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บทคัดย่อ
การวิจัย และพัฒนา นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์ บุรี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนสาคัญในการพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ ๑) การศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน ใช้ การวิจัยเชิงสารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม
ประชากร คือ ผู้ทรงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นาท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา ๒) การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ใช้การวิจัยเชิงสารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ประชากร คือ ผู้ทรงภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ปราชญ์ /ผู้รู้ชาวบ้าน /ผู้นาท้อ งถิ่น และผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา ๓) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากร คือ ไตรพลังในการ
พัฒนาได้แก่ ภาคีวิชาการ ภาคีชุมชน และภาคีนโ ยบาย/ผู้สนับสนุน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ประชุมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้วงจรคุณภาพ P-D-C-A แล้วร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการ
ความรู้ และ ๔) การจัดทาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทอง
เอน ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากร คื อ ไตรพลังในการพัฒนาได้แก่ ภาคีวิชาการ
ภาคีชุมชน และภาคีนโยบาย /ผู้สนับสนุน โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้
วงจรคุณภาพ P-D-C-A แล้วร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้
ผลการวิจัยที่สาคัญ
๑. ทุนทางวัฒนธรรมชาวลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ๑) มี
พุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ๒) ภาษาลาวแง้ว ๓) อาชีพหลักของลาวแง้ว ๔) ประเพณีชาว
ลาวแง้วอันทรงคุณค่า ๕) วิถีชีวิต และ ๖) อาหารพื้นบ้าน
๒. ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน มีโอกาสและความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจการท่องเที่ยว
๓. สามารถพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ ๔ กลยุทธ์ คือ ๑) การพัฒนาส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตา บลทองเอน ๒) การ

ข
พัฒนาการบุคลากรผู้ให้ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ๓) การพัฒนาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน และ ๔) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชนลาวแง้ว
๔. สามารถจัดทาแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมช นบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาว
แง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ ๓ แผน คือ ๑) สาหรับกลุ่มเยาวชน “เที่ยว
บ้านไทย -ลาวแง้วทองเอนกันเด้อ ” ๒) สาหรับบุคคลทั่วไป “ทริปเที่ยวทองเอนอินเทรนจริงเหรอ ”
และ ๓) สาหรับผู้สูงอายุ “เที่ยวทองเอนสุดสุดฟิน”
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวโดยชุมชน, ทุนทางวัฒนธรรม, ลาวแง้ว
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ABSTRACT
The research objectives was to develop community based tourism on the
basis of Laongaew’s cultural capital, Thong-en sub-district, Inburi district,
Singburi province. Survey research, participatory action research (PAR) from key
stakeholders and future search conference (FSC) were used to R&D by PDCA cycle,
Data was analyzed by content analysis
The main findings were:
๑. Laongaew’s cultural capital, Thong-en sub-district, were 1) Buddhism is a
mental attachment, ๒) Laongaew’s language, ๓) Laongaew’s main occupation,
๔) Laongaew’s traditional customs, ๕) Laongaew’s lifestyle, and ๖) Laongaew’s
traditional food
๒. Laongaew’s Cultural Capital, Thong-en Sub-district has the potential and
strength of tourism business.
๓. There were ๔ strategies to develop community based tourism on the
basis of Laongaew’s cultural capital, Thong-en sub-district, such as ๑) the
development of tourism activities to learn the Laongaew’s cultural; ๒) the
development of the knowledge workers in the Laongaew’s cultural; ๓) to improve
the landscape of community attractions; and ๔) to conserve, restore and develop
Laongaew’s cultural capital.
๔. There were ๓ creative tourism plans based on the basis of Laongaew’s
cultural capital, Thong-en sub-district: ๑) for youth. "Ban Thai - Laongaew Thong-en
tour" ๒) For the guests. "Laongaew Thong-en Gold Trips", and ๓) for the elderly. "The
most beautiful Laongaew Thong-en gold fin"
Keywords : community-based tourism, cultural assets, Laongaew
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บทที่ ๑
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ชาวลาวแง้วเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรลาว เดิมมีถิ่นฐานอยู่ในเขต
ชนบทนอกเมืองหรือชานเมืองเวียงจันทน์ (หากเป็นพวกที่อยู่ในเขตเมืองเวียงจันทน์จะเรียกว่า "ลาว
เวียง") จึงเป็นที่มาของชื่อ ลาวแง้ว มีคาบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ พอสรุปได้ว่า ลาวแง้วที่ตาบลทองเอน
เดิมมีถิ่นฐานอยู่ชนบทนอกเขตเมืองเวียงจันทน์ มีทั้งที่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลยและที่อพยพตามกันมา
ตั้งหลักแหล่งอยู่ในที่ราบลุ่มเจ้าพระยาในจังหวัดสิงห์บุรี แล้วอพยพต่อเพื่อหาที่ดินทากินมาอยู่ที่ตาบล
ทองเอนจนถึงปัจจุบัน มีหลักฐานทางโบราณคดี (เช่น พระธาตุเจดีย์วัดไผ่ดา พระธาตุวัดกลาง พระ
ธาตุบ้านกลาง พระธาตุบุญอยู่ เป็นต้น) ทาให้ตาบลทองเอนเป็นที่อยู่ของชาวลาวแง้วเกือบทั้งตาบล มี
การรักษาประเพณีวัฒนธรรมไว้ให้คงอยู่อย่างเป็นรูปธรรมทาให้มีความเป็นปึกแผ่น ซึ่งอั ตลักษณ์ของ
ลาวแง้วตาบลทองเอนที่เป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากคนไทยหรือกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม
เด่นชัดมี ๕ อย่าง คือ
๑. ภาษา: ลาวแง้วทองเอนมีแต่ภาษาพูดไม่มีตัวเขียน ลักษณะเสียงจะแปร่ง ชาวลาวแง้ว
ตาบลทองเอนใช้ภาษาแง้ว ในการติดต่อกับคนกลุ่มเดียวกัน แต่ถ้า พูดกับคนต่างกลุ่มจะใช้ภาษาไทย
กลาง โดยจะสอนลูกหลานให้พูดภาษาลาวแง้วต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยการที่ต้องติดต่อกับคน
ต่างกลุ่มมีมาก ลูกหลาน ได้รับการศึกษามากขึ้น ตลอดจนมีการแต่งงานกับคนไทย มากขึ้น จึงสอน
ลูกหลานและใช้ภาษาไทยกลางแพร่หลาย ขึ้น (นงนุช ปุูงเผ่าพั นธุ์ และปราณี บัวพนัส , สัมภาษณ์
๒๕๕๘)
๒. การแต่งกาย: ในสมัยก่อนชาวล้าวแง้วผู้สูงวัยมักนุ่งซิ่นใส่เสื้อสีอ่อน ในปัจจุบันจะแต่ง
กายเหมือนชาวไทยภาคกลาง เว้นแต่ไปงานฉลองหรืองานเทศกาล หญิงจะใส่ผ้าซิ่นคือผ้าทอบ้านไร่
ใส่เสื้อมีแขนสีอ่อนๆ หรือผ้าลูกไม้ มีเครื่องประดับเป็นเครื่องทองหรือเงิน เพิ่มความสง่าด้วยผ้าสไบปัก
ดิ้นทองดิ้นเงิน หรือผ้าฝูายทอลาย คาดเข็มขัดทับ ประดับผมด้วยดอกไม้หรือปิ่น หรือสวมงอบ ชายใส่
เสื้อคอกลมสีอ่อนๆ แขนสั้นหรือแขนยาว นุ่งโสร่งหรือกางเกงขาก๊วย ทับด้วยเข็มขัดหรือคาดด้วย
ผ้าขาวม้า และอาจใช้ผ้าขาวม้าอีกผืนหนึ่งคาดผมกันผมปรกหน้าหรือกันแสงแดด
๓. อาชีพ /หัตถกรรมครัวเรือน : อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์คือ การสานงอบใบลาน ที่ทาใส่
เองเพื่อกันแดดกันฝนในขณะทางาน (ทานาทาไร่ ) บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟูอน รา เป็นต้น ใน
อดีตทางอบกันเกือบทุกหลังคาเรือน แต่ด้วยภาวะที่การประกอบอาชีพทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป
ปัจจุบันจึงเหลือครัวเรือนที่ผลิตงอบใบลานอยู่ประมาณ ๑๐ ครัวเรือน

๒
๔. อาหาร: อาหารประจาถิ่นได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาจากครอบครัว มีรสชาติจัด เผ็ด
เปรี้ยว เค็ม นัว อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ปลาส้ม ลาบ ก้อย ปุนปล าร้า ลาบมะเขือ ต้มส้มฟัก
ปลาเห็ด น้าพริกผักสดต้ม เป็นต้น ส่วนขนม เช่น ขนมปล้องแขน (ขนมวง) ขนมอึ่งอ่าง ข้าวเหนียว
แดง เป็นต้น
๕. ประเพณี การเล่น การแสดง : ชาวลาวแง้วเป็นคนร่าเริง ชอบสนุกสนานและเล่น
รวมกันเป็นกลุ่มในงานวันสาคัญ เทศกาล ตลอดจนงานประเพณีต่างๆ ที่ เป็นเอกลักษณ์ คือ การ
ทาบุญและการแห่ข้าวพันก้อน การทาบุญวันสารท (ที่ทาในวันเพ็ญกลางเดือนสิบ เรียกว่า สารทลาว )
เป็นต้น ส่วนการเล่นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์และได้ฟื้นฟูขึ้นในปัจจุบันนี้ เช่น การฟูอนงอบ การ
ฟูอนเล็บ และการเล่นเพลงลาวแง้วไปทุ่ง เป็นต้น
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภาองค์กรชุมชนตาบลทองเอนได้จัดทาแผนชุมชนขึ้น และได้พิจารณา
เห็นว่า “ความเป็นลาวแง้ว” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เริ่มลดถอยลง โดยเฉพาะลูกหลานรุ่นใหม่
จึงได้ร่วมกันคิดและวางแผนจะจัดงานเพื่อเป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาว
แง้วทองเอนขึ้น โดยที่ผู้นาและชาวบ้านได้ร่วมใจกันศึกษา /ทบทวนวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของ
ชาวลาวแง้วทองเอนแล้วนามาพลิกฟื้น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าซิ่นเสื้อสีอ่อนและห่มสไบ การฟูอน
การทาอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ (เช่น ปลาส้ม ลาบมะเขือ ปลาเห็ด ขนมสามเกลอ เป็นต้น ) โดยเริ่มจัด
งานในวันเพ็ญกลางเดือนสี่ของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยตอนเช้าพร้อมใจกันไปทาบุญที่วัดดงยาง และตอน
เย็นก็จัดกินข้าว (ที่ต่างคนต่างช่วยกันเตรียมมา ) ร่วมกัน มีการแสดงของชาวบ้านและลูกหลาน โดย
ผู้ใหญ่ปราณี บัวพนัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ และประธานสภาองค์กรชุมชนตาบลทองเอนทาหน้า ที่เป็น
ผู้ประสานงานหลัก ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาร่วมงานกันเป็นจานวนมากต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้อง
พลิกฟื้นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วทองเอนขึ้นมาให้เป็นแกนหลักในการรวมใจรวม
พลังและความภาคภูมิใจของชาวลาวแง้วทองเอนให้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจา
ก
หน่วยงานและองค์กรใดเลยก็ตาม ในการเตรียมการจัดงานครั้งที่ ๒ ในปี พ .ศ. ๒๕๕๕ สานักงาน
วัฒนธรรมอาเภออินทร์บุรีได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานทาให้สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปี พ .ศ.
๒๕๕๖ จังหวัดสิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าม าสนับสนุน
การจัดงานทาให้สามารถจัดงานได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น โดยครูนุงนุช ปุูงเผ่าพันธุ์ ได้ศึกษาประวัติ
และอัตลักษณ์ของลาวแง้วทองเอนและได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่พร้อมทั้ง ใช้เป็นฐานในการจัด
กิจกรรมในงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และได้จัดงานต่อเนื่องมาจนถึงครั้งล่ าสุดเมื่อวันเพ็ญกลางเดือนสี่
ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ (ตรงกับวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ) ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ ๖ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน สื่อสังคม และการบอกต่อกันอย่างกว้างขวาง มีคนมาร่วมงาน
จานวนมาก จนปัจจุบันได้รับการบรรจุไว้เป็นหนึ่งในงานเทศกาลสาคัญของจังหวัดสิงห์บุรี

๓
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็น
เจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน โดย
ครอบคลุม ๕ ด้าน คือ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของจัดการ (วีระพล ทอง
มา, ๒๕๕๑) นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนา สร้างโอกาสให้องค์กรชุมชนมี
บทบาทสาคัญในการกาหนด วางแผนแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้เป็นที่รู้จั
ก มีชื่อเสียง กับ
บุคคลภายนอกทาให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การเข้ามาพักอาศัย และการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ ทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ มีความสามัคคี และมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการต่อไป ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีหลักการที่เป็ นจุดยืนสาคัญ ดังที่
พจนา สวนศรี (๒๕๔๖, หน้า ๑๒) ได้เสนอไว้ คือ ชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามาทีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและกาหนดทิศทาง ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ยกระดับคุณภาพชีวิต มีความยั่งยืน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ก่อให้เกิ ดการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม
เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนใน
ท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วน
สนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน
ความเข้มแข็งของชุมชนจะทาให้ชุมชนสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้ กับคนในชุมชนในการนาเสนอ “ของดี ” ชุมชนให้คน
ภายนอกได้รับรู้ ทาให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟู วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหาร
จัดการและร่วมกันกาหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ชุมชนพร้อมในการนาเสนอและสร้าง
การเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัวสาหรับนักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคนท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ทาให้ชุมชนเกิดความ
ภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการนาเสนอข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน ทาให้เยาวชนคนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง
สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในสิงห์บุรีมีการเติบโตเล็กน้อย ทั้งนี้เนื่องจากสิงห์บุรีเป็น
จังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ จึงเป็นเพียงทางผ่านของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังจังหวัดอื่นใน
ภาคเหนือ ดังนั้นนั กท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้เป็นจุดแวะรับประทานอาหาร หรือร่วมกิจกรรมที่ทาง
จังหวัดจัดขึ้น (เช่น เทศกาลกินปลา พิธีปารุปานัง ห่มผ้าพระนอนจักรสีห์ ณ วัดพระนอนจักรสีห์
วรวิหาร เป็นต้น) แล้วเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ทางภาคเหนือ ทาให้กระแสการเดินทางท่องเที่ยว
ของสิงห์บุรีมีอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๙๖ โดยตลาดหลักยังคงเป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๔๕ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคกลางและกรุงเทพฯ ส่วนผู้เยี่ยมเยือนชาว

๔
ต่างประเทศมีการเติบโตสูงมากถึงร้อยละ ๑๑๙.๒๙ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากป ระเทศญี่ปุน
อเมริกา และอังกฤษ สาหรับพาหนะที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมใช้ในการเดินทาง คือ รถยนต์ส่วนตัว และรถ
โดยสารประจาทาง ในการเดินทางแต่ละครั้งนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพานักเฉลี่ยประมาณ ๑.๕๗ วัน
คงที่เท่ากับปีที่ผ่านมา และการใช้จ่ายแต่ละวันประมาณ ๗๖๒.๗๕ บาท ก่ อให้เกิดรายได้หมุนเวียน
ในแหล่งท่องเที่ยวเท่ากับ ๑๐๑.๐๘ ล้านบาท ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันของนักท่องเที่ยว
ประมาณ ๔๗๖.๒๙ บาท และมีรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวเท่ากับ ๗๙.๐๙ ล้านบาท เมื่อรวม
รายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสิงห์บุรีรวมเป็ นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐.๑๗ ล้านบาท
โดยผู้เยี่ยมเยือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวันประมาณ ๖๐๓.๔๓ บาท ส่วนสถานการณ์ด้านการพัก
แรม พบว่า จานวนห้องพักยังคงมีอัตราคงที่เท่ากับปีที่ผ่านมา คือ ๒๖๔ ห้อง โดยมีอัตราการเข้าพัก
เฉลี่ยร้อยละ ๔๖.๕๖ และนักท่องเที่ยวมีระยะเวลาพา นักเฉลี่ยในสถานพักแรมประมาณ ๑.๘๘ วัน
ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคเดียวกัน ในขณะที่สถานที่พักเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานมีความเป็นธรรมชาติมีจานวนมาก (สิบกว่าแห่ง ) และมีความหลากหลาย
(ทั้งรูปแบบและราคา) ให้นักท่องเทีย่ วให้เลือกตามความต้องการ ดังนั้น จึงชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ
ควรร่วมมือกันในการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย และเตรียมการในการจัดทาแผนการท่องเที่ยวเขิงสร้างสรรค์ที่เป็นที่ต้องการของการ
ท่องเที่ยวในปัจจุบัน
การวิจัยเป็นเครื่องมือเพื่อการบูรณาการในระดับชุมชนหรือพื้นที่
(community/areabased approach) ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นการทางานแบบ "ฐานรากขึ้นสู่ข้างบน " โดย
แสวงหาวิธีการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ และเน้นการเสริมสร้างความเข้มแ ข็งชุมชน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น การวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชน จึงถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง
ที่ชุมชนจะแสวงหาองค์ความรู้ของตนเองเพื่อเปูาหมายในการเข้าไปช่วยจัดการกับสภาพของปัญหา
ด้านทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการฟื้นฟูวัฒนธรรมของชุมชนที่ เคยมีมาตั้งแต่อดีต และ
ในปัจจุบันได้ถูกมองข้ามและเปลี่ยนแปลงไป
จากข้อความโดยสังเขปข้างต้น จะเห็นว่าชุมชนลาวแง้วตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี มีฐานบนทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ที่ชาวลาวแง้วภาคภูมิใจร่วมกันและ
พยายามพลิกฟื้นวัฒนธรรมและพลังของชุมชนจนประสบผลสาเร็จได้ระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็
ได้รับอิทธิพลจากภายนอกชุมชนที่อาจส่งผลกระทบต่อทุนวัฒนธรรมลาวแง้ว (โดยเฉพาะหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ) ในฐานะที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเป็นสถาบันอุดมศึกษ าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงถือเป็นบทบาทและความรับผิดชอบ
อย่างสาคัญในการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้วตาบล
ทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการวิจัยเชิง

๕
ปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (participatory action research: PAR) ที่ทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง (stakeholders)
จะได้มาเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจริงจนสามารถเสริมพลังกัน
(synergy) จนเกิดความเข้มแข็งทั้งฝุายของชุมชน (ในฐานะผู้ปฏิบัติการ ) หน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชน (ในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุน) และหน่วยงาน/องค์กรทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นการใช้การวิจัยเป็น
เครื่องมือเพื่อการบูรณาการในระดับชุมชนหรือพื้นที่ (community/area-based approach) เพื่อ
เปูาหมายในการร่วมมือกันจัดการกับสภาพของปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการฟื้นฟู
วัฒนธรรมลาว แง้วของตาบลทองเอนที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตและในปัจจุบันได้ถูกมองข้ามและ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นหนุนเสริมฐานทุนทาง
วัฒนธรรมของลาวแง้วตาบลทองเอนให้เข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี และสังคมไทยโดยรวมด้วย
คาถามหลักในการวิจัย
๑. ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้วตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีอะไรบ้าง
๒. ชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุ มชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมากน้อยเพียงใด ในเรื่อง
ใดบ้าง และความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้อย่างไร
๓. ชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างไร
๔. แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีควรเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย (major objectives) คือ เพื่อพัฒนาการท่อง เที่ยวโดยชุมชน
บนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยประกอบด้วย
วัตถุประสงค์ย่อย (minor/specific objectives) ๔ ประการ คือ
๑. เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๔. เพื่อจัดทาแผนการท่องเ ที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๖
กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามารถนาเสนอกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังปรากฏในภาพ ๑

ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
SWOT
Analysis

ศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการการท่องเที่ยว

๑) TOWS
Matrix
๒) CANVAS
Model
๓) Marketing
Mix

การพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนลาวแง้ว

จัดทําแผน
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบน
ฐานทุนทางวัฒนธรรม
ลาวแง้ว

การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภาพ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
๑. เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) ที่ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาจริงจนสามารถเสริมพลังกัน
(synergy) จนเกิดความเข้มแข็งทั้งฝุายของชุมชน (ในฐานะผู้ปฏิบัติการ ) หน่วยงานของรัฐและองค์กร
เอกชน (ในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุน) และหน่วยงาน/องค์กรทางวิชาการ
๒. เกิดการบูรณาการในตาบลทองเอน เพื่อเปู าหมายในการร่วมมือกันจัดการกับสภาพของ
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และการฟื้นฟูวัฒนธรรมลาวแง้วของตาบลทองเอนที่เคยมีมาตั้งแต่
อดีตและในปัจจุบันได้ถูกมองข้ามและเปลี่ยนแปลงไป
๓. ใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นหนุนเสริมฐานทุนทางวัฒนธรรมของลาวแง้วตาบล
ทองเอนให้เข้มแข็งแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนลาวแง้ว
ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี และสังคมไทยโดยรวมด้วย

๗
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะได้
แสดงบทบาทและความรับผิดชอบอย่างสาคัญในการ เป็นพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) และจะสามารถนาความรู้และประสบการณ์จาก
งานวิจัยนี้ไปใช้ในการพัฒนาการผลิตบัณฑิตและการบริการสังคมต่อไป

บทที่ ๒
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย และเป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลและอภิปรายผล
ในเรื่องที่ศึกษาดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. ทุนทางวัฒนธรรม
๓. การท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
๕. การท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี
๖. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับ ลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ตําบลทองเอนในอดีตกว่า ๓๐๐ ยังมีสภาพเป็นป่า เริ่มแรกราษฎรจากบ้านสิงห์ วัดโพธิ์ศรี
บ้านสาธุ และวัดม่วง เข้ามาจับจองถากถางพื้นที่เพื่อทํา ไร่ทํานา สมัยนั้นมีต้น "ทอง"ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง
อยู่ริมฝั่งน้ํา ต่อมาตลิ่งถูกน้ํากัดเซาะ ต้นทองค่อยๆ เอนลงมาพาดริมตลิ่งทั้งสองฝั่งเสมือนเป็นสะพาน
ระหว่างชุมชนทั้งสองน้ํามีการสร้างบ้านเรือนมากขึ้นจนเป็นหมู่บ้านใหญ่ เรียกชื่อตามเหตุการณ์ของ
ต้นทองว่า "ทองเอน" ภายหลังยกระดับเป็น "ตําบลทองเอน" มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีหนองน้ําธรรมชาติ
หลายแห่ง พื้นที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม อาชีพหลัก ทํานา ทําสวน ทําไร่ อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์
รับจ้าง มีเขตพื้นที่ที่ติดต่อคือ ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับ ตําบลงิ้ว
ราย อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ทิศตะวันตก
ติดกับ ตําบลท่างาม อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีเส้นทางการเดินทาง โดยใช้ถนนสายเอเชีย
(ทางหลวงหมายเลข ๓๒) จากกรุงเทพฯ ไปทางนครสวรรค์ ถึงแยกสัญญานไฟจราจรอําเภออินทร์บุ รี
ประมาณ หลักกิโลเมตรที่ ๑๖๐ ทางเข้าตําบลทองเอนอยู่ทางด้านขวามือ มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ วัด ในเขตตําบลทองเอนมี ๘ วัด ได้แก่ วัดกษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดํา มิตรภาพที่
๑๘๓) วัดกลาง วัดดงยาง วัดเซ่าสิงห์ วัดพระปรางค์สามยอด (วัดใหม่ ) วัดคลองโพธิ์ศรี วัดล่องกะเบา
วัดเชียงราก

๙

๒. ความรู้เกี่ยวกับชาวลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จากการบันทึกและรวบรวมของ นงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์ (๒๕๕๔) มีรายละเอียดดังนี้
๒.๑ ประวัติความเป็นมาของลาวแง้วตําบลทองเอน
ชาวลาวแง้วที่ตําบลทองเอนนั้นบรรพบุรุษเป็นชนกลุ่มน้อยที่ถูกกวาดต้อนมาจาก
อาณาจักรลาวถิ่น ฐานเดิมก่อนถูกกวาดต้อนมานั้นเป็นชุมชนใหญ่อยู่ใก ล้เขตเมืองเวียงจันทน์เป็น
บริเวณชานเมือง ถูกกวาดต้อนมาเพราะแสงคราม ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ยกทัพไปปราบเจ้าอนุวงศ์ เมื่อได้ชัยชนะให้ทําลายอาณาจักรเวียงจันทน์เพื่อ
มิให้ตั้งตัวได้อีก แล้วกวาดต้อนผู้คนมาไว้หัวเมือง รอบก รุงเทพฯ และโปรดฯ ให้รวมอาณาจักร
เวียงจันทน์เข้ากับอาณาจักรสยาม ดังนั้นชาวลาวแง้วก็คงเข้ามาอยู่ในเมืองไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๖๙–
๒๓๗๐ นี้เอง เมื่อตรวจสออบระยะเวลาขึ้นไปประมาณ ๒–๓ ชั่วอายุคน เหตุที่มีชื่อว่า “ลาวแง้ว ”
ตามคําบอกเล่าของชาวแง้วรุ่นแรกๆ กล่าวว่า เป็นชื่ อที่ชาวเวียงจันทน์รียกขาน ชุมชนกลุ่มนี้ว่า
“แง้ว ” เพราะการออกเสียงของลาวกลุ่มนี้แม้จะคล้ายคลึงกับชาวเวียงจันทน์ แต่สําเนียงเปล่งและ
แปลกไปจากลาวเวียงจันทน์ชาวเมืองหลวง เหตุนี้ชาวลาวในเมืองหลวงจึงเรียกชนกลุ่มนี้ว่า ลาวแง้ว

๑๐
(หากเป็นพวกที่อยู่ในเขตเมืองเวียงจั นทน์จะเรียกว่า “ลาวเวียง”) แนวการสืบค้นประวัติความเป็นมา
ของลาวแง้วตําบลทองเอน จากคําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่บอกไว้เป็น ๓ ทางคือ
แนวที่ ๑ คําบอกเล้าบรรพบุรุษลาวแง้วมาจากเมืองเวียงจันทน์ ทั้งนี“บรรพบุ
้
รุษปู่บอด
คือ ทวดพุดเป็นชาวลาวแง้วรุ่นแรกที่อพยพมาจากประ เทศลาวเมื่อทวดพุด อายุ ๑๖ ปี กําลังจะบวช
เณร แต่ถูกกวาดต้อนเป็นเชลย มาอยู่เมทองไทยที่บ้านสิงห์ แถบวัดสาธุการาม ต่อมาได้แต่งงานกับย่า
ทวดชื่อ ด้ง มีลูกชื่อปู่หวัน (ซึ้งเป็นปู่ของปู่ยอด ) ช่วงระยะเวลาดังกล่าวประมาณสมัยรัชกาลที่ ๓
นั้นเอง นอกจากนี้ท่านยังได้เล่าเ รื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามจนต้องอพยพมาจากถิ่นฐานเดิมมาอยู่
เมืองไทยพอสรุปได้ว่าบรรพบุรุษลาวแง้วที่ตําบลทองเอน อยู่ชนบทนอกเขตเมืองเวียนจันทน์ ถูกกวาด
ต้อน พวกลาวถูกกวาดต้อนมาครั้งนั้นมีหลายกลุ่ม หลายสาย พวกลาวแง้วในจังหวัดสิงบุรี ครั้งแรกมา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ตําบลโพงหางเสือ บ้านสิงห์ (อยู่ในแถบวัดสาธุการาม อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ในปัจจุบันนี้ ) ต่อมาบางส่วนก็อพยพแยกย้ายลงมาตามลําน้ําเจ้าพระยา ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อําเภอ
อินทร์ แถบวัดม่วง วัดโพธิ์ศรี แล้วขยับขยายมาอยู่ที่ตําบลทองเอนในปัจจุบันนี้ พ่อแกแม่เฒ่าได้เล่าถึ ง
ความเป็นมาของชาวแง้วที่ตําบลทองเอน กล่าวถึงบรรพบุรุษต้นตระกูลของชาวทองเอน ที่อพยพมา
จากบ้านสิงห์ โพงหางเสือ ล่องเหนือจากลําน้ําเจ้าพระยามาอยู่ที่วัดม่วง วัดโพธิ์ศรีในอําเภออินทร์บุรี
ต่อมาจํานวนคนมากขึ้นที่ดินทํากินไม่พอจึงหักร้างถางพงเพื่อทํานาทําไร่แถบลํารางที่ตํา บลทองเอน
แล้วตั้งหลักปักฐานมีลูกหลานสืบมา”
แนวที่ ๒ การสืบค้นจาก คําบอกเล่า บรรพบุรุษลาวแง้วทองเอน มาจากกลวงพระ
บางจากคําบอกเล่าของ พระภาวนาวิสุทธิเถระ (อดีตคือ พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์ นามเดิม รด
ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี ตําบลอินทร์ อําเภออินทร์บุรี (๒๕ ธันวาคม ๒๔๕๒–๑๖ พฤษภาคม
๒๕๕๔) ท่านได้กล่าวว่า บรรพบุรุษของท่านและกลุ่มชาวลาวแง้ว ว่าอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง
ดังนี้ “ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตําบลพังคี แขวนเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ประมาณปี พ .ศ. ๒๓๗๐
ลาวเวียงจันทน์ และลาวหลวงพระบางแข็งเมืองต่อไทย พระบาทสมเด็จระนั่งเ กล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่
๓ โปรดฯ ให้ยกกองทัพไปปราบปรามจนหัวเมืองลาวสงบราบคาบ และกวาดต้อนครอบครัวลาวให้
อพยพลงอยู่เมืองไทยในครั้งนั้นครอบครัวลาวแง้ว ตําบลพังคี ก็กวาดต้อนมาด้วย ” จากคําบอกเล่า
ของแม่เฒ่าแดง (คุณยายของท่าน) ได้เล่าให้ท่านฟังว่า “ครอบครัวชาวบ้านพั งคีที่ถูกกวาดต้อนมา
คราวนั้นมีหัวหน้าใหญ่ ชื่อพ่อเฒ่าปักจาส่วนแม่ของแม่เฒ่าแดง ซึ่งอพยพมาครั้งนั้นชื่อแม่เฒ่าขวด
เวลานั้นอายุ ๑๑ ขวบ เขาให้ถือกระบั้งน้ํากับแบกดุ้นไฟอันหนึ่งเท่านั้น เดินทางรอนแรม มาประมาณ
๒ เดือนเศษ” “ครั้นเมื่อถึงเมืองอินทร์บุรี มาเห็นที่ตรงนี้ทําเลดีเหมาะสมที่จะพักอาศัย เป็นที่ทํามาหา
กินต่อไปพ่อเฒ่าบักจาจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ เมืองอินทร์ตั้งแต่นั้น ครอบครัวบักจาจึงตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้าน
บางกะปี คือแถบวัดม่วง วัดโพธิ์นี้ส่วนครอบครัวอื่น เช่น ครอบครัวเชียงปา ไปตั้งรกรากอยู่บ้านทอง
เอนบ้างบ้านปลาไหลบ้างบ้านสิงห์อําเภอบางระจันบ้าง”

