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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางสังคมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ ของชาวไทยพวน อ.ปากพลี และเพื่อนาเสนอกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การสารวจ
ภาคสนาม การสนทนากลุ่ม การสังเกต ผลการวิจัยพบว่าชาวไทยพวน อ.ปากพลีมีทุนทางสังคมที่
เด่นชัดคือทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม ประกอบกับความเป็นมิตรไมตรีช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกันส่งผลให้ชาวไทยพวน อ.ปากพลีมีทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง ข้อเสนอแนะคือให้ชุมชนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศแบบพักค้าง โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างผสานการเรียนรู้
คาสาคัญ: ทุนทางสังคม การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ไทยพวน อ.ปากพลี
Abstract
The objectives of this study were (1) To analyze social capital potentiality for
Creative Community Based Tourism in Tai Phuan community, Pak Plee District (2) To
propose Creative Community Based Tourism strategy for Tai Phuan community. Interview,
field survey, group discussion and observation were employed for data collection and
analysis. The research findings reveal that the outstanding social capital components of Tai
Phuan community are human capital and intellectual, and cultural capital. People in the
community are well cooperated with each other, as they have lived together for a long time.
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Moreover, they have unique culture and tradition which could develop to creative tourism
product. It is recommended that community could be developed Creative Community
Based Tourism focusing on domestic tourism as focal target.
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บทนา
ปัจจุบันในประเทศไทยมีสื่อมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
ที่เปิดโลกทัศน์และชี้นาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เ พื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
เฉพาะทางที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative
Community Based Tourism: C-CBT) เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอัน
ดีง าม อีกทั้ง ยัง เป็นกระบวนการพัฒ นาชุ ม ชนโดยใช้ การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมื อสาคัญเพื่อให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านและผู้มา
เยือนอันนามาซึ่ง การเติบโตอย่างยั่งยืน การที่จะนาไปสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้นั้น
พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วต้ อ งมี อ งค์ ป ระกอบทางด้ า นทุ น ทางสั ง คม ค าว่ า ทุ น ทางสั ง คม (Social Capital)
มี นั กวิ ช าการทั้ ง ต่ า งประเทศและในประเทศไทย ได้ ใ ห้ค วามหมายที่ มี ทั้ ง สอดคล้อ งและแตกต่ า ง
หลากหลายมากมาย ในงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่
ศึกษา ผู้วิจัยสรุปแนวคิดของนักวิชาการชาวไทยและนาเสนอความหมายของคาว่าทุนทางสังคมคือ
การรวมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของคนในสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อส่วนรวม อันก่อให้เกิดพลัง
ทางสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง การแบ่งปัน เอื้ออาทรให้แก่กันในสังคม องค์ประกอบของทุน
ทางสังคมผู้วิจัยได้แบ่งตามสานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (สานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.
2546: 1-2) ดังนี้
1. ทุนมนุษย์ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สติปัญญาและทักษะ มีคุณธรรม มีวินัย และความ
รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีในการทางาน และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ทุนที่เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึก
สาธารณะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
สาหรับชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ ที่อพยพมาจากแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูง ใน
ประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่มที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวไทยพวนได้

อพยพตั้งรกรากมาไม่ต่ากว่า 200 ปี ชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี เป็นชาวพุทธที่
ยึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยันขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบเครือ
ญาติ เผ่าพันธุ์ เคารพผู้อาวุโส เป็นชาติพันธ์ที่มีการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาช้ า นาน ไม่ ว่ า จะเป็ น ค าสอน นิ ท าน วรรณคดี ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม ศิ ล ปกรรม
และภูมิปัญญาต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีทุนทางสังคมที่ควรไว้แก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป
บทความทางวิชาการชิ้นนี้มุ่งศึกษาการบูรณาการทุนทางสังคมกับแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุ ม ชนเชิ ง สร้างสรรค์ ของชาวไทยพวนในพื้นที่อาเภอปากพลี จั ง หวัดนครนายก เพื่อ นาเสนอแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการนา
ความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ผ สมผสานกิ จ กรรมการทอผ้ า หรื อ การเรี ย นท าอาหารพาแลงเพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิถีชีวิต วัฒนธรรม และเป็นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่
ผู้มาเยือน
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
1.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมีการนากระบวน
ทัศน์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการท่องเที่ยว ทั้งนี้ทั้งนั้นนิยามของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ถูกกาหนดโดยนักวิชาหลากหลาย Crispin Raymond และ Greg
Richards เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดังกล่าวและนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวที่
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ เ ดิ นทางมาเยื อนได้ พั ฒ นาศัก ยภาพการสร้า งสรรค์ ข องตน ผ่า นการมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้ นที่เป้าหมายที่ได้ท่องเที่ยว
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ. 2554: 37) กิจกรรมมีหลากลายไม่ว่าจะเป็น การทดลองทาอาหาร
การทดลองทาศิล ปหัตถกรรม การทดลองใช้ ชี วิตตามแบบอย่างผู้คนในชุ ม ชน เพื่ อให้เข้าใจถึ ง
วัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของผู้คนและสถานที่นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงาน
และนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอีกหลายท่านได้นิยามคาว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สาหรับทัศนะผู้เขียนเห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวซึ่งนาทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นทิศทางใหม่ของการท่องเที่ยวของโลกปัจจุบันที่มีจุด หมายเพื่อการสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและเชื่อว่าจะช่วยให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการเสริมแรงให้กับการ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของการ
สร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง

2. การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเที่ยวทีเกิด
จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ โดยมีการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สาหรับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการ
และนั ก ปฏิ บั ติ จ ากหลากหลายแหล่ ง ได้ นิ ย ามไว้ ดั ง เช่ น การท่ อ งเที่ ย วค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น ของ
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กาหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมี
บทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เ กิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี. 2540:
14) สินธุ์ สโรบล และคณะ (2547) ได้ให้ความหมายเชิ งปฏิบัติการของการท่องเที่ยวโดยชุม ชนว่า
หมายถึง "ทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามากาหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิด
ที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว โดยการนาเอา
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่สาคัญ
ในการดาเนินงานตั้งแต่การตัดสินใจ การวางแผน การดาเนินงาน การสรุปบทเรียน และมุ่งเน้นให้เกิด
ความยั่งยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติ เ ป็ นส าคั ญ " โดยองค์ ป ระกอบหลั ก ของการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนมี ทั้ ง หมด 4 ด้ า นคื อ
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม, องค์กรชุมชน, การจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจาเป็นต้องบริหารจัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิดความสมดุล เนื่องจากใน
แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และ อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
3. การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Community Based Tourism:
C-CBT) เป็นการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
การต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่า หาความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปัน
ชุมชน โดยยึดหลักการกระจายอานาจและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง การท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ โดยมีการ
แบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม (Active participation) ต้องมีความสร้างสรรค์มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเป็นการสร้างประสบการณ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม อัน เสริมสร้างผลลัพธ์เชิงบวก
ให้แก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นจิตสานึกอนุรักษ์ ความประทับใจในประสบการณ์ การกระจายรายได้

อย่างเป็นธรรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่
ชุมชนทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวิธีวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้ศึกษากลุ่มชาวไทยพวนในอาเภอปากพลี ซึ่งเป็น
อาเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครนายก อาเภอปากพลีประกอบไปด้วย 7 ตาบล และ
มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยเชื้อสายลาวทางภาคอีสาน คนไทยเชื้อสายพวน
และคนไทยเชื้อสายจีน ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาในพื้นที่ที่มีการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นของชาวไทยเชื้อสาย
พวนและมีการรวมกลุ่มกันในการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม งานชิ้นนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ตาบลเกาะ
หวาย และ 4 ชุ ม ชนหลั ก อั น ได้ แก่ ชุ ม ชนบ้ า นเกาะหวาย ชุ ม ชนบ้ า นใหม่ ชุ ม ชนบ้ า นวั ดฝั่ ง คลอง
และชุมชนวัดท่าแดง โดยทั้ง 4 ชุมชนเป็นชุมชนที่มีความเข้ มแข็งและมีการประสานงานเครือข่ายกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
2. ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้กระบวนการหาความรู้
แบบองค์ร วม (Holistic) โดยการรวบรวมข้อ มู ลความรู้ และวิ เคราะห์ ข้อ มู ลตามระเบี ย บวิ ธี วิท ยา
(Methodology) ซึ่งเป็นการหาปรากฏการณ์เป็นการหาหลักฐานมายืนยัน มุ่งเน้นหลักการรังสรรค์
วิทยา (Constructionism) ในการวิเคราะห์เพื่อตีความหมาย ปรากฏการณ์ สัญลักษณ์ พฤติกรรม
โดยอ้างอิงจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้นาชุมชน การสารวจพื้นที่ภาคสนาม การจด
บันทึกการประชุม การสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่วม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการเข้าร่วมการ
ทดลองจัดการท่องเที่ยว โครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวน และแหล่ง ข้อมูลทุติยภูมิจาก
รายงานการวิจัย หนังสือ ตาราทางวิชาการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
จากการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และจากการตี ค วามหมายทางปรากฏการณ์ สั ญ ลั ก ษณ์ และ
พฤติกรรม สรุปได้ว่าชาวไทยพวน อ.ปากพลี เป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และมีทุนทางสังคมที่
น่าสนใจ อีกทั้งมีระบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบของทุน
ทางสังคมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามการแบ่งประเภททุนทางสั งคมของสานักพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต ดังต่อไปนี้
