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บทคดัย่อ 

 

การวิจยัครังนี มีวตัถุประสงคเ์พือ 1) ศึกษาวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดัสุพรรณบุรี และ 2) 

ศึกษาการจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอ              

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี งานวิจยันีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร การ

สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูใ้ห้ข้อมูลทีสําคัญ จาํนวน 16 คน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิก           

สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล จาํนวน 3 คน เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน และผูค้า้ขายในชุมชน

ตลาดเก้าห้อง จาํนวน 10 คน และการสังเกตเป็นวิธีการเสริมในการเก็บข้อมูล และใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)   

ผลการวิจยัสรุปไดว้่า 

1) ชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดัสุพรรณบุรี มีความโดดเด่นด้าน

วฒันธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่บบดงัเดิม อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตนของชาวไทยพวนชุมชน

ตลาดเก้าห้อง และมีแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมดา้นโบราณสถานและโบราณวตัถุ อนัไดแ้ก่ 

สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณ โรงสีเก่า พิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้อง ตลอดจนดา้นประเพณีเทศกาล 

เช่น ประเพณีบุญกาํฟ้า ประเพณีเทศกาลสงกรานต ์และงานประจาํปีหรืองานงิว เป็นตน้ 

2) การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอ          

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า มีการกาํหนดนโยบายและแผนงานการท่องเทียวในการ

ประชาสมัพนัธ ์การบอกเสน้ทางการท่องเทียว การจดันิทรรศการในการแสดงผลงานผลิตภณัฑข์อง

ชุมชน การใหค้วามรู้ในการวางแผน การจดัสรรงบประมาณ การพฒันาความพร้อมของพืนที การ

ทาํนุบาํรุงรักษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเทียวของประชาชนใน

พืนที  

ปัญหาและอุปสรรคการในจัดการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนตลาดเกา้ห้อง 

พบว่า ยงัขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังของคนในชุมชนด้านการจัดกิจกรรมการท่องเทียว         
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เชิงวฒันธรรม ขาดการดาํเนินกิจกรรมรณรงค์ให้คนในชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้

และเขา้ใจในการอนุรักษแ์หล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมในชุมชนทีต่อเนือง และป้ายบอกทางแหล่ง

ท่องเทียว ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงใหมี้ความเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรร่วมมือและประสานงานกันในชุมชนด้านการจัดกิจกรรม

ท่องเทียวของชุมชนตลาดเกา้ห้องไปสู่แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมให้เชือมโยงถึงกนั ควรมีการ

บริหารจดัการโดยภาครัฐทีสนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมอย่างจริงจงั การเปิดร้านขายสินคา้

ใหก้บันกัท่องเทียว การจดัทาํป้ายบอกทางให้ชดัเจน ตลอดจนพฒันาดา้นการบริการ โดยการให้

ขอ้มลูความรู้ดา้นการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแก่คนในชุมชน รวมถึงสร้างความตระหนกั

ใหค้นในชุมชนร่วมกนับริหารจดัการและอนุรักษ์ชุมชนตลาดเกา้ห้องไว ้เพือเป็นแหล่งท่องเทียว

เชิงวฒันธรรมต่อไป 
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ABSTRACT 

 

This research aims to 1) study way of life, culture, and cultural tourist attractions of 

Thai Phuan group in Kaohong Market community, Bangplama district, Suphanburi province; and 

2) study cultural tourism management of Thai Phuan group in Kaohong Market community, 

Bangplama district, Suphanburi province. Qualitative methods were used in this research by using 

literature review from relevant documents, and in-depth interview with 16 key informants which 

were 3 municipality council member section staffs and municipality staffs, 3 market owners, and 

10 shopkeepers in the community. Furthermore, observation was used to add more information. 

Data was analysed by using content analysis.       

Results of the research are:  

1)  Culture and way of life in Kaohong Market community, Bangplama district, 

Suphanburi province are outstanding because of the identity of Thai Phuan group in Kaohong 

Market community, and the place has several historical tourist attractions such as wood mansion, 

old rice mill, Kaohong Market Museum, and other cultural festivals such as Boon-Kum-Fah, 

Songkran, and Yearly Chinese Opera (Ngarn-ngiew) festivals. 

2)  Cultural tourism management of the Thai Phuan group in Kaohong Market 

community, Bangplama district, Suphanburi province was found that the community has set up 

policy and plans for tourism promotion including travelling information, exhibition of 

community’s products, providing knowledge for planning and budget management, and 

developing of an area for conservation and promotion of public involvement to local people. 

Problems and obstacles found from the cultural tourism management of the             

Thai Phuan group in Kaohong Market community were low cooperation between people in       
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the community for cultural tourism promotion, lack of campaign for continuing cultural heritage 

conservation to local people and young people, and undeveloped tourist attraction signs. 

Suggestions are promotion the cooperation and public involvement of people in the 

community for cultural tourism activities in order to develop Kaohong Market community to 

cultural tourism place, governmental management for cooperation with local community, 

promotion of shopping areas, providing travelling signs, and developing service quality by 

providing knowledge about cultural tourism management and making consciousness about the 

importance of cultural heritage conservation for local people in order to conserve Kaohong 

Market community as the cultural tourism place. 
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เป็นกาํลงัใจรวมทงัใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนทาํใหก้ารศึกษาครังนีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี  
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1   ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

อุตสาหกรรมการท่องเทียว มีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม 

(วรรณา วงษ์วานิช, 2546,  น. 19) โดยเฉพาะประเทศทีกาํลงัพฒันาอย่างประเทศไทย รัฐบาลให้

ความสาํคญัแก่การท่องเทียวอยา่งมาก จึงส่งเสริมการท่องเทียวทุกรูปแบบเพือดึงดูดนกัท่องเทียวให้

เขา้มาท่องเทียวในประเทศไทย ซึงในปัจจุบันรัฐบาลไดเ้ห็นความสาํคญัของการท่องเทียวอย่าง

ยงัยืน โดยส่งเสริมสนับสนุนศกัยภาพของชุมชนในการพฒันาชุมชนของตนเองให้เป็นแหล่ง

ท่องเทียว เพือกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน ตลอดจนเพิมจาํนวนแหล่งท่องเทียวใหมี้ความหลากหลาย

เป็นทางเลือกสาํหรับนกัท่องเทียว 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึงทีมีศกัยภาพดา้นทรัพยากรการท่องเทียวสูง มีความอุดม

สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทงัในดา้นของทรัพยากรทีเป็นแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติทีสร้าง

ความประทับใจในเรืองของความงาม ความเป็นธรรมชาติ ตลอดจนมีแหล่งท่องเทียวด้าน

ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศาสนา อนัแสดงถึงอารยะธรรม ความเจริญของทอ้งถิน

นนัๆ รวมถึงแหล่งท่องเทียวทีเป็นศิลปวฒันธรรม ประเพณี และกิจกรรม ทีมีความแตกต่างกนัไป

ในแต่ละสงัคม ซึงมีความโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึงสามารถสร้างภาพลกัษณ์และมี

ชือเสียงเป็นทีรู้จกัไปทวัโลก ในปัจจุบนัแหล่งท่องเทียวต่างๆ เหล่านีสามารถดึงดูความสนใจของ

นักท่องเทียวไดเ้ป็นอย่างมาก ทงันักท่องเทียวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทาํให้มีการพฒันาการ

ท่องเทียวอยา่งต่อเนือง (พจนา บุญคุม้, 2550,  น. 23)  

ทรัพยากรการท่องเทียวเป็นปัจจยัสาํคญัทีดึงดูดใหน้กัท่องเทียวเดินทางไปท่องเทียวยงั

ทีต่าง ๆ และส่งผลใหก้ารท่องเทียวเกิดการขยายตวั แมว้่าทรัพยากรในอุตสาหกรรมการท่องเทียว

อาจมีการใชไ้ม่สินเปลือง เท่าอุตสาหกรรมการผลิต แต่ทรัพยากรการท่องเทียวก็เสือมโทรมไดห้าก

ไม่มีการดูแลรักษาทีดีพอ การดูแลรักษาทรัพยากรการท่องเทียวให้มีสภาพสมบูรณ์และคงอยู่อย่าง

ยาวนาน เป็นเสมือนการรักษา อารยธรรมและความรุ่งเรืองของชาติเอาไว ้ซึงการรักษาทรัพยากร

เหล่านีให้คงอยู่อย่างยาวนาน จ ําเป็นต้องมีการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไป (ชัชพล                  

ทรงสุนทรวงศ,์ 2547) ผูที้เกียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการท่องเทียวทวัทงัโลก จึงไดห้าวิธีและรูปแบบ
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ทีเหมาะสมกบัการท่องเทียว เพือใหเ้ป็นการท่องเทียวอยา่งยงัยนื ไม่ใหส่้งผลกระทบกบัสิงแวดลอ้ม

และทรัพยากรการท่องเทียว เช่น การท่องเทียวทางวฒันธรรม 

วฒันธรรมไทย เป็นตวักาํหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทย ทงัยงัเป็นเครืองวดั

ความเจริญ หรือความเสือมของสงัคม ซึงมีผลต่อความกา้วหนา้ของประเทศ เพราะประเทศจะเจริญ

หรือมีนนัยอ่มขึนอยูก่บัการพฒันาของคนในสังคมจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที

กล่าวถึงการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้านัน สังคมตอ้งมีดุลภาพ จากการพฒันาคนในสังคม  

วฒันธรรมถือเป็นสิงทีสะทอ้นให้เห็นถึงวิถีชีวิตทีชุมชนและทอ้งถินต่าง  ๆว่าไดมี้การพฒันาและ

สร้างสรรค์ขึน เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการดาํเนินชีวิตของคนในท้องถินนัน โดยแสดงออกใน

รูปแบบทีแตกต่างกนัและหลากหลาย ทงัในดา้นของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา 

ศิลปะการแสดง เป็นตน้ นอกจากนีวฒันธรรมยงัเป็นสิงทีคู่มากบัสังคมไทย ทาํให้เกิดเอกลกัษณ์

ของความเป็นไทย และมรดกทีสาํคญัซึงเป็นความภูมิใจ แสดงถึงเกียรติภูมิ ศกัดิศรีของไทย  

ประเทศไทย นบัเป็นหนึงในประเทศทีมีความอุดมสมบูรณ์ทางวฒันธรรม เห็นไดจ้าก

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาทียาวนานของประเทศ การเปิดกวา้งในการนับถือศาสนา ความ

หลากหลายทางชาติพนัธุ ์ศิลปวฒันธรรมประจาํชาติทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละพืนถิน เกิดการ

เปลียนแปลง ผสมผสาน หล่อหลอม พฒันาตามกาลเวลา กระทงัประยุกต์ร่วมกบัวฒันธรรมทงัขา้ง

ถินและขา้มถิน ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรุ่งเรืองทางดา้นวฒันธรรมในแผน่ดินไทยทีมีการสืบสาน

ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน ประเทศไทยจึงนับไดว้่าเป็นประเทศหนึงทีเต็มไปดว้ยตน้ทุนทาง

วฒันธรรม (Cultural Capital) ไม่นอ้ยกว่าประเทศใดในโลก ความเขม้แข็งของวฒันธรรมและการ

จดัการวฒันธรรม เป็นสิงบ่งชีทีสาํคญัถึงความยงัยืนของการพฒันา เมือกระแสการพฒันาประเทศ

ดว้ยนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไดถู้กนาํมากาํหนดเป็นวิสัยทศัน์ของการ

พฒันาประเทศ จึงถือเป็นจงัหวะดีทีอุตสาหกรรมท่องเทียวเชิงสร้างสรรค์ในทอ้งถินจะนาํตน้ทุน

วัฒนธรรมทีมีมาเผยแพร่ให้กว ้างขวางออกไปในรูปแบบของการท่องเทียววัฒนธรรมเชิง

สร้างสรรค์ (Creative Cultural Tourism) การจดัการการท่องเทียวในรูปแบบนี ตอ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทงัในส่วนขององค์ความรู้ตามหลกัฐานทีปรากฏ การสืบทอดให้คงอยู่

และการดําเนินต่อไป โดยชุมชนจะเป็นผูแ้สดงให้เห็นว่าชุมชนสามารถอนุรักษ์และสืบสาน

วฒันธรรมต่อไปได ้

ปัจจุบนัการท่องเทียวส่วนใหญ่มุ่งเนน้การพฒันาแหล่งท่องเทียวใหมี้คุณภาพและยงัยืน

นอกจากนียงัมีการส่งเสริมแหล่งท่องเทียวทางประวติัศาสตร์ เพือเป็นการแสดงถึงความภูมิใจของ

ประเทศ ทังยงัเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิน และเพือเป็นการส่งเสริมจิตสํานึกการ

อนุรักษ์การท่องเทียวเชิงวฒันธรรมให้ทรงคุณค่าและสามารถรักษาเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้
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ยงัยนืทีตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทียวและผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถินภายใตขี้ดความสามารถ

ของทรัพยากรธรรมชาติทีจะรองรับได้ และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนทีมีต่อ

ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมต่อกระบวนการท่องเทียว อีกทงัประชาชนทุกส่วนตอ้งไดรั้บ

ผลประโยชน์ทีเกิดจาการท่องเทียวอยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงมีการจดัการทรัพยากรเพือสนองความ

ตอ้งการของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มในขณะทียงัสามารถรักษา

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถินนนัไวไ้ด ้

ในประเทศไทย มีการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมโดยคนหลากหลายกลุ่มในแต่ละ

พืนที นอกจากชาวไทยทีมีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นแลว้ ยงัมีชาวไทยพวนรวมอยูด่ว้ย ซึง

ชาวไทยพวนคือคนไทยเผา่หนึงทีนบัถือและยดึมนัในพระพุทธศาสนา มีวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์

ของตน เคร่งครัดในประเพณี ซึงถือปฏิบติัตามแบบอย่างบรรพบุรุษมาเป็นเวลายาวนาน โดย

วฒันธรรมของไทยพวนนีมีทีมาจากคนไทยทีมีเชือสาย “ไทยพวน” อยู่จาํนวนหนึงทีได้เป็น

พลเมืองของไทยตงัแต่ “เมืองพวน” ยงัเป็นส่วนหนึงของไทย (สยาม) ก่อนทีจะเสียดินแดงฝังซา้ย

แม่นาํโขง คือประเทศลาวทงัหมดใหฝ้รังเศส เมือ ร.ศ.112 หรือ พ.ศ.2436 ชาวลาวพวนกลุ่มหนึงไม่

สามารถทนต่อการบงัคบับญัชาของฝรังเศสได ้จึงดินรนยา้ยมาอยูใ่นประเทศไทย ในสมยัรัชกาลที 5 

และก่อนหนา้นนัก็มีชาวลาวพวนมาอยู่ก่อนแลว้ พระมหากษตัริยไ์ทยไดท้รงกาํหนดพืนทีให้ชาว

ลาวพวนตงัถินฐาน ตามพืนทีต่าง  ๆทวัประเทศ คือ แพร่ สุโขทยั อุตรดิตถ ์พิจิตร ลพบุรี นครนายก 

สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ปราจีนบุรี หนองคาย สระบุรี ฉะเชิงเทรา อุดรธานี เชียงราย ซึงพืนทีดงักล่าวมี 

ไทยพวนอยูอ่ยา่งหนาแน่น และอาศยัอยูอ่ยา่งประปรายทีจงัหวดัราชบุรี นครปฐม อ่างทอง จนัทบุรี 

สมุทรปราการและกรุงเทพฯ ซึงมีหลกัฐานปรากฏในพงศาวดารว่า ในสมยับา้นเมืองไม่เรียบร้อย 