๑๑
แนวที่ ๓ การสืบค้นจาก คําบอกเล่า บรรพบุรุษแง้วทองเอน มาจากลาว นอกจากนี้
การสืบค้น และการสัมภาษณ์ จากผู้เฒ่าผู้แก่ในตําบลทองเอนอีกหลายท่าน ล้วนให้การตรงกันว่า .รุ่น
ปู่ ย่า ถูกกวาดต้อน อพยพมาจากเมืองเวียงจันทน์ ” ได้ข้อสรุป ดังนี้ ๑) พวกลาวถูกกวาดต้อนมาครั้ง
นี้หลายกลุ่ม หลายสาย และหลายคราวทยอยกันเดินทางมาสู่ประเทศไทย แล้วแยกย้ายกันไปตามที่
ต่างๆ เช่น ลพบุรี ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี พวดลาวแง้วจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งแรกตั้งถิ่นฐาน
อยู่ที่ตําบลโพงพางเสือ บ้านสิงห์ (อยู่แถบวัดสาธุการาม อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน )
ต่อมาบางส่วนก็อพยพแยกย้ายลงมาตามลําน้ําเจ้าพระยาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่อําเภออินทร์ แถบวัดม่วง
วัดโพธิ์ศรี แล้วขยับขยายมาอยู่ที่ตําบลทองเอนในปัจจุบัน ๒) ชาวลาวแง้วทองเอนมีเชื้อสายจากลาว
เวียงจันทน์ และหลวงพ ระบาง ถูกกวาดต้อนกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ด้วยการเดินเท้าเข้ามา
ตามเส้นทางเดินทัพ มีหลายกลุ่มไล่หลังกันมา มีระยะห่างกัน ๑ วัน ถึง ๒-๓ วันบ้าง ใช้เวลารอนแรม
มาประมาณ ๒-๓ เดือนเศษ เมื่อเข้าสู่เขตไทยแล้วแยกย้ายกันหาแหล่งพักพิงอาศัยโดย ยึดแหล่งน้ํา
เป็นทําเลสําคัญ มีลูกหลานสืบมา เป็นคนไทยเชื้อสายลาวแง้วในตําบลทองเอนกระทั่งปัจจุบัน ๓) ถิ่น
ฐานเดิมเป็นไปได้ว่าอาจมีชาวลาวจากเมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ และหัวเมืองต่างๆ เช่น
เมื่อเกณฑ์ผู้คนมาจากหัวเมืองต่างๆ จึงให้ตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีสงคราม ชายจึ งถูก
เกณฑ์ไปรบ เมื่อรบแพ้จึงถูกกวาดต้อนมา สรุปได้ว่าลาวแง้วกลุ่มนี้น่าจะอยู่ที่นอกเมืองเวียงจันทน์
อย่างน้อยช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนถูกกวาดต้อนมาอยู่ในประเทศไทย และ ๔) การเข้ามาสู่อาณาจักรไทย
ของกลุ่มลาวแง้วทองเอน ด้วยเหตุผลของสงครามเมื่อบรรพบุรุษลาวแง้วที่ตําบลทอ งเอน มีถิ่นฐานอยู่
ในแถบเมืองเวียงจันทน์ หรือละแวกใกล้เคียงจากอาณาจักรลาวถูกกวาดต้อนมาในครั้งสงครามสมัย
เจ้าอนุวงศ์ กับสยาม ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ พระองค์โปรดฯ ให้พระยาสุภาวดีเป็นแม่ทัพยกไปปราบได้
ชัยชนะแล้วทําลายเมือเวียงจันทน์ พร้อมกับกวาดต้อนผู้ตนมาเป็นเชลยแล ะเพื่อป้องกันมิให้พวกลาว
แข็งเมืองอีก
๒.๒ ถิ่นฐานของลาวแง้วตําบลทองเอน
ชาวลาวแง้วอาศัยอยู่ที่ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ที่มาของชื่อ
ตําบลทองเอน โดยเดิมเป็นที่รกร้าง อยู่ห่างจากแม่น้ําเจ้าพระยาไปทางทิศตะวันออก เดิมมีคนไทย
อาศัยอยู่บ้าง โดยอา ศัยน้ําจากบึงโพธิ์เรียน บึงอ้อ ลํารางทองเอนที่เป็นแอ่งน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่
หน้าน้ํามีน้ําขังมาก ต่อมาชาวลาวแง้ว ที่ถูกกวาดต้อนมาจากนอกเมืองเวียงจันทน์ อพยพและแยกย้าย
มาจากบ้านสิงห์ โพงหางเสือ วัดม่วง วัดโพธิ์ศรี เข้ามาจับจองที่หักร้าง ถางป่า เข้าอาศัยตั้งเป็นชุม ชน
ใหญ่ โดยอาศัยแหล่งน้ําดังกล่าว ส่วนลํารางทองเอนนั้น ที่ริมลํารางมีต้นทองกวาวที่ชาวไทยดั้งเดิม
เรียกชื่อสั้นๆ ว่า ต้นทอง มีลําต้นใหญ่เป็นโพรงและคดโค้ง เอนขนานไปกับพื้นดิน จากลํารางด้าน
เหนือ ทอดยาวไปทางใต้ เป็นสะพานข้ามลํารางได้ จึงเรียกดินแดนนี้ว่า “ทองเอน”

๑๒
ทองเอนเป็นชื่อตําบลหนึ่งในสิบตําบลของอําเภออินทร์บุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
ของที่ว่าการอําเภอ และอยู่คนละฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยา ห่างจากตัวอําเภออินทร์บุรี ประมาณ ๘
กิโลเมตร มีพื้นที่ราว ๖๐.๘๐ ตารางกิโลเมตร (ประมาณ ๓๘,๐๐๑ ไร่) มีประชากรประมาณ ๘,๐๐๐
คน (ประมาณ ๓,๐๐๐ ครัวเรือน) ประชากรร้อยละ ๘๐ เป็นคนไทยเชื้อสายลาวแง้ว ที่อพยพมาจาก
นอกเมืองของเวียงจันทน์ สมัยรัชกาลที่ ๓ เรียกตนเองว่า ชาวลาวแง้ว
๒.๓ หลักฐานทางโบราณคดีที่ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑) พระธาตุเจดีย์วัดไผ่ดํา สร้างในสมัยอยุธยา เ ป็นเจดีย์รูปทรงระฆังคว่ําและเป็น
เจดีย์เก่าที่ยังคงลักษณะ สมบูรณ์กว่าเจดีย์องค์อื่นๆ ในละแวกวัดใกล้ๆ กัน จากการเล่าของคนเก่า
พบว่าเป็นเจดีย์ที่ปล่อยให้ร้างอยู่ในป่าไผ่ดํา โดยขาดคนสนใจ จนกระทั่งราว พ .ศ. ๒๔๖๕–๒๔๖๙ ได้
มีพระภิกษุมาจําพรรษาอยู่ในวัดไผ่ดําแต่ก็ไม่ได้รั บความสนใจเท่าที่ควร ซ้ํายังยังถูกนักเลงของเก่าขุด
หาของเก่าในเจดีย์ทําให้รูปเจดีย์เอียงและอิฐบางส่วนชํารุดเสียหาย จนกระทั่ง พ .ศ. ๒๔๗๐ สมเด็จ
พระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ โปรดให้คณะสงฆ์ปกครองคณะธรรมยุตมาปกครองวัดนี้ โดยมี
พระครูประพัฒนสีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน ) เป็นเจ้ าอาวาสรูปแรก องค์เจดีย์จึงได้รับการดูแลบ้างเท่าที่
ภูมิปัญญาและความสามารถในสมัยนั้นจะทําได้ องค์เจดีย์ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อ พ .ศ. ๒๕๑๕
โดยเจ้าอาวาสคือพระครูประพัฒนศีลคุณ และพระญาณวิริยาจารย์
(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร )
ปัจจุบันดํารงสมณศักดิ์ที่พระธรร มเจติยาจารย์ ) ได้ร่วมกับคณะชาวบ้านไผ่ดําร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์
โดยก่ออิฐเป็นรูปฐานสี่เหลี่ยมรอบองค์เจดีย์ที่ชํารุดไปเพื่อไม่ให้องค์เจดีย์ทรุดลงไปอีกและสร้างซุ้ม
พระด้านทิศใต้ติดกับองค์เจดีย์เพื่อกันไม่ให้องค์เจดีย์พังทลาย ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ชาวบ้านไผ่ดําได้ร่วมกัน
บูรณะพื้นเจดีย์ โดยการวางอิฐตัวหนอนสีแดงรอบพื้นเจดีย์และทํากําแพงล้อมรอบใหม่

เจดีย์เก่า (ก่อนการบูรณะ)

เจดีย์ปัจจุบัน (หลังการบูรณะ)

๑๓
๒) พระธาตุวัดกลาง ต้นลีลาวดี ๒ ต้น ที่เกิดบนพระธาตุนี้ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังว่า
“เห็นมาแต่เด็ก จนแก่ ต้นก็โตได้เพียงเท่านี้ ไม่ใหญ่ขึ้นอีก ” นับว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ก็อยากเห็น
รูปภาพเก่าๆ ไว้พอเป็นหลักฐานยืนยัน ถ้ามีนักท่องเที่ยวมาชม จะได้พูดได้อย่างเต็มปากอย่างภูมิใจใน
แหล่งท่องเที่ยวทองเอน

๓) พระธาตุบ้านกลาง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ ๓ ข้างๆ ศาลากลางหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้
ฟังเสมอว่า “จะมีแสงไฟประหลาดพุ่งออกจากพระธาตุเก่านี้แล้วลอยตัวจากพระธาตุนี้ไปยังเจดีย์เก่า
ของวัดกลาง แล้วก็ลอยต่อไปยังวัดไผ่ดํา” จนเป็นที่เล่าขานของความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบของอภินิหาร
เหนือสิ่งอื่นใด ก้อนอิฐ ก้อนหินเหล่า นี้ เป็นเสมือนหนึ่งตัวแทนของคนยุคก่อนที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆ และ
ล้ําค่าให้กับลูกหลานไว้เป็นความทรงจําว่า “มีบรรพบุรุษเคยอยู่ที่นี่ เราพึงรักษาที่นี่ให้คงอยู่ตลอดไป”

๔) พระธาตุบุญอยู่ พ่ออุทัย พรหมสโร ได้แนะนําพระธาตุโบราณที่ตั้งอยู่ท่ามกลาง
ทุ่งนาของหมู่ที่ ๔ ในพื้นที่นาของคุณตา “บุญอยู่ บุญทัน ” จากร่องรอยที่พบ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น
พระธาตุในรูปแบบของเจดีย์ที่คนในอดีตได้ก่อสร้างขึ้นตามความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือและจาก
การสังเกตรอบๆ บริเวณเป็นลักษณะดินโพนที่มีขนาดใหญ่ ให้เห็นเป็นร่องรอยของเจดีย์เก่าแก่
มี
ต้นไม้ปกคลุมให้ความร่มเย็นท่ามกลางแสงแดด และน่าเสียดายพระธาตุโดนนักเลงของเก่ามาขุดหา
พระหรือของเก่าไปขาย

๑๔

๒.๔ การแต่งกายของคนไทย-ลาวแง้วในสมัยก่อน
ชาย: ใส่เสื้อคอกลมสีอ่อนๆ แขนสั้น หรือแขนยาวก็ได้ แล้วนุ่งโสร่งหรือกางเกง
ขาก๊วย ทับด้วยเข็มขัดหรื อคาดด้วยผ้าขาวม้า และอาจใช้ผ้าขาวม้าอีกผืนหนึ่งคาดผมกันผมปรกหน้า
หรือกันแดด เช็ดหน้าหรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัด ปัดแมลง หรือไล่ยุง ห่มกันลม กันฝน ก็ได้
ทรงผม ตัดสั้นหรือรองทรง ประแป้งหน้าลาย ผมใส่น้ํามันเยิ้มเพื่อจัดทรง
หญิง: สูงวัย ใส่เสื้อสีอ่อน นุ่งโจงกระเบนสีเดียว เช่น ดํา น้ําตาลเขียวแก่ เป็นต้น ตัด
ผมสั้น เรียก ทรงดอกเลา มีผ้าบางๆ สีขาว พาดไหล่ หรือผ้าสไบ เพื่อไหว้กราบพระ หรือเพื่อคลุมไหล่
คลุมเสื้อที่ใช้ผ้าเนื้อบาง เครื่องประดับนิยมใส่กําไลสายสร้อย ใส่ตุ้มหูเป็นแบบตุ้มกลม ห้อยเรียกว่า
อีด๊อก คาดเข็มขัดเงินหรือนากหรือทอง แล้วยังใช้คล้องพวงกุญแจไว้ข้างๆ เอว และร้อยสตางค์แดง
เป็นพวง มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอวหรือถือ เพื่อใช้เช็ดเช็ดหน้าหรือปากเวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัดปัด
แมลงหรือยุงก็ได้ บางครั้งทัดผมด้วยดอกไม้ ทาแป้งร่ํา น้ําอบน้ําปรุงหอมกรุ่น

ภาพนี้ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐
หญิง : วัยกลางคน : แม่บ้าน หญิงที่แต่งงาน แล้ว ใส่เสื้อหูกะแต๋ง (สายเดี่ยว ) หรือ
เสื้อคอพวง นุ่งซิ่น หากอยู่ในบ้านใช้ผ้าคาดอก (แบบเกาะอก) หากแต่งตัวออกนอกบ้าน จึงใส่เสื้อคอ
พวง หรือเสื้อมีคอ มีแขน นุ่งผ้าซิ่น คาดด้วยเข็มขัดเงินทองหรือนาก ใส่เครื่องประดับ เช่น สายสร้อย
ใส่ตุ้มหู (อีด๊อก) หรือคาดผ้าสไบ เพื่อไหว้กราบพระ หรือเพื่อคลุมไหล่ คลุมเสื้อที่ใช้ผ้าเนื้อบาง

๑๕
นอกจากนี้เข็มขัดยังใช้คล้องพวงกุญแจไว้ข้างเอว และร้อยสตางค์แดง มีผ้าเช็ดหน้า
เหน็บเอว หรือถือ เพื่อใช้เช็ดเช็ดหน้า หรือปาก เวลาเคี้ยวหมาก หรือใช้พัด ปัดแมลง หรือยุงก็ได้
หญิง : สาวรุ่น หญิงงามที่ยังไม่ได้แต่งงาน
ใส่เสื้อสีอ่อน มีแขน มีคอ นุ่งผ้าซิ่นลายขวาง หรือผ้าทอบ้านไร่ สีสันสวยงาม หากอยู่
ในบ้านอาจใส่ใส่เสื้อคอพวงเครื่องประดับ ใส่เครื่องประดับ เช่น กําไล สายสร้อย ใส่ตุ้มหู (อีด๊อก) คาด
ด้วยเข็มขัดเงินทองหรือนาก มีผ้าเช็ดหน้าเหน็บเอว หรือถือ เพื่อใช้เช็ดเช็ดหน้า บางครั้งทัดผมด้วย
ดอกไม้ ทาแป้งร่ํา น้ําอบน้ําปรุงหอมกรุ่น
เมื่อมีงานบุญ งานมงคลหรืองานฉลองจะแต่งกายสวยงาม ถือว่าเป็นการแต่งอวด
ประกวดกัน เพิ่มความหรูหรา สง่างาม ด้วยการห่มสไบเฉียงไหล่ ปักดิ้น เงิน หรือดิ้นทองหรือผ้าทอ

ภาพนี้ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
เด็กชาย: ไว้จุก ไว้โก๊ะ หรือไว้เปีย นิยมใส่กางเกงขาสามส่วน เสื้อผ้าเนื้อนุ่ม สีอ่อนๆ
เด็กหญิง : ไว้จุกหรือไว้โก๊ะ ใส่ผ้าซิ่น เสื้อหูกะแต๋ง หรือเสื้อคอพวง (สายเดี่ยว) หรือ
เสื้อมีคอ มีแขน เป็นผ้าฝ้ายเนื้อนุ่ม สีอ่อนๆ นิยมใส่จับ ปิ้ง เงิน หรือทอง หรือตะกั่ว แล้วแต่ฐานะ
ของแต่ละคนและครอบครัว

ภาพนี้ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

๑๖
๒.๕ อัตลักษณ์ลาวแง้ว
อัตลักษณ์ของลาวแง้วตําบลทองเอนที่เป็นลักษณะเฉพา ะที่แตกต่างไปจากคนไทย
หรือกลุ่มอื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมเด่นชัดมี ๕ อย่าง คือ
๒.๕.๑ ภาษา: ลาวแง้วทองเอนมีแต่ภาษาพูดไม่มีตัวเขียน ลักษณะเสียงจะแปร่ง
ชาวลาวแง้วตําบลทองเอนใช้ภาษาแง้ว ในการติดต่อกับคนกลุ่มเดียวกัน แต่ถ้าพูดกับคนต่างกลุ่มจะใช้
ภาษาไทยกลาง โดยจะสอนลูกหลานให้พูดภาษาลาวแง้ว ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยการที่ต้อง
ติดต่อกับคนต่างกลุ่มมีมาก ลูกหลานได้รับการศึกษามากขึ้น ตลอดจนมีการแต่งงานกับคนไทย มากขึ้น
จึงสอนลูกหลานและใช้ภาษาไทยกลางแพร่หลาย ขึ้น (นงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์ และปราณี บัวพนัส ,
สัมภาษณ์ ๒๕๕๘)
๒.๕.๒ การแต่งกาย : ในสมัยก่อนชาวล้าวแง้วผู้สูงวัยมักนุ่งซิ่นใส่เสื้อสีอ่อน ใน
ปัจจุบันจะแต่งกายเหมือนชาวไทยภาคกลาง เว้นแต่ไปงานฉลองหรืองานเทศกาล หญิงจะใส่ผ้าซิ่นคือ
ผ้าทอบ้านไร่ ใส่เสื้อมีแขนสีอ่อนๆ หรือผ้าลูกไม้ มีเครื่องประดับเป็นเครื่องทองหรือเงิน เพิ่มควา มสง่า
ด้วยผ้าสไบปักดิ้นทองดิ้นเงิน หรือผ้าฝ้ายทอลาย คาดเข็มขัดทับ ประดับผมด้วยดอกไม้หรือปิ่น หรือ
สวมงอบ ชายใส่เสื้อคอกลมสีอ่อนๆ แขนสั้นหรือแขนยาว นุ่งโสร่งหรือกางเกงขาก๊วย ทับด้วยเข็มขัด
หรือคาดด้วยผ้าขาวม้า และอาจใช้ผ้าขาวม้าอีกผืนหนึ่งคาดผมกันผมปรกหน้าหรือกันแสงแดด
๒.๕.๓ อาชีพ /หัตถกรรมครัวเรือน : อาชีพที่เป็นเอกลักษณ์คือ การสานงอบใบลาน
ที่ทําใส่เองเพื่อกันแดดกันฝนในขณะทํางาน (ทํานาทําไร่ ) บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟ้อน รํา เป็น
ต้น ในอดีตทํางอบกันเกือบทุกหลังคาเรือน แต่ด้วยภาวะที่การประกอบอาชีพทางการเกษตร
เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันจึงเหลือครัวเรือนที่ผลิตงอบใบลานอยู่ประมาณ ๑๐ ครัวเรือน
๒.๕.๔ อาหาร: อาหารประจําถิ่นได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาจากครอบครัว มีรสชาติ
จัด เผ็ด เปรี้ยว เค็ม นัว อาหารที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ ปลาส้ม ลาบ ก้อย ป่นปลาร้า ลาบมะเขือ ต้ม
ส้มฟัก ปลาเห็ ด น้ําพริกผักสดต้ม เป็นต้น ส่วนขนม เช่น ขนมปล้องแขน (ขนมวง) ขนมอึ่งอ่าง ข้าว
เหนียวแดง เป็นต้น
๒.๕.๕ ประเพณี การเล่น การแสดง: ชาวลาวแง้วเป็นคนร่าเริง ชอบสนุกสนานและ
เล่นรวมกันเป็นกลุ่มในงานวันสําคัญ เทศกาล ตลอดจนงานประเพณีต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ คือ การ
ทําบุญและการแห่ข้าวพันก้อน การทําบุญวันสารท (ที่ทําในวันเพ็ญกลางเดือนสิบ เรียกว่า สารทลาว )
ส่วนการเล่นการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์และได้ฟื้นฟูขึ้นในปัจจุบันนี้ เช่น การฟ้อนงอบ การฟ้อนเล็บ
และการเล่นเพลงลาวแง้วไปทุ่ง ซึ่งมีเครื่องดนตรี คือ แคน ระนาด กลอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ เป็นหลัก

๑๗
๒.๖ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๖.๑ การสานงอบ เป็นอาชีพที่เป็นอัตตลักษณ์ของชาวลาวแง้วตําบลทองเอน
คือ “การสานงอบใบลาน ” งอบ เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวลาวแง้วทองเอนทําเองใส่
เอง เพื่อกันแดดกันฝน ยามไปทํางาน ทํานา ทําไร่ บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟ้อนงอบ เป็นต้น

๒.๖.๒ ตะกร้า ฝีมือจากการสานของชาวบ้านที่ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อทํา
เวลาให้เกิดประโยชน์

๒.๖.๓ ปลาร้ารําข้าว ที่หมู่ที่ ๓ กลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันในยามว่างนําปลา มาหมัก
และผลิตเป็นปลาร้ารําข้าวอันเป็นสูตรโบราณ อันเป็นส่วนหนึ่งการถนอมอาหารจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน การทําปลาร้ารําข้าว มีส่วนผสม ประกอบด้วย ปลา เกลือสมุทร และรําข้าว ซึ่งในขั้นตอน
สุดท้าย ต้องหมักทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน จึงจะนํามาประกอบอาหารทานได้ ส่วนเมนูอาหารที่ปล า
ร้านํามาประกอบนั้นสามารถใช้ในอาหารได้เกือบทุกชนิด ขึ้นอยู่กับความชอบและพอใจ โดยอาจจะ

๑๘
ต้มใส่แกงป่า แกงอ่อม จ่อม น้ําพริก ปลาร้าส้มตํา โดยเฉพาะใส่กับน้ําพริกปลาร้า แล้วจิ้มกับมะเขือ
เปราะจะแซ่บนัวร์เลยทีเดียว

๒.๖.๔ ปลาส้ม การทําปลาส้มจากภูมิปัญญาลาวแง้วตํา บลทองเอน มีส่วนประกอบ
สําคัญจากปลาตะเพียนเกลือ ข้าวสุก และกระเทียม มีขั้นตอนวิธีการทําปลาส้ม โดยเริ่มจากการล้าง
ทําความสะอาดปลา เอาไส้ออกให้หมด ใช้มีดบั้งที่ตัวปลา ผสมเกลือกับน้ําเปล่า คนให้ละลาย นําปลา
มาแช่ในน้ําเกลือประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง หรือใช้มือจับดูปลาให้ปลามีลักษณะแข็งๆ พอแช่ได้ที่นํามาล้าง
น้ําเปล่าทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ํา คลุกกับข้าว กระเทียม นําไปบรรจุลงในถุงพลาสติก ทิ้งไว้ประมาณ ๔-๕
วัน จนมีรสเปรี้ยว ก็สามารถนําไปทอดก่อนรับประทาน

ผู้ทรงภูมิปัญญาคนสําคัญ ได้แก่ นางสาวปราณี จันทร์เพ็ง และนางสาวมาลี
แก้วเหล็ก (บ้านเลขที่ ๑๔๗/๑ หมู่ ๔ โทร ๐๘๔-๗๗๕-๓๘๔๕ ๐๘๗-๔๐๐-๕๕๔๓)
๒.๖.๕ น้ําพริกปลาร้าสับกับน้ําพริกแดงสด กลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ ๔ ได้รวมกลุ่มผลิต
น้ําพริกปลาร้าสับกับน้ําพริกแดงสดออกท้องตลาดเป็นอาชีพเสริมหารายได้พิเศษ โดยร่วมกันออกแรง
ผลิตน้ําพริกสู้ชีวิต เพราะสุดทนกับส ภาพความแห้งแล้งของหน้านา รับประทานกับมะเขือสด พร้อม
กับข้าวหอมมะลิร้อนๆ รสชาติอร่อย ตั้งร้านขายยามเช้าที่สะพานบริเวณหน้าวัดไผ่ดําและวางจําหน่าย
ที่ร้านขายของชําน้องตาลหน้าวัดไผ่ดํา ราคาจําหน่าย ทั้งเป็นกล่องและถุง

๑๙

๒.๖.๖ ขนมไทยๆ แบบทองเอน
๑) ขนมโบราณ

บ้านกลาง หมู่ ๒ เส้นทางจากวัดกลาง ไปตลาดดงยางถนนเลียบริมคลอง
ชลประทาน ขนมทําเองจากสูตรดั้งเดิม ตั้งแต่ยังรุ่นสาว ที่ต้องตั้งเตาก่อไฟทําขนม ณ บัดนี้ก็ยังคง
เอกลักษณ์ขายแบบดั้งเดิม แม้แต่ชื่อของขนมที่นั่งๆ ทําขายอยู่ทุกวัน คนยังต้องมาบอกว่าเปลี่ยนชื่อ
แล้วนะตามสมัยนิย ม ขนมของยายที่ทําขาย เช่น ขนมอีตุย (ชื่อเดิม ) ชื่อใหม่ ซาลาเปาไข่หวาน
ขนมไข่เหี้ย (ชื่อเดิม) ชื่อใหม่ ขนมไข่หงษ์ ขนมข้าวเม่า ขนมมันทอด
๒) ขนมหวานแปรรูปจากพืชผลทางการเกษตร เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๔๖ โดยสํานักงานเกษตรอําเภออินทร์บุรี ดําเนินการ แปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
เช่น เผือกฉาบ มันเทศฉาบ กล้วยฉาบ ฟักทอง ถั่วลิสง ลูกเดือย และอื่นๆ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสีย เป็น
การถนอมอาหารแบบธรรมชาติแบบดั้งเดิม และได้พัฒนาเป็น “วิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทอง
เอน” ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

๒๐
๒.๗ การพลิกฟื้นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วทองเอน
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ สภาองค์กรชุมชนตําบลทองเอนได้จัดทําแผนชุมชนขึ้น และได้
พิจารณาเห็นว่า “ความเป็นลาวแง้ว ” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เริ่มลดถอยลง โดยเฉพาะ
ลูกหลานรุ่นใหม่ จึงได้ร่วมกันคิดและวางแผนจะจัดงานเพื่อเป็นการพลิกฟื้นวัฒนธรรมอันเ
ป็น
อัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วทองเอนขึ้น โดยที่ผู้นําและชาวบ้านได้ร่วมใจกันศึกษา /ทบทวนวัฒนธรรม
อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วทองเอนแล้วนํามาพลิกฟื้น เช่น การแต่งการด้วยผ้าซิ่นเสื้อสีอ่อน
และห่มสไบ การฟ้อน การทําอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ เช่น ปลาส้ม ลาบมะเขือ ปลาเห็ ด ขนมสามเกลอ
เป็นต้น โดยเริ่มจัดในวันเพ็ญกลางเดือนสี่ของปี พ .ศ. ๒๕๕๔ โดยตอนเช้าพร้อมใจกันไปทําบุญที่
วัดดงยาง และตอนเย็นก็จัดกินข้าว (ที่ต่างคนต่างช่วยกันเตรียมมา ) ร่วมกัน มีการแสดงของชาวบ้าน
และลูกหลาน โดยผู้ใหญ่ปราณี บัวพนัส ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๒ และประธานสภาองค์กรชุมชนตําบล
ทองเอนทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ปรากฏว่ามีชาวบ้านมาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากต่างเห็น
พ้องต้องกันว่าจะต้องพลิกฟื้นวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วทองเอนขึ้นมาให้เป็นแกน
หลักในการรวมใจรวมพลังและความภาคภูมิใจของชาวลาวแง้วทองเอนให้ได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรใดเลยก็ตาม
ในการเตรียมการจัดงานครั้งที่ ๒ ในปี พ .ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ
อินทร์บุรีได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานทําให้สามารถจัดงานได้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปี พ .ศ. ๒๕๕๖ จังหวัด
สิงห์บุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้ามาสนับสนุนการจัดงานทําให้
สามารถจัดงานได้กว้างและลึกซึ้งขึ้น โดยครูนุงนุช ปุ้งเผ่าพันธุ์ ได้ศึกษาประวัติและอัตลักษณ์ของลาว
แง้วทองเอนและได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่พร้อมทั้ง ใช้เป็นฐานในการจัดกิจกรรมในงานให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้ น และได้จัดงานต่อเนื่องมาจนถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันเพ็ญกลางเดือนสี่ ปี พ .ศ. ๒๕๕๙
(ตรงกับวันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ) ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งที่ ๖ โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อสารมวลชน สื่อสังคม และการบอกต่อกันอย่างกว้างขวาง มีคนมาร่วมงานจํานวนมาก จนปัจจุบัน
ได้รับการบรรจุไว้เป็นหนึ่งในงานเทศกาลสําคัญของจังหวัดสิงห์บุรี

