ือนขุนด�านปราการชล 
  ต้ังอยู�ท่ีบ"านท�าด�าน  ตําบลหินต้ัง  อําเภอเมืองนครนายก  เดิมชื่อเข่ือนท�าด�าน                    
อันเนื่องมาจากพระราชดําริเริ่มก�อสร"างเมื่อ  พ.ศ.2542 แล"วเสร็จเมื่อป� พ.ศ.2548  โดยวันท่ี                      
2 มิถุนายน พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัวฯ  ทรงวางศิลาฤกษ$  เข่ือนฯความจุอ�างเก็บน้ํา 
224 ล"านลูกบาศก$เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวอ�างท่ีระดับกักเก็บน้ําปกติรวม 3,087 ไร�  เป-นเข่ือนคอนกรีตบดอัด 



92 
 

(Roller Compacted Concrete-rcc Dam)  ความสูง 93 เมตร ยาว 2,594 เมตร  นับเป-นเข่ือน
คอนกรีตบดอันท่ีมีสันเข่ือนยาวท่ีสุดในโลก 
  น้ําตกสาลิกา 
  เป-นน้ําตกในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ตั้งอยู�ที่ตําบลสาลิกา อําเภอเมือง
นครนายก ห�างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทางหลวงหมายเลข 3049 เป-นระยะทาง  
12 กิโลเมตร แล"วแยกซ"ายเข"าทางหลวง 3050 อีก 3 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอดสายเป-นน้ําตกขนาด
ใหญ�สายน้ําไหลตกจากหน"าผาเป-นทอดถึง 9 ชั้นผาท่ีสูงท่ีสุดประมาน 200 เมตร  แต�ละชั้นมีอ�างรับ
น้ํามีน้ํามากในฤดูฝนส�วนในฤดูแล"งน้ําแห"ง  บริเวณด"านล�างของน้ําตกมีบริการห"องอาบน้ําและห"อง
สุขาแยกชายหญิงมีร"านอาหาร มีร"านขายของที่ระลึก  หากขับรถไปเองจะมีป�ายบอกทางตลอด 
ทางเข"าน้ําตกสาริกาจะต"องเสียค�าบํารุงผู"ใหญ�คนละ 40 บาท เด็กคนละ 20 บาท 
  น้ําตกลานรัก 
  เดิมชื่อว�า  น้ําตกตาดหินกรอง ต้ังอยู� ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก เส"นทาง
ไปน้ําตกสาริกา-นางรอง โดยแยกด"านซ"ายที่สี่แยก ประชาเกษมตรงหลักกิโลท่ี 8  เข"าไปประมาณ                    
5 กิโลเมตร จะถึงบริเวณน้ําตกเกิดจากสายธารเล็กๆไหลผ�านลาดหิน ช�วงสุดท"ายไหลพุ�งเป-นทางยาว
ผ�านลาดหินกว"างเรียบเชิงเขาเต้ียๆสวยงามแปลกตาจากน้ําตกอ่ืนๆมีน้ําเฉพาะฤดูฝนในฤดูแล"งน้ํา                
จะแห"ง 
  น้ําตกนางรอง 
  เป-นน้ําตกในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ตั้งอยู�ที ่ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง
นครนายก ห�างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตรตามทางหลวง
หมายเลข 3049 มีถนนทางลากยาวตลอดและเป-นน้ําตกขนาดกลางท่ีลดลั่นลงมาเป-นชั้นๆ ไม�สูงมาก
นักมีความสวยงามและเป-นธรรมชาติ ในช�วงฤดูฝนชุกน้ําจะเชี่ยวจัดไม�ควรลงเล�นน้ําตรงบริเวณน้ําตก
เพราะอาจเกิดอันตรายได" แต�ช�วงใต"น้ําตกลงมาเหมาะสมสําหรับลงเล�นน้ํา บริเวณด"านล�างของน้ําตก
มีห"องอาบน้ําและห"องสุขาบริการ   
  อุทยานวังตะไคร� 
  ต้ังอยู�ท่ีตําบลหินต้ัง อําเภอเมืองนครนายก ใกล"น้ําตกนางรอง ห�างจากตัวเมือง
จังหวัดนครนายก 16 กิโลเมตร เจ"าของอุทยานคือกรมหม่ืนนครสวรรค$ศักด์ิพินิจและหม�อมราชวงศ$หญิง
พันธุ$ทิพย$บริพัตร เป-นอุทยานท่ีได"รับการตกแต�งด"วยพันธุ$ไม"ประดับนานาพันธุ$  ในเนื้อท่ีประมาณ 
1,500 ไร�มีถนนให"รถยนต$วิ่งเข"าชมในบริเวณได" เปsดรับนักท�องเท่ียวท่ัวไปท้ังประเภทเช"าไปเย็นกลับ 
และประเภทค"างแรม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทรศัพท$ 037-385164 ต�อ 5 
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  ศาลหลักเมืองนครนายก 
  ปูชนียสถานศักดิสิทธิ์ คู�บ"านคู�เมืองมาช"านานนับได"พันกว�าป�แต�สมัยสุโขทัย เป-นท่ี
เคารพสักการะกราบไหว"บนบาลศาลกล�าวได"ผลสมปรารถนาสุดคณานับสําหรับศาลหลักเมือง
นครนายกหลักแรกเริ่มเดิมทีเป-นศาลเล็กๆ ต้ังอยู�แนวเขตกําแพงเมืองเก�า ต�อมาในปลายสมัยรัชกาลท่ี 
5 (พ.ศ.2453) พระเสนานิคมพินิจ (ม.ร.ว.ชุบ นพวงศ$) ผู"ว�าราชการจังหวัดได"ย"ายศาลหลักเมือง
นครนายกมาประดิษฐ$ฐานที่ตึกแดงภายในโรงเรียนสตรีศรีนคร (ป6จจุบันคือโรงเรียนนครนายก
วิทยาคม) ต�อมาสมัยนายเมธี ส.ศรีสุภาพ ผู"ว�าราชการจังหวัดนครนายกได"ย"ายศาลเจ"าพ�อหลักเมืองมา
อยู�ตรงข"ามศาลนครนายก (สถานท่ีป6จจุบัน) โดยให"กรมศิลปากรออกแบบเป-นศาลและมียอดพระปรางค$เริ่ม
ดําเนินการก�อสร"างมาเรื่อยๆ จนแล"วเสร็จในป� พ.ศ.2521 สมัยนายสนิท รุจิณรงค$ ผู"ว�าราชการจังหวัด
นครนายก และ ดร.สุจินต$  ไชยชุมศักด์ิ เป-นผู"ว�าราชการจังหวัดในป6จจุบัน 
  หลวงพ�อปากแดง วัดพราหมณี 
  หลวงพ�อปากแดง เป-นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ของชาวจังหวัดนครนายกท่ีเคารพนับ
ถือกันอย�างกว"างขวาง เป-นพระพุทธรูปปรางค$สมาธิสร"างด"วยโลหะสําริดหน"าตักกว"าง 49 นิ้ว สูง 1 เมตร
เป-นศิลปะสมัยล"านช"าง จีวรเป-นลายดอกพิกุลพระโอษฐ$แย"มทาสีแดงเห็นชัดชาวบ"านเรียกว�า หลวงพ�อ
ปากแดง 
  พระพิฆเนศปรางค4ประทานพรใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย 
  ณ อุทยานพระพิฆเณศ เลขท่ี 24/4 หมู�ท่ี 11 ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก      
จากตัวเมืองนครนายกไปทางถนนสาริกา-นางรอง ถึงสี่แยกประชาเกษมเลี้ยวซ"ายไปทางน้ําตกลานรัก 
ประมาณ 300 เมตรอุทยานพระพิฆเณศต้ังอยู�ด"านซ"ายมือ ภายในอุทยานสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
และพระพิฆเณศเทพเจ"าแห�งความสําเร็จจํานวน 108 ปรางค$ 
  แหล�งโบราณคดีบ�านดงละคร 
  แหล�งโบราณคดีบ"านดงละครหรือเมืองดงละคร กรมศิลปากร ได"ประกาศข้ึนทะเบียน
เป-นโบราณสถานแห�งชาติ เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2478 ต้ังอยู�ท่ีตําบลดงละครห�างจากตัวเมือง     
ไปทางทิศใต" 9 กิโลเมตร แต�เดิมเรียกกันว�า เมืองลับแล เป-นสถานท่ีต้ังเมืองโบราณสมัยขอมมีอํานาจ 
มีแนวกําแพงเป-นดินและคูเมืองปรากฏอยู� ชาวบ"านเรียกกันว�า สันคูเมือง มีคูน้ําล"อมรอบ ซ่ึงเป-นแบบ
เมืองทวารวดี ทางภาคกลางของไทยความรุ�งเรืองท่ีเด�นชัดแบ�งเป-น 2 ช�วง ช�วงแรกเริ่มในราวพุทธ
ศตวรรษ 14-16 เป-นวัฒนธรรมแบบทวารวดี ช�วงท่ี 2 ราวพุททศตวรรษท่ี 17-19 เป-นวัฒนธรรมเขมร 
และวัฒนธรรมก�อนกรุงศรีอยุธยา สันนิฐานว�าน�าจะมีความสําคัญกับเมืองศรีมโหสถ ซ่ึงอยู�ห�างกัน
ประมาณ 55 กิโลเมตร โบราณวัตถุสําคัญท่ีค"นพบ ได"แก� เศียรพระพุทธรูปกะไหล�ทอง ขนาดเท�า
ปลายนิ้วก"อย มีตราประทับหัวแหวนรูปสัตว$ อาทิ ปู ช"าง เป-นต"น มีการค"นพบเครื่องประดับอันได"แก� 
แหวนสําริด ลูกป6ดหิน ลูกป6ดแก"ว ตุ"มหูสําริด โดยส�วนใหญ�ล"วนเป-นโบราณวัตถุท่ีบ�งบอกถึงความเป-นมา



94 
 

ของจังหวัดนครนายก อีกท้ังยังมีตํานานแห�งเมืองลับแลที่มีการเล�ากันว�าเมืองนี้มีผู"ครองเมืองเป-น
ผู"หญิง ชาวบ"านเล�าต�อกันว�าเป-นราชินีของขอมโบราณ เมืองลับแลเป-นเมืองรโหฐานและไม�มีผู"อ่ืนท่ี
ไม�ได"อยู�ในเมืองสามารถเข"าออกได" ประกอบกับลักษณะผังเมือง ปกคลุมด"วยไม"ใหญ�ข้ึนอยู�ท่ัวไป 
ใครเข"าไปในเมืองแล"ว จะมิสามารถอาจหาทางออกได" ยังคงต"องวนเวียนอยู�ในดงในบริเวณเมืองลับเอง
นั่นเอง ในวันโกน หรือวันพระ ชาวบ"านจะได"ยินเสียงดนตรี เช�น กระจับ ป�x ซอ ป�xพาทย$ มโหรีขับกล�อม
คล"ายๆกลับการมีมหรสพหรือการเล�นละครในตามลักษณะของพระบรมมหาราชวัง ชาวบ"านในละแวก
เมืองจึงเรียกกันว�า ดงละคร หรืออีกนัยหนึ่งคําว�า ดงละคร โดยรูปศัพท$อาจมีการเปลี่ยนแปลงเสียง 
มาจากคําว�า ดงนคร   
  หลวงพ�อเศียรนคร 
  ประดิษฐานอยู� ณ วัดบุญนาครัก (วัดตํ่า) ตําบลเมืองนครนายก อําเภอเมือง
นครนายก  เป-นพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ เป-นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของชาวจังหวัดนครนายก สันนิฐานว�าเป-น 
พระพุทธรูป สมัยพระร�วงขุดพบเม่ือ พ.ศ.2495 ณ บริเวณโรงกลั่นสุราจังหวัดนครนายก ซ่ึงต้ังอยู�ใกล"
วัดนางหงส$ ตําบลท�าช"าง อําเภอเมืองนครนายก โดยขุดพบเศียรแต�ไม�มีองค$ และได"นําไปไว"ท่ีโรงเรียน
นครนายกวิทยาคม ต�อมาได"ย"ายมาประดิษฐานไว"ท่ีวัดบุญนาครักขิตาราม ในป� พ.ศ.2511 นางผล 
รอดอุไร มีศรัทธา สร"างองค$พระและอุโบสถถวายจึงได"ถวายพระนามพระพุทธรูปองค$นี้ว�า หลวงพ�อ
เศียรนคร ต้ังแต�นั้นเป-นต"นมา นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมีพระพุทธรูปปูนป6|นองค$ใหญ�เป-น
ประธานของลานปฏิบัติธรรมและมีศาลาริมน้ําสําหรับนั่งพักผ�อนอีกด"วย 
  วัดใหญ�ทักขิณาราม 
  ต้ังอยู�ท่ีบ"านใหญ� อําเภอเมืองนครนายก ริมแม�น้ํานครนายก วัดใหญ�ทักขิณาราม
เป-นวัดเก�าแก�วัดหนึ่ง กล�าวว�าชาวเวียงจันทร$ได"อพยพเข"ามาในประเทศไทย เมื่อรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระเจ"าตากสินมหาราช โดยมีกลุ�มหนึ่งมาต้ังหลักแหล�อยู�ในเขตอําเภอเมืองนครนายก 
เรียกว�า บ"านใหญ�ลาว และได"สร"างวัดข้ึนในป� พ.ศ. 2323 เรียก วัดใหญ�ลาวและในป� พ.ศ. 2484 ได"
เปลี่ยนชื่อเป-น วัดใหญ�ทักขิณาราม สิ่งท่ีสําคัญ ในวัดใหญ�ทักขิณาราม คือ อุโบสถ ซ่ึงมีขนาดกว"าง      
6 เมตร ยาว 10.15 เมตร สูง 10 เมตร มีกําแพงแก"วล"อมรอบ สร"างโดยฝ�มือช�างชาวเวียงจันทร$ 
ลักษณะของอุโบสถแบบเครื่องไม"มุง กระเบ้ือง ก�ออิฐถือปูน บานประตูเป-นไม"แกะสลัก กรอบด"าน
ขวามือเป-นรูปยักษ$ยืนถือกระบองชูข้ึนและท"าวบ้ันเอว ใบหน"าเป-นไม"แกะสลักรูปเทพพนม มีกําแพงแก"ว 
ซุ"มประตูโค"งเลียนแบบศิลปะตะวันออก มีทหารสวมหมวกถือกระบอง แต�งกายแบบยุโรปเป-นทวารบาล                       
ประตูละ 2 คน ด"านนอกกําแพงแก"วด"านทิศตะวันตก มีเจดีย$ย�อมุมไม"สิบสองแบบทรงเครื่องลักษณะ
เจดีย$ย�อมุม 
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  พระแก�วมรกตองค4จําลองใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย 
  ประดิษฐานอยู�ในพระวิหารบนยอดเขา ณ วัดคีรีวันซ่ึงเป-นวัดเก�าแก�มีอายุกว�า 100 ป� 
อยู�บนถนนสายนครนายกท�าด�าน อําเภอเมืองนครนายกจากตัวเมืองนคร นายกถึงวัดคีรีวัน ระยะทาง
ประมาณ 9 กิโลเมตร พระแก"วองค$จําลองนี้ มีเนื้อเป-นเรซ่ิน ขนาดหน"าตักกว"าง 49 นิ้ว สูง 32.9 นิ้ว 
หนัก 1 ตัน และมีเครื่องทรงครบท้ัง 3 ฤดู ประดับตกแต�งด"วยเพชรแท" 7 กระรัต พลอยแท" 2,000 
กว�าเม็ดและทับทิมอีกนับไม�ถ"วน 
  รอยพระพุทธบาทจําลองวัดเขานางบวช 
  อยู�ในมณฑปบนยอดเขานางบวช ตั้งอยู�ในท"องที่ตําบลสาลิกา อําเภอเมือง
นครนายก ห�างจากตัวจังหวัดประมาณ 9 กิโลเมตร เขานางบวชสูงประมาณ 100 เมตร มีบันได
คอนกรีตจากเชิงเขาถึงมณฑป 227 ข้ันรอยพระพุทธบาทนี้สร"างไว"ต้ังแต� พ.ศ. 2401 แรม 8 คํ่า เดือน 
12 ป�ระกา จะมีงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทในกลางเดือน 5 ของทุกป� 
  พระพุทธฉายวัดเขาชะโงก 
  ต้ังอยู�ท่ีเขาชะโงกบริเวณโรงเรียนนายร"อย จปร. ตําบลพราหมณี อําเภอเมือง
นครนายก พระพุทธฉายเป-นภาพเขียนท่ีติดอยู�กับชะโงกผาบนภูเขา พระพุทธฉายไม�ปรากฏประวัติท่ี
แน�ชัด ชาวบ"านโดยท่ัวไปเล�าต�อ ๆ กันว�า ภาพพระพุทธรูปเดิมนั้น เป-นสภาพภาพพระพุทธรูปท่ีเลือนราง 
มองไม�เห็นเด�นชัดมากนัก ต�อมาในพ.ศ.2485 กรมแผนท่ีทหารบกได"ต้ังโรงงานหินอ�อนข้ึนท่ีบริเวณเชิงเขา 
และได"ปรับปรุงโดยเขียนวาดใหม�ตามรอยพระพุทธรูปเดิมให"ชัดเจนยิ่งข้ึน ราษฎรบริเวณนั้นนับถือว�า
เป-นสิ่งศักด์ิสิทธิ์แห�งหนึ่งของจังหวัดนครนายก ทุกกลางเดือน 3 จะมีงานนมัสการทําบุญตักบาตรท่ี
พระพุทธฉายวัดเขาชะโงกเป-นประจําทุกป� และทําแบบนี้สืบต�อกันมาจนถึงป6จจุบัน 
  ศาลเจ�าพ�อองครักษ4 
  ศาลนี้ตั้งอยู�ริมฝ6xงแม�น้ํานครนายกในเขตตําบลทรายมูล ในประวัติศาสตร$กล�าวกันว�า  
ครั้งเม่ือสมเด็จพระพุทธเจ"าหลวง รัชกาลท่ี 5 เสด็จเถลิงถวัลย$ราชสมบัติได"เสด็จประพาสจังหวัด
ปราจีนบุรีโดยเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารคตามเส"นทางแม�น้ํานครนายกและเสด็จประทับแรม
บริเวณท่ีต้ังศาลเจ"าพ�อองครักษ$ ระหว�างประทับพักแรมในคืนนั้น นายพลทหารราชองครักษ$มีอาการ
ป�วยและเสียชีวิต และเพ่ือเป-นการระลึกถึงราชองครักษ$ ทรงมีพระราชประสงค$ให"สร"างศาลข้ึนเป-น
อนุสรณ$ ภายหลังจึงเรียกศาลนี้ว�า ศาลเจ"าพ�อองครักษ$ และใช"เป-นชื่ออําเภอองครักษ$ในเวลาต�อมา  
จนป6จจุบัน 
  บริเวณหน"าศาลเจ"าพ�อองครักษ$นี้เป-นวังน้ําวนไหลเชี่ยวมาก ทางราชการถือเป-นน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์จึงนําไปทําพิธีสรงน้ํามูรธาภิเษกในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ
พระบาทสมเด็จพระเจ"าอยู�หัวรัชกาลในป6จจุบัน 
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  ศูนย4เพาะพันธุ4ไม�ดอกไม�ประดับ 
  ตลอดแนวถนนเลียบคลอง 15 อําเภอองครักษ$ เป-นแหล�งเพาะพันธุ$พืช ทั้ง
ไม"ดอกไม"ประดับต�างๆ ซึ่งนับว�าใหญ�ที่สุดในประเทศไทย มีพันธุ$ไม"ดอกไม"ประดับต�างๆ ซ่ึงนับว�า       
ใหญ�ท่ีสุดในประเทศไทย มีพันธุ$ไม"ดอกไม"ประดับนานาชนิดท่ีเพาะชํา ทาบก่ิง ติดตา ล"อมราก ท้ัง
ขนาดเล็กและใหญ�จัดส�งไปยังแหล�งจําหน�ายต�างๆ ท่ัวประเทศและต�างประเทศ นอกจากนี้ยังมีบอนไซ 
ไม"ถัก ซ่ึงนักท�องเท่ียวสามารถแวะชมและเลือกซ้ือได"ในราคาขายส�ง และท่ีศูนย$สาธิตการตลาดหมู� 11 
มีวัสดุเพาะชําต"นไม"ขายในราคาถูก จากปากคลองตรงไปตามถนนเรื่อยๆ เลี้ยวขวาตรงวัดสันติ         
4.5 กิโลเมตรสอบถามข"อมูลท่ีสํานักงานอําเภอองครักษ$  
  น้ําตกกะอาง 
  เป-นน้ําตกท่ีตั้งอยู�ทิศทางเหนือของตําบลศรีกะอาง หมู�ท่ี 9 ห�างจากตัวอําเภอบ"านนา
ประมาณ 11 กิโลเมตร นอกจากจะได"ชมน้ําตกแล"ว ยังมีทิวทัศน$ท่ีเป-นภูเขาและป�าไม"สวยงาม บน
ภูเขามีสํานักสงฆ$ ศรีกะอาง ซ่ึงสร"างพระพุทธชินราชจําลองขนาดใหญ� หน"าตัก 9 วา สูง 12 วา มีสวนร�มรื่น
ด"วย เป-นธารน้ําตกกะอางข้ึนไป อยู�บนยอดเขาถัดไป 2 ยอด งดงามตามธรรมชาติ แต�ทางค�อนข"าง
ทุรกันดาร เหมาสําหรับผู"ท่ีรับผิดชอบเดินเขา ต"องเดินเท"าเข"าไปประมาณ 3 กิโลเมตร 
  น้ําตกเหวนรก 
  ต้ังอยู�ทางทิศใต"ของอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ในเขตอําเภอปากพลี จากตัวเมือง
เดินทางไปทางทิศตะวันออกตามถนนสุวรรณศร ถึงสี่แยกเนินหอมหรือวงเวียนนเรศวร เลี้ยวซ"ายเข"า
ทางหลวงหมายเลข 3077 ซึ่งเป-นทางขึ้นเขาใหญ�จนไปถึงกิโลเมตรที่ 24 มีทางเดินเท"าไป
น้ําตกเหวนรกอีก 2 กิโลเมตร เป-นน้ําตกขนาดใหญ�มีท้ังหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เม่ือ
น้ําไหลผ�านน้ําตกชั้นนี้จะพุ�งไหลลงสู�หน"าผา ชั้นท่ีสองและสามให"ลักษณะการไหลตก 90 องศา รวม
ความสูงไม�ต่ํากว�า 150 เมตร ในฤดูฝนน้ําจะไหลแรงมาก 
  อ�างเก็บน้ําวังบอน 
  ต้ังอยู�ท่ีบ"านวังบอน หมู�ท่ี 7 ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จากตัวเมืองนครนายก 
ใช"เส"นทางหมายเลข 33 เลี้ยวซ"ายก�อนถึงอําเภอปากพลี เข"าเส"นทางไปน้ําตกวังม�วง ระยะทางรวม
ประมาณ 24 กิโลเมตร บริเวณรอบอ�างเก็บน้ําเป-นพ้ืนท่ีป�าในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� ซ่ึงยังคง
ความอุดมสมบูรณ$ เหมาะกับการพักผ�อนหย�อนใจและทํากิจกรรมด"านการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
เช�น เดินป�า ดูนก โรยตัวจากหน"าผา ชมความงามของน้ําตกธารรัตนามนเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� 
พายเรือแคนูไปชมความงามของน้ําตกวังบอนเป-นต"น  
 8.3 บริบทของอําเภอปากพลี 
  อําเภอปากพลี ต้ังอยู�ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครนายก มีท่ีว�าการอําเภออยู�
ท�าแดง หมู�ที่ 3 ตําบลเกาะหวาย ติดริมถนนสุวรรณศร ซ่ึงเป-นทางหลวงแผ�นดินสายกรุงเทพ – 
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ปราจีนบุรี แต�เดิมอําเภอนี้ชื่อว�า “อําเภอบุ�งไร�” ต้ังข้ึนเม่ือ พ.ศ.2436 ต�อมาในป� พ.ศ.2448 ได"เปลี่ยน
มาเป-นอําเภอหนองโพธิ์ทอง ซ่ึงในป�เดียวกันนี้ ทางราชการมีคําสั่งย"ายท่ีว�าการอําเภอไปอยู�ท่ีบ"านท�าแดง 
ตําบลปากพลี และเปลี่ยนข่ือเป-น “อําเภอเขาใหญ�” เพราะพ้ืนท่ีของอําเภอได"ครอบคลุมถึงบริเวณ
อุทยานเขาใหญ� ต�อมาในป� พ.ศ.2452 ได"เปลี่ยนชื่อเป-น “อําเภอปากพลี” ในสมัยโบราณประชาชน
โดยส�วนใหญ�จะสัญจรไปมาโดยเรือ เนื่องจากการคมนาคมทางบกไม�เอื้อต�อการเดินทางและเป-น
อันตราย บริเวณปากคลองยาง ในฤดูน้ําหลากทุกป� จะมีน้ําวนเกิดข้ึน เรือท่ีผ�านไปมามักจะได"รับ
อันตรายและถึงแก�ชีวิต ดังนั้นประชาชนจึงร�วมใจกันสร"างศาลข้ึน เพ่ือทํา “พลี” หรือ “พลีกรรม” 
เป-นการทําบุญเซ�นสรวงแก�เทวดา หรือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีอยู�ปากคลอง จึงเรียกชื่อคลองบริเวณนั้นว�า 
“คลองปากพลี” และใช"เป-นชื่อเรียกหมู�บ"าน และตําบลปากพลี ในป� พ.ศ.2457 ได"กฎหมายลักษณะ
ปกครองท"องท่ีคําว�า “อําเภอปากพลี” ต้ังเป-นชื่อทางการนับแต�นั้นมา คําขวัญอําเภอปากพลี “สืบสาน
วัฒนธรรม งามล้ําธรรมชาติ พระธาตุศักด์ิสิทธิ์ พิพิธภัณฑ$พ้ืนบ"าน ตํานานไทย ลาว พวน มากล"วน
อาหารปลา"  

  ลักษณะภูมิศาสตร4  
  อําเภอปากพลี ตั้งอยู�ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครนายก มีพ้ืนท่ีประมาณ 

590.46 ตารางกิโลเมตร คิดเป-นสัดส�วนประมาณ 1 ใน 6 ของพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก โดยมีเขตติดต�อ
กับอําเภอและจังหวัดใกล"เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต�อกับ อําเภอปากช�อง จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต" 
ติดต�อกับ อําเภอบ"านสร"าง จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต�อกับ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  

  ลักษณะภูมิประเทศ  
  อําเภอปากพลี แบ�งออกเป-น 2 ตอน ดังนี้ พ้ืนท่ีทางตอนเหนือสุดของอําเภอปากพลี                  

มีลักษณะเป-นป�า และภูเขาประมาณร"อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของอําเภอปากพลี 
ประกอบด"วยภูเขาต�าง ๆ  เช�น เขาสมอปูน เขานกก้ี เขาแม�เฒ�าตา เขาหินดาด เขามะสิงห$ เขาไม"ซาง 
เขาน"อย เขาปลายลากระตุก เขาท�าโจก เขาท�างูเหลือม เขาตาดสองแง� เขาประตูแลง เขาวังน"าแร� 
เป-นต"น ซ่ึงเป-นเทือกเขาใหญ�อยู�ในเขตวนอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�พ้ืนท่ีทางตอนกลาง เป-นเชิงเขาและ
ท่ีราบ เหมาะแก�การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว$พ้ืนท่ีทางตอนใต" เป-นท่ีราบลุ�มและโล�ง พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป-น
ดินเหนียวและบ"างก็เป-นดินเปรี้ยวน้ําจะท�วมในฤดูฝนเป-นบางเดือน ทําให"การเพาะปลูกไม�ได"ผลเต็มท่ี  

  สภาพสังคมและการปกครอง 
  อําเภอปากพลี มีประชากรท้ังหมดประมาณ 24,454 คน เป-นชาย 12,499 คน เป-น

หญิง 11,955 คน มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 6,125 ครัวเรือน ลักษณะการต้ังบ"านเรือนของ
ประชาชนจะกระจัดกระจายตามเส"นทางคมนาคม แหล�งน้ํา และเป-นกลุ�มตามแหล�งชุมชนประชาชน
อําเภอปากพลี หากแบ�งตามเชื้อสายเผ�าพันธุ$ จะประกอบไปด"วยคนหลายเชื้อชาติ ได"แก� กลุ�มคนไทย
ในพ้ืนท่ี คนไทยเชื้อสายลาวทางภาคอีสาน คนไทยเชื้อสายพวน และคนไทยเชื้อสายจีน มีการต้ังถ่ิน
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ฐานบ"านเรือนอยู�เป-นกลุ�มประกอบอาชีพท่ีเรียบง�าย อาศัยธรรมชาติ มีความสัมพันธ$อันดีต�อกัน ซ่ึงใน
ป6จจุบันก็มีความผสมกลมกลืนกัน เพราะการอยู�ร�วมสังคมท่ีมีวัฒนธรรมเดียวกัน และต�างก็นับถือพุทธ
ศาสนา อําเภอปากพลี แบ�งเขตการปกครองออกเป-น 7 ตําบล 51 หมู�บ"าน และมี 1 เทศบาล ท้ัง 7 
ตําบล คือ ตําบลเกาะหวาย ตําบลเกาะโพธิ์ ตําบลปากพลี ตําบลโคกกรวด ตําบลท�าเรือ ตําบลหนอง
แสง และตําบลนาหินลาด  

  สภาพเศรษฐกิจ  
  ประชากรส�วนใหญ�ในอําเภอปากพลี มีอาชีพทางการเกษตรถึงร"อยละ 80 อาชีพ

รับจ"าง และค"าขาย ร"อยละ 20 อาชีพหลัก ได"แก� อาชีพทํานา ทําสวน ทําไร�  
  การท�องเท่ียว  
  อําเภอปากพลีมีแหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ คือ  

1. น้ําตกเหวนรก ต้ังอยู�ทางทิศใต"ของอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�ในเขตอําเภอปากพลี 
เป-นน้ําตกขนาดใหญ�มีท้ังหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร เม่ือน้ําไหลผ�านน้ําตกชั้นนี้จะพุ�ง
ไหลลงสู�หน"าผา ชั้นท่ีสองและสาม ในลักษณะการไหลตก 90 องศา รวมความสูงไม�ตํ่ากว�า 150 เมตร 
ในฤดูฝนน้ําจะไหลแรงมาก  

2. อ�างเก็บน้ําวังบอน ต้ังอยู�ที่บ"านวังบอน ตําบลนาหินลาด อําเภอปากพลี จาก
ตัวเมืองนครนายก บริเวณโดยรอบอ�างเก็บน้ําเป-นพ้ืนท่ีป�าในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ�  

  ข�อมูลท�องถ่ิน  
  1. ตําบลเกาะหวาย  
   ต้ังเป-นตําบลเม่ือ พ.ศ.2490 คําว�า “เกาะหวาย” มิได"หมายความว�าตําบลนี้เป-น

เกาะแต�หมายถึง กลุ�มของหมู�บ"านท่ีอยู�รวมเป-นคุ"มเดียวกัน บริเวณนี้เดิมเป-นป�าดงดิบมีสิงสาราสัตว$        
ดุร"ายนานาชนิด โดยเฉพาะเสือ และโขลงช"าง และมีต"นหวายขึ้นเป-นเครือหวายเป-นตําบลในเขต
การปกครองของอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซ่ึงประกอบด"วย 6 หมู�บ"าน ได"แก� บ"านเกาะหวาย   
บ"านคลองตะเคียน บ"านท�าแดง บ"านใหม� บ"านดงแขวน บ"านดอยใส สภาพพ้ืนท่ีเป-นท่ีราบลุ�มเชิงเขา 
เหมาะแก�การทําเกษตร บ"านเรือนอาศัยอยู�เป-นกลุ�มหนาแน�น จํานวนประชากรในเขต อบต. 3,098 คน 
และจํานวนหลังคาเรือน 877 หลังคาเรือน ประชากรส�วนใหญ�เป-นชาวไทยพวนอาชีพหลัก ทํานา 
อาชีพเสริม รับจ"าง 

  2. ตําบลเกาะโพธิ์  
   สภาพเดิมของหมู�บ"านเป-นป�าทึบมีสัตว$ป�านานาชนิดอาศัยอยู�มากมายแต�ท่ีต้ัง

ของตําบลมีต"นไม"ล"อมรอบเหมือนเกาะ โดยเฉพาะมีต"นโพธิ์ขึ้นอยู�โดยรอบหนาแน�นจึงได"ต้ังชื่อว�า 
“ตําบลเกาะโพธิ์” ซ่ึงตําบลเกาะโพธิ์แต�เดิมอยู�ในเขตการปกครองของตําบลเกาะหวาย ในป� พ.ศ.2509         
มีจํานวน 6 หมู�บ"าน แต�ป6จจุบันตําบลเกาะโพธิ์เป-นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอปากพลี ซ่ึง
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ประกอบด"วย 7 หมู�บ"าน ได"แก� บ"านห"วยโรง บ"านเกาะโพธิ์ บ"านสะแกซึง บ"านดงข�า บ"านคลองกระทุ�ม 
บ"านหัวถนน บ"านท�าขอน สภาพพ้ืนท่ีเป-นท่ีราบลุ�ม ในฤดูฝนน้ําจะเอ�อท�วมขังทุกป�มีคลองชลประทาน
ผ�านตําบลจํานวน 1 สายยาวประมาณ 3,000 เมตร แต�ในฤดูแล"งน้ําในคลองจะแห"งหมด จํานวน
ประชากรในเขต อบต.เกาะโพธิ์ ทําประมงน้ําจืด ค"าขาย รับจ"าง  

  3. ตําบลปากพลี  
   ตําบลปากพลี ได"รับการประกาศจัดตั้งเป-นตําบลมาเป-นตําบลมาเป-นเวลา

มากกว�า 100 ป� เดิมมี 6 หมู�บ"าน ต�อมาเม่ือป� พ.ศ.2447 ได"แยกหมู�บ"านใหม�อีก 1 หมู�บ"าน คือ 
หมู�บ"านท่ี 7 โดยแยกจากบ"านจิกสูง หมู�ท่ี 3 ป6จจุบันแบ�งเขตการปกครองออกเป-น 7 หมู�บ"าน เดิมที
ตําบลปากพลีมีคลองปากพลีไหลผ�านป6จจุบันเรียก คลองยางเป-นศูนย$กลางการคมนาคม มีท�าเรืออยู�ท่ี
ตลาดปากพลี ลงเรือเดินทางตามคลองไปออกแม�น้ําบางประกงไปจังหวัดปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา 
กรุงเทพฯ และยังเป-นท�าสินค"าทางเรือท่ีบ"านปากพลีป6จจุบันจึงเป-นชื่อตําบล ท่ีต้ังตําบลปากพลี ต้ังอยู�
ระหว�างสองข"างถนนสุวรรณศร ห�างจากท่ีว�าการอําเภอปากพลี 2 กิโลเมตร สภาพพ้ืนท่ีเป-นท่ีราบลุ�ม
มีน้ําในคลองยางไหลผ�านหมู�ท่ี 1,2,3 และหมู�ท่ี 5 ซ่ึงสามารถใช"อุปโภคบริโภคและสามารถใช"ทํา
เกษตรได" จํานวนประชากรในเขต อบต.ปากพลี 3,656 คน และมีบ"านเรือน 1,093 หลังคาเรือนอาชีพ
หลัก ทํานา อาชีพเสริม รับจ"าง ค"าขาย  

  4. ตําบลโคกกรวด  
   ตําบลโคกกรวด เป-นตําบลมาพร"อมกับอําเภอเขาใหญ� โดยมีผู"อพยพมาต้ัง

หลักแหล�ง   โดยนั่งคอช"างมาเป-นขบวนใหญ� ลัดเลาะห"วยหนองคลองบึงและเทือกเขา กันมาจากเขาใหญ�
พักรอนแรมตามเส"นทางมาโดยตลอดในท่ีสุดผ�านหมู�บ"านหนองแสงเลยมาถึงข"ามหนองใหญ�แล"วข้ึน
โคก คําว�า “โคก” คือบริเวณวัดร"าง “วัดบ"านกลาง” ในป6จจุบัน พอข"ามถึงโคกก็ร"องบอกบริวารว�า 
พวกเราหนีหนองข้ึนโคกแล"วพากันหยุดหาท่ีสร"างบ"านเรือนอยู�อาศัย แล"วค�อยพากันบุกป�าถางไร�หาท่ี
เพาะปลูกทํานา ทําไร�กันสืบมา บนโคกนี้มีหินกรวดเต็มไปท่ัวบริเวณกว"าง จึงสร"างวัดข้ึนกลางบ"าน มี
นามว�า “วัดกลางบ"าน” แต�ภายหลังปล�อยท้ิงร"าง เพราะไม�มีพระสงฆ$จําพรรษา และได"มีการสร"างวัดท่ี
แห�งใหม� วัดเดิมจึงกลายเป-น “วัดบ"านกลาง” ได"ร"างตราบเท�าทุกวันนี้และในป6จจุบันตําบลโคกกรวด 
เป-นตําบลในเขตการปกครองของอําเภอปากพลี ซ่ึงประกอบด"วย 7 หมู�บ"าน ได"แก� บ"านโคกกรวด 
บ"านหนองสองห"อง บ"านเนินสะท"อน บ"านเลาคา บ"านเนินใหม� บ"านหุ�งม�วง บ"านหนองหัวเสือ ลักษณะ
พ้ืนท่ีส�วนใหม�เป-นท่ีราบลุ�ม จะมีท่ีดอนอยู�บริเวณตอนกลางของตําบล ซ่ึงเป-นท่ีต้ังของหมู�บ"านและเป-น
ท่ีทําสวนผลไม" จํานวนประชากรในเขต อบต.โคกกรวด 2,840 คน และมีบ"านเรือน 591 หลังคาเรือน 
อาชีพหลัก ทํานา อาชีพเสริม รับจ"าง  
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  5. ตําบลท�าเรือ  
   เม่ือราวป� พ.ศ.2240 หรือประมาณ 200 ป�เศษ ท่ีผ�านมาสภาพภูมิประเทศของ

ตําบลท�าเรือ เป-นท่ีทุ�งโล�งมีลําคลองสายต�าง ๆ  ได"หลายแห�ง เช�น ชุมชนบ"านท�าแดง ชุมชนวัดโพธิ์
ปากพลี ชุมชนวัดโบสถ$ปราจีนบุรี ชุมชนบ"านสร"าง เป-นต"น ซ่ึงบริเวณปากคลองท�าแดง เป-นทางแยก
ของคลองสายต�าง ๆ  ได"มีการจอดพักเรือของพ�อค"าชาวจีน ซึ่งล�องเรือขายสินค"าให"กับชุมชนต�าง ๆ  
และได"จอดเรือตรงบริเวณปากคลองท�าแดง ซ่ึงต�อมาได"เรียกบริเวณดังกล�าวว�า “ท�าเรือ” และเม่ือมี
การต้ังเป-นตําบลข้ึนในอําเภอเขาใหญ� เปลี่ยนเป-นอําเภอปากพลีก็ยังชื่อตําบลท�าเรือตราบ จนกระท่ัง
ในป6จจุบันกํานันคนแรกของตําบลท�าเรือ คือ “ขุนชํานาญรักษาเขต” สภาพพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของ
องค$การบริหารส�วนตําบลท�าเรือ จะเป-นท่ีราบลุ�มเป-นทุ�งกว"างขนาดใหญ� ในฤดูฝนจะมีน้ําท�วมขังทุกป� 
ไม�มีภูเขา  ไม�มีป�าไม"และไม�มีแม�น้ํา มีแต�คลองธรรมชาติและคลองชลประทานหลายสายไหลผ�านตําบล       
มีต"นไม"ขนาดเล็กข้ึนเป-นหย�อมๆ จํานวนประชากรในเขต อบต.ท�าเรือมี 4,161 คน และมีบ"านเรือน 
882 หลังคาเรือน ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทําการเกษตร ทํานา ประมงเพาะเลี้ยงสัตว$น้ํา 
และรับจ"างท่ัวไป  

  6. ตําบลหนองแสง  
   ตําบลหนองแสงเป-นตําบลท่ีมีชาวไทยพวนอพยพเข"ามาต้ังถ่ินฐานอยู�ไม�ตํ่ากว�า 

160 ป�  ซ่ึงตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล"าเจ"าอยู�หัว แต�เดิมเป-นป�าดงดิบและมีแหล�งน้ํา อุดมสมบูรณ$  
ในฤดูฝนจะมีฝนตกมากน้ําหลาก จึงมีชาวไทยพวนกลุ�มหนึ่งอพยพไปต้ังบ"านเรือนอยู�ตรงท่ีสูง เป-น
บริเวณ  ท่ีมีไม"เนื้อแข็งข้ึนอยู�หนาแน�น ซ่ึงเรียกว�า ต"นแสงหรือต"นชุมแสง และต้ังชื่อหมู�บ"านนี้ว�า 
“บ"านหนองแสง” ต�อมานนํามาต้ังเป-นชื่อตําบล “หนองแสง” ในป6จจุบันตําบลหนองแสง เป-นตําบล
ในเขตการปกครองของอําเภอปากพลี ซึ่งประกอบด"วย 9 หมู�บ"าน ได"แก� บ"านคลองคล"า 
บ"านโคกกระชาย บ"านหนองหัวลิงใน บ"านเนินหินแร� บ"านหนองแสง บ"านสันป�าต้ัง บ"านหนองหัวลิงนอก 
บ"านบุ�งเข" บ"านเหล�าเด่ินเป-นตําบลอยู�ในเขตอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีฐานะเป-นองค$การบริหาร                    
ส�วนตําบล (อบต.) ชั้นที่ 5 อยู�ทางทิศเหนือของอําเภอปากพลี ระยะทางห�างจากอําเภอปากพลี
ประมาณ 7 กิโลเมตร พื้นที่ส�วนใหญ�ทาการเกษตร จํานวนประชากรในเขต อบต.หนองแสง                               
มี 3,402 คน และมีบ"านเรือน 750 หลังคาเรือน อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน อาชีพเสริม รับจ"างท่ัวไป 
ถักไม"กวาด เป-นต"น  

  7. ตําบลนาหินลาด 
   ตําบลนาหินลาด เป-นตําบลเก�าแก�ตําบลหนึ่งของอําเภอปากพลี เดิมเรียกตําบล

เขาใหญ� ตั้งเป-นตําบลนาหินลาด ประมาณ พ.ศ.2453 ที่ได"ชื่อว�าตําบลนาหินลาด เพราะสภาพ
ภูมิประเทศเป-นโขดหินลาด ก"อนใหญ�อยู�โดยท่ัวไป เดิมประชากรท่ีอาศัยมีกลุ�มคนท่ีอพยพมาจากเวียงจันทร$ 
นําโดยนายกองสา ถูกกวาดต"อนมาจากเมืองร"อยเอ็ดมาอยู�ท่ีดงหัวโขด แขวงเมืองปราจีนบุรี ต�อมา                            
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มีความแร"นแค"น จึงอพยพพลัดเลาะมาตามเขาใหญ� และต้ังรกรากบริเวณตําบลนาหินลาดในป6จจุบัน 
และตําบลนาหินลาดยังประกอบด"วย 7 หมู�บ"าน ได"แก� บ"านเนินต"นโพธิ์ บ"านโคกสว�าง บ"านน"อย-นอก-
ซาเมย บ"านเนินสูง-วังบอน บ"านนาหินลาด บ"านท�ามะปราง บ"านวังบอน ตําบลนาหินลาดต้ังอยู�ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอปากพลีพ้ืนท่ีท่ัวไปเป-นภูเขา อยู�ในเขตอุทยานแห�งชาติเขาใหญ� มี
เนื้อท่ีท้ังหมด 109 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรในเขต อบต.นาหินลาดมี 3,986 คน และมี
บ"านเรือน 790 หลังคาเรือนอาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร� อาชีพเสริม ทําไร� (ถ่ัวเขียว) หัตถกรรมใน
ครัวเรือน (ไม"กวาด ดอกไม"จันทน$ น้ําพริก) 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  
 ผู"วิจัยได"รวบรวมบทวิจัยท่ีเก่ียวข"องกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ไว"ดังนี้ 
 9.1 งานวิจัยเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
  ศุภิสรา ประเสริฐ (2551: บทคัดย�อ) การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุร         
มีความมุ�งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาองค$ความรู"เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุร                
ท่ีสามารถนํามาพัฒนาการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิได" 2) ศึกษาแนวทางและรูปแบบ                
การอนุรักษ$ฟ{|นฟู และการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุรเพ่ือการท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ กลุ�มตัวอย�างประกอบด"วย กลุ�มผู"รู" กลุ�มผู"ปฏิบัติ และกลุ�มบุคคลท่ัวไป 
จํานวน 152 คน ได"มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ได"แก� หมู�บ"านญัฮกุร ท่ีต้ังมากว�า 100 ป� มีครัวเรือน
มากกว�า 150 ครัวเรือน จํานวน 7 หมู�บ"าน ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ$ 
และชัยภูมิ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข"อมูล ได"แก� แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ$แบบไม�มีโครงสร"าง 
แบบสัมภาษณ$แบบมีโครงสร"าง แบบสังเกตแบบมีส�วนร�วม แบบสังเกตไม�มีส�วนร�วม แบบบันทึกการ
สนทนากลุ�ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการวิจัยพบว�า องค$ความรู"เก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุรท่ีสามารถนํามาพัฒนาการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชัยภูมิได" กลุ�ม
ตัวอย�างส�วนใหญ�เห็นว�าควรมีการอนุรักษ$เรื่องของภาษาญัฮกุรท้ังการพูดและการเขียนให"มีการสอน   
ในโรงเรียนอย�างเป-นรูปประธรรมท่ีชัดเจน ให"มีการนําไปใช"ในชีวิตประจําวัน การแต�งกายชุดประจํา
กลุ�มชาติพันธุ$ควรแต�งทุกวัน ภาครัฐควรช�วยหางบประมาณในการจัดซ้ือให" ควรส�งเสริมการละเล�น
ตามประเพณีของชาวญัฮกุรอย�างต�อเนื่อง โดยหมุนเวียนตามหมู�บ"านเครือข�ายญัฮกุรท้ัง 14 หมู�บ"าน
ของจังหวัดชัยนาท แนวทางและรูปแบบการอนุรักษ$ ฟ{|นฟู และการพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี
ของกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุรเพื่อการท�องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เหมาะสมของจังหวัดชัยภูมิ ควรมี                       
การอนุรักษ$เรื่องของภาษา ฟ{|นฟูประเพณีความเชื่อ พิธีกรรมต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิตของญัฮกุร                  
และพัฒนาเรื่องการละเล�นตามประเพณี คือ การละเล�นป�ะเรเร เนื้อหาของเพลงให"คงความเป-นญัฮกุร
ให"มากท่ีสุดและแปลเป-นภาษาไทยด"วย แนวทางและรูปแบบในการจัดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมใน
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หมู�บ"านญัฮกุรจังหวัดชัยภูมิคือ การจําลองวิถีชีวิตชาวญัฮกุร ไว"ท่ีอุทยานแห�งชาติป�าหินงามอย�างถาวร 
จัดตารางของชุมชนท่ีเป-นเครือข�ายเพ่ือเข"าไปแสดงวิถีชีวิตในช�วงเทศกาลการท�องเท่ียว ให"ทุกชุมชนท่ี
เป-นเครือข�ายผลิตของท่ีระลึก ส�งไปท่ีศูนย$จําหน�ายอย�างต�อเนื่อง จัดต้ังคณะกรรมการของชุมชน
เครือข�ายเพ่ือบริหารรายได"ท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให"กระจายสู�ชุมชนอย�างเป-นธรรม จัดงานชุมนุมของเครือข�าย 
เพ่ือนําเสนอให"กลุ�มทัวร$ท่ีสนใจเข"ามามีส�วนร�วม และการพักค"างแรมในชุมชนเป-นต"น ผลิตหนังสือ
คู�มือ ด"านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชาวญัฮกุร รวมถึงตัวอย�างภาษาพร"อมคําแปลท่ีใช"สนทนาใน
ชีวิตประจําวัน จําหน�ายแก�นักท�องเท่ียว พัฒนามัคคุเทศก$ชาวญัฮกุรนํานักท�องเท่ียวข้ึนชมธรรมชาติ
ตามแบบวัฒนธรรมในกลุ�มชาติพันธุ$ญัฮกุร  