ชาวไทยพวนถกูกวาดตอ้นไปไวใ้นพืนทีดงักล่าวดว้ย จากบดันนัจนถึงบดันี ชาวไทยพวนก็ไดอ้าศยั

อยูใ่นผนืแผน่ดินไทยอย่างสงบสุข มีวิถีชีวิตและแบบแผนในการดาํรงชีพ ผสมผสานกบัชาวไทย

อยา่งสนิทสนมกลมกลืน อาจจะทงัโดยใกลชิ้ดเสมือนญาติพีน้องหรือโดยการสืบเผ่าพนัธุ์ดว้ยการ

แต่งงาน  

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูอ้ยู่อาศยัส่วนใหญ่เป็นชาว

ไทยพวน มีวิถีชีวิต วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และชาวไทย

พวนในตลาดเกา้ห้องยงัมีอุปนิสัยยิ มแยม้แจ่มใส อธัยาศยัดี โอบออ้มอารี เอือเฟือเผือแผ่ รักสงบ 

และยึดมนัในขนบธรรมเนียมประเพณี มีวฒันธรรม มีภาษา มีความผูกพนัในระบบเครือญาติ 

เผา่พนัธุ ์เป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาชา้นาน วิถีการดาํเนินชีวิตของชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเกา้

ห้องทีเป็นแบบเอกลกัษณ์ของตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาษา ชาวไทยพวนจะพูดได้ทัง

ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใชภ้าษาไทยกลางพูดกบัคนต่างถิน แต่จะพูดภาษาไทย
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พวนกบักลุ่มชนเดียวกนั ภาษาพูดของไทยพวนมีสาํเนียงไพเราะ ซึงจะแตกต่างจากภาษาพูดของ

ลาวเวียง ทีมีสาํเนียงสนัๆหว้นๆ ดา้นประเพณีทีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเกา้

หอ้ง เช่น ประเพณีใส่กระจาด ประเพณีกาํฟ้า ซึงเป็นประเพณีทีแสดงถึงการสกัการะฟ้า เพือให้ผีฟ้า 

หรือเทวดาพอใจ เพือไม่ให้เกิดภยัพิบติั ดา้นอาหารบริโภคของชาวไทยพวนในตลาดเกา้ห้องทีมี

ประจาํทุกครัวเรือนคือ ปลาร้า เมือมีงานบุญมกันิยมทาํขนมจีน และขา้วหลาม ส่วนอาหารอืนๆ จะ

เป็นอาหารง่ายๆ ทีประกอบจากพืชผกั ปลา ทีมีในทอ้งถิน เช่น ปลาส้ม ปลาส้มฟัก เป็นตน้ วีถีชีวิต

ความเป็นอยู่ริมนาํของคนในชุมชนตลาดเกา้ห้องยงัมีความหลากหลายดา้นวฒันธรรมริมสองฝั ง

แม่นาํของคนเชือชาติไทย จีน ลาวพวน ทีใชชี้วิตอยู่กนัอย่างเรียบง่าย และยงัคงรักษาเอกลกัษณ์

ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามเดิมไว ้ อีกทงัชุมชนตลาดเกา้ห้องยงัเคยเป็นศูนยก์ลางการค้าขายที

เจริญรุ่งเรืองในอดีต มีอายเุก่าแก่กว่าร้อยปี (สร้างประมาณปี พ.ศ.2465 ) สร้างเป็นหอ้งแถวไม ้2ชนั 

แบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ การคา้ขายในตลาดเกา้หอ้งทีอยูก่นัเป็นหมู่บา้นในละแวกเดียวกนั ทาํ

ใหมี้ลกัษณะของการทาํการคา้ภายในตลาดเป็นแบบช่วยเหลือ พึงพาอาศยักนั ขายโดยเอากาํไรไม่

มาก ซึงเป็นวิถีชีวิตทีเรียบง่าย อยู่อย่างพอเพียง ไม่มีระบบ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ความเก่าแก่ของ

ชุมชนตลาดเกา้หอ้งยงัเป็นมนต์เสน่ห์อีกอย่างหนึงทีดึงดูดผูค้นให้เขา้มาเยียมชมวิถีการดาํรงชีวิต

ของชาวไทยพวนต่างๆ เช่น เยยีมชมตลาดห้องแถวบา้นไมโ้บราณทีมีความเก่าแก่กว่า 100 ปี เยียม

ชมของเก่าโบราณบ้านมหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกียง) เยียมชมโรงสีเก่าทีใช้เป็นสถานทีถ่ายทํา

ภาพยนตร์ ละคร โฆษณา และสารคดี มาแลว้หลายมากมาย เช่น เรืองลอดลายมงักร 7 ประจญับาน 

แม่เบีย ดงดอกเหมย อยูก่บัก๋ง เป็นตน้ และเยียมชมหอดูโจร ซึงเป็นหอคอยรูปแบบสถาปัตยกรรม

จีนโบราณ สร้างขึนสาํหรับป้องกนัโจร เนืองจากในสมยันัน มีโจรผูร้้ายชุกชมมากในสุพรรณบุรี 

เมือขึนไปถึงบนสุด จะมองเห็นทิวทศัน์ไดไ้กลไม่ว่าทางบกหรือทางนาํ ตลอดจนพืนทีโดยรอบของ

ตลาดเกา้หอ้งไดท้งัหมด นอกจากนีตลาดเกา้หอ้งยงัมีงานประจาํปีไหวศ้าลเจา้พ่อหลกัเมืองตลาดเกา้

หอ้ง (งานงิว) และศาลเจา้แม่ทบัทิม ซึงเป็นทีเคารพสกัการะของบุคคลทวัไป จึงทาํใหทุ้กวนันีตลาด

เกา้หอ้งไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของวฒันธรรมไทยพวนทีกาํลงั

จะสูญหาย และบุคคลรุ่นหลงัไม่ให้ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมเพือสืบทอดวฒันธรรมแบบวิถี

ชีวิต จึงทาํใหน่้าศึกษาการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมถึงวิถีชีวิตของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ในดา้นขอ้มูลพืนฐานทวัไปของชาวไทยพวน 

การใชภ้าษา อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพวน อีกทงัความเป็นไปไดใ้นการจดัการ

แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้ห้อง เพือเป็นการพฒันาการท่องเทียว

เชิงวฒันธรรมใหด้าํเนินไปในทิศทางทียงัยนื และใหน้กัท่องเทียว ผูป้ระกอบการ หน่วยงานภาครัฐ 
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ประชาชนในพืนที และผูที้เกียวขอ้ง ไดเ้ขา้ใจถึงการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เพือหาแนวทางการ

จดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมให้ครอบคลุมทุกดา้นและมีความยงัยืน อีกทงัเพือให้อนุชนรุ่น

หลงัไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัอยา่งรู้คุณค่า ท่ามกลางการเปลียนแปลงทงัในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และ

สงัคมในปัจจุบนั 

 

1.2   วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพือศึกษาการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้อง 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

1.3   ขอบเขตการวจิยั 

1.3.1  ขอบเขตดา้นเนือหา   

การศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน              

ชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดัสุพรรณบุรี จาํกัดขอบเขตอยู่ทีการท่องเทียว                

เชิงว ัฒนธรรมไทยพวนได้แก่  ด้านข้อมูลพืนฐานทั วไปของชาวไทยพวน ภาษา อาหาร 

ขนบธรรมเนียมประเพณี แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม

ของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1.3.2  ขอบเขตดา้นพืนที 

พืนทีในการวิจยัครังนี คือ ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี    

1.3.3  ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการศึกษาครังนี คือ ประชากรชาวไทยพวนซึงเป็นบุคคลทีมีความ

เกียวขอ้งกบัการท่องเทียวของชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยใช้

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมกบัเรืองที

วิจยัและวตัถุประสงคข์องการวิจยัเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล  

2. เจา้ของตลาด  

3. ผูค้า้ขายในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  
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1.4   ข้อจาํกดัของการวจิยั 

การวิจยัในครังนี อาจมีขอ้มลูเกียวกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเก้าห้องไม่ครบถว้นและครอบคลุมในวิถีแบบดังเดิมทังหมด 

เนืองจากสภาพทางวฒันธรรมทีเปลียนแปลงไป ตลอดจนการผสมผสานกลมกลืนระหว่างความ

หลากหลายทางวฒันธรรมซึงกนัและกนัของไทย ไทยพวน หรืออืนก็ดี ประกอบกบัการทีคนรุ่น

ใหม่ของกลุ่มไทยพวนในชุมชนตลาดเกา้ห้องสมยันีได้มีการใช้ชีวิตในสังคมเมือง และมีความ

ทนัสมยัมากขึน 

 

1.5   ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. ทาํใหท้ราบถึงสภาพการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาด 

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี   

3. เพือให้ขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมต่อกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาด เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี   

 

1.6   นิยามศัพท์เฉพาะ 

การท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การเดินทางเพือศึกษา เรียนรู้ สัมผสัวิถีชีวิต

ศิลปวฒันธรรม ประเพณีพิธีกรรมของชาวบา้นในดา้นต่าง ๆ อย่างลึกซึงโดยมุ่งเน้นไปทางดา้น

ประวติัศาสตร์ วิถีชุมชน ความเป็นอยู่ การดาํเนินชีวิต การทาํมาหากินของชาวบา้นชุมชนตลาด   

เกา้หอ้ง โดยไม่สร้างผลกระทบวฒันธรรมของคนในชุมชน 

การจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การพฒันาแหล่งท่องเทียว โดยการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน ให้ความร่วมมือ และประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกช่วยกนัดูแลทัง

ทางดา้นวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี มรดกทางวฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ใน

ชุมชนเพือพฒันาแหล่งท่องเทียวใหมี้การเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน 

ศักยภาพและการจัดการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง ขีดความสามารถของ

ชาวบา้นชุมชนตลาดเกา้ห้อง ทีใชภู้มิปัญญาของตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ

ผูใ้หญ่บา้นทีใหก้ารพฒันาแหล่งท่องเทียวและประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกช่วยกนัดูแลทงั

ทางดา้นวิถีชีวิต ศิลปวฒันธรรม ประเพณี มรดกทางวฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติทีมีอยู่ใน

ชุมชนเพือพฒันาเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 
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ทรัพยากรท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบการท่องเทียวในชุมชนตลาดเกา้

ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีให้ความสาํคญัต่อวิถีชีวิต มรดกวฒันธรรม ศิลปะ 

อุตสาหกรรม พืนบ้าน และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนกลุ่มไทยพวนในท้องถิน แหล่ง

ประวติัศาสตร์ ศิลปะ มหกรรม และงานแสดงสินค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุกประเภท 

ศิลปะการแสดงและทศันศิลป์ นกัท่องเทียว 

ชาวไทยพวน หมายถึง ประชาชน หรือบุคลทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลวิจยันี ไดแ้ก่ พนักงาน

ฝ่ายบริหาร พนกังานฝ่ายสภาทอ้งถิน พนักงานเทศบาล เจา้ของตลาด และผูค้า้ขายในชุมชนตลาด       

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี   

วฒันธรรมไทยพวน หมายถึง กิจกรรมทีแสดงออกและมีการสืบทอดของชาวไทยพวน

ชุมชนตลาดเกา้หอ้งในดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา ภาษา และอาหาร 

 

1.7   กรอบแนวคดิในการวจิยั 

ในการศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิด

การวิจยัครังนีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ จึงเลือกเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 

Interview) กบัผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน (Key Informants) โดยใชว้ิธีการเลือกตวัอย่าง

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชเ้ครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่  

1. แบบสัมภาษณ์ การจัดการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน โดย

แบ่งเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที 1 แบบสมัภาษณ์ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 

เจา้ของตลาด และชุดที 2 แบบสมัภาษณ์ผูค้า้ขายในตลาดเกา้หอ้ง  ใชเ้ก็บขอ้มลูดงัต่อไปนี 

ขอ้มลูพืนฐานดา้นวิถีการดาํรงชีวิตของชาวไทยพวน  

สภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และสถานการณ์ในปัจจุบนั  

ลกัษณะการจัดการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ได้แก่ ปัจจัย

สนบัสนุน ส่งเสริมแหล่งท่องเทียว สิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่ง

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ทศันคติของชุมชนทีมีต่อภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน  

2. แบบสงัเกต ใชเ้ก็บขอ้มลูดา้นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม, วิถีชีวิต วฒันธรรม เช่น 

ภาษา อาหาร ขนบธรรมเนียมประเพณี   
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บทที 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

ในการศึกษาวิจัยเรืองการจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน: 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลเอกสาร 

และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง พร้อมทงัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีมีผูเ้ขียนและศึกษาไวแ้ลว้ดงันี 

2.1 ขอ้มลูทวัไปของอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.2 ขอ้มลูทวัไปของชุมชนตลาดเกา้หอ้งอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.3 ขอ้มลูทวัไปของชาวไทยพวน 

2.4 แนวคิดเรืองการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

2.5 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

2.1ข้อมูลทัวไปของอาํเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ประวติัอาํเภอบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ ไดต้งัมาเป็นเวลา 96 ปีสมยักรมพระยาดาํรง

ราชานุภาพ เป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีเจา้พระยาศรี-วิชยัเป็นสมุหเทศาภิบาล พระสมุทร

คณานุรักษเ์ป็นขา้หลวงประจาํจงัหวดัสุพรรณบุรี และนายชิตเป็นนายอาํเภอบางปลามา้คนแรกทีมา

ของชืออาํเภอบางปลามา้ มาจากชือปลามา้ ซึงมีชุกชุมในบริเวณทีตงัเดิมซึงอยูท่างตอนใตข้องตลาด

เกา้หอ้งลงมาจนถึงคุง้วงัตาเพช็รบริเวณนีเป็นเป็นทีลุ่ม นาํในห้วยบึงไหลมารวมกนัในแม่นาํจึงทาํ

ใหเ้กิดเป็นแหล่งทีอยู่อาศยัของปลา มีปลาชุกชุมมากโดยเฉพาะปลามา้มีเป็นจาํนวนมากกว่าปลา

ชนิดอืนจึงไดชื้อว่าอาํเภอบางปลามา้ต่อมาพ.ศ. 2442 ไดเ้กิดเพลิงไหม ้ทีว่าการอาคารไมห้ลงัคามุง

จากประกอบกบัอาํเภอตงัอยูติ่ดกบัแม่นาํริมตลิงถกูนาํกดัเซาะอยูต่ลอดเวลาจึงยา้ยอาํเภอมาตงัใหม่ที

หมู่ที 5 ตาํบลโคกครามในปีพ.ศ. 2504 สมยันายตอมพรหมมายนเป็นนายอาํเภอ และยงัคงใชชื้อเดิม

มาจนถึงปัจจุบนั 

2.1.1  สภาพทวัไป 

อาํเภอบางปลามา้ตังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวดัสุพรรณบุรี ระยะทางห่างจากจังหวดั

สุพรรณบุรี 10 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 100 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินสาย 340 
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2.1.2  อาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดต่อกบัอาํเภอเมืองสุพรรณบุรี 

ทิศใต ้   ติดต่อกบัอาํเภอสองพีนอ้ง 

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัอาํเภอบางซา้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัอาํเภออู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุรี 

2.1.3  สภาพพืนที 

อาํเภอบางปลามา้  มีพืนทีทงัหมด482.83ตารางกิโลเมตรมีแม่นาํท่าจีนไหลผ่าน  สภาพ

พืนทีทวัไปเป็นทีราบลุ่ม ดินดี มีคคูลองจาํนวนมากเหมาะแก่การทาํการเกษตรกรรมแต่ในระหว่าง

ช่วงเดือนสิงหาคม – ธนัวาคมของทุกปีจะมีนาํท่วมขงั 

2.1.4  การเมืองการปกครอง 

อาํเภอบางปลามา้ มีลกัษณะการปกครองทอ้งทีออกเป็น 14 ตาํบล 127 หมู่บา้นและมี

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 18 แห่ง เป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบล14 แห่ง และเทศบาลตาํบล 14  

แห่ง มีประชากร 82,301 คน เป็นชาย 40,130 คน เป็นหญิง 42,171 คน มีครัวเรือนทงัสิน 21,870  

ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร เฉลียต่อพืนที 18.7 คน/ตร.กม. 