๒๑

การแบ่งเขตหมู่บ้านของตําบลทองเอน มี
๑๕ หมู่บ้าน และแต่ละหมู่ก็มีทุน
(ทรัพยากร ภูมิปัญญา คน) ทําให้มีเอกลักษณ์ในการประกอบอาชีพแตกต่างกัน คือ หมู่ที่ ๑ (บ้านตาล
เดี่ยวใต้ ) /ขนมไทย (สามเกลอ ข้าวเกรียบหูช้าง ข้าวเม่า ) หมู่ที่ ๒ บ้านกลาง (ฝั่งตะวันตกคลอง
ชลประทาน)/ขนมเบื้องโบราณ แป้งจี่ ก๋วยเตี๋ยวไทย (ผัดไทย) หมู่ที่ ๓ บ้านกลาง (ฝั่งตะวันออกคลอง

๒๒
ชลประทาน)/ขนมไข่นกกระทา หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่ดํา (ฝั่งตะวันออกคลองชลประท าน)/พุทรากวน ปลา
ส้ม หมู่ที่ ๕ บ้านดอนเต่า /ลอดช่องโบราณ หมู่ที่ ๖ บ้านเชียงรากใต้ /ปลาร้า ปลาเห็ด หมู่ที่ ๗ บ้าน
ล่องกระเบา/ทํางอบ น้ําผลไม้สมุนไพร หมู่ที่ ๘ บ้านวัดคลองโพธิ์ศรี (เหนือ)/ข้าวต้มมัด ลูกโยน หมู่ที่
๙ บ้านหนองหลุมใต้/แป้งจี่มะพร้าวทึนทึก หมู่ที่ ๑๐ บ้านไผ่ล้อม/น้ําขาว งานวิถีชีวิต หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
ตาลเดี่ยวเหนือ /กล้วยปิ้ง ขนมครก ทํางอบ หมู่ที่ ๑๒ บ้านดงยาง/ขนมไทยสอดไส้ กระแช่ หมู่ที่ ๑๓
บ้านบึงอ้อ/ข้าวเหนียวปิ้งไส้ต่างๆ หมู่ที่ ๑๔ บ้านไผ่ดํา (ฝั่งตะวันตกคลองชลประทาน)/ขนมครก และ
หมู่ ๑๕ บ้านเชียงรากเหนือ/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ซึ่งแต่ละหมู่บ้านนอกจากมีความโดดเด่นเรื่อง
อาหารในการจําหน่ายเป็นปกติประจําวัน แล้ว ยังมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น /จังหวัดในการนําไปสาธิตและ
บริการถึงที่หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจมาเยี่ยมชมหมู่บ้านก็จะมีการสาธิตชมและซื้อกลับไปได้.
ทุนทางวัฒนธรรม
๑. ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (๒๕๓๙) ให้เสนอว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึง ทุนที่ใช้ไปในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีนัยทางวัฒนธรรม สินค้าบริการที่มีวัฒนธรรมฝังตัวอยู่สินค้าและบริการเหล่านั้น
คือสินค้าวัฒนธรรม (cultural products)
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (๒๕๔๕) กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับคุณค่า ความรู้คู่ภูมิ
ปัญญา และงานสร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิ่น รวมทั้ง
ค่านิยมและความเชื่อที่ผูกพันสังคม ทําให้เกิดการจัดระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎกติกาที่เป็นคุณต่อ
สังคมโดยส่วนรวม ซึ่งมีทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้
กล่าวโดยสรุป ทุนทางวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่า ที่สั่งสมมาในอดีตและ
ถ่ายทอดรุ่นต่อรุน ทั้งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ โดยนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่านั้น
มาแปลงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีมูลค่าที่ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตและสังคมในที่สุด
๒. ความสําคัญและประโยชน์ของทุนทางวัฒนธรรม
ลักษณะสําคัญของทุนวัฒนธรรม มีดังนี้
๒.๑ สิ่งที่ถือเป็น “สินค้าวัฒนธรรม” ต้องมีนัยทางวัฒนธรรมในด้านหนึ่งด้านใดไม่ว่าจะ
เป็นจารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบความเชื่อและศรัทธา ระบบคุณค่า บรรทัดฐาน ทาง
จริยธรรม แบบแผนการดํารงชีวิต แบบแผนการบริโภค แบบแผนการพักผ่อนหย่อนใจการละเล่นและ
กีฬา การแต่งกาย วรรณกรรมและสิ่งพิมพ์ ศิลปะ ฯลฯ
๒.๒ ทุนวัฒนธรรมมีขาหยั่งทั้งในภาคอุสาหกรรมและภาคบริการ ในภาคอุตสาหกรรม
เช่น อุสา หกรรมเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในครัวเรือน ในภาคบริการ เช่น การบริการ
สันทนาการ บริการอาหาร บริการการศึกษา เป็นต้น

๒๓
๒.๓ บรรดากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลุ่มทุนวัฒนธรรมหยั่งรากถึง ส่วนใหญ่มีการกระจุก
ตัวของทุนอย่างสูงจึงมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่ง
๒.๔ กลุ่ มทุนทางวัฒนธรรมมีการผนึกตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจด้วยการควบและครอบกิจการ แต่ยุทธวิธีสําคัญในช่วงหลังๆ ได้แก่ การสร้างพันธมิตรเชิง
ยุทธศาสตร์
๒.๕ กลุ่มทุนวัฒนธรรมแม้จะเป็นหัวหอกของกระแสโลกาภิวัตน์ มักเลือกทําสัญญา
พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับกลุ่มทุนท้องถิ่น เพราะต้องการจะหาประโยชน์จากเครือข่ายความสัมพันธ์
ของกลุ่มทุนท้องถิ่น ในบางสภาพการณ์ localization ก็เป็นประโยชน์ต่อ globalization ในการนี้
อาจต้องปรับผลผลิตให้สอดคล้องกับรสนิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๖ กลุ่มทุนวัฒนธรรมมีบทบาทสําคัญในการพั ฒนาผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การทุ่มรายจ่ายในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และได้
ผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่สําหรับสินค้าวัฒนธรรมบางประเภท วงจรชีวิตของสินค้าค่อนข้างสั้นหากไม่
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ทดแทนชนิดเก่าได้ ก็ยากที่จ ะขยายส่วนแบ่งตลาดหรือรักษาส่วน
แบ่งตลาดไว้ได้
๒.๗ กระบวนการสร้างอุปสงค์เป็นยุทธศาสตร์การตลาดที่สําคัญยิ่ง การสร้างความภักดี
ต่อตราสินค้านับเป็นยุทธวิธีสําคัญในการรักษาและขยายส่วนแบ่งตลาด
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (๒๕๕๕) ได้กล่าวถึง ความสําคัญและประโยชน์ ของ
ทุนทางวัฒนธรรม ไว้ ๔ ประการ คือ ๑) เป็นที่รวมแห่งองค์ความรู้ที่มีในอดีตทั้งมวล ๒) เป็นที่
แสดงออกถึงเอกลักษณ์พิเศษและภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ๓) เป็นที่ก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ศักดิ์ศรี ความภูมิใจของชุมชน หรือ ชนเผ่าทั้งหลาย และ ๔) วัฒนธรรมเป็นสิ่ งที่ส่งเสริมความ
มั่งคั่ง
นอกจากนี้ยังสามารถจําแนกความสําคัญของการนําทุนวัฒนธรรมมาพัฒนาโดยแยก
ออกเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้
๑) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถนําวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
เสริมสร้างการผลิตสินค้าและบริกา รได้โดยใช้แนวความคิดการสร้างสรรค์คุณค่า รวมถึงการสร้างตรา
สัญลักษณ์สินค้าไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๒) ด้านการพัฒนาสังคม สามารถนําวัฒนธรรมเรื่องระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ
จารีตประเพณีที่ดีงาม ไปโน้มนําในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วม ทํา ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนซึ่งจะทําให้สังคมมีความสงบสุข
๓) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สามารถนําวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพธรรมชาติมาใช้ในการดูแล

๒๔
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในส ภาพเดิมหรือมีความสมบรูณ์ได้มากขึ้น เช่น การ
ทําฝายต้นน้ํา ประเพณีสืบชะตาแม่น้ํา การเคารพผีปู่ตา เป็นต้น
๓. การประเมินสถานการณ์ทุนทางวัฒนธรรม
การประเมินสถานการณ์ทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทย พบว่า วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย มีคุณค่า มีเอกลัก ษณ์โดดเด่นเฉพาะท้องถิ่นซึ่งสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ หากแต่ยังขาดการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นระบบอย่าง
จริงจัง อีกทั้งยังขาดการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองของสังคมไทย ดังนี้
๓.๑ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ระบบคุณค่า ค่านิยม ความเชื่อ ภาษา จารีต
ประเพณี พิธีกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า สังคมไทยมีทุนทางวัฒนธรรมทีดีมากมาย แต่หลาย
อย่างในปัจจุบันเสื่อมถอยและสูญหายไปตามกาลเวลา เนื่องจากการขาดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ถ่ายทอด
พัฒนาและต่อยอดอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง โดย
๓.๑.๑ ระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงาม ซึ่งเป็นตัวยึดโยงคนในสังคมให้อยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขและสมดุล ประเทศไทยยังมีผู้พร้อมเสียสละเป็นอาสาสมัครทํางานเพื่อสังคม
จํานวนมาก เห็นได้จากกรณีการเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายครั้ง แต่ปัจจุบันคนไ ทยและสังคมไทยให้
ความสําคัญกับระบบคุณค่า ค่านิยมและความเชื่อที่ดีงามลดลง เช่น ความภาคภูมิใจในถิ่นกําเนิด
ความเอื้ออาทร การเคารพผู้ใหญ่ การยึดมั่นในหลักศีลธรรมและความรู้ผิดชอบชั่วดี ฯลฯระบบ
สถาบันที่ทําหน้าที่ขัดเกลาและปลูกฝังระบบคุณค่า ค่านิยม และความเชื่อที่ดี งามมีแนวโน้มอ่อนแอ
และมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพคนไทยลดลง
๓.๑.๒ วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น และขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี
ต่างๆ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นชาติไทยและคนไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของ
ลักษณะวัฒนธรรม
๓๑.๓ ภูมิปัญญาไทยหรือภู มิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะต่างๆ ที่นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นฐานคิดและหลักเกณฑ์การ
กําหนดคุณค่าและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งใน
การอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติอย่างเกื้อกูล พบว่าประเทศไทยมีผู้รู้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศด้านต่างๆ มากมาย แต่ขาดการนํามาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังขาดการกําหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าของสินค้าไว้อย่างชัดเจน ขาดก ารบูรณาการระหว่างนโยบายและแผนงานต่างๆ ความรู้ภูมิ
ปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายเรื่องได้สูญหายไปจากสังคม หลายเรื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาต่อ
ยอดอย่างเป็นระบบอย่างจริงจังการพัฒนาความรู้และวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อใช้ในการพาณิชย์ยัง
อยู่ในระดับต่ําและไม่ได้รับการคุ้ มครองตามกฎหมาย การผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ภูมิปัญญา

๒๕
ไทย ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อพัฒนารายได้มากกว่าการรักษาคุณค่าและรากฐานทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อีกทั้งภาครัฐยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาและความคิด
สร้างสรรค์ของคนไทยค่อนข้างน้อย
๓.๒ ทุนทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
ประกอบด้วย โบราณสถาน โบราณวัตถุ
สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมต่างๆ รวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์ วัดในพระพุทธศาสนา และ
พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ซึงถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดและ
นับเป็นทุ่นหรือมรดกของชาติที่สําคัญ
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีมูลค่าและให้คุณค่าต่อวิถีชีวิตของสังคม ดังที่กล่าว
มาแล้ว แต่ทุนทางวัฒนธรรมหลายเรื่องมีความเป็นนามธรรมสูง เป็นพลวัตร (dynamic) สามารถ
เปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดข้ามสังคม กลุ่มคน สถานที่ และเวลาได้ตลอด การนําทุนทางวัฒนธร รม
และภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี และตั้งอยู่บนหลักการที่สําคัญ คือการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม การพัฒนา
วัฒนธรรมอย่างเป็นองค์รวม การสร้างความสมดุลและความยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
การปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนและของท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจําเป็นและ
เร่งด่วนที่จะต้องอาศัยสถาบันทางสังคม และทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้มีให้
เกิดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อสืบสานและพัฒนาต่อเนื่องสืบไป
นอกจากการให้ความสําคัญภูมิปัญญาในเชิงนโยบายดังกล่าวข้างต้นแล้วภูมิปัญญา
ยังมีความสําคัญที่เป็นเรื่องของคุณค่าจิตสํานึกความรักความผูกพันที่มีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับ
หลากหลายอาชีพเป็นทุนวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี , ๒๕๔๗, หน้า ๔๗-๖๗) ที่สามารถเป็นจุดคานงัด
กับปัญหาต่างๆ ทางสังคมได้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางจิตใจซึ่งบางครั้งการลงทุนในบางเรื่องใช้เวลา
ไปมากแต่ไม่ได้ใช้เงินเลยแต่เกิดขึ้นภายใต้กรอบวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการ
ทั้งเศรษฐกิจจิตใจ
สิ่งแวดล้อมและการเมืองการพัฒนาด้วยทุนทางวัฒนธรรมจึงเป็นการดํารงชีวิตอย่างสมดุลระ หว่าง
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันสังคมไทยมีภูมิปัญญาที่หลากหลายเช่นอาหารไทย
อร่อยและยังมีคุณค่าต่อสุขภาพจนสามารถพูดได้ว่า อาหารไทยเป็นอาหารเพื่อสุขภาพผักผลไม้บริโภค
มากจะลดการเป็นมะเร็งได้การแพทย์แผนไทยผ้าทอพื้นเมืองและศิลปหัตถกรรมสิ่งเหล่า นี้คือทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่สามารถนํามาพัฒนาให้เกิดผลทางเศรษฐกิจได้
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
๑. ความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (community-based tourism: CBT) คือ การท่องเที่ยวที่
คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการ

๒๖
โดยชุมชน เพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของในการจัดการ ดูแล เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้
มาเยือน พจนา สวนศรี (๒๕๔๖, หน้า ๑๔-๒๓)
๒. หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีหลักการที่เป็นจุดยืนสําคัญ ดั งนี้ (พจนา สวนศรี , ๒๕๔๖, หน้า
๑๒) ๑) ชุมชนเป็นเจ้าของ ๒) ชาวบ้านเข้ามาทีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกําหนดทิศทาง
๓) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง ๔) ยกระดับคุณภาพชีวิต ๕) มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม
๖) คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ๗) ก่อให้เกิ ดการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรม ๘) เคารพใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ ?ศรีของความเป็นมนุษย์ ๙) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนใน
ท้องถิ่น และ ๑๐) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน
๓. องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มี ๗ องค์ประกอบ
๓.๑ มีองค์กร/กลไกในการบริหารจัดการท่องเที่ยว กล่าวคือ ๑) มีองค์กร/กลไก ที่เกิด
จากการรวมตัวของคนในชุมชน เพื่อเป็นแกนนําในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และ ๒) การมีส่วน
ร่วมของสมาชิกและชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
๓.๒ มีระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่ งยืน ได้แก่ ๑) มีระบบบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชน และกฎกติกาที่ใช้ในการบริหารการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ของชุมชน ๒) การเสริมศักยภาพของคนในกลุ่มท่องเที่ยวและชุมชน ๓) การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและรูปแบบที่ใช้สาหรับบริหารจัดการท่องเที่ ยวของชุมชน และ ๔) การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน
๓.๓ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ ๑) สนับสนุนการ
พัฒนาชุมชน ๒) กระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง เป็นธรรมและสร้างโอกาสในการมี
รายได้เสริม
๓.๔ ส่งเสริมวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ ๑) กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น ๒) มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากภายในสู่คนภายนอก ๓) มีกฎ กติกา และ
แนวทางเพื่อเคารพและปกป้องวัฒนธรรมชุมชน และ ๔) กลุ่มท่องเที่ยวมีการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และสืบทอดวัฒนธรรม
๓.๕ มีส่วนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ได้แก่ ๑) กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูล
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒) มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่คํานึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ๔) มีการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหามลภาวะ

๒๗
๓.๖ สร้างการเรียนรู้ ได้แก่ ๑) กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ ความ
เข้าใจในวิถีชีวิต และวั ฒนธรรมของชุมชน ให้แก่ผู้มาเยือน และ ๒) สร้างจิตสานึกและองค์ความรู้ใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคนในชุมชน และผู้มาเยือน
๓.๗ มีการบริการที่ดีและปลอดภัย ทั้งด้านที่พัก ยานพาหนะ นักสื่อความหมายท้องถิ่น
เจ้าของบ้าน และการประสานงานที่ดีระหว่างกลุ่มในชุมชนเพื่อให้บริการ
๔. ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน
๔.๑ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน
ความอยู่รอดของชุมชนขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
คนใน
ชุมชน มีความเชื่ อมโยงผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมการ จัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ในการจัดการ ทรัพยากร สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้าง
ความร่วมมือของหน่วยงานในการทางานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๒ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะทํา ให้ชุมชน สามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย มีการสืบทอด
สู่คนรุ่นหลังได้อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับ
คน ในชุมชนในการนาเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ทําให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และ
ฟื้นฟู วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ชุมชนมีการบริหารจัดการและร่วมกันกําหนดว่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
อะไรบ้างที่ ชุมชนพร้อมในการนําเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติตัว
สําหรับ นักท่องเที่ยว การที่มีนักท่องเที่ยวสน ใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมคน ท้องถิ่น
เป็นตัวกระตุ้น อีกทางหนึ่งที่ทําให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และมีชีวิตชีวาในการนําเสนอข้อมูล
สามารถสร้างการมีส่วน ร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน ทําให้เยาวชนคนรุ่น
หลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง
๔.๓ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาคน ความภาคภูมิใจในความเป็น
ท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์ ความร่วมมือและความสามัคคีของคนในชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคมได้รับการ
ยอมรับจากคนภายนอก เป็นหัวใจสําคัญของการดํารงไว้ซึ่งความเป็นชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมและกําหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการ
จัดการความรู้ภายในชุมชน สร้างระบบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการ ท่องเที่ยวภายใน
ชุมชนโดยชุมชนเอง มีการพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการ บริหาร
จัดการท่อ งเที่ยว ให้คนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในการนําเสนอปัญหาและความต้องการกับหน่วยงาน
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ภายนอก นําเสนอประสบการณ์และความสําเร็จในการพัฒนากับคนและหน่วยงานที่มาศึกษาดูงาน
นอกจากเป็นการพัฒนา “คนใน” แล้วยังให้การศึกษากับ “คนนอก” ด้วย
๔.๔ การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนั บสนุนเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตคน
ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ในชุมชน คือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง วัฒนธรรมดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ จุดดึงดูด
คือ วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมี การดํารงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชนจึงเป็นรายได้
เสริมที่สามารถนํารายได้นั้นไปดํารงชีพ โดยที่คนในชุมชนยังคงดําเนินวิถีดั้งเดิมหรือเป็นการสร้าง
ทางเลือกเรื่องรายได้ให้กับบางครอบครัวในการสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้าง
งานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยว โดยชุมชนจัดสรรรายได้จากการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชนและสาธารณประโยชน์
๕. การท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชน
เจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อม จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ของ
ชุมชนที่ชุมชนกําลังเผชิญอยู่ เพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน และมองการ
พัฒนาอย่างเป็นองค์รวม โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
และการเมือง โดยที่มีกรอบของการพัฒนาชุมชนเป็นแนวทาง ดังนี้
๕.๑ ด้านเศรษฐกิจ เกิดกองทุนพัฒนาชุมชน สร้างงานในชุมชน สร้างรายได้ให้กับชาว
ชาวบ้าน
๕.๒ ด้านสังคม ชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิด
การแบ่งบทบาทชาย/หญิงในการทํางาน เกิดองค์กรชาวบ้านในการจัดการ
๕.๓ ด้านวัฒนธรรม มีความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง สร้างการแลกเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน เป็นการพัฒนาที่เติบโตจากรากฐานของตนเอง
๕.๔ ด้านสิ่งแวดล้อม พิจารณาขีดความสามารถในการรองรับ มีระบบการจัดการของ
เสีย มีการสร้างสํานึกการอนุรักษ์
๕.๕ ด้านการเมือง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว สามารถต่อรอง
ผลประโยชน์กับภายนอกได้ ชุมชนมีสิทธิในการจัดการการท่องเที่ยว
๖. หลักการทํางานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มองชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือฐานเพื่อกําหนด
ทิศทาง แผนงาน แผนปฏิบัติการของตนเองโดยดําเนินการพร้อมกันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมนั้น จึงทําให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา
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แบบองค์รวมและเกี่ยวกับกลุ่มคนต่างๆ มากมาย เมื่อมองในบริบทของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวจึงควรต้องมีหลักการร่วมกัน ดังนี้
๖.๑ การท่องเที่ยวโดยชุมชนต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชนได้มี
การพินิจพิเคราะห์สภาพปัญหา ผลกระทบการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านแล้ว ชุมชนร่วมตัดสินใจลงมติ
ที่จะดําเนินการตามแนวทางที่ชุมชนเห็นสมควร
๖.๒ สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมทั้งการคิดร่วม วางแผนร่วม ทํากิจกรรมร่วม ติดตาม
ประเมินผลร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันและรับประโยชน์ร่วมกัน
๖.๓ ชุมชนต้องการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรม เป็นองค์กร หรือจะเป็นองค์กรชุมชน
เดิมที่มีอยู่แล้วเช่นกัน องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ก็ได้ เพื่อกลไกที่ทําหน้าที่แทนสมาชิกทั้งหมด
ในระดับหนึ่ง และดําเนินการด้านการกําหนดทิศทาง นโยบายการบริหาร การจัดการ การ
ประสานงาน เพื่อให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกในชุมชนที่เห็นร่วมกัน
๖.๔ รูปแบบ เนื้อหา กิจกรรม ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต้องคํานึงการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์และลดผลกระทบในเชิงลบ
๖.๕ มีกฎ กติกาที่เห็นร่วมจากชุมชน สําหรับการจัดการท่องเที่ยวที่ชัดเจน และสามารถ
กํากับดูแลให้เป็นไปตามกติกาที่วางไว้
๖.๖ ชุมชนที่จัดการท่องเที่ยว สมาชิกในชุมชน ชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยว ควรมี
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทํางานการ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีความชัดเจน
๖.๗ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีมาตรฐานที่มาจากข้อตกลงร่วมภายในชุมชนด้วย
เช่น ความสะอาด ความปลอดภัย การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณา
ร่วมกันถึงขีดความสามารถในการรองรับ
๖.๘ รายได้ที่ได้ รับจากการท่องเที่ยว มีส่วนไปสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและรักษา
สิ่งแวดล้อม
๖.๙ การท่องเที่ยวจะไม่ใช่อาชีพหลักของชุมชน และชุมชนต้องดํารงอาชีพหลักของ
ตนเองไว้ได้ ทั้งนี้หากอาชีพของชุมชนเปลี่ยนเป็นการจัดการท่องเที่ยว จะเป็นการทําลายชีวิตและจิต
วิญญาณดั้งเดิมของชุมชนอย่างชัดเจน
๖.๑๐ องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะจัดการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
พร้อมจะหยุดเมื่อเกินความสามารถในการจัดการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากมองในแง่ความพร้อมของชุมชน
และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในมิติของชุมชนแล้ว การท่องเที่ยวโดยชุมชน
จะ
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เป็นไปได้ด้วยดีนั้นยังต้องพิจารณาจากมิตินอกชุมชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยได้แก่ การตลาด นโยบาย
รัฐที่เข้ามาสนับสนุน และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เป็นต้น
๗. กระบวนการทํางานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
เป็นกระบวนการอยู่ บนฐานวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ ดังนี้ (พจนา สวนศรี , ๒๕๔๖,
หน้า ๑๘๕-๑๘๘)
๗.๑ ชุมชนหลายแห่งตัดสินใจเปิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเป็นฝ่ายจัดการเองนั้น มี
รูปแบบการคิดตัดสินใจด้วยการมองวิสัยทัศน์ ๓ รูปแบบด้วยกัน คือ
๗.๑.๑ มองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับ
คนภายนอก ให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาชุมชนที่ประสบอยู่ และหวังว่าจะได้เพื่อนที่
เข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม เพื่อ
ประสานการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนนั้น
๗.๑.๒ การท่องเที่ยวทําให้เกิดผลกระทบทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
จําเป็นที่ชุมชนต้องรวมตัวกันเข้ามาจัดการให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอยู่ในกฎ กติกา
ของชุมชน การจัดระเบียบการแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้คนที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ในชุมชน ก าร
สร้างมาตรฐานต่างๆ ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบมากเกินขีด
ความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้
๗.๑.๓ การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ เป็นการสร้าง
โอกาสในการฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อม โดยมองที่รายได้เ ป็นเพียงแค่ผลพลอยได้
จากกระบวนการเรียนรู้ท่ามกลางการท่องเที่ยว
ซึ่งทั้ง ๓ รูปแบบนี้มีพื้นฐานการคิดจากชุมชนเอง ที่มีความภูมิใจในวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาของตนเองที่พร้อมจะสื่อต่อคนภายนอก โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
นอกจากนั้นแล้ว ชุมชนเองยังต้องการความเข้าใจ ความร่วมมือของนักท่องเที่ยวในเคารพในกฎ กติกา
ที่ชุมชนร่วมกันสร้างไว้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม
๗.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมาจากการกําหนดจาก
วิสัยทัศน์ที่จัดทําร่วมกันในชุมชน และนํามากําหนดเป็นวั ตถุประสงค์ที่เป็นรูปธรรม ให้มีความชัดเจน
ขึ้นโดยชุมชนจะมีการกําหนดวัตถุประสงค์หลักอยู่ ๔ ประการด้วยกัน คือ
๗.๒.๑ เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เน้นคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เป็นกิจกรรมที่เชื่อโยงกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในรูป แบบอื่นๆ ที่ต้อง
เอื้ออํานวยการเรียนรู้ต่อการกันและกันได้ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไปเยือนชุมชนชาวประมง
พื้นบ้าน นักท่องเที่ยวควรเกิดการเรียนรู้บทบาทของประมงขนาดเล็กที่ทําหน้าที่อนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งด้วย
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๗.๒.๒ เพื่อให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้ นส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะคน
หนุ่มสาวได้เข้าใจ ให้คุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้กลับฟื้นคืนสภาพได้ใน
ระยะต่อไป
๗.๒.๓ เพื่อก่อให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ที่เผชิญต่อผลกระทบทางการ
ท่องเที่ยวแบบเดิม ให้เข้ามีส่วนร่วมจัดการลดผลกระทบดังกล่าว และจัดระเบียบชุมชนให้เป็นระบบที่
ทําให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
๗.๒๔ เพื่อเป็นเครื่องมือการเผยแพร่ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตกับสาธารณชนภายนอก
จะเห็นได้ว่าในมิติของชุมชนไม่ได้มองเรื่องรายได้เป็นเรื่องหลัก ผิดกับในระดับ
นโยบายการท่องเที่ยวมักจะให้ความสําคัญเรื่องรายได้เป็นอันดับแรก หากเอาคุณค่า วิธีคิดที่เป็น
พื้นฐานที่สําคัญในสังคมไทย อันได้แก่ การมีน้ําใจ ความเอื้ออารี ประกอบกับการมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์
กับธรรมชาติ ความรักในศิลปวัฒนธรรม อันเป็นทุนทางสังคมของคนไทย ก็จะทําให้กา รริเริ่มและมอง
การท่องเที่ยวได้ถูกทิศทางยิ่งขึ้น
๘. การประเมินความเป็นไปได้ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เนื่องจากการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนภายนอก ดังนั้น
ทักษะ ความชัดเจน การจัดการให้เหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ชุมชนเองยังมีคง วามกังวลอยู่พอสมควร
แม้ว่าจะมีปัจจัยที่เอื้อ และการสนับสนุนจากภายนอกพอสมควร แต่ชุมชนเองต้องสามารถคาดการณ์
และประเมินว่า วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น มีความเป็นไปได้มาก
น้อยเพียงไร โดยการร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดเห็นจากชุมชนให้ก ว้างขวางจนสามารถสรุปด้วย
มติของชุมชนเอง ซึ่งมีองค์ประกอบการประเมินอยู่ ๗ ประการ คือ
๘.๑ ผู้นําชุมชนและแกนนําชุมชน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก และสภาพ
ปัญหาชุมชนตลอดจนมองแนวทางแก้ไขปัญหาได้แบบชัดเจน และมองกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็น
กิจกรรมหนึ่ง หรือกิจกรรมร่ว มเชื่อมต่อทิศทางการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมของชุมชนได้ แล้วจึงได้
กําหนดเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายการทํากิจกรรมการท่องเที่ยว
๘.๒ การมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับสิทธิของ
ชุมชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่ชุมชน
ต้องมีการคิดไตร่ตรองวินิจฉัย และร่วมตัดสินใจจะเปิดหมู่บ้านรองรับอย่างไร ควรเป็นรูปแบบใด ใคร
บ้างที่เกี่ยวข้อง ใครมีบทบาทจัดการอย่างไร และภายหลังนักท่องเที่ยวกลับแล้วมีการลดผลกระทบ
อย่างไร ด้วยวิธีการใด ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในชุมชน
๘.๓ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กรภายในชุมชน เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมนี้
หรือผลักดันให้องค์กรชุมชนอื่นที่พิจารณาแล้วว่า มีความพร้อมทําหน้าที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานหนึ่ง
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ขององค์กรนั้นๆ แต่ทั้งนี้การดําเนินการขององค์กรต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เพราะ มีผลประโยชน์
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
๘.๔ การพิจารณาเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น หรือของดีในชุมชนเพื่อจัดปรับเป็นกิจกรรม
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อชุมชน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้น้อยที่สุดเท่าที่สามารถ
จะทําได้
๘.๕ ความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่องเที่ยว จะมีบทบาทหลากหลาย
มากขึ้น คือจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การดูแลความปลอดภัย การนําพานักท่องเที่ยว การสื่อ
ความหมาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะกลุ่มแกนนําภายในชุมชนเท่านั้น
ควรมีระบบกระจายที่ทั่วถึงและเป็นธรรม
๘.๖ การเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ที่ระรองรับนักท่องเที่ยว
เพื่อสามารถจัดปรับกระบวนการให้เหมาะสม สอดคล้องยิ่งขึ้น และร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการลดผลกระทบของการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป
๘.๗ ประสบการณ์ทักษะในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ต้องบูรณาการความต้องการ
ความเพลิดเพลิน ความตื่นตัวและการเรียนรู้ ให้เป็นโปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่
๙. การเตรียมความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ในการทํางานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว หากมองว่างองค์กรที่
เข้าไปทํางานร่วมกับชาวบ้านและองค์กรชาวบ้าน ควรมีพันธะสัญญาในการทํางานร่วมกัน สร้าง
จุดมุ่งหมายในการทํางานร่วมกัน และร่วมกันทํางานทั้งกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอน ส่วนในขั้นตอนที่ ๑
และ ๒ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญก่อนการตัดสินใจ ส่วนขั้นตอนที่ ๙ เป็นการทอดสอบความพร้อม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว แม้ว่าไม่ได้เขียนไว้ในคู่มือเบื้องต้นว่าชุมชนมีความพร้อมมาก
น้อยแค่ไหนในการทํางาน ซึ่งกระบวนการทํางานในการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยว มีดังนี้
๙.๑ ศึกษาความเป็นไปได้ก่อนลงพื้นที่ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้อเลื
เพื่ อกพื้นที่ทํางาน
๙.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับชุมชน เป็นการทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนก่อน
การตัดสินใจดําเนินการ
๙.๓ กําหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว เป็นการกําหนดทิศทาง
ร่วมกัน
๙.๔ การวางแผน เป็นการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
๙.๕ การบริหารจัดการองค์กร แนวทางในการสร้างองค์กรในบริหารจัดการ
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๙.๖ การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เป็นการนําเสนอภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวของ
ชุมชน
๙.๗ การสื่อความหมาย การพัฒนาบุคคลของชุมชนให้มีความสามารถในการบอก
เรื่องราวของชุมชนอย่างสนใจ
๙.๘ การตลาด เป็นการเรียนรู้และทําความเข้าใจกลไกการตลาด พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
และองค์ประกอบที่สําคัญในการทําการตลาด
๙.๙ การจัดการการท่องเที่ยวนําร่อง เป็นการทดสอบความพร้อมของชุมชน โดยการเชิญ
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในงานการท่องเที่ยว ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน แล
ะแสดงคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ชุมชนได้ปรับปรุงก่อนเปิดการท่องเที่ยวจริง
๙.๑๐ การติดตามและประเมินผล เป็นการติดตามและประเมินผลทั้งในระดับกิจกรรม
และภาพรวมในการทํางานของชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือเทศกาล ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับ
สถานที่ท่องเที่ยวเดิมให้มีคุณค่าสําหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยลงทุนน้อยที่สุดจากทรัพยากรที่
มีอยู่เดิม (ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ วิถีชีวิต ฯลฯ) ในขณะเดียวกันก็สร้างศูนย์วัฒนธรรมชุมชน ที่พัก
หน่วยบริการนักท่องเที่ยว ที่อํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้หรือทํากิจกรรมทาง
วัฒนธรรมได้สะดวกขึ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ และสนับสนุนความยั่งยืนของชุมชนในระยะยาว
๑. คุณลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณลักษณะประกอบด้วย
๑) ท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน ๒) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ๓) มี
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ท่ องเที่ยว ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน /ส่งผ่านส่งต่อประสบการณ์ เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมากกว่าผู้ชม
นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จดจํา
ประทับใจเข้าใจ การท่องเที่ยวแบบเฉพาะเจาะจง (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, ๒๕๕๕, หน้า ๒๐-๒๑)
๒. ฐานคิดและที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ฐานคิดและที่มาของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เกิดจากนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่มีความ
ปรารถนาที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางวัฒนธรรมของพื้นที่หรือในอัตลักษณ์ของพื้นที่ท่องเที่ ยวนั้นๆ ใน
ภาพรวม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสนใจเปลี่ยนไปจากเดิมคือ
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วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (tangible cultural resource) เช่นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ อนุสรณ์สถาน
ไปสู่ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible cultural resource) เช่น ภาพลักษณ์
อัตลักษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เป็นต้น
๓. รูปลักษณ์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เกร็ก ริชาร์ด (Richards, ๒๐๑๐) เสนอรูปแบบพื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ใน ๒ ลักษณะ
๓.๑ ใช้การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ท่องเที่ยวนั้นๆ
๓.๒ ใช้การสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของนักท่องเที่ยว โดยการสร้างบรรยากาศในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ให้มีเสน่ห์เพิ่มขึ้น เช่น หลักสูตรการทําอาหารพื้นเมือง หลักสูตรการทอผ้า เป็นต้น
รูปแบบประสบการณ์ที่ จะนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะร่วมกิจกรรม
นับตั้งแต่การซื้อผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ในพื้นที่ไปจนถึงการชม ชิม หรือเรียนรู้ทักษะด้านบางด้านใน
พื้นที่ท่องเที่ยว มีรูปแบบและกิจกรรมพื้นฐาน ดังตาราง ๑
ตาราง ๑ รูปแบบและกิจกรรมพื้นฐาน
กิจกรรมพื้นฐาน
๑. การเรียนรู้ (learning)
๒. การชิม (testing)
๓. การเยี่ยมชมเฉพาะจุด (seeing)
๔. การซื้อ (buying)