  สุพล ชัยทร (2552: บทคัดย�อ) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมแบบโฮมสเตย$ของกลุ�มชาติพันธุ$ มีความมุ�งหมายของการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาความเป-นมา
ของ กลุ�มชาติพันธุ$ลาวเวียงและลาวโซ�งในภาคกลางของประเทศไทย 2) ศึกษาวิถีชีวิตท่ีเอ้ือต�อ                         
การท�องเท่ียว และ 3) พัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แบบโฮมสเตย$ ของกลุ�มชาติพันธุ$                   
ลาวเวียง และลาวโซ�งในภาคกลางของประเทศไทย กลุ�มตัวอย�างจํานวน 126 คนประกอบด"วยกลุ�มผู"รู" 
กลุ�มผู"ปฏิบัติ กลุ�มบุคคลทั่วไป ดําเนินการวิจัยโดยการใช"เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด"วย                     
การสัมภาษณ$ การสังเกต และการสนทนากลุ�ม วิเคราะห$ข"อมูลด"วยวิธีการวิเคราะห$การอุปมัย 
นําเสนอผลการวิเคราะห$ข"อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห$ผลการวิจัยพบว�า ลาวเวียงเป-นชนชาติ                
กลุ�มหนึ่งท่ีถูกนํามาจากนครเวียงจันทร$ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือประมาณ 
200 ป�มาแล"ว มาต้ังถ่ินฐานในภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี นครปฐม สระบุรี สุพรรณบุรี                     
และกาญจนบุรี เพื่อทํานาสะสมเสบียงให"กองทัพ ได"นําวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองมาด"วย                        
โดยต้ังบ"านเรือนกันเป-นกลุ�มในกลุ�มเครือญาติ แต�งกายแบบลาวเวียงจันทร$ หญิงนุ�งผ"าซ่ินมีเบ่ียง                  
ชายนุ�งกางเกงขาก�วย เสื้อม�อฮ�อม ผ"าขาวม"าพาดบ�า ป6จจุบันมีการปรับตัวทางวัฒนธรรม และมี
รูปแบบสังคมวัฒนธรรมเป-นอัตลักษณ$เฉพาะตน ส�วนลาวโซ�งได"อพยพจากแคว"นสิบสองจุดไท 
ประเทศเวียดนาม มาต้ังถ่ินฐานในพ้ืนท่ี บางส�วนแถบตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือของประเทศ
ไทย บริเวณจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี นครสวรรค$ พิจิตร และพิษณุโลก ป6จจุบัน 
ลาวโซ�งมีการปรับตัว ทางวัฒนธรรม มีรูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมเป-นอัตลักษณ$ท่ีโดเด�นของตนเอง 
วิถีชิวิตและวัฒนธรรมท่ีเป-นจุดเด�นของลาวเวียงท่ีได"รับคัดสรรเพ่ือการจัดกิจการโฮมสเตย$ 
ประกอบด"วย อาการประเภท ตาป�น ขนมจีนน้ํายา ประเพณีบุญบ้ังไฟ บุญข"าวจี่ สารทลาว สงกรานต$ 
การสู�ขวัญในงานมงคล การละเล�นประเภทหมอลํา ลําแคน รวมท้ังการแต�งกายท่ีเป-นเอกลักษณ$
เฉพาะของกลุ�มชาติพันธุ$ลาวเวียงและมีวัด เช�น วัดโภคาราม และวัดคีรีรัตนารามศูนย$รวมทางศาสนา 
ประเพณี และพิธีกรรมต�าง ๆ  
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  ผลจากการศึกษายังพบว�า ลาวเวียงมีความเข"มแข็งทางวัฒนธรรม และลาวโซ�งยัง
รักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนอย�างเหนียวแน�น วิถีชีวิตท่ีได"รับคัดสรร ประกอบด"วยอาหารประเภท
แกงหน�อส"ม ขนมและผลไม"ในพิธีกรรมประเภท ข"าวต"มมัด ขนมเป�ยกปูน ขนมเทียน ขนมจันอับ                        
กล"วย เผือก มันและอ"อย พิธีกรรมการไหว"ผีบรรพบุรุษ ผีบ"าน ผีเรือน ห"องพิธีกรรม หมอขวัญ
และแม�หมอ ภาษาท่ีมีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน การแต�งกายด"วยชุดลาวโซ�ง ชายใส�กางเกงขาก�วย 
เสื้อฮีสีดาหรือเข"ม หญิงใส�ผ"าซ่ินลายปลาชะโด เสื้อฮี บ"านเรือนลาวโซ�งท่ีเป-นบ"านใต"ถุนสูงสําหรับเก็บ
อุปกรณ$การเกษตร การรักษาโรคท้ังโดยแพทย$แผนป6จจุบัน และแผนโบราณท่ีมีแม�หมอเป-นผู"รักษา                          
และประเพณีท่ีเป-นอัตลักษณ$ มีประเพณีเสนเรือน ประเพณีแต�งงาน ประเพณีข้ึนบ"านใหม� ไหว"ศาล
ประจําหมู�บ"านและประเพณีงานศพงานหัตถกรรมท่ีมาสําคัญ ได"แก�การทอผ"าของหญิงชาวลาวโซ�ง ท้ัง
ผ"าฝ�าย ไหม ผ"าควบ ผ"าโสร�ง แพรชิด แพรลาย เสื้อสาด อาสานะ มุ"ง และหมอน โดยทําเป-นลวดลายต�าง ๆ  
ท่ีเป-นเอกลักษณ$กลุ�ม กลุ�มละ 4 ลายหลัก มีวัดโคกสําโรงเป-นศูนย$กลางทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 
รวมท้ังศูนย$การเรียนรู"บ"านไทยทรงดํา เลือกหมู�บ"านโคกสําโรง อบต.หนองโอ�ง อําเภออู�ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เป-นหมู�บ"านโฮมสเตย$ มีการคมนาคมสะดวก  มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย$สินมีป�อม
ตํารวจประจําหมู�บ"าน มีสาธารณูปโภคครบครัน ลาวเวียงและลาวโซ�งในภาคกลางจองประเทศไทย 
จําแนกการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย$ เป-นสองรูปแบบตามกลุ�มชาติพันธุ$ คือ ลาวเวียง
บ"านดอนคํา มีเป�าหมายเพ่ือการบริหารท่ีพักและนําเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท"องถ่ินชาติพันธุ$ลาวเวียง 
โดยยึดหลักการอนุรักษ$และการสืบสานวัฒนธรรมท"องถ่ิน ส�วยไทยทรงดําโคกสําโรง มีเป�าหมายเพ่ือ
การบริการท่ีพักและนําเท่ียวสัมผัสวิถีชีวิตของคนในท"องถ่ินชาติพันธุ$ลาวโซ�ง โดยยึดหลักการสําคัญ        
5 หลัก 1) การอนุรักษ$และการสืบสานวัฒนธรรมท"องถ่ิน 2) จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 3) บริการท่ี
ยึดนักท�องเที่ยวเป-นสําคัญ 4) การสัมผัสวิถีชีวิตจริง 5) ความโปร�งใสและเป-นธรรม โดยสรุป 
การพัฒนารูปแบบท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมแบบโฮมสเตย$ ของกลุ�มชาติพันธุ$ลาวเวียง และลาวโซ�ง 
ท้ังสองรูปแบบมีองค$ประกอบการจัดการท�องเท่ียวคล"ายคลึงกัน แต�มีกิจกรรมการท�องเท่ียวแตกต�างกัน
ตามอัตลักษณ$ทางวัฒนธรรมของแต�ละกลุ�มชาติพันธุ$ ต"องอาศัยความร�วมมือของชุมชนและผู"นํา
ท"องถ่ินเป-นเง่ือนไขความสําเร็จท่ีสําคัญ  

  ปรัชญา พัฒนผล (2554: บทคัดย�อ) การศึกษาเรื่อง การพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียว
วัฒนธรรมแม�น้ําเพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียว               
ทางน้ําในแม�น้ําเพชรบุรี และ 2) ศึกษาความคิดเห็น และความต"องการมีส�วนร�วมของชุมชนและแหล�ง
ท�องเท่ียวต�อการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียว เก็บรวบรวมข"อมูลจากเอกสาร ภาคสนาม และการสังเกต
แบบมีส�วนร�วมและไม�มีส�วนร�วม กลุ�มตัวอย�างในการเก็บรวบรวมข"อมูล คือ ตัวแทนชุมชน 4 ตัวอย�าง 
ผู"ดูแลแหล�งท�องเท่ียว 8 ตัวอย�าง โดยใช"วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช"ในการเก็บ
รวบรวมข"อมูลเป-นแบบสัมภาษณ$แบบมีโครงสร"าง และใช"วิธีการสัมภาษณ$แบบไม�เป-นทางการ                     
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ผลการศึกษาพบว�า ตัวแทนชุมชนมีความคิดเห็นต�อการพัฒนาเส"นทางท�องเที่ยววัฒนธรรมเป-นไป
ในทางทิศทางท่ีสอดคล"องกัน คือ เห็นด"วยและพร"อมให"การสนับสนุนการพัฒนาเส"นทางการท�องเท่ียว
วัฒนธรรม เนื่องจากการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียวจะมีส�วนช�วยให"ชุมชนและแหล�งท�องเท่ียวในเขต
เทศบาลเมืองเพชรบุรี รวมไปถึงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีของเพชรบุรี จะเป-นท่ีรู"จักมากข้ึน คนใน
ชุมชนเกิดความรู"สึกภาคภูมิใจในตนเอง ก�อให"เกิดการกระจายรายได"ภายในชุมชน ท้ังนี้ตัวแทนชุมชน
มีความคิดเห็นว�า การท�องเท่ียวอาจจะส�งผลกระทบในแง�ของมลภาวะทางเสียงและขยะท่ีจะเกิดจาก
การท�องเท่ียว โดยตัวแทนชุมชนมีความต"องการท่ีจะมีส�วนรวมในการพัฒนาการท�องเท่ียวในทุกข้ันตอน 
ไม�ว�าจะเป-น ข้ันตอนการวางแผนพัฒนาเส"นทางท�องเที่ยว การบริหารจัดการทางการท�องเที่ยว        
การให"บริการทางการท�องเท่ียว การให"ข"อมูลและความรู"ด"านวิถีชุมชนแก�นักท�องเท่ียว รวมไปถึงด"าน
การบริการขนส�ง ผู"ดูแลแหล�งท�องเที่ยวมีความคิดเห็นที่หลากหลายต�อการพัฒนาการท�องเที่ยว 
กล�าวคือ หากสามารถพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียวได"ก็จะส�งผลดีต�อเพชรบุรี ท้ังทางด"านเศรษฐกิจ ด"าน
สังคม เกิดการกระจายรายได"สู�ชุมชน และการท�องเท่ียวของเพชรบุรีจะเป-นท่ีรู"จักมากข้ึน รวมถึงเป-น
ผลดีต�อแม�น้ําเพชรบุรีที่คนจะได"หันมาใส�ใจดูแลแม�น้ําเพชรบุรีให"มากข้ึน ผู"ดูแลแหล�งท�องเท่ียว
ต"องการให"แหล�งท�องเท่ียวมีส�วนร�วมในการพัฒนาการท�องเท่ียวในด"านการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวก 
การบริการทางการท�องเท่ียว และการจัดการทางภูมิทัศน$ของแหล�งท�องเท่ียว ในส�วนของป6ญหาและ
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนของการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียวนั้น ตัวแทนชุมชนและผู"ดูแลแหล�ง
ท�องเท่ียวมีความคิดเห็นที่คล"ายคลึงกัน คือ ป6ญหาด"านปริมาณน้ําในแม�น้ําในแม�น้ําเพชรบุรี ท่ีมี
ปริมาณไม�สมํ่าเสมอตลอดท้ังป�และบางครั้งน้ําในแม�น้ําก็แห"งขอด ทําให"ไม�สามารถล�องเรือได" ป6ญหา
ความร�วมมือจากทางภาครัฐ กล�าวคือ หากภาครัฐไม�ให"ความร�วมมือการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียวก็จะ
เป-นไปได"โดยยาก รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่มีประสบการณ$ในการทํางานด"านการท�องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียวท่ีสําคัญ คือ การเปsดโอกาสให"ชุมชนและแหล�งท�องเท่ียวได"เข"า
มามีส�วนร�วมในการพัฒนาเส"นทางท�องเที่ยวในขั้นตอนต�าง ๆ ของการพัฒนา โดยการประสาน
ความร�วมมือระหว�างชุมชน แหล�งท�องเท่ียว สถาบันการศึกษา และหน�วยงานภาครัฐในการวางแผน 
การพัฒนาการท�องเที่ยวร�วมกัน โดยใช"รูปแบบของการท�องเที่ยวควรเป-นการท�องเท่ียววัฒนธรรม 
เนื่องจากแหล�งท�องเที่ยวร�วมกันพัฒนาการท�องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีล"วนเป-น
แหล�งรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญไว"มากมาย ไม�ว�าจะเป-นงานศิลปะ งานช�างแขนงต�าง ๆ   
งานสถาป6ตยกรรมวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมชุมชน 

  มนสิชา อินทจักร (2552: 1-10) ศึกษาเรื่อง การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย
สําหรับนักท�องเท่ียวชาวญ่ีปุ�น ผลจากการศึกษาพบว�า องค$ประกอบของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ประกอบไปด"วย 6 องค$ประกอบคือ 1) องค$ประกอบด"านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2) องค$ประกอบ
ด"านการมีส�วนร�วมของชุมชนท"องถ่ิน 3) องค$ประกอบด"านตลาดการท�องเท่ียว 4) องค$ประกอบด"าน



105 
 

กระบวนการศึกษาสิ่งแวดล"อม 5) องค$ประกอบด"านธุรกิจการท�องเท่ียว และ 6) องค$ประกอบ ด"าน
การสร"างจิตสํานึกแก�ผู"เกี่ยวข"องกับการท�องเที่ยว นอกจากนี้ยังสรุปประเภทของการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมออกเป-น 5 ประเภทคือ 1) การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร$ 2) การท�องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต
ชนบท 3) การท�องเท่ียวงานวัฒนธรรมประเพณี 4) การท�องเท่ียวเชิงสุขภาพวัฒนธรรม และ 5) การท�องเท่ียว
เชิงกีฬา   

  ดลฤทัย โกวรรธนะกุล (2552: 1-13) ศึกษาเรื่อง การสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรม
ผ�านการท�องเท่ียวชุมชนของหมู�บ"านโนนเสลา อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือวิเคราะห$รูปแบบของ
การสื่อความหมายของมรดกวัฒนธรรมท"องถ่ิน ผลจากการศึกษาพบว�า มรดกผ"าทอของหมู�บ"านโนนเสลา  
มีการพัฒนารูปแบบไปตามระยะเวลาของยุคสมัย ก�อให"เกิดการเปลี่ยนแปลงการสื่อความหมาย
ท่ีแท"จริง สื่อต�าง ๆ ได"พยายามสื่อรูปแบบผ"าทอในรูปแบบท่ีแตกต�างกันไปในแง�ของการท�องเท่ียวซ่ึง
ถือเป-นกลุ�มท่ีมากที่สุด รองลงมาเป-นกลุ�มที่สื่อความหมายด"านสินค"าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ$ 
นอกจากนี้ผู"วิจัยได"เสนอองค$ความรู"ใหม�ในการสืบสานมรดกวัฒนธรรมโดยการให"ความรู"แก�ชุมชน 
จัดทําฐานข"อมูลภูมิป6ญญาการทอผ"า การให"การสนับสนุนจากหน�วยงานต�าง ๆ การสร"างเครือข�ายสิ่งทอ 
และที่สําคัญที่สุดคือการสื่อความหมายที่ถูกต"องแท"จริงที่จะสร"างคุณค�าให"กับมรดกวัฒนธรรม
พ้ืนบ"านนี้ได"  
                ประพัทธ$ชัย ไชยนอก (2554: บทคัดย�อ) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมกรณีบ"านด�านซ"าย อําเภอด�านซ"าย จังหวัดเลย ผลจากการศึกษาพบว�า ศักยภาพของ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของบ"านด�านซ"ายท่ีสําคัญคือ 1) ด"านสิ่งดึงดูดใจ มีความเป-นเอกลักษณ$เฉพาะ
ของตนทั้งที่เป-นแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติและมีความเป-นเอกลักษณ$เฉพาะของตน มีประวัติ
ความเป-นมาท่ีเก�าแก� เช�น พระธาตุศรีสองรัก วัดป�าเนรมิตวิป6สสนา วัดโพนชัย และพิพิธภัณฑ$ผีตา มี
วัฒนธรรมประเพณีที่ชาวบ"านปฏิบัติสืบต�อกันมา เช�น ประเพณีฮีตสิบสอง ประเพณีบุญหลวง 
ประเพณีสงกรานต$ และประเพณีแห�ผีตาโขน 2) ด"านสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งบริการพ้ืนฐานทางการ
ท�องเท่ียวมีเพียงพอแก�การรองรับนักท�องเท่ียว และ 3) ด"านการเข"าถึง มีระบบการคมนาคมขนส�งเพ่ือ
เข"าถึงแหล�งท�องเท่ียว และเส"นทางการเดินทางปลอดภัย   

 9.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับศักยภาพภูมิป(ญญา  
  อรศิริ ปาณินท$ (2546: บทคัดย�อ) ศึกษาเรื่องภูมิป6ญญาชาวบ"านในเรือนพ้ืนถ่ินไทพวน        

ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค$ของการศึกษาเรือนพ้ืนถ่ินไทพวน ในประเทศไทย เพ่ือเน"นถึงลักษณะเด�น
ของเรือนความสัมพันธ$ระหว�างการดํารงชีวิต ภูมิป6ญญาและเทคโนโลยีท"องถิ่น ใช"การสํารวจ
ภาคสนามเรือนไทพวน12 หมู�บ"านในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
ของประเทศไทยท่ีมีอายุการต้ังถ่ินฐานของหมู�บ"านท่ีสํารวจทางกายภาพสูงสุด 100 -150 ป� 30-50 ป� 
ในการสํารวจภาคสนามนี้ได"เน"นการศึกษาหมู�บ"านและความสัมพันธ$กับระบบนิเวศ ตัวเรือนซ่ึงสําคัญ
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กับชีวิตและวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน และการศึกษาภูมิป6ญญาชาวบ"านท่ีมีต�อสภาวะสบายของเรือน ซ่ึงเป-นผล
ของรูปลักษณ$ของเรือน วิธีการศึกษาได"กําหนดช�วงเวลาของการสร"างบ"านเรือนเป-นเครื่องมือ 
ในการวิเคราะห$เปรียบเทียบ โดยแบ�งเป-น 3 กลุ�ม คือ 100-150 ป� และ 30-50ป� จากการศึกษาและ
วิเคราะห$ได"คําตอบให"การศึกษาหลายประการ ได"แก� รูปลักษณ$ท่ีเป-นตัวแทนเรือนพวน คือ จั่วแฝดมี
เรือนครัวขวางด"านหลัง จั่วหนึ่งคลุมโถง พัฒนาของเรือนมีเฉพาะรูปทรงภายนอก ผังพ้ืนเรือนไม�ว�า
อายุการสร"างเท�าใดจะอยู�ในกรอบเดียวกันทั้งสิ้น และเหมือนกับทุกแหล�งท่ีต้ัง รูปลักษณ$ภายนอก
พัฒนามาจากเรือนไทยเดิมจั่วแฝดที่ไม�เป-นเรือนไทยเดิม และเรือนแฝดที่มีหลังคาผสมผสานท้ังจั่ว 
ป6|นหยา และมนิลา และมีลักษณะเด�นของเรือนอีกกลุ�มหนึ่ง คือ เรือนท่ีเน"นโถงฝาโปร�ง ซ่ึงส�งผลมายัง
รูปทรงเรือนท่ีต�างไปจากเรือนจั่วแฝดกลุ�มหลัก ภูมิป6ญญาและเทคโนโลยีชาวบ"านในเรือนท่ีเด�นชัด คือ 
ระบบการระบายอากาศในเรือนให"ผู"อยู�พบสภาวะสบายในการอยู� ตําแหน�งการระบายอากาศท่ีมีต้ังแต�
ความต�างระดับของพ้ืนเรือน การระบายอากาศระดับพ้ืนเรือน ระดับช�วงตัว และระดับเหนือฝาเรือนโดย 
ข"อสังเกตของผังพ้ืนเรือนพวนท่ีไม�เปลี่ยนแปลงไม�ว�าจะอยู�ท่ีใดและอายุเท�าใด เป-นผลมาจากความเชื่อ
ในการสร"างเรือน ท่ีถือว�าการต�อเติมเรือนจะนําความโชคร"ายมาสู�ครอบครัว ดังนั้นจะสร"างเรือนขนาดใหญ� 
และสมบูรณ$มาตั้งแต�เริ่มต"นสร"างเรือน ทําให"ไม"เห็นการพัฒนาการในด"านการปรับเปลี่ยน ต�อเติม 
พัฒนาการรูปทรงเฉพาะในเรือนต�างอายุเท�านั้น และปรับตัวอย�างค�อยๆเป-นค�อยๆไป แนวโน"มเรือน
พวนในอนาคตคาดว�าเป-นได"สองทาง คือ เป-นเรือนจิ๋วแฝดท่ีเรียบง�ายต�อการก�อสร"างและงบประมาณ 
กับเปลี่ยนเป-นเรือนจั่วเดี่ยวความเอียงลาดต�างบนผังพ้ืนลักษณะเดิม สําหรับความสัมพันธ$ระหว�าง
เรือนและสภาพแวดล"อม ได"พบภูมิป6ญญาท"องถ่ินเก่ียวกับการจัดการน้ํา เพ่ือการเกษตรและการใช"งาน 
ในครัวเรือนท่ีแก"ไขป6ญหาเฉพาะถ่ินได"อย�างเฉลียวฉลาด และคล�องตัว  

  เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ (2553: บทคัดย�อ) ศึกษาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนบ"าน
อาฮามโดยมีวัตถุประสงค$ของการวิจัยศึกษาศักยภาพทางด"านเศรษฐกิจชุมชนของกิจการข"าวหลาม
บ"านอาฮามและนําเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมของผลิตข"าวหลามอย�างยั่งยืนในฐานะท่ีเป-นอัตลักษณ$
ทางวัฒนธรรมของท"องถ่ินจังหวัดน�าน ผลการศึกษาพบว�า ป6จจุบันข"าวหลามบ"านอาฮามมีคุณค�าทาง
เศรษฐกิจสูงมากและกลายเป-นอัตลักษณ$ทางวัฒนธรรมท้ังในระดับชุมชนหมู�บ"านอาฮาม ตําบทท�าวังผา 
อําเภอท�าวังผาและจังหวัดน�าน กระบวนการผลิตและการจําหน�ายข"าวหลามเชื่อมโยงภาคส�วนต�าง ๆ 
เข"ามามีส�วนร�วม ท่ีสําคัญให"แก�ประชากรในครอบครัวและชุมชนที่เป-นผู"ผลิตข"าวหลามและผู"ผลิต
วัตถุดิบท่ีเก่ียวเนื่องมีงานทําและมีรายได"เลี้ยงชีพตลอดป� และพบว�าเริ่มมีป6ญหาในเรื่องความขาดแคลน
ไม"ไผ�ข"าวหลามท่ีหายากและราคาสูงข้ึนเนื่องจากต"องซ้ือจากกลุ�มผู"ตัดไม"ไผ�จากป�าธรรมชาติไกลจาก
ชุมชนเท�านั้น ผู"ศึกษานําเสนอแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนข"าวหลามบ"านอาฮาม 4 ประเด็น 
คือ 1) รณรงค$ให"มีการปลูกสวน/ป�าไผ�ข"าวหลามในพ้ืนท่ีชุมชนบ"านฮาลามและพ้ืนท่ีใกล"เคียงและลด
การใช"ป�าไผ�จากธรรมชาติลงโดยเร็ว 2) สร"างความตระหนักเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค"าข"าวหลาม    



107 
 

ท้ังในฐานะอาหารท่ีสะอาด อร�อย ถูกอนามัย 3) องค$กรปกครองส�วนท"องถ่ินต"องมีส�วนร�วมสําคัญใน
การจัดทําโครงการปลูกป�า สวนไผ� ข"าวหลาม และรักษาคุณภาพและภาพลักษณ$สินค"าให"ยั่งยืน และ 
4) จัดการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรมตามเส"นทางในหมู�บ"านข"าวหลามและพ้ืนท่ีเก่ียวข"อง 
 9.3 งานวิจัยเก่ียวข�องกับการจัดการแหล�งท�องเท่ียว  

  พรมมินทร$ พวงมาลา (2544: บทคัดย�อ) ไวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการแหล�งท�องเท่ียว     
เชิงอนุรักษ$แบบยั่งยืนบ"านแม�กาปอง หมู�ท่ี 3 ตําบลห"วยแก"ว ก่ิงอําเภอแม�ออน จังหวัดเชียงใหม� โดยมี
วัตถุประสงค$เพื่อศึกษาสภาวการณ$ด"านการท�องเท่ียวของหมู�บ"านแม�กําปอง และค"นหาองค$ความรู"  
และศักยภาพในด"านการท�องเที่ยว ตลอดจนศึกษารูปแบบการจัดการแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$  
แบบยั่งยืนบ"านแม�กําปอง ระยะเวลาดําเนินการวิจัย 2 ป� เครื่องท่ีใช"เป-นการสัมภาษณ$ระดับลึกและ
การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัย พบว�า สภาวการณ$ด"านการท�องเท่ียวได"เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีถูกต"องและ
ชัดเจนขึ้นมีรูปแบบการจัดการแหล�งท�องเที่ยวท่ีเป-นข้ันเป-นตอน ชาวบ"านมีความเข"าใจในเรื่อง      
การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$แบบยั่งยืน ชุมชนมีความเข"มแข็ง มีความเป-นอันหนึ่งอันเดียวกันมีมาตรฐาน
ในการดํารงชีวิตมากข้ึน ชาวบ"านเห็นความสําคัญของการอนุรักษ$ธรรมชาติ ได"รับการพัฒนาแหล�ง
ท�องเท่ียวในหมู�บ"าน มีผลงานของภูมิป6ญญาชาวบ"าน มีแนวทางท่ีถูกต"องในการจัดสรรรายได"ให"กับ
ชุมชนและประชาชน หมู�บ"านได"รับการตกแต�งปรับปรุงให"สวยงาม ได"เส"นทางการเดินป�า ในการปฏิบัติ
กิจกรรมต�าง ๆ  เห็นศักยภาพของชุมชนในด"านการท�องเท่ียวและองค$ความรู"ของชุมชนในด"านต�าง ๆ 
มีการกําหนดกฎระเบียบข"อบังคับกลุ�ม  

  สุภาวดี มีสิทธิ์และคณะ (2545: บทคัดย�อ) วิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เพ่ิมพูนขีดความสามารถองค$กรชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$                       
อําเภอปางมะผ"า จังหวัดแม�ฮ�องสอน เป-นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือหารูปแบบ             
การท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมให"กับชุมชน รวบรวมข"อมูลผ�านระบบการมีส�วนร�วมของชุมชน โดยการสัมภาษณ$
ระดับลึกและการสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 1) การวิเคราะห$ศักยภาพ เง่ือนไขและข"อจํากัดของ
แต�ละชุมชนในการจัดการทรัพยากรและการท�องเที่ยว โดยชุมชนแม�ละนา เป-นชุมชนไทยใหญ� 
ซ่ึงมีวิถีชีวิตความเป-นอยู�และวัฒนธรรมท่ีน�าสนใจ มีภูมิป6ญญาทางด"านสมุนไพรและในชุมชนมีกลุ�ม
การจัดการการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$มาแล"วถึง 3 ยุค แต�มีป6ญหาในการดําเนินการและการจัดการ
ภายใน อีกท้ังมองในเรื่องรายได"ท่ีเกิดจากการท�องเท่ียวเป-นหลัก สิ่งค"นพบจากงานวิจัยคือ ชุมชนท้ัง  
3 แห�งมีการใช"ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู�รอบชุมชนในการดํารงชีวิต และมีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต้ังแต�
สมัยโบราณ คืองานปอยส�งลอง ทําให"เป-นที่น�าสนใจต�อผู"พบเห็น 2) ข"อสรุปในการจัดการร�วมกัน 
3 หมู�บ"านข้ึนอยู�กับความพร"อมของแต�ละบ"าน โดยหมู�บ"านแม�ละนามีความพร"อมท่ีจะร�วมจัดการ 
ส�วนบ�อไคร"มีความพร"อมเพียงส�วนหนึ่งในการจัดการแต�ยังไม�แน�ใจ ในขณะท่ีบ"านจ�าโป� จะเป-นกลุ�มท่ี
ร�วมศึกษาเรียนรู"กระบวนการไปพร"อมกับบ�อไคร"และแม�ละนาในช�วงที่สอง และ 3) ผลท่ีเกิดจาก
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การดําเนินการวิจัย พบว�า ชุมชนแม�ละนามีกลุ�มในการจัดการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$ในชุมชน มีสมาชิก
จํานวน 18 คน มีการเปลี่ยนแนวความคิดจากการท�องเท่ียวท่ีมองเพียงถ"าแม�ละนา มาเป-นการใช"
ทรัพยากรที่มีอยู�ในชุมชนให"เกิดประโยชน$มากที่สุด และร�วมกันรักษาทรัพยากรพร"อมกับฟ{|นฟู
วัฒนธรรมท่ีมีอยู� บ�อไคร"มีการทดลองทํากิจกรรม และมีแผนในการพัฒนาในเรื่องการท�องเท่ียวกับ
ชุมชนของตนเอง แต�ไม�มีการดําเนินงานทําให"ไม�มีความเคลื่อนไหวในชุมชน ส�วนจ�าโป เข"าร�วมศึกษา
และไม�มีความเคลื่อนไหวในงานวิจัยกับชุมชนเช�นเดียวกัน  

  กนิษฐา อุ�ยถาวรและคณะ (2545: บทคัดย�อ) วิจัยเรื่อง การจัดการการท�องเท่ียว
เชิงนิเวศโดยการมีส�วนร�วมของชุมชน บริเวณหน�วยพิทักษ$อุทยานแห�งชาติทุ�งแสลงหลวง ท่ี ส.ล.ค       
(หนองแม�นา) จังหวัดเพชรบูรณ$ โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาศักยภาพและความพร"อมของชุมชน                 
คือ หมู�บ"านทางตะวันและหมู�บ"านหนองแม�นา เครื่องมือที่ใช"เป-นการสัมภาษณ$ระดับลึกและ                    
การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า การวิจัยครั้งนี้นําไปสู�การรวมตัวของชาวบ"านก�อต้ังองค$กรชุมชน
ของท"องถ่ิน คือ ชุมชนคนรักป�าหนองแม�นา-ทานตะวัน ได"อย�างเป-นรูปธรรม เพ่ือเป-นการอนุรักษ$
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการท�องเท่ียวเชิงนิเวศภายในท"องถ่ิน จากการทดลองปฏิบัติการร�วมกัน
ระหว�างชาวบ"านกับนักท�องเท่ียว พบว�า ชาวบ"านมีศักยภาพ และมีความพร"อมท่ีจะสามารถจัดการ
การท�องเท่ียวเชิงนิเวศภายในท"องถ่ินได"อย�างดี ป6ญหาสําคัญท่ีพบคือชาวบ"านยังมีขีดจํากัดในเรื่อง
การตลาด และการประชาสัมพันธ$ ซ่ึงสมควรจะได"มีการพัฒนาส�งเสริมจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข"องต�อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป-นทางเลือกหนึ่งท่ีจะช�วยแก"ไขป6ญหาความขัดแย"งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และจะเป-นแนวทางท่ีจะให"ชุมชนได"เรียนรู" การใช"ประโยชน$และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืนได"  

  อําคา แสงงามและคณะ (2549: บทคัดย�อ) ศึกษารูปแบบกิจกรรมและการจัด 
การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$ ตามศักยภาพของบ"านกู�กาสิงห$ อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร"อยเอ็ด โดยมี
วัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาทรัพยากรการท�องเท่ียวและกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมท่ีสามารถนํามา
พัฒนาเป-นกิจกรรมเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวได" ศึกษารูปแบบกิจกรรมและการจัดการท�องเท่ียวท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของชาวบ"านภู�กาสิงห$ และศึกษาเส"นทางเครือข�ายเชื่อมโยงแหล�งท�องเท่ียว 
ระดับหมู�บ"านตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับภาคอีสานท่ีสามารถเสริมศักยภาพการท�องเท่ียวของ
หมู�บ"านกู�กาสิงห$ได" เครื่องมือท่ีใช"เป-นการสัมภาษณ$ระดับลึกและการสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า  
1) บ"านกู�กาสิงห$มีแหล�งท�องเท่ียวจํานวนมาก คือ กู�กาสิงห$ กู�โพนวิจ กู�โพนระฆัง ถนน คูขาดสระแก 
โพนขี้นก ทุ�งกุลาร"องไห" 2) รูปแบบกิจกรรมและการจัดการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ$ท่ีเหมาะสมกับ
ศักยภาพชุมชน พบว�ามี 3 รูปแบบ คือ 1) นักท�องเที่ยวขาจรท่ีต"องการมาศึกษาและเท่ียวตาม
อัธยาศัยและไม�มีกิจกรรมรองรับ 2) การเข"ามาทัศนศึกษาดูงาน ได"แก� กลุ�มนักเรียน นักศึกษาท่ีเข"ามา
ชมโบราณสถาน หรือกลุ�มแม�บ"านที่เข"ามาศึกษาดูงานที่ศูนย$ผ"าไหมแล"วจึงไปชมโบราณสถาน              
3) การพักค"างคืนมี 2 รูปแบบ สําหรับนักท�องเที่ยวทั่วไป มีกิจกรรมการต"อนรับนักท�องเท่ียว                        
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การนําชมโบราณสถาน พิพิธภัณฑ$ สวนเกษตรทฤษฎีใหม� กินข"าวพาแลง และชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ"านท่ีเวทีหน"าปรางค$กู�กาสิงห$ แล"วเข"าพักโฮมสเตย$ ต่ืนตอนเช"าทําบุญตักบาตรแล"ว
จึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ สําหรับนักเรียน นักศึกษาท่ีมาเข"าค�ายทักษะชีวิต สืบสานภูมิป6ญญา
พ้ืนบ"านจะมีฐานเรียนรู"คือ ฐานผ"าไหมงาม ฐานพิพิธภัณฑ$พื้นบ"าน ฐานสวนเกษตรทฤษฎีใหม�                     
ฐานโบราณสถาน ฐานตัดลายกระดาษพ้ืนบ"าน และฐานวรรณกรรมซ่ึงจะเน"นให"ผู"เข"าเรียนรู"ได"สัมผัส
และซึมซับกับภูมิป6ญญาพ้ืนบ"านโดยตรง 3) ด"านการจัดการท�องเท่ียวมีแนวคิดว�า การท�องเท่ียวเป-น
กิจกรรมหนึ่งทําให"เกิดการพัฒนา ส�งเสริม สืบทอด เผยแพร�ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ"าน                                 
โดยการมีส�วนร�วมของคนในชุมชน และมีการแบ�งป6นผลประโยชน$ท่ีเป-นธรรม มีการจัดการท�องเท่ียว 
2 รูปแบบ คือ รูปแบบเป-นทางการโดยเทศบาลเป-นผู"ออกคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางาน ซ่ึงจะใช"กับ                   
งานท�องเท่ียวประจําป� ส�วนรูปแบบการจัดการตามศักยภาพชุมชน จะดําเนินการโดยชมรมส�งเสริม                    
การท�องเท่ียวตําบลกู�กาสิงห$ 4) เส"นทางเครือข�ายท�องเท่ียวได"จัดสร"างเครือข�ายการท�องเท่ียวข้ึนใน
พ้ืนท่ี คือ บ"านต�างต"อน ซ่ึงมีผู"ใหญ�บ"านและองค$การบริหารส�วนตําบลกู�กาสิงห$ ดูแล บ"านเมืองบัว                     
ซ่ึงมีองค$การบริหารส�วนตําบลเป-นผู"ดูแล และท่ีบ"านกู�กาสิงห$มีเทศบาลและชมรมส�งเสริมการท�องเท่ียว
ดูแล ส�วนเส"นทางเชื่อมโยงพบว�าในหมู�บ"านมีเส"นทางท�องเท่ียวทางประวัติศาสตร$ และเส"นทางชม   
วิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับเส"นทางระดับตําบล อําเภอ จังหวัด และระดับอนุภูมิภาคของ
ภาคอีสาน โดยเฉพาะเส"นทางของจังหวัดร"อยเอ็ดสามารถเป-นประตูสู�อินโดจีนได"  

  วิไลลักษณ$ กิติบุตร (2550: บทคัดย�อ) ทําการวิจัยและพัฒนาชุมชนไทยลื้อ อําเภอ                              
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนไทยลื้อ และหาแนวทาง
พัฒนาระบบการจัดการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทลื้อ และเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรม       
การท�องเท่ียวกับสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ดและสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาล
ตาบลวงเหนือเป-นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม เครื่องท่ีใช"เป-นแบบสอบถามและการสัมภาษณ$
ระดับลึก ผลการวิจัยพบว�า 1) แหล�งท�องเที่ยวของชุมชนไทล"อ มีศักยภาพสูง มีสิ่งดึงดูดใจท้ัง
ธรรมชาติ ภูมิอากาศ สถานท่ีประวัติศาสตร$ โบราณวัตถุ สถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี มีสิ่งอํานวยความสะดวกและการเข"าถึงได"สะดวก 2) ศักยภาพของชุมชนไทลื้อในการบริหาร
จัดการท�องเที่ยวอยู�ในระดับปานกลาง ผู"นําชุมชน ตัวแทนชุมชนและสมาชิกชุมชนต�างมีจิตสํานึก
ร�วมกัน มีการเรียนรู"ร�วมกัน มีการร�วมมือกันในกิจกรรมต�าง ๆ  มีส�วนร�วมในการตัดสินใจ มีการวางแผน
ปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห$ ควบคุม แก"ไขป6ญหา แต�ขาดความรู"ความเข"าใจเก่ียวกับบทบาทหน"าท่ีและ
การบริหารจัดการการท�องเที่ยว และขาดงบประมาณสนับสนุน 3) ด"านการเชื่อมโยงกิจกรรมกับ
สถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด และสถานท่ีท�องเท่ียวของเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
โดยการประชาสัมพันธ$ท้ังทางเอกสาร การลงในเว็บไซต$ของเทศบาลตําบลดอยสะเก็ด งานประเพณี
สงกรานต$ และงานประเพณียี่เป-ง และ 4) หลังการพัฒนา โดยการจัดการศึกษาดูงานการบริหาร



110 
 

จัดการท�องเท่ียวท่ีบ"านเมืองปอน อําเภอขุมยวม จังหวัดแม�ฮ�องสอน เมืองหลวงน้ําทา ประเทศลาว 
และท่ีสิบสองป6นนา สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุกฝ�ายได"เรียนรู"บทบาทหน"าท่ีในการบริหารจัดการ 
การท�องเท่ียวในชุมชนของตน และนําความรู"ที่ได"รับมาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือให"       
ทุกฝ�ายในชุมชนได"มีส�วนร�วมและได"รับผลประโยชน$โดยท่ัวถึง  

  ดุษณี ชาวนาและคณะ (2550: บทคัดย�อ) วิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการท�องเท่ียว
โดยชุมชนอย�างยั่งยืน ชุมชนบ"านผาแตก ตําบลสบปsง อําเภอแม�แตง จังหวัดเชียงใหม� เป-นการวิจัย
และพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค$เพื่อศึกษาสภาวการณ$ด"านการท�องเท่ียวของหมู�บ"านผาแตก และ
สถานการณ$การท�องเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดเชียงใหม� เพ่ือรวบรวมองค$ความรู"ภูมิป6ญญาท"องถ่ิน
และศักยภาพของชุมชนในการกําหนดรูปแบบการท�องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับชุมชน และเพ่ือศึกษา
กระบวนการการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ"านผาแตก เครื่องมือท่ีใช"เป-นการสัมภาษณ$ระดับลึกและ
การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 1) ชาวบ"านมีประสบการณ$เก่ียวข"องกับการท�องเท่ียวก�อนการพัฒนา 
ซ่ึงสถานการณ$การท�องเท่ียวท่ีผ�านมาได"เกิดป6ญหาจากการจัดการ เนื่องจากขาดความรู"และความเข"าใจ
เรื่องการท�องเท่ียวท่ีถูกต"อง ตลอดจนขาดทักษะในการจัดการและมีเจตคติในเชิงลบต�อการท�องเท่ียว
ท่ีทําให"ขาดการมีส�วนร�วมในการจัดการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ชุมชนเป-นผู"ถูกกระทํา ทั้งจาก
นักท�องเท่ียวท่ีมองชุมชนเป-นของแปลก ขยะมูลฝอยท่ีนักท�องเท่ียวนําเข"ามาหรือจากหน�วยงานบางหน�วย
ท่ีเข"ามาเพ่ือหวังผลงานเพียงน"อยนิดก็ตาม 2) ผลการดําเนินงาน พบว�าการท�องเท่ียวโดยชุมชนจะ
ยั่งยืนได"ต"องเปsดโอกาสให"ชุมชนได"ร�วมมือกันจัดการทรัพยากรของตนเองท่ีมีอยู�อย�างจํากัดให"เกิด
ประโยชน$สูงสุด ต"องคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดแก�ระบบนิเวศและความสัมพันธ$ทางสังคม วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนท้ังประโยชน$ การอนุรักษ$ และฟ{|นฟู ซ่ึงควรเปsดโอกาสให"ชุมชนได"เข"ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารจัดการทุกข้ันตอน มีการแบ�งป6นผลประโยชน$อย�างท่ัวถึงและเป-นธรรม แนวทางการจัด
กิจกรรมท�องเที่ยวต"องสอดคล"องกับศักยภาพของชุมชนท้ังทางพ้ืนท่ีและทางสังคมของชุมชน และ             
3) การท�องเท่ียวสามารถนํามาใช"เป-นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและคนในชุมชนได" 
โดยผ�านกระบวนการเรียนรู"และการพัฒนาทักษะต�าง ๆ ตามวิธีการท่ีกล�าวถึงข"างต"นค�อยๆ ปลูกฝ6ง 
ค�อยๆ ซึมซับตามกาลเวลา  
 9.4 งานวิจัยเก่ียวข�องกับวิถีชีวิต 

  เกรียงศักดิ์ อ�อนละมัย (2540) ได"วิจัยเรื่อง วิถีการดําเนินชีวิตของชนบท                                 
ในกระแสโลกาภิวัตน$: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนไทพวน ตําบลหินป6ก อําเภอบ"านหม่ี จังหวัดลพบุรี 
พบว�า ลักษณะเด�นของคนพวน คือ มีผิวขาว และผู"หญิงพวนส�วนใหญ�จะมีหน"าตาสวย มีนิสัยใจคอ               
รักความสงบ ชอบอิสระ ไม�ชอบอยู�ภายใต"กฎระเบียบหรืออยู�ใต"อํานาจใคร มีความโอบอ"อมอารี 
ซ่ือสัตย$ ยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี ให"ความเคารพนับถือและเชื่อฟ6งผู"อาวุโสกว�า รักหมู�คณะ
และพวกพ"องของตนซึ่งเป-นลักษณะที่ถ�ายทอดกันมาเป-นความผูกพันโดยสายเลือด คนพวนนิยม                  
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เรียกพวกเดียวกันว�า “ไทยพวน”และไม�นิยมเรียกว�า “ลาวพวน”เอกลักษณ$ทางวัฒนธรรมของไทพวน 
ตําบลหินป6ก อําเภอบ"านหมี่ ที่ยังคงมีการปฏิบัติกันอยู� ได"แก� 1) การแต�งกายแบบพวนด้ังเดิม                      
(ตามท่ีระบุในหัวข"อ Art and craft) 2) ลักษณะการต้ังบ"านเรือนแบบยกพ้ืนสูง มุงด"วยหญ"าคา                       
ปูพื้นด"วยฟากไม"ไผ� ฯลฯ 3) พูดภาษาพวน 4) การจัดโครงสร"างสังคมแบบสงฆ$ –ฆราวาส                            
แบบผู"อาวุโส น"อยอาวุโส แบบเครือญาติ และแบบครอบครัว 5) ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป-นหลัก                        
6) นับถือศาสนาพุทธและนับถือผี พร"อมทั้งมีการจัดพิธีกรรมต�าง ๆ ตามความเชื่อ เช�น งานบุญ 
ผีเวสเส�อกระจาด สารทพวน ประเพณีกาฟ�า ตรุษสงกรานต$ ประเพณีห�อข"าว ลงข�วง บุญบ�องไฟ 
นางด"ง นางกวัก นางสาก เส็งกลอง ตะหมากเบ้ีย ฯลฯ ความสัมพันธ$กับชนชาติอ่ืน: ป6จจุบัน                                 
พวนมีการติดต�อสัมพันธ$กันหลายชาติ ได"แก� ลาว เขมร ญวน พม�า แขก จีน ญ่ีปุ�น เกาหลี ฝรั่ง นิโกร 
แต�ถ"าในกรณีท่ีคนเหล�านี้จะต"องเข"ามาอยู�ร�วมกันในหมู�บ"าน เข"ามาปลูกบ"านอยู�ใกล"ๆ คบหาเป-นเพ่ือน 
ทําธุรกิจร�วมกัน แต�งงาน ไทพวนจะไม�ค�อยยอมรับคนต�างชาติเหล�านี้นัก ชาติท่ีพวนยอมรับมากท่ีสุด
คือ คนจีน รองลงมาคือ ฝรั่ง และญ่ีปุ�น ตามลําดับ 