ในเขตเทศบาล  655.96  คน / ตร.กม. 

นอกเขตเทศบาล  165.64  คน / ตร.กม. 

 

ตารางท ี2.1 ขอ้มลูการปกครองและประชากรอาํเภอบางปลามา้ 

 

ตาํบล จาํนวน

หมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม ครอบครัว 

โคกคราม 12 2,927 3,114 6,041 1,659 

ในเขตเทศบาลฯ ม.5,ม.4,ม.10 852 876 1,728 691 

 บางส่วน     

บางปลามา้ 12 3,400 3,456 6,856 1,759 

ในเขตเทศบาลฯ ม.2 , ม.7 938 1,083 2,021 574 

ไผก่องดิน 8 2,492 2,535 527 1,178 

ในเขตเทศบาลฯ ม.3 , ม. 4 908 1,016 1,924 531 

บา้นแหลม 5 1,620 1,782 3,402 871 

ในเขตเทศบาลฯ ม.2 728 728 1,456 400 
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ตารางท ี2.1(ต่อ)  

 

    

ตาํบล จาํนวน

หมู่บ้าน 

ชาย หญิง รวม ครอบครัว 

ตะค่า 9 2,888 3,057 5,945 1,627 

บางใหญ่ 8 2,346 2,337 4,683 1,198 

กฤษณา 7 1,959 2,038 3,997 1,052 

สาลี 8 3,550 3,763 7,313 2,005 

องครักษ ์ 7 2,707 2,935 5,642 1,501 

จระเขใ้หญ่ 9 2,541 2,607 5,148 1,303 

มะขามลม้ 14 2,510 2,706 5,216 1,488 

วงันาํเยน็ 7 2,107 2,171 4,278 1,103 

วดัโบสถ ์ 11 2,537 2,650 5,187 1,284 

วดัดาว 10 3,120 3,317 6,437 1,646 

รวม 127 40,130 42,171 82,301 21,870 

 

2.1.5  ลกัษณะภูมิอากาศ 

สภาพพืนทีทั วไปเป็นทีราบลุ่ม มีแม่นําท่าจีนไหลผ่านและมีคูคลอง จ ํานวนมาก 

ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธนัวาคม ของทุกปี จะมีนาํท่วมพืนทีริมแม่นาํท่าจีนภมิูอากาศ ลกัษณะเป็น

แบบลมมรสุมมี 3 ฤด ู

ฤดูร้อน  ตงัแต่เดือนกุมภาพนัธ ์– เมษายน 

ฤดูฝน  ตงัแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 

ฤดูหนาว  ตงัแต่เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ ์

2.1.6  ศาสนา 

 ประชาชนนบัถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  81,138  คน  คิดเป็นร้อยละ  95 

 ประชาชนนบัถือศาสนาอืน ๆ ประมาณ  4,270  คน  คิดเป็นร้อยละ  5 

2.1.7  โครงสร้างพืนฐาน 

 ไฟฟ้า สาํนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอบางปลามา้  1  แห่ง 

 ประปา การประปาส่วนภูมิภาค  จาํนวน  3  แห่ง 
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   การประปาหมู่บา้น  จาํนวน  73  แห่ง 

(กรมอนามยั  35  แห่ง  รพช. 2  แห่ง  โยธาธิการ  2  แห่ง  กรมทรัพย ์ 21  แห่งและอืน ๆ 13  แห่ง) 

   บ่อนาํตืน     จาํนวน  5  บ่อ  (กรมอนามยั  5  บ่อ) 

   ภาชนะเก็บนาํสะอาดขนาดใหญ่   จาํนวน  89  แห่ง 

(ฝ.99  จาํนวน 3 แห่ง ฝ.33จาํนวน  61  แห่ง  ฝ.30  จาํนวน  5  แห่ง  และอืน ๆ จาํนวน  20  แห่ง) 

 โทรศพัท ์ การโทรคมนาคมติดต่อสือสาร  สือสารโทรศพัทร์วมทีโทรศพัทจ์งัหวดั 

   ชุมสายโทรศพัทบ์างปลามา้ 1,524 เลขหมาย 

   ชุมสายโทรศพัทส์าลี    235     เลขหมาย 

   หอกระจายข่าว  122  หมู่บา้น  4  เทศบาล 

 การคมนาคมทางบก 

  1.  ทางหลวงแผน่ดินสายสุพรรณ - บางบวัทอง  (สาย 340) 

  2.  ทางหลวงแผน่ดินสายสุพรรณ - บางลี 

  3.  ทางหลวงแผน่ดินสายเกา้หอ้ง  - ดอนแจง 

  4.  ทางหลวงชนบท 

  5.  ถนนลกูรังติดต่อระหว่างตาํบลและหมู่บา้น 

แหล่งนาํ 

  แม่นาํท่าจีนไหลผา่น  จาํนวน 1 สาย 

  คลองชลประทานจาํนวนมาก 

เศรษฐกิจอาชีพหลกั 

  1.  เกษตรกร  ทาํนา  ประมาณร้อยละ  57% 

  2.  พืชผลการเกษตร  ประมาณร้อยละ    3% 

  3.  เลียงสตัว ์   ประมาณร้อยละ 35% 

  4.  อาชีพอืน    ประมาณร้อยละ    5% 

พืชเศรษฐกิจ 

  1.  ขา้วนาปี  พืนที  171,700 ไร่  ผลผลิตเฉลีย  850  กก./ไร่ 

  2.  ไมผ้ล/ไมย้นืตน้   5,816  ไร่ 

  3.  พืชผกั       1,006  ไร่ 

  4.  ทาํการเกษตร     213,381 ไร่ 

  5  ไมด้อกไมป้ระดบั  85  ไร่ 
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2.1.8  การพฒันาชุมชน 

1.  ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  23  ศนูย ์ ผดด.  38  คน  เดก็  763  คน 

2.  กลุ่มออมทรัพย ์ 58  กลุ่ม  เงินสจัจะสะสม  9,615,774  บาท 

3.  หมู่บา้นตามโครงการแกไ้ขปัญหาความยากจน  21  หมูบ่า้น  ครัวเรือนเป้าหมาย1,027   

ครัวเรือน  ไดรั้บการยมืเงินแลว้  835  ครัวเรือน 

 4.  ศนูยส์าธิตการตลาด  2  แห่ง 

 5.  โครงการกองทุนหมู่บา้น  127  กองทุน 

 6.  กลุ่มอาชีพ  14  กลุ่ม  ผลิตภณัฑที์ไดรั้บรางวลั  และเป็นทีสนใจ  ดงันี 

 กลุ่มไมก้วาดใยมะพร้าว  หมู่ที  4  ตาํบลบางใหญ่ 

 กลุ่มจกัสานหวายและไมไ้ผ ่  หมู่ที  3  ตาํบลบางปลามา้ 

 กลุ่มไข่เค็ม  บา้นวดัโบสถ ์  หมู่ที 6, 10 ตาํบลมะขามลม้ 

 กลุ่มขนมหวาน    หมู่ที  9  ตาํบลโคกคราม  บา้นลาํบวั 

     หมู่ที  5  ตาํบลไผก่องดิน  บา้นบ่อหวักรวด 

 7.  อาสาพฒันาชุมชน (อช)  484  คน  ผูน้าํ  อช.  28  คน 

 8.  คณะกรรมการพฒันาสตรีหมู่บา้น (กพสม.)  125 คณะ 

 9.  คณะกรรมการพฒันาสตรีตาํบล  (กพสต.)      14  คณะ 

 10. คณะกรรมการพฒันาสตรีอาํเภอ (กพสอ.)      1คณะ 

2.1.9  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

1.  ทรัพยากรดิน  สภาพดินเหนียวเหมาะสาํหรับปลกูขา้วและพืชไร่ 

2.  ทรัพยากรนาํ  มีลาํคลองในตาํบลหมู่บา้นจาํนวนมากทาํใหมี้นาํเพือเกษตรอยา่งทวัถึง 

 

ตารางที 2.2 วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี 

 

อาํเภอบางปลามา้ มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทีสาํคญัดงันี 

ประเพณทีําบุญวนัขนึปีใหม่ ประเพณทีําบุญวนัขึนปีใหม่ อาํเภอบางปลามา้   

จดัใหมี้การทาํบุญวนัขึนปีใหม่  ในวนัที  1  มกราคม   

ของทุกปีโดยมีการนิมนตพ์ระรับบิณฑบาตขา้วสาร 

 อาหารแหง้จากประชาชนในเขตอาํเภอบางปลามา้   

บริเวณริมเขือนหนา้ทีว่าการอาํเภอบางปลามา้ 
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ตารางที 2.2(ต่อ) 

 

ประเพณแีข่งขนัเรือยาว 

ชิงถ้วยพระราชทานฯ 

 

 

ประเพณแีข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 

เป็นการแข่งขนัเป็นเรือยาวทีชนะการแข่งขนัจากสนาม 

ทวัประเทศมาแลว้ เขา้ร่วมการแข่งขนัชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะแข่งขนัใน 

สปัดาห์ทีสาม ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ณ ลาํนาํ 

ท่าจีนหนา้วดัสวนหงส์ หมู่ที 8 ตาํบลบางปลามา้ 

 

ประเพณบุีญบังไฟชาวไทยพวน ประเพณบุีญบังไฟชาวไทยพวน เป็นประเพณี 

ชาวไทยพวน เป็นการประกวดแข่งขนับงัไฟของหมู่บา้น 

ชาวไทยพวนทีอยูใ่นอาํเภอบางปลามา้  เพือการสนุกสนาน

สามคัคี  และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของชาวไทยพวน  ซึงจะ

จดัเป็นประจาํทุกปี ในช่วงวนัที 11-13 เมษายน ณ 

เทศบาลบางปลามา้(บา้นเกา้หอ้ง) ตาํบลบางปลามา้ 

 

ประเพณตีกับาตรกลางนํา  ประเพณตีกับาตรกลางนํา  ประเพณีตกับาตร 

กลางนาํจะมีขึนในแรม  12  คาํ  เดือน  12  มีชาวบา้นมา 

ร่วมกนัตกับาตรขา้วสาร  อาหารแหง้  มีราษฎรในตาํบล 

และตาํบลใกลเ้คียงมาร่วมตกับาตรในตอนเชา้ประมาณ 

6 โมงเชา้  มีพระสงฆพ์ายเรือมาจากหลายวดัมารับ 

บิณฑบาต โดยจดัใส่บาตรทีแพหนา้วดัป่าพฤกษเ์สร็จมี 

การแข่งขนักีฬาฟุตบอลเยาวชนแต่ละหมู่บา้น 
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ตารางที 2.3 สถานทีสาํคญัของอาํเภอบางปลามา้   

 

วดัสวนหงส์ วดัสวนหงส์   เป็นวดัทีเก่าแก่  ชาวบา้นใหค้วาม 

ศรัทธาและเลือมใส ซึงมีพระครูคุณารักษ ์(หลวงพ่อปลืม)  

เป็นเจา้อาวาส  เป็นพระเกจิอาจารยด์า้นพระพุทธคุณที 

ชาวอาํเภอบางปลามา้และใกลเ้คียง  ใหค้วามเคารพนบัถือ 

ศรัทธาในตวัพระคุณท่าน 

วดัดอกบัว  วดัดอกบัว  เป็นวดัทีเป็นทีตงัของหอ้งสมุดเจดีย ์

ทีสวยงามและมีหนงัสือทีน่าสนใจเป็นจาํนวนมาก 

 

วดัอาน วดัอาน  มีหลวงพ่อจนัทรังษีเป็นทีสกัการะของ 

ประชาชนทวัไป 

 

วดับางเลน วดับางเลน  เป็นวดัทีมีอุโบสถส์วยงาม มีพระที 

เป็นทีเคารพนบัถือของชาวบา้นอยูห่่างจากจงัหวดัประมาณ

24 กม. ภายในบริเวณวดัมีคา้งคาวแม่ไก่อยูเ่ป็นจาํนวนมาก

อาศยัเกาะอยูต่ามตน้ไม ้

 

อุทยานมจัฉา  วดัป่าพฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 อุทยานมจัฉาวดัป่าพฤกษ์  ทีหนา้วดัป่าพฤกษมี์ 

ปลาธรรมชาติทีทางวดัสงวนพนัธุป์ลาไว ้ไม่ใหบุ้คคลใดมา

จบัปลาและทางวดัไดใ้หอ้าหารเพือทาํเป็นแหล่งท่องเทียว 

ใหป้ระชาชนไดม้าพกัผอ่นหยอ่นใจ มีพนัธุป์ลามากมาย 

หลายชนิดโดยเฉพาะปลาสวายตวัละหลายกิโลกรัม 

ประมาณหลายร้อยตวัและปลาอืนๆ รวมหลายพนัตวัมี 

นกัท่องเทียวมากมายหลายพืนทีมาเทียวและใหอ้าหาร 

 

วงัมจัฉา   วดัสาล ี วงัมจัฉา  วดัสาล ี เป็นอุทยานมจัฉา  มีปลา 

มากมายบริเวณคลองหนา้วดั เช่นปลาสวย ปลากราย  

ปลาเทโพ เป็นตน้ 
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จากเอกสารทีนาํเสนอผูว้ิจยัจะนาํความรู้ในเรืองอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี

เป็นพืนทีทีศึกษาวิจยัในเรืองการจัดการท่องเทียวในประเด็นการท่องเทียวในด้านการท่องเทียว

เพือใหข้อ้มลูการศึกษาวิจยัไดร้อบดา้นและสามารถอธิบายสิงทีตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัเรืองของการ

จดัการเกียวกบัพืนทีทีศึกษาในอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีได ้

 

2.2ข้อมูลทัวไปของชุมชนตลาดเก้าห้องอาํเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช(2549)กล่าวว่า ตลาดเกา้หอ้งเป็นตลาดหอ้งแถวเก่าแก่ ตงัอยู่ริมฝัง

นาํท่าจีน อายปุระมาณ 100 ปี สร้างประมาณตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว 

ปัจจุบนัตังอยู่ในเขตเทศบาลตาํบลบางปลามา้ หมู่ที 2 ตาํบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีจาก

เอกสารทีมีผูเ้ขียนเกียวกบัประวติัตลาดเกา้ห้อง และจากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุ คาํว่า “ตลาดเกา้

หอ้ง” น่าจะนาํมาจากชือของบา้นเกา้หอ้ง ซึงเป็นบา้นโบราณมีประวติัสืบทอดมายาวนานตลาดเกา้

หอ้งเล่ากนัว่าสร้างขึนโดยชาวจีนคนหนึงชือ “นายฮง” อพยพมาจากกรุงเทพฯ มาทาํมาคา้ขายอยู่

บริเวณละแวกบา้นเกา้หอ้ง กิจการคา้รุ่งเรืองดี ในราว พ.ศ. 2424 ไดแ้ต่งงานกบั “นางแพ” ซึงเป็น

หลานสาวของขุนกาํแหงฤทธิแห่งบา้นเกา้หอ้ง และไดป้ระกอบอาชีพคา้ขายทีแพ ซึงสร้างขึนไว ้1 