รูปแบบประสบการณ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม (workshop)
การลงมือปฏิบัติ (experiences open ateliers)
การเยี่ยมชมตามเส้นทาง (itineraries)
การเยี่ยมชม (galleries, shop window)

นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การลงมือทําและมี
ความสุข เพื่อที่จะบรรลุการพัฒนาใหม่ๆ ของตนเอง ดังนั้น นักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ถือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของการท่องเที่ยวและของนักท่องเ ที่ยวในปัจจุบัน ที่นอกจาก
จะเป็นแนวโน้มใหม่ของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วยเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทางข้ามวัฒนธรรม ให้
ความสําคัญกับความผูกพันระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าของบ้าน โดยเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ร่วมทํา
กิจกรรมอันมีคุณค่าของชุมชน จะช่วยให้เกิดความจดจําอย่าง ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของพื้นที่ของการ
ท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ช่วยสร้างเสริมมูลค่าในเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยมีความสมดุลของสังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประเทศชาติเป็นเป้าหมาย สําคัญ (Richards,
๒๐๑๐) ดังปรากฏในภาพ ๒ และ ๓

๓๕
กิจกรรม
สร้างสรรค์

ภูมิหลังสู่ความ
สร้างสรรค์

ประสบการณ์ และผลิตภัณฑ์
การเรียนรู้ (learning)
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ
- การเรียนในห้องเรียน

การซื้อ (buying)
- หน้าร้าน

การดู (seeing)
- การเดินทาง

การทดลองปฏิบัติ (testing)
- ประสบการณ์การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น
รูปแบบของการจัดส่ง
กิจรรม

ความร่วมมือ

เครือข่าย

การสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

ภาพ ๒ แสดงแบบจําลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

การเมือง
บริบท
การมีผู้นําที่เข้มแข็งและ
ทีมงานที่มั่นคง
การมีแหล่งเงินที่พียง

การมีส่วนร่วมท้องถิ่น
ปัจจัยสู่ความสาเร็จของ
การจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

การวางแผนระยะยาว
การมีวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน

การมีอิสรภาพในการ
บริหารจัดการ

การมีพันธมิตร

การสื่อสารและการตลาดที่ดี

การมีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่ดี

ภาพ ๓ แสดงแบบจําลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

๓๖
๓. ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะ ๖ ประการ (Richards,
๒๐๑๐) ดังปรากฏในภาพ ๔

ภาพ ๔ ลักษณะเฉพาะของการการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้ง ๖ ประการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาทักษะของ
นักท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นได้จากการที่นักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการทอผ้าพื้นเมือง จะสร้างทักษะด้านการทอผ้าให้กับนักท่องเที่ยว หรือ
ในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการปรุงอาหาร นักท่องเที่ยวจะได้ทักษะการปรุงอาหารจากการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการประกอบอาหาร เป็นต้น
๓.๒ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีสิน ค้าหลักคือ ทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม
ที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ประสบการณ์จะกลายเป็นสินค้า เช่น ประสบการณ์ทาง
ดนตรีพื้นเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้จากการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี ประสบการณ์และทักษะ
ด้านศิลปะการวาดภาพ การแกะสลัก จากการเข้าร่วมงานศิลปะในป่า เป็นต้น
๓.๓ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากการขายทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องได้สู่
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ เปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เป็นวัตถุไปสู่การขายสินค้าที่เรียกว่า
“ประสบการณ์” เช่น การขายสินค้าที่เป็นการขายและการสอนจากฝีมืออาชีพในท้องถิ่น เป็นต้น
๓.๔ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าที่
เป็นวัฒนธรรมประจําวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่น และสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น โดยวัฒนธรรมระดับสูง เป็นวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยว

๓๗
จําเป็นจะต้องไปเยี่ยมชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ วัดพระธาตุ อนุสาวรีย์ ส่วนวัฒนธรรมประจําวันจะเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงที่มีอยู่ตามชนบทในวิถีชีวิตประจําวัน เช่น ตลาดนัดท้องถิ่น ตลาดน้ํา
ร้านอาหารพื้นบ้าน ร้านจําหน่ายสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น
๓.๕ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม
การท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของตํา บลโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หลายรูปแบบ เช่น การทําอาหารคาว
หวานพื้นบ้าน การทอผ้า การตัดใช้ในพิธีการ การทําของเล่นจากใบตาล เป็นต้น โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเลือกได้ว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการท่ องเที่ยวรูปแบบใด โดยแต่ละกิจกรรมจะมีชาวบ้าน
ในท้องถิ่นคอยให้คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น
๓.๖ เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการปร ะสบการณ์
ใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างกัน เช่น เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน มีความโดดเด่นด้านอาหารพื้นเมือง
จึงนําจุดเด่นด้านนี้มาพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยจัดให้มีกิจกรรมการสอนการ
ทําอาหารวิธีการปรุงอาหาร ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่น
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (๒๕๕๘, หน้า ๑๑๔-๑๑๕) กล่าวไว้ว่า มิติผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว
กระบวนการให้บริการทางการท่องเที่ยวที่ต้องสัมพันธ์กันระหว่าง การวางแผนการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมทั้งในด้านการตล าด การให้บริการ และการตรวจสอบ และประเมินการให้บริการ และ
ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับ ได้แก่ การวางแผน เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเทียว ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มจากทุนทางวัฒนธรรม
อีกด้วย
การท่องเทีย่ วจังหวัดสิงห์บุรี
จากสถิติจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว พบว่า ปี ๒๕๕๕ จังหวัดสิงห์บุรีมี
จํานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสิงห์บุรีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในปี ๒๕๕๔ จังหวัดได้
ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ และในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดได้ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยการ
กําหนดนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนงบประมาณ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่าง
ต่อเนื่อง ปี ๒๕๕๖ จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๕ (แนวโน้ม
สูงขึ้น) ดังปรากฏในตาราง ๒

๓๘
ตาราง ๒ สถิติจํานวนนักท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙
รายการ

๒๕๕๗

จํานวนนักท่องเที่ยว (คน)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
รายได้ (ล้านบาท)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักท่องเที่ยว(บาท/คน/วัน)
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

๒๗๙,๙๐๖
-๘.๙๒
๓๑๑.๓๖
-๔.๖๗
๗๔๘.๙
๒.๓๗

๒๕๕๘
๔๐๖,๕๙๔
๔๕.๒๖
๕๔๔.๒
๗๔.๗๘
๘๙๕.๘๖
๑๙.๖๒

๒๕๕๙
๔๒๔,๓๘๑
๔.๓๗
๕๘๒.๕๙
๗.๐๕
๙๐๔.๗๓
๐.๙๙

ที่มา: กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแห ล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ /ธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์/ศาสนา และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ดังปรากฏในตาราง ๓
ตาราง ๓ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทแหล่งท่องเที่ยว
๑. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศธรรมชาติ

๒. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม

๓. แหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

สถานที/่ กิจกรรม

เวลาที่เหมาะสม
กับการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี
ม.ค –มี.ค
ธ.ค-ม.ค
ตลอดทั้งปี

๑) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดําริ
๒) ศูนย์ศึกษาและสืบสานปณิธาน
๓) ดงยางนาอินวกูล (ทองเอน)
๔) สวนชมพู่ทองสามสี เมืองสิงห์
๑) อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน ๒) วัดพระนอน
จักรสีห์วรวิหาร ๓) วัดสว่างอารมณ์ ๔) วัดประโชติ
การาม ๕) วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ๖) วัดกุฎีทอง ๗) วัด
อัมพวัน ๘) วัดพรหมเทพาวาส ๙) ตลาดบ้านแป้ง
๑๐) ตลาดปากบาง ๑๑) วัดพิกุลทอง ๑๒) วัดโพธิ์
เก้าต้น ๑๓)แหล่งเตาเผาแม่น้ําน้อย ๑๔)พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติอินทร์บุรี ๑๕) อุทยานแม่ลามหาราชา
นุสรณ์ ๑๗) เมืองโบราณบ้านคูเมือง
โฮมสเตย์และทัวร์สุขภาพ ต.หัวไผ่
ตลอดทั้งปี

๓๙
การเดินทางท่องเที่ยวสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร
การเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ ๓ เส้นทาง คือ
๑. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน ) แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข
๓๒ (ถนนสายเอเชีย) ผ่านอําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จนถึงตัวเมือง
จังหวัดสิงห์บุรี
๒. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน ) ผ่านอําเภอวังน้อย อําเภอหนอง
แค จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑ ผ่านอําเภอท่าวุ้ง เข้าสู่จังหวัด
สิงห์บุรี
๓. จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข ๑ (พหลโยธิน ) ถึงอําเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เลี้ ยวซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข ๓๐๙ ผ่านจังหวัดอ่างทองไปจนถึงจังหวัดสิงห์บุรี
การเดินทางโดยรถประจําทางมีรถประจําทางปรับอากาศสายกรุงเทพ- สิงห์บุรี ออกจากสถานีขนส่ง
สายเหนือ หมอชิต ๒ ถนนกําแพงเพชร ๒ ทุกวัน วันละหลายเที่ยวสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท
ขนส่ง จํากัด
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชูกลิ่น อุนวิจิตร (๒๕๕๐) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุมชนต้นแบบของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในจังหวัดเชียงราย พบว่า เกณฑ์ชี้วัดชุมชนต้นแบบที่พัฒนาได้ มีความสําคัญตามลําดับ คือ
องค์ประกอบด้านการจัดการ ด้านองค์กรชุมชน ด้านการเรียนรู้ ด้านท
รัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมชุมชนที่มีศักยภาพเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงรายสองชุมชนคือ ชุมชนบ้านร่อง
ปลายนาเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงวิสาหกิจชุมชน ชุมชนบ้านแสนใจพัฒนาเป็นต้นแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ปัจจัยภายในที่ส่งผลให้ชุมชนประสบความสําเร็จ คือ ศักยภาพด้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ของชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน การจัดการความรู้ในชุมชนและการ
บริหารเครือข่ายภายในชุมชน ปัจจัยภายนอกคือ การสนับสนุนด้านทรัพยากร และการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและการเป็นเครือข่ายองคก์รภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน
โดยภาคีในท้องถิ่น พบว่า มีข้อเสนอว่าควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชน โดยการ
สนับสนุนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อวางแผนงานด้านการท่องเที่ยว ทั้งในระยะสั้ นและ
ระยะยาวเพื่อความยั่งยืน การประชาสัมพันธ์ การตลาดและการกระจายรายได้ ดูแลมาตรฐานการ
จัดการท่องเที่ยว กฎระเบียบการท่องเที่ยวของท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งอันอาจเกิดขึ้น
ระหว่างชุมชนท่องเที่ยว หรือระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวกับการประกอบอาชีพอื่นในท้องถิ่
น
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นควรต้องมีบทบาทมากขึ้น ในการทําหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างชุมชน

๔๐
ท่องเที่ยวกับองค์กรบริหารระดับสูง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและ
นันทนาการจังหวัด ในเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แล ะ
ภาคเอกชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในด้านการประชาสัมพันธ์และการตลาด
วีระพล ทองมา (๒๕๕๑) ได้ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีจุดแข็ง
ด้านเอกลัก ษณ์ทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตชนเผ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายและ
ภาษาพูด มีจุดอ่อนคือ ราคาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ยังไม่มีมาตรฐาน รวมทั้งยังไม่มีการสร้างตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างที่เด่นชัด สําหรับโอกาส พบว่า การบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
ของชุมชนสามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกัน และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่ให้ความ
สนใจในการท่องเที่ยวชนเผ่าเพิ่มขึ้น ส่วนอุปสรรคในการบริหารบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวโดย
ชุมชน คือ ปัจจุบันมีการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรือแม้แต่ปัญหาทางเศ รษฐกิจ รวมทั้ง
การกําหนดราคาของบริษัทนําเที่ยวและผู้ประกอบการที่ไม่มีความแน่นอน และยังพบว่า สมาชิกชมรม
ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ร่วมกันวางแผนการดําเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในแต่
ละชุมชน ใน ๔ ด้าน คือ ๑) การส่งเสริมการตลาด ๒) การสร้างเครือข่ายพันธมิ ตรและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน ๓) การพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางการท่องเที่ยว และ
๔) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของ
ชุมชน เพื่อให้การดําเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวประสบความสําเร็จโดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่าง
แท้จริง
พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล (๒๕๕๓) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี พบว่าจังหวัด
ปทุมธานีมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวมอญ ด้าน
ประวัติศาสตร์ ด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่างเครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสาม
โคก ตลอดจนด้านประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธงตะขาบ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนชาวมอญได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกายแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
ปทุมธานี ควรเน้นการพัฒนาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา และองค์ความรู้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องแนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาว
มอญ ควรพัฒนาด้านการคมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒน าเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เชื่อมโยงถึงกันตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอานวยความสะดวก โดยการให้ข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๔๑
พนิตสุภา ธรรมประมวล และกาสัก เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๓ ) ได้ศึกษา เรื่อง กลยุทธ์และ
แผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมในจังหวัดลพบุรี พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในระดับมาก การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวั ดลพบุรีมีโอกาสอยู่ใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการท่องเที่ยว และได้เสนอกลยุทธ์และแผนการตลาด
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี ๔ กลยุทธ์สําคัญ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ การจัด
กิจกรรมส่งเสริม /สร้างโอกาสการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในจังหวัด
ลพบุรีกลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีกลยุทธ์ที่ ๓
การจัดการภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี และกลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนา
เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรี
เช่นตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการนําทุน
ทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามการศึกษา ผล
การศึกษา พบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ “เครือข่ายทาง
สังคม” ที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย รองลงมา คือ “ความรู้และภูมิปัญญา ”
โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ อันดับ ๓ คือ “ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอื้ออาทร
ช่วยเหลือกัน ” ซึ่งมีการแสดงให้เห็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีวิธีการนําทุนทางสังคมไปใช้ใน ๓
ระดับ คือ ๑) ระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเอง ๒) ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือ
เครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ และ ๓) กลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
โดยรวม ซึ่งปัญหาอุปสรรคที่พบในการนําเอาทุนทางสังคมออกมาใช้ ได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ทางธุ รกิจและการสนับสนุนแบบเลือกปฏิบัติ ปัญหาคนทํางานสังคมมีน้อย ปัญหาความ
ปลอดภัยจากนอกชุมชน และในการที่ทําให้ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์และสภาพที่ชุมชนพึง
ปรารถนาได้นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้คนใน
ชุมชนเริ่มคิดที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกัน การค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม การ
สร้างผู้นําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทํา
อย่างมีส่วนร่วมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผล
กาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุ ภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๗) ได้ศึกษา
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ จังหวัดอ่างทอง มีข้อค้นพบ ที่สําคัญ คือจังหวัดอ่างทองมีทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่ อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จํานวนมาก ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดอ่างทอง
ประกอบด้วย ๒ ยุทธศาสตร์สําคัญ คือ ๑) การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน /

๔๒
ท้องถิ่นต่างๆ ในการส่งเสริ มการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และ ๒)การสร้างโอกาส
ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น และอํานวยความสะดวกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมใน
ชุมชน/ท้องถิ่นต่างๆในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของหน่วยงาน องค์กร
และสถาบัน ทั้งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกชุมชน/ท้องถิ่น
กาสัก เต๊ะขันหมาก พนิตสุภา ธรรมประมวล และกานดา เต๊ะขันหมาก (๒๕๕๘) ได้ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของตําบลโคกสลุง
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยและพัฒนาที่สําคั ญ พบว่า ๑) ชาวไทยเบิ้งโคกสลุงได้
สร้างสรรค์และสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามาอย่างต่อเนื่อง ๒) สามารถพัฒนา
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตที่แสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยเบิ้งโคกสลุง จํานวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ การทอผ้า
การจักสาน การตีเหล็ก การทําของเล่นจากใบตาล การตั ดกระดาษ การรําโทน การแพทย์พื้นบ้าน
ความเชื่อพื้นบ้าน (การบูน ) อาหารพื้นบ้าน และประวัติศาสตร์ชุมชนไทยเบิ้งโคกสลุง และ
๓) สามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐาน ทุนทางวัฒนธรรมไทยเบิ้ง
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้ค้นพบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จะต้องมีคํานึงปัจจัยที่
สําคัญ ได้แก่ ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม โดยจัดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ และออกแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย ชุมชนบนฐานทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อทําให้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้วมีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

บทที่ ๓
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [PAR] จากผู้มีส่วนสําคัญใน
การพัฒนา เริ่มจาก พัฒนาโครงการวิจัย ออกแบบ และกําหนดกรอบในการวิจัยและพัฒนา โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
ระยะที่ ๒ การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย ชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะที่ ๔ การจัดทําแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุน ทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ดังปรากฏในภาพ ๕
ระยะที่ ๑
การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

ระยะที่ ๒
การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ระยะที่ ๓
การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระยะที่ ๔
การจัดทําแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภาพ ๕ กรอบในการวิจัยพัฒนา

๔๔
ขั้นตอนวิธีดาเนินการวิจัย
โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเ ภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑.๑ ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)
๑.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ๑) ผู้ทรงภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรม และ ๒) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
๑.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ อัตลักษณ์ของลาวแง้วตําบลทองเอนที่เอื้อต่อการเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้ตําบลทองเอนสามารถ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงโดยชุมชน สู่การพัฒนาคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจของตําบลทองเอน ได้
๑.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบกัน คือ การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๑.๕ นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ววิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ขั้นตอนการวิจัย
๑. ประสานงานและทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนสําคัญ
และผู้เกีย่ วข้องทุกฝ่าย
๒. จัดเวที/ประชุมกลุม่ เพื่อร่วมกันวางแผนในการศึกษาทุน
ทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๓. ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย [การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การศึกษาเอกสาร]
๔. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและความ
สมบูรณ์ของข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน

เป้าหมาย
ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได้แผนปฏิบัติ (action plan) ในการศึกษา
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
ได้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน

ได้ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน ที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์

๒. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาว
แง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๒.๑ ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)

๔๕
๒.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ๑) ผู้ทรงภูมิปัญญา ทาง
วัฒนธรรม ๒) ปราชญ์ /ผู้รู้ชาวบ้าน /ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ) และ
๓) ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกตําบลทองเอน
๒.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมในการจั ดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๒.๔ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ประกอบกัน คือ การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๒.๕ นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
๑. ประสานงานและทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนสําคัญ
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันวางแผนในการศึกษา
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขอ ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน

ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเกิดความ
เข้าใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
. ได้แผนปฏิบัติ (action plan) ในการศึกษา
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน
ได้ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาว
แง้ว ตําบลทองเอน

๓. ศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย [การสํารวจชุมชน การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร]
๔. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง . ได้ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมในการ
และครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลศักยภาพและความพร้อม จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ลาวแง้ว ตําบลทองเอนที่ถูกต้องและครบถ้วน
ตําบลทองเอน
สมบูรณ์

๓. การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาว
แง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๓.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๓.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา -สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ได้แก่ ๑) ภาควิ ชาการ (พลัง
ปัญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /สถาบันการศึกษา /หน่วยราชการต่างๆ ] ๒) ภาคชุมชน /

๔๖
วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [สภาวัฒนธรรมตําบล /สภาองค์กรชุมชน /วัด/โรงเรียน/อบต./ชมรม
ผู้สูงอายุ /สภาเด็กเยาวชน /กลุ่มอาชีพ /ร้านค้า OTOP/ฯลฯ] และ ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /พัฒนาการจังหวัด /พาณิชย์จังหวัด /หอการค้าจังหวัด /
การท่องเที่ยว/อบจ./ฯลฯ]
๓.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๓.๔ ประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมเชิ งสร้างสรรค์ (future search conference: FSC)
โดยประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและ
ตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน- พัฒ นาศักยภาพและความพร้อมฯ C-ร่วมกันกํากับ /
ติดตาม /ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๓.๕ ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM)
และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
ขั้นตอนการวิจัย
๑. ประสานงานและทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนสําคัญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ๑) ภาควิชาการ ๒) ภาค
ชุมชน ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย
๒. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะจาก
ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนา ศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน ในขั้นตอนที่ ๑ P-ร่วมกัน
วางแผนและตัดสินใจ
๓. ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน D-ร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผน (โดยการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมใน
การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน) รวมทั้ง C-ร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๔. ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน
และจัดการความรู้ (KM) และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ใน
แผนการดําเนินงานขอ หน่วยงาน/องค์กรต่อไป

เป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจ

ได้แผนปฏิบัติการ (action plan) การศักยภาพ
และความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน
๓ ภาคส่วน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน Cร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

ได้สรุปบทเรียน และความรู้จากการปฏิบัตรเพื
ิกา ่อ
นําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินงานตามภาระ/หน้าที/่ ความรับผิดชอบต่อไป