1. ทุนมนุษย์ โดยพื้นฐานแล้วชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี เป็นชาวพุทธ
ที่ยึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยันขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบเครือ
ญาติ มีทัศนคติในเชิงบวก จากการสังเกตในการลงสนามเก็บข้อมูลเห็นได้ว่าชาวไทยพวนปากพลีมี

ความเป็นมิตรไมตรีสูงมักจะเข้ามากล่าวทักทายและพูดคุยในเรื่องต่างๆ มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์กัน
ระหว่ า งคนในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง มี ผู้ รู้ ปราชญ์ ช าวบ้ า น ครู ภู มิ ปั ญ ญาซึ่ ง เป็ น บุ ค คลที่ มี อ งค์ ค วามรู้
ความสามารถ ทักษะหลากหลาย ดังเช่น แม่บัวลอย ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาทางด้านลาพวน นายสุนันท์
จันทา ช่างฝีมือทอผ้าไทยพวน เป็นต้น โดยในพื้นที่อาเภอปากพลีได้มีการรวบรวมรายชื่อครูภูมิปัญญา
ทางด้านต่างๆของชาวไทยพวนไว้ถึง 22 ท่าน (ลออ หอมทวี, ไทยพวนถิ่นเก่า: 33-35)
2. ทุนสถาบัน คือ การรวมตัวของกลุ่มคนเป็นองค์กรที่มีศรัทธา ความเชื่อมั่น และมีจิตสานึก
ร่วมกัน มุ่งมั่นในสิ่งเดียวกันเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง เป็นการรวมกลุ่มและสถาบันทางสังคม
เป็นเครือข่ายที่มีพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนความเป็นกลุ่มก้อน ทาให้มีศักยภาพและพลัง
ช่วยเหลือกันหรือร่วมกันทาประโยชน์เพื่อชุมชน โดยไทยพวนปากพลีมีคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ
ประสานงานกั บ คณะกรรมการส่ ว นกลาง อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารก าหนดกฎและกติ ก า ในการจั ด การ
การท่องเที่ยวร่วมกันเช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องการจัดการที่พักโฮมสเตย์ โดยได้มีการปรับปรุงบ้านพัก
และความสะอาดภายในชุมชนเพื่อได้ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการชุมชนได้ร่วมกันกาหนด และเปิด
รับรองนักท่องเที่ยวภายใต้กระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้แล้วชาวบ้านยังร่วมกัน
กาหนดวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว จัดรูปแบบการท่องเที่ยว จัดโครงสร้างหน้าที่ของผู้ดาเนินงาน
หลัก ผู้ดาเนินงานรองในชุมชน เช่นกลุ่มแม่บ้านท้องถิ่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเยาวชนท้องถิ่น กลุ่มผู้สูงวัย
เป็นต้น
โดยชุมชนได้นาหลัก “บวร” มาปรับใช้ กล่าวคือ “บ้าน” คือ ชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม
ก้อนเกิดความเชื่อ และมีวัฒนธรรมร่วมกัน โดยมีกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าไม่ลืมรากเหง้าแห่งบรรพบุรุษของ
ตนและมี ค วามภาคภู มิ ใจในวัฒ นธรรมของตนเอง จึ ง มี การรวมตั วกั นเพื่อร่ วมอนุ รักษ์ วัฒ นธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาวไทยพวน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและอนุรักษ์ โดยได้
มีการจัดเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ท้องถิ่น เช่น การสืบสานการทอผ้าแบบกี่ทอมือของชาวไทย
พวน, การสืบสานการร้องราพวน และลาตัด เป็นต้น
“วัด” เป็นจุดศูนย์กลางให้แก่ชุมชนที่มีความเชื่อเดียวกัน ดังเช่นชาวไทยพวนทั้ง 4 ชุมชนมีจุด
ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นวัดทั้ง 4 อันได้แก่ วัดฝั่งคลอง วัดท่าแดง วัดปทุมวงษาวาส และ วัดเกาะหวาย ซึ่งมี
บทบาทสาคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่คนในชุมชน โดยมีวัดฝั่งคลองเป็นศูนย์กลางในการ
จัดสถานที่ประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการชุมชนไทยพวน เพื่อปรึกษาหารือ เสนอข้อคิดเห็น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองทางด้านการท่องเที่ยว กระบวนการจัดการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชน
“ราชการ” ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง ให้คาแนะนาแก่ชุมชนในการ
บริ ห ารจั ดการการท่อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม การสร้ า งรายได้ แ ละเกิ ด การกระจายรายได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีก ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวนและเพิ่มส่วนจัดแสดง

นิทรรศการมีชีวิต จากคากล่าวเปิดงานของนายวิชัย ตั้งคาเจริญ นายอาเภอปากพลี ซึ่งกล่าวไว้ในวันที่