   เชาว$วัย ศุภรตรีทิเพศ (2542) วิจัยเรื่อง การรับนวัตกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา: 
ศึกษากรณีชุมชนไทพวนในจังหวัดลพบุรี พบว�าประเพณีและความเชื่อ ของไทยพวนบ"านกล"วยหล�อหลอม
ข้ึนมา จากความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาและวิญญาณบรรพบุรุษท่ีติดตามตัวสืบมาต้ังแต�คน รุ�นบรรพบุรุษ 
และความเชื่อในศาสนาพุทธ ซึ่งกลายเป-นศาสนาหลักที่ชาวบ"านให"ความนับถือกัน มาช"านาน 
นับตั้งแต�อพยพขึ้นมาตั้งรกราก ในแถบนี้รวมทั้งความเชื่อแบบพราหมณ$ เข"ามาปะปนอยู�บ"างซ่ึง
ความเชื่อเหล�านี้สะท"อนออกมาทางค�านิยมและพิธีกรรมความของไทพวนบ"าน กล"วยท่ีได"นับถือ
สืบต�อกันมาความเชื่อในเรื่องการถือผี นับวิญญาณของบรรพบุรุษในชุมชนไทยพวนบ"านกล"วย สะท"อน
ให"เห็นถึงการเคารพบูชาเจ"าพ�อสนั่น ซึ่งภายในหมู�บ"านได"สร"างศาลพ�อสนั่นและรูปจําลองไว"กลาง
หมู�บ"าน ติดกับวัดบ"านกล"วย ชาวบ"านเชื่อว�าเจ"าพ�อสนั่น เป-นผีนักรบพวนชื่อ ท"าวสนั่นต�อสู"กับโจรผู"ร"ายท่ี
เข"ามาปล"นสะดมในสมัยที่ไทพวน อพยพเข"ามาอาศัยอยู�ในประเทศไทย เมื่อท"าวสนั่นเสียชีวิตลง 
ชาวบ"านก็ได"สร"างศาลและรูปจําลองดังกล�าวเพ่ือแสดงความเคารพนับถือ และเชื่อว�าจะดูแลรักษา
หมู�บ"านและชาวบ"านให"พ"นภัยต�าง ๆ  ยามเดินทางไกลชาวบ"านก็มักขอพรให"ช�วยปกป�องคุ"มครองและ
ศาลเจ"าพ�อสนั่นก็ยังเป-นท่ีจัดพิธีเลี้ยงผีปู�ตาในเดือน 6 ของทุกป�อีกด"วย พิธีกรรมของไทพวนบ"านกล"วย 
มีอยู� 20 พิธี ได"แก� พิธีบุญข"าวจี่ พิธีสงกราน พิธีบังสุกุลอัฐิ พิธีแห�บ้ังไฟ พิธีไหว"ศาลเจ"าพ�อประจํา
หมู�บ"าน พิธีทรงเจ"า พิธีบุญข"าวห�อ พิธีแฮกนา พิธีกวนข"าวทิพย$ พิธีบุญมหาชาติ พิธีใส�กระจาด พิธีบุญ
กระยาสาร$ท พิธีบายศรีสู�ขวัญ พิธีบวชนาค งานบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ และอุโบสถศีล ได"แก� 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข"าพรรษา พิธีเลี้ยงผีปู�ตา พิธีไล�ผีย�าเจียง พิธีกําฟ�า พิธีแห�นางแมว และ
พิธีบุญลาน พิธีกรรมส�วนใหญ�ของไทพวนบ"านกล"วยจะเก่ียวข"องกับความเชื่อด้ังเดิมในเรื่องการถือผี  
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  ดวงเดือน ศาสตรภัทร และคณะ (2542) วิจัยเรื่อง ไทพวน: การศึกษาเชิงวิเคราะห$                
วิถีชีวิต พฤติกรรมการส�งเสริมจิต –พุทธพิสัย และป6ญหาการใช"ภาษา พบว�าไทพวนในอําเภอบางพลี 
จังหวัดนครนายก นับถือศาสนาพุทธศาสนา และมีประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมท่ีเป-นเอกลักษณ$
ของตนเอง ได"แก� การสู�ขวัญ การผูกเสี่ยว งันเฮือนดี การอยู�กรรม การเก้ียวพาราสี และความเชื่อด"าน
ต�าง ๆ  ประเพณีพิธีกรรม บางอย�างของไทพวนที่ยังคงอนุรักษ$อยู�จนถึงป6จจุบัน คือ การทําบุญ
สร"างกุศลในโอกาสต�าง ๆ  เช�น บุญกฐิน และ การละเลน เช�น โขนและหนัง เป-นต"น ส�วนประเพณีท่ี
ไทยพวนเลิกปฏิบัติแล"วแต�ยังปรากฏอยู�ในวรรณกรรมของไทพวน คือ พิธีอยู�กรรม การเก้ียวพาราสี 
ประเพณีลงข�วง ประเพณีการสู�ขวัญควาย พิธีแห�นางแมว เป-นต"น ความเชื่อไทพวนแม"จะนับถือ
ศาสนาพุทธ แต�ก็มีความเชื่อเก่ียวกับเรื่องผีด"วย เช�น ผีปู�ตา ซ่ึงเป-นผีบรรพบุรุษ เชื่อว�าเป-นผู"คอย
ช�วยเหลือคุ"มครองให"ปลอดภัยไข"เจ็บ และอันตรายต�าง ๆ  ทุกหมู�บ"านจะต"องมีศาลผีปู�ตาประจํา
หมู�บ"านและจะมีการเซ�นไหว"กันในเดือน 6 หรือเดือน 7 ของทุกป� นอกจากนี้ยังมีศาลเจ"าพ�อต�าง ๆ 
เช�น ศาลเจ"าพ�อสุนันทา ในหมู�บ"านท�าแดง ศาลเจ"าพ�อกาละเกดและศาลเจ"าแม�มะลีจันทร$ในหมู�บ"าน
กลางโสภา เป-นต"น นอกจากนี้ไทพวนยังมีความเชื่อเรื่อง แถนด"วย คือเชื่อว�า แต�เดิม “แถน” เป-น
มนุษย$มาก�อน ต�อมาได"ไปเกิดบนสวรรค$ เนื่องจากทําความดี บนสวรรค$เนื่องจากทําความดี บนสวรรค$
แถนมีหน"าท่ีดูแลความทุกข$สุขของประชาชนบันดาลให"เกิดฝนตกเพ่ือให"เกิดความอุดมสมบูรณ$แก�
โลกมนุษย$ ความเชื่อเรื่องแถน ทําให"เกิดประเพณี ฮิตสิบสองประการ เช�น การเอาบุญบ้ังไฟเพ่ือขอฝน
จากแถนในเดือนหก เป-นต"น ประเพณีและพิธีกรรม ไทพวนมีประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อใน
ศาสนาพุทธ และในความเชื่อเรื่องผีอยู�มากมาย ท่ีปฏิบัติกันมาต้ังแต�อดีตและป6จจุบันก็ยังปฏิบัติกันอยู� 
ได"แก� การทําบุญข"าวหลาม ,การทําบุญข"าวจี่ ,การทําบุญข"าวเกรียบ พิธีกาผี, พิธีสู�ขวัญข"าว, พิธีสูด
เสื้อสูดผ"า,พิธีอาบน้ําก�อนกา, พิธีเลี้ยงผีปู�ตา ประเพณีบายศรีสู�ขวัญ,พิธีสงกระทง และ การทําบุญ
ข"าวเม�า อย�างไรก็ตาม มีประเพณีอีกมากมายท่ีป6จจุบันไทพวนได"เลิกปฏิบัติไปแล"ว ได"แก� พิธีสู�ขวัญควาย, 
พิธีสวดคาถาปลาช�อน, และพิธีแห�นางแมว เป-นต"น นอกจากนี้ไทพวนยังมีประเพณีอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบัติ
เหมือนคนท่ัวไปเช�น สลากภัต, สารท, แต�งงาน, บวชนาค, สู�ขวัญ, เป-นต"น อย�างไรก็ตาม ยังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงปรากฏอยู�ในวรรณกรรมของไทพวน ได"แก� 
ประเพณีแต�งงาน, ประเพณีสู�ขวัญ, ประเพณีผูกเสี่ยว, ประเพณีงันเฮือนดี, ประเพณีการทําบุญ –
กรวดน้ํา, ประเพณีบุญกฐิน, และประเพณีอยู�กรรม เป-นต"น  
 9.5 งานวิจัยเก่ียวกับผลกระทบและสภาพการณ4ทางท�องเท่ียว 
  มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2545: บทคัดย�อ) ได"วิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาการและผลกระทบ
ของการท�องเท่ียว: กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา การวิจัยครั้งนี้ มุ�งทําความเข"าใจถึงผลกระทบต�าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนกับชุมชนหลังจากมีการพัฒนาการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ําในพ้ืนท่ี ตลาดน้ําท่ีเลือกศึกษาในครั้ง
นี้ คือ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ราชบุรี และตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาถึงพัฒนาการ
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และความเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําท้ังสองแห�ง จากประวัติชุมชนและกระบวนการปรับตัวเข"าสู�การ
เป-นสถานท่ีท�องเท่ียว เครื่องมือท่ีใช"เป-นการสัมภาษณ$ระดับลึก การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกพัฒนามาจากตลาดขายของทางน้ําของชาวบ"านในชุมชนและจังหวัดใกล"เคียง 
ไปสู�การเป-นตลาดเพ่ือนักท�องเท่ียวโดยเฉพาะในช�วงเวลาประมาณ 30 ป� เริ่มจากมีนักท�องเท่ียวเข"าไป
พบแล"วบอกกันต�อ ๆ ไป ต�อมาเม่ือการคมนาคมทางบกเจริญข้ึน การค"าขายทางน้ําในตลาดของชุมชน
ลดน"อยลงจนเกือบจะหมดไป แต�มีนายทุนจากภายนอกท่ีดําเนินธุรกิจการท�องเท่ียวเข"ามาพัฒนา
รูปแบบตลาดเสียใหม�ให"กลายเป-นแหล�งท�องเท่ียวสําหรับชาวต�างชาติ โดยเน"นกิจกรรมการลงเรือชม
คลองและการขายของท่ีระลึก มีข"อตกลงกับบริษัททัวร$ให"รับนักท�องเท่ียวมาแวะท่ีตลาดน้ําเพียงช�วงสั้น ๆ 
ก�อนจะเดินทางต�อไปท่ีอ่ืน ส�วนตลาดน้ําตลิ่งชันไม�ใช�ตลาดด้ังเดิมของชาวบ"าน เริ่มต"นจากการสร"าง
ตลาดใหม�ข้ึนริมน้ําในท่ีดินของราชการ เพ่ือเป-นแหล�งขายสินค"าทางการเกษตรสร"างรายได"เสริมให"แก�
ชุมชนเม่ือป� พ.ศ. 2530 มีการต้ังคณะทํางานท่ีมาจากชาวบ"านในพ้ืนท่ีข้ึนมาทําหน"าท่ีบริหารงานใน
ตลาดน้ําโดยเฉพาะ ใช"ชื่อว�าประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน ในระยะหลังได"พัฒนามาเป-นแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ 
มีเรือและแพขายอาหารในน้ํา บนบกมีการขายอาหาร ผัก ผลไม"และพันธุ$ไม"จากสวน ตลอดจนจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช�น ดนตรีและรําไทย ช�วงหลังมีการเพ่ิมกิจกรรมจัดเรือเท่ียวชมคลอง การนวดฝ�าเท"า
และการร"องเพลงคาราโอเกะเข"ามาด"วยการท�องเท่ียวมีผลกระทบต�อชุมชนท้ังสองแห�งท้ังในด"านบวก
และลบ  
  ผลกระทบต�อสิ่งแวดล"อมทางกายภาพ ทําให"เกิดป6ญหาการแออัดของการคมนาคม 
ป6ญหาน้ําเสีย มลพิษทางเสียงและอากาศ แต�มีส�วนทําให"มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและสาธารณูปโภคใน
ชุมชนให"ดีข้ึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําให"เกิดการจ"างงานในชุมชน ไม�ต"องไปหางานนอกชุมชน มี
ทางเลือกด"านอาชีพเพ่ิมข้ึน ท่ีตลาดน้ําตลิ่งชัน การท�องเท่ียวสร"างรายได"ให"แก�สมาชิกชุมชน แต�ท่ี
ตลาดน้ําดําเนินสะดวกรายได"ส�วนใหญ�ตกอยู�กับผู"ประกอบการรายใหญ�จากนอกชุมชน ผลกระทบทาง
สังคม การท�องเที่ยวก�อให"เกิดทั้งความร�วมมือและความขัดแย"งในชุมชน โดยเฉพาะในตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวกท่ีมีนักท�องเท่ียวมากและผลประโยชน$สูง มีความขัดแย"งระหว�างผู"ประกอบการด"วยกัน
และระหว�างผู"ประกอบการกับคนในชุมชนท่ีถูกกีดกัน ด"านการค"า มีการเอาเปรียบและหลอกลวง
นักท�องเท่ียวในการขายสินค"าและให"บริการ ผลกระทบทางวัฒนธรรมเป-นไปในทางบวกเป-นส�วนใหญ� 
กล�าวคือ กระตุ"นให"เกิดการอนุรักษ$วัฒนธรรมไทยในด"าน การแต�งตัว กิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ความรู"สึกภูมิใจในท"องถ่ินของตนศักยภาพของการจัดการการท�องเท่ียว แบบตลาดน้ํายังมีอยู�มาก 
เพราะเป-นกิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว ไม�เหมือนท่ีอ่ืน เป-นท่ีชื่นชอบของนักท�องเท่ียวท้ังชาวไทย
และต�างชาติ คนในชุมชนท้ังสองยังต"องการให"มีการท�องเท่ียวแบบตลาดน้ําต�อไป และเห็นว�าสามารถ
จะพัฒนาเป-นแหล�งท�องเท่ียวท่ียั่งยืนได" แต�ท้ังนี้ต"องให"ชุมชนเข"าไป มีส�วนร�วมในการวางแผนและ
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ดําเนินการ ให"ข"อมูลท่ีถูกต"องเก่ียวกับตลาดน้ําในอดีตและป6จจุบัน สร"างกิจกรรมต�อเนื่องท่ีเก่ียวข"อง
กับการนาเสนอมิติทางวัฒนธรรมของวิถีชีวิตริมคลองมากกว�าจะเน"นด"านการขายของอย�างเดียว            
  ซุย กําลังงามและคณะ (2550: บทคัดย�อ) ได"วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ$การท�องเท่ียวด"านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของนักท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดอีสานใต" โดย
มีวัตถุประสงค$เพ่ือ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ$การท�องเที่ยวด"านศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของนักท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดอีสานใต" เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการการตลาดการท�องเท่ียว          
ท่ีวางอยู�บนพ้ืนฐานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ$การท�องเท่ียวด"านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
นักท�องเท่ียวในกลุ�มจังหวัดอีสานใต" และเพ่ือเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร$พึ่งพาเพื่อเสริมสร"าง
ความเข"มแข็งการพัฒนาและจัดการท�องเท่ียวเชิงพ้ืนท่ีกลุ�มอีสานใต"สู�ความยั่งยืน เครื่องมือท่ีใช"เป-น
การสัมภาษณ$ระดับลึก การสนทนากลุ�ม ผลการวิจัยพบว�า 1) นักท�องเท่ียวชาวไทยและชาวต�างชาติ
ส�วนใหญ�อยู�ในวัยหนุ�มสาว โดยนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติ ส�วนใหญ�มาจากทวีปยุโรป และอเมริกา 
ส�วนนักท�องเท่ียวชาวไทย เป-นประชาชนในท"องถ่ินและอยู�ในพ้ืนท่ีจังหวัดใกล"เคียงกันเป-นส�วนมาก 
เหตุผลของการมาเท่ียวของนักท�องเท่ียวท้ังสองกลุ�มเพราะมีความสนใจแหล�งท�องเท่ียวด"านโบราณสถาน   
อันเก�าแก�มากกว�างานวัฒนธรรมและประเพณี มีจุดประสงค$เพ่ือต"องการมาศึกษาหาประสบการณ$
และอนุรักษ$สืบสานคุณค�าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย การเดินทางท�องเท่ียวส�วนใหญ�มาด"วย
ตนเองมากกว�าบริษัทนําเท่ียว 2) แนวทางการจัดการด"านการตลาดควรจะมุ�งเน"นไปยังการจัดการการ
ให"ความรู"ในแหล�งท�องเท่ียวนั้นๆ เช�น การจัดมัคคุเทศก$ท"องถ่ิน เพ่ือให"ความรู"เก่ียวกับนักท�องเท่ียว 
และการทําป�ายบอกข"อมูลแหล�งท�องเที่ยว ป6จจัยสําคัญที่ทําให"นักท�องเที่ยวตัดสินใจมาเท่ียว คือ 
การได"ทราบข"อมูลข�าวสารจากผู"ที่ได"มาเที่ยวแล"วมากที่สุด ดังนั้นการประชาสัมพันธ$ท่ีดีท่ีสุด คือ 
การสร"างความประทับใจให"กับนักท�องเท่ียว เพ่ือให"นักท�องเท่ียวได"กลับมาบอกเล�าให"ญาติพ่ีน"องและ
เพ่ือนฝูง ในลักษณะยุทธศาสตร$ของการประชาสัมพันธ$ในเชิง “ปากต�อปาก” อันเป-นกลยุทธ$ท่ีมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดและลงทุนน"อยท่ีสุด 3) การพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวโดยเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ"านของกลุ�มจังหวัดอีสานใต"  ยังมีอุปสรรคหลายด"านไม�ว�าจะเป-นเส"นทางการคมนาคมเชื่อมโยง
แหล�งท�องเท่ียว และกฎระเบียบเข"าออกระหว�างประเทศ  ถ"าสามารถแก"ไขได" สร"างความเป-นหุ"นส�วน
ของกันและกัน การติดต�อกันระหว�างท"องถ่ินกับท"องถ่ินประเภทเย"าและเยือนแบบบ"านพ่ีเมืองน"อง จะ
ขยายตลาดการท�องเท่ียวแบบเชื่อมโยงในภูมิภาคได"มากยิ่งข้ึน  
  วิชชานันท$ ผ�องศรี และ สมพงษ$ ธงไชย (2550: บทคัดย�อ) ได"วิจัยเรื่อง การสร"างสรรค$
รูปแบบการท�องเที่ยวเชิงบูรณาการพื้นที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาสํารวจสถานการณ$การใช"ทรัพยากรและประเมินศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรท"องถ่ินเป-นทรัพยากรท�องเท่ียว เพ่ือสร"างแบบอย�างการท�องเท่ียวเชิงบูรณาการ และเพ่ือ
วิเคราะห$ความเป-นไปได"ของแบบอย�างการท�องเที่ยวเชิงบูรณาการ ผลการวิจัยพบว�า ศักยภาพ
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ในการจัดการทรัพยากรท"องถิ่นเป-นทรัพยากรท�องเที่ยวอยู�ในเกณฑ$ดีมาก การศึกษารูปแบบการ
ท�องเที่ยวพบว�า หมู�บ"านเวินบึกได"รูปแบบการท�องเที่ยวทางธรรมชาติเป-นหลัก เพราะอยู�ใกล"เขต
อุทยานแห�งชาติแก�งตะนะ และปากแม�น้ํามูลซึ่งไหลมาบรรจบกับแม�น้ําโขง บ"านตามุยได"รูปแบบ                            
การท�องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะมีการทําสวนเกษตรไม"ผลริมแม�น"าโขง บ"านท�าแล"งได"รูปแบบการ
ท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม เพราะเป-นหมู�บ"านของชนเผ�าบรู บ"านซะซอมได"รูปแบบการท�องเท่ียวเกษตร
ผสมผสานในหลักการเกษตรทฤษฎีใหม� บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะมีการทํานาข"าว                          
และการท�องเที่ยวโฮมสเตย$ เพราะเป-นหมู�บ"านแห�งแรกที่มีการจัดการท�องเที่ยวแบบโฮมสเตย$                     
ของอําเภอโขงเจียม   

  พรทิพย$ เจริญกิจไพศาล (2553: บทคัดย�อ) ได"วิจัยเรื่อง การศึกษาทรัพยากร
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี                               
โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญในจังหวัดปทุมธานี                        
และเสนอแนะแนวทางการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ในด"านทิศทาง          
การพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมอญ โดยการสอบถามความคิด เห็นของภาคเอกชน 
ภาคประชาชนและนักท�องเที่ยว เกี่ยวกับการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี 
ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติของนักท�องเท่ียว เครื่องมือท่ีใช"โดยมีรายการตรวจสอบทรัพยากร คือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ$ ผลการวิจัยพบว�า จังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมี
ศักยภาพสูง โดดเด�นด"านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด"านประวัติศาสตร$ ด"านโบราณสถาน
และโบราณวัตถุ ได"แก� วัดมอญ เตาโอ�งอ�าง เครื่องป6|นดินเผา ตุ�มสามโคก ตลอดจนด"านประเพณี 
เทศกาล ได"แก� งานสงกรานต$ งานแห�เสาหงส$ธงตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญได"แก� อาหาร
การกิน การแต�งกาย แนวทางการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศใน จังหวัดปทุมธานี ควรเน"นการพัฒนา
คุณค�าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ$และ ถ�ายทอดภูมิป6ญญา และองค$ความรู"ให"     
คงอยู�อย�างต�อเนื่อง แนวทางการพัฒนาด"านกิจกรรมท�องเท่ียว ของชุมชนชาวมอญ ควรพัฒนาด"าน
การคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส"นทางการ เดินทางไปสู�แหล�งท�องเท่ียวให"เชื่อมโยง
ถึงกันตลอดจนพัฒนาด"านบริการและสิ่งอานวยความสะดวก โดยการให"ข"อมูลด"านการท�องเท่ียวกับ
นักท�องเท่ียว ควบคู�กับการให"ความรู"ด"านการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ  

  นรินทร$ สังข$รักษา (2553: บทคัดย�อ) ได"วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการณ$ของ                       
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค$ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณ$ในด"าน 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวต�อการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม                    
2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตาม 
ลักษณะส�วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาป6ญหาอุปสรรคและข"อเสนอแนะต�อการท�องเท่ียว เชิงศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว�า 1) สภาพการณ$ของการท�องเที่ยว เชิงศิลปวัฒนธรรมของ
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จังหวัดนครปฐม นักท�องเท่ียวมีวัตถุประสงค$เพ่ือการพักผ�อนหรือท�องเท่ียว ระยะเวลาในการท�องเท่ียว 
ส�วนใหญ�ใช"เวลา 1 วัน จํานวนครั้งท่ีมาท�องเท่ียว มากท่ีสุด มากกว�า 5 ครั้ง ลักษณะการท�องเท่ียว
แบบไป-เช"าเย็นกลับ มีพฤติกรรมท�องเท่ียว วัด โบสถ$ อุทยานประวัติศาสตร$มากท่ีสุด นิยมท�องเท่ียวเชิง 
ศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด แหล�งท�องเที่ยวที่นิยม คือองค$พระปฐมเจดีย$มากที่สุด มีความพึงพอใจ
ในการจัดการท�องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมอยู�ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจในการจัดการ
ท�องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักท�องเที่ยว จําแนกตามอายุ การศึกษา รายได" และอาชีพ     
มีความพึงพอใจในการจัดการท�องเท่ียวเชิง ศิลปวัฒนธรรม แตกต�างกันอย�างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05    
แต�นักท�องเท่ียวท่ีมีเพศ และสถานภาพสมรส แตกต�างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการท�องเท่ียว          
ไม�แตกต�างกัน 3) ป6ญหาอุปสรรคและ ข"อเสนอแนะต�อการท�องเที่ยว ได"แก� การเดินทางไม�สะดวก 
ภูมิทัศน$และความสะอาดของสถานที่ ท�องเที่ยวขาดความรู"แหล�งท�องเที่ยว การประชาสัมพันธ$ 
การบริการของเจ"าหน"าท่ี การขาดการมีส�วน ร�วมต�างคนต�างทําและขาดการสนับสนุนจากหน�วยงาน
ของรัฐ การสื่อสารให"ความรู"และภาษา การบริการอาหารเครื่องดื่ม และการบริการของท่ีระลึก 
การติดตามและประเมินผล ข"อเสนอแนะควร มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว การบริการ 
และการเชื่อมโยงเส"นทางการท�องเท่ียวกับ อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
 9.6 งานวิจัยต�างประเทศ 

  ยูงแอนด$ฟาวเวอร$ (Young and Flower, 1982) ได"วิจัยเก่ียวกับนักท�องเท่ียวใน 
Cook Country Forest Preserve District (CCFPD) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเป-นข"อมูลพ้ืนฐาน                        
ในการป�องกันผลกระทบอันเกิดจากการท�องเท่ียว เก่ียวกับสิ่งดึงดูดใจให"มาใช"พ้ืนท่ี ผลการวิจัยพบว�า 
นักท�องเท่ียวส�วนใหญ�พึงพอใจต�อพื้นที่และลักษณะธรรมชาติของป�าเปsด อันได"แก� อิสรภาพและ
ความเงียบ นอกจากนี้ผู"ใช"พื้นที่ไม�ต"องการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีและสิ่งท่ี
ต"องการมาก ได"แก� บริการด"านความปลอดภัย และบริการด"านความสะดวกพ้ืนฐาน  

  เดลีโอ (Deleo, 1983: 3638A) ได"ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ$ระหว�าง
ความพึงพอใจในหน"าท่ีการงานและความพึงพอใจในเวลาว�างของผู"บริหารนันทนาการของเทศบาลรัฐ                          
นิวอิงแลนด$ สหรัฐอเมริกา โดยสํารวจผู"บริหารระดับผู"อํานวยการของหน�วยงานนันทนาการของ
เทศบาลรัฐนั้น จํานวน 285 คน แล"วนําข"อมูลมาวิเคราะห$ พบว�า มีความแตกต�างระหว�าง         
ความพึงพอใจในหน"าท่ีการงานกับความพึงพอใจในเวลาว�างอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน
ด"านการบริการสังคม สัมฤทธิ์ผล ความคิดสร"างสรรค$ กิจกรรม และความรับผิดชอบ คือแหล�งสําคัญ
สูงสุด 5 ประการของความพึงพอใจ ในหน"าท่ีการงาน และเวลาว�าง และมีความพึงพอใจในเวลาว�าง
มากกว�าความพึงพอใจในหน"าท่ีการงาน  

 



117 
 

  เฮนดี และคณะ (Hendee and others, 1984: 60-64) ได"ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง                      
ความคิดเห็นของนักท�องเท่ียว จํานวน 140 คน ท่ีไปท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีป�าแถบตะวันตกเฉียงเหนือของ
สหรัฐอเมริกา 3 แห�ง โดยการสอบถาม และสัมภาษณ$ ผลการวิจัย พบว�า นักท�องเท่ียวร"อยละ 40 
เห็นด"วยกับการจ�ายค�าธรรมเนียม ในการเข"าไปท�องเท่ียว เพ่ือจะได"มีเงินไปใช"ในการพัฒนาเพ่ือบริการ 
บํารุงรักษา แต�ในเรื่องการจํากัดจํานวนนักท�องเท่ียว และการส�งเสริมให"เอกชนเข"ามาลงทุนเพ่ือพัฒนา 
มีความเห็นด"วยน"อย ร"อยละ 10 และเห็นด"วยกับการลดผลกระทบในพ้ืนท่ีโดยวิธีการกระจายกลุ�ม
นักท�องเท่ียวมากกว�าร"อยละ 36  

  ซูซานและ ดักกลาส$ เจโลเบอร$ (Susan Menkhaus and Douglas J. Lober., 
1996: 1-10) ได"ศึกษาเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและความนิยมของป�าฝนเมืองร"อนท่ี Moteverde 
cloud Forest Reserve, Costa Rica จากนักท�องเที่ยวชาวอเมริกัน จานวน 240 คน ใช"การวิจัย
เชิงสํารวจ เครื่องมือท่ีใช"เป-นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว�า จากท่ีกล�าวถึงป�าฝนเขตร"อนชื้นว�ามี
คุณค�ามากไปกว�าการทํา การตัดต"นไม"และการใช"เป-นบริเวณทําการเกษตรหรือเป-นทุ�งหญ"าเลี้ยงวัว
เลี้ยงควาย ผลการศึกษาได"ตรวจสอบคุณค�าท่ีมีมากกว�านั้น โดยกล�าวถึงการนําการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
มาใช"เพ่ิมคุณค�า พบว�า มูลค�าท่ีกําหนดโดยนักท�องเท่ียวเชิงนิเวศอเมริกันในการเยี่ยมชม Costa Rica 
Rainforests คือ 1,150 ดอลลาร$ต�อการเยี่ยมชม 1 ครั้ง มูลค�าดังกล�าวสามารถถูกใช"เป-นตัวกําหนด    
ในการตัดสินนโยบาย เพ่ือการประเมินพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีสามารถนํามาใช"ได"ดียิ่งข้ึน 

  เซบาลอส ลาสคูเรน (Celballos Lascurain, 1998: 111–112) ได"ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู"ประกอบการต�อการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$บริเวณอ�าวรอคซ$ เมืองซิดนีย$ 
ประเทศออสเตรเลีย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค$เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ป6จจัยท่ีมีผลกระทบต�อ 
ความคิดเห็นของผู"ประกอบการ ป6ญหา อุปสรรค และข"อเสนอแนะต�อการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$                   
เก็บรวบรวมข"อมูลโดยใช"แบบสอบถาม กลุ�มตัวอย�างคือ ผู"ประกอบการบริเวณอ�าวรอคซ$ เมืองซิดนีย$ 
ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 240 ราย ผลการวิจัยพบว�า ความคิดเห็นของผู"ประกอบการต�อ                       
การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ$อยู�ในระดับตํ่า ป6จจัยท่ีมีผลต�อความคิดเห็นของผู"ประกอบการ คือ ความรู"
เก่ียวกับการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ$ การได"รับการอบรม เกี่ยวกับการท�องเที่ยว หรือสุขาภิบาล
สิ่งแวดล"อม ระดับการศึกษา และการให"คุณค�าต�อธรรมชาติ สิ่งแวดล"อม มีผลต�อความคิดเห็นอย�าง                
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

  ปาร$คเกอร$ (Parker, 1999: 1118-1119A)  ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท�องเท่ียว
ของเยาวชนในเมืองยองเกอร$ (Younger) มลรัฐนิวยอร$ค (New York) ท่ีมีต�อการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อม
ในสถานท่ีท�องเท่ียว โดยสํารวจกลุ�มตัวอย�างท่ีเป-นเยาวชน อายุระหว�าง 12-20 ป� จํานวน 480 คน 
ผลการศึกษาพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความรู"เก่ียวกับการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมอยู�ในระดับสูง มีพฤติกรรม
การท�องเท่ียวที่มีต�อการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมในสถานที่ท�องเที่ยวถูกต"องมากที่สุด จากการทดสอบ
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ทางสถิติพบว�า นักท�องเที่ยวที่มีความรู"เกี่ยวกับการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมแตกต�างกันมีพฤติกรรม 
การท�องเท่ียวท่ีมีต�อการอนุรักษ$สิ่งแวดล"อมในสถานท่ีท�องเท่ียว แตกต�างกันอย�าง มีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  

  เฮนจ$และชู (Heung and Chu, 2000: Abstract) ได"วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจ                          
ของนักท�องเท่ียวเอเชียและนักท�องเท่ียวชาวตะวันตกท่ีมีต�อคุณภาพของการให"บริการของโรงแรม                   
ในฮ�องกง เก่ียวกับป6จจัย และคุณสมบัติของโรงแรม 33 แห�งในฮ�องกง ผลจากการศึกษาพบว�าระดับ
ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวเอเชียและนักท�องเท่ียวชาวตะวันตกท่ีมีต�อป6จจัยท้ัง 7 ประการ ได"แก� 
คุณภาพของการให"บริการของพนักงานโรงแรม คุณภาพห"องพัก คุณภาพขององค$ประกอบต�าง ๆ  
ท่ัวไปของโรงแรม การให"บริการด"านธุรกิจติดต�อสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยของโรงแรม และ
สุดท"ายคือการให"บริการโทรศัพท$สายตรงไปต�างประเทศ โดยจากการวิจัยพบว�า ความพึงพอใจของ
นักท�องเท่ียวชาวเอเชียจะเน"นไปท่ีป6จจัยในด"านความคุ"มค�าของราคาเป-นหลัก ในขณะท่ีความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียวตะวันตกจะข้ึนอยู�กับป6จจัยในด"านคุณภาพของห"องพักเป-นสําคัญ 

  เฮนจ$และชู (Heung and Chu, 2000: Abstract) ได"วิจัยเรื่องระดับความพึงพอใจ
ของนักท�องเท่ียวจากจีนแผ�นดินใหญ�ท่ีเข"ามาใช"บริการโรงแรมในเกาะฮ�องกง โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือ
ประเมินการรับรู"และความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวจากจีนแผ�นดินใหญ�ท่ีมาพักในโรงแรม                    
ในเกาะฮ�องกง ผลจากการศึกษาพบว�ามีป6จจัยท่ีส�งผลต�อความพึงพอใจของนักท�องเท่ียว คือ ป6จจัย
ด"านคุณภาพการบริการและคุณค�าท่ีได"รับ เช�น การยิ้มแย"มแจ�มใสของพนักงาน ราคาห"องพัก ป6จจัย
ด"านคุณภาพของบริการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  เช�น สระว�ายน้ํา ฟsตเนส ป6จจัยด"านความน�าเชื่อถือของโรงแรม 
เช�น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป�องกันอัคคีภัย การพร"อมให"บริการตลอดเวลาของพนักงาน 
ป6จจัยด"านคุณภาพบริการหลัก เช�น ความสะอาดของห"องพัก ความสบายของเตียง ป6จจัยด"าน
การบริการเสริม เช�น ความคุ"มราคาของภัตตาคาร ร"านอาหาร การบริการศูนย$ธุรกิจ ป6จจัยด"านบริการท่ี
เพ่ิมมูลค�า (Value Added Services) เช�น โปรแกรมการท�องเท่ียว ป6จจัยด"านความสะดวกสบาย เช�น 
มีศูนย$ประชุมสัมมนา ความสะดวกในการเดินทางซ่ึงผลการวิจัยพบว�าป6จจัยท่ีลูกค"าให"ความสําคัญ
มากคือเรื่องป6จจัยด"านคุณภาพการบริการและป6จจัย ด"านบริการเพ่ิมเติมต�าง ๆ  

  กระทรวงการท�องเท่ียวสาธารณรัฐมัลดีฟส$ (Ministry of Tourism, Republic of 
Maldives, 2004: Online) ได"ทําการสํารวจความคิดเห็นของนักท�องเท่ียว ประจําป� 2004 เพ่ือศึกษา
ป6จจัยที่มีผลต�อการตัดสินใจเลือกเดินทางท�องเที่ยวเกาะมัลดีฟส$ และเพื่อศึกษาแบบแผน                         
การท�องเท่ียว และการใช"จ�ายในระหว�างการท�องเท่ียวของนักท�องเท่ียวจากท่ัวโลก ผลการวิจัยพบว�า 
นักท�องเท่ียวเลือกเกาะมัลดีฟส$เป-นจุดหมายปลายทาง โดยมีวัตถุประสงค$เพ่ือท�องเท่ียวทะเลเป-นหลัก 
ท้ังนี้ร"อยละ 30 ของกลุ�มท่ีมีวัตถุประสงค$นี้ เป-นกลุ�มท่ีมีจุดมุ�งหมายเพ่ือการฮันนีมูน นอกเหนือ                     
จากกิจกรรมการท�องเท่ียวทางทะเล สปา และกิจกรรมเพ่ือสุขภาพเป-นป6จจัยท่ีดึงดูดใจนักท�องเท่ียว     
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ที่กําลังได"รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย�างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจในป� 1999 ส�วนผล                         
การสํารวจความคิดเห็นของนักท�องเท่ียวท่ีมีต�อการให"บริการของธุรกิจท�องเท่ียวพบว�า การให"บริการ
ของสนามบิน อยู�ในระดับดี มีความพึงพอใจในระดับมากต�อการบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ  
เมืองหลวงของมัลดีฟส$ และมีความเห็นว�าบริการที่ได"รับมีความคุ"มค�า เมื่อเทียบกับเงินท่ีใช"จ�ายไป 
โดยร"อยละ 95 จะแนะนําให"คนรู"จักเดินทางมาท�องเท่ียวท่ีมัลดีฟส$  

  สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"องจากการศึกษา 30 เรื่อง 
ดําเนินการวิจัยในช�วงป�2525 -2555 สามารถแยกออกเป-น 5 ด"าน ส�วนใหญ�ในการทําวิจัยเชิงแบบ
ผสมผสานวิธี 1 เรื่องลงมาเป-นการวิจัยเชิงคุณภาพ 18 เรื่อง และการวิจัยเชิงปริมาน 11 เรื่อง พบว�า 
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีความสําคัญต�อสังคมไทยและรัฐบาลให"ความสําคัญกับการพัฒนาการ
ท�องเท่ียวในรูปแบบนี้ เพราะวัฒนธรรมเป-นสิ่งบ�งชี้ถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม และยัง
เป-นอัตลักษณ$ของชุมชนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวได" ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ผู"วิจัย
ได"แก� แนวคิดในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ และการพัฒนาอย�างยั่งยืน
มาเป-นแนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู"วิจัยได"กําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยไว"ดังแผนภาพท่ี 4 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย ข�อมูลพ้ืนฐาน 
 

 
 

แผนภาพท่ี 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

-สภาพการณ$และประวัติความ
เป-นมาของชุมชนไทยพวน 
-สภาพการณ$การท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

-แนวคิดเกี่ยวกับการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
-แนวคิดเกี่ยวกับภูมิป6ญญาและการสืบ
สานภูมิป6ญญาท"องถิ่น 
-แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและ
ความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมที่เก่ียวกับวิถีชีวติ
และชุมชน 
-ประเพณี/พิธีกรรม 
-อาหาร 
-การแต�งกาย 
-ภาษา 

-สัมภาษณ$/สอบถาม/
ประชุมกลุ�มย�อย/
สนทนากลุ�ม 

ร�างรูปแบบการจัดกิจกรรม
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทย
พวนเพ่ือการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$
จังหวัดนครนายก 

-ประเมินปรับปรุงรปูแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 

จังหวัดนครนายก 
-แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัด

กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 

จังหวัดนครนายก 

ต"นแบบการพัฒนารูปแบบ 
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก  

-การจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
-การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู" 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน                     
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก ใช"ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development: R&D) มีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้ 
 
1. พ้ืนท่ีในการศึกษา 
 พ้ืนท่ีในการศึกษาคือชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก รวม 8 ชุมชนในอําเภอปากพลี 
ได"แก� ชุมชนวัดฝFGงคลอง ชุมชนวัดเกาะหวาย ชุมชนวัดเนินหินแร� ชุมชนวัดเหล�าเด่ิน ชุมชนวัดบ"านใหม� 
ชุมชนวัดท�าแดง ชุมชนวัดหนองแสง และชุมชนวัดหนองหัวลิง 

 
2. ผู ให ข อมูลหลัก 
           ผู"ให"ข"อมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาคือ  

2.1 ประชาชนชาวไทยพวนและผู"ที่มีส�วนเกี่ยวข"อง ได"แก� หัวหน"าส�วนราชการในเขต
พ้ืนท่ีศึกษานักวิชาการในพื้นที่ ผู "นําชุมชน ผู "นํา ศาสนา ปราชญ$ชาวบ"านหรือผู"เชี่ยวชาญด"าน
วัฒนธรรมท"องถิ่น เจ"าหน"าที่ท�องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดนครนายก เจ"าหน"าที่ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 8 ชุมชนรวมท้ังสิ้น 20 คน 

2.2 ประชาชนและนักท�องเท่ียวท่ีเข"าร�วมกิจกรรมทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
จํานวน 43 คน  
 
3. ข้ันตอนการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ดําเนินการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือให"บรรลุวัตถุประสงค$
การวิจัย โดยใช"ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา ผู"วิจัยได"ดําเนินการวิจัย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปWนการศึกษาและวิเคราะห$ข"อมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข"องกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายกในประเด็นสภาพการณ$และประวัติ
ความเปWนมาของชุมชนไทยพวน และกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในพ้ืนท่ีแหล�งการเรียนรู"
วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 
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 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เปWนการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
 ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เปWนการทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
 ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปWนการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก 
 การพัฒนารูปแบบการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก สามารถสรุปเปWนกรอบดําเนินการวิจัย ดังแผนภาพท่ี 5 
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สรุปข้ันตอนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 5 สรุปข้ันตอนการวิจัย 

R1: ศึกษาข"อมูลพ้ืนฐาน 

1. วิเคราะห$เอกสาร นโยบาย แผน
ยุทธศาสตร$การท�องเท่ียวของชาติ และ
แผนยุทธศาสตร$การพัฒนาจังหวัด
นครนายก 
2. ศึกษาสภาพปFจจุบันของการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 
ประวัติความเปWนมาของชุมชน และการ
เรียนรู"วัฒนธรรมของชาวไทยพวน 

D1: การพัฒนารูปแบบ 

สรุปผลการวิจัย 

R2: การทดลองใช" 

D2: การประเมินรูปแบบ 

1. นํารูปแบบไปทดลองใช"กับพ้ืนท่ีท้ัง      
2 ตําบล 
2. เก็บข"อมูลโดยการสัมภาษณ$เชิงลึก 
เสวนากลุ�มย�อย และสนทนากลุ�ม 

1.ร�างรูปแบบการจัดกิจกรรม   
การท�อง เ ท่ียว เ ชิ งวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส�งเสริม
การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ ท่ีผ�าน
การรับรอง 
2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข"อมูลท่ี

1. ผลการทดลองใช"รูปแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการ
เรียนรู" เ ชิ งสร" างสรรค$ที่ผ� านการ
รับรอง 
2. การแลกเปล่ียนเรียนรู"การจัด
กิจกรรมท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฯ 

สภาพการณ$และประวัติความ
เปWนมาของชุมชนชาวไทยพวน 
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และการเรียนรู"
วัฒนธรรมชาวไทยพวน 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร ท� อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
2. แนวทางพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมฯ 
 

สนทนากลุ�มเพ่ือประเมินปรับปรุง
รูปแบบ และหาแนวทางพัฒนา
รูปแบบ 

1. วิเคราะห$และสร"างรูปแบบจากผล R1 

2. ตรวจสอบรับรองรูปแบบโดย
ผู"เช่ียวชาญ 5 คน 
3. พัฒนาและตรวจสอบเคร่ืองมือการเกบ็
ข"อมูล 
4. ปรับปรุงและรับรองรูปแบบโดยผู"มีส�วน
เด่ียวข"องในชุมชน 7 คน  

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ$ 

ปFจจัยนําเข"า กระบวนการ ผลท่ีได" 
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               รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 
ข้ันตอนที่ 1การวิจัย (Research: R1) เปWนการศึกษาข"อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา  

(Analysis: A) การศึกษาสภาพปFจจุบัน ความต"องการในการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก มี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. วัตถุประสงค$  
1.1 เพ่ือศึกษาเอกสารโดยการวิเคราะห$นโยบาย แผนยุทธศาสตร$ชาติและแผนพัฒนา

เขตพ้ืนท่ีอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
1.2 เพ่ือศึกษาสภาพการณ$และประวัติความเปWนมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 
2. ผู"ให"ข"อมูลหลัก 
 ผู"ให"ข"อมูลหลักท่ีใช"ศึกษาข"อมูลสภาพการณ$และประวัติความเปWนมาของการท�องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก ในการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนชาวไทยพวน และวัฒนธรรมชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก คือ ประชาชนจาก 8 ชุมชน
ของจังหวัดนครนายก จํานวน 20 คน เลือกแบบเจาะลง (Purposive Selection)  

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพการณ$ ประวัติความเปWนมา และการเรียนรู"วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก เก็บรวบรวมข"อมูลโดยการศึกษาเอกสาร และ
สัมภาษณ$เชิงลึกจากประชาชนชาวไทยพวนและผู"ท่ีมีส�วนเก่ียวข"อง 

4. การสร"างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัย ได"แก� ประเด็นการสัมภาษณ$เชิงลึกเก่ียวกับสภาพการณ$ 

ประวัติความเปWนมาของชุมชน กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน และเรียนรู"
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แนวคิด
เก่ียวกับภูมิปFญญาและการสืบสานภูมิปFญญาท"องถ่ิน แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ 

4.2 ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปFญญา ขนธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม ของกลุ�มคน
เพ่ือนํามาใช"ในการกําหนดแนวคําถามในการสัมภาษณ$ 

4.3 เขียนแนวคําถามสัมภาษณ$เชิงลึกในประเด็นสภาพการณ$ ประวัติความเปWนมา 
และการเรียนรู"วัฒนธรรมชุมชน การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน และเรียนรู"วัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวน 
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4.4 นําแนวคําถามสัมภาษณ$เชิงลึกไปให"อาจารย$ท่ีปรึกษาและผู"ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
ความตรง (Validity) โดยพิจารณาความสอดคล"องของแนวคําถามกับวัตถุประสงค$ของการวิจัย ซ่ึง
พบว�าแนวคําถามทุกข"อมีความตรง 

5. การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยติดต�อประสานงานกับผู"นําชุมชน ผู"นําชาวไทยพวน และนักวิชาการในท"องถ่ินท่ี

อยู�ในพ้ืนท่ีเพ่ือขอความอนุเคราะห$ในการเก็บข"อมูล จากนั้นดําเนินการเก็บรวบรวมข"อมูลสภาพการณ$ 
และประวัติความเปWนมาของชุมชนชาวไทยพวน โดยการสัมภาษณ$เชิงลึก เสวนากลุ�มย�อยแลกเปลี่ยน
เรียนรู"กับหัวหน"าส�วนราชการในเขตพ้ืนท่ี 1 คน นักวิชาการในพ้ืนท่ี 2 คน ผู"นําชุมชน 1 คน ผู"นํา
ศาสนา 1คน ปราชญ$ชาวบ"านหรือผู"เชี่ยวชาญด"านวัฒนธรรมและท"องถ่ิน 1 คน และเจ"าหน"าท่ีการ
ท�องเท่ียวและการกีฬาจังหวัดนครนายก 1 คน รวมท้ังประชาชนในพ้ืนท่ีท้ัง 8 ชุมชน 

6. การวิเคราะห$ข"อมูล 
 ผู"วิจัยวิเคราะห$ข"อมูลจากเอกสาร นโยบาย แผนยุทธศาสตร$ โดยการวิเคราะห$เอกสาร 

(Documentary Analysis) สําหรับข"อมูลที่ได"จากการสัมภาษณ$เชิงลึกใช"การวิเคราะห$เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) และข"อมูลที่ได"จากการลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห$จัดหมวดหมู�แล"วนําเสนอเชิง
พรรณนาพร"อมภาพประกอบ   

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เปWนการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก มี
วิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. วัตถุประสงค$  
  เพ่ือสร"างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน 
ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
2.1 ร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
2.2 สร"างเครื่องมือการประเมินร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ ลักษณะของข"อคําถามเปWนแบบมาตร
ประเมินค�า (Rating Scales) 5 ระดับ 

2.3 นําเครื่องมือที่ได"มาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Index of Item-
objective Congruence: IOC) กับผู"เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยจํานวน 5 คน 
และคัดเลือกข"อคําถามท่ีมีค�า IOC มากกว�า 0.50 มาใช"เปWนข"อคําถามในแบบสอบถามเพ่ือประเมินร�าง
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิง
สร"างสรรค$ ซ่ึงพบว�าข"อคําถามทุกข"อมีค�า IOC = 1.00 

2.4 ตรวจสอบรับรองร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ โดยการรับรองจากผู"มีส�วนเก่ียวข"องในพ้ืนท่ี
จํานวน 7 คน ในเวทีเสวนากลุ�มย�อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู" รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$  

3. เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในข้ันตอนนี้ ได"แก� แบบสอบถามการประเมินร�างรูปแบบการจัดกิจกรรม

การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ท่ีผ�าน
การรับรองโดยผู"เชี่ยวชาญ แบบสอบถามแบ�งเปWน 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข"อมูลสถานภาพของผู"เชี่ยวชาญ ซึ่งมีลักษณะคําถามเปWนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  

 ตอนท่ี 2 ข"อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผู"เชี่ยวชาญท่ีมีต�อการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$จังหวัดนครนายกมี
ลักษณะคําถามเปWนแบบมาตรประมาณค�า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ$ในการให"ความหมายดังนี้ 
  ระดับ    5   หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด  
  ระดับ    4   หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับมาก 
  ระดับ    3   หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
  ระดับ    2   หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน"อย 
  ระดับ    1   หมายถึง    ความเหมาะสมในระดับน"อยท่ีสุด 
  การวิเคราะห$ข"อมูลจากผู"เชี่ยวชาญท่ีมีต�อร�างการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก ในพ้ืนท่ีท้ัง 
2 ตําบล ได"แก� ตําบลเกาะหวายและตําบลหนองแสง ด"วยการวิเคราะห$หาค�าเฉลี่ย (Mean) 
ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล"วนําค�าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยมีเกณฑ$ในการ 
ให"ความหมาย ดังนี้ (Best & Kahn, 2006: 331)  
  ค)าเฉล่ีย  ความหมาย 
  4.50 - 5.00  ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  3.50 - 4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
  2.50 - 3.49  ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.50 - 2.49  ความพึงพอใจในระดับน"อย 
  1.00 - 1.49       ความพึงพอใจในระดับน"อยท่ีสุด 
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  ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข"อเสนอแนะท่ีมีต�อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 

4. การเก็บรวบรวมข"อมูล 
 ผู"วิจัยนําร�างรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย

พวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$มาตรวจสอบเพ่ือรับรองโดยผู"เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  
ข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เปWนการทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรม

การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
1. วัตถุประสงค$ 
 เพ่ือนําร�างรูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริม

การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก ท่ีสร"างข้ึนไปทดลองใช" 
2. ผู"ให"ข"อมูลหลัก 

  ผู"ให"ข"อมูลหลักในการทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก ได"แก� นักท�องเท่ียวท่ีเข"า
ร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมไม"กวาดสร"างสรรค$ จํานวน 23 คน และกิจกรรมภูมิปFญญา
ปลาดู จํานวน 20 คน รวม 43 คน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
3.1 จัดอบรมถ�ายทอดความรู"เรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก โดยการเสวนากลุ�มเพ่ือใช"
กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติร�วมกันกับชุมชน 

3.2 นําแนวทางท่ีได"มาใช"ในสถานการณ$จริง โดยการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 

3.3 ผู"วิจัยเก็บข"อมูลจากนักท�องเท่ียวโดยการสัมภาษณ$เชิงลึกเรื่องความพึงพอใจใน
การเข"าร�วมกิจกรรม 

3.4 จากข"อมูลท่ีได"จากการสัมภาษณ$นักท�องเท่ียวผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"มาวิเคราะห$เชิง
เนื้อหา และพรรณนาเปWนความเรียงพร"อมภาพประกอบ 

4. เครื่องมือในการวิจัย 
4.1 เอกสารคู�มือการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ

ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
4.2 แนวคําถามในการสัมภาษณ$เชิงลึกในการเข"าร�วมกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
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4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการเข"าร�วมกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 

5. การเก็บรวบรวมข"อมูล 
5.1 ผู"วิจัยจัดการเสวนากลุ�มเพ่ือใช"กําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติร�วมกันกับชุมชน 

และนําข"อสรุปท่ีได"มาใช"เปWนแนวทางและวิธีการปฏิบัติในกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 

5.2 ผู"วิจัยได"เข"าร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก และสัมภาษณ$นักท�องเท่ียวท่ีเข"าร�วมกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
และเก็บรวบรวมข"อมูลด"วยแบบสอบถามภายหลังการเข"าร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

6. การวิเคราะห$ข"อมูล 
6.1 ผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"จากการเสวนากลุ�มมาวิเคราะห$เชิงเนื้อหา และนํามาสร"างเปWน

แนวทางและวิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 

6.2 ผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"จากการสัมภาษณ$นักท�องเท่ียวท่ีเข"าร�วมกิจกรรมการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก มาวิเคราะห$
เชิงเนื้อหา และนําเสนอเชิงพรรณนาพร"อมภาพประกอบ 

6.3 ผู"วิจัยนําข"อมูลท่ีได"จากแบบสอบถามประชาชนและนักท�องเท่ียวท่ีเข"าร�วม
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัด
นครนายก มาวิเคราะห$หาค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําค�าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดยใช"
เกณฑ$ในการแปลความหมายของ Best and Kahn (2006: 331) แล"วนําเสนอผลการวิเคราะห$ข"อมูล
ในรูปของตาราง 

ข้ันตอนท่ี 4 การพัฒนา (Development: D2) เปWนการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก 