หลงั จอดอยูริ่มนาํหนา้บา้นเกา้หอ้ง ซึงในสมยัก่อนเป็นยา่นคา้ขายทีมีเรือนแพขายของสองฝังแม่นาํ 

นายฮง หรือทีชาวบา้นมกันิยมเรียกว่า “เจ๊ก-รอด” ทาํการคา้ขายสินคา้ทุกประเภทโดยเฉพาะเครือง

บวช เครืองมืออุปกรณ์ทาํนา และเครืองอุปโภคบริโภคทงัหลายจนรํารวย และรู้จกักนัในนามต่อมา

ว่า “นายบุญรอด เหลียงพานิช”ในปี พ.ศ. 2467 โจรได้ปลน้แพของนายบุญรอด และได้ทาํการ

ประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรม หลงัจากนนัไม่นานนายบุญรอดไดส้มรสกบันางส้มจีน นายบุญ

รอดเริมวางแผนผงัและสร้างตลาดบริเวณฝังตรงขา้มบา้นเกา้ห้อง โดยโยกยา้ยแพทงัหลายขึนไป

คา้ขายบนบกคือในตลาด เพือเป็นศนูยก์ลางการคา้ขายทางนาํในบริเวณนัน และเปิดการคา้ทางบก

มากขึนและนาํชือบา้นเกา้ห้องมาเป็นชือตลาด คือ “ตลาดเกา้ห้อง”ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 นายบุญ

รอดไดส้ร้างป้อม ซึงกวา้งประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 4 เมตร มี 5 ชนั ชนับนสุดเป็นดาดฟ้า แต่

ละชนับริเวณฝาผนงัของทุกดา้นมีรูกลมโต ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 3 นิว โดยมีพระยารามราชภกัดี 

เจา้เมืองสุพรรณบุรีในสมยันนัมาเป็นผูท้าํพิธีเปิด เหตุทีสร้างป้อมขึนมาเพราะในระยะนันพวกโจร

หรือทีเรียกว่า “เสือ” หลายคนออกปลน้ฆ่าตามริมนาํท่าจีนเสมอ จึงไดส้ร้างป้อมไวส้ังเกตการณ์

และมีการเตรียมการป้องกนัการปลน้สะดมของเสือทงัหลายดว้ย ถา้เสือมาคนจะขึนไปประจาํอยู่ใน

ป้อมตามชนัต่างๆ เอาปืนส่องยงิตามรูทงั 4 ดา้นของป้อม เพือต่อสู่กบัเสือทีมาปลน้  

ในอดีตตลาดเกา้ห้องนอกจากจะเป็นศูนยก์ลางการค้าขายแลว้ยงัเป็นศูนยก์ลางการ

คมนาคมทางนําทีสําคัญ ผูค้นจากพืนทีใกลเ้คียงทีจะเดินทางหรือไปทาํการค้าขายในตัวเมือง
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สุพรรณบุรี และกรุงเทพฯ จะตอ้งมาลงเรือโดยสารทีตลาดเกา้ห้อง เพราะสมยัก่อนหนทางยงัไม่

เจริญ จึงตอ้งใชก้ารคมนาคมทางนาํเป็นหลกั สภาพในอดีตของตลาดเกา้หอ้งทีเป็นศนูยก์ลางการคา้

ขายและศนูยก์ลางการคมนาคมทางนาํนบัวนัแต่จะหายไป เนืองจากการคมนาคมเจริญมากขึน ถนน

เขา้มาแทนทีแม่นํา ตลาดเกา้ห้องก็ยงัเป็นชุมชนริมนาํทีใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย พึงพาอาศัย

เอือเฟือเผอืแผซึ่งกนัและกนั ยงัรักษาเอกลกัษณ์ประเพณีวฒันธรรมอนัดีไว ้แมก้าลเวลาจะล่วงเลย

ผา่นไปแต่ตลาดเกา้หอ้งยงัคงยนืหยดัตระหง่านอยูคู่่แม่นาํท่าจีนสืบไป 

ตลาดเก้าห้อง แบ่งเป็น 3ส่วน (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย, 2554) คือ ตลาดบน 

ตลาดกลาง และตลาดล่าง 

ตลาดบน  

มีอายปุระมาณ 74 ปี รุปแบบการก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมจีนปนไทย คือ ปลุกเป็น

หอ้งไมแ้ถว2ชนั คลุมหลงัคาสูง หนัหนา้เขา้หากนัประมาณ 20 หอ้ง โดยมีพระชาญสุวรรณเขตเป็น

ผูก่้อสร้างสิงทีนกัท่องเทียวสามารถเยยีมชมไดมี้ดงันี 

1. สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณ 2 ชนั 

2. ฮูใ้หญ่โบราณ (แต่เดิมชาวบา้นตลาดบนมกัเจ็บไข้ล่มป่วย และเสียชีวิตอยู่บ่อยๆ 

เนืองจากเชือกนัว่าเกิดจากทีเมรุวดัลานคาตงัตรงขา้มกบัตลาด ต่อมาจึงไดใ้หซิ้นแสมาตรวจดูว่าเกิด

จากสาเหตุใด ภายหลงัซินแสไดแ้นะนาํให ้สร้างฮูขึ้นตงัไวบ้นขือ เพือเป็นการแกเ้คล็ด และป้องกนั

ภยัสิงไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เขา้มาหลงัจากนัน เป็นตน้มาชาวบา้นตลาดบนจึงอยู่อย่าง สงบสุขเรือยมา

จนถึงปัจจุบนั) 

3. ชกัรอก (ม่านบงัแสงทีสะทอ้น ถึงภูมิปัญญาชาวบา้นในอดีต) 

4. มีของฝากน่าสนใจ คือ ขนมเปียะ  

ตลาดกลาง 

เดิมเป็นโรงสีของนายทองดี ต่อมาสร้างห้องแถวไมเ้พิมเติมประมาณ 10 หลงั รูปแบบ

การสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนในอดีตมีท่าเรือทีสาํคญัในการขนส่ง ซือขายสินคา้ขา้วสาร อีกทงัยงั

มีท่าเรือในการรับส่งชาวบา้น ในตลาดรวมถึงหมู่บา้นใกลเ้คียงทีตอ้งการเดินทาง ไปยงัตวัเมือง จ.

สุพรรณบุรี บางกอก(กทม.) ฯลฯ ปัจจุบันตลาดกลางมีอายุประมาณ 74 ปี เคยเป็นสถานทีถ่าย

ภาพยนตร์ ละคร และโฆษณา มาแลว้หลายมากมาย เช่น เรืององัย,ี7 ประจญับาน,อยู่กบัก๋ง,แม่เบีย 

เป็นตน้ สาํหรับสถานทีน่าสนใจของตลาดกลาง ไดแ้ก่ 

1. โรงสีเก่า (สถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์) 

2. เรือนไมเ้ก่า 

3. เครืองพิมพโ์บราณอายรุ่วม 80 ปี (โรงพิมพไ์พโรจน์) 

DPU



17 
 

4. บา้นสะสมเหลา้เก่า 

5. ศาลเจา้แม่ทบัทิม 

ตลาดล่าง 

เป็นศูนยก์ลางการค้าขายทีเจริญรุ่งเรืองในอดีต มีอายุเก่าแก่ประมาณ 104 ปี (สร้าง

ประมาณปี พ.ศ.2465 ) สร้างโดย นายบุญรอด เหลียงพานิช สร้างเป็นห้องแถวไม ้2ชันแบบ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ และยงัเป็นสถานทีทีนกัท่องเทียวสามารถเขา้มาเยยีมชมวิถีชีวิต และความ

เก่าแก่ของตลาดไดทุ้กวนั ไดแ้ก่ 

1. หอดูโจรหรือ ป้อมปราบโจร เป็นหอคอยรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ก่ออิฐถือ

ปู กวา้ง 3x3 เมตร สูงราวตึก 4ชนั มีบนัไดขึนทงั 4ชนั ชนับนสุดเป็นดาดฟ้า แต่ล่ะชนัฝาพนังจะมี

การเจาะรูกลมโต มีขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 3 นิว มีไวส้าํหรับรับแสงสว่างภายใน และไว้

สาํหรับเสียบปืน ซุ่มโจร โดยจดัชายฉกรรจ ์คอยจดัเวรยามเฝ้าระวงัป้องกนัโจร ผูร้้ายทีจะเขา้มาบุก

ปลน้ตลาดในสมยันนั มีโจรผูร้้ายชุกชมมาก ในสุพรรณบุรี ทงัโจรมเหศวร เสือดาํ เสือใบ ฯลฯ เมือ

ขึนไปถึงบนสุด จะมองเห็นทิวทัศน์ไดไ้กลไม่ว่าทางบกหรือทางนาํ ตลอดจนพืนทีโดยรอบของ

ตลาดเกา้หอ้งไดท้งัหมดหอดูโจรแห่งนี ถกูสร้างขึนโดย เถา้แก่บุญรอด เหลียงพานิช ใชร้ะยะเวลา

การก่อสร้าง1 ปีเศษ ซึงมีพระยารามราชภกัดี เจา้เมืองสุพรรณบุรี ในสมยันนั ซึงไดม้าทาํพิธีเปิดเมือ

ปี พ.ศ.2477 

2. ของเก่าโบราณบา้มหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกียง) 

3. สถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์ และสารคดี เช่น เรืองลอดลายมงักร ดงดอกเหมย อยูก่บัก๋ง 

4. ชุมชนบา้นไมเ้รือนเก่า 

นอกจากนียงัมีงานประจาํปีไหวศ้าลเจา้พ่อ หลกัเมืองตลาดเกา้ห้อง (งานงิว) ซึงเป็นที

เคารพสกัการะของบุคคลทวัไป 

2.2.1  การเดินทาง 

ตลาดเกา้ห้องตงัอยู่ที หมู่2 เทศบาลตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จ.สุพรรณบุรี 

เลยจากตวัอาํเภอประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากจงัหวดัประมาณ 10 กิโลเมตร  

จากเอกสารทีนาํเสนอผูว้ิจยัจะนาํความรู้ในเรืองชุมชนตลาดเกา้ห้องอาํเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นพืนทีทีศึกษาวิจยัในเรืองการจดัการท่องเทียวในประเด็นการท่องเทียวใน

ดา้นการท่องเทียวและการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเพือใหข้อ้มลูการศึกษาวิจยัไดร้อบดา้น

และสามารถอธิบายสิงทีตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัเรืองของการท่องเทียวและการจดัการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้หอ้งอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรีได ้
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2.3ข้อมูลทัวไปของชาวไทยพวน 

ตวัดี ท.ทิวเทือกเขา(2552) กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของชาวไทยพวนในประเทศ

ไทยไวว้่าพวน (Phuen, Puen) เป็นคาํทีเรียกกลุ่มชนทีตงัถินฐานอยูใ่นแควน้เชียงขวางหรือบริเวณที

ราบสูง ในประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว มีอาณาเขตติดต่อกบัญวน ไดชื้อว่าพวน เพราะ

เชียงขวางมีแม่นําสายสาํคญัไหลผ่านพืนที ชือแม่นําพวน ชาวพวนนิยมตังถินฐานสร้างทีทาํกิน 

บริเวณลุ่มแม่นํา ด้วยมีอาชีพเกษตรกรรม ทาํไร่ไถนา เมืออพยพมาอยู่ในประเทศไทย จึงเลือก

สถานทีสร้างบา้นเรือนอยูต่ามแม่นาํลาํคลอง สงัเกตไดจ้ากชาวไทยพวนอาํเภอปากพลี จะสร้างบา้น

อยู่ตามลาํคลองตลอดแนว ตงัแต่ตาํบลหนองแสง ตาํบลเกาะหวาย ตาํบลเกาะโพธิ จนถึงตาํบล

ท่าเรือ เป็นตน้ ทีอาํเภอเมืองนครนายก จะมีชาวไทยพวนอาศยัอยู่ทีตาํบลสาลิกา และตาํบลเขาพระ

ชาวไทยพวนในจงัหวดันครนายก เชือกนัว่า อพยพเขา้มาในสมยัสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี ประมาณ 

ปี พ.ศ. 2322 เมือสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรีทรงโปรดเกลา้ให ้สมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์ก ยกทพั

ไปตีเมืองเวียงจนัทน์และหัวเมืองต่างๆ ซึงมีชือเรียกรวมกนัว่าหัวพนัทงัห้าทงัหก ประกอบดว้ย 

เมืองคาํม่วน เมืองคาํเกิด เมืองเวียงไชย เมืองไพศาลลี เมืองซาํเหนือ และเมืองเชียงขวาง ไดก้วาด

ตอ้นเอาลาวเวียง (ลาวเวียงจนัทน)์ ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไวที้เมืองร้าง (เพราะถูกพม่ากวาดตอ้น

ราษฎรไปตงัแต่สมยักรุงศรีอยธุยาเสียแก่พม่า เมือ พ.ศ. 2310) เช่นเมืองสุพรรณบุรี สระบุรี ลพบุรี 

นครนายก และฉะเชิงเทรา ระยะทีสอง ในราวปี พ.ศ. 2335 สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลก เมืองแถงและเมืองพวนแข็งขอ้ต่อเมืองเวียงจนัทน์ เจา้เมืองเวียงจนัทน์จึงไดย้กทพัไปปราบ 

และกวาดตอ้นครอบครัวลาวทรงดาํ(ลาวโซ่ง) และลาวพวนส่งมากรุงเทพฯ ลาวทรงดาํถูกส่งไปอยู่

ทีเพชรบุรี ลาวพวนถูกส่งมาทีเมืองสุพรรณบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรีและ

จนัทบุรี ด้วย ระยะทีสาม ในราวปี พ.ศ. 2370 เจา้อนุวงศเ์มืองเวียงจนัทน์ ก่อกบฏต่อกรุงเทพฯ 

พระบาทสมเด็จพระนั งเกลา้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 3 โปรดเกลา้ให้พระยาราชสุภาวดี(เจ้าพระยา

บดินทร์เดชา) เป็นแม่ทพั ขึนไปปราบกบฏ และได้กวาดตอ้นครอบครัวลาวพวนมาไวที้อาํเภอ

กบินทร์บุรี อาํเภอประจนัตคาม จงัหวดัปราจีนบุรี จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดัลพบุรี และจงัหวดัพิจิตร 

เป็นตน้ ชาวไทยพวน มีอุปนิสยัยมิแยม้แจ่มใส โอบออ้มอารี เอือเฟือเผือแผ่ และรักสงบ ยึดมนัใน 

ขนบธรรมเนียมประเพณี มีวฒันธรรม มีภาษา มีความผูกพนัในระบบเครือญาติ เผ่าพนัธุ์ เป็น

เอกลกัษณ์ของตนเองมาชา้นาน ชาวไทยพวนจะพดูไดท้งัภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน โดยจะ

ใชภ้าษาไทยกลางพดูกบัคนต่างถิน แต่จะพูดภาษาไทยพวนกบักลุ่มชนเดียวกนั ภาษาพูดของไทย

พวนมีสาํเนียงไพเราะ ซึงจะแตกต่างจากภาษาพดูของลาวเวียง ทีมีสาํเนียงสนัๆหว้นๆ 

นบัตงัแต่พม่าตีกรุงศรีอยธุยาแตกเมือปี พ.ศ. 2310 เป็นตน้มา (ถนดั ยนัตท์อง, 2549) ได้

กวาดตอ้นผูค้นอพยพไปเป็นเชลยทีประเทศพม่า เพือทีจะตดักาํลงัคนไม่ให้เกิดการรวมตวักนัแข็ง
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ขอ้ต่อสูไ้ดอี้ก ทาํใหห้วัเมืองต่างๆ ร้างคน สุพรรณบุรีก็เช่นเดียวกนัโดยเฉพาะช่วงหลงั พ.ศ. 2310 

จาํนวนประชากรยงินอ้ยลงมาก เนืองจากถกูกวาดตอ้นไปในสงครามไทยแพพ้ม่า จนกระทงัปี พ.ศ. 