๔๗
๔. การจัดทําแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๔.๑ ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๔.๒ ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา -สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ได้แก่ ๑) ภาควิชาการ (พลัง
ปัญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี /สถาบันการศึกษา /หน่วยราชการต่างๆ ] ๒) ภาคชุมชน/
วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [สภาวัฒนธรรมตําบล /สภาองค์กรชุมชน /วัด/โรงเรียน/อบต./ชมรม
ผู้สูงอายุ /สภาเด็กเยาวชน /กลุ่มอาชีพ /ร้านค้า OTOP/ฯลฯ] และ ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /พัฒนาการจังหวัด /พาณิชย์จังหวัด /หอการค้าจังหวั ด/
การท่องเที่ยว/อบจ./ฯลฯ]
๔.๓ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาว
แง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๔.๔ ประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (future search conference: FSC)
โดยการใช้ประชุ มกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจ
๔.๕ ทดลองจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming ใน
ขั้นตอน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน C-ร่วมกันกํากับ /ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๔.๖ ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM)
และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
๑. ประสานงานและทําความเข้าใจกับผู้มีส่วนสําคัญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ภาคส่วน คือ ๑) ภาควิชาการ ๒) ภาค
ชุมชน และ ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย
๒. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะจาก
ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทําแผนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน ในขั้นตอนที่ ๑ P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้เกี่ยวข้องเกิดความ
เข้าใจ
ได้แผนปฏิบัติการ (action plan) จัดทํา
แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน

๔๘
ขั้นตอนการวิจัย
๓. ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน D-ร่วมกันลงมือ
ปฏิบัติตามแผน (โดยการทดลองจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน) รวมทั้ง
C-ร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๔. ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน
และจัดการความรู้ (KM) และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ใน
แผนการดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป

เป้าหมาย
๓ ภาคส่วน D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน Cร่วมกันกํากับ/ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

ได้สรุปบทเรียน และความรู้จากการปฏิบัติการ
เพื่อนําไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
ดําเนินงานตามภาระ/หน้าที/่ ความรับผิดชอบ
ต่อไป

วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละระยะมีตัวแปรที่ศึกษา วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล วิธีการ /เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังนี้
ตาราง ๔ วิธีวิจัย แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ระยะที่
๑. การศึกษา
ทุนทาง
วัฒนธรรมลาว
แง้ว ตําบลทอง
เอน อําเภอ
อินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บรุ ี

ตัวแปรที่ศึกษา

อัตลักษณ์ของลาวแง้ว
ตําบลทองเอนที่เอื้อต่อ
การเป็นพลังขับเคลื่อน
ให้ตําบลทองเอน
สามารถพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงโดยชุมชน
สู่การพัฒนาคุณค่าทาง
สังคมและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของตําบล
ทองเอน ได้
๒. การศึกษา ศักยภาพและความ
ศักยภาพและ พร้อมในการจัดการการ
ความพร้อมใน ท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
การจัดการการ ชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ท่องเที่ยวโดย ทองเอน

วิธีวิจัย

แหล่งข้อมูล

๑. การวิจัย
เชิงสํารวจ
๒. การศึกษา
ภาคสนาม

๑. ปราชญ์/ผู้ทรง
ภูมิปัญญาท่องถิ่น
๒. ผู้นําท้องถิ่น
(ทางการ/ทาง
ธรรมชาติ)

๑. การวิจัย
เชิงสํารวจ
๒. การศึกษา
ภาคสนาม

๑. ปราชญ์/ผู้ทรง
ภูมิปัญญาท่องถิ่น
๒. ผู้นําท้องถิ่น
(ทางการ/ทาง
ธรรมชาติ)

วิธีการ/เครื่องมือ

การวิเคราะห์
ข้อมูล
๑. การสํารวจชุมชน
๑. ใช้สถิติ
๒. การสัมภาษณ์เจาะลึก บรรยาย
๓. การประชุมกลุ่ม
๒. การ
๔. การสังเกตแบบ
วิเคราะห์
๗.๒.๒
ไม่มีส่วนร่
กลุว่มมผู้แปรรูปผลิตภัเนืณ้อฑ์หาจากนกกระทา (อ
๕. การศึกษาจากเอกสาร

๑. การสํารวจชุมชน
การวิเคราะห์
๒. การสัมภาษณ์เจาะลึก เนื้อหา
๓. การประชุมกลุ่ม
๔. การสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม

๔๙
ตาราง ๔ (ต่อ)
ระยะที่
ชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน
๓. การพัฒนา
ศักยภาพและ
ความพร้อมใน
การจัดการการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์
บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี
๔. การจัดทํา
แผนการ
ท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบนฐาน
ทุนทาง
วัฒนธรรมลาว
แง้ว ตําบลทอง
เอน อําเภอ
อินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี

ตัวแปรที่ศึกษา

วิธีวิจัย

ศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วม (PAR)

แผนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน

การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ
แบบมีส่วน
ร่วม (PAR)

แหล่งข้อมูล

วิธีการ/เครื่องมือ

๓. ผู้เกี่ยวข้อง (ทั้ง
ในและนอกตําบล
ทองเอน)
ไตรพลังในการ
พัฒนา ได้แก่
๑. ภาควิชาการ
๒. ภาคชุมชน/
วัฒนธรรม
๓. ภาคผู้สนับสนุน
เชิงนโยบาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง

๕. การศึกษาจากเอกสาร

ไตรพลังในการ
พัฒนา ได้แก่
๑. ภาควิชาการ
๒. ภาคชุมชน/
วัฒนธรรม
๓. ภาคผู้สนับสนุน
เชิงนโยบาย และ
ผู้เกี่ยวข้อง

การวิเคราะห์
ข้อมูล

ประชุมเชิงสร้างสรรค์
(FSC) โดยประชุมกลุ่ม
เฉพาะ โดยใช้วงจร
คุณภาพของ Deming
[P-D-C-A] และ KM

การ
วิเคราะห์
เนื้อหา

ประชุมเชิงสร้างสรรค์
(FSC) โดยประชุมกลุ่ม
เฉพาะ โดยใช้วงจร
คุณภาพของ Deming
[P-D-C-A] และ KM

การวิเคราะห์
เนื้อหา

๕๐
ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงาน
ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงาน ดังปรากฏในตาราง ๕
ตาราง ๕ ระยะเวลาทําการวิจัยและแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐)
เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

๑. การประสานและทาความเข้าใจกับผู้มีส่วนสาคัญและผู้เกี่ยวทั้ง ๓ ภาคส่วน
๑. ประสานงานและทําความ
เข้าใจกับผู้มีส่วนสําคัญและ
ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ๓ ภาคส่วน
๒. จัดทําแผนการทํางานร่วมกัน
ตลอดโครงการวิจัย
๒. การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
วางแผนในการศึกษาทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๒. ศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาว
แง้ว ตําบลทองเอน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย [การสํารวจชุมชน
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การ
ประชุมกลุ่มเฉพาะ การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษา
เอกสาร]
๓. จัดเวทีประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๓. การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทอง
เอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. จัดเวที/ประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
วางแผนในการศึกษาศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน

๕๑
ตาราง ๕ (ต่อ)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐)
เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

๒. ศึกษาศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
[การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่ม
เฉพาะ การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วม และการศึกษาเอกสาร]
๓. จัดเวทีประชุมกลุ่มเพื่อร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
ศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๔. การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทอง
เอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนา ศักยภาพและ
ความพร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาว
แง้ว ตําบลทองเอน ในขั้นตอนที่ ๑
P-ร่วมกันวางแผนและตัดสินใจ
๒. ร่วมกัน D-ลงมือปฏิบัติตาม
แผน รวมทั้ง C-กํากับ/ติดตาม/
ตรวจ สอบการปฏิบัติตามแผน
และ A-นําผลของการประเมิน
สู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๓. ร่วมกันสรุป/ถอดบทเรียน/
จัดการการความรู้ (KM) และ
หาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ใน

๕๒
ตาราง ๕ (ต่อ)
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐)
เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

แผนการเนินงานของหน่วยงาน/
องค์กรต่อไป
๕. การจัดทาแผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
๑. ประชุมเชิงสร้างสรรค์ (FSC)
เพื่อร่วมกันจัดทําแผนการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๒. ร่วมกัน D-ลงมือปฏิบัติตาม
แผน (โดยทดลองจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว) C-กํากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ
A-นําผลการประเมินสู่การปรับปรุง
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
๓. ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้อง
ร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และ
จัดการความรู้ (KM) และหาทางที่
จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กร
ต่อไป

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในบทนี้จะแบ่งวิเคราะห์ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตาบล
ทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนทางวัฒนธรรมชาวลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
(tangible cultural assets) ได้แก่ วัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น ศิลปะ สถานที่สาคัญ บ้านเรือนที่อยู่
อาศัย อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย งานฝีมือ และ ๒) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible
cultural assets) ได้แก่ วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมมีผลทางจิตใจ เช่น
ความเชื่อ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม เพลง พิธีกรรม งานเทศกาล เป็นต้น ดังรายละเอียดดังนี้
๑. มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
ชาวลาวแง้ว ตาบลทองเอน นับถือและปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด ชาวลาวแง้วทาบุญในวันพระ ในประเพณีสาคัญๆ หมายถึง สิ่งที่นับถือเคารพบูชาเชื่อว่า
สามารถคุ้มครอง ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ คุณพระอาจเป็นรากไม้ที่นามาไว้บนหิ้งพระ เมื่อถึง
วันขึ้น ๑๓ ค่า เดือน ๑๒ ชาวลาวแง้วจะทาพิธีไหว้ครู เพื่อบูชาคุณพระ เมื่อทาพิธีไหว้เสร็จ แล้วจะทา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีผู้อาวุโสเป็น ผู้นาด้ายผูกแขนให้ศีลให้พร
ในชุมชนในมีวัดถึง ๖ วัด ได้แก่
๑.๑ วัดไผ่ดาเป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอนเนื่องจาก
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาร่วมทอดกฐินเป็นประจาทุกปี ทาให้
วัดไผ่ดามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

๕๔

วัดไผ่ดา เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมากกว่านั้น เพราะมีเจดีย์
เก่า แก่ปรากฎอยู่เป็นหลักฐานสภาพเกือบสมบูรณ์ ต่อมาราว พ .ศ.๒๔๖๕-๒๔๖๗ มีพระสงฆ์อยู่จา
พรรษาบ้าง ว่างเว้นไปบ้าง จนถึง พ .ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชริญาณวงศ์โปรดให้
พระสงฆ์ในปกครองคณะธรรมยุตมาอยู่ประจา โดยมีพระครูประพัฒนสีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน) เป็นเจ้า
อาวาสรูปแรก ต่อมาได้สร้างอุโบสถหลังใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง วัดไผ่ดาได้
ชื่อตามนามของหมู่บ้านไผ่ดา เพราะพื้นที่เดิมของหมู่บ้านและ ของวัดบางส่วนเป็นปุาไผ่ดา ปัจจุบันยัง
หลงเหลืออยู่บางส่วนภายในวัด
วัดไผ่ดามีเจดีย์ที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีฐานเจดีย์กว้าง ๑๑ เมตร สูง ๙
เมตร อาคารเสนาสนะต่างๆ นอกจากโบสถ์และเจดีย์แล้วยังมีศาลาบาเพ็ญกุศล กุฏิสงฆ์จานวนหลาย
อาคาร ปาลวัฒน์วิไชย (อาคารเรียนหลังเก่า ปัจจุบันดัดแปลงเป็นที่รองรับแขกเหรื่อ ญาติโยม)
ระฆัง และฌาปนสถานอาคาร เหล่านี้ส่วนมากเป็นอาคารถาวร
๑.๒ วัดดงยาง สร้างเป็นวัดตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ .ศ.๒๔๑๔ ตั้งแต่แรกเริ่มสร้างวัด
ขึ้นมา มีต้นยางอยู่มากมาย จึงเรียกกันว่า “ดงยาง ” เพราะชาวบ้านพร้อมใจกันตั้งชื่อนี้ให้กับวัด
เพราะมีต้นยา งขึ้นมากมาย แต่ต้นยางรุ่นเก่าไปหมดแล้ว ที่เห็นอยู่ปัจจุบันเป็นต้นยางที่พระครูโสภิต
กิตคุณ และชาวบ้านได้ช่วยกันปลูกขึ้นมาใหม่ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ
.ศ.๒๔๔๙
วิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ
พระอธิการชะลอ ธฺมมปาโล

๕๕

๑.๓ วัดกลาง ตั้งเมื่อ พ .ศ.๒๓๙๘ เดิมทีเรียกว่า “วัดสระพัง ” เพราะบริเวณวัดมีสระ
เก่าแก่ อยู่สระหนึ่ง ดินพังไปเรื่อยๆ โดยมิได้ทาการขุดลอก ชาวบ้านจึงเรียกเป็นนามว่า “วัดสระพัง ”
ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ “วัดกลาง” โดยอาศัยเหตุผลที่เป็นวัดตั้ งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดดงยางกับวัดไผ่ดา
วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ .ศ.๒๔๓๒ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑๕.๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบาเพ็ญกุศล จานวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ๑ หลัง

๑.๔ วัดเซ่าสิง ห์ ตั้งเมื่อ พ .ศ.๒๔๕๔ เดิมทีชื่อว่า “วัดทุ่งไพลาสี ”ตั้งอยู่ที่ ตาบลโพธิ์ชัย
อาเภอบ้านเซ่าสิงห์ (อาเภอบ้านหมี่ ในปัจจุบัน ) จังหวัดลพบุรี ได้ย้ายมาสร้างใหม่ ณ ที่ตั้งปัจุบัน ใน
พ.ศ.๒๔๕๔ ได้นามใหม่ว่า “วัดเซ่าสิงห์ ” เพราะได้ย้ายมาจากอาเภอบ้านเซ่า จังหวัดลพบุรี (ปัจจุบัน
คืออาเภอบ้านหมี่) มาอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.
๒๔๗๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูป
ปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์สมัคร สุทธิธฺมโม

๕๖

๑.๕ วัดเชียงราก ตั้งเมื่อ พ .ศ.๒๔๒๗ โดยมี นายโค่น นายฮวด นายโต๊ะ และนายหอม
ร่วมกับชาวบ้านจัดสร้างวัดขึ้นมา วัดตั้งอยู่ติดกับบึงเชียงราก จึงใช้นามว่า “วัดเชียงราก ” ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖
เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสมปอง เตชปญฺญ

๑.๖ วัดล่องกะเบา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ โดยมีนายหลอนายฝอย ทับทิมเถื่อน ซึ่งมาตั้งถิ่น
ฐาน และริเริ่มดาเนินการสร้างวัดชื่อ “วัดราษฎ์บูรณะ” บางแห่งเรียกว่า “วัดราษฎ์บูรณะล่องกะเบา”
เนื่องจากบริเวณหน้าวัดเป็นลาครองและมีต้นกะเบาอยู่มาก ชาวบ้านจึงเรียก “วัดล่องกะเบา” ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว
๒๒ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือพระอธิการนิ่ม สจจฺญาโน นอกจาก
วัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้วยังมีวัดเล็กๆ อีกหลายแห่ง เช่น วัดคลองโพธิ์ศรีและวัดพระปรางค์สามยอด
แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดที่มีขนาดเล็กหรือใหญ่ มีชื่อเสียงหรือไม่ ก็ยังคงเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านใน
ชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอนเสมอมา
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๒. ภาษาลาวแง้ว
คือ กลุ่มพูดภาษาลาวที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เวียงจันทน์และหลวงพระบางและได้อพยพเข้า
มาอาศัยอยู่ในภาคกลางประเทศไทยนานนับศตวรรษก่อน โดยการถูกกวาดต้อนรวมทั้งสมัครใจ
โยกย้ายถิ่นฐาน ครั้งสาคัญของการย้ายถิ่นฐานน่าจะเป็นคราวสงครามกับเจ้าอนุว งศ์เวียงจันทน์ (พ.ศ.
๒๓๖๙-๒๓๗๑) ที่ได้มีการกวาดต้อนชาวลาวจากหัวเมืองพวน เมืองเชียงขวาง เมืองเวียนจันทน์ เมือง
หลวงพระบางเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรีและจังหวัดอื่นๆ มากมาย มีลาวแง้วถูก
กวาดต้อนมาในคราวนั้นเป็นจานวนมาก
๓. อาชีพหลักของลาวแง้ว
อาชีพที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์และเป็นอาชีพเดิมของชาวลาวแง้ว อาชีพทั้งหลาย
เหล่านี้ล้วนสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างมหาศาล อีกทั้งบางอาชีพ เป็นการสืบสาน ต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น อาทิเช่น อาชีพสานงอบ อาชีพการทาปลาส้มฟัก อาชีพการทาปลาร้าหม้อ ก็ทากันมาจากรุ่ น
สู่รุ่น เป็นวัฒนธรรมหรือ ประเพณีเดิมที่ทาต่อๆกันมา เป็นอาชีพเก่าแก่ของชาวลาวแง้ว ที่สามารถบ่ง
บอกตัวตนได้อย่างดีเยี่ยม ดังรายละเอียดดังนี้
๓.๑ การสานงอบ
งอบ เป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวลาวแง้วทองเอนทาเอง ใส่เอง เพื่อกัน
แดด กันฝนยามไปทางาน ทา นา ทาไร่ บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟูอนงอบ เป็นต้น
การสานงอบเป็นอาชีพที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวแง้วตาบลทองเอน คือ “การสาน
งอบใบลาน ” งอบเป็นงานหัตถกรรมในครัวเรือนของชาวลาวแง้วทองเอน ทาเองใส่เองเพื่อกัน
แสงแดด กันฝนยามไปทางาน ทานา ทาไร่ บางครั้งใส่เพื่อการเล่น เช่น ฟูอนงอบ เป็นต้น ต่อมาได้ทา
เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน เนื่องจากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ซื้อไปใช้ และ
เป็นของฝาก

๕๘

งานจักสานงอบนับว่าเป็นที่รู้จักกันมาช้านาน เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ทาขึ้นเพื่ อใช้
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของชาวไทยโดยตรง ฉะนั้นงอบจึงนับว่าเป็นงานที่ควบคู่กับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจนถึงปัจจุบัน ศิลปะการทางอบต้องใช้ความชานาญและความประณีต
ละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่แพ้งานจักสานประเภทอื่นๆ
๑. การจัดเตรียมวัสดุในการทางอบ ตามรายละเอียดดังนี้
๑) ไม้ไผ่ จักให้เป็นเส้นบางตามต้องการ (กว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร)
๒) ใบลาน ตัดเอาแกนกลางออกโดยใช้มีดกรีด เช็ดให้แห้งแล้วนามารีดด้วยเตา
รีดถ่านให้เรียบ จากนั้นนามาเขียนหรือกรีดออกเป็นเส้น ๆ บนกระจกที่รอง ถ้างอบถี่ก็เจียนให้เส้นเล็ก
๓) การเหลาไพล ใช้ไม้ไผ่นามาเหลาให้กลมแบนขนาดตามต้องการ
๒. การสานงอบ มีขั้นตอน ดังนี้
๒.๑. ขั้นขึ้นโครงรูป และส่วนประกอบ
๑) จักตอกข้าง ข้างละ๒ เส้น จักเป็น ๖ ขา ขาละ ๖ เส้นงอบ ๑ ใบใช้ ๓๖ เส้น
๒) นาไพลหัวละ ๔ วง ๔ เส้น ใส่ไล่ตั้งแต่วงเล็กไปหาวงใหญ่
๓) ไพลใหญ่เป็นซีกนามาทาเป็นวง

๕๙
๔) ใช้ตอก ๖ ขา ๖ เส้น นามาขัดหรือสานให้เป็นหกเหลี่ยมเรียกว่าเก็บหัว
สาน ๑ รอบและใส่ไพลเล็กรอบที่ ๒ ใส่ไพรใหญ่รองลงมา รอบที่ ๓ ใส่ไพลใหญ่ขึ้น รอบที่ ๔ ใส่ตอก
ตะแคง
๕) ใส่หัวงอบลงไปในแบบโดยการหงายหัวขึ้น
๖) สานด้วยตอกสาน ๑๒ ตา ตาแต่ละตาจะเป็นหกเหลี่ยม ลูกหนึ่งมี ๑๒๑๔ ตา สานตามแบบพิมพ์จนเสร็จ
๗) ใส่ตอกทึบ ๔ เส้น แล้วม้วนริมโดยการสานตอกหักโค้งลง
๒.๒ การทารังงอบ
๑) นาไม้ไผ่มาจักตอกเป็นเส้นเล็ก ๆ (กว้างประมาณ ๒ เซนติเมตร) สานให้
มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสาหรับสวมศีรษะ
๒) โน้มให้เป็นกลีบมีดตอก
๓) นามาโค้งขัด ถ้า ๖ เสาก็ใช้ ๖ ปื้น ๗ เสาก็ใช้ ๗ ปื้น
๔) โค้งให้เป็นรังโดยใส่กับหัวเข่า แล้วสานหัวโดยใช้ไพรกลมจนรอบ แล้วใส่
รังแบบอีกชั้นหนึ่ง

๒.๓. การทางอบหรือกระหม่อม
๑) ตัดลานเส้นประมาณ ๑ นิ้ว
๒) เย็บซ้อนกับเป็น ๖ เกล็ดหรือ ๗ เกล็ด
๓) ใช้มือดุน โดยใช้นิ้วกลางดุนให้เป็นรูปกรวย แล้วเย็บตามวงเวียนจน
ครบรอบ
๔) พอเย็บเสร็จตัดใบลานด้านในส่วนที่เกินทิ้ง
๒.๔ ขั้นการประกอบ การเย็บงอบและการตกแต่ง
๑) นาใบลานที่เตรียมแล้วติดกับโครงโดยการเย็บ เย็บ ๑ ตา เว้น ๑ ตา
๒) งอบลูกหนึ่งมี ๗ เข็ม (เย็บข้าง) หรือ ๗ เลียด เกล็ดรอบงอบ งอบ ๑ ใบ
มีหลายเกล็ด

๖๐
๓) เย็บไปรอบๆ งอบ แล้วเย็บคอโดยการเย็บ ๑ เข็ม แล้วแทงข้าง ๑ เข็ม
๔) แล้วล้มหัวอีก ๑ เต็มจนรอบลูก

๒.๕ การใส่รังงอบ
๑) นารังที่เสร็จมาสวมที่หัวงอบใช้ไม้ขัดเหลาแบนๆ ๒ อัน ปลายแหลมเพื่อให้
แทงเข้ากับโครงงอบ หรือจะใช้ลวดลายมัดก็ได้ ใช้ไม้แทงทั้ง ๔ ด้าน
๒) ใส่รังงอบให้ขัดทีละข้าง พอขัดรังงอบเสร็จแล้วเป็นอัน ว่าประกอบเป็นตัว
งอบสมบูรณ์แบบการใส่จอมหรือกระหม่อม นาเอาจอมหรือกระหม่อมที่เย็บเสร็จแล้วมาติดกับตัวงอบ
โดยการเย็บติด และนาตากงอบหลังจากสานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๒. อาชีพทาปลาส้ม
ปลาส้ม นั้นความจริงแล้วจะมีกันให้เห็นทุกภาคทุกจังหวัด และหาซื้อง่ายตามร้านค้า
ในตลาดทั่วไป ในปัจจุบันมีการการสั่งซื้อทางทางออนไลน์ หรืออินเตอร์เน็ต แต่สูตรของแต่ละชุมชน
แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันออกไป บางรายทาเป็นส้มฟักที่นามาห่อใบตองเหมือนแหนม หรือส้มปลา
ห่อใบตอง สามารถสร้างรายได้ในครัวเรือนได้
๑) อุปกรณ์และวัตถุดิบ
(๑) กะละมังสเตนเลส ขนาดใส่ปลาได้ประมาณ ๓-๕ กก. ๑ ใบ
(๒) กะละมังพลาสติก ไว้สาหรับแช่หรือหมักปลา ๑ ใบ

๖๑
(๓) ปลาตะเพียน ๓ กิโลกรัม (ปลาส้มนครพนมของแท้ ต้องปลาตะเพียน)
(๔) ข้าวเหนียวนึ่งสุก ๑ ถ้วย
(๕) เกลือ ๑ ถ้วย (อาจจะใช้ไม่หมด แต่ก็เอามาเผื่อไว้ค่ะ)
๖) กระเทียม ๑ ถ้วย โคลกหยาบๆ
๗) น้าตาลทราย ๑ ช้อนชา
๘) ผงปรุงรส พอให้ได้รสชาติความนัว
๒) กระบวนการ/ขั้นตอน
(๑) นาปลาตะเพียน มาล้างทาความสะอาด ผ่าท้องควักไส้ ขอดเกล็ดออกให้
หมด แล้วล้างอีกรอบให้สะอาด
(๒) เมื่อล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ว ให้บั้งต ามยาวของตัวปลา ประมาณ ๓ ขีด
แล้วใช้มีดหรือสากในครัวเรานั่นแหละค่ะ ทุกตัวปลาให้อ่อน
(๓) แล้วนาเกลือมาทาทั่วตัวปลา ใส่เกลือเข้าไปในท้องปลาและในเหงือกของ
ปลาที่ทุบจนอ่อนแล้ว หาถาดหรือฝาหม้อมาปิด หมักไว้ ๑ คืน
(๔) เมื่อหมักไว้ครบหนึ่งคืนแล้ว นาปลาที่ หมักไว้มาล้างน้าสะอาด ให้เกลือออก
ให้หมด ประมาณ ๔-๕ น้า แล้วแช่น้าเปล่า ไว้ประมาณ ๓ ชั่วโมง เพื่อให้ปลาหมดความเค็ม แช่จน
เนื้อปลาขาว ชิมดูว่าเนื้อปลาจืดแล้วก็เป็นอันใช้ได้
(๕) นาปลาไปแช่น้าเปล่านั้น ก็มาเตรียมเครื่องปรุงรอ คือ ข้าวเหนียวนึ่งสุก ให้
นาไปแช่น้าประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง แช่จนข้าวเหนียวบวมน้า แล้วก็กรองเอาน้าออก และก็นากระเทียม
มาโคลกให้พอหยาบๆ เตรียมไว้เช่นกัน
(๖) เมื่อล้างปลาจนหมดความเค็มจนจืดแล้ว นาข้าวเหนียวที่แช่ไว้แช่ได้ที่พร้อม
กับกระเทียมโคลกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วทาการปรุง ให้นาข้า วเหนียวและกระเทียมมาปรุงโดยใส่
น้าตาลหนึ่งช้อนชา ผงปรุงรสเพิ่มความนัวของปลาส้ม นาเครื่องปรุงมาใส่ในท้องและในเหงือกของ
ปลา แล้วก็บีบนวดตัวปลาให้นิ่ม ให้เครื่องเข้าไปในเนื้อปลามากที่สุด
(๗) แล้วก็นามาเรียงในกะละมังสแตนเลสที่เตรียมไว้ให้สวยงาม โดยวางตั วปลา
ทับซ้อนกัน วางเสร็จแล้วหาถาดมาปิดทับบนตัวปลา แล้วใช้ครกทับไว้ (สาเหตุที่ใช้ถาดทับไม่พอยัง
ต้องเอาครกทับอีก เพื่อให้เนื้อปลาแน่น ) และก็เครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าในเนื้อปลาได้ง่ายและทั่วถึง
ประมาณ ๓ วันก็นามาประกอบอาหารโดยการทอดหรือนึ่ง หรือจะรับประทานสดๆ ก็ได้
สาหรับสูตรดั้งเดิมที่แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน เมื่อหมักปลาด้วยเกลือจนได้ที่แล้ว
ก็จะนาปลามาล้างด้วยน้าหลายๆครั้งจนกว่าเนื้อปลาจะนิ่มดูสดใหม่ จึงจะนามาเคล้ารวมกับ
เครื่องปรุงชนิดต่างๆ และหมักทิ้งไว้จนได้ที่จึงจะนาออกมาคลุกเคล้ากับข้าวคั่วอีกครั้งก่อนบ รรจุลงถุง
ออกจาหน่ายสาหรับปลาที่นามาทาก็มีหลายชนิดเช่น ปลากระดี่ ปลานิล ปลาจีน ปลาสวาย เป็นต้น

๖๒
นอกจากนี้ยังมีปลาตะเพียน ที่นามาทาเป็นปลาส้ม ที่มีขั้นตอนและวิธีทาที่ต่างจากที่อื่นๆ ก็คือ การ
นาเอาข้าวเหนียวนึ่ง มาใช้เป็นส่วนประกอบของการทา ซึ่งในสูตรการทาปลาส้ มแต่ก่อนนั้นจะใช้กัน
แต่เพียงข้าวเจ้าสุก มาเป็นส่วนประกอบในการหมักปลาส้ม แต่จากการสังเกตพบว่าใช้ข้าวเจ้าสุกมา
หมักท้องปลาจะเปื่อยง่ายเวลาทอดเนื้อท้องปลาจะหายไป แต่เมื่อทดลองนาเอาข้าวเหนียวสุกมายัดใส่
ท้องปลา และหมักทิ้งไว้เมื่อนาปลามาทอดเนื้อท้อง ก็ยังคงสะภาพอยู่เหมือนเดิม และการเปลี่ยนมาใช้
ข้าวเหนียวสุกในการหมักยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาปลาได้นานขึ้น