1. วัตถุประสงค$ 
1.1 เพ่ือประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทย

พวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
1.2 เพ่ือหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน

ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
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2. ผู"เข"าร�วมการสนทนากลุ�ม 
  ผู"เข"าร�วมการสนทนากลุ�มเพ่ือประเมินและหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 
ได"แก� ตัวแทนจากเทศบาล ตัวแทนจากองค$การบริหารส�วนตําบล ผู"นําชุมชน และผู"นําศาสนาในพ้ืนท่ี 
รวม 7 คน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
  ผู"วิจัยประสานงานกับนายกเทศมนตรี นายกองค$การบริหารส�วนตําบล ผู"นําชุมชน 
และผู"นําศาสนาในพ้ืนท่ี เพ่ือขอความอนุเคราะห$ในการเข"ารวมการสนทนากลุ�มเพ่ือหาฉันทามติเรื่อง 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิง
สร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก เพ่ือนําข"อสรุปท่ีได"มาพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกให"สมบูรณ$ 

4. เครื่องมือในการวิจัย 
   การวิจัยในข้ันตอนนี้เครื่องมือท่ีใช"ในการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ�ม นอกจากนี้

ผู"วิจัยยังได"ใช"การบันทึกเสียงและจดบันทึกในขณะสนทนากลุ�ม 
5. การเก็บรวบรวมข"อมูล 

  ผู"วิจัยเก็บรวบรวมข"อมูลโดยการจัดสนทนากลุ�มโดยมีแนวทางการสนทนาท่ีสอดคล"อง
กับวัตถุประสงค$การวิจัย มีการบันทึกเทปเสียง และจดบันทึกข"อมูลระหว�างการสนทนากลุ�ม และนํา
ข"อสรุปท่ีได"มาใช"เปWนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายก 

6. การวิเคราะห$ข"อมูล 
 เม่ือผู"วิจัยได"เก็บข"อมูลจากการสนทนากลุ�ม ผู"วิจัยนําฉันทามติท่ีได"จากการสนทนา

กลุ�มมาสรุปเปWนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกท่ีสมบูรณ$ 
 
4. การตรวจสอบความน)าเช่ือถือของข อมูล 
 ความน�าเชื่อถือของข"อมูลท่ีได"จากการศึกษา ผู"วิจัยใช"การตรวจสอบความสอดคล"องของ
ข"อมูลท่ีได"จากการเก็บรวบรวมหลายวิธีในข้ันตอนต�าง ๆ ของการวิจัย (Triangulation Technique) 
เพ่ือยืนยันความสอดคล"องของข"อมูลในเรื่องเดียวกันท่ีได"จากการเก็บรวบรวมข"อมูลหลายวิธีก�อนท่ีจะ
สรุปและนําเสนอผลการวิจัย   
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บทท่ี 4 

บริบทสภาพการท�องเท่ียวและการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 

 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน
ตามวัตถุประสงค/ของวิจัยที่กําหนดไว 4 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ/และประวัติ
ความเป7นมาของการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 2) เพ่ือศึกษารูปแบบ
การจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิง
สรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 3) เพ่ือทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 4) เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิง
สรางสรรค/ จังหวัดนครนายก รวมถึงแหล งท องเท่ียวท่ีศึกษาท้ัง 8 ชุมชนท้ังสองตําบลคือ 1) ตําบล
เกาะหวาย ไดแก  ชุมชนวัดฝ;<งคลอง ชุมชนวัดบานใหม  ชุมชนวัดเกาะหวาย ชุมชนวัดท าแดง 
และ 2) ตําบลหนองแสง  ไดแก   ชุมชนวัดเนินหินแร  ชุมชนวัดหนองแสง ชุมชนวัดเหล าเด่ิน และ
ชุมชนวัดหนองหัวลิง ในเขตอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการท องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนและสภาพการเรียนรูของชุมชนชาวไทยพวน ดังมีรายละเอียดของ     
ผลการวิเคราะห/ขอมูลดังต อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการณ/และความเป7นมาของการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน ชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก  
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน                           
ชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 
 ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน                       
ชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินทดลองใชการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเที่ยว                     
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 
 
ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาสภาพการณ&และความเป)นมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาว
ไทยพวน จังหวัดนครนายก  
 ในส วนนี้ผูวิจัยไดนําเสนอผลจากการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษาและจากการศึกษาเอกสารใน
ส วนท่ีเก่ียวของกับประวัติความเป7นมาของชุมชนชาวไทยพวน (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก, 
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2557; จังหวัดนครนายก, 2558) และสภาพการณ/การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 
จังหวัดนครนายก สรุปขอคนพบไดดังนี้ 

1. ประวัติความเป)นมาของชุมชนชาวไทยพวน 
  ตามตํานานเล าขนานกันมาเชื่อกันว า “พ อขุนรม (บูลม)” เป7นผูสรางอาณาจักรแควน
สิบสองจุไท เป7นดินแดนทางภาคเหนือของลาว (ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) 
หรือมีชื่อย อว า ส.ป.ป.ลาว อันเป7นท่ีอยู ด้ังเดิมของคนไทยหลายเผ า รวมท้ังพวนก็เป7นดินแดนอีกส วน
หนึ่งในอาณาเขตใกลเคียงกันนั้น ดังมีหลักฐานกล าวอางไวในบันทึกคําบอกเล าของชาวฝรั่งเศส ซ่ึงมี
ตําแหน งมุขนายก มิซซัง เดอ มาลโชซ/ มีนามว า “มองเซเญอร/ปาลเลกัวซ/” ไดบันทึกไวและตีพิมพ/ท่ี
กรุงปารีสเม่ือ ค.ศ.1854 (พ.ศ.2397) เท านี้อาจยังไม ค อยน าเชื่อนักจะตองอางใกลตัวเขามาอีกเพ่ือ
คนหาอางอิงง ายยิ่งข้ึน นั่นคือ มีหลักฐานอางอิงในหนังสือ ชื่อว า “เล าเรื่องกรุงสยาม” แปลโดย                    
สันต/ ท.โกมารบุตร ตอนหนึ่งว าไวว า “ในอดีตกาล บนลุ มแม น้ําสายใหญ ของกัมพูชาท่ีเรียกว า แม น้ําโขง 
มีอาณาจักรลาวอันประกอบดวย นครทั้งสาม คือ เวียงจันทร/ อยู ทางทิศใต หลวงพระบางอยู 
ตอนกลางและเมืองพวนอยู ทางทิศเหนือ ครั้นแลวนับต้ังแต คนสยามเขาไปย ายีเวียงจันทร/ และยึด
ครองเขาไวเป7นจังหวัดหนึ่งรวมอยู ในราชอาณาจักรแลว กับกวาดตอนเอาราษฎรในเมืองพวนไปเกือบ
หมดสิ้น นครหลวงพระบางจึงแผ อาณาเขตข้ึนไปทางทิศเหนือ และขยายดินแดนกวางใหญ ออกไปเป7น
อันมาก ในป;จจุบันนี้เป7นนครท่ีรุ งเรืองทําการคาขายใหญ โตติดต อกับชาวไทยและชาวจีน ซ่ึงเดินทาง
เขามาคาขายทางตอนเหนือ เมืองพวน แต ด้ังเดิมนั้นเป7นอาณาจักรใหญ ในภูมิภาคลุ มแม น้ําโขง คือ มี
ความยิ่งใหญ  และสําคัญทัดเทียมนครเวียงจันทร/ หรือหลวงพระบางทีเดียว ครั้นต อมาเม่ือถูกสยาม
ครอบครองและกวาดตอนผูคนไปเกือบหมด คนพวนท่ีถูกกวาดตอนมาไวในแผ นดินสยามไดถูกกําหนด     
ใหอยู ในภูมิประเทศอันเป7นยุทธศาสตร/สําคัญๆ ท่ัวทุกแห ง ส วนพวกท่ีหลงเหลือคงเป7นพวกท่ีหลบหนี
เขาปMาหาไม พบ จึงมีเป7นส วนนอย ผูที่มาตั้งหลักป;กฐานอยู ในแผ นดินสยาม ก็ยังคงนําเอา
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรมของตนติดมาดวย ดังเช น ชื่อสถานที่ หนอง บึง แม น้ํา  
ลําคลอง ชื่อคน และชื่อหมู บานก็ต้ังชื่อเลียนแบบถ่ินฐานเดิมของตน แต ป;จจุบันนี้สิ่งต าง ๆ  เหล านั้น
ค อยๆ เลือนหายไป พรอมกับอายุขัยของคน ประกอบกับถูกอํานาจอิทธิพลของสิ่งท่ีเรียกว า ความเจริญ
เขาแทรกบดบัง จนความเป7นตัวของตัวเองและสิ่งด้ังเดิมจะไม มีเหลือใหเห็นอีกแลว สักวันหนึ่งชนรุ นหลัง
จะตองถวิลหามันต อเม่ือสิ่งเหล านั้นไม มีอีกแลว อาจมีสิ่งแปลกปลอมแอบอางต าง ๆ  นานา ว านี่แหละ
เป7นสิ่งด้ังเดิม ใหคนรุ นหลังทราบอย างผิดๆ ซ่ึงมีใหเห็นกันอยู บ อยๆ  

  การอพยพของชาวพวนเขามาสู ถ่ินฐานประเทศไทยสมัยนั้น เดินเทา แบกหาบลากจูง
สัมภาระ เพราะมีสภาพเป7นเชลย หรือชาวบานธรรมดาๆ ในประวัติศาสตร/ไม มีปรากฏไวชัดเจน แต ก็
พอสันนิษฐานและประมวลไดเป7นสังเขปมีจํานวน 3 ครั้งไดแก   
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  ครั้งท่ี 1 ในราวปO พ.ศ.2322 เป7นสมัยลาวเสียเอกราชแก ชาวไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจากรุงธนบุรี อันมีพระยามหากษัตริย/ศึกเป7นแม ทัพใหญ  และเจาพระยาสุรสีหนาถเป7นแม ทัพรอง    
ยกทัพไปตีเวียงจันทร/ศรีสัตนาคนหุตของลาว ในรัชกาลพระเจาสิริบุณยะสารกษัตริย/ราชอาณาจักรลาว  

  ครั้งท่ี 2 ครั้งเม่ือพระเจาอนุวงศ/กษัตริย/ราชอาณาจักรลาวประเทศราชเป7นกบฏ ใน
ปลายปO พ.ศ.2371-2372 ฝMายกบฏไดพ ายแพแก กองทัพไทย โดยมีกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเป7น
แม ทัพใหญ  มีเจาพระยาราชสุภาวดี คุมกองกําลังสําคัญเขาตีเวียงจันทร/ และเผาทําลายเมืองเวียง
จันทร/จนสิ้นซากพรอมท้ังกวาดตอนผูคนลงมามากมาย  

  ครั้งท่ี 3 ครั้งเม่ือเกิดศึกฮ อ ซ่ึงจีนเรียกว า “พวกกบฏไตแผง” และคราวนั้นฝรั่งเศส
กําลังแพร อิทธิพลเขาครองแถบอินโดจีน ฝMายไทยทราบดีว าฝรั่งเศสจะตองเขายึดครองอย างแน นอน 
จึงกวาดตอนผูคนในแควนสิบสองจุไท หัวพันหาทั้งหก ซึ่งมีเผ าต าง ๆ  มากมาย รวมถึงพวนดวย
การอพยพลงมาครั้งนี้ส วนใหญ แลวเป7นไทยพวน ภายหลังต้ังเป7นมณฑลจึงไดชื่อว า มณฑลลาวพวน  

  คนไทยพวนในอําเภอปากพลี  
  สําหรับคนไทยพวนในอําเภอปากพลีจากการสืบคนเอกสารท่ีเก่ียวของมีการนําเสนอ

การเดินทางเขาสู ประเทศไทยของไทยพวนไวสองแนวทาง แนวทางแรก เม่ือ พ.ศ. 2322 สมเด็จ 
พระเจาตากสินมหาราชโปรดใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริย/ศึกไปปราบกบฏท่ีเวียงจันทน/มีชัยชนะ 
ไดกวาดตอนผูคนมาดวยเป7นจํานวนมากในจํานวนนั้นมีชาวลาวและพวนจากเมืองซาเหนือ รวมอยู ดวย
และใหมาอยู ตามจังหวัดต าง ๆ  ในนครนายกมีไทยพวนพวกหนึ่งซ่ึงมีถ่ินเดิมอยู ท่ีบานโคง บานเม่ียง 
บานหนองวัว บานนาคา เห็นว าบริเวณกลุ มน้ําของคลองท าแดงในป;จจุบันเหมาะแก การต้ังหลักแหล ง
ทํามาหากินจึงรวมตัวกันแลวต้ังชื่อบานว า “บานท าแดง” ไทยพวนอําเภอปากพลีพากันอพยพมาครั้ง
ท่ีสองคือนับต้ังแต  พ.ศ. 2372 ในส วนหลักฐานทางประวัติศาสตร/จากกองวิชาประวัติศาสตร/โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ระบุว า คนลาว คนกลุ มนี้ เป7นพวกท่ีถูกกวาดตอนมาจากประเทศลาว
ป;จจุบัน ซ่ึงมี  ระยะสําคัญดวยกัน คือ ระยะแรก ในสมัยกรุงธนบุรี ราว พ.ศ. 2322 เม่ือพระเจากรุงธนบุรี  
โปรดเกลาฯใหเจาพระยามหากษัตริย/ศึกยกทัพไปตีลานชางก็ไดกวาดตอนเอาลาวเวียงและลาวหัวเมือง
ฟากโขงตะวันออกมาไวท่ีนครนายก รวมท้ังสระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา ราชบุรี จันทบุรีดวย ระยะท่ีสอง 
เกิดข้ึนหลังกบฏ เจาอนุวงศ/เวียงจันทน/ (พ.ศ.2369) เม่ือรัชกาลท่ี 2 โปรดเกลาฯใหเจาพระยาธรรมมา
เป7นแม ทัพ ยกทัพไปขับไล กองทัพญวน ท่ีเขามาต้ังท่ีเขตเมืองพานลัวพันท้ังหา ท้ังหก เพ่ือจัดการกับญวน
ท่ีช วยลาวในคราวเจาอนุวงศ/เป7นกบฏ ไดมีการกวาดตอนครอบครัวพวกลาวพวนจากเมืองพวนและ
เขตใกลเคียงลงมาไวท่ีบานหม่ี บานสนามแจง ลพบุรี บานทัพคลอ วังหลุม ทุ งโพธิ์ ตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ท้ังนี้น าจะรวมถึง เขตนครนายกดวย โดยพบหลักฐานว า “บัญชีเรื่องจํานวนครัวซ่ึงมาแต เมือง
หลวงพระบาง จ.ศ. 1192”(พ.ศ.2373) แสดงว ามีครอบครัวลาวรวมท้ังพระสงฆ/ สามเณรท่ีอพยพ        
มาจากหลวงพระบางมาอยู ท่ีนครนายก  
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  สรุปโดยรวมว า คนไทยพวนท่ีอําเภอปากพลีเดินทางมาดวยเสนทางอันยาวไกล                     
จากดินแดนท่ีสูง จากระดับน้ําทะเลมากกว า 1200 เมตร คือเมืองพวนใน แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมาพรอมเด็ก ผูหญิง คนแก ชรา ชายฉกรรจ/ พระ เณร 
พระพุทธรูปพรอมพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม สู ถ่ินท่ีอยู ใหม คืออําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ในความสูงระดับน้ําทะเลเพียง 180 เมตร เดินทางดวยผลแห งสงครามหลักฐานท่ียืนยัน
ชัดเจนว าเดินทางมาเม่ือใดไม ปรากฏท่ีปรากฏคือมีหลักฐานชี้ชัดว าอยู มานานไม นอย 180 ปO วันคืนท่ี
เปลี่ยนแปลงกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป “จากไทพวน” สู  “ไทยพวน” ดังท่ีเป7นอยู ในป;จจุบันนี้  

  ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมท่ัวไป  
1. ท่ีอยู�อาศัย  

   ชาวไทยพวนมีภูมิป;ญญาในการสรางที่อยู อาศัย ที่ในอดีตมีความเชื่อในเรื่อง
การปลูกเรือน มีการเสี่ยงทายหาพ้ืนท่ีโดยผูสูงอายุของหมู บาน เชื่อว าจะไดสถานท่ีปลูกเรือนท่ีดี เป7น
สิริมงคล อยู ดีกินดี มีความสุข ชาวไทยพวนนิยมปลูกเป7นเรือนเครื่องผูกทรงสูงมัดดวยหวาย หลังคา
ทรงมะนิลา ตั้งหันหนาไปทางทิศตะวันตกมีแผนผังเป7นรูปสี่เหลี่ยมทําดวยไมไผ  ฝาทําดวยฟาก    
มีการสลักลิ่มแทนการตอกตะปู หลังคามุงดวยหญาคาหรือแปYนเกล็ด หนาจั่วนิยมสลักดวยไมเป7น
รูปต าง ๆ  เช น สิงห/ นาค ตระเข บัวเถา เป7นพ้ืนและฝาเรือนปูดวยกระดานไมไผ สีสุกสับแผ ออกเป7น
แผ นๆ เรียกว า ฟาก ใตถุนเรือนใชทําประโยชน/หลายอย าง เช น ทําคอกวัวควาย เลาเป7ดไก  ต้ังเครื่อง
สําหรับผูกหูกทอผา โดยสาเหตุท่ีชาวไทยพวนตองปลูกเรือนดวยไมไผ นี้ สันนิษฐานว า เป7นเพราะ
ชาวไทยพวนเป7นคนข้ีกลัวพรอมท่ีจะเคลื่อนยาย หากมีโจรปMา เสือ หรือคนรังแก จะยายถ่ินฐานทันที 
ยายไปก็ไม ยายบานไปจะปล อยท้ิงเลย ป;จจุบันนิยมสรางบานดวยปูนท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และ
ทันสมัยมากกว า 

2. เส้ือผ5าเครื่องแต�งกาย  
   ลักษณะการแต งกายชาวไทยพวนในอดีต ส วนมากผูหญิงจะนุ งผาซ่ิน โดยมี
ผาขาวมารัดนมเรียกว า “แหงตู” นอกจากนี้หญิงสาวรุ นจะสวมเสื้อพวง คาดผาแผล สาวใหญ จะสวม
เสื้อก๊ัก กับผาสไบ แม เฒ าจะสวมเสื้อมะกะแหล ง แขนเดียว หากเป7นสาวแก  แม หมายจะสวมผาแถบ 
คาดผาแผล ส วนผูชายเม่ืออายุ 20 ปO ข้ึนไปจะสวมเสื้อปMาน กับกางเกงแพ ผานุ งโจงกระเบน และ
มีผาคาดเอว 

3. เครื่องมือเครื่องใช5  
   เม่ือก อนส วนใหญ ชาวไทยพวนจะมีอาชีพทํานา ทําไร  ทําสวน หรือทําการประมง 
โดยมีเครื่องมือทํานา ไดแก  แอก เฝ[อ ไถ ล อ ใชวัวใชควาย ใช โซ\ะ คันชัก หัวหมู แม คราด ลูกคราด 
และคันคราด ส วนเครื่องใชในครัวเรือน ไดแก  กระบุง กระบาย ตะกรา กะโล  กระดง หมวกกะโล  งอบ 
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ตะแกรง กระชอน คุตักน้ํา บุงก๋ี กระจาด และพัด และอุปกรณ/ท่ีใชในการจับปลา ไดแก  ของ สุ ม ไซ 
ชะนาง ตุม อีจู และกระสุน  

4. อาหาร  
   ชาวไทยพวนจะมีขาวเป7นหลัก ไม ว าจะเป7น ขาวสวย ขาวตม ขาวเหนียว เม่ือมี
งานบุญมักนิยมทําขนมจีน และขาวหลาม ส วนอาหารประเภทต าง ๆ มีดังนี้ ผักท่ีกินกับน้ําพริกมักเป7น
ผักท่ีมีอยู ตามธรรมชาติ เช น หน อไม ผักบุง ผักแว น เห็ด ฯลฯ และในฤดูฝนมักจะมี ปู ปลา กบ เขียด 
มาทําเป7นอาหาร เช น แกงแค แจ_ว สําหรับของหวานคือขาวตมมัด ขนมมะเกลือ ขนมมะแตง เป7นตน  

5. ประเพณีและความเช่ือ  
   ชาวไทยพวนนับถือและยึดม่ันในศาสนาพุทธ โดยมีความศรัทธาในพุทธศาสนา
อย างแรงกลาอันสังเกตไดจากพิธีการ งานบุญต าง ๆ  ของชาวไทยพวนจะมีความเก่ียวของสัมพันธ/กับ
พระวัด และพุทธศาสนาเสมอ นอกจากความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลว ชาวไทยพวน
ยังมีความเชื่อเรื่องผี จะมีศาลประจําหมู บานเรียกว า ศาลปูMตา หรือศาลเจาปูMบาน ซ่ึงเชื่อกันว า คือ 
ผูรักษาหมู บาน และจะมีพิธีเลี้ยงผีปูMตา ในเดือน 3 และ 6 ของทุกปO ปOละ 2 ครั้ง รวมท้ังการละเล นใน
เทศกาลก็จะมีการเล นผีนางดง ผีนางกวัก ประเพณีท่ีเป7นเอกลักษณ/ของชาวพวนคือ ประเพณีใส 
กระจาด ประเพณีกําฟYา ซ่ึงเป7นประเพณีท่ีแสดงถึงการสักการะฟYา เพ่ือใหผีฟYา หรือเทวดาพอใจ เพ่ือ
ไม ใหเกิดภัยพิบัติ ไม เพียงแต นับถือผีต าง ๆ  เท านั้น ชาวไทยพวนยังมีขนบธรรมเนียมและประเพณี
เป7นเอกลักษณ/ของตนมาแต โบราณ ชาวไทยพวนนั้นเคร งครัดต อขนบธรรมเนียมและประเพณีของตน
มากซ่ึงไดถือปฏิบัติมาตามแบบอย าง บรรพบุรุษ ในรอบปOหนึ่งประเพณีของชาวไทยพวนยังยึดถือและ
ปฏิบัติสืบต อกันมาอย างยาวนาน ในเรื่อง “ฮีต 12 คอง 14” ฮีต 12 หมายถึง จารีต 12 ประการ หรือ 
ประเพณี สิ่งท่ีนิยมนับถือปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป7นแบบแผน ขนบธรรมเนียม มีดังนี้  
   ฮิต 12 หมายถึง การฉลองบุญกฐินทุกวัดจะตอง จัดใหมีงานบุญกฐินและ
เทศน/มหาชาติ ชาวไทยพวนจะมีประเพณี ท้ิงกนไฟ คือไดท้ิงเพ่ือสะเดาะเคราะห/ในสิ่งท่ีไม ดี ตกลงไป
กับกองไฟไหลไปกับน้ําและประเพณีฮิต 12 จะมีงานบุญพิธีหลายอย างพอสรุปไดดังนี้ 

1. เดือนอาย ไดแก  บุญขาวจี่  
2. เดือนยี่ ไดแก  บุญขาวหลาม  
3. เดือนสาม ไดแก  บุญกาฟYา  
4. เดือนสี่ ไดแก  งานประจาปOป`ดทองรอยพระพุทธบาท งานข้ึนบานใหม   
5. เดือนหา ไดแก  บุญสงกรานต/  
6. เดือนหก ไดแก  บุญหมู บาน บุญเปตะพี  
7. เดือนเจ็ด ไดแก  สู ขวัญพระพุทธ บาสีพระสงฆ/  
8. เดือนแปด ไดแก  บุญเขาพรรษา  
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9. เดือนเกา ไดแก  ประเพณีสารทพวน สู ขวัญควาย  
10. เดือนสิบ ไดแก  บุญสลากภัตร  
11. เดือนสิบเอ็ด ไดแก  บุญออกพรรษาตักบาตรเทโว  
12. เดือนสิบสอง ไดแก  บุญกฐิน บุญพระเวส ลอยกระลอง  

   ครองสิบสี่ หมายถึง การครองตน 14 อย างเป7นกรอบหรือ แนวทางท่ีใชปฏิบัติ
ระหว างกัน ของผูปกครองกับผูใตปกครอง พระสงฆ/และระหว างทั่วไป เพื่อความสงบสุขร มเย็น
บานเมือง คลองสิบสี่ท่ีมีหลายแบบหลายประเภท อันไดแก   

 1. การทํารั้วบานเพ่ือใหเทวดาแต ละทิศคุมครอง  
 2. ข้ึนบานตองลางเทา  
 3. นั่ง ยืน ทับเงาพระ-เณร หรือผูหลักผูใหญ   
 4. อย าโกงตาชั่งตาเต็ง  
 5. ก อนนอนตองกราบสามี  
 6. วันพระทําบุญทานรักษาศีล 
 7. ของท่ีดีอาหารท่ีดีตองเอาไปถวายพระก อน  
 8. ไปทําบุญวันพระเสมอ  
 9. ทุกวันพระวันโกณตองกราบขอขมาประตูบานบันได และเตาหุงขาว  
 10. อย าเอาของท่ีกินก อนไปถวายพระ  
 11. ตักบาตรจากหัวแถวไปทายแถว  
 12. อย าเสพเมถุนกามในวันสําคัญนักขัตฤกษ/ และวันพระ  
 13. พระอยู ปริวาศกรรมใหถวายเครื่องอัฐบริขารท้ัง 8  
 14. พระ เณร เดินผ านตองนั่งพนมมือ  

6. ประเพณีกําฟ:า  
   เป7นประเพณีของชาวพวน โดยกําหนดเอาเดือน 3 ข้ึน 3 ค า ของทุกปOเป7นวันกําฟYา 
ชาวบานจะทําบายศรีมีดอกไม ธูป เทียน เครื่องสังเวย บูชาเทวดาในตอนเชา ในวันนี้ชาวบานจะหยุดงาน
หนึ่งวัน ไม ใชแรงงานสัตว/และคน ไม ใชของมีคม เชื่อกันว าเป7นการบูชาเทวดา สิ่งศักด์ิสิทธิ์บนทองฟYา
เพ่ือบันดาลใหฝนตกลงมา ในวันนี้จะมีเสียงฟYารอง ซ่ึงผูเฒ า ผูแก  จะคอยฟ;งว าฟYารองมาจากทิศใด
เพ่ือคาดคะเนว าฝนจะตกมากหรือนอย  

7. บุญข5าวหลาม  
   ในเดือนยี่ ชาวนาจะมีขาวใหม ท่ีเก็บเก่ียวแลวมาหุงจะมีการนําขาวหลามไปถวาย
พระ โดยนิมนต/พระจากวัดอ่ืนมาร วมพิธีดวย ขาวหลามของชาวพวนพ้ืนบานจะมีขาวเหนียวซาวบาน
ใหสะอาดผึ่งไวแลวใส ในกระบอกไมไผ ท่ีตัดเป7นท อน เติมกะทิท่ีผสมเกลือและน้ําตาลพอท วมสูงจาก
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ขาวประมาณ 2 เซนติเมตร ป̀ดปากดวยใบตองใหแน นพอประมาณนําไปฝ;งดินเล็กนอยเรียงเป7นแถว
แลวใชฟ[นหรือเศษใบไมเผาไฟอ อนๆ ท้ังสองดานจนสุก ใชถ านไมท่ีเหลือจากการเผาดงไวใหสุกดีนํามา
ปอกหั่นเป7นท อนแลวไปทําบุญท่ีวัดวันรุ งข้ึน  

8. บุญข5าวจี่  
   ชาวพวนจะทําบุญขาวจี่ในเดือน 3 แลวแต จะตกลงกันในหมู บานว าจะทําวันใด  
จะนิมนต/พระจากวัดอ่ืนมาร วมพิธีดวย ขาวจี่ในสมัยก อนทําจากขาวเหนียวนึ่งใหสุก และนํามาโขลกให
ละเอียดและแผ ออกใหบางเอาไสขนมซ่ึงทาดวยมะพราว น้ําตาลกวนใหสุกเหนียว หรือทําจากงาโขลก
คลุกน้ําตาลก็ได ใส ตรงกลางป;aนใหเป7นกอนแลวนําไปย างไฟใหสุก ป;จจุบันนี้จะใชแปYงขาวเหนียวแทน
ขาวนึ่ง ชุบดวยไข แลวนําไปทอดจนเหลือง นําข้ึนใหสะเด็ดน้ํามันนําไปถวายพระ  

9. สู�ขวัญควาย  
   เดือน 3 แลวจะมีการสู ขวัญควาย – สู ขวัญเกวียน โดยทําบายศรีสู ขวัญของ
แต ละบานดวยตนเอง  

10. เทศน&มหาชาต ิ 
   ยังมีสืบทอดท่ีวัดกลางโสภาในระหว างเดือน 4 เชื่อกันว าไดกุศลแรงมาก จัดใหมี 
2 วัน วันแรกเป7นวันรวมเตรียมงาน วันท่ีสองเป7นวันเทศน/ มีท้ังหมด 13 กัณฑ/ ตองเทศน/ใหจบใน      
วันเดียวท้ัง 13 กัณฑ/ ผูฟ;งและผูทําบุญจะไดอานิสงค/มาก ใครจองกัณฑ/เทศน/ใดไวเม่ือเทศน/จบก็ถวาย
กัณฑ/เทศน/พระองค/นั้น  

11. วันสงกรานต&  
   ในวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปO ถือเป7นวันข้ึนปOใหม  ชาวบานจะนําอาหารคาว-หวาน  
ไปถวายพระพรอมกับเสื้อผาทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส ในกระบุงจัดทํากระทงสีเหลี่ยมมี 
ขาวดํา ขาวแดง ขาวขาว ปลารา หัวหอม กระเทียม พริกแหง ผลไมชนิดต าง ๆ  หั่นเป7นแว นใส ลงไป
พรอมกับขาวเกรียบชิ้นเล็กๆ ป;กธง 4 มุม มีหุ นผูหญิงผูชายทําดวยกาบกลวยใส ในกระทง มีธูป 5 ดอก 
เทียน 1 เล ม ในกระทง วางบนถาดเหนือกระบุงท่ีใส เสื้อผานําไปใหพระสวด เรียกว า สูตรเสื้อสูตรผา 
แลวนํากระทงไปท้ิงทางทิศตะวันตก โดยจุดธูป เทียน ในกระทงไปดวย ก อนวางก็อธิฐานใหนําสิ่งเลวราย
ออกไปจากทุกคนในครอบครัวและใหสิ่งดีๆ ใหม ๆ เกิดข้ึนกับทุกคน ตอนบ ายก็สรงน้ําพระพุทธรูป           
ผูเฒ าผูแก ในหมู บาน พอถึงวัน 15 คํ่า ตอนเย็นก็จะมีการก อพระทรายรอบอุโบสถ/ โดยนําทรายจาก
คลองหรือซ้ือมาเตรียมไว นําธงไปป;กประดับกองทรายและพรมน้ําหอมพระจะลงมาสวดในตอนคํ่า 
ตอนเชาก็จะมีการถวายอาหารคาว – หวาน แด พระสงฆ/  

12. บุญกลางบ5าน  
   ชาวบานจะมีพิธีทําบุญกลางบานในเดือน 6 แลวแต จะกําหนดกันในแต ละ
หมู บาน กลางวันจะมีการนําสายสิญจน/เวียนรอบหมู บาน ตอนเย็นจะมีการนําหินกอนเล็กๆ กะลา 
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ทราย  1 กะลา น้ํา 1 ขวด ตนหญาคาท้ังราก 5 ตน ขมวดใบเป7นกระจุกเทียนใส ลงในตะกราหิ้วไปไว
ในพิธีสวดมนต/เย็น ตอนเชากระทงใส เครื่องของลงไปเหมือนกับกระทงวันสงกรานต/นําไปพรอมอาหาร
คาวหวานเพ่ือถวายพระดวย เม่ือพระสวดมนต/เสร็จก็จะนํากระทงไปวางไวขางถนนเพ่ือเซ นผีไม มีญาติ 
และเพื่อเป7นการสะเดาะเคราะห/ไม ใหมีสิ่งไม ดีเกิดขึ้นในหมู บานแลวนําตะกราท่ีใส หิน ทราย น้ํา 
ตนหญาคา และธูปเทียนกลับมาบาน หญาคา ดอกไม ธูปเทียนเอาเสียบไวใตหลังคาบาน หิน ทราย น้ํา 
นําไปโรยรอบบานปYองกันสิ่งท่ีไม ดีท้ังหลาย  

13. พิธีงานบวช  
   ก อนบวชนําลูกหลานไปฝากท่ีวัดเพ่ือเรียนหลักธรรม บทสวด คําสอนเป7นเวลา         
6 เดือน และก อนจะบวช 1 วัน เป7นวันท่ีเตรียมงาน จะมีการแห นาคไปตามถนนในหมู บาน ผูเฒ า          
ผูแก  จัดงานใหท่ีบานเรียกว า ปอยลูกแกว ตอนเย็นทําขวัญนาคโดยมีอาจารย/เป7นผูทําพิธีท่ีเรียกว า    
ทําขวัญนาค 

14. แห�นางแมว  
   จะทํากันเม่ือถึงฤดูทํานาเดือน 6 แลวฝนยังไม ตกลงมา ก็จะนําแมวตัวเมีย 1 ตัว 
ใส กรง แลวใชคานหามแห ไปรอบๆ หมู บานและต างหมู บานท่ีใกลเคียงกันมีการรองแห นางแมวไปดวย
อย างสนุกสนาน คนในบานจะเอาน้ํามาสาดแมว บางครั้งก็จะร วมขบวนแห ไปดวย  

15. สารทพวน  
   เป7นการทําบุญในวันแรม 15 คํ่า เดือน 9 โดยนําขาวตอก ขาวเม า ถ่ัว งา น้ําตาล 
กะทิ เป7นส วนผสมกวนใหเหนียวแลวป;<นเป7นกอนหรือหั่นเป7นชิ้นนําไปใส บาตรเป7นทําบุญและทําห อ
ขาวไปแจกตามตนไมใหผีไม มีญาติไดรับส วนกุศล 

16. บุญข5าวสระ  
   ชาวพวนจะทําบุญขาวสระในเดือน 10 ชาวบานจะนําอาหารคาว – หวาน ไป
ถวายพระ นําเอาใบตองกลวยสดๆ ไปดวย เพ่ือใหพระเขียนคาถาแลวนําไปสวด เม่ือเสร็จพิธีแลวจะ
นําใบตองนั้นไปใส ในฉางขาว หรือถังขาวสาร เชื่อกันว ากินไม บกจกไม ลง หมายความว า กินไม หมดสัก
ทีไม สูญหายไปไหน  

17. วันเข5าพรรษา 
   เริ่มตั้งแต แรม 1 คํ่า เดือน 8 จนถึงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11 รวม 3 เดือน       
ในวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 จะมีการถวายเทียนพรรษาท่ีวัดทําบุญตักบาตรเสร็จแลวจะมีการแสดง        
พระธรรมเทศนา ชาวบานท่ีเป7นผูเฒ าผูแก ก็จะสมาทานศีล 5 หรือศีล 8 ในวันพระทุกวันพระ     
จะปฏิบัติธรรมท่ีวัด 1 คืน จนออกพรรษา  
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18. วันออกพรรษา 
   ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า หรือแรม 1 คํ่า เดือน 11 ชาวบานจะมีการตักบาตรเทโว
ใหกับพระสงฆ/ ซ่ึงมารับบิณฑบาตรอบอุโบสถ  

19. ประเพณีใส�กระจายหรือประเพณีเส�อกระจาย  
   เป7นประเพณีอย างหนึ่งของชาวไทยพวน คือระยะเดือน 11 ขางแรม การใส กระจาด
เริ่มตนเมื่อมีการประกวดกําหนดงานบุญมหาชาติแต ละหมู บาน ในการกําหนดการทําบุญในแต ละ
หมู บานจะไม ตรงกัน เช น การทําขาวตม ขนมจีน และผลไมต างๆ แต การทําบุญท่ีวัด ชาวไทยพวน    
จะนําเงิน ผลไม ฯลฯ มาใส กระจาดและชาวไทยพวนแต ละบานจะใหลูกสาวของแต ละบานทําขนม 
เช น ห อขาวตม ตาขาวปุYน (ขนมจีน) ส วนขนมจีนท่ีใส กระจาดไว ออกจะออกมาตอนรับแขกในยามคํ่าคืน 
หนุ มสาวไปพบปะพูดคุยกันในเวลามีงานทําบุญ ทําขนมกัน และพูดคุยกันจนถึงสว าง พอรุ งข้ึนจะเป7น
การทําบุญท่ีเรียกว า เทศน/มหาชาติ ซ่ึงถือว าเป7นการทําบุญครั้งท่ียิ่งใหญ ของชาวพุทธ 

20. ประเพณีลอยกระทง  
   ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 จัดในหมู บานต างก็จัดใหมีประเพณีลอยกระทง 
โดยนํากระทงที่ประดิษฐ/ดวยใบตอง ดอกไม เศษวัสดุต าง ๆ  ดวยตนเอง หรือซ้ือมาจากสถานท่ี
จัดจําหน ายในงาน ในกระทงจะป;กธูป เทียน 3 ดอก เทียนสีเหลือง 1 เล ม ก อนลอยกระทงลงน้ํา
จะตองจุดธูปเทียนใหติดเสียก อนแลวต้ังจิตอธิษฐาน การอธิษฐานนั้นส วนมากก็เพ่ือใหตนเองมีความสุข 
ความสบาย มีโชค มีลาภ กับใหสิ่งท่ีไม ดีเลวรายติดตัวเราใหลอยตามน้ําไป ซ่ึงถือเป7นการสะเดาะเคราะห/ 
บางกลุ มก็ขอคารวะโทษพระแม คงคาท่ีมนุษย/นําสิ่งสกปรกต าง ๆ  ลงไปในน้ํา เม่ือทําพิธีนี้แลวตนเอง
ก็จะไดอยู เย็นเป7นสุข จิตใจสงบเยือกเย็นเหมือนพระคงคา เม่ือต้ังจิตแน วแน แลวก็ลอยกระทงไปตามน้ํา
เป7นเสร็จพิธี  

21. วัฒนธรรมด5านภาษา 
   ชาวพวนจะมีภาษาเป7นเอกลักษณ/ของตนเอง ท้ังภาษาพูด และภาษาเขียน ภาษา
ของไทยพวน ใชภาษาไทยแทเสียงวรรณยุกต/ใกลเคียงกับภาษาภาคกลางมากกว า เสียงของชาวภาค
อีสานส วนมาก สําเนียงการพูดของชาวไทยพวนยังมีลักษณะท่ีคลายคลึงกับภาษาพูดของชาวผูไทย 
และไทยลานนา แต ศัพท/ส วนใหญ จะคลายคลึงกับศัพท/อีสาน โดยในภาษาไทยพวนจะมีเสียง ญ นาสิก
เพ่ิมเขามาจากภาษาไทยมาตรฐาน และจะไม มีเสียง ช หรือ ฉ โดยออกเสียงเป7น ซ หรือ ส แทน 
นอกจากนี้ยังจะไม มีเสียง ร โดยจะออกเสียงเป7น ฮ หรือ ล แทน ดังนั้นในภาษาไทยพวนแทๆ จึงไม มี
การออกเสียงควบกล่ํา เช น รัก - ฮัก หัวใจ - หัวเจอ ใคร - เผอ ไปไหน – ไปกะเลอ  
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22. อัตลักษณ&คนพวน  
   ชาวพวนมีอัตลักษณ/ของตนเอง อัตลักษณ/คนพวนจากงานวิจัยต าง ๆ ด้ังนี้  
   อัตลักษณ/ของชาวไทยพวนมีนิสัยรักความสงบและใชชีวิตอย างเรียบง าย ยึดม่ัน
ในพระพุทธศาสนา มีอาชีพท่ีสําคัญคือ การทํานา ทําสวน ทําไร  ส วนงานหัตถกรรมคือ การทอผาและ
เครื่องมือเครื่องใช เช น กระบุง ตะกรา เครื่องมือหาปลา 
   อาหารของชาวไทยพวนท่ีมีประจําทุกครัวเรือนคือ ปลารา เม่ือมีงานบุญมักนิยม
ทําขนมจีน และขาวหลาม ส วนอาหารอ่ืน ๆ  จะเป7นอาหารง ายๆ ท่ีประกอบจากพืชผัก ปลา ท่ีมีใน
ทองถ่ิน เช น ปลาสม ปลาสมฟ;ก เป7นตน ในดานความเชื่อนั้น ชาวพวนมีความเชื่อเรื่องผี จะมีศาล
ประจําหมู บานเรียกว า ศาลตาปูM หรือศาลเจาปูMบาน รวมท้ังการละเล นในเทศกาลก็จะมีการเล นผีนางดง 
ผีนางกวัก ประเพณีท่ีเป7นเอกลักษณ/ของชาวพวนคือ ประเพณีใส กระจาด ประเพณีกําฟYา ซ่ึงเป7น
ประเพณีท่ีแสดงถึงการสักการะฟYา เพ่ือไม ใหเกิดภัยพิบัติ 
   ดานภาษาและวัฒนธรรม มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป7นของตนเอง มักใชคําท่ี
ผสมดวยสระ เออ ในการออกเสียงเสียส วนใหญ  ซ่ึงการออกเสียงวรรณยุกต/จะใกลเคียงกับภาษาอีสาน 
และมีสระไอไมมวน เป7นเสียงสระเออ เช น คนอีสานไปไสมา คนบอนไปกะเลอมา  
   ป;จจุบันชาวพวนในแต ละจังหวัดยังคงสภาพความเป7นสังคมเกษตรกรรม          
ในการดํารงชีพ ชาวไทยพวนผูกพันกับชุมชนอ่ืนเป7นอย างดี และยังเคร งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณี 
ภูมิป;ญญาทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตเป7นอย างดี ถึงแมว า ความเจริญทางดานสัตถุจะเขามามีบทบาท
ในกลุ มสังคมชุมชนชาวไทยพวนก็ตาม ชุมชนชาวไทยพวนมีการปรับความสอดคลองในสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ไดเป7นอย างดี 

2. แหล�งวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 
2.1 ชุมชนบ5านฝABงคลอง 

          ชาวไทยพวน ท่ีอพยพมาจากประเทศลาวมาต้ังถ่ินฐานอยู ท่ีชุมชนท าแดง และได
ขยายชุมชนไปเรื่อย ๆ ไปอีกฟากหนึ่งของคลองท าแดง และไดตั้งชื่อหมู บานว า “บานฮิมครอง”
(ภาษาไทยพวน) ต อมาจึงเปลี่ยนเป7น “หมู บานฝ;<งคลอง” ซ่ึงเป7นชุมชนมีสถานท่ีสําคัญท่ีเป7นแหล ง
ท องเท่ียวทางวัฒนธรรมเฉลิมราช  วัดฝ;<งคลอง เป7นแหล งเรียนรูท่ีสําคัญในการแสดงถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชนมีคามเด่ียวของกับคนในชุมชนทําใหคนรุ นหลังทราบถึงประวัติของทองถ่ิน รวมความเป7นมาของ
บรรพบุรุษท่ีสืบทอดต อกันมาหลหายชั่วอายุคนผูท่ีมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ/ สามารถร วมพิธีบายศรีสู ขวัญ 
รับประทานอาหารพาแลง (อาหารโตกไทยพวน) ชมการแสดง รําโทน ลําพวน ไดเห็นถึงประเพณี                 
วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาทองถ่ินท่ีตกทองสื่อต อกันมาในสิบสองเดือนและประพฤติปฏิบัติตน
อยู ในทํานองครองธรรมสิบสี่ประการ ประเพณีทองถ่ินที่สําคัญ เช น ประเพณีสารทพวน ประเพณี
ทานขาวจี่ ประเพณีสงกรานต/ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีวัดฝ;<งคลองเป7นศูนย/รวมของ
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ชาวไทยพวนอําเภอปากพลีและเป7นศูนย/รวมในการจัดการท องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวไทยพวนโดย ดําเนินงานในรูปคณะทํางานจัดการท องเท่ียวชุมชนชาวไทยพวน มีพระครูวิริยานุโยค                                    
(สมบัติ บุญประเสริฐ) เจาอาวาสวัดฝ;<งคลองเจาคณะอําเภอปากพลี ในป;จจุบันเป7นผูนําการพัฒนา 
พรอมดวยประชาชนและชุมชน 
 

 
 
ภาพท่ี 1 พิพิธภัณฑ/พ้ืนบานวัดฝ;<งคลอง(ไทยพวน) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

 
 วัดฝABงคลอง  
 วัดฝ;<งคลองสรางเม่ือ 13 เมษายน พ.ศ. 2400 ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา                                   

วันท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457  วัดฝ;<งคลองเดิมเรียกชื่อว า “วัดฮิมคลอง” (ภาษาไทยพวน)                    
เพราะต้ังอยู ริมคลองท าแดง ผูสรางวัดสืบเนื่องจากชาวบาน 12 ครัวเรือน ท่ีแยกมาจากบานท าแดง 
อพยพมาตั้งบานเรือนขึ้นชื่อบานฝ;<งคลองและไดสรางวัดขึ้น พระอาจารย/อุ น พระอาจารย/สิม                    
เป7นหัวหนาสรางชื่อ วัดฮิมคลอง ตามชื่อหมู บานโดยมีพระอาจารย/อุ น พระอาจารย/สิม เป7นหัวหนา
สรางชื่อวัดฝ;<งคลองตามชื่อหมู บาน ต อมา พ.ศ.2438 พระครูมุย ดีช วย เป7นเจาอาวาสและเจาคณะ
อําเภอ สรางอุโบสถหลังแรก รับวิสุงคามสีมา รัชกาลท่ี6 ท่ี15/1008 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน                     
พ.ศ.2457 (อุโบสถหลังแรก) ต อมา พ.ศ.2500 พระสุขุมธรรมาจารย/ (มหาละมัย พีระพันธุ/) เจาอาวาส
วัดหงส/รัตนาราม กรุงเทพฯ ภูมิลําเนาอยู บานฝ;<งคลองไดสรางอุโบสถบนพ้ืนท่ีเดิมเนื่องจากอุโบสถ
หลังแรกชํารุดทรุดโทรม สมัยรัชกาลจอมพลป.พิบูลสงคราม จัดงบประมาณก อสรางเป7นแบบอุโบสถ                 
วัดหลวง (ขนาดเล็ก) มี 5 ประตู ก อสรางโดยการควบคุมของช างกรมศิลปากร สรางเสร็จใน 3 เดือน
และต อมา พ.ศ. 2553 พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ บุญประเสริฐ) เป7นเจาอาวาส และเจาคณะอําเภอ
ปากพลีในป;จจุบัน พรอมดวยพุทธศาสนิกชนไดบูรณะอุโบสถพรอมท้ังกําแพงแกวใหม  
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ภาพท่ี 2  บริเวณอุโบสถวัดฝ;<งคลองตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

2.2 ชุมชนบ5านใหม� 
 ชุมชนบานใหม  เป7นหมู บานไทยพวน ต้ังอยู หมู ท่ี 4 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี   

จังหวัดนครนายก ห างจากท่ีว าการอําเภอปากพลีไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายยุทธศาสตร/ท่ี 33 
คือ ถนนสุวรรณศร เป7นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เกิดจากการแบ งหมู บานจากหมู ท่ี 3                          
ตําบลเกาะหวาย เนื่องจากมีหนาท่ีกวางใหญ และมีการเจริญเติบโตของชุมชนอย างต อเนื่อง ทําให               
การบริหารการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองทองท่ีไม สามารถดูแลไดอย างท่ัวถึง และอาจ
มีป;ญหาในการจัดการชุมชน ทางราชการจึงแบ งการปกครองขึ้นเป7นหมู บานใหม  เพื่อใหเกิด                     
ความเหมาะสม ตามสภาพความเป7นจริงของสังคมและการปกครอง เม่ือมีการจัดต้ังหมู บานข้ึนใหม  
ประชาชนจึงเรียกหมู บานนี้ว า “บานใหม ” 
   ภายในชุมชนบานใหม  มีวัดปทุมวงษาวาส (บานใหม ) เป7นศูนย/รวมจิตใจของคน                 
ในชุมชนบานใหม เป7นแหล งท องเที่ยวทางวัฒนธรรมและชุมชน เนื่องจากวัดปทุมวงษาวาส                     
เป7นสถานท่ีประดิษฐานพระธาตุ กุสาวดีท่ีเป7นท่ีเคารพของประชาชน มีพิพิธภัณฑ/ภูมิป;ญญา มีศูนย/      
ภูมิป;ญญามนุษย/ท่ีส งเสริมอาชีพของคนในชุมชน  