30 ตุลาคม 2550 ในโครงการการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ได้เน้นย้าถึงนโยบายระดับจังหวัดในการมุ่งสู่การเป็นจังหวัดอัจฉริยะ (Smart Province) และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยได้กาหนดพื้นที่เป้าหมายมาที่กลุ่มไทยพวน อาเภอปากพลี
ด้วยระบบที่กล่ าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าชุม ชนไทยพวนมีการร่วมมื อกันบูรณาการการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 3 สถาบันหลัก อันส่งผลให้เกิดความเข้มแข็ง กลมเกลียวในชุมชนและ
เหนือสิ่งอื่นใดทาให้ชุมชนรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของร่วมกัน และเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของตน
3. ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม คือ การนาเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา
ปราชญ์ท้องถิ่น จนเกิดกระบวนการนาไปพัฒนาเป็นจารีต ประเพณี วัฒนธรรม นาไปสู่การใช้
ประโยชน์และความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเองทางด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม จาก
การศึกษาพบได้ว่าชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีทุนภูมิ ปัญญาและทุนวัฒนธรรมที่สูงมาก อันจะ
เห็นได้จากความโดดเด่นของวิถีชีวิตประเพณีดังต่อไปนี้
3.1 การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญา
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยจะทอเป็นผ้า 2
ประเภทคือ ผ้าพื้น และผ้าทอลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยการมัด เส้นด้ายเพื่อย้อมส่วนที่ต้องการ
หรือการมัดหมี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ลายทอผ้าโบราณชาวไทยพวนปากพลีได้รวมตัวเป็นกลุ่มทอผ้าและ
สืบสานวิธีการทอผ้า “ลายพญานาค” เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังต่อไป นอกจากการทอผ้าลายโบราณและ
ลายผ้าขาวม้าแล้ว ชาวไทยพวนปากพลีมีการต่อยอดทางความคิดโดยการพัฒนารูปแบบและลวดลาย
ผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน และร่วมกันพัฒนาออกแบบลายผ้าใหม่เรียกว่า “ลายดอกสุพรรณิการ์”
ซึ่งเป็นดอกไม้ประจาจังหวัดนครนายก
3.2 ลาพวนและลาตัดพวน เป็นศิลปะและวรรณคดีพื้นบ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
ของชาวพวน โดยเรียกคนลาว่า หมอลาพวน ผู้ลาคิดคาร้องขึ้นเองเป็นการแสดงความสามารถทาง
ภาษาและเป็นการแสดงศิลปะการขับร้อง ทานองขับขาน ใช้เสียงแคนเป็นดนตรีเพลงประกอบการ
แสดง เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการถามสารทุกข์สุขดิบ ถามข่าวคราว คากลอนที่ใช้ลานั้นมีทั้งคาที่นึก
คิดขึ้นเดี๋ยวนั้น และคาที่ใช้ของเก่า เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยพวนในงานเทศกาลรื่นเริงต่างๆ
ส่วนลาตัดพวนคือการนาเอาเพลงพื้นบ้านหลายชนิดมาตัดรวมเข้าเป็นบทเพลง เพื่อการแสดงลาตัด
โดยมีลักษณะของเพลงและทานองเพลงที่นามาให้ลูกคู่รับมีจังหวะและทานองที่สนุกสนาน
3.3 ร าโทน เป็ น การละเล่น พื้ น บ้ า นเพื่ อ ความสนุ ก สนานและเพื่ อ พบปะเกี้ ยวพาราสี
ระหว่างหนุ่มสาวใช้ "โทน" เป็นเครื่องดนตรี ตีให้จังหวะ "ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น ป๊ะ โท่น โท่น " หรือ "ป๊ะ โท่น
โท่น ป๊ะ โท่น โท่น" โดยทั่วไปแล้วจะมีเนื้อร้องค่อนข้างสั้น เวลาร้องมั กร้องซ้า สอง สาม หรือ สี่เที่ยว จึง

ทาให้จาเนื้อร้องได้ง่าย การราไม่มีท่าราแน่นอนตายตัว มักเป็นการใส่ท่าตามเนื้อร้องใครต้องการราคู่
กับใครก็เปลี่ยนคู่รากันตามใจ
3.4 การสู่ขวัญแบบพวน เป็นการเรียกขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ที่รับการสู่ขวัญ ขวัญ
คือจิตวิญญาณของบุคคลซึ่งมักจะถือว่าร่างกายกับจิตใจหรือขวัญจะอยู่รวมกัน แต่เมื่อมีเหตุการณ์น่า
ตกใจเกิดขึ้นขวัญมักจะออกจากร่าง จึงมีการสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญกลับคืนมา การสู่ขวัญแบ่งออกเป็น
หลายประเภทเช่น สู่ขวัญให้เด็กเกิดใหม่ สู่ขวัญให้นาคผู้จะบวช สู่ขวัญแต่งงานให้คู่บ่าวสาว สู่ขวัญนา
สู่ขวัญข้าว เป็นต้น เครื่องสู่ขวัญจะมีพานบายศรีแยกลักษณะตามประเภทของการสู่ขวัญ
3.5 ประเพณีฮีต 12 คอง 14 โดยคาว่าฮีต มาจากคาว่าจารีตประเพณี หรือสิ่งที่ยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนคาว่า ฮีต 121 หมายถึงเดือนทั้ง 12 ดังนั้นความหมาย