๓.๓ การทาปลาร้า
ปลาร้า หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปลาหมักที่ได้จากการนาปลาสดมาหมักกับเกลือ และ
ข้าวคั่วหรือราข้าวในอัตราส่วนที่เหมาะสม ก่อนจะหมักในภาชนะนาน ๗-๘ เดือน หรือมากกว่า เป็นปี
จนได้เนื้อปลาสีน้าตาลหรือสีเหลือง เนื้อ และน้ามีรสเค็ม และกลมกล่อมจากเนื้อปลา ปัจจุบัน ปลาร้า
เป็นอาหารที่นิยมรับประทานมากของคนไทยในทุกภาค โดยเฉพาะนามาใช้เป็นส่วนผสมสาคัญของ
ส้มตา
ชนิดปลาที่นิยมทาปลาร้า ได้แก่ ปลาช่อน ปลากด ปลาดุก ปลาหมอ ปลากระดี่
ปลาสลิดปลาสร้อย ปลาตะเพียน (ปลาขาว) ปลาชะโด ปลานิล ปลาซิว
เมื่อว่างจากการทางานผู้ชายมักออกไปหาปลาตามหนองน้า ทาให้เกิดอาชีพทาปลา
ร้า โดยนาปลาตัวเล็กๆ มาล้างมักใส่เกลือทิ้งไว้ เมื่อถึงเวลาก็ขายให้พ่อค้าคนกลางไปขายต่อ หมู่ ๓
บ้านกลาง ทาปลาร้าราสร้างอาชีพเสริม สานักงานพัฒนาชุมชนอินทร์บุรี นักวิชาการพัฒนา ชุมชน
ชานาญการ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ร่วมกันจัดทาโครงการ “สร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ” ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โดยกลุ่มแม่บ้านได้รวมตัวกันในยามว่างนาปลามาห มักและ
ผลิตเป็นปลาร้าราข้าวอันเป็นสูตรโบราณ อันเป็นส่วนหนึ่งการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
สาหรับการทาปลาร้ารานี้มี โดยนาปลาตัวเล็กๆ มาล้างมักใส่เกลือทิ้งไว้เมื่อถึงเวลาก็ขายให้พ่อค้า
ส่วนผสม อันประกอบด้วย ปลา เกลือสมุทร ราข้าว ซึ่งในขั้นตอนสุดท้าย ต้องหมั ก
ทิ้งไว้ประมาณ ๑๕-๓๐ วัน จึงจะนามาประกอบอาหารทานได้ ส่วนเมนูอาหารที่ปลาร้านามาประกอบ
ได้นั้น ก็สามารถใช้ได้ในอาหารเกือบทุกชนิดขึ้นอยู่กับความชอบและพอใจโดยอาจจะต้มใส่แกงปุา
แกงอ่อม จ่อมน้าพริกปลาร้าส้มตา โดยเฉพาะใส่กับน้าพริกปลาร้า แล้วจิ้มกับมะเขือเปาะจะอร่ อยเข้า

๖๓
กัน ส่วนผสม ได้แก่ ปลาตะเพียน (๒ กิโลกรัม ) เกลือปุน (๒ ช้อนโต๊ะ ) กระเทียมบดหรือตา ½ ถ้วย)
และข้าวสุก (๑ ถ้วย)

วิธีทา
๑. ขอดเกล็ดปลาและควักไส้ออกให้หมด แล้วบั้งปลาข้างละสี่ห้าบั้งหรือตามต้องการ
ถ้าปลาตัวใหญ่ตัดปลาเป็นสองถึงสามชิ้น
๒. นาข้าวสุกล้างน้า และนากระเทียมกับเกลือทั้งหมดฟคลุกกับปลา นวดให้เข้ากัน
๓. นาปลาที่ได้ใส่ภาชนะ กดตัวปลาให้แน่น และปิดฝา ทิ้งไว้
๑-๕ วัน หรือ
จนกระทั่งปลามีรสเปรี้ยวจึงนาออกทอดได้
๔. การใส่กระเทียมมากๆ จะช่วยทาให้กลิ่นปลาหอม และมีความคาวลดลง
๕. นาแปูงข้าวเจ้าละลายน้า แช่ปลาก่อน ๒๐ นาที ก่อนลงหมักด้วยเครื่องต่างๆ
จะทาให้เนื้อปลาแข็งตัว เนื้อไม่เละ ก่อนลงทอดตีไข่ไก่ ให้แตก แล้วนาปลาไปคลุกไข่ไก่ ก่อนนาลง
ทอดจะทาให้ปลาส้มหอมน่าทาน และมีสีสวยงาม

๖๔
ประเภทปลาร้า
๑. ปลาร้าหอม/ปลาแดกหอม
ปลาร้าหอม /ปลาแดกหอม หมายถึง ปลาร้าที่มีกลิ่นหอม น้าปลาร้ามีสีน้าตาล
เนื้อปลาอาจเป็นสีเหลืองหรือสีแดงตามชนิดปลา ขนาดปลาที่ใช้มักเป็นปลาขนาดกลาง ส่วนผสม
ได้แก่ ปลา : เกลือ : ข้าวคั่วหรือรา ในอัตราส่วน ๔ : ๒ : ๑ หมักนานประมาณ ๖-๑๐ เดือน
๒. ปลาร้านัว/ปลาแดกนัว/ปลาแดกต่วง
ปลาร้านัว/ปลาแดกนัว/ปลาแดกต่วง น้าปลาร้ามีสีน้าตาล เนื้อปลามีสีแดง เนื้อ
ให้รสมันนัว มักใช้ปลาขนาดเล็กถึงกลาง ได้แก่ ปลา : เกลือ : ข้าวคั่วหรือรา ในอัตราส่วน ๔ : ๑/๒ :
๑ หมักนานประมาณ ๔-๖ เดือน
ส่วนผสม ประกอบด้วย ๑) ปลาสด ๓-๕ กิโลกรัม ๒) เกลือ ๑ กิโลกรัม ๓) ข้าว
คั่ว หรือราข้าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ๒ ถ้วย และ ๔) น้าอุ่นที่ต้มแล้ว ๓ ถ้วย
ขั้นตอนการทาปลาร้า
๑. คัดเลือกปลาที่มีขนาดพอเหมาะ ไม่ควรใช้ปลาที่มีน้าหนักกว่า ๑ กิโลกรัม
หรือตัวใหญ่มากเกินไป เพราะจะต้องใช้เวลาหมักนาน
๒. นามาล้างน้าทาความสะอาดสิ่งที่อาจปนมากับตัวปลาก่อน ๑-๒ น้า
๓. หากเป็นปลามีเกล็ด ให้ขอดเกล็ดด้วยช้อนให้หมดก่อน หากเป็นปลามีก้าน
ครีบแข็ง และยาว รวมถึงมี เงี่ยง ซึ่งจะต้องตัดก้านครีบ และเงี่ยงออกก่อน และอาจตัดหัวปลาทิ้งด้วย
ก็ได้ หลังจากนั้น นาปลามาควักไส้ออกให้หมด ก่อนจะล้างทาความสะอาด ๒-๓ น้า
๔. นาปลาที่ล้างแล้วใส่ชามหรือถัง พร้อมเติมเกลือ และข้าวคั่วหรือราข้าว และ
น้าอุ่น ก่อนจะคลุกผสมกันให้ทั่ว
๕. นาส่วนผสมที่คลุกได้ที่แล้วเทใส่ถังหมักหรือไหหมัก ก่อนจะรัดปิดปากถัง
หรือไหให้แน่น พร้อมหมักทิ้งไว้ในร่มนาน ๖-๑๐ เดือน หรือมากกว่าตามขนาดของปลาที่ใช้
ลักษณะปลาร้าที่หมักได้ที่
๑. ลาตัว และเนื้อปลาอ่อนนุ่ม ไม่แข็งทู่หรือเปื่อยยุ่ย
๒. เนื้อปลาด้านในมีสีน้าตาลหรือสีแดงอมชมพู
๓. มีกลิ่นหอมของการหมัก ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า
๔. เนื้อปลามีรสเค็ม โดยมีเกลื อประมาณ ประมาณ ร้อยละ ๑๑-๑๖ มีความมัน
ของน้ามันปลา และไม่มีรสเปรี้ยว
๕. น้าปลาร้ามีสีน้าตาลอมดา มีรสเค็ม ไม่มีรสเปรี้ยว
๖. สีของราหรือข้าวคั่วเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล ไม่ดาคล้า

๖๕

๓.๔ การทาไร่ทานา
อาชีพหลักของลาวแง้ว คือ การทานา ทั้งนาดาและนา อาชีพรองลงมา คือ ทาไร่
เช่นไร่ข้าวโพด ข้าวฟุาง ถั่วเขียว นอกจากนั้นยังทาสวน มะม่วง มะพร้าว กล้วย ปลูกผักสวนครัว และ
เลี้ยงเป็ด ไก่ และหมู อยู่ที่ฤดูกาลว่าปีปีนั้นจะได้ทานาปีหรือนาปัง ถ้าเป็นนาปี จะได้ได้แค่ ๑ ครั้งต่อปี
และส่วนนาปังจะทาได้ ๒ ครั้งต่อปี ระยะเวลาการทานาจะอยู่ ๓-๔ เดือนหรืออยู่ที่พันธ์ข้าว และอายุ
การปลูกว่ากาหนดของระยะข้าวแต่ละขั้นตอน

รายได้อยู่ที่ฤ ดูกาลว่าปีปีนั้นจะได้ทานาปีหรือนาปัง ถ้าเป็นนาปี จะได้แค่ ๑ ครั้งต่อปี
และส่วนนาปังจะทาได้ ๒ ครั้งต่อปี ระยะเวลาการทานาจะอยู่ ๓-๔ เดือนหรืออยู่ที่พันธ์ข้าว และอายุ
การปลูกว่ากาหนดของระยะข้าวอยู่ที่เท่าไร
๔. ประเพณีชาวลาวแง้ว
ประเพณีต่างๆ ของชาวลาวแง้ ว คล้ายกับคนไทยทั่วไป เช่น วันสงกรานต์วันเข้าพรรษา
ออกพรรษา วันสารท (ลาว) วันมาฆะบูชา วันวิสาขะบูชา (ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ) วันลอยกระทง วัน

๖๖
ขึ้นปีใหม่ผู้คนในชุมชน เตรียมพร้อมในการทาบุญ จะออกกันไปทาความสะอาดวัด ประดับตกแต่งให้
สวยงามและมีอุปนิสัยยึดมั่นในพระพุท ธศาสนา นิยมออกไปฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมวันสาคัญต่างๆ ทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ นอกจากนี้ชาวลาวแง้วยังมีประเพณีต่างๆ ดังนั้นประเพณีเพาะกระจาด หรือใส่
กระจาด การใส่กระจาดจะเริ่มเมื่อมีประกาศกาหนดงานบุญเทศน์มหาชาติ โดยแต่ละบ้านจะกาหนด
ไม่ตรงกัน บ้านใดถึงกาหนดวันทาบุญ จะทาขนมเส้นหรือขนมจีน และข้าวต้มมัด เพื่อเตรียมไว้สาหรับ
วันงาน วันเริ่มแรกของการทาบุญ เรียกว่า “วันตั้ง ” ในวันตั้งนี้ ที่ยังไม่ทาบุญก็จะนาผลไม้ เช่น กล้วย
อ้อย ส้ม ฯลฯ ไปยังบ้านที่มีงาน โดยหนุ่มสาวจะแต่งตัวสวยงาม เดินทางเป็นกลุ่มๆ การร่วมงานบุญ
นั้นอาจใช้ผลไม้ต่างๆ ที่นามาหรือเงินก็ได้ และอาจมีธูป เทียน ใส่พานนาไปให้เจ้าของบ้าน การนาเอา
ของมาร่วมสมทบทาบุญเรียกว่า “ใส่กระจาด” เจ้าของบ้านเลี้ยงข้าวปลาอาหารแก่แขกและเมื่อแขก
กลับ ก็จะให้ข้าวต้มมัดเป็นของตอบแทน ประเพณีการใส่กระจาดนี้ หนุ่มสาวจะได้มีโอกาสพบปะ
พูดคุยกันโดยพ่อแม่ฝุายหญิงไม่ขัดขวาง วันรุ่งขึ้นจากวันตั้ง ก็จะเป็นวันเทศน์มหาชาติ โดยแต่ละบ้าน
จะจับสลากกันว่าบ้านไหนจะได้ติดกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ไหน สถานที่ก็จะตกแต่งอย่างสวยงาม ให้
มีบรรยากาศ คล้ายปุาหิมพานต์ ประดับไปด้วยดอกไม้ รังผึ้ง หรือเครื่องจักสาน เป็นสัตว์ต่ างๆ หรือ
ติดด้วยกระดาษสวยงาม การเทศน์จะเริ่มขึ้นในตอนเที่ยงคืนของวันตั้ง โดยต้องเทศน์ให้เสร็จภายใน ๑
วัน ปัจจุบันงานบุญเพาะใส่กระจาดก็ยังคงมีอยู่ ประเพณีเลี้ยงผีตาปูุ ชาวลาวแง้ว จะจัดเลี้ยงผีตาปูุ ใน
วันขึ้น ๖ ค่า เดือน ๖ ของทุกปี มีการเข้าทรงผีตาปูุ ซึ่งเป็นพิธีกรรมใหม่ที่ชาวลาวแง้ว รับคติความเชื่อ
มาจากคนกลุ่มอื่น และปรับเข้ากับประเพณีเดิมของตนในปัจจุบัน ในงานจะมีการเสี่ยงรา และเสี่ยง
ทายคาตอบ คาถาม ปัญหาต่างๆ ให้แก่ชาวบ้าน ด้วยวิธีเสี่ยงทายกระดูกไก่ อันเป็นความเชื่อของชาว
ลาวแง้ว
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเที่ยวชมสิ่ง
ที่แสดงถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว อัน
ทรงคุณค่า ได้แก่ ๑) แห่ข้าวพันก้อน ๒) ราเคียวเกี่ยวข้าว ๓) ราเพาะกระจาด ๔) ราบายศรีสู่ขวัญ
เมื่อชาวลาวแง้ วมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ก็มีวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวมาเกิดขึ้นที่ตาบลทองเอน
ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ทาให้เกิดประเพณี “สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไทย- ลาวแง้ว ทองเอน จังหวัด
สิงห์บุรี ” ซึ่งเป็นประเพณีประจาปีของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในงานและยังเป็นการส่งเสริมให้รู้ถึงวัฒนธรรมของชาวลาวแง้ว รวมไปถึง
ในด้านการแต่งกายและยังสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
ชาวลาวแง้วนับถือ คือ พระพุทธศาสนา ชาวลาวแง้วทาบุญในวันพระในประเพณีสาคัญๆ
หมายถึง สิ่งที่นับถือเคารพบูชาเชื่อว่าสามารถคุ้มครอง ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ คุณพระอาจ
เป็นรากไม้ที่นามาไว้บนหิ้งพระ เมื่อถึงวันขึ้น ๑๓ ค่า เดือน ๑๒ ชาวลาวแง้วจะทาพิธีไหว้ครู เพื่อบูชา
คุณพระ เมื่อทาพิธีไหว้เสร็จแล้วจะทาพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีผู้อาวุโสเป็นผู้นา ด้ายผูกแขนให้ศีลให้พร

๖๗
นอกจากนั้นชาวลาวแง้ว ยังเชื่อเรื่องผี เช่น การเลี้ยง ผีทุ่งผีนา ถ้าปีใดไม่ได้เลี้ยงผีทุ่งผีนา จะทานาได้
ข้าวน้อย การเลี้ยงผีทุ่งผีนา ทาปีละ ๒ ครั้ง ความเชื่อเรื่องผีเรือน และเชื่อเรื่องผีปอบ ถ้าในหมู่บ้านมี
คนตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ชาวบ้า นมักเชื่อเรื่องผีปอบ โดยคนที่จะเป็นผีปอบ คือคนๆนั้นนับถือคุณ
ไสย แล้วทาพิธีเซ่นไหว้ผิดจากที่เคยเป็น อาหารของชาวลาวแง้ว คือข้าวเจ้า นานครั้งจะรับประทาน
ข้าวเหนียว กับข้าวได้แก่ ลาบ ก้อย ปลาร้า น้าพริก ปลาสด แกงส้ม ชาวลาวแง้ว นิยมรับประทาน
อาหารที่ใส่ปลาร้าทั้งดิบและสุกเป็นประจา

๕. วิถีชีวิต
วิถีการดาเนินชีวิต และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่อง ที่มีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย โดยตาบลทองเอน อาเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้นางานที่สาคัญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย-ลาวแง้วทองเอน มาเป็นจุด
ขาย ดังคาขวัญประจาตาบลทองเอนที่ว่า “ทองเอนหมู่เฮา สาวเจ้างามหลาย งอบไผ่บ่เทียม สินค้า
เยี่ยมโอทอป รอบล้อมนาข้าว ปลาส้มเฮาแซบหลาย ผู้ใดได้มาเยือน บ่ลืมเลือนบ้านทองเอน ” ซึง่
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของ ตาบล แ ละส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง
นามาซึ่งความสมานฉันท์ ได้จัดทาสื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของ
กลุ่มลาวแง้ว ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าภูมิใจของชุมชน และให้
นักท่องเที่ยวได้รู้ถึงปร ะวัติความเป็นมา ความเชื่อ มุมมองความคิดของคนในอดีตที่ถ่ายทอดมาถึงคน
ปัจจุบัน

๖๘

๖. อาหาร
อาหารพื้นบ้านของชุมชนชาวลาวแง้ว จังหวัดสิงห์บุรี
คือ ข้าวเจ้า นานครั้งจะ
รับประทานข้าวเหนียว กับข้าวได้แก่ ลาบ ก้อย ปลาร้าน้าพริก ผักสดผักต้ม ปลาส้ ม ปลาสด แกงส้ม
ชาวลาวแง้ว นิยมรับประทานอาหารที่ใส่ปลาร้าทั้งดิบและสุกเป็นประจา ขนมหวานของชาวลาวแง้ว
ขนมปล้องแขน ขนมอึ่งอ่าง แปูงข้าวหมาก เป็นต้น โดยเฉพาะ ปลาส้ม ปลาเห็ด น้าพริกผักต้ม ลาบ
มะเขือ เป็นอาหารที่อยู่คู่กับชุมชนมานาน

๖๙

อาหารของชาวลาวแง้วมีวิธีการทาที่ง่ายและสะดวกต่อการทาเพราะนาวัตถุดิบมาจาก
ธรรมชาติปลอดสารเคมีซึ่งแตกต่างจากอาหารประเภทอื่นหารับประทานได้จาก หมู่บ้านไผ่ดา หมู่ที่ ๔
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็ นการทาอาหารของชาวลาวแง้ว จะได้
รับประทานอาหารที่อร่อย ปลอดภัยเพราะนาวัตถุดิบมาจากธรรมชาติมีรสชาติที่แปลกไปจากอาหาร
ทั่วไปยิ่งบุคคลที่ไม่เคยรับประทานลองมารับประทานรับรองว่าต้องกลับมารับประทานอีกรอบ เช่น
ขนมแปูงข้าวหมาก

๗๐
วิธีทา ขนมแปูงข้าวหมาก
วัตถุดิบที่สาคัญ ได้แก่ ๑) ข้าวสุก ๓ ขีด ๒) แปูงข้าวหมาก ๑ ลูก และ ๓) ข้าว
เหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ๓ ขีด
ขั้นตอนการทา
๑. นาข้าวเหนียวนึ่งสุกไปแช่น้า ใช้มือประกบแบบประนมมือ ถูเบา ๆ เพื่อล้ าง
ยางข้าวออก ล้างหลาย ๆ น้าจนหมดยางเป็นใช้ได้
๒. เมื่อล้างเสร็จแล้วเทใส่ตะแกรงให้สะเด็ดน้า หรือใช้ผ้าขาวบางปู แล้วแบข้าว
ออกผึ่งพัดลมให้หมาดก็ได้
๓. บี้ลูกแปูงข้าวหมากให้ละเอียดเพื่อที่จะนาไปคลุกข้าวเหนียวที่ล้างแล้ว
๔. เทข้าวที่ล้างแล้วใส่กะละมัง หรือถ้วยที่ใหญ่พอที่สามารถคลุกเคล้าข้าวกับ
แปูงเชื้อ
๕. คลุกเสร็จเรียบร้อย คนให้ทั่วถึง
๖. นาใส่กล่อง หรือภาชนะที่ปิดฝาได้
๗. วางฝาไว้เฉย ๆ ไม่ต้องปิดฝา เพราะจะเกิดแก๊สระหว่างการทาปฏิกิริยา วาง
ที่อุณหภูมิห้องปกติ
๘. วันที่ ๑ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น วันที่ ๒ เริ่มมีน้าซึมออกมาเล็กน้อย
๙. วันที่ ๓ น้าเพิ่มมาอีกนิด จากนั้นเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อหยุดกา รทางานของเชื้อ
หากไว้นานจะกลายเป็นเหล้าได้
ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
๑.๑.๑ จุดแข็ง
๑) มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
๒) มีการใช้ภาษาท้องถิ่นเดิมอยู่
๓) มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นลาวแง้ว
๔) เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยาวนานกว่า ๓๐๐ ปี
๕) มีอาหารพื้นบ้านของชาวลาวแง้วที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
๑.๑.๒ จุดอ่อน
๑) ขาดบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว
๒) ขาดเยาวชนรุ่นหลังที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมได้

๗๑
๓) ขาดการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ
๔) การเดินทางไปในแต่ละหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างห่างกัน ทาให้ใช้เวลาในการ
เดินทางนาน
๕) ขาดการจัดสถานที่และบรรยากาศให้สวยงาม
๑.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
๑.๒.๑ โอกาส
๑) ตาบลทองเอนอยู่ติดถนนสายเอเชียทาให้สะดวกต่อการเดินทาง
๒) มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมประจาปีทาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
๓) มีโฮมสเตย์และรีสอร์ทในตาบลทองเอนหลายแหล่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
๔) จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาก
๕) นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
๖) หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยลาวแง้ว
๗) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
๑.๒.๒ อุปสรรค
๑) ขาดการจัดบรรยากาศโดยรอบของชุมชนให้เป็นระเบียบสวยงาม
๒) ในชุมชนมีร้านสะดวกซื้อเข้ามาทาธุรกิจทาให้ขัดต่อเอกลักษณ์ของชุมชน
๓) มีวัฒนธรรมใหม่ๆ จากเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแทรกแซง ทาให้วัฒนธรรมเก่าเริ่ม
หายไป
๔) ภายในจังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง
๕) สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวไม่แน่นอน
๖) ขาดจุดรวมนักท่องเที่ยวประจาชุมชน
๒. การวิเคราะห์โอกาสและความแข็งแกร่งทางธุรกิจของชุมชนลาวแง้วทองเอน จังหวัด
สิงห์บุรี
๒.๑ สรุปการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี
การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของชุมชนลาวแง้วแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ในจังหวัดสิงห์บุรี

๗๒
ตาราง ๖ สรุปการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี
Factor

Weight

Rating

O๑: ตาบลทองเอนอยู่ติดถนนสายเอเชียทาให้สะดวกต่อการเดินทาง
O๒ : มีการก่อตั้งโฮมสเตย์ในตาบลทองเอนเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
O๓: หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
O๔: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
O๕: นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น
T๑: ในชุมชนมีร้านสะดวกทาให้ขัดต่อเอกลักษณ์ของชุมชน
T๒: มีวัฒนธรรมใหม่เข้ามาทาให้วัฒนธรรมเก่าเริ่มหายไป
T๓ : ในจังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง
T๔ : ขาดจุดรวมนักท่องเที่ยวประจาชุมชน
T๕ : สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวไม่แน่นอน
ภาพรวม

๐.๑๐
๐.๐๕
๐.๑๕
๐.๑๐
๐.๑๕
๐.๑๐
๐.๐๕
๐.๑๐
๐.๑๐
๐.๑๐
๑.๐๐

๓
๓
๓
๒
๔
๒
๒
๓
๒
๒

Weighted
score
๐.๓๐
๐.๑๕
๐.๔๕
๐.๒๐
๐.๖๐
๐.๒๐
๐.๑๕
๐.๔๕
๐.๒๐
๐.๒๐
๒.๙๐

จากตาราง พบว่า ชุมชนวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนน EFAS =
๒.๙๐ แสดงว่าชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรีมีโฮกาสทางธุรกิจ
ตาราง ๗ สรุปการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี
Factor

Weight

Rating

: ชาวลาวแง้วทองเอนมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
S๒ : มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นลาวแง้ว
S๓: ชาวลาวแง้วมีการใช้ภาษาท้องถิ่นเดิมอยู่
: เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวลาวแง้วยาวนาน
: มีอาหารพื้นบ้านของชาวลาวแง้วที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
: ขาดบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวแก่นักท่องเที่ยว
: การเดินทางไปในแต่ละหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างห่างกัน
W๓ : ขาดการจัดสถานที่และบรรยากาศให้สวยงาม
W๔: การปลูกเรือนได้มีเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ซึ่งขัดต่อวิถีชีวิตลาวแง้ว
ภาพรวม

๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๑๕
๐.๑๐
๐.๑๕
๐.๐๕
๐.๐๕
๐.๐๕
๑.๐๐

๔
๓
๓
๔
๒
๒
๔
๔
๓

Weighted
score
๐.๖๐
๐.๔๕
๐.๔๕
๐.๖๐
๐.๒๐
๐.๓๐
๐.๒๐
๐.๒๐
๐.๑๕
๓.๑๕

๗๓
จากตารางพบว่า ชุมชนชาวลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี มีคะแนน IFAS = ๓.๑๕
แสดงว่าประเพณีวัฒนธรรมชาวลาวแง้ว ตาบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรีแข็งแกร่งในธุรกิจ

ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ผลการศึกษา ศักยภาพและความพร้อมในการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น ๓
ส่วน ดังนี้
๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทย
ลาวแง้ว ทองเอน”
ผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ” ส่วนใหญ่เป็นหญิง (ร้อยละ ๕๔.๓)
มีอายุอยู่ในช่วง ๕๑-๖๐ ปี (ร้อยละ ๒๐.๐) มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ ๓๗.๗) มีอาชีพ
เกษตรกร (ร้อยละ ๒๘.๘) อาศัยอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรี (ร้อยละ ๘๑.๖) รายละเอียดดังตาราง ๘
ตาราง ๘ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ

อายุ

ชาย
หญิง
ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒๐-๓๐ ปี
๓๑-๔๐ ปี
๔๑-๕๐ ปี
๕๑-๖๐ ปี
มากกว่า ๔๐ ปี

จานวน
(n=๓๙๗)
๑๗๖
๒๐๙
๖๐
๗๕
๗๕
๗๕
๗๗
๒๓

ร้อยละ
๔๕.๗
๕๔.๓
๑๕.๖
๑๙.๕
๑๙.๕
๑๙.๕
๒๐.๐
๖.๐

๗๔
ตาราง ๘ (ต่อ)
ข้อมูลส่วนบุคคล

ระดับการศึกษา

อาชีพ

ภูมิลาเนา

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญา
สูงกว่าปริญญาตรี
ข้าราชการ
เกษตรกร
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ในจังหวัดสิงห์บุรี
นอกจังหวัดสิงห์บุรี

จานวน
(n=๓๙๗)
๑๑๗
๑๔๕
๔๖
๖๘
๙
๗๖
๑๑๑
๕๑
๗๒
๖๑
๑๔
๓๑๔
๗๑

ร้อยละ
๓๐.๔
๓๗.๗
๑๑.๙
๑๗.๗
๒.๓
๑๙.๗
๒๘.๘
๑๓.๒
๑๘.๗
๑๕.๘
๓.๖
๘๑.๖
๑๘.๔

๒. พฤติกรรมของผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
พฤติกรรมของผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่ นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ” พบว่า ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท่องเที่ยวมากกว่า ๒ ครั้ง (ร้อยละ ๔๒.๖) การมาเทียวงานมากับครอบครัว (ร้อยละ
๕๓.๕) มาเที่ยวแบบไม่พักค้าง (ร้อยละ ๖๙.๔) เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ ๘๙.๔) ค่าใช้จ่าย
ในการท่องเที่ยว ต่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท (ร้อยละ ๘๑.๐) และทราบข้าวสาร/ข้อมูลจากคนรู้จัก (ร้อยละ
๓๙.๗) รายละเอียดดังตาราง ๙
ตาราง ๙ พฤติกรรมการมาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
พฤติกรรมการมาเที่ยวงาน
ประสบการณ์การ
ท่องเที่ยว
การมาเที่ยวงาน

เป็นครั้งเเรก
เป็นครั้งที่ ๒
มากกว่า ๒ ครั้ง
คนเดียว
ครอบครัว
หมู่คณะ

จานวน

ร้อยละ

๑๓๒
๘๙
๑๖๔
๑๐๑
๒๐๖
๗๘

๓๔.๓
๒๓.๑
๔๒.๖
๒๖.๒
๕๓.๕
๒๐.๓

๗๕
ตาราง ๙ (ต่อ)
พฤติกรรมการมาเที่ยวงาน
ระยะเวลาในการ ไม่พักค้าง
มาท่องเที่ยวงาน พักค้างคืนโดยที่พัก
รถส่วนตัว
วิธีการเดินทาง รถโดยสารประจาทาง
มาท่องเที่ยวงาน บริษัทนาเที่ยว
อื่นๆ (เดินมา)
ต่ากว่า ๒,๐๐๐ บาท
ค่าใช้จ่ายในการ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท
ท่องเที่ยว
๓,๐๐๑-๔,๐๐๐บาท
มากกว่า ๕,๐๐๐บาท
วิทยุ/เสีงตามสาย
ทราบข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ
ข่าวสาร
แผ่นผับ/ใบปลิว
อินเตอร์
บุคคลใกล้ชิด/คนรู้จัก
อื่นๆ (โปรดระบุ)