 วัดปทุมวงษาวาส วัดปทุมวงษาวาส ต้ังอยู เลขท่ี 130 ถนนสุวรรศร หมู ท่ี 4 
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สังกัดคณะสงฆ/มหานิกาย ท่ีดินต้ังวัดมีเนื้อท่ี 8 ไร  
2 งาน 45 ตารางวา มีท่ีธรณีสงฆ/จํานวน  2 แปลง อาคารเสนาสนะประกอบดวย อุโบสถ กวาง 7.30 
เมตร ยาว 24.35 เมตร สรางเม่ือพ.ศ. 2511 เป7นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบูรณะซ อมแซมเม่ือพ.ศ. 
2487 เป7นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบูรณะซ อมแซมเม่ือ พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติมเป7นศูนย/การเรียนรู       
ภูมิป;ญญาพ้ืนบาน ศาลาการเปรียญ กวาง 20.15 เมตร  ยาว 50.27 เมตรเป7นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก                     
สรางเม่ือพ.ศ. 2547 ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน 1 หลัง กวาง 21 เมตร ยาว 23 เมตร เป7นอาคาร
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คอนกรีตเสริมเหล็กสรางเม่ือ พ.ศ. 2530 เมรุ 1 หลัง สรางเม่ือพ.ศ. 2533 กุฏิสงฆ/ 2 หลัง เป7นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สรางเม่ือ พ.ศ. 2550 เจดีย/ทรงระฆังคว่ําประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 1 หลัง 
เป7นคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 9.9 เมตร สูง 11.9 เมตร สรางเม่ือปO พ.ศ. 2554 พระอินทร/ทรงชาง
เอราวัณ ชั้นล างเป7นสํานักงานวัดปทุมวงษาวาสศาลาคู สถูปเจดีย/ประดิษฐานพระพุทธเมตตาจําลอง
จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย จํานวน 2 หลัง เป7นคอนกรีตเริมเหล็ก สรางเม่ือ พ.ศ. 2556 วัดปทุม
วงษาวาสต้ังเม่ือ พ.ศ. 2380 ลักษณะพ้ืนท่ีต้ังวัดและบริเวณโดยรอบเป7นพ้ืนท่ีราบลุ มลอมรอบดวยท่ี
นาท่ีสวนและหมู บาน วัดนี้มีชื่อเดิมว า “วัดบานใหม ” ผูสรางวัดคือนายอุทุม และนายจัน ทุมมา                    
แต ไม ปรากฏหลักฐานว าสรางข้ึนในปOใด ไดเปลี่ยนชื่อวัดบานใหม เป7น “วัดปทุมวงษาวาส” เม่ือปO            
พ.ศ 2438 

 

 
 
ภาพท่ี 3 พระอุโบสถวัดปทุมวงษาวาส (วัดบานใหม ) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

 พระธาตุกุสาวดี   
    ประวัติความเป7นมาวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2549 สงเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ

พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุมอบใหแด ครูปทุม กิจโสภณ 
เจาอาวาสวัดปทุมวงษาวาส (บานใหม ) อัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดปทุมวงษาวาส(บานใหม ) ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพ่ือเป7นท่ีสักการะและเป7นสิริมงคลแก คณะสงฆ/และพุทธศาสนิกชน
เป7นการสืบต อและต้ังม่ันของพระพุทธศาสนาพรอมท้ังเป7นศูนย/รวมจิตใจของประขาชนทุกหมู เหล า
ตลอดไป เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปO วันจันทร/ท่ี                      
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุข้ึนสู หลังชาง เคลื่อนขบวนแห รอบเมืองแลว

 



143 

 

อัญเชิญประดิษฐาน ณ พระสถูปเจดีย/ วัดปทุมวงษาวาส(บานใหม ) เพ่ือประชาชนไดสักการบูชาเป7น
สิริมงคลสูงสุดแก ชีวิต 
     พระสถูปกุสาวดี มีขนาด 4 เมตร สูง 9 เมตร โดยจําลองมาจาก ปรินิพพานสถูป                    
ณ สาลวโนทยาน สถานท่ีพระพุทธเจาทรงเสด็จดับขันปรินิพพาน ภายในพระสถูปกุสาวดีไดอัญเชิญ                  
พระบรมสารีริกธาตุท่ีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานมอบใหประดิษฐานบน
หัวสิงห/ท่ีอยู บนหัวเสาของพระเจาอโศกมหาราช (จําลอง) เป7นสื่อความหมายใหเห็นว า สิงห/ท่ีอยู บน
หัวเสาเป7นสัญลักษณ/ของพระเจาอโศกมหาราช  ทรงเป7นกษัตริย/ท่ีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทรง
อุปถัมภ/พระพุทธศาสนาอีกดวย พระองค/ทรงยกเลิกการขยายอาณาจักรในการทําสงคราม โดยเปลี่ยน
มาเป7นการเผยแพร พระพุทธศาสนาอันเป7นศาสนาท่ีมีการเก้ือกูล มุ งสันติและมีความสงบสุข ทรง
ยกเลิกการพระราชทานพระแสงศาสตาวุธใหไวกับเมืองหรือแว นแควนทรงปราบปรามได เพ่ือแสดงให
เห็นว าพระองค/ทรงมีพระราชอํานาจเหนือแควนเขตแดนประเทศนั้นๆ โดยโปรด เกลาใหทําการสราง
วัดวาอารามข้ึนแทน เพ่ือเป7นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค/ท่ีมีความผูกพัน และห วงใย
ต อพสกนิกรใหไดรับทราบรสพระธรรมแทนพระแสงศาสตราวุธ จึงไดรับการถวายพระนามว า 
“พระธรรมิกราชผูยิ่งใหญ ” จากนั้นยังไดโปรดเกลาฯ ใหมีการสังคายนาพระธรรมวินัย เป7นตน 
พระองค/ทรงมีคุณูประการแก พระพุทธศาสนาในประเทศไทยดวยการส งพระสมณทูต 2 รูป คือ       
พระโสณเถระ และพระอุตตรเถระ มาเผยแพร พระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิ ท่ีนักโบราณคดี
ระบุว าเป7นจังหวัดนครปฐม  

     ท่ีมาแห�งช่ือว�า “พระธาตุกุสาวดี” 
      โดยสมัยพุทธกาล พระอานนท/กราบทูลพระพุทธองค/ว าไม ควรปรินิพพานใน    

กรุงกุสินารา ควรเสด็จไปปรินิพพานที่เมืองใหญ ๆอย างจัมปาสัก ราชคฤห/ สาวัตถี โกสัมพี หรือ
พาราณสี น าจะสะสมพระเกียรติกว า พระองค/ทรงหามเสียแลวตรัสว า ดูก อนอานนท/ เธออย ากล าว
อย างนั้นเลย ในอดีตเมืองกุสีนารานี้ จอมจักรพรรดิราชผูทรงนามว า มหาสุทัศน/ เป7นพระมหากษัตริย/
ปกครองเมืองมีชื่อว า “กุสาวดีราชธานี” เป7นเมืองท่ีมีความเจริญรุ งเรืองมาก ประชาชนสงบสุข
สมบูรณ/ดวยสรรพสิ่งอุปกรณ/แก ชีวิตมนุษย/ทุกประการ เสียงผูคนรองเรียกคาขายสัญจรไปมา
ท้ังกลางวันกลางคืน  ครั้นพระองค/ทรงเสด็จเช นนั้นแลวจึงมีพุทธบัญชาใหพระอานนท/ไปแจงข าว        
แก ปรินิพพานแก พวก มัลลกษัตริย/ว าจะมีในยามที่สุดแห งราตรีนี้ กุสาวดีเป7นเมืองที่พระองค/
ทรงยกย องว าเจริญรุ งเรืองเป7นเมืองท่ีพระพุทธประสงค/จะดับขันปรินิพพานท่ีนี้จึงสื่อความหมายเพ่ือ
นอมระลึกถึงองค/สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู ตลอดเวลา ดังนั้นท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจึงมีชื่อ
เรียกว า “พระธาตุกุสาวดี” 
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     พระธาตุกุสาวดี จะเป7นศูนย/รวมใจเป7นท่ีต้ังแห งการสักการบูชาของประชาชน                  
คราวใดท่ีไปกราบไว ณ สถูปแห งนี้ เปรียบเสมือนไดมาสัมผัสอยู บน “ดินแดนพุทธภูมิ” กุสินารา                  
มหานครแห งแควนมัลละสถานที่ตั้งของพระมหาสถูปปรินิพพาน ณ สาลวโนทยานสถาน                               
ท่ีพระพุทธเจาทรงดับขันปรินิพพาน ที่มีความเชื่อกันว ามีละอองบารมียิ่งใหญ ของพระองค/สัมมา        
สัมพุทธเจา ดังนั้นพุทธภูมิจึงมีพลังของพระพุทธเจาคงไวอยู     
 

 
 
ภาพท่ี 4 พระธาตุกุสาวดี วัดปทุมวงษาวาส (วัดบานใหม ) ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัด         

นครนายก 
 
   ประวัติพิพิธภัณฑ&ภูมิปAญญา  
      ศูนย/พิพิธภัณฑ/ภูมิป;ญญาไทย วัดปทุมวงษาวาส (บานใหม ) เกิดข้ึนจากการคิด
คํานึงของท านพระครูปทุมกิจโกศลรองเจาคณะอําเภอปากพลี เจาอาวาสวัดปทุมวงษาวาส พรอมท้ัง
พระภิกษุสามเณรและชาวบาน เห็นพองตองกันว าน าจะจัดต้ังพิพิธภัณฑ/ภูมิป;ญญาไวใหลูกหลานและ
คนรุ นหลังใหศึกษาภูมิหลัง การประกอบอาชีพความเป7นอยู ของบรรพบุรุษสมัยก อนเพ่ือเป7นสถานท่ี
เรียนรู ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้นที่วัดประกอบกับวัดปทุมวงษาวาส มีอาคารเก าอยู หนึ่งหลัง
เรียกว า อาคารหอฉัน เป7นอาคารทรงไทยโบราณ น าจะใชเป7นอาคารภูมิป;ญญาไทยได 

      ท านพระครูปทุมกิจโสภณ ท านเจาอาวาส จึงใหหางบประมาณมาทําการยาย
อาคารดังกล าว ไปต้ังทางดานทิศเหนือติดถนนสุวรรณศร ยกเป7นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนจะทําเป7นหอไตร                   
เป7นหอประวัติศาสตร/ อดีตเจาอาวาสและบุคคลสําคัญที่มีคุณประโยชน/ต อวัด ชั้นล างจะเป7น                     
หองประชุมสําหรับประชาชนท่ัวไปใชประโยชน/ 1 หอง นอกนั้นเป7นหองโถงจัดเป7นท่ีต้ังพิพิธภัณฑ/  
ภูมิป;ญญา และเป7นหองจัดอาหาร หองน้ํา ป;จจุบันกําลังจะเป̀ดเป7นทางการเร็วๆนี้ 
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   ศูนย&ภูมิปAญญามนุษย& (Center for Human knowledge) วัดปทุมวงษาวาส  
(บ5านใหม�) 
      ศูนย/ภูมิป;ญญามนุษย/ วัดปทุมวงษาวาส (บานใหม ) เกิดข้ึนจากการคิดคํานึงของ
ชาวไทยพวนวัดปทุมวงษาวาส ท่ีคิดจะฟ[aนฟูรักษาไวซ่ึงการทอผาไทยพวนเนื่องจากสมัยปูM ย า ตา ยาย 
ไทยพวนนั้นมีอาชีพเกษตรกรรม มีการปลูกฝYายเลี้ยงไหมและทอผาใชกันเอง ต้ังเป7นกลุ มข้ึน เรียกว า 
“กลุ�มสตรีสหกรณ&หัตกรรมผ5าทอไทยพวนบ5านใหม�” เมื่อ พ.ศ. 2545 มีสมาชิกจํานวน 25 คน 
ซ้ือหาเครื่องมือมาจากบานหม่ีจังหวัดลพบุรีและใหครูจากบานหม่ีมาสอนการทอผาจนสามารถ
ดําเนินการไดและไดดําเนินการทอผาอยู บานใครบานมัน เนื่องจากไม มีสถานท่ีจัดต้ังกลุ มจนกระท่ัง 
เม่ือปO พ.ศ. 2547 ท านพระครูสังฆรักษ/โสภณ เจาอาวาสวัดประทุมวงษาวาส (ตําแหน งในขณะนั้น) ได
จัดสถานท่ีโถงล างศาลาการเปรียญวัดปทุมวงษาวาส (บานใหม ) ดวยเหตุผลคือ  

      1. สนับสนุนใหชาวบานไดมีอาชีพเสริมและรักษาไวซ่ึงภูมิป;ญญาทองถ่ิน 
      2. เพ่ือเป̀ดเป7นศูนย/การเรียนรูภูมิป;ญญาไทยใหกับชุมชนและเยาวชนท่ัวไป 
      3. เป7นศูนย/การท องเท่ียวชุมชน 
      4. สรางเสริมรายไดใหกับชุมชน 
      ป;จจุบันมีก่ีทอผาอยู ท้ังสิ้นจํานวน 12 ก่ีอยู ท่ีโถงล างศาลาการเปรียญจํานวน 7 ก่ี

มีสมาชิกทอผาท้ังสิ้น 25 คน สามารถผลิตผาไดหลายแบบ โดยเฉพาะผาลายแทรกไทยพวนโบราณ
และผาทอลายใหม  “ลายมัดหมี่ดอกสุพรรณิการ/” ดอกไมประจําจังหวัดนครนายกผลิตได
หลายสี กําลังเป7นท่ีนิยมของประชาชนท่ัวไป ผาท้ังสองลายซ่ึงเป7นผาเอกลักษณ/ของไทยพวกนั ้น                               
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ/ ชินวัตร ไดกรุณาตัดเป7นเสื้อใส เป̀ดงานโอทอปซิต้ีเมืองทอง
ธานีและใหสัมภาษณ/ลงในปกวารสารทําเนียบฯ ในวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 ท่ีผ านมาจึงเป7นท่ีรูจัก
และสนใจของคนท่ัวไป ซ่ึงเป7นความภาคภูมิใจของกลุ มฯมาก กลุ มต้ังอยู ท่ี “โถงล�างศาลาการเปรียญ                         
วัดปทุมวงษาวาส” ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
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ภาพท่ี 5  ผามัดหมี่ไทยพวนโบราณลายดอกสุพรรณิการ/  วัดปทุมวงษาวาส (วัดบานใหม ) ตําบล

เกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

  2.3 ชุมชนวัดเกาะหวาย  
      หมู บานเกาะหวายเป7นหมู บานไทยพวน มีภาษาพูดเป7นเอกลักษณ/มีประชากร 
850 คนบานเรือน 250 ครอบครัว แบ งการปกครองเป7นรูปแบบ “ทองถ่ิน” มี 1 เทศบาลและ 1 อบต. มี
กํานันเป7นฝMายปกครอง “ทองท่ี” อาชีพของประชากร ไดแก  รับราชการ เกษตรกร  และรับจางท่ัวไป 

 การศึกษาประจําทองท่ี มี 1 โรงเรียน 
 การศาสนา มี 1 วัด คือวัดเกาะหวาย สําหรับประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน                 

ชาวไทยพวน   
 ชุมชนวัดเกาะหวาย เป7นชุมชนท่ีมีชาวไทยพวนอพยพเขามาต้ังถ่ินฐานอยู เป7น

จํานวนมากเดิมเป7นปMาไมอุดมสมบูรณ/ เป7นพ้ืนท่ีลุ ม มีตนหวายอยู เป7นจํานวนมากและ มีชางปMาลงมา
หากินมากต อมามีประชาชนต้ังบานเรือน จึงเรียกชื่อ หมู บานตามพ้ืนท่ีว า “บ5านเกาะหวาย”ต อมา  
ต้ังเป7นตําบล “เกาะหวาย” ซ่ึงใชเรียกชื่อถึงป;จจุบัน 

 ภายในชุมชนมี วัดเกาะหวาย เป7นศูนย/รวมจิตใจของคนในชุมชน เป7นแหล งท องเท่ียง
ทางวัฒนธรรม เพราะทางชุมชนไดอนุรักษ/ประเพณีท่ีสําคัญของชาวไทยพวนเอาไว เช น การเขาผีนางดง 
นอกจากนี้ภายในชุมชนเป7นแหล งเรียนรูแหล งส งเสริมอาชีพของคนในชุมชน  
   วัดเกาะหวาย  

 วัดเกาะหวายต้ังอยู  หมู ท่ี 1 ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
วัดเกาะหวายต้ังอยู ใจกลางของหมู บานเกาะหวายสําหรับประกอบอาชีพทางศาสนาของชุมชน
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ชาวไทยพวนบานเกาะหวาย สรางข้ึนเม่ือใดไม ปรากฏหลักฐานโดยมีอาจารย/ทองหรือจันทร/ทอง ซ่ึง
ชาวบานเรียกสั้นๆว า “จันทอง” เป7นเจาอาวาสองค/แรก สําหรับชื่อของวัดไดต้ังชื่อตามหมู บานว า 
“วัดเกาะหวาย” เนื่องจากเดิมพ้ืนท่ีบริเวณชัยภูมิแห งนี้มีปMาหวายและตนหวายท่ีใหญ ท่ีสุดจํานวนมาก 
เม่ือมาต้ังถ่ินฐานจึงไดชื่อว า “บานเกาะหวาย” ซ่ึงเป7นท่ีมาของชื่อ 

 ความเป7นมาของวิหารหลังป;จจุบัน วิหารแห งนี้เดิมเป7นอุโบสถหลังแรก เม่ือสราง
วัดขึ้นใหม ๆพรอมๆกับหมู บาน สรางแต เมื่อใดไม ปรากฏหลักฐาน และต อมาเมื่อไดสรางอุโบสถ
หลังใหม ข้ึนจึงไดปรับบูรณะใหม และเรียกว าวิหาร ซ่ึงมีลักษณะหลังเล็กๆไม มีพระพุทธรูปองค/ใหญ  หรือ                  
พระประธาน ประดิษฐ/ไวในวิหาร สําหรับในวิหารนี้มีสิ่งกราบไวบูชา ไดแก  หลวงพ อพุทธโสธรจําลอง              
และรูปป;aนพระอริยสงฆ/ หลวงพ อจันทร/ทอง อดีตเจาอาวาส และสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดไดแก รอยพระพุทธบาท 
ดังจะไดกล าวประวัติความเป7นมาใหทราบพอเป7นสังเขปดังนี้ 

 รอยพระพุทธบาทจําลองนี้หล อทําดวยเนื้อทองเหลืองสําหรับชาวพุทธเพ่ือไว
สําหรับกราบไวบูชาสักการะระลึกถึงองค/พระพุทธเจา ประวัติความเป7นมาเม่ือชาวไทยพวนบานเกาะ
หวายไดก อต้ังบานเรือนแลวและไดก อสรางวัดแลวชาวบานจํานวนหนึ่งไดร วมกันจัดหาเกวียนและ
รวบรวมชาวบานเดินทางลากจูงเกวียนไปยัง อําเภอพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เพื่อนําไปบรรทุก
รอยพระพุทธบาทจําลอง โดยใชแรงคนลากจูง และคางพักรอนแรมเรื่อยมาไม ทราบจํานวนวันคืน
แต อย างใด มาจนถึงหมู บานเกาะหวาย เพ่ือนํามาประดิษฐานไว ณ วิหารแห งนี้สําหรับกราบไหว
สักการบูชา ประจําหมู บานป;จจุบันมีอายุประมาณ 200 ปO 

 ครั้นเม่ือถึงวันข้ึน 15 คํ่า กลางเดือนชาวบานไดจัดงานสมโภชเพ่ือเป7นการฉลอง
ทําบุญป̀ดทองประจําปO ตั้ งแต นั้น เรื่อยมา วัดเกาะหวายไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ       
24 มกราคม 2500 สิ่งสําคัญในวัดเกาะหวาย ไดแก  พระอุโบสถหลังเก า 1 หลัง แต ป;จจุบันกลายเป7น
วิหาร (อุโบสถเก า) ประดิษฐานหลวงพ ออาชญาติ๊ก มีการบูรณปฏิสังขรณ/วิหารเม่ือ พ.ศ. 2535 
พระอุโบสถหลังเดิมไดถูกรื้อไป ไม ทราบว าเม่ือใด และยังพบเจดีย/ราย 1 องค/ ป;จจุบันไดซ อมแซม
ปรับปรุงใหม และอยู นอกรั้ววัดรูปแบบทางศิลปะสถาป;ตยกรรมไดแก  

1. พระอุโบสถ พระอุโบสถหลังเก าป;จจุบันถูกรื้อและสรางใหม เป7นวิหาร 
ประดิษฐานหลวงพ ออาชญาต๊ิก การบูรณปฏิสังขรณ/วิหารเม่ือ พ.ศ. 2535 แต เดิมพระอุโบสถมีลายปูนป;aน
เก่ียวกับประเพณีของไทยพวน ฯลฯ บริเวณดานหลังของพระอุโบสถ ป;จจุบันมีการเก็บรักษา
โบราณวัตถุ ไดแก  พระพุทธรูป บานประตูเก า พระพุทธรูปในวิหาร (อุโบสถเก า) หล อดวยทองเหลือง 
และมีพระพุทธรูปเก าแก สรางก อน พ.ศ. 2431 อยู ในวิหาร 3 องค/ องค/ประธานและองค/ซายมือเป7น
ศิลปะสมัยสุโขทัย องค/ขามือสรางเม่ือ รศ.126 พ.ศ. 2450 เป7นศิลปะสมัยอยุธยา 

2. เจดีย/ย อมุม เป7นศิลปะรัตนโกสินทร/ มีการบูรณะซ อมแซมองค/เจดีย/ใหม  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยอดเจดีย/มีบาตรพระจําลองประดับอยู  และฐานยอดเจดีย/เป7นบัวกลุ ม  
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มีการทาสีทับองค/เจดีย/และฐานชาวบานเรียกว าพระธาตุบรรจุของขลังและพระพุทธรูป สรางมา
ประมาณ 100 ปO มาแลว สมัยหลวงพ อจันทร/ทองเป7นเจาอาวาส สภาพป;จจุบันพระอุโบสถหลังเก า 
ถูกรื้อทิ้งแลวกลายเป7นพระวิหารประดิษฐานหลวงพ ออาชญาต๊ิก ส วนเจดีย/ย อมุมมีการซ อมแซม
ปรับปรุงเปลี่ยนลักษณะไปบาง มีการทาสีท่ีตัวองค/เจดีย/ 
  

 
 

ภาพท่ี 6  วัดเกาะหวาย  ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

 พระชําระหนี้สงฆ&  
      พระชําระหนี้สงฆ/ เป7นพระพุทธปฏิมากรหลวงปูMปาน วัดบางนมโค ท านเป7น
ผูสรางและต อมาหลวงพ อฤาษีลิงดํา วัดท าซุง ซ่ึงเป7นลูกศิษย/ก็ไดสานต อเจตนารมณ/ของหลวงพ อปาน
โดยแนะนําและชักชวนประชาชนใหสรางไวกราบไหวโดยเจตนาที่จะใหผูที่ไดสรางพระสําเร็จเป7น
องค/พระแลว ผูนั้นจะไดชําระหนี้สงฆ/ หนี้บาป หนี้เวร และฝากดวงชะตาไวท่ีฐานพระเพ่ือเป7นศิริมงคล 
ผูท่ีไดมากราบไหวก็ตามแต จะอธิฐานจิตเอาและก็จดชื่อ นามสกุล วันเดือนปOเกิด ใส ไวในฐานพระดวย 
ชาวบานเกาะหวายจึงร วมกันสรางขึ้นมา เพื่อกราบไหวและเตือนสติในการชําระหนี้สงฆ/ หนี้บาป 
หนี้เวร เพ่ือจะไดไม ก อข้ึนมาอีกและทําใหสุขภาพจิตแจ มใสเม่ือชําระหนี้สงฆ/ 
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ภาพท่ี 7  พระชําระหนี้สงฆ/วัดเกาะหวาย ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
  2.4 ชุมชนบ5านท�าแดง  

 จากขอสันนิษฐานชื่อของ บานท าแดง น าจะเกิดข้ึนภายหลังจากทางราชการได
จัดการปกครองข้ึนแลวไดกําหนดเอาพ้ืนท่ีท่ีชาวบานเรียกกันมานานแลว เช นบานเม่ียง ท่ีรวมตัวกันมา
จากหลายกลุ ม คือ บานโงง บานเคาะงัว บานเหนือและบานใต เนื่องจากบริเวณตลาดท าแดงใน
ป;จจุบัน คนท่ัวไปรูกันในนามตลาดท าแดง มานานเม่ือปO พ.ศ. 2447 พระเจานองยาเธอกรมหม่ืน      
มรุพงศ/ ศิริพัฒน/ ขาหลวงพิเศษไดมาตรวจราชการ เมืองนครนายก ไดกล าวว า อําเภอหนองโพธิ์ตอง
อยู ท่ีท าแดงนี้ อาจจะมาใกลเคียงกับชื่อเดิมของบานเม่ียง ดังนั้นเม่ือวิเคราะห/ชื่อท าแดง ว าน าจะมาจาก 
พ อคาแม คานําเอาสินคาเครื่องป;aนดินเผา มากองรวมไวขายท่ีริมฝ;<งคลองบริเวณท าเรือ เป7นประจํา     
จนติดตาติดใจผูคนท่ีผ านไปผ านมา จึงพากันเรียกว า ตลาดท าแดง จนติดปากจนเป7นท่ีรูกันท่ัวไป เม่ือ
ยายอําเภอหนองโพธิ์มาอยู ท่ีท าแดง คือบริเวณใกลตลาดท าแดง และต อมาจึงเปลี่ยนเป7นอําเภอเขาใหญ  
และจากตํานานยังไดกล าวไวว าท่ีมาของชื่อท าแดงนี้ เกิดมาจากท่ีเม่ือครั้งหนึ่งมีเจาพระยาท านหนึ่งคุม
กองทัพผ านมาทางนี้ แลวชางท่ีท านข่ีมานั้นไดลมตัวลงนอน จนเป7นปลักมีดินและน้ําเป7นสีแดง ต อมา
จึงพากันเรียกท่ีแห งนั้นว า ท าแดง โดยปกติของชางไม ค อยจะลมตัวลงนอนง ายๆ ถารอนนักก็คงจะลง
ไปเล นน้ําคลอง หรือหนองบึง การนอนของชางฟ;งดูแลวจึงขาดน้ําหนัก และท่ีกล าวว าบริเวณท่ีชางลง
นอนนั้น ท่ีใดก็ไม ปรากฏชัดเจน จึงน าจะมีเหตุผลพอเพียง  อีกตํานานหนึ่งนั้นไดกล าวไวว า ท่ีท าน้ํา
ของคลองบริเวณนั้นมีดินท่ีริมฝ;<งหรือตลิ่งมีสีแดงเม่ือสอบถามชาวบานแถวๆ นั้น ก็ระบุสถานท่ีไม แน ชัดว า 
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ท่ีใดคือท าท่ีมีดินสีแดง ต างพากันกล าวข้ึนมาลอยๆ เท านั้นเองโดยลักษณะของดินชายฝ;<งคลอง ต้ังแต 
หมู บานท าแดงเรื่อยไปผ านบานฝ;<งคลอง ท าซันและท าหนองแขม ดินบางแห งจะมีสีแตกต างกันและ
เหมือนกันเป7นบาง แต ดินชายฝ;<งคลองเม่ือนํามาป;aนของเล นดินจะ มีท้ังสีเหลือง สีแดง และสีดํา แต อยู 
ห างกันพอสมควร ดินส วนใหญ เป7นดินเหนียวจึงอาจพิจารณาไดว า ดินบางท่ีอาจจะมีสีแดงก็เป7นได 
แต ไม ไดหมายความว าเป7นท าแดง  การเรียกชื่อสถานท่ี สิ่งของใดๆ นั้นจะตองยอมรับกันโดยท่ัวไปจน
เรียกว า ติดปาก หรือไม ก็ถูกกําหนดจากทางราชการต้ังให และยอมรับโดยท่ัวไป สาเหตุท่ีทางราชการ 
ต้ังชื่อคําว า ท าแดง นี้ก็ตั้งจากคําท่ีทุกคนรูกันท่ัวไปแลว คือตลาดท าแดง ดังนั้นการต้ังชื่อบานท าแดงนี้ 
จึงน าจะมีท่ีมาจากตลาดท าแดงฝ;<งตะวันออก ซ่ึงเป7นพ้ืนท่ีท่ีเดียวกันกับบานเม่ียงเดิม การอพยพของ
คนลาวพวนมาจากเมืองเวียงจันทร/ นับต้ังแต ปO พ.ศ. 2372 เป7นตนมา คนลาวพวนจากเมืองเวียง
จันทร/ถูกกวาดตอนลงมาไวในท่ีพ้ืนท่ียุทธศาสตร/ทางทหารของสยาม เนื่องจากเจาอนุวงศ/ กษัตริย/แห ง
เมืองเวียงจันทร/เป7นกบฏ ไทยสยามยกกองทัพไปปราบปรามแบ งเป7นสามกองทัพ จนไดชัยชนะ
สามารถปราบกบฏไดราบคาบ ในปลายปO พ.ศ. 2371 พระยาราชสุภาวดีและต อมาไดเลื่อนชั้นเป7น
เจาพระยาบดินทร/เดชาฯ นายทัพใหญ ท่ีคุมกําลังทางดานตะวันออก อันเป7นกําลังสําคัญของสยามท่ี
ยกข้ึนไปถึงสองครั้งสองครา จึงปราบปรามและสามารถจับตัวพระเจาอนุเวียงจันทร/ได การแพ
สงครามครั้งนั้นเป7นเหตุใหลาวเสียเมืองและถูกเผาทําลายจนราบคาบกวาดตอนเอาประชาชนลาว        
อันสําคัญยิ่งลงมาไวที่ประเทศไทยสยามเพราะในสมัยนั้น ประชาชน เป7นทรัพยากรสําคัญยิ่งของ
แต ละประเทศ  

 กลุ มไทยพวนบานท าแดง เป7นชาวลาวกลุ มหนึ่งท่ีถูกกวาดตอนมา หากแต เป7น
กลุ มคนอีกกลุ มหนึ่ง คือกลุ มไทยพวน ในจํานวนหลายๆ กลุ ม กลุ มนี้จึงไดรวมตัวกันหลังจากทหารได
ปล อยใหต้ังรกราก ทํามาหากิน ใน พ้ืนท่ียุทธศาสตร/แห งนี้หรือ อาจเนื่องมาจากการท่ีทางราชการได
สรางความเจริญใหโดยตัดถนนเขามาสู บริเวณบานสรางสะพานขามคลอง (สะพานหนาโรงพัก) มี
ความสะดวก มีตลาดคาขาย การคมนาคมดีข้ึน ต อมาก็มีสถานท่ีราชการมาดูแลความเป7นอยู ของ
ประชาชนทําใหอบอุ นใจ และมีความปลอดภัยมากข้ึน 
       กลุ มไทยพวนกลุ มอ่ืนๆ พากันอพยพตามกันมา  และต อมากลุ มบานท าแดงมี
ความเจริญข้ึน  คนในชุมชนก็สุขสบาย  จากครอบครัวเด่ียวกลายเป7นครอบครัวใหญ   แต งงานจน
มีลูกหลานมากข้ึนทําใหครอบครัวขยายออกไปในบริเวณใกลเคียง เพ่ือดูแลกันและกัน ต อมาเม่ือมี
ประชากรเพ่ิมข้ึน การทํามาหากินเพ่ิมข้ึน จากคําเล าขานของผูเฒ าผูแก ทุถ ายทอดกันมาว า ครอบครัว
บานท าแดงไดขยายตัวออกมา มีการสรางบานเรือนกันตามชายคลองบาง อยู ตามพ้ืนท่ีราบและดอน 
       กลุ มท่ีมาต้ังหลักฐานกันมาก ไดแก บานใหม  (บานเหม อ) ไดพากันมาเลือกทําเล 
บริเวณพ้ืนท่ีนี้มีท่ีดอนพอท่ีจะปลูกเรือนอยู ไดคือ ถึงฤดูฝน มีน้ํามาก น้ําท วมไม ถึง ครัวขยายต างมากัน
เป7นกลุ มปลูกบานอยู กันเป7นกลุ มญาติพ่ีๆ นองๆ หลายเครือญาติรวมเป7นหมู บานส วนท่ีทํากินเริ่มแรก
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ก็ปลูกพืชขาวเบากันท่ีดอนบริเวณท่ีดอนแห งนี้ เรียกกันว า ดอนทอง เป7นท่ีปลูกขาวเลี้ยงครอบครัว 
ปลูกไดโดยอิสระผลผลิตมากนอยข้ึนอยู ท่ีความขยันของคนในชุมชนและสิ่งท่ีเป7นศูนย/กลางแห งจิตใจ
ของชาวบานชาวไทยพวนนั้นนับถือผีบานเพ่ือดูแลรักษาใหชาวบานไดอยู ดีมีสุข ปYองกันเพศภัยมิใหมา
กล้ํากลาย คือผีบรรพบุรุษ ท่ีเคารพนับถือ ต อมาไดท่ีดอนแห งหนึ่ง คือ ดอนตาปูM สําหรับสรางศาลไว
บูชาเคารพนับถือประจําหมู บานช วงแรกๆ ชาวบานฝ;<งคลองก็ไปใชศาลร วมกันต อมามีการสรางศาล
เป7นของตนเอง 

 การสรางศาล ตา-ปูM ของชาวไทยพวนบางหมู บานจะเรียกศาลแห งนี้ว า ศาลตา-ปูM 
บางก็ว าศาล-ตา และประเพณีด้ังเดิมตามความเชื่อในการสรางศาลตา-ปูMข้ึน เนื่องจากความเชื่อเรื่อง
การพิทักษ/รักษา ปกปYองภัยใหและดลบันดาลใหอยู ดีมีสุขจากผีบรรพบุรุษในแต ละหมู บาน เช น บาน
ฝ;<งคลอง จะสรางโบสถ/ก อนแลวสรางศาลตา-ปูMข้ึนทีหลัง โดยขอใชร วมกับศาลตา-ปูM ทํานองเดียวกับ
บานเกาะหวายก็เคยไปขอใชศาลตา-ปูMของบานท าแดงไปก อน เม่ือสรางศาลเป7นของตนเองแลวก็หัน
มาใชศาลตา-ปูMของตนเอง 

        การสรางวัดคู กับบาน ชาวไทยพวนนั้น ไม ว าจะไปอยู ท่ีไหน จะนับถือบูชาเซ น
บวงสรวงผีแลวก็ยังยึดม่ันเชื่อม่ันในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อย างแน นเหนียวมีเรื่องเล าว า
ชาวบานท าแดงนั้นไดนําเอา พระพุทธรูปองค/หนึ่งมาจากเวียงจันทร/ พระองค/นั้นคือ พระศรีอารยเมตไตรย 
ไดหายไปในสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง มีพระภิกษุท่ีปรากฏนามคือ พระสาละกับพระนันทาไดบวช
และดูแลวัดท าแดงนี้แต ท านเจาอาวาสองค/แรกไม ปรากฏนามคือ พระสาละ กับพระนันทาไดบวชและ
ดูแลวัดท าแดงแห งนี้และเม่ือชาวบานมาต้ังถ่ินฐานบานเรือนท่ีโพนทอง มักเรียกกันว า บานเหม อ
หมายถึงบานใหม หรือบานท่ีมาอยู ใหม  วัดบานเหม อนี้สรางข้ึนเม่ือใดไม ปรากฏหลักฐานแน ชัด แต วัดนี้
มีวิสุงคามสีมาสมัยราชกาลท่ี 5 ในปO พ.ศ. 2438 ส วนวัดฝ;<งคลอง (ริมคลอง) นั้น มีวิสุงคามสีมาเม่ือ
สมัยรัชกาลท่ี 6  
                  วัฒนธรรมประเพณีและภาษาจึงอาจจะกล าวไดว า บานท าแดงแห งนี้เป7นกลุ ม
ไทยพวนส วนหนึ่งท่ีอพยพมาดวยเหตุแห งสงคราม ไทยสยาม-ลาว เป7นกลุ มแรกเริ่มของไทยพวน      
ในอาณาบริเวณนี้ ท่ีมีหมู บานอ่ืนแตกตัวออกมา ท่ีพอจะยืนยันได ไดแก  บานเหม อ (บานใหม ) ฝ;<ง
คลองใน ตลาดท าแดง และหมู บานไกลเคียง ไดพาบรรดาพวกญาติพ่ีนองไปเป7นหมู เหล า ต้ังหมู บาน
ของตนเองข้ึน จึงทําใหวัฒนธรรมประเพณีและภาษาท่ีพูดผิดเพ้ียนกันไปแต  สําเนียงพูดยังเหมือนกัน 
บางบานอาจจะหวนไปเล็กนอย ส วนความหมายของคํานั้น คือสิ่งเดียวกันแต เรียกกันคนละอย าง 
ประเพณีก็มีส วนคลายคลึงกัน แต ไม เหมือนกันเลยทีเดียว  
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        ภายในชุมชนบานใหม  มีวัดท าแดง เป7นศูนย/ร วมจิตใจของคนในชุมชนและเป7น
แหล งท องเท่ียวทางวัฒนธรรม เนื่องจากวัดท าแดง เป7นสถานท่ีประดิษฐานเจดีย/หลวงพ อสาละหรือ
ภาระ ตามคําเรียกชื่อในป;จจุบัน ศาลปูMตาท่ีเป7นท่ีเคารพของชาวบาน และภายในชุมชนยังมีศาลเจาพ อ  
สุนันทา ชาวบานร วมใจสรางข้ึนท่ีบริเวณดานหลังของท่ีว าการอําเภอปากพลี 
   ท่ีตั้งของวัดท�าแดง  
       วัดท าแดงต้ังอยู  หมู  3 บานท าแดง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกเป7นวัดเก าแก ของอําเภอปากพลี สรางในสมัยกรุงธนบุรี โดยหลวงพ อสาละหรือ ภาระตาม
คําท่ีเรียกของชาวบานในป;จจุบัน ซ่ึงชาวบานไทยพวน ณ บานโคง บานเม่ียง บานหนองวัว และบาน
นาคาเคารพและนับถือหลวงพ อมากชาวบานท่ีอพยพมาต้ังหลักแหล งบริเวณ “บานท าแดง” ตาม
ตํานานท่ีชื่อท าแดง เพราะแรกเริ่มท่ีชาวบานเขามา น้ําในแม น้ํามีสีแดงลูกรัง จึงใหชื่อว าบานท าแดง 
อีกตํานานหนึ่ง คือบริเวณท าแดงเดิมเรียกว าท าชางเพราะมีชางเยอะ และต อมาชาวบานไดช วยเหลือ
กันสรางวัด เรียกตามชื่อหมู บานว า “วัดท�าแดง”  เมื่อประมาณปลายปO พ.ศ. 2321 พรอม
ประดิษฐานพระพุทธศรีอาริย/ ท่ีหล อดวยสําริดท้ังองค/ ซ่ึงนํามาดวยในคราวอพยพจากเวียงจันทร/ซ่ึงมี
ความเชื่อ ท่ีเชื่อกันว ามีความศักด์ิสิทธิหลายประการ เช น ทําใหฝนตกตองตามฤดูกาล และมีผูมี
เคราะห/กรรมจะไม สามารถยกองค/พระข้ึนได แต พระพุทธศรีอาริย/ถูกโจรกรรมเม่ือพ.ศ.2536 
 

 
 

ภาพท่ี 8  วัดท าแดง ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
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  2.5 ชุมชนบ5านหนองแสง 
       ประวัติความเป)นมาของหมู�บ5าน 

 บานหนองแสง หมู ท่ี 5 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ทราบ
จากการบอกเล าของผูเฒ าต อๆ กันมาเดิมท่ีหมู บานหนองแสงอยู ติดหนองน้ําท่ีมีตนแสงอยู เยอะ และ
เม่ือเกิดโรคระบาดชาวบานไดยายหมู บานไปตามท่ีต าง ๆ มาจนเป7นหมู บานหนองแสง ณ ป;จจุบัน                 
ในหมู บานมีวัด 1 แห ง ชื่อวัดตะเคียนทอง 

 ท่ีตั้งหมู�บ5าน 
 บานหนองแสง หมู ท่ี 5 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก                           

อยู ห างจากตัว จังหวัดประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู ห างจากที่ว าการอําเภอปากพลีประมาณ                       
10 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยาง 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี  9  วัดตะเคียนทอง ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
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ภาพท่ี 10  แผนท่ีองค/การบริหารส วนตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
ท่ีมา: จังหวัดนครนายก, อําเภอปากพลี, องค/การบริหารส วนตําบลหนองแสง, “แผนท่ีองค/การบริหาร
ส วนตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก,” ขอมูลองค/การบริหารส วนตําบลหนองแสง 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก, 2558. 

 
  2.6 ประวัติความเป)นมาของพ้ืนท่ีชุมชนชาวไทยพวน ชุมชนวัดหนองหัวลิงในและ
ชุมชนวัดหนองหัวนอก 

 ชุมชนวัดหนองหัวลิงใน หมู ที่ 3 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เป7นหมู บานที่สรางขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู หัว รัชกาลที่ 3  
ในราชวงศ/จักรี ประมาณปO พ.ศ. 2380 ชาวบานหนองหัวลิงกลุ มนี้เดินอพยพมาจากพนัสนิคม 
พนมสารคาม เริ่มแรกเป7นชาวเวียงจันทร/ที่เป7นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ป;จจุบัน สาเหตุท่ีเรียกว า บานหนองหัวลิงเพราะว าถิ่นฐานเดิมนั้นเป7นที่อยู อาศัยของลิง เพราะ
ทางทิศตะวันออกของหมู บานเต็มไปดวยตนไมท่ีชื่อ “หนองหัวลิง” มาจนถึงป;จจุบันในหมู บานมีวัด     
1 แห ง ชื่อ วัดหนองหัวลิงใน 
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ภาพท่ี 11  วัดหนองหัวลิงใน ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

 ชุมชนวัดหนองหัวลิงนอก 
 ชุมชนวัดหนองหัวลิงนอก หมู ท่ี 7 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ไดแบ งแยกมาจากหมู ที่ 3 (ชุมชนวัดหนองหัวลิงใน) เม่ือประมาณปO พ.ศ. 2524 เป7น        
2 กลุ ม คือ กลุ มที่ 1 ชุมชนวัดหนองหัวลิงนอก   กลุ มที่ 2 บานโนนนอย ในหมู บานมีวัด 1 แห ง 
ชื่อวัดโพธิ์ทอง  

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 12 วัดโพธิ์ทอง ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
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  2.7 ชุมชนวัดเนินหินแร�       
 ตามความบอกเล าของคนเก าว า บานเนินหินแร นี้เดิมเป7นที่ปMาดงดิบ มีพื้นท่ี

กวางขวางมากมี เขตติดต อกับเชิงเขากระทอน เขตดงพญาเย็น (เขาใหญ )ไดมีชาวบานกลุ มหนึ่งซ่ึง
อพยพมาจากอําเภอศรีมหาโพธิ์ ไดเขามาทําส วนทําไร  ต อมาพื้นที่เริ่มโล งเตียนไดมีคนมาจับจองท่ี
ทํามาหากินและปลูกบานเรือน กันอยู เป7นกลุ มๆ หลายกลุ ม เช นกลุ มบานไร  กลุ มบานนอย กลุ มบาน
หนองโสน กลุ มบานเนินหินแร  ฯลฯ เพราะกลุ มนี้ส วนมากจะมีแต หินแร หรือหินลูกรังท้ังนั้นจึงไดต้ังชื่อ
หมู บานว าหมู บานเนินหินแร มาจนถึงทุกวันนี้ ในหมู บานมีวัด 1 แห ง ชื่อวัดเนินหินแร  

 

 

 
 
 

ภาพท่ี  13  วัดเนินหินแร  ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
  2.8 ชุมชนวัดเหล�าเดิ่น 

 ประวัติความเป)นมาของหมู�บ5าน 
       ชุมชนวัดเหล าเดิ่น ตั้งอยู หมู ที่9 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก ประชากรส วนใหญ เป7น “ลาวพวน” อพยพมาจากประเทศลาวตามคําบอกเล าของผูเฒ าผูแก           
มาต้ังรกรากทํามาหากินอยู ท่ีบานหนองแสงเป7นเวลานาน เม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ        
จึงไดขยายพ้ืนท่ีในการเกษตรท่ีสรางท่ีอยู อาศัย ส วนหนึ่งของประชากรไดจับจองพ้ืนท่ีปMาทํามาหากิน 
ท่ีรกรางว างเปล าเพ่ือทําการเกษตรและสรางบานเรือนอยู กันเป7นกลุ ม เป7นเหล า และลักษณะภูมิประเทศ
เป7นท่ีราบสูงเชิงเขา จึงไดต้ังชื่อหมู บานข้ึนมาใหม โดยใชชื่อว า “บานเหล าเด่ิน” เม่ือชุมชนมีจํานวน
ราษฎรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จึงไดทําการแยกหมู บานแต เดิมบานเหล าเด่ินข้ึนอยู กับหมู ท่ี 7 ชุมชน
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วัดหนองหัวลิงนอกแยกออกมาเป7นหมู ท่ี9 บานเหล าเด่ิน เม่ือปO พ.ศ. 2523 ในหมู บานมีวัด 1 แห ง        
ชื่อวัดเหล าเด่ิน 

       ท่ีตั้งหมู�บ5าน 
 บานเหล าเด่ิน หมู ท่ี9 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อยู ห าง

จากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู ห างจากท่ีว าการอําเภอปากพลีประมาณ 7 กิโลเมตร 
การคมนาคมสะดวกมีถนนลาดยาง 

 อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต อกับเขตอุทยานแห งชาติเขาใหญ  ทิศใต ติดต อกับหมู ท่ี 7 
ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี ทิศตะวันออก ติดต อกับหมู ท่ี 5 ตําบลหินลาด อําเภอปากพลี ทิศ
ตะวันตกติดต อกับ หมู ท่ี 4 และหมู ท่ี 8 ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี 

 

 
 

ภาพท่ี 14  วัดเหล าเด่ิน ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
 3. กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 
  สภาพชุมชนชาวไทยพวนจากอดีตถึงป;จจุบัน จังหวัดนครนายก ไดแก  ชุมชนและ   
วัดบานท าแดง ชุมชนและบานฝ;<งคลอง ชุมชนและวัดเกาะหวาย ชุมชนและวัดบานใหม  ชุมชนและวัด
บานหนองแสง ชุมชนและวัดบานหนองหัวลิง ชุมชนและวัดเนินหินแร  ชุมชนและวัดเหล าเด่ิน โดย
ชุมชนและวัดวัดเหล านี้ ยังคงยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองต้ังแต บรรพบุรุษสืบทอดมา
จนถึงป;จจุบันโดยเคร งครัด โดยมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม ในยุคแห งการเปลี่ยนแปลงขณะนี้ 
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  จากสภาพของวิถีชีวิตและความเป7นอยู ของชุมชนชาวไทยพวนท่ียึดม่ันในศาสนาและ
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งยังคงพบร องรอยที่หลากหลายของศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิป;ญญาท่ีเป7นเอกลักษณ/ของชุมชนชาวไทยพวนจํานวนมาก หากแต ไม ไดรับการพัฒนาหรือส งเสริม
ใหเป7นท่ีแพร หลาย ใหเป7นแหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือส งเสริมใหเป7นแหล งการเรียนรู ซ่ึงมรดก
ทางดานศิลปวัฒนธรรม เหล านี้เริ่มจะสูญหายไป พรอมกับกระแสแห งการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ป;จจุบันนี้ 
  3.1 กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนชุมชนเกาะหวาย 
และชุมชนหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก    
   ชุมชนชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีวัฒนธรรมและประเพณี                
ท่ีสําคัญต้ังแต วัฒนธรรมดานภาษา มีท้ังภาษาเขียนและภาษาพูด จารีตประเพณีในประพฤติปฏิบัติ                
ท้ังสิบสองเดือนท่ีเรียนกว า ฮีตสิบสองครองสิบสี่ กําหนดใหผูคนในชุมชนเป7นจารีตถือปฏิบัติเป7น
บรรทัดฐาน คําสอน แก สังคมเพ่ือเตือนสติใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีดีงามโดยมีวัฒนธรรมประเพณี       
ท่ีสําคัญ ดังนี้  
   ประเพณีบุญข5าวหลาม  ในเดือนยี่ ชาวนาจะมีขาวใหม ท่ีเก็บเก่ียวแลวมาหุง  
จะมีการนําขาวหลามไปถวายพระ โดยนิมนต/พระจากวัดอ่ืนมาใส พิธีดวย ขาวหลามของชาวพวน
พ้ืนบานจะมีขาวเหนียวซาวน้ําใหสะอาด ผึ่งไวแลวใส ในกระบอกไมไผ ท่ีตัดเป7นท อนเติมกะทิท่ีผสมเกลือ
และน้ําตาลพอท วมสูงจากขาวประมาณ 2 เซนติเมตร ป̀ดปากดวยใบตองใหแน นพอประมาณนําไป 
ฝ;งดินเล็กนอยเรียงเป7นแถวแลวใชฟ[นหรือเศษใบไมเผาไฟอ อนๆ ท้ังสองดานจนสุก ใชถ านไมท่ีเหลือ
จากการเผาดงไวใหสุกดีนํามาปอกหั่นเป7นท อนแลว นําไปทําบุญท่ีวัดในวันรุ งข้ึน 