2316 ภาวะสงครามยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง สมเด็จพระจา้กรุงธนบุรีวิตกรับสงัให้เจา้เมืองในเขตหัว

เมืองชนัใน อยา่งพระยาสุพรรณบุรี พระยาอ่างทอง พระยาชยันาท พระสิงห์บุรี พระพรหมบุรี พระ

ยาลพบุรี หลวงอินทร์บุรี คุมเลกพรรคพวกสม หรือไพร่สมของมูลนายเหล่านัน เขา้ไปขุดเลนใน

พระนคร ปรากฏว่าเจา้เมืองเหล่านีไม่สามารถจดัหากาํลงัคนให้ทนัตามกาํหนดได ้ตอ้งโปรดให้

เจา้พระยาจกัรีเสนาบดีทีคุมหวัเมืองมีหนงัสือเร่งออกมาอีกครังหนึงแสดงใหเ้ห็นว่าเมืองสุพรรณบุรี 

ไม่สามารถระดมหาไพร่พลให้พอเพียงต่อการจดัทพัให้ครบถว้นได ้อย่างไรก็ตาม สมเด็จพระเจา้

กรุงธนบุรี ในเวลาต่อมาทรงพยายามเขา้มาฟืนฟสูภาพชุมชน ในพืนทีแถบนีรวมถึงเมืองสุพรรณบุรี

ให้สู่ภาวะปกติ เพือวางกําลงัคนในชุมชนท้องถินให้มีเพียงพอในการผลิตข้าวและหาของป่า 

สามารถหล่อเลียง และเป็นกองกาํลงัปกป้องราชธานีเหมือนเมือครังสมยัอยธุยา 

ดว้ยนโยบายเพิมกาํลงัพล ของพระเจ้ากรุงธนบุรีต่อเนืองจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที 1 และพระบาทสมเด็จพระนั งเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที 3 

จึงมีเหตุการณ์กวาดตอ้นเชลยศึกจากประเทศลาว เขา้มาอยู่อาศยัในประเทศไทยโดยส่งเชลยศึกที

อพยพมาเพราะแพส้งคราม และทีอพยพมาดว้ยความเต็มใจ ไปในภูมิภาคต่างๆ ทงัภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคอีสาน และตะวนัออก จงัหวดัสุพรรณบุรีเป็นจงัหวดัหนึงทีมีประชากรเบาบาง นโยบาย

ของรัฐจึงไดจ้ดักาํลงัคนทีกวาดตอ้นจากหวัเมืองลาวและเขมร ใหม้าตงัถินฐานในแถบหัวเมืองภาค

ตะวนัตก รวมทงัจงัหวดัสุพรรณบุรีดว้ย 

การอพยพของชาวพวนทีเข้ามาในจังหวัดสุพรรณบุรี จากข้อมูลหลักฐานทาง

ประวติัศาสตร์พอทีจะจดัระยะของการอพยพเขา้มา 3 ระยะ ดว้ยกนัคือ 

ระยะที 1 ประมาณปี พ.ศ. 2322 จากนโยบายรัฐบาลกลาง ตงัแต่ครังกรุงธนบุรี พระเจา้

ตากสินทรงโปรดให้กองทัพเจ้าพระยามหากษัตริยศึ์ก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปทีเมือง

เวียงจนัทน์ และหวัเมืองต่างๆ ทีเรียกกนัว่า หัวพนัทงัห้าทงัหก ประกอบดว้ยเมืองคาํม่วน เมืองคาํ

เกิด เมืองเวียงไชย เมืองไพศาลลี เมืองซาํเหนือ และเมืองเชียงขวาง ยดึทรัพยสิ์งของ และครอบครัว

เขา้มา ในเมืองพนัพร้าว และใหท้พัหลวงพระบางไปตีเมืองทนัต์ ซึงญวนเรียกว่าเมืองซือหัว เมือง

ม่อย กองทพัครังนนัไดก้วาดตอ้น เอาลาวเวียง ลาวพวน ลาวโซ่ง ลาวทรงดาํ โดยเฉพาะลาวพวน

ส่วนหนึงจากเมืองเชียงขวางบางส่วนเนืองจากภาวะสงครามไดอ้พยพ และถูกกวาดตอ้นมาไวใ้น

เวียงจนัทน์ร่วมกบัลาวเวียง เมือเวียงจนัทน์แพศึ้ก ลาวพวนจึงถกูกวาดตอ้นมาพร้อมกบัลาวเวียงอีก

ส่วนหนึงดว้ย ในครังนัน พ.ศ. 2322 โปรดให้ครอบครัวเชลยศึกเหล่านันไปตงัครอบครัวแถว

เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และจนัทบุรี 
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ระยะที 2 การอพยพของชาวพวนเกิดขึนเมือ พ.ศ. 2335 ในสมยักรุงรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที 1 เมืองแถงและเมืองพวนแข็งข้อต่อเมือง

เวียงจนัทน์ เจา้เมืองเวียงจนัทน์จึงยกทพัไปปราบปราม และกวาดตอ้นครอบครัวลาวทรงดาํ ลาว

โซ่ง และลาวพวนส่งมากรุงเทพ และด้วยนโยบายราชธานี ตงัแต่รัชกาลที 1 เป็นตน้มา ในการ

จดัสรรกาํลงัคนทีไดม้าจากการกวาดตอ้นหัวเมืองลาว เขมร ให้มาตังถินฐานอยู่ในแขวงเมืองนี 

รวมทงัสุพรรณบุรีดว้ย 

ระยะที 3 การอพยพของชาวพวน เขา้มาในจงัหวดัสุพรรณบุรีในปี พ.ศ. 2370 ถือว่าเป็น

การอพยพครังใหญ่ทีสุด ในสมยัของพระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชกาลที 3) เกิดกบฏเจา้

อนุวงศ ์แห่งเวียงจนัทน์ ในปี พ.ศ. 2368 เจา้อนุวงศร์าชบุตรพระเจา้สิริบุญสาร ผูเ้คยมาอยู่กรุงเทพฯ 

ตงัแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที 1 ไดน้าํไพร่พลมาร่วม

ในงานพระเมรุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลที 2 (พระบาทสมเด็จ

พระนงัเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเคยขอแรงไพร่พลเจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจนัทน์ให้ไปตดัตน้ตาลทีสุพรรณ

ล่องแม่นาํลงไปใชง้านทีเมืองสมุทรปราการ) ต่อมาเมือจะเสด็จกลบัเวียงจนัทน์ไดทู้ลขอชาวลาวที

อยูใ่นเมืองไทยกลบัไปยงัเวียงจนัทน์ แต่พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยูห่วัไม่ทรงอนุญาต 

สมยัรัชกาลที 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เขมรหนัไปฝักใฝ่กบัญวนและพยายามแผอ่าํนาจ

เขา้มาทางเวียงจนัทน์ พระองคท์รงมีพระราชดาํริทาํสงครามกบัเขมร และปราบญวน ทรงโปรดให้

ยกทพับกและทพัเรือไปตีเขมรและญวน โปรดใหก้องทพับกยกไปทางเหนือเกลียกล่อมกวาดตอ้น

ครัวเมืองเวียงจนัทน์ตลอดจนเมืองพวนมาไวใ้นประเทศ ให้ใส่บา้นใส่เมืองเป็นกาํลงัรีพลต่อไป 

อย่าให้เป็นเชือสายทางเสบียงอาหารแก่ขา้ศึกได้ ทรงกาํชับให้แม่ทัพไทยเกลียกล่อมพวกพวน 

กาํชบัใหเ้จา้เมืองแต่งคนรักษาด่าน กวดขนัอยา่งใหพ้วกพวนหนักลบับา้นเมืองได ้เพราะกลวัว่าจะ

ไปรวมตวักบัหลวงพระบางเมืองพีเมืองนอ้งอาจร่วมกนัแข็งขอ้ต่อไทยได ้ครันต่อมาเจา้อนุวงศไ์ม่

พอพระทยัทีรัชกาลที 3 ไม่ทรงอนุญาตให้นาํครอบครัวชาวลาวกลบับา้นเมือง จึงก่อกบฏต่อไทย 

โปรดใหพ้ระยาราชสุภาวดี หรือเจา้พระยาบดินทรเดชา (สิงห์สิงหเสนี) ทีสมุหนายก ในเวลาต่อมา

ไดย้กทพัไปปราบกบฏเจา้อนุวงศ ์พ.ศ. 2369-2371 ในครังนันไดเ้ผาเวียงจนัทน์เสียราบเป็นหน้า

กลอง เหลือไวเ้พียงวดัพระแกว้ และวดัศรีษะเกศ กวาดตอ้นครอบครัวเขา้มาจนเวียงจนัทน์เกือบเป็น

เมืองร้าง พงศาวดารระบุว่า ครัวเมืองเวียงจนัทน์ ชาวพวนตอ้งอพยพจากหัวพนัทงัห้าทงัหกเขา้มา

อยูที่บา้นหมี บา้นทบัคลอ้ บา้นทุ่งโพธิ ววัหลุม และพิษณุโลก นอกจากนียงัมีการกล่างถึงพวกชาว

ลาวพวนว่าเดิมอยูเ่มืองพวน เชียงขวาง ซาํเหนือ ซาํใต ้สิบสองปันนา สิบสองจุไท ต่อมาพวกจีนฮ่อ

รบกวนจึงจาํเป็นตอ้งทิ งบ้านเรือนอพยพมาทางใต ้คือหนองคาย ปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี 

นครสวรรค ์พิษณุโลก และสุพรรณบุรี ฯ 
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ผลจากกบฏเจา้อนุวงศ ์2370 เกียวขอ้งกบัชาวพวนจงัหวดัสุพรรณบุรี คือ ในครังนัน 

พงศาวดารระบุว่า “ครัวเมืองเวียงจันทน์” ในครังนัน โปรดให้อยู่เมืองลพบุรีบ้าง สระบุรีบ้าง 

สุพรรณบุรีบา้ง เมืองนครไชยศรีบา้ง พวกเมืองนครพนมทีพระอินทรอาษาไปเกลียกล่อม ก็เอามาไว้

ทีเมืองพนสันิคม กบัพวกลาวปากนาํ ซึงไปตงัอยูก่่อน 

ลาวทีอพยพมาในครังนันเขา้สู่จงัหวดัสุพรรณฯ โดยลาวทรงดาํไปตงัถินฐานอยู่แทบ

สวนแตงอู่ทอง ส่วนลาวเวียง และลาวพวนซึงมีจาํนวนมากกว่า ต่างกระจดักระจายอยู่ริมฝังแม่นาํ 

ชาวพวนกลุ่มนีก็คือ บรรพบุรุษของชาวพวนอาํเภอบางปลามา้ในปัจจุบนันนัเอง 

ประวติัไทยพวนของอาํเภอบางปลามา้ทีอพยพมาตงัถินฐานอยู่ริมแม่นาํ และกระจาย

ออกไปในปี พ.ศ. 2370 นัน สอดคลอ้งกับนโยบายในสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระนงัเกลา้เจา้อยู่หัว ทรงกวาดตอ้นลาว

ต่างๆ เขา้มาตงัถินฐานในเมืองสุพรรณฯ เช่นเดียวกบัหัวเมืองภาคตะวนัตก ไพร่เชลยศึกเหล่านี

ไดรั้บการสกัขอ้มือเป็นไพร่หลวง โดยมีการแต่งตงันายกองส่วนใหญ่จากผูน้าํกลุ่มเชลยดงัเดิม 

 

ตารางที 2.4 จงัหวดัทีมีกลุ่มไทยพวน 

 

จงัหวดัหนองคาย อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โกสุมพิไส 

(คุณศรัทธาอินทรพานิชเป็นผูบ้อกไม่ทราบว่ามีบา้น

อะไรบา้ง) 

จงัหวดัอุดรธานี อ.บา้นผอื และบา้นเชียง อ.หนองหาน 

จงัหวดัสุโขทยั อ.ศรีสชันาลยั มีหาดสูง หาดเสียว บา้นใหม่ แม่ราก อ.สวรรค

โลก มีบา้นคลองมะพลบัอ.ลานหอย มีบา้นวงัหาด 

จงัหวดัแพร่ อ.เมือง มีบา้นทุ่งโหง้เหนือ - ใต ้

จงัหวดัพิจิตร อ.ตะพานหิน มีทุ่งโพธิ วงัทบัคอ้ วงัลุ่ม ป่าแดง 

จงัหวดัพิษณุโลก อ.วงัทอง มีบา้นเข็ก 

จงัหวดัอุตรดิตถ ์ อ.เมือง มีบา้นปากฝาง ผาจุก 

จงัหวดัสุพรรณบุรี อ.บางปลามา้ มีลานคา กกม่วง บา้นด่าน บา้นสูตร อุทุมพร 

บา้นหมี บา้นเก่าดอกบวั ไผเ่ดียว เกา้หอ้ง มะขามลม้ 
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ตารางที 2.4 (ต่อ) 

จงัหวดัสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี มีเสาธงทอง กุฏีทอง โพธิเอน อุตมะพิชยับางนาํ

เชียว โภคภิวฒัน ์

จงัหวดัลพบุรี อ.เมือง มีบา้นถนนใหญ่ -แคโคกกระเทียม อ.บา้นหมี มีบา้น

กลาง สว่างอารมณ์ราษฏร์ธานี โบสถ ์โพนทอง เชียงงา บา้น

กลว้ย บา้นหมีใหญ่-นอ้ย บางกะพีใหญ่-นอ้ยสะเตยใหญ่-

นอ้ย สาํโรงใหญ่-นอ้ย หินปักใหญ่-เหนือ-ทุ่ง มะขามเอน-เฒ่า 

ทุ่งทะเลหญา้เขาวงกต บา้นทราย วงัวดัเหนือ-ใต ้คลองไม้

เสียบ หวัเขา เนินยาว ดงพลบั หว้ยแกว้หนองทรายขาว หลุม

ขา้ว สระใหญ่ ไผใ่หญ่ 

จงัหวดันครนายก อ.ปากพลี มีบา้นใหม่ ฝังคลอง ท่าแดง หนองแส หนองหูลิง 

คลองตะเคียน คลองคลา้เกาะกา แขมโคง้ สะแกซึง ขุมขา้ว 

โพธิศรี กลางโสภา โพธิทอง เกาะหวาย หนองหินแฮ่ 

จงัหวดัปราจีนบุรี อ.โคกปีบ และ อ.ศรีมหาโพธิ มีหวัชา หวัหวา้ หวันา หวัสระ

ข่อย หายโศก โคกปีบโคกวดั โคกพนมดี หนองเสือ หนอง

สะแก หนองเกด หนองนก หนองบา้หม ูหนองปรือ 

หนองเฮือโพนไทร โพนกระเบา ดอนสบัฟาก ดงกะทงยาม 

บา้นแลง้ คูล้าํพนั ไผข่าด ละเบาะไผ ่ปรือวายสม้แสง แปรง

ไผ ่เกาะกะต่าย ม่วงขาว ซาํหวา้ อ.อรัญประเทศ มีบา้นระหดั

ตึก 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม อ.สนามชยั มีเมืองกลาง เมืองกลาย เมืองแมด 