โดยรวมๆจึงหมายถึง งานบุญประเพณีในแต่ละเดือนซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ตอบแทนบุญคุณธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยดล
บันดาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี โดยในแต่ละเดือนจะมีงานบุญที่แตกต่างกัน ส่วนคาว่า คอง 142
หมายถึงข้อกาหนดหรือข้อควรปฏิบัติ 14 ข้อของพุทธศาสนิกชน ซึ่งชาวไทยพวนยึดถือสืบต่อกันมา
ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์
จากการศึกษาเห็นได้ว่าชุม ชนไทยพวนมีทุนทางสังคมที่มี ศักยภาพในการต่อยอดทางการ
ท่องเที่ยว สามารถนามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปได้ โดยการดึงเอาจุดเด่นที่มีอยู่ของชุมชนมา
พัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้มาเยือนและชุมชน กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่างผสานการเรียนรูส้ ามารถนามาประยุกต์ใช้สาหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มคือ
1

เดือนเจียง บุญเข้ากรรม, เดือนยี่ บุญคูนลาน, เดือนสาม บุญข้าวจี่, เดือนสี่ บุญพระเวส, เดือนห้า บุญสงกรานต์
เดือนหก บุญบั้งไฟ, เดือนเจ็ด บุญซาฮะ, เดือนแปด บุญเข้าพรรษา, เดือนเก้า บุญห่อข้าวประดับดิน, เดือนสิบ
บุญข้าวสลาก, เดือนสิบเอ็ดบุญออกพรรษา, เดือนสิบสอง บุญกฐิน
2
คองที1่ เมื่อผลไม้ในสวน ข้าวในนาเป็นผลเป็นรวงแล้ว ไม่ควรกินก่อน ควรให้ผู้มศี ีลกินก่อน, คองที2่ อย่าโลภ อย่า
กล่าวคากล้าคาแข็งต่อกัน, คองที่ 3 มีวัดให้มีกาแพงล้อม มีบ้านให้มีรั้วและปลูกหอไหว้ทั้งสี่ทิศ และมีที่ให้ล้างเท้า,
คองที่ 4 ขึ้นบ้านให้ล้างเท้า, คองที่ 5 เมื่อถึงยามวันพระให้ขอสมาก้อนเส้า แม่คีไฟ แม่บันได และประตู, คองที่ 6 ก่อน
จะเข้านอนให้ล้างเท้าเสียก่อน, คองที่ 7 เมื่อถึงวันศีล วันพระให้เอาดอกไม้ขอสมาผัว เอาดอกไม้ไปประเคนพระสังฆ
เจ้า, คองที่ 8 เมื่อถึงวันพระเต็มเดือนให้นิมนต์พระสงฆ์เจ้ามาสวดมนต์ที่บ้าน ให้ทาน รักษาศีล และฟังพระธรรม
เทศนา, คองที่ 9 เมื่อใส่บาตรพระ ไม่ให้ใส่รองเท้าถืออาวุธและเอาผ้าคลุมหัว, คองที่ 10 เมื่อเห็นพระสงฆ์ผ่านมา ให้
ยกมือไหว้เสียก่อนแล้วค่อยพูดจา, คองที่ 11 เมื่อพระภิกษุเข้า ปริวาสกรรมชาระเบื้องต้นนั้นมีขันดอกไม้ ธูปเทียน
และเครื่องอัฏฐะบริขารไปถวายท่าน, คองที่ 12 อย่าเหยียบเงาพระภิกษุ ผู้มีศีลบริสุทธิ์, คองที่ 13 อย่าเอาอาหาร
เหลือกินไปทานให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และอย่าเอาให้ผัวกิน, คองที่ 14 อย่าเสพกามคุณในวันศีล วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์ และวันเกิด

1. กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ จากฐานนักท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ พบว่า
จะเป็นกลุ่ มนักเรียนนักศึกษาซึ่ งมาเป็นหมู่คณะเพื่อศึกษาเรียนรู้เชิง ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ และ
วัฒนธรรมของชาวไทยพวน และบางส่วนเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเอง ดังนั้นจึงควรมีการ
ผนวกกิ จ กรรมเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ความผู ก พั น ระหว่ า งเจ้ า บ้ า นและผู้ ม าเยื อ น และเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์ การมีส่ วนร่วม โดยเน้นไปที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืน (Homestay)โดยพัฒนากิจ กรรม
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ต่อยอดกิจกรรมจากกิจกรรมเดิมที่มีอยู่ โดยคัดเลือกกิจกรรมที่มีจุ ดแข็งและ
เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญที่มีอยู่ในโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเดิม โดยต่อยอดให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือเรียนรู้การทาพานบายศรีด้วยตนเอง โดยมีชาวบ้าน
เป็นผู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในช่วงระหว่างการจัดทาสามารถสอดแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมของชาวไทยพวน นอกจากนี้ในกิจกรรมอาหารพาแลง ควรส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวร่วมลงมือ
ปรุงอาหารพื้นบ้านไทยพวนกับชาวบ้านเพื่อใช้ในกิจกรรมทานอาหารพาแลงในช่วงเย็น จากกิจกรรม
ดังกล่าวจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นบ้านของชาวไทยพวนได้ ชุมชนควรมีการ
จัดอบรมเทคนิคการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสาหรับกลุ่มเจ้าบ้านในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความ
ประทับใจและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวไทย
พวนอย่างถูกต้องและน่าสนใจ
ในด้านช่ องทางการจั ดจ าหน่าย ควรมี การประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิ การ และ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่สนใจ
ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้วิถีชีวิตไทยพวน
2. กลุ่มเป้าหมายรอง คือ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จากการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ตะวันตกจะพบได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชอบเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยแท้ดั้งเดิม ดังนั้นจึง
เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ โดยมุ่งเป้าไปที่การท่องเที่ยวแบบพักค้างคืน (Homestay) เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม และเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยว
เชิ ง สร้ า งสรรค์ โดยต่ อ ยอดกิ จ กรรมจากกิ จ กรรมเดิ ม ที่ มี อ ยู่ โ ดยคั ด เลื อ กกิ จ กรรมที่ มี จุ ด แข็ ง และ
เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ และมีการจัดอบรมนักท่องเที่ยวก่อนการลงมือปฏิบัติ
จริง โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการทอผ้ากี่กระตุก โดยให้
นักท่องเที่ยวได้ลงมือทอผ้าด้วยตัวเอง โดยชุมชนร่วมกันพัฒนาต้นแบบผ้าซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น
ผ้าพันคอ ผ้ารองจาน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ และนากลับไปเพื่อเป็นความทรง
จาที่ดี ลายผ้าที่เลือกใช้อาจจะเป็นการพัฒนาต่อจากลายเดิม คือ ลายดอกสุพรรณิการ์ และกิจกรรมที่
2 กิจกรรมการเรียนการทาอาหารไทยพวน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความเข้าใจในวิถีชีวิตไทยพวน โดย
มีการลงมือปฏิบัติการทาปลาร้าปลาดู และการสอนทาอาหารไทยพวนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
อาหารคาว อาหารหวาน

นอกจากนั้นชุ ม ชนควรมี การจั ดอบรมเทคนิคการเป็นเจ้ าบ้านที่ดีเพื่ อต้อนรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยพวน วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ของชาวไทยพวน โดยมีการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่นักสื่อความหมายท้องถิ่น และ
มัคคุเทศก์น้อย อีกทั้งควรมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และททท. ในการ
ร่วมกันประชาสัมพันธ์และเปิดตัวแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัด
กิจกรรม Roadshow การจัดโปรโมตทางสื่ออีเล็คทรอนิกซ์ เป็นต้น โดยจัดทาโบรชัวร์และแผ่นพับ
บรรยายข้อมูลเกี่ยวกับไทยพวนโดยเริ่มจากภาษาอังกฤษ จั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ท าง Internet
Facebook WebBlog เพื่อขยายช่องทางการสื่อสารให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
บทสรุป
ชาวไทยพวนนับได้ว่าเป็นกลุ่ ม ชาติพันธุ์ ที่มีทุนทางสัง คมสูง มี การรวมกลุ่ม เครือข่ายความ
ร่วมมื อในชุ ม ชนที่มี ความเข้ม แข็ง มี การแบ่ง ปันเอื้ออาทรให้แก่กัน อีกทั้ง ยัง มี เอกลักษณ์ทางด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่บ่งบอกความเป็นมาของบรรพชน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันความเจริญ
ได้รุกคืบเข้ามาทาให้ความเชื่อและบางสิ่งเลือนหายไป แต่องค์ความรู้ภูมิปัญญาเฉพาะท้องถิ่นยังคงอยู่
และเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ ไทยพวนที่รับรู้กัน จะเห็นได้ว่าจากการที่ชุมชนไทยพวนมี
ต้นทุนทางด้านทุนทางสังคมสูงส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ไม่
ว่าจะเป็นการประยุกต์กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์กับวิถีชีวิตไทยพวน และในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความความสัมพันธ์ที่ กลมเกลียวแน่นแฟ้นของคนใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจัดการด้านการท่องเที่ยว และท้ายที่สุดทาให้เกิดการสืบ
สานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจิตสานึกภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น
การฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษา และสร้างสมดุลให้แก่ชุมชนทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านสิ่งแวดล้อม
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