 ประเพณีบุญข5าวจี่ ชาวไทยพวนชุมชนเกาะหวายและชุมชนหนองแสงจะทําบุญ
ขาวจี่ ในเดือนสามแลวแต จะตกลงกันในหมู บานว าจะทําวันใด จะนิมนต/พระจากวัดอ่ืนมาร วมพิธีดวย 
ขาวจี่ในสมัยก อนทําจากขาวเหนียวนึ่งใหสุก แลวนํามาโขลกใหละเอียด แลวแผ ออกใหบางเอา
ไสขนมซึ่งทําดวยมะพราว น้ําตาลกวนใหสุกเหนียว หรือทําจากงาโขลกคลุกกับน้ําตาลก็ได       
ใส ตรงกลางแลวนําไปทอดจนเหลือง นําข้ึนใหสะเด็ดน้ํามัน นําไปถวายพระ 
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ภาพท่ี 15  วัฒนธรรมและประเพณีบุญขาวจี่ ของชุมชนชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 
       ประเพณีสู�ขวัญควาย เดือน 3 ของทุกปOจะมีการสู ขวัญควาย-สู ขวัญเกวียน โดย
ทําบายศรีสู ขวัญของแต ละบานดวยตนเอง  
       ประเพณีกําฟ:า เป7นประเพณีของชาวพวน โดยกําหนดเอาเดือน 3 ข้ึน 3 คํ่า 
ของทุกปOเป7นวันกําฟYา ชาวบานจะทําบายศรีมีดอกไม ธูป เทียน เครื่องสังเวย บูชาเทวดา ในตอนเชา 
ในวันนี้ชาวบานจะหยุดงานหนึ่งวัน ไม ใชแรงงานสัตว/และคน ไม ใชของมีคมเชื่อกันว าเป7นการบูชา 
เทพยาดา สิ่งศักด์ิสิทธิ์บนทองฟYา เพื่อบันดาลใหฝนตกลงมา ในวันนี้จะมีเสียงฟYารอง ซึ่งผูเฒ า ผูแก 
จะคอยฟ;งว าฟYารองมาจากทิศใด เพ่ือคาดคะเนว าฝนจะตกมากหรือนอย 
       เทศน&มหาชาติ ยังมีสืบทอดท่ีวัดกลางโสภา ตําบลหนองแสง ในระหว างเดือน 4 
เชื่อกันว าไดกุศลแรงมาก จัดใหมี 2 วัน วันแรกเป7นวันรวมเตรียมงาน วันท่ีสองเป7นวันเทศน/ มีท้ังหมด 
13 กัณฑ/ ตองเทศน/ใหจบในวันเดียวทั้ง 13 กัณฑ/ ผูฟ;งและผูทําบุญจะไดอานิสงส/มากใครจอง
กัณฑ/เทศน/ใดไวเม่ือเทศน/จบ ก็ถวายกัณฑ/เทศน/พระองค/นั้น 

 บายศรีสู�ขวัญ พิธีบายศรีสู ขวัญนั้นจัดข้ึนเพ่ือเป7นการเรียกขวัญใหมาอยู กับเนื้อ
กับตัว เชื่อกันว าเม่ือขวัญมาอยู กับตัวแลวความเจ็บไขก็จะไม มี เช น เจ็บปMวย จากกันไปเป7นเวลานาน
แลวกลับคืนมาเยี่ยม เยียนกัน เม่ือมีการเลื่อนยศหรือยายไปรับราชการท่ีอ่ืนผูท่ีเป7นหมอโหรทํานาย
ทายทักว าเคราะห/ไม ดีก็ตองจัดการสู ขวัญ เป7นตน 

  วันสงกรานต&  ในวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปO ถือเป7นวันข้ึนปOใหม  ชาวบานจะนํา
อาหารคาว-หวานไปถวายพระ พรอมกับเสื้อผาทุกคนในครอบครัวคนละ 1 ตัว พับใส ในกระบุงจัดทํา
กระทงสี่เหลี่ยม มีขาวดํา ขาวแดง ปลารา หัวหอม กระเทียม พริกแหง ผลไมชนิดต าง ๆ หั่นเป7น
แว นใส ลงไปพรอมกับขาวเกรียบชิ้นเล็กๆ ป;กธง 4 มุม มีหุ นผูหญิงผูชายทําดวยกาบกลวย ใส ในกระทง 
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มีธูป 5 ดอก เทียน 1 เล ม ในกระทงวางบนถาดเหนือกระบุง ท่ีใส เสื้อผานําไปใหพระสวด เรียกว าสูตร
เสื้อสูตรผา แลวนํากระทงไปท้ิงทางทิศตะวันตก โดยจุดธูป เทียน ในกระทงไปดวยก อนวางก็อธิฐานให
นําสิ่งเลวรายออกไปจากทุกคน ในครอบครัวและใหสิ่งดีๆ ใหม ๆ  เกิดข้ึน กับทุกคนตอนบ ายก็สรงน้ํา
พระพุทธรูป ผูเฒ าผูแก ใหหมู บานพอถึง 15 คํ่า ตอนเย็นก็จะมีการก อพระทรายรอบอุโบสถ/ โดยนํา
ทรายจากคลองหรือมาเตรียมไว นําธงไปป;กประดับกองทรายและพรมน้ําหอมพระจะลงมาสวดใน
ตอนคํ่า ตอนเชาก็จะมีการถวายอาหารคาว-หวานแด พระสงฆ/ 

  ประเพณีบุญกลางบ5าน ชาวบานตําบลหนองแสงจะมีพิธีทําบุญกลางบานใน
เดือน 6 แลวแต จะกําหนดกันในแต ละหมู บาน กลางวันจะมีการนําสายสิญจน/เวียนรอบหมู บานตอนเย็น
จะมีการนําหินก อนเล็กๆ 1 กะลา ทราย 1 กะลา น้ํา 1 ขวด ตนหญาคาท้ังราก 5 ตน ขมวดใบเป7น
กระจุกธูปเทียนใส ลงในตะกราหิ้วไปไวในพิธีสวดมนต/เย็น ตอนเชานํากระทง ใส เครื่องของลงไป
เหมือนกับกระทงวันสงกรานต/นําไปพรอมอาหารคาวหวานเพ่ือถวายพระดวย เม่ือพระสวดมนต/ เสร็จ
ก็จะนํากระทง ไปวางไวขางถนนเพ่ือเซ นผีไม มีญาติและเพ่ือเป7นการสะเดาะเคราะห/ ไม ใหมีสิ่งไม ดี
เกิดข้ึนในหมู บาน แลวนําตะกราท่ีใส หิน ทราย น้ํา ตนหญาคาและธูปเทียน กลับมาบาน  หญาคา 
ดอกไม ธูปเทียนเอาเสียบไวใตหลังคาบาน หิน ทราย น้ํา นําไปโรยรอบบานปYองกันสิ่งท่ีไม ดีท้ังหลาย 
   ประเพณีแห�นางแมว จะทํากันเม่ือถึงฤดูทํานาเดือน 6 แลวฝนยังไม ตกลงมา     
ก็จะนําแมวตัวเมีย 1 ตัว ใส กรง แลวใชคาน หามแห ไปรอบๆ หมู บานและต างหมู บานท่ีใกลเคียงกัน  
มีการรองแห นางแมวไปดวยอย างสนุกสนานคนในบาน จะเอาน้ํามาสาดแมวบางครั้ง 
   วันเข5าพรรษา เริ่มต้ังแต  แรม 1 คํ่า เดือน 8 จนถึงวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 11                    
แรม 3 เดือนในวันข้ึน 15  คํ่า เดือน 8 จะมีการถวายเทียนพรรษาท่ีวัด ทําบุญตักบาตรเสร็จแลว               
จะมีการแสดงพระธรรมเทศนา ชาวบาน ท่ีเป7นผูเฒ าผูแก ก็จะสมาทานศีล 5 หรือ ศีล 8 ในวันพระทุกวัน
พระจะปฏิบัติธรรมท่ีวัด 1 คืน จนออกพรรษา  
   วันออกพรรษา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า หรือแรม 1 คํ่า เดือน 11 ชาวบานจะมี                   
การตักบาตรเทโวใหกับพระสงฆ/ซ่ึงมารับบิณฑบาตรรอบอุโบสถ 

 ประเพณีสารทพวน เป7นการทําบุญท้ังตําบลหนองแสงในวันแรม 15 คํ่า เดือน 9   
โดยนําขาวตอก ขาวเม า ถั่ว งา น้ําตาล กะทิเป7นส วนผสมกวนใหเหนียวแลวป;<นเป7นกอนหรือหั่น
เป7นชิ้นนําไปใส บาตรไปทําบุญ และทําห อขาวไปแจกตามตนไม ใหผีไม มีญาติไดรับส วนกุศล 
       ประเพณีบุญข5าวสระ ชาวไทยพวนตําบลหนองแสง จะทําบุญขาวสระในเดือน 
10 ชาวบานจะนําอาหารคาว-หวานไปถวายพระ นําเอาใบตองกลวยสดๆ ไปดวยเพ่ือใหพระเขียน
คาถาและนําไปสวด  เม่ือเสร็จพิธีแลวนําใบตองนั้นไปใส ในฉางขาว หรือถังขาวสาร เชื่อกันว ากินไม บก
จกไม ลง หมายความว ากินไม หมดสักที ไม สูญหายไปไหน 
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                 ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 จัดในหมู บานต างก็จัดใหมี
ประเพณีลอยกระทง  โดยนํากระทงท่ีจัดจําหน ายในงาน ในกระทงจะป;กธูป เทียน 3 ดอก เทียนสีเหลือง  
1 ดอก ก อนลอยกระทงลงน้ําจะตองจุดธูปเทียน ใหติดเสียก อนแลวต้ังจิตอธิษฐาน การอธิษฐานนั้น
ส วนมากก็เพ่ือใหตนเองมีความสุขความสบาย มีโชค มีลาภ กับใหสิ่งท่ีไม ดีเลวรายติดตัวเราใหลอย
ตามน้ําไป ซ่ึงถือเป7นการสะเดาะเคราะห/ บาง กลุ มก็ขอคารวะขอโทษพระแม คงคาท่ีมนุษย/ท้ิงสิ่ง
สกปรกต าง ๆ ลงไปในน้ําเม่ือทําพิธีนี้แลวตนเองก็จะไดอยู เย็น เป7นสุข จิตใจสงบเยือกเย็นเหมือน     
พระคงคา เม่ือต้ังจิตแน วแน แลวก็ลอยกระทงไปตามน้ําเป7นเสร็จพิธี (องค/การบริการส วนตําบลหนองแสง 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 2558) 
 
ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเ ที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน                       
ชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู5เชิงสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก 
 ในส วนนี้ ผูวิจัยไดเสนอผลการพัฒนารูปแบบ ThCLCAPC MODEL ชุมชนชาว                  
ไทยพวนและผลการรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน  
เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก ผลการรับรองรูปแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ รวมท้ัง
ผลจากการนํารูปแบบ ThCLCAPC MODEL ไปใชในพ้ืนท่ีรวม 2  พ้ืนท่ี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รูปแบบกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรูอย าง
สรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 

2. ผลการศึกษาสภาพชุมชนของพ้ืนท่ีทดลองใชรูปแบบ ThCLCAPC MODEL 
3. ผลจากการทดลองใชรูปแบบ ThCLCAPC MODEL ในพ้ืนท่ี  

  
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเ ท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน                          

เพ่ือการเรียนรู5อย�างสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก (ThCLCAPC MODEL) 
  รูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู
เชิงสรางสรรค/ (ThCLCAPC MODEL) ท่ีพัฒนาข้ึนเป7นรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู                        
เชิงสรางสรรค/ท่ีไดจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จากการสัมภาษณ/เชิงลึก และจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีท่ีมาของ
แนวคิด ดังนี้ 
  1. แนวคิดเก่ียวกับการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ 
  3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ 
  4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
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  5. แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว 
  ผลการพัฒนารูปแบบ  ไดรูปแบบ  MODEL  ท่ีมามีรายละเอียดดังนี้ 
  1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) 
  2. C: Creation (การสรางสรรค/) 
  3. L: Learning (การเรียนรู) 
  4. C: Conservation (การอนุรักษ/) 
  5. A: Awareness (ความตระหนัก) 
  6. P: Participation of Community (การมีส วนร วมของชุมชน) 
  7. C: Cultural Tourism Activity (กิจกรรม การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม)   
  คําอธิบายแนวคิดท่ีใช5ในการพัฒนารูปแบบ  (ThCLCAPC MODEL) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) หมายถึง กลุ มชาติพันธุ/ไทย ใชภาษาไทยพวน              
ซ่ึงเป7นตระกูลภาษาไทย-กะได ซ่ึงอาศัยอยู ในจังหวัดนครนายก 

2. C: Creation (การสรางสรรค/) หมายถึง การนําความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม                  
ไทยพวนไปต อยอดใหเกิดผลิตภัณฑ/ใหม  ในการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3. L: Learning (การเรียนรู) หมายถึง ความเขาใจ ความหมาย ความสามารถใน      
การเชื่อมโยงความรู กับวิถีชีวิต และการนําไปประยุกต/ใชใหเกิดประโยชน/ 

4. C: Conservation (การอนุรักษ/) หมายถึง การทําใหในการดํารงชีวิต ภาษา                  
และขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยพวน ไดรับการสืบทอดสู ชนรุ นหลัง 

5. A: Awareness (ความตระหนัก) หมายถึง การที่ชุมชนและนักท องเท่ียว                     
เห็นคุณค า มีจิตสํานึก มีเจตคติท่ีดี เห็นความสําคัญ และร วมกันอนุรักษ/แหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชาวไทยพวน 

6. P: Participation of Community (การมีส วนร วมของชุมชน) หมายถึง การสราง
ความร วมมือของผูเก่ียวของในชุมชนทุกฝMาย เช น ผูนํา ประชาชน หน วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค/กรในชุมชนในการทํากิจกรรมการท องเท่ียวร วมกัน      

7. C: Cultural Tourism Activity (กิจกรรม การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) หมายถึง 
ลักษณะ เฉพาะของการท องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการเท่ียวชมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ประวัติความเป7นมาของชุมชนชาวไทยพวน 
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  สรุปท่ีมาของรูปแบบ ThCLCAPC MODEL ในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู5เชิงสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก                         

  รูปแบบ ThCLCAPC MODELจากการสังเคราะห/แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และ
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในพ้ืนท่ี ประกอบดวยองค/ประกอบดังนี้  
 
ตารางท่ี 1 สรุปท่ีมาของรูปแบบ    

องค&ประกอบ ท่ีมาขององค&ประกอบรูปแบบ 

1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

2. C: Creation (การสรางสรรค/) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

3. L: Learning (การเรียนรู) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

4. C: Conservation (การอนุรักษ/) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

5. A: Awareness (ความตระหนัก) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร  
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

6. P: Participation of Community  
(การมีส วนร วมของชุมชน) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

7. C: Cultural tourism Activity (กิจกรรม 
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห/เอกสาร 
การสัมภาษณ/เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 
เพ่ือการเรียนรู5อย�างสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก 

Thai Phuan Creative Learning and Conservation Cultural Tourism Model 
(THCLCAPC MODEL) 

 
 

   
                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                       
        
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 6 ThCLCAPC Model 
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2. ผลการรับรอง “ThCLCAPC Model” ประกอบดวย 7 องค/ประกอบ  โดยท่ี 
Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การสรางสรรค/) L คือ Learning 
(การเรียนรู) C คือ Conservation (การอนุรักษ/) A คือ Awareness (ความตระหนัก) P คือ 
Participation of Community (การมีส วนร วมของชุมชน)และ C คือ Cultural Tourism Activity 
(กิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) การรับรองโดยการตรวจสอบร างรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ของจังหวัดนครนายก โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท านรับรอง หลังจากนั้นนําเสนอต อชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกัน 
ผลจากผูวิจัยรับรองจากความเหมาะสมของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 2 - 9 
 
ตารางท่ี 2 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model  

(n=5)  

ความคิดเห็นต�อรูปแบบ X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

ชาวไทยพวน (Thai Phuan) 4.50 0.35 มากท่ีสุด 7 

การสรางสรรค/ (Creation)   4.60 0.32 มากท่ีสุด 6 

การเรยีนรู (Learning) 4.64 0.36 มากท่ีสุด 5 

การอนุรักษ/ (Conservation) 4.90 0.22 มากท่ีสุด 1 

ความตระหนัก (Awareness) 4.80 0.21 มากท่ีสุด 3 

การมีส วนร วม (Participation of Community) 4.84 0.36 มากท่ีสุด 2 

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Activity) 4.73 0.38 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.70 0.30 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 2 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี ่ยวชาญต อรูปแบบการจัดกิจกรรม

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 
หรือ ThCCLAP model ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย 4.70 เม่ือพิจารณาเป7นรายดาน
พบว า ค าเฉลี่ยอยู ในระดับมากท่ีสุดในทุกๆ ดาน โดยดานการอนุรักษ/ (Conservation) มีค าเฉลี่ย
สูงสุดคือ 4.90 ดานการมีส วนร วม (Participation of Community) มีค าเฉลี่ย 4.84                                       



166 

 

ดานความตระหนัก (Awareness) มีค าเฉลี่ย 4.80 ดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism Activity) มีค าเฉลี่ย 4.73 ดานการเรียนรู (Learning) มีค าเฉลี่ย 4.64 ดานการสรางสรรค/ 
(Creation) มีค าเฉลี่ย 4.60 และดานชาวไทยพวน (Thai Phuan) มีค าเฉลี่ย 4.50   
 
ตารางท่ี 3 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานชาวไทยพวน (Thai Phuan) 

 (n=5) 

ด5านชาวไทยพวน (Thai Phuan) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

ชุมชนชาวไทยพวนมีความเป7นเอกลักษณ/มาแต ในอดีต 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งวัฒนธรรมท่ีโดดเด น มีคุณค า และ
ดึงดูดใจนักท องเท่ียว  

4.60 0.55 มากท่ีสุด 2 

ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร/ 

4.40 0.55 มาก 4 

ชุมชนชาวไทยพวนมีงานประเพณใีนเทศกาลสําคัญของทองถ่ิน 4.20 0.45 มาก 5 

ชุมชนชาวไทยพวนมีการทํากิจกรรมการท องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายก อใหเกิดการเรียนรู 

4.20 0.45 มาก 5 

ชุมชนชาวไทยพวนมีกิจกรรมการท องเท่ียวท่ีช วยใหนักท องเท่ียว 
ไดรับประสบการณ/แปลกใหม  สนุกสนานเพลดิเพลิน และเกิดความ
ประทับใจ 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.50 0.35 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 3 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                   

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP Model ดานชาวไทยพวน (Thai Phuan) ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด                 
มีค าเฉลี่ย 4.50 เม่ือพิจารณาเป7นรายขอพบว า  อยู ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก  ชุมชนชาวไทยพวน
มีความเป7นเอกลักษณ/มาแต ในอดีต มีค าเฉลี่ย 5.00 ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งวัฒนธรรมท่ีโดดเด น                   
มีคุณค า และดึงดูดใจนักท องเที่ยว และชุมชนชาวไทยพวนมีกิจกรรมการท องเที่ยวที่ช วยให
นักท องเท่ียว ไดรับประสบการณ/แปลกใหม  สนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความประทับใจ มีค าเฉลี่ย
เท ากันคือ 4.60 นอกจากนี้ พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมีค าเฉลี่ยอยู ในระดับมาก 3 ขอเช นกัน 
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ไดแก  ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งวัฒนธรรมที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร/ มีค าเฉลี่ย 4.40                     
ชุมชนชาวไทยพวนมีงานประเพณีในเทศกาลสําคัญของทองถิ่น และชุมชนชาวไทยพวนมีการทํา
กิจกรรมการท องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีท่ีหลากหลายก อใหเกิดการเรียนรู มีค าเฉลี่ยเท ากันคือ 4.20 
 
ตารางท่ี 4 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการสรางสรรค/ (Creation)   

(n=5) 

ด5านการสร5างสรรค& (Creation) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

มีการเช่ือมโยงเสนทางการท องเท่ียวในแบบต าง ๆ เช นภูมิป;ญญา
ทองถ่ิน  ประวัติศาสตร/ และธรรมชาติ เป7นตน 

4.40 0.55 มาก 4 

มีการสรางอัตลักษณ/เฉพาะของแหล งท องเท่ียวท่ีมีความโดดเด น เช น 
การสรางผลติภณัฑ/ใหม  ๆ ไวจําหน าย หรือบริการนักท องเท่ียว 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงสรางสรรค/ท่ีโดดเด น เช น การทําใหเป7น   
แหล งท องเท่ียวมีชีวิตชีวา มีการเล าเรื่อง 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 3 

มีการบริการดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สรางความประทับใจ 
เช น การตอนรับท่ีดี การนําชมสถานท่ี และการร วมกิจกรรมประเพณ ี

4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

มีผลติภณัฑ/ใหม ๆ ทางการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสรางรายได        
ใหกับชุมชน 

4.20 0.45 มาก 5 

รวม 4.60 0.32 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 4 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                  

การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายกตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการสรางสรรค/ (Creation)  ในภาพรวมอยู ในระดับ
มากที่สุด มีค าเฉลี ่ย 4.60 เมื่อพิจารณาเป7นรายขอพบว า อยู ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก                       
มีการสรางอัตลักษณ/เฉพาะของแหล งท องเที่ยวท่ีมีความโดดเด น เช น การสรางผลิตภัณฑ/ใหม  ๆ       
ไวจําหน าย หรือบริการนักท องเท่ียว มีค าเฉลี่ย 5.00 มีการบริการดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สรางความประทับใจ เช น การตอนรับท่ีดี การนําชมสถานท่ี และการร วมกิจกรรมประเพณี มีค าเฉลี่ย 
4.80 และมีกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงสรางสรรค/ท่ีโดดเด น เช น การทําใหเป7นแหล งท องเท่ียวมี
ชีวิตชีวา มีการเล าเรื่อง มีค าเฉลี่ย 4.60 สําหรับมีการเชื่อมโยงเสนทางการท องเท่ียวในแบบต าง ๆ 
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เช น ภูมิป;ญญาทองถ่ิน  ประวัติศาสตร/ และธรรมชาติ เป7นตน มีค าเฉลี่ย 4.60 4.40 และมีผลิตภัณฑ/
ใหม  ๆ ทางการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสรางรายไดใหกับชุมชน มีค าเฉลี่ย 4.20 อยู ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 5 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการเรียนรู (Learning) 

 (n=5) 

ด5านการเรียนรู5 (Learning) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

มีการเรียนรูความเป7นเอกลักษณ/เฉพาะ เช น ภาษาพูดและภาษา
เขียน ของชุมชนชาวไทยพวน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

การเรยีนรูจากวัฒนธรรมประเพณ ีจากประสบการณ/ดวยตนเอง 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวไทยพวน 
และนักท องเท่ียว 

4.60 0.55 มากท่ีสุด 3 

การเรียนรูทางดานศาสนา ทําบุญ พัฒนาจิตใจ เพ่ือเป7นคนดีในสังคม 4.40 0.55 มาก 4 

มีการเรียนรูท่ีก อใหเกิดการพัฒนาต อยอดความรูใหม  ท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชน/ในการดํารงชีวิต 

4.40 0.55 มาก 4 

รวม 4.64 0.36 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 5 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการเรียนรู (Learning) ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด                     
มีค าเฉลี่ย 4.64 เม่ือพิจารณาเป7นรายขอพบว า พบว าอยู ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก  การเรียนรูจาก
วัฒนธรรมประเพณี จากประสบการณ/ดวยตนเอง มีค าเฉลี่ย 5.00 มีการเรียนรูความเป7นเอกลักษณ/
เฉพาะ เช น ภาษาพูดและภาษาเขียน ของชุมชนชาวไทยพวน มีค าเฉลี่ย 4.80 และมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนชาวไทยพวน และนักท องเท่ียว มีค าเฉลี่ย 4.60 ขณะท่ีการเรียนรู
ทางดานศาสนา ทําบุญ พัฒนาจิตใจ เพ่ือเป7นคนดีในสังคม และมีการเรียนรูท่ีก อใหเกิดการพัฒนาต อ
ยอดความรูใหม  ท่ีสามารถนําไปใชประโยชน/ในการดํารงชีวิต อยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย 4.40 เท ากัน 
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ตารางท่ี 6 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการอนุรักษ/ (Conservation)  

(n=5) 

ด5านการอนุรักษ& (Conservation) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญ อนุรักษ/ฟ[aนฟูประเพณีและพิธีกรรมท่ี

สําคัญของชุมชนชาวไทยพวนในจังหวัดนครนายก 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีการส งเสรมิกิจกรรมการท องเท่ียว การฟ[aนฟูอนุรักษ/ พิธีกรรม 

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญใหกันนักท องเท่ียวอย างต อเน่ือง 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีการจัดนิทรรศการเพ่ือใหความรูแก นักท องเท่ียว 4.80 0.45 มากท่ีสุด 3 

มีการบอกเล าเรื่องราวของชุมชนชาวไทยพวนแก นักท องเท่ียว 

และเยาวชน 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.90 0.22 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 6 พบว า  ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                    

การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายกตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการอนุรักษ/ (Conservation) อยู ในระดับมากท่ีสุด                 
มีค าเฉลี่ย 4.90 เม่ือพิจารณาเป7นรายขอพบว า อยู ในระดับมากท่ีสุดในทุก ๆ ขอ ไดแก  มีการจัด
กิจกรรมวันสําคัญ อนุรักษ/ฟ[aนฟูประเพณีและพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนชาวไทยพวนในจังหวัด
นครนายก และมีการส งเสริมกิจกรรมการท องเที่ยว การฟ[aนฟูอนุรักษ/ พิธีกรรม ประเพณีและ
วัฒนธรรมท่ีสําคัญใหกันนักท องเท่ียวอย างต อเนื่อง มีค าเฉลี่ย 5.00 ขณะท่ีมีการจัดนิทรรศการเพ่ือให
ความรูแก นักท องเที่ยว และมีการบอกเล าเรื่องราวของชุมชนชาวไทยพวนแก นักท องเที่ยว                        
และเยาวชน มีค าเฉลี่ย 4.80 
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ตารางท่ี 7 ค า เฉลี่ยและส วนเ บ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                         
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ 
จังหวัดนครนายกตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานความตระหนัก (Awareness)  

(n=5) 

ด5านความตระหนัก (Awareness) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

นักท องเท่ียวเห็นคุณค าของมรดกเชิงวัฒนธรรมไทยพวน 4.40 0.55 มาก 4 

ชุมชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

นักท องเท่ียวเกิดความประทับใจ ในกิจกรรมการท องเท่ียวของ

ชุมชน และนักท องเท่ียวสนใจกลบัมาท องเท่ียวอีก 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีจิตสาํนึกในการอนุรักษ/มรดกทางวัฒนธรรมไทยพวน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 3 

รวม 4.80 0.21 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 7 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                    

การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายกตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานความตระหนัก (Awareness) ในภาพรวมอยู ในระดับ
มากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย 4.800 เม่ือพิจารณาเป7นรายขอพบว า อยู ในระดับมากท่ีสุด 3 ขอ ไดแก  ชุมชนมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน และนักท องเท่ียวเกิดความประทับใจในกิจกรรมการท องเท่ียว
ของชุมชน และนักท องเที่ยวสนใจกลับมาท องเที่ยวอีก มีค าเฉลี่ย 5.00 ในขณะท่ีมีจิตสํานึก                           
ในการอนุรักษ/มรดกทางวัฒนธรรมไทยพวน มีค าเฉลี่ย 4.80 นักท องเท่ียวเห็นคุณค าของมรดกเชิง
วัฒนธรรมไทยพวน อยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย 4.40 
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ตารางท่ี 8 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว 
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการมีส วนร วม (Participation of Community) 

(n=5) 

ด5านการมีส�วนร�วม (Participation of Community) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

ประชาชนมีส วนร วมในกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

ผูนําชุมชนและประชาชนมีการประชุมวางแผนร วมกันในการจัด

กิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

ผูรู ปราชญ/ชาวบาน มีส วนร วมในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

ชุมชนไดรับประโยชน/จาการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร วมกัน 4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

ชุมชนร วมกันพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.84 0.36 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 8 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีมีต อรูปแบบกิจกรรมการท องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด                     
มีค าเฉลี่ย 4.84 เมื่อพิจารณาเป7นรายขอพบว า อยู ในระดับมากที่สุดทุกขอ โดยผูนําชุมชน                          
และประชาชนมีการประชุมวางแผนร วมกันในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีค าเฉลี่ย 5.00 
ขณะท่ีประชาชนมีส วนร วมในกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผูรู ปราชญ/ชาวบาน มีส วนร วมใน
การจัดกิจกรรมการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไดรับประโยชน/จาการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ร วมกัน และชุมชนร วมกันพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีค าเฉลี่ย 4.80 เท ากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



172 

 

ตารางท่ี 9 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นต อรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก
ตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism 
Activity)  

(n=5) 

ดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Activity) X̅ S.D. ระดับ ลําดับ 

ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

มีการนําชมพิพิธภณัฑ/ชาวไทยพวนและศูนย/การเรียนรู 5.00 0.00 มากท่ีสุด 1 

มีกิจกรรมเท่ียวชมวัด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 4 

มีการนําชมภาพกิจกรรมฝาผนังกําแพงวัด 4.60 0.55 มากท่ีสุด 4 

มีการจัดกิจกรรมประเพณีวันสําคัญในรอบปO 4.60 0.55 มากท่ีสุด 4 

มีปราชญ/ชาวบานเล าเรื่องประวัตคิวามเป7นมา 4.80 0.45 มากท่ีสุด 2 

รวม 4.73 0.38 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางที่ 9 พบว า ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญต อรูปแบบการจัดกิจกรรม                        

การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายกตามรูปแบบ ThCCLAP model ดานการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism 
Activity)  ในภาพรวมอยู ในระดับมากท่ีสุด มีค าเฉลี่ย 4.73 เม่ือพิจารณาเป7นรายขอพบว า อยู ใน
ระดับมากท่ีสุดในทุกๆ ขอ โดยมีการนําชมพิพิธภัณฑ/ชาวไทยพวนและศูนย/การเรียนรู มีค าเฉลี่ย 5.00 
ชุมชนชาวไทยพวนมีแหล งท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีปราชญ/ชาวบานเล าเรื่อง
ประวัติความเป7นมา มีค าเฉลี่ย 4.80 ขณะท่ีมีกิจกรรมเท่ียวชมวัด มีการนําชมภาพกิจกรรมฝาผนัง
กําแพงวัด และมีการจัดกิจกรรมประเพณีวันสําคัญในรอบปO มีค าเฉลี่ย 4.60 
 
ตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช5รูปแบบ ThCLCAPC Model ในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู5เชิงสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก 

   ผลการศึกษาสภาพชุมชนของพ้ืนท่ีทดลองใชรูปแบบการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ กิจกรรม     
การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนในขั้นตอนของการทดลองใช (Implementation) 
จํานวน 2 พ้ืนท่ีคือ ชุนชนวัดเกาะหวาย และชุมชนวัดหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก              
มีรายละเอียดดังต อไปนี้ 
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1. ข5อมูลท่ัวไปของพ้ืนท่ีชุมชนชาวไทยพวน ชุมชนวัดเกาะหวาย  
                   ชุมชนเกาะหวาย เป7นศูนย/กลางของตําบลท้ัง 7 แห ง ของอําเภอปากพลี เนื่องจากอยู 
ในดานชุมชน ท่ีต้ังท่ีว าการอําเภอปากพลี และเป7นเขตสุขาภิบาล “เกาะหวาย” เดิมนั้น เกาะหวาย
รวมอยู ในตําบลปากพลี สมัยท่ีมีชื่อว าอําเภอเขาใหญ กําหนดใหเขตนี้เป7นเขตอําเภอปากพลี ยุบชื่อ
อําเภอเขาใหญ เสียและชื่อตําบลก็ชื่อว าตําบลปากพลีเรื่อยมา แต เนื่องจากตําบลปากพลีทองท่ี
กวางขวางยากแก การปกครองท่ัวถึง ทางการจึงไดแยกตําบลปากพลีออกเป7นอีกตําบลหนึ่ง เม่ือ พ.ศ. 
2498 ประชากรชุมชนเกาะหวายเป7นคนไทยพวนเกือบ 100 เปอร/เซ็นต/ ซ่ึงองค/การบริหารส วนตําบล
เกาะหวายมีเนื้อท่ีท้ังหมด 15,625 ไร  หรือ 25 ตารางกิโลเมตร ป;จจุบันอยู ในความรับผิดชอบของ
องค/การบริหารส วนตําบลเกาะหวายซ่ึงก อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ/ พ.ศ.2540 
                    อาณาเขต ทิศเหนือ ติดต อกับตําบลหนองแสง และตําบลศรีนาวา ทิศใต ติดต อกับ   
ตําบลปากพลี  อําเภอปากพลี ทิศตะวันออก ติดต อกับตําบลโคกกรวด และตําบลปากพลี ทิศตะวันตก 
ติดต อกับตําบลเกาะโพธิ์ อําเภอปากพลี สภาพพ้ืนท่ีส วนใหญ จะเป7นท่ีลุ ม มีน้ํามากในฤดูฝน   

     จํานวนหมู�บ5าน ตําบลเกาะหวายมีท้ังหมด 6 หมู บานพ้ืนท่ีบางส วนอยู ในเขตเทศบาล 
3 หมู บาน คือหมู ที่  1 บานเกาะหวาย หมู ที่  4 บานใหม  หมู ที่  3 บานท าแดง พื้นที่ในเขต         
ตําบลเกาะหวาย 3 หมู บาน คือหมู ท่ี 2 บาน  คลองตะเคียนหมู ท่ี 5 บานดงแขวนหมู ท่ี 6 บานย อยไฮ  

       ประชากร มีประชากรท้ังสิ้น 2,012 คน แยกเป7นชาย 977 คน หญิง 1,035 คน 
จํานวนครัวเรือน 470 ครัวเรือน 

การโทรคมนาคม ในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะหวายมีสถานท่ีต้ังท่ีทําการไปรษณีย/โทรเลข                     
1 แห ง และโทรศัพท/สาธารณะ จํานวน 4 แห ง 

       การไฟฟ:า ชุมชนเกาะหวาย ครัวเรือนส วนมากมีไฟฟYาใชเกือบท่ัวท้ังพ้ืนท่ี ยังเหลือ
เพียงบางส วนท่ียังไม มีไฟฟYาใชซ่ึงเกิดจากประชาชนเริ่มไดเขาไปอยู อาศัย 
  ด5านเศรษฐกิจ 

      ประชาชนส วนใหญ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช น ทํานา ทําไร  รองลงมาคือ คาขาย 
รับจางท่ัวไป และอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช น ผาทอมือ       
  สภาพการศึกษาของพ้ืนท่ีชาวไทยพวน ชุมชนวัดเกาะหวาย  มีศูนย/กลางท่ีเป7น
แหล งการเรียนรู และท องเที่ยวที่ชุมชนบานฝ;<งคลอง ที่ตั้งอยู ศูนย/วัฒนธรรมเฉลิมราชเป7นแหล ง
ท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และเป7นแหล งแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด น
ทางดานประเพณีวัฒนธรรม มีการถ ายทอดมรดกทางภูมิป;ญญาวัฒนธรรมของทองถ่ินในการรวมกลุ ม
เรียนรูร วมมือระหว างกลุ ม ท่ีบ งบอกถึงอัตลักษณ/ เกิดชุมชนเศรษฐกิจสรางสรรค/อย างยั่งยืนใหความรู
แก ผูมาเยือน 
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2. ผลการศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ี ชุมชนวัดเกาะหวาย อําเภอปากพลี  จังหวัด
นครนายก   
  ผลการศึกษาศักยภาพพ้ืนท่ี โดยการวิเคราะห/ SWOT Analysis ไดขอสรุปดังนี้   
  จุดแข็ง  (Strength)   

1. พ้ืนท่ีมีจุดแข็งในเรื่องความมีจิตใจโอบออมอารีของคนในชุมชน    
2. มีอัตลักษณ/ที่ โดดเด นและยังคงสืบทอดมาจนถึงป;จจุบัน ไดแก  การพูด                    

การเขียน การแต งกาย อาหาร ศิลปะพ้ืนบาน การละเล น วัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ียึดม่ันใน
พระพุทธศาสนา      

3. มีศูนย/กลางที่เป7นแหล ง เรียนรู  และท องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน       
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูมรดกทางภูมิป;ญญาของชุมชน  

4. มีการรวมกลุ ม ต อยอดสรางสรรค/มรดกทางภูมิป;ญญา มีประธานสภาวัฒนธรรม
ไทยพวน ประธานผูสูงอายุ ปราชญ/ชาวบาน เกิดเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและยังยืน   
  จุดอ อน (Weakness)    

1. มีผูนําในการสืบสานอนุรักษ/ทางดานศิลปวัฒนธรรมอยู ในช วงวัยท่ีสูงอายุมีจํานวน
นอยมาก   

2. วัตถุดิบในการผลิตอาชีพ เช น ดอกไมกวาด ปลาสด  ตองนําเขาจากพ้ืนท่ีอ่ืน
เนื่องจากวัตถุดิบในพ้ืนท่ีมีไม เพียงพอต อการผลิต จึงตองนําเขาจากพ้ืนท่ีอ่ืน 

3. ขาดการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชกับการผลิต ท้ังในระดับครัวเรือน และระดับ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

โอกาส (Opportunity)   
1. มีโอกาสในการพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมร วมกันในชุมชนมากข้ึน  
2. มีโอกาสในการ วมมือกันทํากิจกรรมท่ีก อใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดร วมกับ

ชุมชน ในพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีมีความเขมแข็งของกิจกรรมผูสูงอายุ และศูนย/การเรียนรูชุมชน 
3. มีหน วยงานของรัฐในพ้ืนท่ีเขามาใหการสนับสนุน เช น สาธารณสุขอําเภอ                   

ศูนย/ฝ�กวิชาชีพสตรี ฯลฯ 
4. มีการเตรียมแผนพัฒนารองรับ เช น แผนยุทธศาสตร/ 5 ปOของการท องเท่ียว                 

เชิงวัฒนธรรม 
  อุปสรรค (Threat) 
  การมีคู แข งในเรื่องแหล งท องเท่ียวอ่ืน ๆ ใกลเคียงบริเวณการจัดกิจกรรมการท องเท่ียว 
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3. การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 
  การดําเนินการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ                   
การเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก แบ งการดําเนินการออกเป7น 3 ข้ันตอน คือ 
  3.1 ข้ันการเตรียมการ 
   ในข้ันเตรียมการก อนท่ีจะจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทย
พวนเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ ผูวิจัยไดจัดประชุมกลุ มย อยร วมกับชุมชนท้ัง 2 ชุมชน โดยจัด
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมท่ีวัดเหล าเด่ิน ผูเขาประชุมประกอบดวย เจาอาวาสวัดเหล าเด่ิน นายก                      
องค/การบริหารส วนตําบล ประธานสภาวัฒนธรรมการท องเที่ยวจังหวัดนครนายก นักวิชาการ                    
และปราชญ/ชาวบาน พรอมทั้งประสานงานเรื่องสถานที่วัดเหล าเดิ่น  เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม 
การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายก 
 

 
 

ภาพท่ี 16 การประชุมหารือเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
   ผลจากการประชุมกลุ มย อยในข้ันตอนการเตรียมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรูอย างสรางสรรค/ กําหนดข้ันตอนการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอนคือ 
   1. กําหนดเปYาหมายในการจัดกิจกรรม  
   2. ออกแบบ กําหนดกิจกรรมและข้ันตอน   
   3. การเรียนรูและทําความเขาใจ   
   4. การประเมินและเสนอแนวทางการพัฒนา  
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 ผลท่ีไดจากการประชุมในข้ันเตรียมการในการกําหนดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ โดยกําหนดกิจกรรมทําไมกวาดท่ีชุมชนคลองตะเคียน และ
กิจกรรมปลาดูท่ีชุมชนเกาะหวาย เพราะว าการทําไมกวาดและการทําปลาดูนี้เป7นวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับ
การดํารงชีวิตของชุมชนชาวไทยพวนท้ังในเรื่องภูมิป;ญญาอาชีพและวัฒนธรรมเรื่องการถนอมอาหารท่ี
อาศัยภูมิป;ญญาของคนในชุมชนท่ีมีการรักษาไว และสืบทอดต อ ๆ กันมาจนถึงป;จจุบัน  
  3.2 ข้ันการจัดกิจกรรม 

 ผลจากการประชุมในขั้นการเตรียมการ ผูร วมประชุมไดกําหนดขั้นตอน
การดําเนินกิจกรรมการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ 
4 ข้ันตอนคือ 

1. กําหนดเปYาหมายในการจัดกิจกรรม 
  การกําหนดเปYาหมายเป7นข้ันตอนท่ีสําคัญและเป7นข้ันตอนแรกของการจัด

กิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน ชุมชนจะตองกําหนดร วมกันว า เปYาหมาย
ของการจัดกิจกรรมนั้น เพ่ือใหนักท องเท่ียวไดเรียนรูหรือไดรับประสบการณ/ใดบางจากการมา
ท องเท่ียวในแหล งท องเที่ยวของชุมชนชาวไทยพวน ยกตัวอย างเช น กําหนดเปYาหมายเพ่ือรับรู
เรื่องราวหรือประวัติความเป7นมาของแหล งท องเท่ียว โดยผ านกิจกรรมนําชมแหล งท องเท่ียว การเล าเรื่อง
โดยมัคคุเทศก/ หรือผูรู  

2. ออกแบบกิจกรรมและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
  การกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ กิจกรรมการท องเท่ียว                  

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ โดยกําหนดผูรูท่ีจะถ ายทอด
ภูมิป;ญญา เนื้อหาท่ีจะเรียนรู กิจกรรมท่ีใหผูเขาร วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติ โดยการใชสื่อการเรียนรูและ
ทรัพยากรท่ีมีอยู ในชุมชน ตามรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเรียนรูกิจกรรม
การทําไมกวาดในช วงเชา กิจกรรมปลาราปลาดูในช วงบ าย โดยผูวิจัยมีส วนร วมในการจัดกิจกรรม 
สัมภาษณ/และสังเกตผูเขาร วมกิจกรรม รวมท้ังใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขาร วม       
กิจรรมท่ีเป7นประชาชนและนักท องเท่ียว 
   3. เรียนรูและทําความเขาใจ  
        ข้ันตอนนี้คือการเรียนรูและทําความเขาใจร วมกัน ลงมือปฏิบัติตามการจัด
กิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/จังหวัด
นครนายก   
                     4. สรุปผลท่ีไดและเสนอแนวทางการพัฒนา 
       ในข้ันตอนสุดทายของแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม       
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/จังหวัดนครนายก
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คือการสรุป ผลจาการจัดกิจกรรมดวยการสัมภาษณ/ประชาชนและนักท องเท่ียวท่ีมาร วมกิจกรรมและ
ใชแบบสอบถามภายหลังจากการเขาร วมกิจกรรม  
  3.3 ข้ันการศึกษาผลท่ีได5จากการกิจกรรม 
   ผลจากการทดลองใชรูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรูเชิงสรางสรรค/  โดยการทํากิจกรรมทําไมกวาด และการทําปลาราและปลาดู 
   กิจกรรมไม5กวาดสร5างสรรค& 
   ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู และผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู กิจกรรมไมกวาดสรางสรรค/ จากการสัมภาษณ/พบว า ผูเขาร วม
กิจกรรมไดเรียนรูการทําผลิตภัณฑ/ท่ีมารออกแบบรูปลักษณ/ท่ีมีสีสันสวยงาม มีขนาดและรูปลักษณ/
ต างออกไปจากผลิตภัณฑ/ที่มีอยู เดิม ผูเขาร วมกิจกรรมมีความประทับใจ สําหรับผลท่ีไดจากการ
สอบถามภายหลังจากการจัดกิจกรรม ดังตารางท่ี 10 - 13 
   ตอนท่ี 1 ข5อมูลส�วนตัวของผู5ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี  10  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

ข5อมูลส�วนตัว จํานวน ร5อยละ 

เพศ   
ชาย 8 34.78 
หญิง 15 65.22 

อายุ   
20 ปOหรือนอยกว า 4 17.39 
21 – 40 ปO 14 60.87 
41 – 60 ปO  3 13.04 
60 ปO ข้ึนไป 2 8.70 

อาชีพ   
แม บาน 6 26.09 
นักเรียน/นักศึกษา  7 30.43 
คาขาย/ทาํธุรกิจส วนตัว 5 21.74 
พนักงานเอกชน 4 17.39 
รับจาง 1 4.35 

รวม 23 100 
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  จากตารางท่ี 10 พบว า ผูตอบแบบสอบถามส วนใหญ เป7นหญิง คิดเป7นรอยละ 
65.22  ส วนใหญ มีอายุระหว าง 21 – 40 ปO คิดเป7นรอยละ 60.87 รองลงมามาอายุ 20 ปO หรือนอยกว า                      
คิดเป7นรอยละ 17.39 มีอายุระหว าง 4 – 60 ปO คิดเป7นรอยละ 13.04 และมีอายุ 60 ปO ข้ึนไปคิดเป7น
รอยละ 8.70 เป7นนักเรียน นักศึกษา คิดเป7นรอยละ 30.43 เป7นแม บาน คิดเป7นรอยละ 26.09 คาขาย 
หรือทําธุรกิจสวนตัวคิดเป7นรอยละ 21.74 พนักงานเอกชนคิดเป7นรอยละ 17.39 และมีอาชีพรับจาง
คิดเป7นรอยละ 4.35  
   ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวน (กิจกรรมไม5กวาดสร5างสรรค& ชุมชนชาวไทยพวน) 
                  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมไมกวาดสรางสรรค/ชุมชนชาวไทยพวน) ผูวิจัยไดวิเคราะห/จาก

ค าเฉลี่ย (X̅) และส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลท่ีไดจากการวิเคราะห/ขอมูลเปรียบเทียบกับ
เกณฑ/ของเบสท/ ผลจากการวิเคราะห/ดังรายละเอียดในตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 ค าเฉลี่ยและส วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมไมกวาด)  
(n=23) 

ดานผลิตภัณฑ/   X̅ S.D. ระดับ 

กิจกรรมมีความน าสนใจ 4.26 0.69 มาก 

เนื้อหาง ายต อการเรียนรู 4.26 0.75 มาก 

วิทยากรมีวิธีการถ ายทอดอย างเหมาะสม 4.30 0.76 มาก 

ท านมีส วนร วมในการทํากิจกรรม 4.17 0.78 มาก 

กิจกรรมมีประโยชน/ สามารถนําไปใชไดจริง 4.43 0.66 มาก 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ มของนักท องเท่ียว 4.30 0.76 มาก 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยใหนักท องเท่ียวรูจักชาวไทยพวนมากข้ึน 4.57 0.66 มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยสืบสานอนุรักษ/วัฒนธรรมชาวไทยพวน 4.65 0.57 มากท่ีสุด 

ท านไดเรียนรูและมีประสบการณ/ใหม ๆ ทางการท องเท่ียว 4.43 0.66 มาก 

ท านเกิดความประทับใจและตองการกลับมาเท่ียวอีก 4.61 0.66 มากท่ีสุด 

รวม 4.40 0.65 มาก 

 



179 

 

  จากตารางท่ี 11 พบว า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมไมกวาดสรางสรรค/ ชุมชนชาวไทยพวน) อยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย 4.40 
และเม่ือพิจารณาเป7นรายขอโดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยสืบสาน
อนุรักษ/วัฒนธรรมชาวไทยพวน มีค าเฉลี่ย 4.65 เกิดความประทับใจและตองการกลับมาเท่ียวอีก       
มีค าเฉลี่ย 4.61 และ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยใหนักท องเท่ียวรูจักชาวไทยพวนมากข้ึน มีค าเฉลี่ย 4.57  

  กิจกรรมภูมิปAญญาปลาร5า ปลาดู 
  ผลจากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภูมิป;ญญาปลารา ปลาดู จาก

การสัมภาษณ/ผูเขาร วมกิจกรรม พบว า ผูเขาร วมกิจกรรมมีความประทับใจในภูมิป;ญญาการถนอมอาหาร
ของชาวไทยพวนท่ีสืบทอดกันมาเป7นเวลานาน สามารถนําไปพัฒนาต อยอดเพ่ือจําหน ายได โดย        
การออกแบบผลิตภัณฑ/และการบรรจุ (Packing) ใหมีความสวยงาม ขนาดเหมาะ สําหรับผลจาก
การสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู กิจกรรมภูมิป;ญญาปลาดู มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 12-13 
   ตอนท่ี 1 ข5อมูลส�วนตัวของผู5ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี  12  จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

ข5อมูลส�วนตัว จํานวน ร5อยละ 

เพศ   
ชาย 9 45.00 
หญิง 11 55.00 

อายุ   
21 - 40 ปO 14 70.00 
41 – 60  ปO 6 30.00 

อาชีพ   
แม บาน 4 20.00 
นักเรียน/นักศึกษา  8 40.00 
คาขาย/ทําธุรกิจส วนตัว 7 35.00 
รับจาง 1 5.00 