จานวน

ร้อยละ

๒๖๗
๑๑๘
๓๔๔
๒๓
๒
๑๖
๓๑๒
๕๓
๖
๑๔
๑๓๐
๔๓
๑๗
๓๐
๑๕๓
๑๒

๖๙.๔
๓๐.๖
๘๙.๔
๖.๐
๐.๕
๔.๒
๘๑.๐
๑๓.๘
๑.๖
๓.๖
๓๓.๘
๑๑.๒
๔.๔
๗.๘
๓๙.๗
๓.๑

๓. ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
๓.๑ ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน” ภาพรวม
ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ” ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
๓.๖๕-๓.๘๒) โดยมีความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านชุมชนที่พักอาศัย (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒) รองลงมาคือ ด้าน
กิจกรรมจัดการงาน (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๙) ร้านค้าของฝาก /ร้านอาหาร และต่าสุดด้านการให้บริการ
(ค่าเฉลี่ย ๓.๖๕) รายละเอียดดังตาราง ๑๐

๗๖
ตาราง ๑๐ ระดับความคาดหวังของการจัดงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน” ภาพรวม
ความคาดหวังของการจัดงาน
ด้านสถานที่จัดงาน
ด้านการให้บริการ
ด้านกิจกรรมการจัดการงาน
ด้านร้านค้าของฝาก/ร้านอาหาร
ด้านชุมชนที่พักอาศัย
ภาพรวม

๓.๖๖
๓.๖๕
๓.๗๙
๓.๗๖
๓.๘๒
๓.๗๓

ระดับความคาดหวัง
S.D
แปลผล
.๘๑๖
มาก
.๗๔๒
มาก
.๗๑๘
มาก
.๘๑๓
มาก
.๖๗๑
มาก
๓.๗๓
มาก

๓.๒ ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน” ในภาพรวม
ระดับความพึงพอใจของการจัดงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ” ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๒) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่
๓.๗๕-๓.๘๗) โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านภาษาและการสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๗) รองลงมาคือ
ด้านด้านวิถีชีวิต/อาชีพ และภูมิปัญญา (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓) และต่าสุดด้านด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี (ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓) รายละเอียดดังตาราง ๑๑
ตาราง ๑๑ ระดับความพึงพอใจของการจัดงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
ความพึงพอใจของการจัดงาน
ด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ด้านวิถีชีวิต/อาชีพ และภูมิปัญญา
ด้านภาษาและการสื่อสาร
ภาพรวม

๓.๗๕
๓.๘๓
๓.๘๗
๓.๘๒

ระดับความพึงพอใจ
S.D
แปลผล
.๖๑๙
มาก
.๖๔๓
มาก
.๗๕๐
มาก
.๕๘๖
มาก

บทที่ ๕
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในบทนี้ จะการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ดังนี้
๑. การกําหนดตลาดเป้าหมาย
๒ ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวลาวแง้วตําบลทองเอน
๓. การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๔. แผนการท่องเที่ยว โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
การกาหนดตลาดเป้าหมาย
การกําหนดตลาดเป้าหมายของตลาด ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสําคัญ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การแบ่งส่วนตลาด (market segmentation: S) ๒) การเลือกตลาดเป้าหม าย (target market
selection: T) และ ๓) การกําหนดตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ (product position: P) ซึ่งจะนํา
กระบวนการทั้ง ๓ นี้มาวิเคราะห์ตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ กําหนดตลาดเป้าหมายของแหล่ง
ท่องเที่ยว กระบวนการวิเคราะห์ตลาดของแหล่งท่องเที่ยว ดังรายละเอียดดังนี้
๑. การแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
การแบ่งส่วนตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆ
กลุ่มตามลักษณะความต้องการ ความสนใจ และตามลักษณะที่คล้ายคลึงกันของนักท่องเที่ยว เพื่อ
กําหนดเป็นตลาดเป้าหมายแล้ววางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้
วิธีการหรือกิจกรรมทางด้าน
การตลาดที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ และเพี่อ
ให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ
๒. ตลาดเป้าหมายที่สําคัญของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
การดําเนินธุรกิจจะใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเป็นจุดขายโดยได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนจากสํานักงานการท่องเที่ยวท้องถิ่น (local tourist office) ธุรกิจท่องเที่ยวในสถานที่
ท่องเที่ยว ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โฮมสเตย์ ร้านสินค้าชุมชนและท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบ

๗๘
ต่างๆ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ ๑) ประชาชนในท้องถิ่น ๒) นักท่องเที่ยวจากต่างถิ่น ๓) นักเรียน/
นักศึกษา และ ๔) นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
๓. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (product positioning)
การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวในสายตาของนักท่องเที่ยว เพื่อ ให้นักท่องเที่ยวยอมรับและตัดสินใจมาเที่ยวได้ การกําหนด
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์จึงเป็นการสร้างจุดขายของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้อง
สร้างจุดยืนหรือตําแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้ได้ เพื่อให้ท่องเที่ยวสามารถจดจํา เกิดการ
ยอมรับ และตัดสินใจมาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
ชุมชนหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างเหมาะสมเฉพาะเจาะจงลงไปซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ ยวสามารถจดจําข้อมูล
ได้ง่ายขึ้น โดยการสร้างความแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอื่น ที่แต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
พยายามสร้างความแตกต่างตามลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว ๔ ด้าน ดังนี้
๓.๑ ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กล่าวคือ เป็นสถานที่ที่
แสดงถึงความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรือง
๓.๒ ด้านคุณค่าทางจิตใจ กล่าวคือ เป็นสถานที่แห่งความศรัทธาเลื่อมใส เป็นที่ยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ (วัด) และสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนทองเอน จนใช้เป็นตราสัญลักษณ์และ
คําขวัญประจําจังหวัดสิงห์บุรี
๓.๓ ด้านการเป็นแหล่งศึ กษาเรียนรู้ กล่าวคือ เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ความเป็นมา
ของชนชาติไทย การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา โดยมีบุคลากรให้ความรู้และ
ข้อมูลอย่างชัดเจน
๓.๔ ด้านธรรมชาติที่งดงามเหมาะสมต่อการพักผ่อน กล่าวคือ เป็นสถานที่มีธรรมชาติ มี
ทิวทัศน์ที่สวยงา ม มีบรรยากาศดี เป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองและอาหารพื้นบ้าน การเดินทาง
สะดวกสบาย เหมาะสําหรับเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันหยุด
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวลาวแง้ว ตาบลทองเอน
ชุมชนลาวแง้วทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีความพิเศษของชุมชนนี้คือ มีบรรพ
บุรุษเป็นชาวลาวจากหัวเมืองแถบหลวงพระบาง เนื่องมาจากสงครามศึก จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่
ผสมผสานระหว่างชาวไทยและชาวลาวแง้ว อาหารพื้นเมือง และประเพณีต่างๆ ที่ไม่เหมือนที่ใด
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๑. ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ได้แก่ โปรแกรมนําเที่ยว โดยคณะผู้วิจัยได้ออกแบบโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวร่วมกับท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ได้ ๓ โปรแกรม คือ
๑) นักท่องเที่ยวเยาวชน (๑ วัน) ๒) บุคคลทั่วไป (๑ วัน) และ ๓) ท่องเที่ยวผู้สูงอายุ (๑ วัน ๑ คืน) ซึง่
ประกอบด้วยกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้
๑.๑ โปรแกรมสําหรับเยาวชน “เที่ยวบ้านไทย-ลาวแง้วทองเอนกันเด้อ”
ชมวัฒนธรรมพื้นบ้านความเป็นมาของคนไทย -ลาวแง้ว ชมตึก ๑๐๐ ปี และชม
เครื่องมือ เครื่องใช้ของเก่าแก่ของลาวแง้ว
เที่ยวชมนาบัว ศพก.บ้านทุ่งรวงทอง (ทานอาหารกลางวัน)
ไหว้พระหลวงพ่อดี ชมต้นจําปี ๑๐๐ ปี ที่ขึ้นบนพระธาตุเก่าแก่
ชมเจดีย์เก่าแก่วัดไผ่ดํา ชมต้นไผ่สีดํา
เที่ยวชมแหล่งผลิตงอบบ้านทองเอน
๑.๒ โปรแกรมสําหรับบุคคลทั่วไป “ทริปเที่ยวทองเอนอินเทรนจริงเหรอ”
เที่ยวชม ศพก .บ้านทุ่งรวงทองให้อาหารแพะพร้อมลงเรือเก็บด อกบัว พร้อมพับ
ดอกบัวไหว้พระ (ให้อาหารแพะ)
- เที่ยวบ้านขนมปั้นขริบ พร้อมร่วมทําขนมปั้นขริบด้วยตนเองใต้ต้นมะขามใหญ่
บรรยากาศบ้านๆ และร่วมชมวัตถุโบราณในสวนหลังบ้าน
- เที่ยวชมโรงสีชุมชนบ้านหนองหลุม ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิปลอด
สารพิษ
- เข้าสู่นาปลานาผักแสนสมบูรณ์ ชมวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชมการดักกุ้งเพื่อประกอบ
อาหารกลางวันเพื่อรับประทานพร้อมสอนกิจกรรมทอดแห (ท่านที่ร่วมกิจกรรมควรมีชุดลํารองมา
ด้วย)
- เที่ยวชมวิสาหกิจขนมหวานบ้านทองเอน ร่วมทํากล้วยตากรูปหัวใจเป็นของฝาก
กลับบ้าน
ชมต้นไผ่สีดําที่หาชมยากที่สุดในสยาม
- เข้าเที่ยวบ้านปลาส้ม และกล้วยหลากรสของดีบ้านทองเอน ชมและร่วมทดลองทํา
ด้วยต้นเอง

๘๐
๑.๓ โปรแกรมสําหรับผู้สูงอายุ “เที่ยวทองเอนสุดสุดฟิน”
วันที่ ๑
เที่ยวชม ศพก.บ้านทุ่งทองเอนผู้ใหญ่อุทัย ชมการเลี้ยงแพะเชิงธรรมชาติ
ลงเรือเก็บบัวป้ายา ลุงน้อย ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟิน และร่วมกิจกรรมพับ
ดอกบัวด้วยตนเอง
- เข้าบ้านขนมปั้นขลิบร่วมทําขนมกับน้องอุ้มหญิงสาวที่ไม่คิดจะไปทํางานไกล
บ้านเลือกที่จะสืบทอดทําขนมไทยอยู่ที่บ้าน และยังได้เข้าชมโบราณสถานที่ยังคงเป็นธรรมชาติที่สุดใ น
ประเทศ
- เที่ยวชมแหล่งน้ําธรรมชาติหนองระหาน ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่หาปลา และ
รับประทานอาหารกลางวันของร้านค้าในชุมชน
ชมกลุ่มงอบบ้านทองเอนแหล่งผลิตงอบ และความเป็นมาของงอบ
เที่ยวชมวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน ร่วมทํากล้วยตากรูปหัวใจและ
ของฝาก
เข้าที่พักอู่ข้าวโฮมสเตย์ พักผ่อน ชมการแสดงของไทย- ลาวแง้ว และร่วม
กิจกรรมรําวงกับสาวไทย-ลาวแง้ว
วันที่ ๒
รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
เช้าชมต้นไผ่สีดํา ที่หาดูยากที่สุด ณ บ้านไผ่ดํา
เที่ยวบ้านปลาส้มทองเอน ชมชิมช็อบ ร่วมกิจกรรมทําปลาส้ม
เข้าชมส่วนมะม่วงสองเรา ดูวิธีการเกษตรแนวใหม่ ผลผลิตเกินคลาด
- แวะไหว้สักการะหลวงพ่อดีพระคู่ทองเอน และชมต้นจําปี ๑๐๐ ปี บนพระ
ธาตุเก่าแก่
- เข้านาปลานาผักแสนสมบูรณ์ ชมวิถีการดําเนินชีวิตสวนกระแสแบบพอเพียง
ทานอาหารกลางวัน
- ชมวิธีชีวิต บ้านเชียงรากซึ่งเป็นแหล่งปลาของบ้านทองเอน พร้อมถ่ายรูปกับ
บรรยากาศคลองเชียงราก
- ชมตึก ๑๐๐ ปี และของเก่าแก่วัฒนธรรมไทย-ลาวแง้ว เดินทางกลับ
หมายเหตุ: ติดต่อชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลทองเอน
โทร.๐๙๔-๔๘๖๕๗๑๘, ๐๘๔-๗๑๒๘๗๒๙

๘๑
๒. ราคา
เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป็นผลิตภัณฑ์บริการ การใช้กลยุทธ์ราคาจึงไม่มีการกําหนดราคา
บริการที่หวังกําไรทางการค้า นอกจากเป็นค่าธรรมเนียมในการเข้าชม หรือเงินบริจาคตามจิตศรัทธา แต่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง เช่น ค่าที่พัก ยานพาหนะ อาหาร ค่บริ
า การเข้าชม เป็นต้น แต่
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหาสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยว หรือบริการความสะดวกสบาย ซึ่งขึ้นอยู่
กับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น ค่าบริการนวดประคบสมุนไพร เป็นต้น อย่างไรก็ตามการ
คิดค่าบริการต่างๆ นั้น ผู้เกี่ยวข้องควรมีการควบคุ มในเรื่องของราคาและค่าบริการที่เหมาะสมและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ราคาของฝากของที่ระลึก ค่าบริการเข้าชมและสาธิตกิจการของชุมชน
เป็นต้น
สําหรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้มีการตกลงร่วมกัน ในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยวให้เป็นที่พึงพอใจและประทับใจ จึงคิดเป็นรวมเหมาตลอดรายการ ๓ โปรแกรม ดังนี้
๑) โปรแกรม ๑ (๑ วัน) ราคาค่าบริการเหมารวม ๓๙๙ บาท (๑๐ คนขึ้นไป)
๒) โปรแกรม ๑ (๑ วัน) ราคาค่าบริการเหมารวม ๔๙๙ บาท (๑๐ คนขึ้นไป)
๓) โปรแกรม ๒ (๒ วัน ๑ คืน) ราคาค่าบริการเหมารวม คนละ ๑,๔๕๐ บาท (๑๐ คน
ขึ้นไป)
๓. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยว มี
ความรู้สึกประทับใจ และ ต้องการจะมาเที่ยวซ้ํา ซึ่งความสะดวกสบายนอกจะหมายถึง ถนน เส้นทาง
การเข้าถึง ยังรวมถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ที่จะชี้หรือแนะนําให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและ
สะดวกขึ้น
๓.๑ ประสานกับจังหวัดจัดให้มีรถให้บริการจากตัวจังหวัดสิงห์บุรีถึงแหล่งท่องเที่ยว กลุ่ม
ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เช่น การทอผ้า การทําอาหารแปรรูป ทําปลาส้มฟัก ข้าวจี่
จักสาน เป็นต้น
๓.๒ จัดให้มีสถานที่พักรอรถ รวมทั้งบริการข่าวสารข้อมูลและสิ่งบริการอํานวยความ
สะดวกต่างๆ อย่างเหมาะสม
๓.๓ ติดตั้งป้ายบอกทางไปสถานที่ท่องเที่ยวในตํา แหน่งที่เหมาะสม พร้อมมีเจ้าหน้าที่
ประจําศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
๔. การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ต้องคํานึงถึงวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ง่าย มีขนาดที่ใหญ่เพียงพอที่จะคุ้มค่ากับการใช้งบประมาณ
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กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ได้แก่
๔.๑ การโฆษณา (สื่อโฆษณา งบประมาณการโฆษณา ฯลฯ)
๑) โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยลงภาพแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม งาน
เทศกาลประจําปี เช่น งานม่วนชื่นไทย-ลาวแง้ว งานประเพณีกําฟ้า งานแห่ข้าวพันก้อน เป็นต้น
๒) โฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง รายการแม่บ้าน และเพลงไทยยอดนิยม เพื่อให้
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตามโอกาสและเทศกาล เป็นต้น
๔.๒ การประชาสัมพันธ์ (การให้ข่าว การจัดเหตุการณ์พิเศษ กิจกรรมบริการชุมชน
เป็นต้น) เช่น ประชาสัมพั นธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานประจําปี เชิญเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นต้น
๔.๓ การส่งเสริมการขาย (มุ่งสู่ผู้นักท่องเที่ยว มุ่งสู่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว มุ่งสู่
มัคคุเทศก์ ) และการตลาดทางตรง (จดหมายตรง การตลาดทางโทรศัพท์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น) ดังนี้
๑) จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ
สื่อมวลชนในท้องถิ่นและส่วนกลาง สํานักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์
๒) จัดทําเอกสารคู่มือการนําเที่ยวตลอดทั้งปี
๔.๔ บุคลากร หรือเจ้าหน้าที่แนะนํา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คนในชุมชน ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้าน เยาวชน ยุวมัคคุเทศก์ โดยอบรมหรือให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้
๑) ขยายการให้การศึกษาด้านวัฒนธรรม ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้
เกิดการถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ ในระยะต้นให้มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และจิตสํานึกของ
บุคลากรในภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีศักยภาพสูง และมีบทบาทในกระบวนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒) นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่ นได้มี
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถให้ความรู้ คําแนะนํา แก่นักท่องเที่ยวได้เป็น
อย่างดี
๓) พัฒนาแบบแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดรวมถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรท้องถิ่น เอกชนและประชาชนทั่วไปในด้านการลงทุน การผลิ ตสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์
ประจําท้องถิ่นและบริการที่เน้นความเป็นท้องถิ่น เช่น การจักสาน การทําอาหารพื้นบ้าน และส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
๔) ให้มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพื้นที่มาสื่ อความกับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้อย่างแท้จริง และเป็นการกระจายรายได้ที่เหมาะสม

๘๓
๕) ทําการตลาดแบบวิธีเข้าถึงลูกค้าเป็นรายบุคคลโดยตรง ในปัจจุบันพฤติก รรม
นักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปโดยนิยมจัดการเดินทางกันเอง ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดที่สามารถจะ
กระทําได้ที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันก็คือ การตลาดแบบเข้าถึงลูกค้าเป็นรายบุคคล ซึ่งสามารถ
กระทําได้โดยการส่งข่าวสารและการบอกต่อโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวเ
ชิง
วัฒนธรรม และผู้ที่ต้องการซึมซับเอาความเป็นธรรมชาติให้เดินทางเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าว อาจ
อาศัยสื่อที่แต่ละองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างสรรค์ขึ้นมาอาจประกอบด้วย
ส่งหรือฝาก
ภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามไปยังเพื่อนหรือบุคคลที่รู้จัก โดยผ่านตัวแ ทนจัดนําเที่ยวที่มีการ
รวบรวมรายชื่อนักท่องเที่ยว จากภาพถ่ายที่มีชื่อที่อยู่ ที่มีประโยชน์อย่างมาก
นอกจากนี้อาจใช้
โปสการ์ด แผ่นพับ ซีดี เวปไซต์ ฯลฯ เพื่อเป็นการสร้างการพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า รักษาความ
เป็นลูกค้าไว้ตลอดไปด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่แนบแน่นต่อเนื่อง ดังการจัดกิจกรรมดังนี้
(๑) การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผู้จัดการในชุมชนเอง แล้ว
ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เริ่มตั้งแต่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในชุมชน
รวมกลุ่มกันที่แหล่งท่องเที่ยวที่เตรียมสถานที่ต้อนรับไว้ ให้มีฝ่ายต้อนรับในชุมชนด้วยประเพณีประจํา
ท้องถิ่น เตรียมการละเล่น การแสดง เตรียมอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของชุมชนไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือน
แล้วนําชมประวัติศาสตร์และสถานที่สําคัญ ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ชมวัฒนธรรมการปลูกบ้านเรือน
ของชุมชน อาชีพดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงดํา รงอยู่ เช่น การทอผ้า การทําอาหารแปรรูป ทําปลาส้มฟัก
ข้าวจี่ จักสาน เป็นต้น
(๒) จัดอบรมผู้นําชุมชนและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวคิดการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมทั้งแนวคิดการพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งบริการอํานวยความสะดวก
(๓) จัดอบรมเยาวชนและตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เพื่อให้ทําหน้าที่มัคคุเทศก์บริการท่องเที่ยว อย่างมีคุณภาพและเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวใน
แต่ละครั้ง
(๔) จัดอบรมตัวแทนชุมชนเพื่อทําหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่ องเที่ยว
เช่น การจัดบริการโฮมสเตย์ (home stay) จําหน่ายอาหารพื้นเมือง ผลิตของที่ระลึกประจําแหล่ง
ท่องเที่ยว เป็นต้น
(๕) จัดตั้งองค์กรเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในเส้นทางประวัติศาสตร์อารยะธรรม
๕. ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่ องเที่ยว
ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วยภูมิทัศน์ และบรรยากาศในแหล่ง
ท่องเที่ยว และบริเวณรอบๆ ที่เป็นธรรมชาติ มีความสวยงาม สะอาด มีระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่ง

๘๔
จะช่วยดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น เพราะนอกจากจะให้บริการในฐานะ แหล่ง
เรียนรู้แล้ว ยังให้บริการในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วย
การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อนําผลการวิเคราะห์ SWOT ไปวิเคราะห์ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมขอ งชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ TOWS matrix พบว่าสามารถกําหนดกลยุทธ์
พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทอง
เอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ (WT Strategy) “การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี”
กลยุทธ์ที่ ๒ (WO Strategy) “การพัฒนาการบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่ายสนับสนุน
และผู้ให้ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”
กลยุทธ์ที่ ๓ (ST Strategy) “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน”
กลยุทธ์ที่ ๔ (WT Strategy) “กลยุทธ์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง ๑๒

๘๕
ตาราง ๑๒ การเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ภายนอก

ภายใน

จุดแข็ง (S)
S๑ มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
S๒ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
S๓ มีการใช้ภาษาท้องถิ่นเดิมอยู่
S๔ มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวลาวแง้ว
S๕ มีอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
จุดอ่อน (W)
W๑ ขาดบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยว
แก่นักท่องเที่ยว
W๒ การเดินทางในแต่ละหมู่บ้านค่อนข้าง
ห่างกัน
W๓ ขาดการจัดสถานที่และบรรยากาศให้
สวยงาม
W๔ การปลูกเรือนได้มีเปลี่ยนแปลงให้
ทันสมัย ซึ่งขัดต่อวิถีชีวิตลาวแง้ว

โอกาส (o)
O๑ อยู่ติดถนนสายเอเชียทําให้สะดวกต่อ
การเดินทาง
O๒ มีการก่อตั้งโฮมสเตย์ในตําบล
O๓ หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนในการ
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
O๔ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
O๕ นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม

อุปสรรค (T)
T๑ ในชุมชนมีร้านสะดวกทําให้ขัดต่อ
เอกลักษณ์ของชุมชน
T๒ วัฒนธรรมเก่าเริ่มหายไป
T๓ ในจังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลาย
แห่ง
T๔ ขาดจุดรวมนักท่องเที่ยวในชุมชน
T๕ เศรษฐกิจผันผวน ทําให้จํานวน
นักท่องเที่ยวไม่แน่นอน

SO Strategy
S๑ S๒ S๓ O๑ O๓ O๔ O๕
“การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชนลาวแง้ว ตาบลทองเอน
จังหวัดสิงห์บุรี”
WO Strategy
W๑ W๓ O๑ O๓ O๔ O๕
“การพัฒนาการบุคลากรที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทางฝ่ายสนับสนุนและผู้ให้
ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ลาวแง้ว”

ST Strategy
S๑ S๒ S๓ T๓ T๔
“พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานที่ท่องเที่ยวชุมชน”

WT Strategy
W ๒ W ๓ T ๑ T๓ T ๔
“กลยุทธ์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
และพัฒนาศักยภาพทุน
ทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”

๘๖
แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน
อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ผลจากผลกา รจัดทํา TOWS matrix ของศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามารถจัดทํา
แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ดังนี้
กลยุทธ์

แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
บนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบล
ทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กลยุทธ์ที่ ๑ (WT Strategy)
แผนการท่องเที่ยวที่ ๑
“การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อ จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”
ลพบุรี (ดังการจัดรายการนําเที่ยว โปรแกรม
๑ และ โปรแกรม ๒ หน้า ๗๙-๘๐)
กลยุทธ์ที่ ๒ (WO Strategy)
แผนการท่องเที่ยวที่ ๒
“การพัฒนาการบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่าย
อบรมการพัฒนาบุคลากร/เจ้าหน้าที่
สนับสนุนและผู้ให้ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของ ที่มีศักยภาพพร้อมในการนําเที่ยว
ชุมชนลาวแง้ว”

๘๗
กลยุทธ์

แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน
บนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบล
ทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
กลยุทธ์ที่ ๓ (ST Strategy)
แผนการท่องเที่ยวที่ ๓
“พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน” การสร้างกระบวนการมีส่วน ร่วมของชุมชน
และท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดภูมิทัศน์และลักษณะทางกายภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔ (WT Strategy)
แผนการตลาดที่ ๔
“การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”
ของชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องใน การพัฒนาเส้นทางสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี
การทดลองจัดกิจกรรมแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี
ได้ทดลองจัดกิจกรรมแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๐๗.๐๐ น.

๐๙.๐๐ น

๑๐.๓๐ น.

ออกเดินทางจากจังหวัดลพบุรี โดยใช้ถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข ๓๒) จาก
กรุงเทพฯ ไปทางนครสวรรค์ ถึงแยกสัญญาณไฟจราจรอําเภออินทร์บุรี ประมาณหลัก
กิโลเมตรที่ ๑๖๐ เลี้ยวซ้ายแล้วมีทางลอดเข้าตําบลทองเอน
พร้อมกันที่วัดกลาง/นมัสการหลวงพ่อดีศักดิ์สิทธิ์ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอต้อนรับ
พร้อมบริการนั่งรถราง
- ชมต้นจําปีร้อยปี
- ชมเจดีย์ทรงระฆังคว่ําที่วัดไผ่ดํา ชมกอไผ่ดํา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน
- ชมนาบัวและลงเรือเก็บดอกบัวไหว้พระ
เยี่ยมชม
- วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน
- ลงเรือเก็บดอกบัวไหว้พระ
- เยี่ยมชมกลุ่มแม่บา้ นทําปลาส้ม และโรงทําน้ําอ้อยงบร้อยปี

๘๘
๑๒.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น.