หนองปรือนอ้ย หนองเค็ดหนองลี หนองยาว หนองเต่าชน 

หนองปลาตอง หนองนาํดาํ หนองเสือ หนองโพรง หนอง

แหนนาเหล่านาํ นาเหล่าบก จอมศรี จอมมะณี เชียงใต ้เตา

เหลก็ เตาอิฐ มหาเจดีย ์ราชฮว้งหวักะสงั บา้นซ่อง บาง

พะเนียง ขุมขา้ว โพธิใหญ่ บา้นคอ้ บา้นแลง้ ลาดกะทิง ดอน

ทะนา 

จงัหวดัน่าน อ.เมือง บา้นหว้ยเลบ็มือ (เหลบ็มืน) อ.ท่าวงัผา่ บา้นฝ่ายมลู 
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ประเพณขีองชาวไทยพวน 

ชาวพวนนอกจากจะนบัถือและยดึมนัในศาสนาพุทธแลว้ชาวพวนยงัมีขนบธรรมเนียม

และประเพณีเป็นเอกลกัษณ์ของตนมาแต่โบราณชาวพวกนันเคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีของตนมากซึงไดถื้อปฏิบติัมาตามแบบอย่างบรรพบุรุษในรอบปีหนึงประเพณีของชาว

พวนยงัยดึถือและปฏิบติักนัมีดงันีคือ(สุเทพพรหมศิลป์, 2536,  น. 84) 

เดือนอา้ยบุญขา้วจี 

เดือนยบุีญขา้วหลาม 

เดือนสามบุญกาํฟ้า 

เดือนหา้บุญสงกรานต ์

เดือนหกบุญหมู่บา้น 

เดือนแปดบุญเขา้พรรษา 

เดือนเกา้บุญห่อขา้ว 

เดือนสิบเอด็บุญตกับาตรเทโว 

เดือนสิบสองใส่กระจาดเทศกม์หาชาติสนุกแลฯ 

นอกจากนียงัมีประเพณีทียดึถือปฏิบติัอีกหลายอย่างเช่นการแห่บงัไฟ การเซิงนางแมว 

การลากกระดาน(กองขา้ว) การสู่ขวญัขา้ว ประเพณีกาํเกียงฯลฯ ในปัจจุบนัประเพณีต่างๆ ของชาว

พวนส่วนมากยงัคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่บางประเพณีก็ได้เลิกไปแลว้บางประเพณีก็ไดท้าํแบบไม่

ต่อเนืองกันกระทาํเป็นบางครังบางคราวบางประเพณีก็มีปฏิบติักันในเพียงบางจังหวดัเท่านัน

ประเพณีทีสาํคญัของชาวพวนไดแ้ก่(ยพิุนแท่นมณีและคณะ, 2547) 

ประเพณีกาํฟ้า 

คาํว่า "กาํ" เป็นคาํพวน หมายถึงการสกัการะคาํว่า "ฟ้า" หมายถึงเจา้ฟ้า เจา้แผ่นดินหรือ

ผูที้อยูสู่งเทียมฟ้า คือพวกเทวดา และสิงศกัดิสิทธิทีไม่อาจเห็นได ้คาํว่า“กาํฟ้า” หมายถึง การนับถือ

การสักการบูชาฟ้า ยงัคงปฏิบัติกนัอยู่ในหมู่ชาวบ้านพวนทุกจงัหวดัทั วประเทศ แต่ละทอ้งทีจะ

กาํหนด วนัเวลา คาดเคลือนกนัไปบา้งในห้วงเวลาของเดือนอา้ย ขึน 14 คาํ เดือนยี ขึน 13 คาํและ

เดือน 3 ขึน 3 คาํ ทงันีเป็นการตกลงของชาวพวนในแต่ละทอ้งทีเดิมทีเดียวในหมู่คนพวนโดยทวัไป

จะถือเอาวนัทีมีผูไ้ดย้นิเสียงฟ้าร้องครังแรกในเดือน 3 ให้เป็นวนัเริมกาํฟ้าแต่การยึดถือตามแนวนี

มกัเกิดปัญหาในเรืองขอ้โตแ้ยง้กนัอยูเ่สมอว่าคนนนัไดย้นิคนนีไม่ไดย้นิ เป็นทีรําคาญใจการทีไดย้นิ

เสียงฟ้าร้องครังแรกในเดือน 3 นี ถือกนัว่า ฟ้าเปิดประตูนาํโดยมากกวานบา้น (หัวหน้าหมู่บา้น)จะ

ถือเอาการฟังเสียงฟ้าของคนหูตึงในหมู่บา้นเป็นเกณฑ์ ทงันีเพือให้เป็นเสียงฟ้าร้องทีดงัจริงๆจน

ผูค้นสามารถไดย้นิกนัอยา่งทวัถึง 
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กิจกรรมทีชาวพวนถือปฏิบติักนัในระหว่างกาํฟ้ามี 3 ประการ คือประการที 1 งดเวน้

จากการงานทีปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํทงัหมดประการที 2 ทาํบุญใส่บาตรประการที 3 ประกอบพิธีตงั

บายศรีบูชาฟ้าและประกาศขอพรจากเทพยาดาทีรักษาทอ้งฟ้าหรือผฟ้ีาตามประเพณีนนั “วนัสุกดิบ” 

อนัเป็นวนัเตรียมงานตรงกบัวนัขึน 2 คาํเดือน 3 บรรดาแม่บา้นช่วยกนัทาํกบัขา้วปุ้น (ขนมจีน) ขา้ว

หลาม ขา้วจีเพือนาํไปเซ่นผีฟ้า การเผาขา้วหลามทิพยจ์ะทาํบริเวณลานวดั เวลาประมาณบ่ายสาม

โมงเยน็พระสงฆท์าํพิธีเจริญพุทธมนตเ์ยน็ ในปะรําพิธีทีจดัเตรียมไวผู้อ้าวุโสในหมู่บา้นทีมีความรู้

ดา้นการประกอบพิธี จะทาํหน้าทีพราหมณ์สวดเบิกบายศรีบูชาเทพยาดา ผีฟ้าแลว้อ่านประกาศ

อญัเชิญเทวดาใหม้ารับเครืองเซ่นสงัเวยมารับรู้พิธีกรรมบางทอ้งทีมีการรําขอพรจากฟ้าเสร็จพิธีแลว้

ต่างก็แยกยา้ยกนักลบับา้นตกกลางคืนก่อนเขา้นอนคนแก่คนเฒ่าจะเอาไมไ้ปเคาะทีเตาไฟแลว้กล่าว

คาํพดูอนัเป็นมงคลในทาํนองทีใหผ้ฟ้ีาผบีา้น ผเีรือน ช่วยมาปกป้องรักษาคนในครอบครัวใหมี้ความ

อยู่ดีมีสุขให้ข้าวปลาอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์เชา้ขึนเป็นวนักาํฟ้าทุกคนในบา้นรีบตืนแต่เข้าตรู่ 

แม่บา้นเตรียมอาหารคาวหวานใส่สาํรับไปถวายพระทีวดัใส่บาตรพระดว้ยขา้วหลาม ขา้วจี เมือ

พระสงฆฉ์นัภตัตาหารเสร็จแลว้ชาวบา้นจะสงัสรรคด์ว้ยการรับประทานอาหารร่วมกนัตกเวลาบ่าย

ไปจนเยน็และกลางคืนมีการละเล่น รืนเริง เช่น แตะหม่าเบีย เส็งคลองเซิงนางดง้ เซิงนางกวกั เซิง

นางสะ ฯลฯ สาํหรับการเซิงต่างๆเป็นการเล่นทีเกียวกบัการทรงเจา้เขา้ผีประกอบการร้องรําอย่าง

สนุกสนาน 

ในวนักาํฟ้า ทุกคนจะหยดุงานหนึงวนัตงัแต่พระอาทิตยขึ์นจนพระอาทิตยต์กดิน “เหลก็

บ่เฮอ้ตอ้งฆอ้งบ่เฮอ้ตี” (เฮอ้ = ให้, ตอ้ง = จบั)คงเป็นการป้องกนัมิให้ผูค้นถูกฟ้าผ่าในวนัทีมีฟ้า

คะนองนนัเองในวนันีไม่มีการใชง้านสตัวเ์ลียงหา้มส่งเสียงอึกทึกครึกโครมผูใ้ดฝ่าฝืนเชือกนัว่าจะ

ถกูฟ้าลงโทษหลงัจากวนักาํฟ้า (ขึน 3 คาํ เดือน 3) ไป 7 วนั จะมีการกาํฟ้าอีกครึงวนั และต่อจากครึง

วนัไปอีก 5 วนั จึงถือว่า “กาํฟ้าแลว้” (แลว้ = เสร็จ) ในวนันีชาวบา้นจะจดัอาหารคาวหวานไปถวาย

พระอีกครังหลงัจากนนันาํดุน้ฟืนทีติดไฟ 1 ดุน้ไปทาํพิธีทีลาํนาํ เรียกว่า “การเสียแลง้” โดยการทิง

ดุน้ฟืนทีติดไฟนนัใหไ้หลไปตามกระแสนาํเป็นการบูชาและระลึกถึงสิงศกัดิสิทธิต่างๆอีกทงัยงัเป็น

การรบอกกล่าวแก่เทพยาดาผฟ้ีาว่าหมดเขตกาํฟ้าแลว้ 

ประเพณีใส่กระจาด 

ประเพณีใส่กระจาดหรือประเพณีเส่อกระจาดเป็นประเพณีอย่างหนึงของชาวไทพวน 

โดยจะตรงกบัฤดูเทศกาลออกพรรษา คือระยะเดือน 11 ขา้งแรม การใส่กระจาดเริมตน้เมือมีการ

ประกวดกาํหนดงานบุญมหาชาติแต่ละหมู่บา้นจะกาํหนดทาํบุญไม่ตรงกนั หากหมู่บา้นใดมีการ

กาํหนดทาํบุญก่อนแต่ละบา้นก็จะทาํขนมจีนและขา้วตม้มดั นอกจากนียงัมีผลไมต่้าง ๆ เช่น กลว้ย 

ออ้ย ส้มฯลฯ ไปให้กับหมู่บา้นทีมีงานการทาํบุญร่วมกนันีอาจใช้เงินหรือผลไมที้นํามาร่วมกัน
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สมทบทาํบุญและการทาํบุญนีเองเรียกว่า“การใส่กระจาด”ก่อนจะถึงวนัใส่กระจาดหนึงวนัเรียกว่า 

“วนัต้อนสาว” คาํว่า“ต้อนสาว” เป็นภาษาพวน คือเจา้บา้นจะไปวานลูกสาวของหมู่บ้านทีรู้จัก

คุน้เคยมาช่วยทีบา้นของตนเพือทาํขนมห่อขา้วตม้ ตาํขา้วปุ้น(ขนมจีน) และช่วยตอ้นรับแขกทีจะมา

ใส่กระจาดในคืนนีจะมีหนุ่มๆ ไปเทียวตามบา้นสาวๆ ทีตนชอบอยูแ่ละจะช่วยกนัทาํขนมไปคุยกนั

ไปตลอดคืนและเตรียมจดัของไวเ้ลียงแขกจนสว่างพอรุ่งขึนก็เก็บกวาดจดับา้นไวรั้บแขกในวนัใส่

กระจาดในวนัรุ่งขึนเป็นวนัเทศน์ชาวบา้นก็จะนาํของทีแขกมาใส่กระจาดทาํเป็นกณัฑ์ไปถวายพระ

ทีวดัโดยถือกนัว่าการทาํบุญมหาชาตินีเป็นการทาํบุญครังทียงิใหญ่ประจาํปี 

ประเพณีลงช่วง 

“ช่วยส่ง”เป็นประเพณีของไทยพวนอย่างหนึง “ช่วง” คงหมายถึงบริเวณทีโล่งแจง้ซึง

กวา้งพอสมควรพอทีจะเป็นบริเวณรวมคนได้ประมาณ 20 - 30 คน เพือจะทาํงานบางอย่างได้

โดยทวัไป "การลงบ่วง"หมายถึงการนดัหมายเพือนบา้นออกมาทาํงานพร้อมกนัและเป็นการนัดพบ

ของคนหนุ่มใกลเ้คียงกนัเช่น ลอ้งบา้นดา้น ลอ้งบา้นชวัเป็นตน้ 

ประเพณีลงช่วงมีจุดมุ่งหมายสาํคญัอยูที่การไดพ้บปะพูดคุยกนัของคนหนุ่มสาวเพราะ

ประเพณีสมยัโบราณหนุ่มสาวมีโอกาสพบกันมากงานทีนํามาทาํขณะลงบ่วงนันส่วนใหญ่เป็น

ประเภทเบ็ดเตลด็ เช่น การทอผา้ ปันดา้ยกะเทาะเปลือกถวัลิสง(เตรียมไวป้ลูก) การซอ้มขา้ว ฯลฯ

และส่วนมากเป็นงานพืนบา้น 

ก่อนการลงบ่วงจะมีการเก็บหลวั (เศษไมไ้ผ่)เพือนาํมาก่อเพือให้เกิดแสงสว่างในตอน

เยน็สาวจะเดินเก็บหลวั (เพือบอกใหห้นุ่มทราบว่าวนันีจะมีการลงบ่วง)มากองรวมกนัไวบ้ริเวณทีจะ

มีการลงบ่วงแลว้ขึนบา้นประกอบอาหารก่อนแลว้จึงลงบ่วงหลงัจากรับประทานอาหารและอาบนาํ

แต่งตวัเสร็จประมาณ 2 ทุ่ม ก็จะช่วยกนัก่อกองไฟทาํงานทีจะทาํลงมาจากบา้นและทาํกนัไปคุยกนั

ไปเป็นทีสนุกสนาน จากนนัหนุ่มๆในละแวกบา้นก็จะมาเดินเทียวกนัเป็นกลุ่มๆ การมาของหนุ่มๆ 

อาจจะเป่าแคน เป่าปากร้องเพลง เป็นการใหเ้สียงล่วงหนา้เพือสาวๆ จะไดเ้ตรียมตวัตอ้นรับโดยการ

นาํนาํดืมมาวางไวบ้ริเวณงานหรืออาจจะมีขนมหวานไวด้ว้ยหนุ่มทีสนใจสาวอาจจะแยกเป็นคู่ๆ จะมี

บางกลุ่มร้องเพลงและคุยตลกขบขนัเป็นทีน่าสนุกสนานตามประสาหนุ่มสาวจนประมาณ 5-6 ทุ่ม

หนุ่มจะไปส่งสาวกลบับา้นแต่ในบางทอ้งทีการลงข่วงจะกระทาํขึนทีบา้นของสาวนนัเอง 

ประเพณีกาํเกียง 

ประเพณีกาํเกียงเป็นประเพณีทีกระทาํกนัในวนัขึน 11 คาํ เดือน 9 ซึงเป็นประเพณีทีทาํ

ขึนเพือเป็นการทาํบุญอุทิศส่วนกุลใหก้บัผทีีอดอยากเพือจะไดไ้ม่มารบกวนคนในหมู่บา้นลกัษณะ

เชิงปฏิบติัของประเพณีกาํเกียงจะนิยมทาํกนั 2 อย่าง คือ อิงศาสนา และ ไม่อิงศาสนา แบบไม่อิง

ศาสนา เรียกว่า “กาํเกียง” แบบอิงศาสนา เรียกว่า “ห่อขา้วยามดิน” ทงัสองกิจกรรมนีเป็นประเพณีที
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ทาํกนัทงัหมู่บา้นกาํเกียงชาวบา้นจะพากนัทาํกระทงจากใบตอง แลว้ปันดินเป็นรูปววัรูปควาย รูป

คนในบา้น ใส่ลงไปในกระทง พร้อมกบัอาหารทีจะเซ่นผี เตรียมไวใ้นคืนวนั 11 คาํ เดือน 9 พอถึง

เชา้วนัรุ่งขึน ชาวบา้นจะพากนันาํกระทงไปทีท่าแม่นาํเพือทาํพิธีขบัไล่ผหีรือสิงทีเบียดเบียนร่างกาย