รวม 20 100 
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  จากตารางท่ี 12 พบว า ผูตอบแบบสอบถามเป7นหญิง คิดเป7นรอยละ 55.00 
ส วนใหญ มีอายุระหว าง 21 – 40 ปO คิดเป7นรอยละ 70.00 มีอาชีพนักเรียนนักศึกษามากท่ีสุด คิดเป7น
รอยละ 40 คาขายหรือทําธุรกิจสวนตัว คิดเป7นรอยละ 35.00 เป7นแม บาน คิดเป7นรอยละ 20.00 และ
มีอาชีพรับจางคิดเป7นรอยละ 5.00 
   ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนกิจกรรมภูมิปAญญาปลาร5า ปลาดู 
                  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมภูมิป;ญญาปลาดู) ผูวิจัยไดวิเคราะห/จากค าเฉลี่ย (X̅) และส วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยนําผลที่ไดจากการวิเคราะห/ขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ/ของเบสท/ ผลจาก
การวิเคราะห/ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ค าเฉลี่ยและส วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม                 

การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมภูมิป;ญญาปลารา ปลาดู)  
(n=20) 

ดานผลิตภัณฑ/   X̅ S.D. ระดับ 

กิจกรรมมีความน าสนใจ 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

เนื้อหาง ายต อการเรียนรู 4.35 0.67 มาก 

วิทยากรมีวิธีการถ ายทอดอย างเหมาะสม 4.40 0.75 มาก 

ท านมีส วนร วมในการทํากิจกรรม 4.15 0.81 มาก 

กิจกรรมมีประโยชน/ สามารถนําไปใชไดจริง 4.60 0.50 มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ มของนักท องเท่ียว 4.30 0.80 มาก 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยใหนักท องเท่ียวรูจักชาวไทยพวนมากข้ึน 4.60 0.60 มากท่ีสุด 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยสืบสานอนุรักษ/วัฒนธรรมชาวไทยพวน 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

ท านไดเรียนรูและมีประสบการณ/ใหม ๆ ทางการท องเท่ียว 4.45 0.76 มาก 

ท านเกิดความประทับใจและตองการกลับมาเท่ียวอีก 4.60 0.68 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 0.61 มาก 
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  จากตารางท่ี 13 พบว า ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมภูมิป;ญญาปลารา ปลาดู) อยู ในระดับมาก มีค าเฉลี่ย 4.48 และเม่ือ
พิจารณาเป7นรายขอพบว า โดยเรียงลําดับค าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก  กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช วยสืบสาน
อนุรักษ/วัฒนธรรมชาวไทยพวน มีค าเฉลี่ย 4.75 กิจกรรมมีประโยชน/ สามารถนําไปใชไดจริง กิจกรรม
ท่ีจัดข้ึนช วยใหนักท องเท่ียวรูจักชาวไทยพวนมากข้ึน และท านเกิดความประทับใจและตองการกลับมา
เท่ียวอีก มีค าเฉลี่ย 4.60 และกิจกรรมมีความน าสนใจ มีค าเฉลี่ย 4.55   

4. สรุปผลการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู5เชิงสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก  

       จากการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริม      
การเรียนรูเชิงสรางสรรค/ชุมชนชาวไทยพวนเกาะหวายและชุมชนโดยรอบเป7นแหล งการเรียนรูท่ีสําคัญ
หลายชุมชนพบว า ชุมชนชาวไทยพวนเป7นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตแบบเรียบง าย มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีมี  
อัตลักษณ/สําคัญ มีศูนย/การเรียนรูทางวัฒนธรรม มีปราชญ/ชาวบานท่ีสามารถใหความรูในเรื่องอาหาร
ไทยพวน และการผลิตผลิตภัณฑ/ท่ีเป7นของใชในครัวเรือนของชุมชน เช น การทําผลิตภัณฑ/ไมกวาด 

 

 
 

ภาพท่ี 17 กิจกรรมไมกวาดสรางสรรค/ 
 
  ประชาชนชุมชนชาวไทยพวน และนักท องเท่ียวสามารถเขาเท่ียวชมศึกษาดูงาน 
ชมการสาธิตวิธีการทําไมกวาด การออกแบบผลิตภัณฑ/ใหมีสีสันสวยงาม เพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักท องเท่ียวและบุคคลท่ัวไปท่ีเขาศึกษาดูงานและเท่ียวชม 

  ชุมชนชาวไทยพวนยังมีการทําผลิตภัณฑ/ปลารา ปลาดู มีการสาธิตโดยวิทยากรผูรู 
เป7นการสืบทอดมรดกทางภูมิป;ญญาสู เศรษฐกิจสรางสรรค/ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ/ซ่ึงก อใหเกิด
รายไดต อประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 
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ภาพท่ี 18 กิจกรรมไมกวาดสรางสรรค/ 
 

 
 
ภาพท่ี 19 กิจกรรมภูมิป;ญญา ปลารา ปลาดู 
 

 
 
ภาพท่ี 20 กิจกรรมภูมิป;ญญา ปลารา ปลาดู 
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ตอนท่ี 4 ผลการประเมินทดลองใช5การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว                     
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู5เชิงสร5างสรรค& จังหวัดนครนายก 

   ผลจากการสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) ในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัด
นครนายก ในประเด็นความตองการในการสืบสานอนุรักษ/ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนและ
การประกอบอาชีพ  พบว าความตองการของชุมชนชาวไทยพวน  ซ่ึงไดจากการสนทนากลุ มในพ้ืนท่ี
ตําบลเกาะหวาย  เรียงตามลําดับความตองการดังนี้คือ 

1. การอนุรักษ/ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 
2. การทําไมกวาด 
3. การทําปลาดู 
4. การทําปลารา 

 สําหรับผลจากการสนทนากลุ มชุมชนชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
หลังจากท่ีผูวิจัยนํารูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิง
สรางสรรค/ ไปทดลองใชท่ีชุมชนชาวไทยพวน  ตําบลเกาะหวาย  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก 
เพ่ือนํามาปรับปรุง รูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงผลจาการสนทนากลุ ม
ในประเด็นสภาพการณ/การท องเท่ียว ความตองการการพัฒนา ป;ญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการ
พัฒนารูปแบบการจัดกิกจรรมการท องเท่ียว สรุปไดดังนี้ 

1. สภาพการณ/ของการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส งเสริมการเรียนรู
เชิงสรางสรรค/  จังหวัดนครนายก 
    ผลจากการสนทนากลุ ม พบว า  สภาพการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  ชุมชนชาวไทยพวน  
เพ่ือส งเสริมการท องเท่ียวเชิงสรางสรรค/  จังหวัดนครนายกเป7นชุมชนท่ีเก าแก   อพยพมาจากเมืองพวน
ในแขวงเชียงของในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวในป;จจุบัน  ชุมชนชาวไทยพวนใน
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายกส วนใหญ ตั้งถ่ินฐานอยู ในชุมชนเกาะหวาย  ชุมชนท าแดง ชุมชนบาน
ฝ;<งคลอง ชุมชนบานใหม  ชุมชนหนองแสง ชุมชนบานเนินหินแร  ชุมชนหนองหัวลิง ชุมชนเหล าเด่ิน 
รวม 8 ชุน มีประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสืบทอดต้ังแต สมัยธนบุรี มีอัตลักษณ/ท่ีโดดเด น  ไดแก   ภาษาพูด 
ภาษาเขียน การแต งกาย อาหาร การแสดงพ้ืนบาน การละเล น วัฒนธรรม พิธีกรรม ท่ีคงยึดม่ันใน
พระพุทธศาสนา  มีมรดกทางภูมิป;ญญาของวัฒนธรรมทองถ่ิน มีศูนย/กลางการเรียนรู แหล งท องเท่ียว
ท่ีวัดฝ;<งคลอง  ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี  ซ่ึงเป7นท่ีสําคัญในการศึกษาคนควาและชุมชนรอบวัด
อีกหลายชุมชน  ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ ม ดังนี้ 
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  ชุมชนชาวไทยพวนชุมชนวัดเกาะหวาย และชุมชนวัดหนองแสงเป7นชุมชนของ
ชาวไทยพวนที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่ยึดถือสืบทอดปฏิบัติมาตั้งแต คร้ังปูMทวด ตาทวด  มี
ประเพณีที่สําคัญไดแก   บุญขาวหลาม บุญขาวจี่ สู ขวัญควาย ประเพณีกําฟYา เทศน/มหาชาติ 
วันสงกรานต/ บุญกลางบาน แห นางแมว วันเขาพรรษา สาร/ทพวน บุญขาวสระ ประเพณีลอยกระทง  
แต ในป;จจุบันบางประเพณีไดลดนอยลงคือ ประเพณีสู ขวัญควาย แห นางแมว ส วนแหล งการเรียนรู
มรดกทางภูมิป;ญญาที่เก่ียวกับวิถีชีวิตในการดํารงอยู ที่สําคัคือ  วัดและชุมชนรอบวัดที่ถ ายทอด
จากรุ นสู รุ น (จุมพล  แจ มศรี, 2559) 

 
2. ความตองการในการพัฒนารูปแบบการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน                 

เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ในดานต าง ๆ 
  ป;จจัยหลักของการท องเท่ียวจังหวัดนครนายก ชุมชนชาวไทยพวนมีผลิตภัณฑ/หลัก
ทางการท องเท่ียว (Core Product) สําคัญคือ อาหารท่ีมีการเรียนรูวิธีการถนอมอาหาร ซ่ึงเป7นภูมิป;ญญา
และมรดกตกทอดสําคัญมาจนถึงป;จจุบัน ดังขอมูลท่ีไดจากการสนทนากลุ ม 
 

  ชาวไทยพวนเป7นกลุ มชาติพันธุ/ที่มีมรดกทางภูมิป;ญญา เพื่อส งเสริมการเรียนรู
เศรษฐกิจอย างสรางสรรค/ในการท องเที่ยว กลุ มอาชีพที่สําคัญ ไดแก  การทําปลารา ที่ชุมชนบาน
ท าแดง การทําปลาดู ที่ชุมชนบานเกาะหวาย และการทําไมกวาดที่ชุมชนบานคลองตะเคียน 
เป7นกลุ มอาชีพชุมชนที่เข็มแข็ง ของตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และยังมี
แหล งการเรียนรูของกลุ มอาชีพอีกหลายชุมชน ซึ่งเป7นมรดกทางดานภูมิป;ญญาของชุมชน
ชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (สรุศักดิ์  สิงหวิบูลย/, 2559) 

 
  ป;จจัยประกอบ เช น ภูมิประเทศ  ภูมิทัศน/  สิ่งแวดลอมท่ีมนุษย/สรางข้ึนมีความพรอม
และช วยดึงดูดความสนใจของนักท องเท่ียว 
 

  จังหวัดนครนายก เป7นจังหวัดในภาคกลางซ่ึงอยู  ไม ไกลมากนัก ในอดีต จังหวัด
นครนายก ปรากฏหลักฐานว าในสมัยอยุธยา เป7นเมืองหนาด านทางทิศตะวันออกในสมัย 
พระเจาอู ทอง ป;จจุบันมี 4 อําเภอ อําเภอเมืองนครนายก อําเภอบานนา อําเภอองค/รักษ/ และ 
อําเภอปากพลี มีแหล งท องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล งท องเที่ยว เชิงนิเวศ สําหรับอําเภอปากพลี 
เป7นแหล งท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนชาวไทยพวนประกอบไปดวย ชุมชนวัดเกาะหวาย  
ชุมชนวัดท าแดง ชุมชนวัดฝ;<งคลอง ชุมชนวัดบานใหม  ชุมชนวัดหนองแสง ชุมชนวัดเนินหินแร  
ชุมชนวัดหนองหัวลิง ชุมชนวัดเหล าเดิ่น วัดและชุมชน เป7นแหล งการเรียนรู และเป7นแหล ง       
การเรียนรู ไดแก  ศูนย/วัฒนธรรมเฉลิมราชที่วัดฝ;<งคลองและที่พิพิธภัณฑ/พื้นฐานที่วัดบานใหม 
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ที่สําคัญ ชุมชนวัดเกาะหวายมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของประชาชนในชุมชนจํานวนมาก 
รวมทั้งมีการแสดงถ ายทอดศิลปะการแสดงของชาวไทยพวนเป7นวัฒนธรรมพื้นบานที่ตกทอดกัน
มาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งจัดใหมีการแสดงในเทศกาลที่สําคัญ เพื่อความร่ืนเริง และไดรับความ
นิยมมาก รวมทั้งชุมชนในผลงานตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลีไดสืบทอดและถ ายทอดมรดก
ทางภูมิป;ญญาที่เป7นเอกลักษณ/โดดเด น ศิลปะการแสดง อาหาร การแต งกาย ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่บ งบอกถึงอัตลักษณ/ของชุมชนชาวไทยพวนไดเป7นอย างดี ก อใหเกิดเศรษฐกิจ
สรางสรรค/และสรางความเข็มแข็งให แก ชุมชนของตนเองไดอย างยั่งยืน (อาจารย/บรรจง  มงคลยง, 
2559) 

 
  ป;จจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวก มีสิ่งอํานวยความสะดวก การบริหาร ภาษา 
การนําเท่ียว การนําชม  ความรู  แหล งท องเท่ียว การประชาสัมพันธ/  แหล งขอมูลข าวสาร  Website  
รานอาหารและรานขายของท่ีระลึก 
 

  ป;จจัยที ่มาสนับสนุนส ง เสริมใหช ุมชนชาวไทยพวนเป7นแหล งท องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม การประชาสัมพันธ/ขอมูลข าวสารจาก  Website  เป7นสิ่งที่สําคัญ เนื่องจากที่
ประชาสัมพันธ/จะบ งบอกแหล งท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ส งเสริมการเรียนรู ตั้งแต องค/ความรู
ประวัติความเป7นมาของชุมชนชาวไทยพวน รวมถึงวัฒนธรรมเฉพาะดานที่โดดเด นที่มีศักยภาพ
ของวัฒนธรรมทองถ่ินของ ชุมชนไทยพวน (ชาติชาย  ยอดม่ิง, 2559) 

           
   ป;จจัยโครงสรางพ้ืนฐานและคมนาคม ในพ้ืนท่ีท่ีชุมชนชาวไทยพวนอาศัยอยู และเป7น
พ้ืนท่ีแหล งท องเท่ียวทางวัฒนธรรมมีการคมนาคม  สาธารณูปโภค ไฟฟYา น้ําใช รถยนต/ การสื่อสาร  
ท่ีพักและบรรยากาศท่ีร มรื่น 
 

  ชุมชนไทย พวนอาศัยอยู ในอําเภอปากพลีกว านานกว า 200 ปOมีจํานวนประชากร 
ค อนขางมากเฉพาะที่ชุมชนหนองแสง ชุมชนเกาะหวาย มีชุมชนละ  8,000 กว าคน มีศักยภาพ
ทางการท องเที่ยว มีโครงการดานสาธารณสุข โครงการรณรงค/ใหน้ําใสไฟสว าง เร งปรับปรุง
เสนทางคมนาคมเพื่อ  เชื่อมโยงการท องเที่ยวจัดทําแผนปYายเสนทางการเดินทาง เพิ่มข้ึนใน     
แต ละหมู บาน ของชุมชนชาวไทยพวนในอําเภอปากพลีใหทั่วถึง (พิเชษฐ/  รุ นประพันธ/, 2559) 

 

3. ป;ญหาและอุปสรรค และขอมูลเสนอแนะต อการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  เพ่ือส งเสริม
การเรียนรูเชิงสรางสรรค/  จังหวัดนครนายก พบว า ยังมีป;ญหาเรื่องการจัดทําปYายบอกทาง ขาดผูรูท่ี
จะสานต อภูมิป;ญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน 
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  ป;ญหาอุปสรรคที่สําคัญคือ  งบประมาณในการพัฒนาขาดการต อเนื่อง สําหรับ
การท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับรถประจําทางเพื่อเขาไปในแต ละ หมู บานหรือชุมชน  ปYายบอกทาง  
แหล งท องเที่ยววัดและชุมชนมีนอย  บางคร้ังไม ชัดเจน  แหล งรานคาสินคาOTOP ประจํา
หมู บานหรือชุมชน มีนอย ผูนําหรือผูที่จะสืบสานต อทางดานประเพณีและวัฒนธรรมมีจํานวน 
นอยมาก  คงเหลือแต ผูสูงอายุไม มากและส วนใหญ อยู ในช วงอายุ 70-80 ปO และบริการที่พักแบบ
โฮมสเตย/มีเพียงชุมชนเกาะหวายและชุมชนหนองแสง ที่บานบุ งเข  จึงไม เพียงพอต อนักท องเที่ยว
และผูมาเยือน  (พระครูบวรธรรมวฒน/, 2559) 

 
4. รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน  

เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/  จังหวัดนครนายก 
               รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยพวนเพ่ือ
ส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/จังหวัดนครนายก ที่พัฒนามีความเหมาะสมดี รูปแบบแสดงถึง
การอนุรักษ/แสดงความเป7นอัตลักษณ/ท่ีโดดเด นของชุมชนชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
 

  รูปแบบคิดว าใชไดดีทีเดียว เพราะส งเสริมการอนุรักษ/วัฒนธรรม ไดแก เร่ือง ภาษาพูด 
ภาษาเขียน การแต งกาย อาหาร ศิลปะการแสดงพื้นฐาน ประเพณี  และวัฒนธรรมและพิธีกรรม
ที่ยึดม่ันต อพระพุทธศาสนา รวมถึงคําถึงสภาพความคงอยู ในวิถีชีวิตตามธรรมชาติ และแหล ง
การเรียนรูและมรดกทางภูมิป;ญญาที่สืบทอดจากรุ นสู รุ น ในการสรางความเข็มแข็งใหแก ชุมชน
ชาวไทยพวนก อใหไดงานอาชีพที่มีความหลากหลาย เช น การทําปลารา ปลาดู ไมกวาด ขนม 
การทอผา จักสาน ฯลฯ และการแสดงออกทางวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค/ที่สามารถ ควาโอกาส
และสรางรายไดใหแก ชุมชน และเป7นการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนดวยการมีส วนร วม
ความสามัคคีของชุมชน สรางความตระหนักถึงคุณค า ภาคภูมิใจในมรดกภูมิป;ญญาทางวัฒนธรรม
ของตนเอง และเป7นตัวอย างในการสรางแรงบันดาลใจแก ชุมชนอ่ืนๆ ในเขตอําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก (ธวัช  จําลอง, 2559) 

 
5. แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวน  

เพ่ือส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ จังหวัดนครนายก 
               แนวทางในการพัฒนารูปแบบการท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือ
ส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/จากการสนทนากลุ มคือ ควรพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเก่ียวกับ
การท องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การสรางความตระหนัก การสนับสนุนใหประชาชนเขามามีส วนร วม และ
เพ่ิมประชาสัมพันธ/ 
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  แนวทางในการอนุรักษ/สืบทอด ฟ[aนฟู ประเพณีที่สําคัญรวมทั้งมรดกทางดานภูมิป;ญญา 
ที่มีความเอกลักษณ/ อัตลักษณ/ อันโดดเด นและ เสน ห/เฉพาะของชุมชนชาวไทย ควรมีการบริหาร
จัดการการเป7นเจาบานที่ดี การสรางความตระหนัก ใหเห็นคุณค า และการประชาสัมพันธ/ใหรูใน
วงกวาง ก อใหเกิดการรับรูต อสาธารณะชน  ใหมาเที่ยวชมยังชุมชนแห งการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
(จุมพล  แจ มศรี, 2559) 

 
  สําหรับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย
พวน เพื่อส งเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค/ควรศึกษาถึง การปฏิบัติใหเป7นรูปธรรมหรือเป7นชุมชน
ตนแบบใหเป7น แหล งการเรียนรูและพิพิธภัณฑ/พื้นบาน โดยเนนแนวทางรูปแบบ ในการพัฒนา
มรดกทางภูมิป;ญญาของชุมชนชาวไทยพวน ไดแก   วัฒนธรรมดานวัฒนธรรมดานอาหาร 
วัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรม การสืบสานมารดกทางภูมิป;ญญาของชุมชนชาวไทยพวน สู การอนุรักษ/ 
ฟ[aนฟู เผยแพร มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิป;ญญาทองถ่ิน ใหมีการเรียนรู สรางความเป7นไทย การสราง
การอยู ดีกินดีของชุมชน ก อใหเกิดความเข็มแข็งในชุมชนและสังคมตามมา (ชาติชาย  ยอดม่ิง, 
2559) 

                        
  แนวทางในการพัฒนารูปแบบการท องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อส งเสริมการเรียนเชิง
สรางสรรค/ของชุมชนชาวไทยพวน ประการแรก การพัฒนาคนใหมีจิตสํานึกปลูกฝ;<งค านิยมอันเป7น 
อัตลักษณ/ใหคงอยู ในชุมชนหรือในสังคมไทยตลอดไป ประการสอง การพัฒนาและสรางสรรค/
มรดกทางดานภูมิป;ญญาทางวัฒนธรรมควร ใหเป7นประโยชน/ต อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
สืบไป (สุรศักดิ์  สิงหวิบูลย/, 2559) 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายใช"ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค$เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการณ$และประวัติ
ความเปBนมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 2) สร"างและพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก 3) ทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกและ 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัด
นครนายก มีข้ันตอนการศึกษา 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัย (Research: R1) เปBนการศึกษา
และสภาพการณ$และความเปBนมาของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก
ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนา (Development: D1) เปBนการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัด
นครนายกข้ันตอนท่ี 3 การวิจัย (Research: R2) เปBนการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีสร"างและพัฒนาขึ้นไปทดลองใช" (Implementation) และขั้นตอนท่ี 4 การพัฒนา 
(Development: D2) เปBนการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ รวมท้ังหาแนวทางพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
จังหวัดนครนายก 
           พ้ืนท่ีศึกษาคือแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 8 ชุมชนในอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ผู"ให"ข"อมูลหลักคือ 1) ประชาชนชาวไทยพวนและผู"ท่ีมีส�วนเก่ียวข"องกับการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ได"แก� หัวหน"าส�วนราชการในเขตพื้นที่ศึกษา นักวิชาการผู"นําชุมชน ผู"นําศาสนา 
ปราชญ$ชาวบ"าน ผู"เชี่ยวชาญด"านวัฒนธรรมท"องถิ่น เจ"าหน"าที่ท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 
เจ"าหน"าท่ีภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังสิ้น 20 คน เก็บรวบรวมข"อมูลโดยการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา 
สัมภาษณ$เชิงลึก ประชุมกลุ�มย�อย และสนทนากลุ�ม 2) ประชาชนและนักท�องเท่ียวท่ีร�วมกิจกรรม
ทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 2 ชุมชนคือ ชุมชนในตําบลเกาะหวาย
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และตําบลหนองแสง รวม 43 คน เก็บรวบรวมข"อมูลในเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 การวิเคราะห$
ข"อมูลใช"การหาความถ่ี ค�าร"อยละ ค�าเฉลี่ย ส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห$เนื้อหา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการศึกษา สรุปได"ดังนี้ 

1. สภาพการณ$ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก
มีแนวโน"มทางการท�องเท่ียวท่ีดี เพราะมีสภาพแวดล"อมและทรัพยากรทางการท�องเท่ียวท่ีหลากหลาย 
มีความพร"อม มีการส�งเสริมการเรียนรู" มีผู "นําชุมชนรับผิดชอบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน ชุมชนชาวไทยพวนมีประวัติความเปBนมายาวนานกว�า 200 ปY  

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการ
เรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ท่ีพัฒนาข้ึนคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล “ThCLCAPC Model”ประกอบด"วย  
7 องค$ประกอบ โดยท่ี Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การสร"างสรรค$)        
L คือ Learning (การเรียนรู") C คือ Conservation (การอนุรักษ$) A คือ Awareness (ความตระหนัก) 
P คือ Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) และ C คือ Cultural Tourism 
Activity (กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู"ทรงคุณวุฒิ
อยู�ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ผลการทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทย
พวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกพบว�า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
นําไปใช"ได"อย�างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน  

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$พบว�า มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช"พัฒนาการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนในทุกองค$ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกท่ีสําคัญ 
ได"แก� การส�งเสริมให"บุคลากรทุกระดับได"รับการอบรมให"ความรู" สร"างความตระหนัก ให"รู"คุณค�าของ
วัฒนธรรมชาวไทยพวน ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ท่ีหลากหลายส�งเสริมการเรียนรู" การประชาสัมพันธ$อย�างต�อเนื่อง มีการจัดตั้งกลุ�มผู"รับผิดชอบ 
การจัดทําปiายแหล�งท�องเท่ียวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือส�งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ให"มีประสิทธิภาพและสามารถขับเคลื่อนการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนได"อย�างยั่งยืน 
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อภิปรายผล 
1. ผลจากการศึกษาสภาพการณ$ของการท�องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 

จังหวัดนครนายกพบว�า มีแนวโน"มทางการท�องเที่ยวที่ดี เพราะมีสภาพแวดล"อมและทรัพยากร
ทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย มีการส�งเสริมการเรียนรู" มีผู"นําชุมชนรับผิดชอบการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ประกอบกับชุมชนชาวไทยพวนมีการสืบทอดวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม
มานานกว�า200 ปY ผลที่ได"จากการศึกษานี้มีความสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมซ่ึงนักวิชาการระบุว�า เปBนการเดินทางเพ่ือพักผ�อนหย�อนใจ เพ่ือพักผ�อน โดยมีกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวท่ีเก่ียวข"องกับศิลปวัฒนธรรมของท"องถ่ิน ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติศาสตร$ หรือวิถีชีวิต
ของผู"คน (ชูเกียรติ นพเกตุ, 2542: 29; บุญเลิศ ต้ังจิตวัฒนา, 2542: 5; Swarbrooke, 2000: 306-308) 
และยังสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องภูมิปpญญาท่ีนักวิชาการกล�าวไว"ว�า ภูมิปpญญาท"องถ่ิน (Local 
Wisdom) เปBนความรู"ของชาวบ"านท่ีเรียนรู" สั่งสมประสบการณ$และถ�ายทอดสืบต�อกันมา ภูมิปpญญา
เปBนเรื่องท่ีสั่งสมกันมาแต�อดีต เปBนความสัมพันธ$ระหว�างคน ธรรมชาติและสิ่งแวดล"อม โดยผ�านกรับ
วนการทางจารีต ประเพณี วิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมต�าง ๆ ซ่ึงแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน
ไทยพวนมีกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักท�องเท่ียวให"เข"ามา
เยี่ยมชม ท้ังกิจกรรมประเพณีบุญข"าวจี่ ประเพณีบุญข"าวหลาม ประเพณีสู�ขวัญควาย ประเพณีกําฟiา 
ประเพณีเทศน$มหาชาติ ประเพณีบุญกลางบ"าน ประเพณีสงกรานต$ เปBนต"น ซ่ึงกิจกรรมการท�องเท่ียว
ท่ีเก่ียวข"องกับประเพณีเหล�านี้มีความเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ภูมิปpญญาและความเชื่อ
ของชาวไทยพวน ซ่ึงผ�านกระบวนการเรียนรู" อนุรักษ$และสืบทอด ดังท่ีราชบัณฑิตยสถานกล�าวไว"ว�า 
“ภูมิปpญญาไทย หรือภูมิปpญญาชาวบ"านเปBนกระบวนการเรียนรู"ท่ีเกิดจากการกระทําและสืบทอดองค$
ความรู"ท่ีมีอยู�เดิมในชุมชน และนํามาปรับปรุง เลือกสรรหรือประยุกต$ใช"ให"เกิดประโยชน$ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2546: 1044) 
             ผลจากการศึกษายังพบปpญหาอุปสรรคของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวไทยพวนคือ ผู"ท่ีเปBนผู"รู"หรือปราชญ$ชาวบ"านมีอยู�ไม�มากและเปBนผู"สูงอายุ มีอายุราว75-85 ปY ซ่ึง
สะท"อนให"เปBนว�า เยาวชนรุ�นหลังควรได"รับการสืบทอดภูมิปpญญา และควรมีแหล�งเรียนรู"ในชุมชนเพ่ือ
การเรียนรู"และสืบทอดภูมิปpญญาของชุมชนเพ่ือไม�ให"สิ่งท่ีมีคุณค�าเหล�านี้สูญหายไปผลจากการศึกษา
ยังพบปpญหาเรื่องท่ีพักสําหรับนักท�องเท่ียวท่ียังมีค�อนข"างจํากัด และยังขาดการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในชุมชนในกิจกรรมการท�องเที่ยว  ซึ่งผลที่ได"จากการศึกษานี้สอดคล"องกับผลจากการศึกษาของ
นรินทร$ สังข$รักษา (2553) ท่ีศึกษาสภาพการณ$ของการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 
ผลจากการศึกษาพบปpญหาอุปสรรคของการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ ประชาชนขาดความรู"
เก่ียวกับแหล�งท�องเท่ียว ขาดการประชาสัมพันธ$และการมีส�วนร�วม รวมถึงขาดการสนับสนุนจาก
หน�วยงานของรัฐ และยังสอดคล"องกับผลจากการศึกษาของอิราวัฒน$ ชมระกา (2552) ท่ีศึกษา
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แนวทางการส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตตําบลฝายหลวง จังหวัดอุตรดิตถ$ ท่ี
พบว�า ทรัพยากรการท�องเท่ียวทางด"านวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมนับว�ามีคุณค�าและมีศักยภาพ แต�ยังขาด
การเชื่อมโยงคุณค�าเหล�านี้กับกิจกรรมส�วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข"อง สอดคล"องกับผลจากการศึกษาของ
พจนา บุญคุ"ม และพิทักษ$ ศิริวงศ$ (2558: 2793-2807) ท่ีศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสื่อสาร
ทางการตลาดในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุ�มภาคกลางตอนล�าง ซ่ึงพบปpญหาของการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีศึกษาคือ การประชาสัมพันธ$มีน"อยไม�ครอบคลุมกลุ�มนักท�องเท่ียว ขาดความร�วมมือ
ของชุมชนและผู"มีส�วนเกี่ยวข"อง รวมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเสนอแนวทางแก"ปpญหาท่ีไว"คือ 
ควรเพิ่มการโฆษณา ประชาสัมพันธ$ และให"คนในชุมชนเข"ามามีส�วนร�วมในกิจการจัดการท�องเท่ียว
ให"มากข้ึน สอดคล"องกับผลจากการศึกษาของดุษณี ชาวนา และคณะ (2550: บทคัดย�อ) ท่ีศึกษาเรื่อง
รูปแบบการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนอย�างยั่งยืนชุมชนบ"านผาแตก ตําบลสบปwง อําเภอแม�แตง 
จังหวัดเชียงใหม� ท่ีพบว�า ควรเปwดโอกาสให"ชุมชนได"เข"ามามีส�วนร�วมในการบริหารจัดการทุกข้ันตอนมี
การแบ�งปpนผลประโยชน$อย�างท่ัวถึงและเปBนธรรม สอดคล"องกับผลจากการศึกษาของปรัชญาพัฒนผล 
(2554: บทคัดย�อ) ท่ีศึกษาการพัฒนาเส"นทางท�องเท่ียววัฒนธรรมแม�น้ําเพชรบุรีท่ีพบว�า ชุมชนมีความ
ต"องการท่ีจะมีส�วนรวมในการพัฒนาการท�องเที่ยวในทุกขั้นตอนไม�ว�าจะเปBนขั้นตอนการวางแผน 
การบริหารจัดการทางการท�องเท่ียว การให"บริการทางการท�องเท่ียว การให"ข"อมูลและความรู"ด"านวิถีชุมชน
แก�นักท�องเท่ียว โดยใช"รูปแบบของการท�องเชิงวัฒนธรรมเนื่องจากแหล�งท�องเที่ยวในเขตเทศบาล
เมืองเพชรบุรีล"วนเปBนแหล�งรวมทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญไว"มากมายไม�ว�าจะเปBนงานศิลปะงาน
ช�างแขนงต�างๆ งานสถาปpตยกรรมวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน ผลจากการศึกษาในครั้งนี้มี
ความสอดคล"องกับผลจากการศึกษาก�อนหน"านี้ท่ีชี้ให"เห็นว�า ชุมชนและการมีส�วนร�วมของประชาชน
ในชุมชนมีบทบาทสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวในแหล�งท�องเท่ียวต�างๆ ท่ีมีอยู�ในชุมชนเปBนอย�างยิ่ง 

2. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ที่พัฒนาขึ้นคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล “ThCLCAPC Model”
ประกอบด"วย 7 องค$ประกอบ โดยท่ี Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation (การ
สร"างสรรค$) L คือ Learning (การเรียนรู") C คือ Conservation (การอนุรักษ$) A  คือ Awareness 
(ความตระหนัก) P คือ Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) และ C คือ 
Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนโดยผู"ทรงคุณวุฒิอยู�ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ท่ีสร"างและพัฒนาข้ึนนี้สอดคล"อง
กับแนวคิดท่ีสําคัญ ๆ อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ที่เกี่ยวข"องกับการนําไปสู�การ
คิดค"นสิ่งใหม� หรือเปBนการนําไปประยุกต$ใช"เกิดประโยชน$ได"จริงในชีวิตประจําวันสอดคล"องกับแนวคิด
ในเรื่องการมีส�วนร�วมที่ต"องคํานึงองค$ประกอบในด"านพื้นที่ การจัดการ การกําหนดกิจกรรมและ
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กระบวนการ และการมีส�วนร�วมของชุมชนและคนในท"องถ่ิน สอดคล"องกับแนวคิดการพัฒนาการท�องเท่ียว
ท่ียั่งยืนท่ีต"องคํานึงถึงความสนใจ ความต"องการและการมีส�วนร�วมของประชาชนเปBนสําคัญ และต"อง
คํานึงถึงผลประโยชน$ในระยะยาวของชุมชนเปBนสําคัญ (Booth and Others, 2000: 15-22)  
             รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ท่ีพัฒนาข้ึนนี้มีความสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่อง การสร"างสรรค$(Creation) 
ท่ีได"นําความรู"เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยพวนไปต�อยอดให"เกิดผลิตภัณฑ$ใหม� ในการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
สอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องการเรียนรู" (Learning)  ที่หมายถึง การที่ประชาชนและนักท�องเท่ียว
มีความเข"าใจความหมาย สามารถในการเชื่อมโยงความรู" กับวิถีชีวิต และการนําไปประยุกต$ใช"ให"เกิด
ประโยชน$ในชีวิตประจําวันได" สอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องการอนุรักษ$ (Conservation) อันหมายถึง 
การทําให"ในการดํารงชีวิต ภาษา และขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยพวน ได"รับ
การสืบทอดสู�ชนรุ�นหลัง สอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องการสร"าง ความตระหนัก (Awareness) ท่ีใน
การศึกษาครั้งนี้หมายถึง การท่ีชุมชนและนักท�องเท่ียวเห็นคุณค�ามีจิตสํานึก มีเจตคติท่ีดี เห็นความสําคัญ 
และร�วมกันอนุรักษ$แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชาวไทยพวน มีความสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่อง
การมีส�วนร�วมของชุมชน (Participation of Community) ซ่ึงหมายถึง การสร"างความร�วมมือของ
ผู"เก่ียวข"องในชุมชนทุกฝzาย เช�น ผู"นํา ประชาชน หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค$กรในชุมชน
ในการทํากิจกรรมการท�องเท่ียวร�วมกัน สอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม (Cultural Tourism Activity) ท่ีเปBนลักษณะเฉพาะของการท�องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับ
การเท่ียวชมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเปBนมาของชุมชนชาวไทยพวน 
             ผลท่ีได"จากการศึกษามีความสอดคล"อง (พจนา สวนศรี, 2546: 15) ท่ีกล�าวถึงการ
ท�องเท่ียวโดยชุมชนว�ามีองค$ประกอบเก่ียวข"องกับทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม
ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ$มีวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพาชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเปBน
เอกลักษณ$เฉพาะถ่ินมีองประกอบด"านองค$กรชุมชน มีระบบสังคมท่ีเข"าใจกัน มีปราชญ$หรือผู"มีความรู"
และทักษะในเรื่องต�าง ๆ หลากหลาย ชุมชนรู"สึกเปBนเจ"าของและเข"ามามีส�วนร�วมในกระบวนการพัฒนา 
ด"านการจัดการ  มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล"อม วัฒนธรรม และการท�องเที่ยวมีองค$กรหรือ
กลไกในการทํางานเพ่ือจัดการการท�องเท่ียวและสามารถเชื่อมโยงการท�องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชน
โดยรวมได" มีการกระจายผลประโยชน$ท่ีเปBนธรรม มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน$ต�อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน และด"านการเรียนรู" ลักษณะของกิจกรรมการท�องเท่ียวสามารถสร"างการรับรู" 
และความเข"าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง มีระบบจัดการให"เกิดกระบวนการเรียนรู"ระหว�าง
ชาวบ"านกับผู"มาเยือน และสร"างจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษ$ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้ังในส�วน
ของชาวบ"านและผู"มาเยือน ซ่ึงยังสอดคล"องกับผลการศึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (2545: 
40-41) การจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนในมิติด"านเศรษฐกิจท่ีมุ�งให"ชาวบ"านมีรายได"เสริมจากการท�องเท่ียว 
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โดยการนําฐานทรัพยากรซ่ึงเปBนสินทรัพย$รวมหรือสมบัติสาธารณะมาเปBนต"นทุนในการจัดการ
ท�องเท่ียว มีการกระจายรายได"อย�างเสมอภาคและยุติธรรม และท่ีสําคัญชาวบ"านส�วนใหญ�ในชุมชน
เห็นพ"องต"องกันท่ีจะนําฐานทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ท้ังธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
สถานท่ีทางประวัติศาสตร$ มาพัฒนาเปBนแหล�งท�องเท่ียวของชุมชน รวมถึงมิติด"านสังคมและวัฒนธรรม       
ท่ีมุ�งใช"กิจกรรมต�าง ๆ รองรับการพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างสร"างสรรค$ ส�งเสริมให"มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู"ของคนต�างวัฒนธรรม เพ่ือความเข"าใจและตระหนักในคุณค�าของวัฒนธรรมท"องถ่ิน ซ่ึงอาจมี
การจัดการในรูปของการก�อต้ังจุดประชาสัมพันธ$ข"อมูลการท�องเที่ยว การก�อตั้งพิพิธภัณฑ$ท"องถ่ิน 
การรวบรวมภูมิปpญญาด"านวรรณกรรมมุขปาฐะ และการจัดทําเอกสารเผยแพร�ด"านภูมิปpญญาผลท่ีได"
จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงสร"างสรรค$ 
             นอกจากนี้ ผลท่ีได"จากการศึกษายังมีความสอดคล"องกับนโยบายการส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวของประเทศในปY 2558 ท่ีให"ความสําคัญกับคุณค�าความเปBนไทย หรือวิถีไทย (Thainess) 
ของรัฐบาลท่ีเน"นถึงอัตลักษณ$ความเปBนไทย และการเผยแพร�ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม
ของชาวไทยไปสู�สายตาของชาวโลกให"ครอบคลุมกลุ�มนักท�องเท่ียวได"อย�างท่ัวถึง    สอดคล"องกับแนวคิด
ในเรื่องภูมิปpญญาท"องถ่ินเพ่ือการท�องเท่ียวท่ีให"ความสําคัญกับคุณค�าของภูมิปpญญาอันเปBนองค$ความรู"
พ้ืนบ"านท่ีมีคุณค�า มีความดีงามท่ีจรรโลงชีวิตและวิถีชุมชน (กรมส�งเสริมการเกษตร, 2553; Keyes, 
1989) รวมถึงการให"ความสําคัญกับการอนุรักษ$วัฒนธรรมท่ีดีงามของผู"คนท่ีถ�ายทอดจากคนรุ�นหนึ่ง
มาสู�คนอีกรุ�นหนึ่งจึงเปBนการปลูกฝpงจิตสํานึกของคนในชุมชนให"เกิดความรัก หวงแหน และต"องให"
ชุมชนเข"ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียว (พจนา บุญคุ"ม, 2558: 2793-2807) ซ่ึงสอดคล"องกับ
แนวคิดในเรื่องการมีส�วนร�วมของชุมชนในกิจกรรมการท�องเท่ียวรูปแบบต�างๆ รวมถึงการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ซ่ึงการจัดการการท�องเท่ียวนั้นต"องอยู�บนฐานทรัพยากรและสภาพท่ีเปBนจริงของชุมชน
ท่ีมุ�งไปสู�การพ่ึงพาตนเองอันจะนําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน (กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545: 40-41) 

3. ผลการทดลองใช"รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทย
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกพบว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช"ได"
อย�างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน เนื่องจากรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$มีองค$ประกอบท่ีมีความสอดคล"องเชื่อมโยง
กับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน ท่ีคํานึงถึงการให"ความสําคัญ
ของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวไทยพวน การเรียนรู"และการสร"างสรรค$สิ่งใหม�ท่ีสามารถ
นําไปใช"ได"จริง การตระหนักเห็นคุณค�าและการอนุรักษ$วัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งการมีส�วนร�วมใน
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ังนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนชาวไทยพวนมีประวัติความเปBนมาท่ี
ยาวนานเกือบ 200 ปY เพราะเข"ามาต้ังถ่ินฐานอยู�ในประเทศไทยและจังหวัดนครนายกต้ังแต� พ.ศ. 
2322 ชาวไทยพวนได"อนุรักษ$ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปpญญาในกลุ�มของตนท่ีมีเอกลักษณ$
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โดดเด�น ผ�านการบอกต�อ เรียนรู" และสืบทอดมาจนถึงยุคปpจจุบัน ผลท่ีได"จากการศึกษาซ่ึงมีการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนท่ีเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$นี้มี
ความสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องการสืบทอดภูมิปpญญาท่ีช�วยให"คนรุ�นหลังได"เรียนรู"ผ�านและเข"าใจถึง
การดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษผ�านการปฏิบัติ หรือผ�านกระบวนการถ�ายทอด อันได"แก� การแนะนํา 
สาธิต เช�น การสาธิตในงานประเพณีต�าง ๆ หรือสาธิตผ�านวิทยากร (ภาวดี เกตุกุ, 2541: 2; สุรศักด์ิ 
สามประดิษฐ$, 2546: 41) และยังสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องวัฒนธรรมท่ีกล�าวไว"ว�า วัฒนธรรมเกิด
จากกลุ�มชนท่ีมีการประพฤติปฏิบัติร�วมกัน วัฒนธรรมเปBนสิ่งท่ีได"มาจากการเรียนรู" (ศิลปะชัย ศรีเกียรติ, 
2541: 31-32; นันทสาร สีสลับ, 2546: 166-167) 

4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน
ท่ีเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกพบว�า มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช"พัฒนา
กิจกรรมการท�องเท่ียวเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$ของชุมชนชาวไทยพวนในทุก
องค$ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ท่ีสําคัญ ได"แก� การพัฒนาและส�งเสริมบุคลากรทุกระดับ
ด"วยการอบรมให"มีความรู"เก่ียวกับมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปpญญา สร"างความตระหนัก ให"รู"คุณค�า 
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 
ท้ังกิจกรรมท่ีเก่ียวข"องกับการบอกเล�าเรื่องราวทางประวัติศาสตร$ กิจกรรมท่ีเก่ียวข"องกับศาสนา เช�น 
การทําบุญ การร�วมงานบุญประเพณี และส�งเสริมการเรียนรู" การประชาสัมพันธ$อย�างต�อเนื่องเพ่ือให"
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามและคงความเปBนอัตลักษณ$ของชุมชนชาวไทยพวนให"เปBนท่ีรู"จักแก�นักท�องเท่ียว 
มีการจัดต้ังกลุ�มผู"รับผิดชอบ การจัดทําปiายแหล�งท�องเท่ียวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือ
ส�งเสริมการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ 
  ผลท่ีได"จากการศึกษาดังกล�าวข"างต"นนี้มีความสอดคล"องกับผลท่ีได"จากการศึกษาของ 
พรทิพย$ เจริญกิจไพศาล (2553: บทคัดย�อ) ท่ีศึกษาทรัพยากรท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ
เพ่ือส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี และพบแนวทางส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศ
ในจังหวัดปทุมธานีท่ีสําคัญคือ การเน"นเรื่องการพัฒนาคุณค�าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ 
อนุรักษ$และถ�ายทอดภูมิปpญญาและองค$ความรู"ให"คงอยู�อย�างต�อเนื่องแนวทางการพัฒนาด"านกิจกรรม
ท�องเท่ียวของชุมชนชาวมอญ และยังสอดคล"องกับแนวคิดในเรื่องพัฒนาการท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนท่ีรํา
ไพพรรณ แก"วสุริยะ (2545: 12)กล�าวไว"ว�า ชุมชนควรตระหนักถึงกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีผลกระทบ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเปBนอยู�ของคนในชุมชน รวมท้ังควรมีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียว 
รวมท้ังสอดคล"องกับผลจากการศึกษาของรสสุคนธ$ เนาวบุตร และนรินทร$ สังข$รักษา (2558: 420-435)  
ท่ีศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร�วมพหุวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนบ"านปzาละอู อําเภอ
หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ$ ที่พบว�า กระบวนการและเงื่อนไขความสําเร็จในการจัดการศึกษา
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พหุวัฒนธรรมสืบเนื่องมาจาก สภาพแวดล"อมในชุมชนท่ีเปBนชุมชนช�วยเหลือเก้ือกูลกัน มีการสอดแทรก
อาชีพ ภูมิปpญญาท"องถ่ิน ร�วมมือกันอนุรักษ$วัฒนธรรมของชุมชนรวมท้ังถ�ายทอดให"เยาวชน  ผลการ
ประเมินรูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิง
สร"างสรรค$ จังหวัดนครนายกพบว�ามีความเหมาะสมในทุกองค$ประกอบนี้น�าจะเปBนรูปแบบหนึ่งของ
การพัฒนารูปแบบการจัดการท�องเที่ยววัฒนธรรม ชุมชนชาวไทยพวนเพื่อส�งเสริมการเรียนรู"เชิง
สร"างสรรค$ที่สามารถนําไปประยุกต$เพื่อไปใช"พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมด"านอาชีพท่ีพัฒนา
อาชีพให"สอดคล"องกับวิถีชีวิตชุมชน ซ่ึงตรงกับนโยบายการท�องเท่ียวแห�งชาติ (2555-2559) ท่ีชุมชน
สามารถอนุรักษ$ศิลปวัฒนธรรม และคงความเปBนอัตลักษณ$ของชุมชน รวมท้ังมีขีดความสามารถใน
การสร"างงาน สร"างรายได"และมีวิธีการสืบทอดไปยังชนรุ�นหลัง ก�อให"เกิดการพัฒนาด"านเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมได"อย�างยั่งยืนต�อไป 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากรูปแบบ ThCLCAPC Model ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให"เกิดการขับเคลื่อนในการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$ ผู"วิจัย
มีข"อเสนอแนะดังนี้ 

1. ข�อเสนอในการใช�ประโยชน!จากงานวิจัย 
1.1 หน�วยงานในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข"อง ได"แก� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ 

จังหวัด องค$การบริหารส�วนตําบล ผู"นําชุมชน หน�วยงาน และองค$กรท่ีเก่ียวข"อง ควรร�วมมือกันในการ
พัฒนารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ในแต�ละชุมชน 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนท่ี รวมถึงการสร"างความเข"มแข็งให"ชุมชนของ
ตน ด"วยทุนทางสังคมท่ีมีอยู�แล"ว มาช�วยในการพัฒนาทรัพยากรการท�องเท่ียวให"ยั่งยืน 

1.2 หน�วยงานท่ีเก่ียวข"องควรร�วมมือในการจัดการการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือให"
เกิดการเรียนรู"อย�างสร"างสรรค$ ส�งเสริมด"านการผลิตการตลาด เพ่ือจําหน�ายสินค"า ถ�ายทอด และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู"วัฒนธรรม และภูมิปpญญาด"านอาชีพของชุมชน อันเปBนอัตลักษณ$ท่ีโดดเด�น 

1.3 หน�วยงานท่ีเก่ียวข"องควรส�งเสริมการประชาสัมพันธ$ในการจัดการกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$จังหวัด ให"เปBนท่ีรู"จักแก�ชาวไทยและ
ชาวต�างชาติ เพ่ือเปBนการเสริมศักยภาพทางด"านการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม รองรับประชาคมอาเซียน 

1.4 ควรสร"างความเข"าใจให"ประชาชน ชุมชนและผู"ท่ีเก่ียวข"อง ผู"รับผิดชอบ การท�องเท่ียว
ทุกระดับ ได"รับรู"เรื่องประชาคมอาเซียน เพ่ือเตรียมงานพร"อมในการจัดการการท�องเท่ียว โดยเฉพาะ
นักท�องเท่ียวชาวต�างชาติในอนาคต  
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2. ข�อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต)อไป 
    ผู"วิจัยมีข"อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต�อไป ดังนี้ 

2.1 ควรมีการขยายผลการใช"รูปแบบ ThCLCAPC Modelในแหล�งท�องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$ในชุมชนไทยพวนในภูมิภาคเพ่ือให"เกิดความครอบคลุม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$มากยิ่งข้ึน 

2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบ การจัดการท�องเท่ียวเชิงบูรณาการด"วยการจัดการ
ท�องเท่ียวให"หลากหลายเช�น การท�องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร$การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ของจังหวัดนครนายก 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร"างสรรค$ของผลิตภัณฑ$การ
ท�องเท่ียว ของดี ของฝาก จังหวัดนครนายก เช�น มะยงชิด ส"มโอ ปลาส"ม มะม�วง และอ่ืนๆท่ีข้ึนชื่อ 
จังหวัดนครนายก 

2.4 ควรมีการวิจัยรูปแบบพฤติกรรม แรงจูงใจและการประชาสัมพันธ$เชิงรุกในการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"สู�เชิงสร"างสรรค$ความต"องการของนักท�องเท่ียว เพ่ือ
เตรียมตัวให"พร"อมในการเข"าสู�ประชาคมอาเซียนในปY 2560  

2.5 ควรให"มีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยพวน
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู"เชิงสร"างสรรค$จังหวัดนครนายก เพ่ือไปเชื่อมโยงกับชุมชนอ่ืนในภูมิภาคเดียวกัน 
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ประเด็นสัมภาษณ เพ่ือการวิจัย 
แนวทางการสัมภาษณ เชิงลึก (In–depth Interview) 

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 
 เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

 
คําช้ีแจง 
 ประเด็นการสัมภาษณ�นี้เป�นส�วนหนึ่งของการวิจัยเพ่ือการทําดุษฎีนิพนธ� โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3
เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก ข3อมูลที่ได3จะเป�นประโยชน�อย�างยิ่งต�อการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัด
นครนายก ข3อมูลท่ีได3จากการสัมภาษณ�จะไม�มีผลลบต�อผู3ให3สัมภาษณ� แต�จะนําเสนอเป�นความคิดเห็น
ในภาพรวม  
 
ประเด็นในการสัมภาษณ เชิงลึก 
          ผู3สัมภาษณ� นางลักษณา  เกยุราพันธ� 

1. ข3อมูลท่ัวไปของผู3ให3สัมภาษณ� 
           ผู3ให3สัมภาษณ� อายุ  วุฒิทางการศึกษา     
          ท่ีอยู�  หมู�ท่ี  อําเภอ  จังหวัด    
            โทรศัพท�   E-mail.      
            สัมภาษณ�เม่ือวันท่ี เดือน  พ.ศ.   เวลา  น. 