๑๕.๐๐ น.
๑๖.๐๐ น.
๑๗.๐๐

๒๐.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน (กินข้าวนั่งโตก)
เยี่ยมชม
- กลุ่มแม่บ้านทํางอบ
- ชมการสานพัดจีน พัดใบตําลึง
- ชมบ้านเฮือนไทย ของใช้ในอดีต
ชมการสาธิตทําขนมไทย พร้อมรับประทานอาหารระหว่างมื้อ
ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดดงยาง เนื่องจากมีต้นยางขึ้นมากมาย ชาวบ้าน พร้อมใจ
กันตั้งชื่อนี้ให้กับวัด จึงเรียกกันว่า “ดงยาง”
เข้าร่วมประเพณีที่หาชมได้ยาก ได้แก่ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน
“งานม่วนซื่นหมู่เฮาไทย-ลาวแง้วทองเอน” จะได้สัมผัสกับความเป็นลาวแง้ว
แบบดั้งเดิม และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวลาวแง้ว
เดินทางกลับโดย ด้วยความสุข อิ่มในการสัมผัสประเพณีและวัฒนธรรมโดยสวัสดิภาพ

ภาพกิจกรรมทดลองจัดกิจกรรมแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยโดยชุมชนของชุมชนลาวแง้ว
ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๘๙

๙๐

๙๑

ชมเจดีย์ทรงระฆังคว่ําที่วัดไผ่ดํา

๙๒

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมลาวแง้ว ตาบลทองเอน อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ภายหลังจากการจัดทดลองนําเที่ยว ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ํา เดือน
๓ ซึ่งเป็นงาน “กําฟ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาวลาวแง้ว แล้ว ผู้มีส่วนสําคัญในการจัดการท่องเที่ยวได้
ร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดังนี้

๙๓
๑. ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรม
บุคลากรที่มีส่วนสําคัญในการนําเที่ยวควรมีการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมลาวแง้วใน
บริบทให้ลึกซึ้งทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ข้อมูลในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะในเส้นทางท่องเที่ยว
เพื่อสามารถสื่อสาร และเล่าเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้ เพลิดเพลิน และประทับใจ
๒. ด้านการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
บุคลากรผู้นําเที่ยว /ผู้ให้ความรู้ ควรมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมลาวแง้วที่ละเอียด
ลึกซึ้งอย่างเป็นระบบ เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเล่าเรื่องและนําเสนอระหว่างการนําเที่ยว และเพิ่ม
ประสบการณ์ในรายละเอียดของบริบทชุมชนต่างๆ แม้จะเป็นเส้นทางผ่านก็ตาม
๓. ด้านธรรมชาติที่งดงามเหมาะสมต่อการพักผ่อน
ควรอนุรักษ์ รักษาความเป็นธรรมชาติให้งดงาม สะอาดตา เหมาะกับการพักผ่อน โดย
สํารวจสถานที่ที่เหมาะสมกับการพักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยว
๔. โปรแกรมนําเที่ยว
จัดรายการนําเที่ยวในเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตามเวลา สถานที่ และบริบทชุมชน
อาจจัดเป็นแบบผสมและเสริมการท่องเทียว เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมร่วมกับการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เป็นต้น
๕. ความสะดวกในการการเข้าถึง
ควรเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง มีรถรับส่ง หรือมีบริการจักรยานให้นักท่องเที่ยวได้
ชมทัศนียภาพที่เป็นธรรมชาติของชุมชน และควรมีแผนผังรายละเอียดของเส้นทางการท่องเที่ยว
๖. ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ควรออกแบบรายการและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้เหมา ะสมกับสภาพของบริบทชุมชน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการท่องเที่ยว
๗. งานม่วนซื่นหมู่เฮาไทย-ลาวแง้ว
ควรจัดกิจกรรมภายในงานให้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะบนเวทีให้ครบถ้วนและคง
ความเป็นวัฒนธรรมลาวแง้ว ให้มีส่วนร่วมกับหลายๆ ส่วน เช่น การแต่งกายของการแสดง
นักท่องเที่ยว ผู้มาร่วมงาน การออกร้านของร้านค้าที่นําสินค้ามาจัดแสดงหรือจําหน่ายควรเป็นสินค้าที่
มีความเป็นวัฒนธรรม
๘. อื่นๆ
รายการอาหารที่ให้บริการสําหรับนักท่องเที่ยว และผู้มาชมงาน ควรมีลักษณะเด่นและ
เป็นอัตลักษณ์ของลาวแง้ว

บทที่ ๖
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะจากการวิจัย
สรุปการวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้
๑. วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย (major objectives) คือ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดย
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ย่อย (minor/specific objectives) ๔ ประการ คือ
๑.๑ เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๒ เพื่อศึกษาศักยภา พและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑.๔ เพื่อจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยและพัฒนานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม [PAR] จากผู้มีส่วนสําคัญ
ในการพัฒนา เริ่มจากพัฒนาโครงการวิจัย ออกแบบ แ ละกําหนดกรอบในการวิจัยและพัฒนา โดย
แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การศึกษาทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑) ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)
๒) ประชากร ประกอบด้วย ๒ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ (๑) ผู้ทรงภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม และ (๒) ปราชญ์/ผู้รู้ชาวบ้าน/ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
๓) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ อัตลักษณ์ของลาวแง้วตําบลทองเอนที่เอื้อต่อการเป็นพลัง
ขับเคลื่อนให้ ตําบลทองเอนสามารถ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงโดยชุมชน สู่การพัฒนาคุณค่าทางสังคม
และมูลค่าทางเศรษฐกิจของตําบลทองเอน ได้

๙๕
๔) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่
หลากหลายประกอบกัน คือ การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๕) นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ แล้ว
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ระยะที่ ๒ การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่อ งเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑) ใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม (field study)
๒) ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ (๑) ผู้ทรงภูมิปัญญาทาง
วัฒ นธรรม (๒) ปราชญ์ /ผู้รู้ชาวบ้าน /ผู้นําท้องถิ่น (ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ) และ
(๓) ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกตําบลทองเอน
๓) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
๔) เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการประยุกต์ใช้การวิจัยภาคสนาม ด้วยวิธีการที่
หลากหลายประกอบกัน คือ การสํารวจชุมชน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การประชุมกลุ่มเฉพาะ การ
สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการศึกษาเอกสาร
๕) นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้ วนสมบูรณ์ แล้ว
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ระยะที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑) ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๒) ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา -สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ได้แก่ (๑) ภาควิชาการ (พลัง
ปัญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี /สถาบันการศึกษา /หน่วยราชการต่างๆ ] (๒) ภาคชุมชน /
วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [สภาวัฒนธรรมตําบล /สภาองค์กรชุมชน /วัด/โรงเรียน/อบต./ชมรม
ผู้สูงอายุ /สภาเด็กเยาวชน/กลุ่มอาชีพ /ร้านค้า OTOP/ฯลฯ] และ (๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /พัฒนาการจังหวัด /พาณิชย์จังหวัด /หอการค้าจังหวัด /
การท่องเที่ยว/อบจ./ฯลฯ]
๓) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน

๙๖
๔) ประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (future search conference:
FSC) โดยประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกันวางแผนและ
ตัดสินใจ D-ร่วมกันลงมือปฏิบัติตามแผน- พัฒนา ศักยภาพและความพร้อมฯ C-ร่วมกันกํากับ /
ติดตาม /ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และ A-ร่ว มกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น
๕) ผู้มีส่วนสําคัญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันสรุป ถอดบทเรียน และจัดการความรู้ (KM)
และหาทางที่จะนําไปบรรจุไว้ในแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน/องค์กรต่อไป
ระยะที่ ๔ การจัดทําแผนการ ท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
๑) ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
๒) ประชากร ประกอบด้วย ๓ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(stakeholders) “ไตรพลังในการพัฒนา -สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ” ได้แก่ ๑) ภาควิชาการ (พลัง
ปัญญา) [มหาวิทยาลัยราชภัฏ เทพสตรี /สถาบันการศึกษา /หน่วยราชการต่างๆ ] ๒) ภาคชุมชน /
วัฒนธรรม (พลังความร่วมมือ ) [สภาวัฒนธรรมตําบล /สภาองค์กรชุมชน /วัด/โรงเรียน/อบต./ชมรม
ผู้สูงอายุ /สภาเด็กเยาวชน /กลุ่มอาชีพ /ร้านค้า OTOP/ฯลฯ] และ ๓) ภาคนโยบาย/ผู้สนับสนุนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (พลังนโยบาย) [วัฒนธรรมจังหวัด /พัฒนาการจังหวัด /พาณิชย์จังหวัด /หอการค้าจังหวัด /
การท่องเที่ยว/อบจ./ฯลฯ]
๓) ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒ นธรรมลาว
แง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๔) ประยุกต์ใช้เทคนิคการประชุมเชิงสร้างสรรค์ (future search conference:
FSC) โดยการใช้ประชุมกลุ่มเฉพาะ (focus group discussion) จากผู้ให้ข้อมูลสําคัญและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ Deming กล่าวคือ P-ร่วมกัน
วางแผนและตัดสินใจ
๕) ทดลองจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว
ตําบลทองเอน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประสานพลัง (synergy) กัน โดยใช้วงจรคุณภาพของ
Deming ในขั้นตอน D-ร่วมกันลงมือปฏิบั ติตามแผน C-ร่วมกันกํากับ /ติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผน และ A-ร่วมกันนําผลของการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้น

๙๗
๓. ผลการวิจัย
๓.๑ ทุนทางวัฒนธรรมชาวลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ทุนทางวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม
(tangible cultural assets) ได้แก่ วัฒนธรรมที่จับต้องได้ เช่น ศิลปะ สถานที่สําคัญ บ้านเรือนที่อยู่
อาศัย อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย งานฝีมือ และ ๒) ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (intangible
cultural assets) ได้แก่ วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมมีผลทางจิตใจ เช่น
ความเชื่อ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม เพลง พิธีกรรม งานเทศกาลดังรายละเอียดดังนี้
๑) มีพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ในชุมชนในมีวัดถึง ๖ วัด ที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวลาวแง้ว ได้แก่ (๑) วัดไผ่ดํา (๒) วัดดงยาง (๓) วัดกลาง (๔) วัดเซ่าสิงห์ (๕) วัดเชียง
ราก และ (๖) วัดล่องกะเบา
๒) ภาษาลาวแง้ว คือ กลุ่มพูดภาษาลาวที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เวียงจันทน์และหลวง
พระบาง
๓) อาชีพหลักของลาวแง้ว อาชีพที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สืบสาน ต่อกันมาจากรุ่นสู่
รุ่น เช่น การสานงอบ การทําปลาส้มฟัก การทําปลาร้า การทําไร่ทํานา เป็นต้น
๔) ประเพณีชาวลาวแง้วอันทรงคุณค่า ได้แก่ ๑) แห่ข้าวพันก้อน ๒) รําเคียวเกี่ยว
ข้าว ๓) รําเพาะกระจาด ๔) รําบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้ ทําให้เกิดประเพณี “สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ไทย- ลาวแง้ว ทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี ” ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภายในงานและยังเป็นการส่งเสริมให้รู้ถึงวัฒนธรรมของชาวลาวแง้ว รวมไปถึง
ในด้านการแต่งกายและยังสื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้
๕) วิถีชีวิต วิถีการดําเนินชีวิต และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่อง ที่มีการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดําเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย ดังคําขวัญประจํา
ตําบลทองเอนที่ว่า “ทองเอนหมู่เฮา สาวเจ้างามหลาย งอบไผ่บ่เทียม สินค้าเยี่ยมโอทอป รอบล้อมนา
ข้าว ปลาส้มเฮาแซบหลาย ผู้ ใดได้มาเยือน บ่ลืมเลือนบ้านทองเอน ” ซึ่งสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์
ของ ตําบล และส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง นํามาซึ่งความสมานฉันท์ ได้
จัดทําสื่อ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของกลุ่มลาวแง้ว
๖) อาหาร อาหารพื้นบ้านของชุมชนชาวลาวแง้วทองเอน คือ ลาบมะเขือ ก้อย ปลา
ร้าน้ําพริกผักสดผักต้ม ปลาส้ม ปลาเห็ด แกงส้ม ขนมปล้องแขน ขนมอึ่งอ่าง แป้งข้าวหมาก เป็นต้น
๓.๒ ศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
๓.๒.๑ สถานการณ์ภายนอกและภายในของแ หล่งท่องเที่ยวของชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๙๘
๑) จุดแข็ง ดังนี้ (๑) มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง (๒) มีการใช้ภาษาท้องถิ่น
เดิมอยู่ (๓) มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นลาวแง้ว (๔) เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ยาวนานกว่า ๓๐๐ ปี (๕) มีอาหารพื้นบ้านของชาวลาวแง้วที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชน
๒) จุดอ่อน ดังนี้ (๑) ขาดบุคลากรที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยว (๒) ขาดเยาวชนรุ่นหลังที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมได้
(๓) ขาดการประชาสัมพันธ์กระจายข่าวสารให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ (๔) การเดินทางไปในแต่
ละหมู่บ้านอยู่ค่อนข้างห่างกัน ทําให้ใช้เวลาในการเดินทางนาน และ (๕) ขาดการจัดสถานที่และ
บรรยากาศให้สวยงาม
๓) โอกาส ดังนี้ (๑) ตําบลทองเอนอยู่ติดถนนสายเ อเชียทําให้สะดวกต่อการ
เดินทาง (๒) มีการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมประจําปีทําให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น (๓) มีโฮมสเตย์และ
รีสอร์ทในตําบลทองเอนหลายแหล่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (๔) จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่
ไกลจากกรุงเทพมาก (๕) นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น (๖) หน่วยงานรัฐให้การ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลาวแง้ว และ (๗) รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ
๔) อุปสรรค ดังนี้ (๑) ขาดการจัดบรรยากาศโดยรอบของชุมชนให้เป็นระเบียบ
สวยงาม (๒) ในชุ มชนมีร้านสะดวกซื้อเข้ามาทําธุรกิจทําให้ขัดต่อเอกลักษณ์ของชุมชน
(๓) มี
วัฒนธรรมใหม่ๆ จากเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแทรกแซง ทําให้วัฒนธรรมเก่าเริ่มหายไป (๔) ภายในจังหวัด
สิงห์บุรีมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยู่หลายแห่ง
(๕) สภาวะเศรษฐกิจผันผวน ทําให้จํานวน
นักท่องเที่ยวไม่แน่นอน และ (๖) ขาดจุดรวมนักท่องเที่ยวประจําชุมชน
๓.๒.๒ การวิเคราะห์โอกาสและความแข็งแกร่งทางธุรกิจการท่องเที่ยวของชุมชน
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๑) มีคะแนน EFAS = ๒.๙๐ แสดงว่าชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัด
สิงห์บุรีมีโอกาสในธุรกิจการท่องเที่ยว
๒) มีคะแนน IFAS = ๓.๑๕ แสดงว่าชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัด
สิงห์บุรีมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการท่องเที่ยว
๓.๒.๓ ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

๙๙
๑) พฤติกรรมของผู้มาเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน”
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวมากกว่า ๒ ครั้ง การมาเทียวงานมา
กับครอบครัว มาเที่ยวแบบไม่พักค้าง เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ต่ํากว่า
๒,๐๐๐ บาท ทราบข้าวสาร/ข้อมูลจากคนรู้จัก
๒) ผลการวิเคราะห์ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้ว
ทองเอน”
(๑) ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ”
ภาพรวม ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่นหมู่เฮาไทยลาว แง้วทองเอน” ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีความคาดหวังสูงสุด คือ ด้านชุมชนที่
พักอาศัย รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมจัดการงาน ร้านค้าของฝาก /ร้านอาหาร และต่ําสุดด้านการ
ให้บริการ
(๒) ระดับความต้องการเที่ยวงาน “ม่วนชื่ นหมู่เฮาไทยลาวแง้วทองเอน ” ใน
ภาพรวม ระดับความพึงพอใจของการจัดงาน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านภาษาและการสื่อสาร รองลงมาคือ ด้านด้านวิถี
ชีวิต/อาชีพ และภูมิปัญญา (ค่าเฉลี่ย ๓.๘๓) และต่ําสุดด้านด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี
๓) ผลการทดลองจัดกิจกรรมแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐาน
ทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
ดังนี้
(๑) พร้อมกันที่วัดกลาง /นมัสการหลวงพ่อดีศักดิ์สิทธิ์ มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รอต้อนรับ พร้อมบริการนั่งรถราง
(๒) ชมต้นจําปีร้อยปี /เจดีย์ทรงระฆังคว่ําที่วัดไผ่ดํา /กอไผ่ดํา ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของหมู่บ้าน
(๓) สัมผัส /เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน /ลงเรือเก็บดอกบัว /ไหว้พระ/
กลุ่มแม่บ้านทําปลาส้ม และโรงทําน้ําอ้อยงบร้อยปี
(๔) นั่งล้อมวงกินข้าวกลางสวนริมบ่อปลาในทุ่งนา
(๕) สัมผัส /เรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน /กลุ่มแม่บ้านทํางอบ /การสาน
พัดจีน พัดใบตําลึง/บ้านเฮือนไทยของใช้ในอดีต และการทําขนมไทย
(๖) ศึกษาประวัติศาสตร์ ณ วัดดงยาง เนื่องจากมีต้นยางขึ้น มากมาย
ชาวบ้าน พร้อมใจกันตั้งชื่อนี้ให้กับวัด จึงเรียกกันว่า “ดงยาง”

๑๐๐
(๗) เข้าร่วมประเพณีที่หาชมได้ยาก ได้แก่ ประเพณีแห่ข้าวพันก้อน
“งานม่วนซื่นหมู่เฮาไทย- ลาวแง้วทองเอน ” จะได้สัมผัสกับความเป็นลาวแง้วแบบดั้งเดิม และได้รั บ
การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวลาวแง้ว อิ่มเอมจากการสัมผัสประเพณีและวัฒนธรรม
๓.๓ พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สามารถพัฒนา ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการการท่องเที่ยว โดยชุมชนของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้ ๔ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ “การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี”
กลยุทธ์ที่ ๒ “การพัฒนาการบุคล ากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่ายสนับสนุนและผู้ให้
ความรู้ในประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว”
กลยุทธ์ที่ ๓ “พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน”
กลยุทธ์ที่ ๔ “กลยุทธ์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนลาวแง้ว”
๓.๔ แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบล
ทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สามารถจัดทําแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ลาวแง้ว ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ ๓ แผน ดังนี้
๓.๔.๑ แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับกลุ่มเยาวชน “เที่ยวบ้านไทย -ลาว
แง้วทองเอนกันเด้อ” โดยจัดกิจกรรมหลักดังนี้
๑) ชมวัฒนธรรมพื้นบ้านความเป็นมาของคนไทย-ลาวแง้ว ชมตึก ๑๐๐ ปี และ
ชมเครื่องมือ เครื่องใช้ของเก่าแก่ของลาวแง้ว
๒) เที่ยวชมนาบัว ศพก.บ้านทุ่งรวงทอง (ทานอาหารกลางวัน)
๓) ไหว้พระหลวงพ่อดี ชมต้นจําปี ๑๐๐ ปี ที่ขึ้นบนพระธาตุเก่าแก่
๔) ชมเจดีย์เก่าแก่วัดไผ่ดํา ชมต้นไผ่สีดํา
๕) เที่ยวชมแหล่งผลิตงอบบ้านทองเอน
๓.๔.๒ แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําหรับบุคคลทั่วไป “ทริปเที่ยวทองเอน
อินเทรนจริงเหรอ” โดยจัดกิจกรรมหลักดังนี้
๑) เที่ยวชม ศพก.บ้านทุ่งรวงทองให้อาหารแพะพร้อมลงเรือเก็บดอกบัว พร้อม
พับดอกบัวไหว้พระ (ให้อาหารแพะ)

๑๐๑
๒) เที่ยวบ้านขนมปั้นขริบ พร้อมร่วมทําขนมปั้นขริบด้วยตนเองใต้ต้นมะขาม
ใหญ่บรรยากาศบ้านๆ และร่วมชมวัตถุโบราณในสวนหลังบ้าน
๓) เที่ยวชมโรงสีชุมชนบ้านหนองหลุม ชมและซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ
๔) เข้าสู่นาปลานาผักแสนสมบูรณ์ ชมวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชมการดักกุ้งเพื่อ
ประกอบอาหารกลางวันเพื่อรับประทานพร้อมสอนกิจกรรมทอดแห (ท่านที่ร่วมกิจกรรมควรมีชุดลํา
รองมาด้วย)
๕) เที่ยวชมวิสาหกิจขนมหวานบ้านทองเอน ร่วมทํากล้วยตากรูปหัวใจเป็นของ
ฝากกลับบ้าน
๖) ชมต้นไผ่สีดําที่หาชมยากที่สุดในสยาม
๗) เข้าเที่ยวบ้านปลาส้ม และกล้วยหลากรสของดีบ้านทองเอน ชมและร่วม
ทดลองทําด้วยต้นเอง
๓.๔.๓ แผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สําห รับผู้สูงอายุ “เที่ยวทองเอนสุดสุดฟิน ”
โดยจัดกิจกรรมหลักดังนี้
๑) เที่ยวชม ศพก.บ้านทุ่งทองเอนผู้ใหญ่อุทัย ชมการเลี้ยงแพะเชิงธรรมชาติ
๒) ลงเรือเก็บบัวป้ายา ลุงน้อย ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟิน และร่วมกิจกรรม
พับดอกบัวด้วยตนเอง
๓) เข้าบ้านขนมปั้นขลิบ และร่วมทําขนมที่สืบทอดทําขนมไทย และยังได้เข้าชม
โบราณสถานที่ยังคงเป็นธรรมชาติที่สุดในประเทศ
๔) เที่ยวชมแหล่งน้ําธรรมชาติหนองระหาน ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่หาปลา และ
รับประทานอาหารกลางวันของร้านค้าในชุมชน
๕) ชมกลุ่มงอบบ้านทองเอนแหล่งผลิตงอบ และความเป็นมาของงอบ
๖) เที่ยวชมวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน ร่วมทํากล้วยตากรูปหัวใจ
และของฝาก
๗) เข้าที่พักอู่ข้าวโฮมสเตย์ พักผ่อน ชมการแสดงของไทย-ลาวแง้ว และร่วม
กิจกรรมรําวงกับสาวไทย-ลาวแง้ว
๘) รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
๙) เช้าชมต้นไผ่สีดํา ที่หาดูยากที่สุด ณ บ้านไผ่ดํา
๑๐) เที่ยวบ้านปลาส้มทองเอน ชม ชิม ช็อบ ร่วมกิจกรรมทําปลาส้ม
๑๑) เข้าชมส่วนมะม่วงสองเรา ดูวิธีการเกษตรแนวใหม่ ผลผลิตเกินคลาด

๑๐๒
๑๒) แวะไหว้สักการะหลวงพ่อดีพระคู่ทองเอน และชมต้นจําปี ๑๐๐ ปี บนพระ
ธาตุเก่าแก่
๑๓) เข้ านาปลานาผักแสนสมบูรณ์ ชมวิถีการดําเนินชีวิตสวนกระแสแบบ
พอเพียง ทานอาหารกลางวัน
๑๔) ชมวิธีชีวิตบ้านเชียงรากซึ่งเป็นแหล่งปลาของบ้านทองเอน พร้อมถ่ายรูป
กับบรรยากาศคลองเชียงราก
๑๕) ชมตึก ๑๐๐ ปี และของเก่าแก่วัฒนธรรมไทย-ลาวแง้ว เดินทางกลับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่ากลยุทธ์สําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนฐานทุน
ทางวัฒนธรรมลาวแง้ว ตําบลทองเอน มี ๔ กลยุทธ์ ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังนี้
๑. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรม
ของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งสอดคล้องกับ มานพ ชุ่มอุ่น (๒๕๕๔) ที่ศึกษา
เรื่อง การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เมืองแกนพัฒนา
เป็นชุมชนที่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มีเอกลักษณ์ และที่สําคัญมีแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย มีเตาเผาอินทขิลซึ่งเป็นเตาเผา
โบราณที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของอารยะธรรมล้านนา จึงเหมาะที่จะบูรณาการเข้าสู่การท่องเที่ยว
ในเชิงวัฒนธรรมหรือเชิงการเกษตรในรูปของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หรือการท่องเที่ยวทั่วไปโดย
เชื่อมโยงกับหมู่บ้านการท่องเที่ยวอื่น จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวร่วมกัน แต่ทั้งนี้ชุมชนเมื องแกน
พัฒนา จะต้องเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว และใช้ความมีไมตรีจิต
ที่ดีของคนในชุมชน เป็นทูตแห่งการท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมที่พักอาศัยไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่
สะอาด สะดวกและปลอดภัย รวมถึงมีระบบการ และยังสอดคล้องกับ พจนา สว นศรี (๒๕๔๖) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า หลักการหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จะต้องมีการสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ จัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนให้กับ
ผู้มาเยือน และสร้างจิตสํานึกและองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพย ากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ทั้งคน
ในชุมชนและผู้มาเยือน
๒. กลยุทธ์การพัฒนาการบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่ายสนับสนุนและผู้ให้ความรู้ใน
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ซึ่งสอดคล้องกับ บุศรา วัชรกาฬ (๒๕๕๓) ที่ศึกษาเรื่อง การ
จัดการทุนทางวัฒนธรรม : ชุมชนบ้านคลองวั ว หมู่ที่ ๕ ตําบล เหมืองใหม่ อําเภออัมพวา จังหวัด

๑๐๓
สมุทรสงคราม พบว่า การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน ชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาถึงศักยภาพ ความพร้อม บทบาทของผู้นํา ตลอดจน
บุคลากรในชุมชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และได้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การฟื้นฟู
วัฒนธรรมของตนเอง โดยกลุ่มสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการในชุมชน
ร่วมกันทํากิจกรรมการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตํานานมุขปาฐะของชุมชน การฟื้นฟู สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์มอญและยอง เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาในพื้นที่มากขึ้น ส่วนการพัฒนาโดยคณะกรรมการท่องเที่ยวตําบลบ้านเรือน ได้ทดลองดําเนิน
เช่น การเชิญเป็นวิทยากร การศึกษาดูงาน การขอข้อมูลและคําปรึกษา การเชิญผู้ประกอบการ และ
บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวและ
สอดคล้องกับ อาทิตย์ บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (๒๕๕๕) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการนํา
ทุนทางสังคมออกมาใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชุมชน
บ้านบางไพรมีสถานะของทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ เครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง
ความเห็นอกเห็นใจ ต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริ่ม
คิดที่จะพัฒนาชุมชนร่วมกัน การค้นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม การสร้างผู้ นํา
หรือแกนนําเพิ่มขึ้น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทําอย่างมี
ส่วนร่วมทั้งชุมชน ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผล และยัง
สอดคล้องกับ พจนา สวนศรี (๒๕๔๖) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนก าร
พัฒนาคน ความภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นหรือชาติพันธุ์ ความร่วมมือและความสามัคคีของคนใน
ชุมชน การมีพื้นที่ทางสังคมได้รับการยอมรับจากคนภายนอก โดยชุมชนช่วยให้คนในชุมชนได้มีส่วน
ร่วมและกําหนดบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว มีกระบวนการในการจัดการความรู้ภายในชุมชน
สร้างระบบในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวภายในชุมชนโดยชุมชนเอง
มีการ
พัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้กับสมาชิกในชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
๓. กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ อาทิตย์
บุดดาดวง และสุพรรณี ไชยอําพร (๒๕๕๕) ที่ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการนําทุนทางสังคมออกมา
ใช้ของชุมชนบ้านบางไพร อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ชุมชนบ้านบางไพรมีสถานะ
ของทุนทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด คือ เครือข่ายทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง มีผลงานและรางวัลมากมาย
รองลงมา คือ ความรู้และภูมิปัญญา โดยเฉพาะด้านการประกอบอาชีพ อันดับ ๓ คือ “ความเห็นอก
เห็นใจ ต่างตอบแทน เอื้ออาทร ช่วยเหลือกัน โดยมีวิธีการนําทุนทางสังคมไปใช้ใน ๓ ระดับ คือ
๑) ระดับเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัวของตนเอง ๒) ประโยชน์ต่อกลุ่มหรือเครือข่าย
การประกอบอาชีพและการประกอบการ และ ๓) กลุ่มหรือเครือข่ายการพัฒนาชุมชนโดยรวม และใน
การที่ทําให้ชุมชนมีลักษณะความสัมพันธ์และสภาพที่ชุมชนพึงปรารถนาได้นั้น
จะต้องอาศัย

๑๐๔
กระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แก่ การสร้างความตระหนักให้คนในชุมชนเริ่มคิดที่จะพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน การค้ นหาศักยภาพและทุนทางสังคมในชุมชนที่เหมาะสม การสร้างผู้นําหรือแกนนําเพิ่มขึ้น
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การลงมือทําอย่างมีส่วนร่วมทั้งชุมชน
ภาครัฐและเอกชน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผล และยังสอดคล้องกับ
พจนา สวนศรี (๒๕๔๖) ที่กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะต้องมีส่วนในการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน ได้แก่ ๑) กลุ่มท่องเที่ยวมีข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๒) มีการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวที่คํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยื น ๓) จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ ๔) มีการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหามลภาวะ นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน ความอยู่รอดของชุมชน
ขึ้นอยู่กับฐานทรัพยากรธรรม ชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน คนในชุมชน มีความเชื่อมโยง
ผูกพันกับทรัพยากร ดิน น้ํา ป่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้ผู้มาเยือนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้าง
ความร่วมมือของหน่วยงานในการทํางานเป็นพันธมิตรร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึง พิจารณาขีดความสามารถในการรองรับ มีระบบการจัดการของเสีย มีการ
สร้างสํานึกการอนุรักษ์
๔. กลยุทธ์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ซึ่ง
สอดคล้อ งกับ มานพ ชุ่มอุ่น (๒๕๕๔) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจ
ชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา: ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เมืองแกนพัฒนาเป็นชุมชนที่มากด้วยความอุดมสมบูรณ์ของน้ํา เพราะตั้งอยู่
ใกล้กับเขื่อนแม่งัด มีการเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่ได้ผลผลิตเป็นอย่างดี ชุมชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่มี
เอกลักษณ์ และที่สําคัญมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ที่
สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ของอารยะธรรมล้านนา จึงเหมาะที่จะบูรณาการเข้าสู่ก ารท่องเที่ยวในเชิง
วัฒนธรรมหรือเชิงการเกษตรในรูปของการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
หรือการท่องเที่ยวทั่วไปโดย
เชื่อมโยงกับหมู่บ้านการท่องเที่ยวอื่น จะต้องเตรียมพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสําหรับต้อนรับ
นักท่องเที่ยว และใช้ความมีไมตรีจิตที่ดีของคนในชุมชน เป็นทูตแห่งการท่องเที่ยวมีการจัดเตรียมที่พัก
อาศัยไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวที่สะอาด สะดวกและปลอดภัย และยังสอดคล้องกับ พจนา สวนศรี
(๒๕๔๖) ที่กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนสนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุม ชน ความเข้มแข็งของชุมชนจะทําให้ชุมชน สามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมโดยที่ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประยุกต์ให้สอดคล้องกับยุคสมัย การนําเสนอ

๑๐๕
ข้อมูล สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของตน ทําให้เยาวชน
คนรุ่นหลังเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
๑. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ในการการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากผลการวิจัยดังนี้
๑.๑ ภาครัฐควรให้การส่งเสริมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้ประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี มีการประชาสัมพันธ์ทั้งระดับชุมชนและ
ระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
๑.๒ การพัฒนาการ บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางฝ่ายสนับสนุนและผู้ให้ความรู้ใน
ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว เพื่อสามารถถ่ายทอดและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มา
เยือนได้อย่างมั่นใจและมีภูมิรู้
๑.๓ ควรมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนลาวแง้ว
ให้เป็ น
ระเบียบสวยงาม เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้มากลับใช้บริการชุมชนลาวแง้ว
ตําบลทองเอน และบอกต่อ
๑.๔ ควรกําหนดกลยุทธ์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน ในการสืบทอดการใช้ภาษา อาหาร อาชีพ การแต่งกายและวัฒนธรรม
เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่งให้กับชุมชนลาวแง้วมากยิ่งขึ้น
๒. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีการจัดทําแผนการท่องเที่ยวประจําปีเชิงวัฒนธรรมชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๒.๒ ควรมีการพัฒนาศักยภาพ ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนลาวแง้ว ตําบลทองเอน
อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีคงอยู่อย่างยั่งยืนและสืบไปยังชนรุ่นหลังต่อไป
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