ทีทาํใหเ้กิดไขเ้จ็บใหสิ้งเหล่านีออกไปจากหมู่บา้น ตอนทีเอากระทงไปลอยนาํก็จะผกูกระทงติดไว้

กบัใบหนาด ซึงเป็นใบไมส้าํหรับใชไ้ล่ผีผูน้าํกระทงไปลอยนาํจะตอ้งถือมีด และมีผา้ขาวมา้เคียน

หวัแลว้ก็ทาํพิธีไล่ผตีายอดตายอยาก โดยกล่าวคาํขบัไล่ดงันี“ผีกินไดใ้ส้ฮี ผีกินดีทองควะ ผีตายอึด

ตายอยาก ไปเฮอ้หมอ เฮอ้เสียงเนอ้” 

ห่อขา้วยามดิน 

เป็นการทาํทานให้กับผีเปรต ผีตายอดตายอยากประเพณีห่อข้าวยามดิน ขาวบา้นจะ

ปฏิบติักนัโดยเอาของกิน เช่น ฟักแฟง แตง ขา้วโพดมาแลกกนัตามบา้นเพือประกอบอาหาร แลว้

นาํมานึงรวมกนักลางลานบา้นของทีนึงไดด้ว้ยกนัจะมีพืชผลดงักล่าวรวมทงัขา้ว และเนือ เมือนึงเขา้

กนัดีแลว้ก็จะนาํของทีนึงมาปันเป็นกอ้น แลว้นาํมาห่อดว้ยใบตอกลว้ยและนาํไปทิงไวที้ตีนโบสถที์

วดั เพือว่าผจีะไดม้ากินอาหารทีวางทิงไวน้นับางครังนิยมการทาํบุญตกับาตรดว้ย 

ประเพณีห่อขา้วยามดิน ในปัจจุบนัไม่นิยมทาํกนั เหตุผลก็คือบริเวณทีจะประกอบพิธี

ไม่มีอยา่งหนึง และอีกอยา่งหนึงเห็นว่าเป็นการทาํใหว้ดัรุงรัง 

ประเพณีทานขา้วสะ 

ประเพณีเดือน 10 เรียกว่า “การทานขา้วสะ” ปัจจุบนันีเป็นประเพณีทีไม่นิยมปฏิบติักนั

แลว้ การทานขา้วสะนันเดิมใชป้ฏิบติักนัเนืองมาจากความเชือว่า เป็นการออ้นวอนขอความอุดม

สมบูรณ์ในการเกษตรกรรม 

เมือถึงเดือนสิบ ชาวบา้นจะเอาใบตองมาให้พระสงฆเ์ขียนคาํจารึกเป็นภาษาบาลีขอ

ความสวสัดี แลว้เอาไปใส่ไวใ้นนา พร้อมทงัขอขา้วพระมาปันเป็นเต่าแลว้ตากแดดใหแ้หง้เสร็จแลว้

ก็นาํไปไวใ้นโอ่งขา้วสารนอกจากนียงัไดน้าํทรายไปให้พระปลุกเสก เพือนาํไปวางไวใ้นนา และ

วางไวร้อบบา้นการปฏิบติัดงันีก็เนืองจากวามเชือว่า จะไดมี้ขา้วปลากินอุดมสมบูรณ์การทาํไร่ทาํนา

จะไดผ้ลดีขา้วออกรวงอยา่งเต็มทีปราศจากตวัแมลงเพลียมารบกวนนอกจากนียงัเป็นความเชือว่าจะ

ทาํใหสิ้งไม่ดีทงัหลายอตัรธานไปจากทุ่งนาและบา้นเรือนของตนอีกดว้ย 

การปลกูเฮือนพวน (ปลกูบา้น) 

ตามคติความเชือของไทพวนจะปลูก (ปลูกสร้าง) บา้นปลูกเฮือนจะตอ้งเลือกทีให้ได้

ลกัษณะทีดีทีเป็นมงคล การเลือกทีตอ้งมีผูรู้้ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ไปดูทีดูทางใหก้ารเลือกทีจะเสียงทายหาทีดว้ย

การ 
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1. ขุดหลุมใหลึ้กพอประมาณ แลว้เอาใบไมป้กหลุมไว ้1 คืนรุ่งเชา้เปิดหลุมเอาดินขึนมา

ดมดูกลินอยา่งไร ถา้ดินมีกลินเหมน็กลินเน่าผดิกลินธรรมชาติของดิน เป็นอปัมงคลปลกูเฮือนไม่ได้

จะทาํใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย 

2. นอกจากดูดิน ดมกลินดิน ดูนาํในหลุมดว้ยว่า นาํเป็นอยา่งไรสีอะไรนาํใสหรือสีเน่ามี

มนั นาํมีกลินเหมน็ ปลกูเฮือนไม่ไดจ้ะเจ็บป่วยนาํจะท่วมบา้น 

3. ปลกูเฮือน ตอ้งไม่ปลกูใกลห้อบา้น เป็นขะลาํ 

4. ปลกูเฮือนทีรือลงจะสร้างใหม่ตอ้งทิงไว ้1 ปี ก่อนจึงปลกูใหม่ได ้

เมือเลือกทีปลกูไดแ้ลว้ก็จะตอ้งเชิญแม่ธรณีออกจากพืนทีทีจะปลกูเฮือนไปไวที้อืนก่อน

เพราะจะขุดหลุมฝังเสา จอบเสียมจะไปถูกแม่ธรณีให้เดือนร้อนและเชิญเทวดาลงมาเสียงหาพืนที

มงคลอีกครังเมือเชิญแม่ธรณีออกไปแลว้ก็เชิญเทวดาลงมาเจา้ของทีจะกวาดพืนตรงทีปลูกเฮือนให้

สะอาดเตียน เอาตะปูตอกลงไปทีพืนใหเ้ป็นรูเอาเมลด็ขา้วสาร 7 เมลด็ใส่ลงในรูตะปู เอาดอกไมธู้ป

เทียนวางบนรูตะปูแลว้ใชข้นัครอบรูตะปูเอาไว ้1 คืนรุ่งเชา้เปิดทีครอบดูถา้เมล็ดขา้วทงั 7 เมล็ดยงั

อยูเ่หมือนเดิมไม่กระจดักระจายเสียหายถือว่าทีตรงนนัดีเป็นมงคลปลกูเฮือนแลว้จะอยู่ดีกินดีแต่ถา้

เมลด็ขา้วกระจดักระจายแสดงว่าทีตรงนนัเป็นอปัมงคลจะอยู่ไม่เป็นสุขการปลูกเฮือนตอ้งปลูกให้

เสร็จในวนัเดียว คือ ขึงศุกร์ ปลกูเสาร์เมือขุดหลุมเสร็จจะใชข้องมาปิดปากหลุมกนัไม่ให้สัตวล์งไป

หลุมเสาแต่ละหลุมจะมีชือเรียกคลอ้งจองกนัเช่น คาํสี คาํดี คาํมี ฯลฯการตดัไมท้าํเสาเฮือน จะตอ้ง

หาวนัไปตดัใหไ้ดม้งคล และไมที้เอามาทาํเสาจะตอ้ง 

1. ลาํตน้ตรง ไม่คดงอ 

2. ไมไ้ม่แตก ไม่กลวง เมือลม้ไมล้งแลว้จึงพบว่าใจไมแ้ตกกลวงก็จะเอามาใชป้ลูกเฮือน

ไม่ได ้

3. ไมที้จะทาํเสาตอ้งเป็นไมโ้ม่แยงเงา คือ เงาของไมไ้ม่ทอดลงนาํ 

4. ไม่มีกิงตาย มีใบดก มีมดอยูม่ากๆ ถือว่าจะทาํใหอ้ยูดี่กินดีมีความสามคัคีกลมเกลียว 

5. ขณะตดัไมท้าํเสา ถา้มีเสียงนกเค้าแมว้ร้อง ตุ๊กแกร้อง แลนร้อง (ตะกวด)ฟานร้อง 

(เนือทราย) แมไ้มจ้ะลม้แลว้ก็เอามาทาํเสาไม่ได ้ถือเป็นอปัมงคล 

การลงเสาเอกหรือเสาแฮกเสาขวญั ตอ้งหาวนัลงเสาจะตอ้งไม่ให้ถูกวนัเกา้กองถือเป็น

อปัมงคลก่อนยกเสาลงหลุมตอ้งว่าคาถานกคุ่มตีใส่หนา้เสา หวัเสาติดแผน่ทองมดัดว้ยไซ ยอดกลว้ย 

ตน้ออ้ย ภายในไซจะใส่ เงิน ทอง ขา้วสาร ดอกไมมี้การแห่รอบบริเวณเฮือน 3 รอบ พราหมณ์หรือ

ผูรู้้จะกระทาํพิธีเดินดว้ยการถือไหเกลือไหปลาร้า ชาวบา้นจะถือกบ ฆอ้เฒ่า (หลาวมีด สิว ลกูแหงา) 

 

พิธีงานบวช 
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พ่อแม่จะเอาลกูหลานไปฝากไวที้วดั ประมาณ 6 เดือน เพือใหห้ดัท่องสวดคาํบวชให้ได้

ก่อนจะถึงวดับวช 2 วนั จะตอ้งเตรียมงานวนัดา คือ วนัก่อนวนับวช 1 วนัจะมีการแห่นาคไปตาม

ถนนเวียนไปตามบา้นปอย บา้นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ผเีสือบา้นสมยัก่อนจะจดังานทีบา้น เรียกว่า ปอยลูกแกว้ 

พอตอนเยน็ก็จะทาํขวญันาคมีอาจารยเ์ป็นคนทาํขวญัพิธีทาํขวญัอาจารยจ์ะพูดลาํดบัตงัแต่นาคเกิด

จนโตใหรู้้จกับุญคุณพ่อแม่ทีไดเ้ลียงดูมาวนับวชจะมีการตกับาตรทาํบุญทีวดัในตอนเชา้ ตอนบ่ายๆ 

ก็จะเริมพิธีบวชพิธีบวชก็จะกระทาํโดยพระสงฆ ์พอบวชเสร็จก็จะอยูก่รรมอีก 7 วนั ตอ้งฉันอาหาร

มือเดียวทาํสมาธิ บริกรรม 

พิธีแต่งงาน 

การแต่งงานของชาวพวน ผูช้ายตอ้งหาเฒ่าแก่ไปสู่ขอหญิง เฒ่าแก่ตอ้งไปเป็นคู่และ 

เป็นคนประพฤติดี มีครอบครัวแลว้อยูก่นัอยา่งราบรืนไม่เป็นหมา้ย เมือ สู่ขอแลว้ ฝ่ายชาย ตกลงวนั

แต่งงาน ตอ้งนาํหมากไปดว้ย วนัแต่งงาน ชาวพวน เรียกว่า วนัก่าวสาว ชายตอ้งจดั ขนัหมาก 1 ขนั 

ซึงเรียกว่า พานตีนสูงหรือขนัโตกของ ทีใส่พานไดแ้ก่ หมาก เตา้ปูน พล ูและมีดน้อย (มีดฮวัมโฮง) 

เมือแต่งงานเสร็จฝ่าย สะใภต้อ้งเชิญญาติร่วมรับประทานอาหาร ในเวลาเยน็ของวนัแต่งงานและ

ตอน เชา้ของวนัรุ่งขึน 

พิธีขึนบา้นใหม่ 

นิยมขึนบา้นใหม่ในเดือนคู่ คือเดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12 เจา้ของบา้น

จะตอ้งหาเอาวนัดีเป็นวนัขึนบา้นใหม่วนัดี คือวนัทีเป็นสิริมงคล ไดแ้ก่ วนัขึน 1 คาํ 3 คาํ 6 คาํ 11 คาํ 

13 คาํวนัเสีย คือวนัทีหา้มทาํการมงคล เป็นวนัอืน ๆ ทีนอกเหนือจากวนัดีเวลาทีใชขึ้นบา้นใหม่ คือ 

เวลาเปิดหนา้พระเจา้ ประมาณตอนตีหา้เหตุทีใชเ้วลาตอนตีหา้ถือว่าเป็นเวลาเปิดหน้าพระเจา้เพราะ

สมยัก่อนพระพุทธเจา้จะตรัสรู้ตอนตีหา้จึงถือเวลานีเป็นเวลามงคลก่อนจะขึนบา้นใหม่ตอ้งเตรียม

งานหลายเดือน สมมุติถา้จะขึนบา้นใหม่ในเดือน 6 ตอ้งเตรียมงานตงัแต่เดือน 4 ตอ้งเตรียมนิมนต์

พระ เตรียมของคืนก่อนวนังานขึนบา้นใหม่จะตอ้งมีการนิมนต์พระสงฆม์าทาํพิธีสวดเบิกเพือให้

เป็นสิริมงคลแก่บา้น 

วนัขึนบา้นใหม่จะนิมนต์พระมา 9 รูป มาตกับาตรทาํบุญกนัทีบา้น แลว้ก็จะมีพิธีสืบ

ชะตาการทาํพิธีสืบชะตา 1. ตอ้งใชไ้มง่้ามเอามากระโจมกนั109 อนั โดยมีไมย้าวๆ 3 อนัมดักระโจม

กนัไว ้แลว้ทีเหลือเป็นไมส้นัๆ แบ่งเป็น 3 ส่วนแต่ละส่วนก็จะไปกระโจมไวที้ไมย้าวๆ 3 อนันนั เขา

เรียกกนัว่า ไมค้าํศรี คาํโพธิ 2. ตอ้งมีตน้กลว้ย ตน้ออ้ย มะพร้าวทลาย หน่อกลว้ย หน่อออ้ย หน่อ

หมาก ขนัหมาก นาํตน้เสือแดง หมอน มีการทาํกระทงสีเหลียม ขา้งวางไวใ้ตไ้มค้าํศรี คาํโพธิภายใน

กระทงประกอบดว้ย ขนม ขา้วเหนียว เอา 109 กอ้น ออ้ย 109 อนั บุหรี 109 อนัทุกอย่างตอ้ง 109 
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ทงัหมด หมายถึง ความกา้วหนา้พระสงฆจ์ะเป็นคนสวดทาํพิธีสืบชะตาการเลือกวนัขึนบา้นใหม่ให้

ดูจากตาํรา 

วนัอาทิตย ์กินขา้วแลว้ขึน เอานายแกว้ก็ดี นายดาํก็ดีขึนก่อน 

วนัจนัทร์ เอาขนัดอกไม ้นาํขึนก่อน 

วนัองัคาร เอาแกว้ใส่นาํขึนก่อน 

วนัพุธ เอาขา้วเชือขึนก่อน 

วนัพฤหสับดี เอาไมก้บัหนงัสือขึนก่อน 

วนัศุกร์ เอาขา้วสารขึนก่อน 

วนัเสาร์ เอาบ่าหินและขวานขึนก่อน 

พอตอนจะขึนบา้นก็มีการพิธีโดยมีอาจารย ์2 คน จะอยู่บนบา้นคนหนึงอยู่ขา้งล่างคน

หนึง แลว้จะมีการถาม-ตอบกนั หลงัจากขึนบา้นแลว้ก็จดัขา้งของทีหาบขึนมาเขา้ที แลว้ก็ทาํพิธีตอก

เสาเอกเพือเป็นการขบัไล่สิงไม่ดีทีอยูใ่นเสาออกไป คนทีตอกก็คือช่างทีสร้างบา้นหลงัจากนันก็เขา้

ไปทาํพิธีเอาขวญัเตาไฟในครัว ก็จะมีอาจารยเ์ป็นคนทาํพิธีให้เครืองไหวก้็จะมี ไก่1 ตวั ขา้วปัน1 