2. สภาพการณ�ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิง   
สร3างสรรค� จังหวัดนครนายก เป�นอย�างไร 

2.1 บริบทด3านพ้ืนท่ี ประวัติความเป�นมาชุมชนไทยพวน / การประกอบอาชีพของชุมชน / 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากอดีต – ปAจจุบัน เป�นอย�างไร 

2.2 ความต3องการในการพัฒนารูปแบบ การจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3 จังหวัดนครนายก เป�นอย�างไร 

2.3 ปAจจัยการจูงใจของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก มีสภาพอย�างไร        
ปAจจัยประกอบ ภูมิประเทศ ภูมิทัศน� ทรัพยากรของแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีอะไรบ3าง 

2.4 ปAจจัยด3านการสนับสนุนและสิ่งอํานวยความสะดวก มีสภาพเป�นอย�างไร  (เช�น ท่ีพัก 
การนําเท่ียว การนําชม ความรู3จากแหล�งท�องเท่ียว การประชาสัมพันธ� แหล�งข3อมูลข�าวสาร Website 
ร3านอาหาร และร3านค3าของท่ีระลึก 
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2.5 ปAจจัยด3านโครงสร3างพ้ืนฐานและการคมนาคม สาธารณูปโภค มีสภาพเป�นอย�างไร 
(ไฟเข3า น้ําใช3 รถยนต� การสื่อสาร ท่ีจอดรถ ท่ีพัก ร�มไม3 น้ําด่ืม และอ่ืนๆ) 

3. การเรียนรู3วัฒนธรรมชุมชนไทยพวน มีสภาพเป�นอย�างไร 
4. ชุมชนมีการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริม

การเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�อะไรบ3าง เรียนรู3อย�างไร 
5. ปAญหา อุปสรรค  และข3อเสนอแนะของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน   

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายกได3แก�อะไรบ3าง 
 
 

ขอขอบพระคุณอย�างสูงในความกรุณา การให3สัมภาษณ�ข3อมูลในการวิจัย 
นางลักษณา  เกยุราพันธ� 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 

E-mail: Luxanak_341@hotmail.com 
โทรศัพท� : 081-556-9424 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



213 
 

แบบสอบถามเพ่ือรับรองรูปแบบการจัดกิจกรรมท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 
เพ่ือการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค จังหวัดนครนายก 

..................................................................................... 
คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท�านเก่ียวกับการ
พัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�จังหวัด
นครนายก ซ่ึงผู3วิจัยพัฒนาข้ึน 

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ�งออกเป�น  3  ตอนประกอบด3วย 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะส�วนบุคคลของผู3ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต�อการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือ
การเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก มีข3อคําถามจํานวน 35ข3อ 
 ตอนท่ี 3 เป�นแบบสอบถามปลายเปbดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข3อเสนอแนะท่ีมีต�อ
การพัฒนารูปแบบจัดการกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3เชิง
สร3างสรรค� จังหวัดนครนายก 
 โปรดศึกษารูปแบบท่ีแนบมาพร3อมนี้แล3วพิจารณาข3อคําถามในแบบสอบถามแต�ละข3อ
และทําเครื่องหมาย√ ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�านมากท่ีสุดตามเกณฑ�พิจารณาดังนี้ 
 5  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับมาก 
 3  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับอยู�ในระดับน3อย 
 1  หมายถึง มีความเหมาะสมอยู�ในระดับน3อยท่ีสุด 
 ขอความอนุเคราะห�จากท�านตอบแบบสอบถามทุกข3อ คําตอบของท�านจะเป�นประโยชน�
อย�างยิ่งเพ่ือใช3เป�นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายกโดยใช3วัดเป�นฐานการเรียนรู3และท�องเท่ียว
อย�างยั่งยืนของจังหวัดนครนายกต�อไป 
 
      ขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูง 
                  นางลักษณา เกยุราพันธ� 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ      1 (   ) ชาย                    2 (  ) หญิง 
2. อายุ      1 (   ) 20 ปcหรือน3อยกว�า 20 ปc     2 (   ) 21-40 ปc      3 (   ) 41-60 ปc        

           4 (   ) 60 ปcข้ึนไป          
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา ..........................................................................................                     

 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมปลาดู) 

ข3อ รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น3อย 

น3อย

ที่สุด 

1. กิจกรรมมีความน�าสนใจ      

2. เนื้อหาง�ายต�อการเรียนรู3      

3. วิทยากรมีวิธีการถ�ายทอดอย�างเหมาะสม      

4. ท�านมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม      

5. กิจกรรมมีประโยชน� สามารถนําไปใช3ได3จริง      

6. กิจกรรมที่จัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ�มของนักท�องเที่ยว      

7. กิจกรรมที่จดัข้ึนช�วยให3นักท�องเทีย่วรู3จัก ชาวไทยพวน
มากข้ึน 

     

8. กิจกรรมที่จัดข้ึนช�วยสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรม                  
ชาวไทยพวน 

     

9. ท�านได3เรียนรู3และมีประสบการณ�ใหม�ๆ ทางการ
ท�องเที่ยว 

     

10
. 

ท�านเกิดความประทบัใจและต3องการกลับมา                 
เที่ยวอีก 
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ข3อ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น3อย 
น3อย
ที่สุด 

11 มีผลิตภัณฑ�ใหม�ๆทางการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
สร3างรายได3ให3กับชุมชน 

     

การเรียนรู3 (Learning) หมายถึงความเข3าใจความหมายความสามารถในการเชื่อมโยงความรู3กับวิถีชีวิตและ
การนําไปประยุกต�ใช3ให3เกิดประโยชน� 

12 มีการเรียนรู3ความเป�นเอกลักษณ�เฉพาะเช�นภาษา
พูดและภาษาเขียนของชุมชนไทยพวน 

     

13 การเรียนรู3จากจารีตประเพณีจากประสบการณ�ด3วย
ตนเอง 

     

14 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู3วัฒนธรรมประเพณีของ
ชุมชนไทยพวนและนักท�องเที่ยว 

     

15 การเรียนรู3ทางด3านศาสนาทําบญุพัฒนาจิตเพื่อเป�น
คนดีในสังคม 

     

16 มีการเรียนรู3ที่ก�อให3เกิดการพัฒนาต�อยอดความรู3
ใหม�ที่สามารถนําไปใช3ประโยชน�ในการดํารงชีวติ 

     

การอนุรักษ� (Conservation) หมายถึงการทําให3ในการดํารงชีวิตภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยพวนได3รับการสืบทอดสู�ชนรุ�นหลัง 

17 มีการจัดกิจกรรมวันสําคัญอนุรักษ�ฟijนฟูประเพณี
และพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนไทยพวนในจังหวัด
นครนายก 

     

18 มีการส�งเสริมกิจกรรมการท�องเที่ยวการฟijนฟู      
อนุรักษ�พิธีกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญให3
กันนักท�องเที่ยวอย�างต�อเนื่อง 

     

19 มีการจัดนิทรรศการเพื่อให3ความรู3แก�นักท�องเที่ยว      

20 มีการบอกเล�าเร่ืองราวของชุมชนไทยพวนแก�
นักท�องเที่ยวและเยาวชน 
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ข3อ รายการประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น3อย 
น3อย
ท่ีสุด 

ความตระหนัก (Awareness) หมายถึงการท่ีชุมชนและนักท�องเท่ียวเห็นคุณค�า มีจิตสํานึก มีเจตคติท่ี
ดีเห็นความสําคัญและร�วมกันอนุรักษ�แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชาวไทยพวน 

21 นักท�องเท่ียวเห็นคุณค�าของมรดกเชิงวัฒนธรรม
ไทยพวน 

     

22 ชุมชนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน      

23 นักท�องเท่ียวเกิดความประทับใจในกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวของชุมชนและนักท�องเท่ียวสนใจกลับมา
ท�องเท่ียวอีก 

     

24 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมไทยพวน      

การมีส�วนร�วม (Participation of Community) หมายถึงการสร3างความร�วมมือของผู3เก่ียวข3องใน
ชุมชนทุกฝrาย เช�น ผู3นําประชาชน หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค�กรในชุมชนในกิจกรรม          
การท�องเท่ียว 

25 ประชาชนมีส�วนร�วมในกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

     

26 ผู3นําชุมชนและประชาชนมีการประชุมวางแผน
ร�วมกันในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

     

27 ผู3รู3ปราชญ�ชาวบ3านมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

     

28 ชุมชนได3รับประโยชน�จาการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมร�วมกัน 

     

29 ชุมชนร�วมกันพัฒนากิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
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การท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Activity) หมายถึง ลักษณะเฉพาะของการท�องเที่ยวที่มี
กิจกรรมเที่ยวชมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประวัติความเป�นมาของชุมชนไทยพวน 

 30 ชุมชนไทยพวนมีแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย      

 31 มีการนําชมพิพิธภัณฑ�ชาวไทยพวนและศูนย�การเรียนรู3      

 32 มีกิจกรรมเที่ยวชมวัด      

 33 มีการนําชมภาพกิจกรรมฝาผนังกําแพงวัด      

 34 มีการจัดกิจกรรมประเพณีวันสําคัญในรอบปc      

35 มีปราชญ�ชาวบ3านเล�าเร่ืองประวตัิความเป�นมา      

 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข3อเสนอแนะอ่ืน ๆ ท่ีมีต�อการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง 
           วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 

 
ขอขอบพระคุณเป�นอย�างสูง 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและนักท6องเท่ียวท่ีมีต6อการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

---------------------------- 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      1 (   ) ชาย                    2 (  ) หญิง 
2. อายุ      1 (   ) 20 ปcหรือน3อยกว�า 20 ปc     2 (   ) 21-40 ปc      3 (   ) 41-60 ปc        

           4 (   ) 60 ปcข้ึนไป          
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา ..........................................................................................                     

 
 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน (กิจกรรมไม3กวาด) 

ข3อ รายการประเมิน 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น3อย น3อยที่สุด 

1. กิจกรรมมีความน�าสนใจ      

2. เนื้อหาง�ายต�อการเรียนรู3      

3. วิทยากรมีวิธีการถ�ายทอดอย�างเหมาะสม      

4. ท�านมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม      

5. กิจกรรมมีประโยชน� สามารถนําไปใช3ได3จริง      

6. กิจกรรมที่จัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ�มของนักท�องเที่ยว      

7. กิจกรรมที่จัดข้ึนช�วยให3นักท�องเที่ยวรู3จัก                      
ชาวไทยพวนมากข้ึน 

     

8. กิจกรรมที่จัดข้ึนช�วยสืบสานอนรัุกษ�วัฒนธรรม                  
ชาวไทยพวน 

     

9. ท�านได3เรียนรู3และมีประสบการณ�ใหม�ๆ                  
ทางการท�องเที่ยว 

     

10
. 

ท�านเกิดความประทบัใจและต3องการกลับมา                 
เที่ยวอีก 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข3อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ3ามี (โปรดระบุ)  
3.1 สิ่งท่ีชอบท่ีสุดในกิจกรรมนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ความคิดเห็นและข3อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ3ามี (โปรดระบุ)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณที่ให3ความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แนวทางการสนทนากลุ6ม (Focus Group Discussion) 
 

1. การเปLดการสนทนาสร�างความคุ�นเคย   
     เริ่มการสนทนา 

1.1 แนะนําตัวและบอกวัตถุประสงค�ของการสนทนากลุ�ม  
1.2 ชี้แจงให3ผู3เข3าร�วมสนทนากลุ�มแสดงความคิดเห็นอย�างเป�นอิสระไม�มีผลลบกับผู3สนทนา

แต�อย�างใด เพราะข3อมูลท่ีได3จะนําไปใช3ประโยชน�ในเชิงวิชาการเท�านั้น 
1.3 เริ่มการสนทนา ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไม�ทัน แต�เทปนี้จะไม�นําไป

เผยแพร�ท่ีไหน นอกจากผู3วิจัยจะนํามาเปbดฟAงเพ่ือการสรุปข3อมูลให3ถูกต3องเท�านั้น 
 
2. ประเด็นการสนทนากลุ6ม  

2.1 สภาพการณ�ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3
เชิงสร3างสรรค�   จังหวัดนครนายกเป�นอย�างไร 

2.2 ความต3องการในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทย
พวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3 เชิงสร3างสรรค�ของจังหวัดนครนายกในด3านต�างๆแต�ละด3าน 

2.2.1 ปAจจัยจูงใจหลักของการท�องเท่ียวจังหวัดนครนายก (ผลิตภณัฑ�สําคัญ) 
2.2.2 ปAจจัยประกอบ (ภูมิประเทศ ภูมิทัศน� สิ่งแวดล3อมท่ีมนุษย�สร3างข้ึน) 
2.2.3 ปAจจัยสนับสนุนและอํานวยความสะดวก  (สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ ท่ีพัก 

ภาษา การนําเท่ียว การนําชม ความรู3แหล�งท�องเท่ียว การประชาสัมพันธ� แหล�งข3อมูลข�าวสาร และ 
Website ร3านอาหารและร3านค3าของท่ีระลึก) 

2.2.4 ปAจจัยโครงสร3างพ้ืนฐานและการคมนาคม (การคมนาคมทางรถ สาธารณูปโภค 
ไฟฟuา น้ําใช3 รถยนต� การสื่อสาร ท่ีจอดรถ ท่ีพัก ร�มไม3 น้ําด่ืม และอ่ืนๆ) 

2.3 ปAญหา/อุปสรรคและข3อเสนอแนะต�อการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3
เชิง สร3างสรรค� จังหวัดนครนายกได3แก�อะไรบ3าง  

2.4 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพื่อส�งเสริม
การเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก 

2.5 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนไทยพวน  เพ่ือ
ส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�จังหวัดนครนายก 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห เก็บรวบรวมข�อมูล 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู�ให�ข�อมูลเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือผู�ให�ข�อมูลการสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน 

 เพ่ือส6งเสริมการเรียนเชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

ท่ี ชื่อ – นามสกลุ ท่ีอยู6 หมายเหตุ 

1 นายพิเชียร ลิมหวังอยู� รองผู3ว�าราชการ จังหวัดนครนายก 089-2031746 

2 นายสุรศักดิ ์ สิงห�วิบูลย� ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครนายก 
037-3155050 
087-9885128 

3 นายปราการ กูลสวัสดิ ์ เทศมนตรเีทศบาลเมืองนครนายก 088-9919649 

4 ว�าท่ีร3อยตรี.ชาติชาย ยอดมิ่ง ผู3นําชุมชนจังหวัดนครนายก 092-7579377 

5 นายนฤพล สังเกต ุ
รักษาการผู3อํานวยการสํานักงานการท�องเท่ียว 
จังหวัดนครนายก 

087-2035767 

6 พระครูบวรธรรมวัฒน� 
เจ3าคณะตําบลกิตติมาศักดิ์ เขต 1  เจ3าอาวาส
วัดเหล�าเดิ่น 

081-9489180 

7 นายพิเชษฐ� รุ�นประพันธ� นายกองค�การบริการส�วนตาํบลหนองแสง   086-8266730 

8 นายแสงเดือน ช�ออ�วม องค�การบริการส�วนตําบลหนองแสง หมู� 9  081-8632217 

9 นายจิตวัฒน� วิกสิต ปลัดจังหวัดนครนายก 03-7314575 

10 นายณัฐพงษ� ศิริบุญ นายอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 081-8671506 

11 พระครูวิริยานุโยค  เจ3าอาวาสวัดฝAxงคลอง เจ3าคณะอําเภอปากพล ี 03-7399833 

12 นายสรกานต� แปuวบุญสม พัฒนาการ จังหวัดนครนายก 03-7311528 

13 นายบรรจง มงคลยา ผู3ทรงคุณวุฒิ 
084-8740562 
081-7427867 

14 นายสมชาย ธูปเงิน ผู3อํานวยการโรงเรยีนอนุบาลอําเภอปากพลี 081-9825546 

15 นายจุมพล แจ�มศร ี นักวิชาการ - 

16 นายธันวา ดีช�วย ผู3อํานวยการเขตการศึกษา 081-6599151 

17 นายสุนันท� จันนา 
ผู3นําชุมชนวัดบ3านใหม� ตําบลเกาะหวาย 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

087-1410120 

18 นางสาวกัลยา ศรีสวัสดิ ์ หัวหน3าสํานักงานพัฒนาชุมชน อําเภอปากพล ี 081-8203532 

19 อาจารย� ส�งศรี    คําเกต ุ นักวิชาการระดับ 8 0824023218 
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รายช่ือผู�เข�าร6วมสนทนากลุ6ม 
การวิจัยและการพัฒนารูปแบบการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน  

เพ่ือส6งเสริมการเรียนเชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 
 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
 

ตําแหน6ง 

1 พระครูบวรธรรมวัฒน� 
เจ3าคณะตําบลกิตติมาศักด์ิ เขต 1  
เจ3าอาวาสวัดเหล�าเด่ิน 

2 นายสุรศักด์ิ สิงห�วิบูลย� 
ประธานสภาวัฒนธรรมไทยพวน 
จังหวัดนครนายก 

3 อาจารย�บรรจง มงคลยง 
ผู3ทรงคุณวุฒิ (ข3าราชการบํานาญ 
โรงเรียนปากพลีวิทยาคม) 

4 นายพิเชษฐ� รุ�นประพันธ� 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลหนอง
แสง 

5 ว�าท่ีร3อยตรีธวัช จําลอง สมาชิกองค�การบริการส�วนตําบล 

6 ว�าท่ีร3อยตรีชาติชาย    ยอดยิ่ง ผู3นําชุมชน 

7 อาจารย�จุมพล แจ�มศรี 
นักวิชาการ (ข3าราชการบํานาญวัดเนิน
หินแร�) 

 

หมายเหตุ: สนทนากลุ�มเม่ือวันท่ี 11  เมษายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ภาพบรรยากาศการลงสํารวจพ้ืนท่ีศึกษา ชุมชนชาวไทยพวน อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

การสัมภาษณ ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) 
การสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) 

การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค   
(การทําไม�กวาด การทําปลาดู) 

การสนทนากลุ6มย6อย (Focus Group Discussion) 
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ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) และการสัมภาษณ เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

 

 

  

 

 

 

 

                    พระครูบวรธรรมวัฒน�                                         พระครูวิริยานุโยค 

  (เจ3าคณะตําบลกิตติมาศักดิ์ เขต1 เจ3าอาวาสวัดเหล�าเดิ่น)     (เจ3าอาวาสวัดฝAxงคลอง/เจ3าคณะอําเภอปากพลี) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                 นายพิเชียร  ลิมหวังอยู�        นายสุรศักดิ์  สงิห�วิบูลย� (ซ3าย) 
         (รองผู3ว�าราชการ จังหวัดนครนายก)                  (ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก) 
 
 

ภาพท่ี 21 ผู3ให3ข3อมูลหลัก และผู3ให3การสัมภาษณ�เชิง��ก 
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                  ร3อยเอกเจริญ เอ้ือใจ                                  นายสุรศักด์ิ สิงห�วิบูลย� 
         (ปราชญ�ชาวบ3านตําบล หนองแสง)                           (ปราชญ�ชาวบ3านตําบลเกาะหวาย)        
 

 

 

  

 

 

 
                   นายบรรจง  มงคลยา        นายจุมพล  แจ�มศรี 
                       (ผู3ทรงคุณวุฒิ)             (นักวิชาการ) 

 
ภาพท่ี 22 ผู3ให3ข3อมูลหลัก และผู3ให3การสัมภาษณ�เชิง��ก 

 
 
 
 
 
 

 



240 
 

 

 

  

 

 

 

 

                  นายจิตวัฒน�   วิกสิต                              นายสรกานต� แปuวบุญสม 
                (ปลัดจังหวัดนครนายก)                                 (พัฒนาการจังหวัดนครนายก)         
 
  

 

 

  

 

 

 

        นายปราการ  กูลสวัสด์ิ                                       นายนฤพล   สังเกต 

            (เทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายก)                             (รักษาการผู3อํานวยการสํานักงาน 

       การท�องเท่ียว จ.นครนายก) 

 
 

ภาพท่ี 23 ผู3ให3ข3อมูลหลัก และผู3ให3การสัมภาษณ�เชิง��ก 
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   นางสาวกัลยา  ศรีสวัสด์ิ                 อาจารย�ส�งศรี คําเกตุ 
  (หัวหน3าสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอปากพลี)               (นักวิชาการระดับ 8) 
 

 

  

  

 

 

 

 
                 นายพิเชษฐ� รุ�นประพันธ�                                            นายแสงเดือน ช�ออ�วม                

       (นายกองค�การบริการส�วนตําบลหนองแสง)     (องค�การบริการส�วนตําบลหนองแสง หมู� 9) 

 
ภาพท่ี 24 ผู3ให3ข3อมูลหลัก และผู3ให3การสัมภาษณ�เชิง��ก 
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            ว�าท่ีร3อยตรี ชาติชาย ยอดม่ิง                      นางอรพินท� อ�อนปราณี 
           (ผู3นําชุมชน จังหวัดนครนายก)                                             (ชาวไทยพวน) 

    

ชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก 

 

ภาพท่ี 25 ผู3ให3ข3อมูลหลัก และผู3ให3การสัมภาษณ�เชิงลึก 
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ภาพการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมไม3กวาดสร3างสรรค� 

   

   

 

 

 
ภาพกิจกรรมปลาร3าปลาดู 

 
ภาพท่ี 26 การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� 
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ภาพการสนทนากลุ6มย6อย (Focus Group Discuusion) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 27 การจัดการสนทนากลุ�มย�อย (Focus Group Discussion) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดเหล�าเด่ิน 

ตําบลหนองแสง จังหวัดนครนายก  
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิ 
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ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1 
 อาจารย� ดร.นิพล เชื้อเมืองพาน 
 หน�วยงานและสถานท่ีติดต�อได3 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�ศาสตร� มหาวิทยาลัย 

 ราชภัฏนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท� 081 561 8740   
 email: niponphan@yahoo.com 

 วุฒิการศึกษา Ph.D. (Ecotourism) University of Sheffield Hallam, UK.  
 
ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 2 
 อาจารย� ดร.พจนา  บุญคุ3ม 
 หน6วยงานหน6วยงานและสถานท่ีติดต6อได�  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
 ถนนแจ3งวัฒนะ   กรุงเทพมหานคร โทรศัพท�/โทรสาร   02- 5226644 ต�อ 3178 
 วุฒิการศึกษา       
     ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมบริการและการท�องเท่ียว  
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร         
     ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวางแผนและการจัดการการท�องเท่ียว  
 เพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล3อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2550) 
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท�องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ�สิ่งแวดล3อม  
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (พ.ศ. 2545) 
    ปริญญาตรีนิเทศศาสตร� สาขาประชาสัมพันธ� มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2535)           
    อนุปริญญา สาขาธุรกิจการท�องเท่ียว จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม (พ.ศ. 2531)  
 
ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 3 
 อาจารย� ดร.มนัสนันท�   น้ําสมบูรณ� 
 หน�วยงานและสถานท่ีติดต�อได3 ภาควิชา หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร�  
 พระราชวังสนามจันทร� อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท� 0863471250
 โทรสาร 034-219-134 email: nolf_13@hotmail.com 
 ประวัติการศึกษา  
 ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)  จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย (2554) 
 ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร�)  มหาวิทยาลัยมหิดล (2548) 
 ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
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ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 4 
 นายจุมพล แจ�มศรี  นักวิชาการ และข3าราชการบํานาญ (ผู3อํานวยการโรงเรียน 
 บ3านเนินหินแร�) 
 
ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 5 
 นายบรรจง มงคลยง  ผู3ทรงคุณวุฒิ และข3าราชการบํานาญ (ครโูรงเรียนปากพลีวิทยาคม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
คู6มือการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 
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คู6มือการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

 

 

 

 

 

โดย 

นางลักษณา เกยุราพันธ  

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 

 

 

 

 

 

คู6มือการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค   

เป[นส6วนหนึ่งของวิทยานิพนธ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ป\การศึกษา 2558 
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คํานํา 

 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เป�นรูปแบบหนึ่งของการท�องเที่ยวที่มีความสําคัญต�อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ เพราะเป�นการส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาค
ประชาชนในสังคม เพ่ือการอนุรักษ� ฟijนฟู และสืบสานมรดกภูมิปAญญาทางวัฒนธรรมตลอดจนส�งเสริม
วิถีชีวิตในชุมชนให3ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญดังกล�าวได3 ผู 3วิจัยจึงได3พัฒนารูปแบบ      
การจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� 
จังหวัดนครนายก หรือ “ThCLCAPC MODEL” ข้ึนในชุมชนพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียว ซ่ึงรูปแบบดังกล�าว
สามารถนําไปใช3เป�นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริม 
การเรียนรู3ในพ้ืนท่ีอ่ืนท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมกลุ�มเปuาหมาย 
 คู�มือการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�เล�มนี้ 
มีวัตถุประสงค�หลักเพ่ือเผยแพร�ความรู3เก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิง
สร3างสรรค�ท่ีได3มาจากงานวิจัย เพื่อให3ประชาชนที่อยู�อาศัยในแหล�งท�องเที่ยวได3รับความรู3และ
เกิดความเข3าใจในเรื่องการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� และสามารถ
เลือกจัดกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิง
สร3างสรรค�ได3อย�างเหมาะสม 
 ผู3วิจัยในฐานะอาจารย�ผู3สอนได3นํารูปแบบ “ThCLCAPC MODEL” ไปใช3ในพื้นท่ี                          
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน     
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� เพ่ือเป�นการฝ�กปฏิบัติให3แก�ชุมชนซ่ึงเป�นเจ3าของแหล�งท�องเท่ียว 
รวมท้ังเผยแพร�ความรู3ด3านการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมให3ชุมชนเจ3าของพ้ืนท่ีได3
แลกเปลี ่ยนเรียนรู 3ร �วมกัน ทั้งนี ้เป�นการช�วยกระตุ3นให3ชุมชนได3เข3ามามีส�วนร�วมในกิจกรรม                      
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผ�านกระบวนการการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือก�อให3เกิดการกระตุ3นทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีมีอยู�ในชุมชนให3เกิดประโยชน�สูงสุด
โดยไม�ส�งผลกระทบเชิงลบต�อชุมชนและสิ่งแวดล3อมซ่ึงเป�นแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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การจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 

เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเป�นอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ       
เพราะการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข3องกับการเที่ยวชม เรียนรู 3 และมีแหล�งท�องเที่ยว                       
ทางประวัติศาสตร� ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ภูมิปAญญาในการอนุรักษ� ฟijนฟู สืบสาน                      
โดยการนํามรดกภูมิปAญญาทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในชุมชนมาต�อยอดสร3างสรรค�โดยความร�วมมือของ
ชุมชน อีกท้ังยังมีกิจกรรมการท�องเท่ียวท่ีหลากหลายท่ีช�วยดึงดูดความสนใจให3นักท�องเท่ียวมาเท่ียว
ชมพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวโดยตรง เพ่ือสร3างรายได3ให3แก�ชุมชน สังคม และเห็นคุณค�าความสําคัญของ
แหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของไทยเพ่ิมมากข้ึน        
                                                                                                                 
2. วัตถุประสงค ของการจัดกิจกรรม 

2.1 เพ่ือสร3างความรู3ความเข3าใจเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว                         
เชิงวัฒนธรรมเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�  

2.2 เพ่ือให3ผู3 เข3าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู3จากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว                         
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� ไปประยุกต�ใช3ให3เกิดประโยชน�ต�อแหล�งท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตนเอง 

  
3. การดําเนินการจัดกิจกรรม  

3.1 กําหนดการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ในการดําเนินการจัดกิจกรรม                      
ควรเลือกใช3การจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�  
ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีประชาชนและนักท�องเท่ียวในชุมชนเป�นท่ีต้ังของแหล�งท�องเท่ียว   
เชิงวัฒนธรรมสามารถเข3าร�วมกิจกรรมได3 

  การเลือกใช3การจัดกิจกรรมการท�องเที่ยว มีความสอดคล3องกับองค�ประกอบตาม
รูปแบบ ThCLCAPC MODEL ท่ีประกอบไปด3วย 

1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) 
2. C: Creation (การสร3างสรรค�) 
3. L: Learning (การเรียนรู3) 
4. C: Conservation (การอนุรักษ�) 
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5. A: Awareness (ความตระหนัก) 
6. P: Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) 
7. C: Cultural Tourism Activity (กิจกรรม การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) 

   นักวิชาการได3ให3ความหมายของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมไว3ว�า เป�นการท�องเท่ียวเพ่ือ                 
การเรียนรู3 สัมผัส และชื่นชมเอกลักษณ�ของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
การชมงานประเพณีต�าง ๆ ท่ีชุมชนในท3องถิ่นนั้นจัดขึ้นเพื่อให3นักท�องเที่ยวได3เรียนรู3และเกิด                     
ความสนุกสนานเพลิดเพลินภายใต3การจัดการสิ่งแวดล3อมและการท�องเท่ียวท่ีดี รวมถึงการมีส�วนร�วม
ของท3องถิ่นโดยมุ�งเน3นให3มีจิตสํานึกต�อการรักษาสภาพแวดล3อมและวัฒนธรรมอย�างยั่งยืน (World 
Tourism Organization, 1997; Howell, 1989; ชูเกียรติ นพเกตุ, 2542; วรรณา วงษ�วานิช, 2546; 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา, 2548: 12, 14; ราณี อิสิชัยกุล, 2546: 83) 

3.2 ความรู3เก่ียวกับการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� 
1. กําหนดเปuาหมายในการจัดกิจกรรม 
2. ออกแบบ กําหนดกิจกรรมและข้ันตอน 
3. การเรียนรู3และทําความเข3าใจ 
4. การประเมินและเสนอแนวทางการพัฒนา 

3.3 ระยะเวลาการเข3าร�วมกิจกรรม 
  1 วัน 

3.4 วิธีการท่ีใช3ในการเข3าร�วมกิจกรรม 
  ใช3วิธีการบรรยาย การปฏิบัติกิจกรรมโดยเน3นการมีส�วนร�วมของผู3เข3าร�วมกิจกรรม 

3.5 การประเมินผล 
  ใช3การซักถาม การสังเกตพฤติกรรมของผู3เข3าร�วมกิจกรรม และการสอบถาม
ความพึงพอใจ 
 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู�อย6าง
สร�างสรรค   

4.1 วัตถุประสงค�ของการเข3าร�วมกิจกรรม 
เพ่ือนําร�างการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน 

เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก ท่ีสร3างข้ึนไปทดลองใช3 
4.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3

เชิงสร3างสรรค� (ThCLCAPC MODEL) ท่ีพัฒนาข้ึนเป�นรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�
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ท่ีได3จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข3อง จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข3องกับการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมจากการสัมภาษณ�เชิงลึก และจากการลงพ้ืนท่ีศึกษา โดยมีท่ีมาของแนวคิด ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
  2. แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� 
  3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อ 
  4. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
  5. แนวคิดแนวคิดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว 
  ผลการพัฒนารูปแบบ  ได3รูปแบบ  MODEL ท่ีมามีรายละเอียดดังนี้ 

1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) 
2. C: Creation (การสร3างสรรค�) 
3. L: Learning (การเรียนรู3) 
4. C: Conservation (การอนุรักษ�) 
5. A: Awareness (ความตระหนัก) 
6. P: Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) 
7. C: Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) 

  คําอธิบายแนวคิดที่ใช�ในการพัฒนารูปแบบ (ThCLCAPC MODEL) มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. T: Thai Phuan (ชาวไทยพวน) หมายถึง กลุ�มชาติพันธุ�ไทย ใช3ภาษาไทยพวนซ่ึง
เป�นตระกูลภาษาไทย-กะได ซ่ึงอาศัยอยู�ในจังหวัดนครนายก 

2. C: Creation (การสร3างสรรค�) หมายถึง การนําความรู3เก่ียวกับวัฒนธรรมไทยพวน        
ไปต�อยอดให3เกิดผลิตภัณฑ�ใหม� ในการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

3. L: Learning (การเรียนรู3) หมายถึง ความเข3าใจ ความหมาย ความสามารถใน
การเชื่อมโยงความรู3 กับวิถีชีวิต และการนําไปประยุกต�ใช3ให3เกิดประโยชน� 

4. C: Conservation (การอนุรักษ�) หมายถึง การทําให3ในการดํารงชีวิต ภาษา และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรมของชาวไทยพวน ได3รับการสืบทอดสู�ชนรุ�นหลัง 

5. A: Awareness (ความตระหนัก) หมายถึง การท่ีชุมชนและนักท�องเท่ียวเห็น
คุณค�ามีจิตสํานึก มีเจตคติท่ีดี เห็นความสําคัญ และร�วมกันอนุรักษ�แหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ชาวไทยพวน 

6. P: Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) หมายถึง การสร3าง
ความร�วมมือของผู3เก่ียวข3องในชุมชนทุกฝrาย เช�น ผู3นํา ประชาชน หน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค�กรในชุมชนในการทํากิจกรรมการท�องเท่ียวร�วมกัน 
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7. C: Cultural Tourism Activity (กิจกรรม การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) หมายถึง
ลักษณะเฉพาะของการท�องเท่ียวท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการเท่ียวชมศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ประวัติความเป�นมาของชุมชนชาวไทยพวน 

  สรุปท่ีมาของรูปแบบ ThCLCAPC MODEL ในการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก                         

  รูปแบบ ThCLCAPC MODELจากการสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัย และ
ข3อมูลท่ีได3จากการศึกษาในพ้ืนท่ี ประกอบด3วยองค�ประกอบดังนี้  

 
ตารางท่ี 1 สรุปท่ีมาของรูปแบบ ThCLCAPC MODEL 

องค ประกอบ ท่ีมาขององค ประกอบรูปแบบ 

1. T: Thai Phuan(ชาวไทยพวน) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร             
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

2. C: Creation(การสร3างสรรค�) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร            
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

3. L: Learning (การเรียนรู3) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร            
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

4. C: Conservation (การอนุรักษ�) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร               
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

5. A: Awareness (ความตระหนัก) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร               
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ีศึกษา 

6. P: Participation of Community  

(การมีส�วนร�วมของชุมชน) 
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร          
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

7. C: Cultural tourism Activity (กิจกรรม การท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม) 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห�เอกสาร                  
การสัมภาษณ�เชิงลึก และการลงพ้ืนท่ี 

 
หลักการ: กําหนดพ้ืนท่ีแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค�: นํารูปแบบไปใช3ในการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน

ชาวไทยพวน เพ่ือการเรียนรู3อย�างสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก 
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แผนภาพท่ี 1 ThCLCAPC MODEL  

 

5. ปfจจัยความสําเร็จ 
5.1 สภาพการณ�ของการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก                    

มีแนวโน3มทางการท�องเท่ียวท่ีดี เนื่องจากมีสภาพแวดล3อมและทรัพยากรทางการท�องเท่ียว ท่ีหลากหลาย 
และมีความพร3อมในการส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� มีผู3นําชุมชนรับผิดชอบ การท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนท่ีมีประวัติความเป�นมายาวนานกว�า 200 ปc  
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5.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริม
การเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�ที่พัฒนาขึ้นคือ ทีเอ็ชซีแอลซีเอพีซี โมเดล “ThCLCAPC Model”
ประกอบด3วย  7 องค�ประกอบ โดยท่ี Th คือ Thai Phuan (ชาวไทยพวน) C หมายถึง Creation 
(การสร3างสรรค�) L คือ Learning (การเรียนรู3) C คือ Conservation (การอนุรักษ�) A คือ 
Awareness (ความตระหนัก) P คือ Participation of Community (การมีส�วนร�วมของชุมชน) และ 
C คือ Cultural Tourism Activity (กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม) ซ่ึงผลการประเมินรูปแบบ
ท่ีพัฒนาข้ึนโดยผู3ทรงคุณวุฒิอยู�ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

5.3 ผลการทดลองใช3รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายกพบว�า รูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนสามารถนําไปใช3ได3
อย�างเหมาะสมในชุมชนชาวไทยพวน  

5.4 ผลการประเมินรูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน
เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�พบว�า มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช3พัฒนาการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนในทุกองค�ประกอบ โดยมีแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม   
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพื่อส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก                    
ท่ีสําคัญได3แก� การส�งเสริมให3บุคลากรทุกระดับได3รับการอบรมเพ่ือให3ความรู3 สร3างความตระหนักและ
ให3รู3คุณค�าของวัฒนธรรมชาวไทยพวน ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย และส�งเสริมการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง โดยให3มีการจัดต้ังกลุ�ม
ผู3รับผิดชอบจัดทําปuายแหล�งท�องเท่ียวและสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเพ่ือส�งเสริมการจัด
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�ให3มีประสิทธิภาพและสามารถ
ขับเคลื่อนการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวนได3อย�างยั่งยืน 
 
6. ประโยชน ท่ีคาดว6าจะได�รับจากการเข�าร6วมกิจกรรม 

6.1 ผู3เข3าร�วมกิจกรรมได3รับความรู3และมีความเข3าใจเก่ียวกับการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
รูปแบบ ThCLCAPC MODEL ในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

6.2 ผู3เข3าร�วมกิจกรรมสามารถนําความรู3ไปประยุกต�ในการจัดกิจกรรมท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3ได3อย�างหลากหลายและครอบคลุมในแหล�งท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
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7. ตัวอย6างการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวนเพ่ือส6งเสริมการเรียนรู�เชิง
สร�างสรรค จังหวัดนครนายก 

ผลจากการประชุมกลุ�มย�อยในขั้นตอนการเตรียมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3อย�างสร3างสรรค� กําหนดข้ันตอนการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
เพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�ประกอบไปด3วย 4 ข้ันตอนคือ 

1. กําหนดเปuาหมายในการจัดกิจกรรม  
2. ออกแบบ กําหนดกิจกรรมและข้ันตอน   
3. การเรียนรู3และทําความเข3าใจ   
4. การประเมินและเสนอแนวทางการพัฒนา  
ผลท่ีได3จากการประชุมในข้ันเตรียมการในการกําหนดกิจกรรมการท�องเ ท่ียว                      

เชิงวัฒนธรรมเพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� โดยกําหนดกิจกรรมทําไม3กวาดท่ีชุมชน และกิจกรรมปลา
ดูท่ีชุมชนเกาะหวาย เพราะว�าการทําไม3กวาดและการทําปลาดูนี้เป�นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข3องกับ                          
การดํารงชีวิตของชุมชนชาวไทยพวนท้ังในเรื่องภูมิปAญญาอาชีพและวัฒนธรรมเรื่องการถนอมอาหารท่ี
อาศัยภูมิปAญญาของคนในชุมชนท่ีมีการรักษาไว3 และสืบทอดต�อ ๆ กันมาจนถึงปAจจุบัน 
 1. ข้ันการจัดกิจกรรม 
  ผลจากการประชุมในข้ันการเตรียมการ ผู3ร�วมประชุมได3กําหนดข้ันตอนการดําเนิน
กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� 4 ข้ันตอนคือ 

1.1 กําหนดเปuาหมายในการจัดกิจกรรม 
 การกําหนดเปuาหมายเป�นข้ันตอนท่ีสําคัญและเป�นข้ันตอนแรกของการจัด

กิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยพวน ชุมชนจะต3องกําหนดร�วมกันว�า เปuาหมาย
ของการจัดกิจกรรมนั้น เพื่อให3นักท�องเที่ยวได3เรียนรู3หรือได3รับประสบการณ�ใดบ3างจากการมา
ท�องเท่ียว ในแหล�งท�องเที่ยวของชุมชนชาวไทยพวน ยกตัวอย�างเช�น กําหนดเปuาหมายเพ่ือรับรู3
เรื่องราวหรือประวัติความเป�นมาของแหล�งท�องเท่ียว โดยผ�านกิจกรรมนําชมแหล�งท�องเท่ียว การเล�าเรื่อง
โดยมัคคุเทศก� หรือผู3รู3  

1.2 ออกแบบกิจกรรมและข้ันตอนการจัดกิจกรรม 
 การกําหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� กิจกรรมการท�องเท่ียว                    

เชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� โดยกําหนดผู3รู3ท่ีจะถ�ายทอด
ภูมิปAญญา เนื้อหาท่ีจะเรียนรู3 กิจกรรมท่ีให3ผู3เข3าร�วมกิจกรรมลงมือปฏิบัติ โดยการใช3สื่อการเรียนรู3และ
ทรัพยากรท่ีมีอยู�ในชุมชน ตามรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดโดยเรียนรู3กิจกรรม
การทําไม3กวาดในช�วงเช3า กิจกรรมปลาดูในช�วงบ�าย โดยผู3วิจัยมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรม สัมภาษณ�
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และสังเกตผู3เข3าร�วมกิจกรรม รวมท้ังใช3แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู3เข3าร�วมกิจรรมท่ีเป�น
ประชาชนและนักท�องเท่ียว 
 2. เรียนรู�และทําความเข�าใจ  
  ข้ันตอนนี้คือการเรียนรู3และทําความเข3าใจร�วมกัน ลงมือปฏิบัติตามการจัดกิจกรรม
การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน เพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�จังหวัดนครนายก   
 3. เรียนรู�และทําความเข�าใจ 
  ข้ันตอนนี้คือการเรียนรู3และทําความเข3าใจร�วมกันลงมือปฏิบัติตามการจัดกิจกรรมการ
ท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�จังหวัดนครนายก 
 4. สรุปผลท่ีได�และเสนอแนวทางการพัฒนา 
  ในข้ันตอนสุดท3ายของแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค�จังหวัดนครนายกคือการสรุปผล
จากการจัดกิจกรรมด3วยการสัมภาษณ�ประชาชนและนักท�องเท่ียวท่ีมาร�วมกิจกรรมและใช3
แบบสอบถามภายหลังจากการเข3าร�วมกิจกรรม 
  ข้ันการศึกษาผลท่ีได�จากการจัดกิจกรรม 
  ผลจากการทดลองใช3รูปแบบการจัดกิจกรรมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน
ชาวไทยพวนเพ่ือการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� โดยปลาดูและทําไม3กวาด และการทํากิจกรรมทําปลาร3า   
  กิจกรรมไม�กวาดสร�างสรรค  
  ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู3 และผลการประเมินความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู3 กิจกรรมไม3กวาดสร3างสรรค� จากการสัมภาษณ�พบว�า ผู3เข3าร�วม
กิจกรรมได3เรียนรู3การทําผลิตภัณฑ�ท่ีมารออกแบบรูปลักษณ�ท่ีมีสีสันสวยงาม มีขนาดและรูปลักษณ�
ต�างออกไปจากผลิตภัณฑ�ท่ีมีอยู�เดิม ผู3เข3าร�วมกิจกรรมมีความประทับใจ สําหรับผลท่ีได3จากการสอบถาม
ภายหลังจากการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมภูมิปfญญาปลาดู 
  ผลจากการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมภูมิปAญญาปลาดู จากการสัมภาษณ�
ผู3เข3าร�วมกิจกรรม พบว�า ผู3เข3าร�วมกิจกรรมมีความประทับใจในภูมิปAญญาการถนอมอาหารของ
ชาวไทยพวนท่ีสืบทอดกันมาเป�นเวลานาน สามารถนําไปพัฒนาต�อยอดเพ่ือจําหน�ายได3 โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ�และการบรรจุ (Packing) ให3มีความสวยงาม ขนาดเหมาะสําหรับผลจากการสอบถาม
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู3 กิจกรรมภูมิปAญญาปลาดู 
 
8. เครื่องมือ  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและนักท6องเท่ียวท่ีมีต6อการจัดกิจกรรมการท6องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยพวน เพ่ือการเรียนรู�เชิงสร�างสรรค  จังหวัดนครนายก 

 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู3ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      1 (   ) ชาย                    2 (  ) หญิง 
2. อายุ      1 () 20 ปcหรือน3อยกว�า 20 ปc     2 (   ) 21-40 ปc      3 (   ) 41-60 ปc        

           4 (   ) 60 ปcข้ึนไป          
3. อาชีพ/ งานท่ีทํา..........................................................................................                     

 
ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวน 
 

ข3อ รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น3อย 

น3อย

ท่ีสุด 

1. กิจกรรมมีความน�าสนใจ      

2. เนื้อหาง�ายต�อการเรียนรู3      

3. วิทยากรมีวิธีการถ�ายทอดอย�างเหมาะสม      

4. ท�านมีส�วนร�วมในการทํากิจกรรม      

5. กิจกรรมมีประโยชน� สามารถนําไปใช3ได3จริง      

6. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเหมาะสมกับกลุ�มของ
นักท�องเท่ียว 

     

7. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช�วยให3นักท�องเท่ียวรู3จัก                      
ชาวไทยพวนมากข้ึน 

     

8. กิจกรรมท่ีจัดข้ึนช�วยสืบสานอนุรักษ�วัฒนธรรม                  
ชาวไทยพวน 

     

9. ท�านได3เรียนรู3และมีประสบการณ�ใหม�ๆ                  
ทางการท�องเท่ียว 

     

10. ท�านเกิดความประทับใจและต3องการกลับมา                 
เท่ียวอีก 
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ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข3อเสนอแนะอ่ืนๆท่ีมีต�อการพัฒนารูปแบบการท�องเท่ียวเชิง 
            

3.1 วัฒนธรรมชุมชนชาวไทยพวนเพ่ือส�งเสริมการเรียนรู3เชิงสร3างสรรค� จังหวัดนครนายก 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

3.2 สิ่งท่ีควรปรับปรุงในกิจกรรมนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

3.3 ความคิดเห็นและข3อเสนอแนะอ่ืนๆ ถ3ามี (โปรดระบุ) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผู�วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล    นางลักษณา เกยุราพันธ� 
ท่ีอยู�    42/341 หมู�บ3านอรุณทอง 2 ซอยเลียบฝAxงเหนือ 98/1  

ตําบลหนองแขม อําเภอหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 
ท่ีทํางาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ3านสมเด็จเจ3าพระยา  

ถนนอิสรภาพ 15  แขวง หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร   
10600  เบอร�โทรศัพท� 02 473 7000 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2529   ครุศาสตร�บัณฑิต (ค.บ.) สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต 
พ.ศ. 2549   การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาประวัติศาสตร�  

คณะสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
พ.ศ. 2559   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนศึกษา (ปร.ด.) คณะศึกษาศาสตร�   

มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2551   อาจารย�ผู3สอน กลุ�มสาระการเรียนรู3สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2552 – ปAจจุบัน  ตําแหน�ง อาจารย�ผู3สอน ประจําหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
    คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏบ3านสมเด็จเจ3าพระยา 
  
 
 
 
 
 