ปัน แลว้อาจารยก์็จะมีคาํพูดกอ้นเซา้เตาจะมี3 กอ้น และไวจ้าํลองไวว้่าเป็นกอ้นเซา้อีก1 กอ้นว่า 

“กอ้นที 1 กอ้นอะไรทาํไมเหลืองสวยจงั” ก็จะมีคนตอบมาว่ากอ้นทอง กอ้นที 2 กอ้นอะไรทาํไม

งาม ใสสวย ตอบว่ากอ้นเงิน อีกกอ้นนีจาํไม่ได ้แต่พอถึงกอ้นเวา้ ก็ว่าทาํไมมนัดาํไม่สวยเลยมีคน

บอกใหโ้ยนทิงออกหนา้ต่างไปเลย ก็เสร็จพิธี 

ชาวไทยพวนมีวิถีการดาํเนินชีวิตทีเป็นแบบเอกลกัษณ์ของตนเองในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่

ประเพณี วฒันธรรม พิธีกรรม วิถีการดาํเนินชีวิต เช่น การแต่งกาย อาหารทีบริโภค และฝีมือในการ

ทอผา้ และการละเล่นทีมีมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ในปัจจุบนันีส่วนใหญ่การละเล่นบางอย่างจดัให้

ขึนในงานเทศกาลต่างๆ เช่น เล่นในประเพณีกาํฟ้า(อุบลวรรณอยูสุ่ขและคณะ, 2548) 

การละเล่นในประเพณีต่างๆ ทีจดัขึนเพือเป็นการฟืนฟูและเผยแพร่ในช่วงชันๆ ตาม

เทศกาลเป็นส่วนใหญ่เช่น 

1. การเต๊ะหม่าเบีย เป็นการละเล่นพืนบา้นของชาวพวนบา้นหมีและชาวพวนเขตอืนมา

แต่สมยัโบราณ เล่นในงานบุญประเพณี สงกรานต์ กาํฟ้า หรือในคืนมืดทีมีการลงข่วง การลงข่วง 

คือการทีหนุ่มสาวในหมู่บา้นเอางานในบา้นเช่น ปันดา้ย ตาํขา้ว เยบ็ผา้ ผา่ฟืน เป็นตน้ มาร่วมกนัทาํ

ในตอนกลางคืน โดยอาศยัแสงจากกองไฟทีบริเวณลานบา้น เป็นการนัดพบของหนุ่มสาวเมือเสร็จ

งานก็จะแข่งขนักนัเตะหม่าเบีย หนุ่มสาวก็จะส่งเสียงเอาใจช่วยฝ่ายของตนเป็นทีสนุกสนาน หม่า

เป็นภาษาพวนหมายถึงลกูหรือผล ตรงกบัภาษาไทยมาตรฐานว่า หมากเบีย หมายถึง วตัถุทรงกลมที

มีความแบนค่อนขา้งหนาซึงส่วนใหญ่จะใชก้้นครกทีทาํด้วย เครืองปันดินเผา เส้นผ่าศูนยก์ลาง
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ประมาณ 4 นิว หนาประมาณ 3 นิว ปกรณ์การเล่นอีกอย่างคือ ไมก้ระดานหนาขนาด 1.5 – 2 นิว 

กวา้ง 8- 10 นิว ยาว 2 ศอก โดยประมาณ จาํนวน 1 แผน่ แต่เดิมใชไ้มก้ระดานกนัประตูฝายุง้ขา้ว ผู ้

เล่นก็จะเป็นฝ่ายชายหนุ่มกบัหญิงสาว หรือชายกบัชาย หรือหญิงกบัหญิงก็ได ้แลว้แต่จะตกลงกนั 

สถานทีเล่นก็จะใชบ้ริเวณลานบา้น ลานวดั ก็ได ้ วิธีเล่น คือ แต่ละฝ่ายจะตอ้งเตะลูกหม่าเบียให้ถูก

กระดานทีตงัอยูห่่างประมาณ 8– 10 เมตร ใหล้ม้ลง โดยเตะสลบักนัไป หากฝ่ายใดเตะถูกกระดาน

ลม้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ ซึงรางวลั คือการเขกเข่า ดีดนิว หรือเป็นเครืองดืมซึงจะทาํใหเ้กิดความ

สนุกสนาน ทงัผูเ้ล่นและผูที้คอยให้กาํลงัใจ ในปัจจุบนัมีการพฒันาการเล่นหม่าเบียโดยมีการตัง

กติกาขึนมาอีกหลายอยา่ง และจุดประสงคน์อกจากจะใหเ้กิดความสนุกสนานแลว้ยงัถือว่าเป็นการ

แข่งขนัทดสอบ ความสามารถในการเตะทีแม่นยาํ มุ่งหวงัเพือแพช้นะ หรือหาคนทีมีความสามารถ 

อยา่งไรก็ตามหม่าเบีย ตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัก็ยงัเป็นการละเล่นของชาวพวนทีมีความสนุกสนาน 

แฝงไวด้ว้ยความรักสามคัคี ของกลุ่มชน ดงัที คาํผญาว่า “ฮกัหมู่ ฮกัเชือ จิกินเกลือ ก็บ่ว่า” (คาํผญา 

เป็นภาษาพวน ความหมาย เป็น น. บทกลอน ลาํนาํ คาํพงัเพย คาํภาษิต)  

2. การเล่นนางกวกั เป็นความเชืออย่างหนึงของคนไทยพวน โบราณ ในเรือง ภูติ 

วิญญาณ ทีนาํมาเล่นกนั เพือจะไดติ้ดต่อถึงวิญญาณของผูที้ตายไปแลว้ เพือถามสารทุกขสุ์กดิบ และ

เรืองต่างๆ ของผูต้าย ว่า มีความเป็นอยูอ่ยา่งไร ตอ้งการอะไรบา้ง เพือทางญาติพีนอ้งยงัมีชีวิตอยู่ จะ

ไดอุ้ทิศส่วนกุศลไปให้ ดวงวิญญาณจะไดส้งบสุข มีความเป็นอยู่ในภพทีดี แต่บางคนก็จะถามถึง

เรืองโชคลาภ วาสนา เนือคู่ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว และบางคนจะถามถึงเลขเด็ด (ถา้เล่นกนั ในวนั

ใกลห้วยออก)การเล่นนางกวกั ลกัษณะคลา้ยกบัการดูหมอซึงจะทาํให้ผูถ้าม เกิดความกระจ่างและ

เกิดความสบายใจในสิงทีเป็นกงัวลใจ  

วิธีการเล่น นาํอุปกรณ์ เตรียมไว ้มาประกอบกนัใหเ้ป็นตวันางกวกั โดยใชเ้ชือกผกูส่วน

หวั และตวัติดกนั นาํกวกัมาทาํเป็นส่วนตวั และนาํกะลามะพร้าวมาผกูเป็นส่วนหวั นาํไมค้านมาผกู

ทาํเป็นส่วนแขน นําเสือผา้มาแต่งตัวให้กับกวกั แต่งตัวกวกัให้เหมือนหุ่นไล่กา เตรียมทรายใส่

กระดง้ไว ้สาํหรับทาํเป็นทีเขียนหนังสือของกวกั แลว้ทาํพิธีอญัเชิญวิญญาณผีเขา้สิงกวกั โดยให้

ผูห้ญิงทีถือกวกั 2 คน คนละขา้งยกกวกัไว ้นาํดอกไม ้ธูป เทียน ไปอญัเชิญ โดยมีตวัแทนของผูเ้ล่น 

ทีมีอาวุโส (คนแก่) เป็นผูอ้ญัเชิญ และทาํพิธีขอขมาลาโทษต่อเจา้ทีเจา้ทาง และผีทางหลวงทาง

ก่อนทีจะทาํการเล่นส่วนผูเ้ล่นคนอืนๆ หรือผูดู้จะนั งลอ้มวงกนัอยู่รอบๆ  กระดง้ทีมีทรายใส่ไวจ้น

เต็มซึงปาดหนา้ใหเ้รียบพวกทีนั งลอ้มวงอยู่ก็จะ ช่วยกนักล่าวคาํร้องเชิญดวงวิญญาณเขา้ทรงกวกั 

ดงัต่อไปนี “นางกวกัเอย นางกวกัทกัแท่ เห่เจา้แหญ่ อีแม่แญญอง หาคนญาคนญอง เหอ้สูงเพียงชา้ง 

เจา้อยา่อา้งต่างหู เดือนหงาย สานลิงสานลาย เดือนหงายเดือนแจง้ เจา้อย่างแอง้ อีแท่นางกวกั กวกั

เจา้กวกั นางกวกัทกัแท่” การร้องเชิญดวงวิญญาณเขา้ทรงกวกั จะร้องวนขึนตน้กนัใหม่ ร้องซาํไป
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เรือยๆ จนกว่าวิญญาณจะเขา้สิงกวกั เมือผเีขา้สิงกวกัจะรู้ได ้ใหส้งัเกตจากกวกัทีคนทรงถือ คือกวกั

จะเริมสนัไหว แลว้ก็ดินกระโดดโถมไปโถมมา ทางซา้ยทางขวา ตามจงัหวะเสียงร้องคาํเชิญ ถา้กวกั

เคลือนไหวลกัษณะดงักล่าว แสดงว่าวิญญาณกวกัเขา้ทรงแลว้ คนทรงหรือคนถือก็นาํกวกัมานั ง

ใกล้ๆ  กบักระดง้ทีเตรียมไว ้ขณะทีนาํนางกวกัมานัน กวกัจะสั นอยู่ตลอดเวลา ผูเ้ล่น โดยเฉพาะ

หนุ่มๆ สาวๆ ก็จะเริมตงัคาํถามต่างๆ ทีอยากรู้ ลกัษณะคลา้ยๆ กบัการทาํนายทายทกัแบบหมอดู แต่

การเล่นกวกัจะใชว้ิธีตอบคาํถามโดยการเขียนหนงัสือโตต้อบ เมือผูถ้ามๆ จบ กวกัก็จะตอบโดยการ

ใชแ้ขนทีทาํดว้ยไมค้าน เขียนเป็นหนงัสือลงบนทรายทีกระดง้ คนถามก็จะไดค้าํตอบทนัที แต่การ

เขียนตอบจะเขียนไม่ยาว เป็นเพียงขอ้ความสันๆ เช่น ใช่ ไม่ใช่ ได ้ไม่ได ้ดี ไม่ดี ฯลฯ การถาม

คาํถามนนั จะสลบัไปกลบัการร้องเพลงประกอบ ขณะทีมีการร้องเพลง เคาะจงัหวะ นางกวกัก็จะ

เตน้ลม้ไปดา้นซา้ย ดา้นขวาตลอดเวลาตามจงัหวะดว้ย ซึงเป็นทีสนุกสนานทงันางกวกัและผูเ้ล่น จน

เป็นทีพอใจทงัสองฝ่ายและหมดคาํถามทีจะถามแลว้ ก็จะเชิญวิญญาณทีเขา้สิงนางกวกัออก โดยทาํ

พิธีไปส่งทีจุดแรกทีเชิญเขา้ทรง เมือวิญญาณออกแลว้ กวกัทีคนทรงถืออยู่ก็จะมีอาการสงบนิง ไม่

เคลือนไหว 

วิถีชีวิตและภาษาของชาวไทยพวน 

ชาวพวนมีนิสยัรักความสงบ ใจคอเยือกเยน็ มีความโอบออ้มอารี ยึดมนัในศาสนา รัก

อิสระ มีความขยนัขันแข็งในการการประกอบอาชีพ เมือว่างจากการทําไร่ทํานาก็จะทาํงาน

หัต ถก ร ร ม  คื อ  ผู ้ช า ย จ ะ สา น ก ร ะบุ ง  ต ะ ก ร้ า  เ ค รือ ง มื อ ห า ป ลา  ส่ว น ผู ้ห ญิ ง จ ะ ท อ ผ้า                                 

(พงศศ์กัดิ ชาลีเขียว, 2550) 

การแต่งกายของชาวไทยพวน  

ชายนุ่งกางเกง และผา้นุ่งจูงกระเบน ผา้ขาวมา้พาดบ่าหรือ คาดเอว ผูห้ญิงนุ่งผา้ซิน 

ผา้ขาวมา้รัดนม เรียกว่า แห้งตู ้ทงัชายหญิงไม่สวมเสือ แต่เวลาไป ไร่นา ตอ้งสวมเสือสีดาํ หรือสี

คราม หญิงสวมเสือรัดตวัแขนยาวถึง ขอ้มือ กระดุมเสือใชเ้งิน กลม ติดเรียงลงมาตงัแต่คอถึงเอว 

ชายหญิงเมือโกนผมไฟ แลว้หญิงจะไวผ้มจุก พออาย ุ14-16 ปีจะไวผ้มยาว เมือถึงอาย ุ18-19 ตอ้งไว้

ผม ทรงโค้งผมคือหยิบเอาผมทีปล่อยลงไปมาทาํเป็นรูปโคง้ พออายุ 20 ปีขึนไปจะต้องนาํผมมา

ขมวดเป็นกระจุกไวที้ กลางศีรษะ เรียกว่า เกลา้ผมจุกกระเทียมและตอ้งปักหนามแน่น เมือแต่งงาน

แลว้จะเลิกปัก ส่วนชายจะโกนผมจนโตเป็นหนุ่มจึงไว ้ผมยาว 

อาหารของชาวไทยพวน 

ทีมีประจาํทุกครัวเรือนของชาวไทยพวนคือ ปลาร้า เมือมีงานบุญมกันิยมทาํขนมจีน 

และขา้วหลาม ส่วนอาหารอืนๆ จะเป็นอาหารง่ายๆ ทีประกอบจากพืชผกั ปลา ทีมีในทอ้งถิน เช่น 

ปลาสม้ ปลาสม้ฟัก เป็นตน้ ในดา้นความเชือนนั ชาวพวนมีความเชือเรืองผ ีจะมีศาลประจาํหมู่บา้น
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เรียกว่า ศาลตาปู่ หรือศาลเจา้ปู่บา้น รวมทงัการละเล่นในเทศกาลก็จะมีการเล่นผีนางดง้ ผีนางกวกั 

ประเพณีทีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวพวนคือ ประเพณีใส่กระจาด ประเพณีกาํฟ้า ซึงเป็นประเพณีที

แสดงถึงการสกัการะฟ้า เพือให้ผีฟ้า หรือเทวดาพอใจ เพือไม่ให้เกิดภยัพิบติัวฒันธรรมดา้นภาษา 

คนพวนทีอพยพเขา้มาอยูใ่นเขตภาคกลาง ไม่ว่าจะเขา้มาในฐานะเชลยศึกหรือเขา้มาดว้ยความสมคัร

ใจ ต่างก็ตงัหลกัแหล่งอยูต่ามจงัหวดัต่างๆ กลุ่มทีถูก กวาดตอ้นมาในฐานะเชลยศึกมกัจะถูกส่งไป

ไวต้ามหัวเมืองชนัในเพือชดเชยแทนคน ไทยทีถูกพม่ากวาดตอ้นไปหลงัเสียกรุงศรีอยุธยาเมือปี 

พ.ศ.2310 พวนกลุ่มนี ไดแ้ก่ ชาวพวนอยู่ที ลพบุรี (อาํเภอบา้นหมี อาํเภอเมือง อาํเภอโคกสาํโรง)

สระบุรี (อาํเภอหนองโดน อาํเภอดอนพุด อาํเภอวิหารแดง)นครนายก (อาํเภอปากพลี อาํเภอบา้น

นา)ฉะเชิงเทรา (อาํเภอพนมสารคาม)ปราจีนบุรี (อาํเภอศรีมหาโพธิ อาํเภอศรีมโหสถ อาํเภอบา้น

สร้าง อาํเภอกบินทร์บุรี)สิงห์บุรี (อาํเภอพรหมบุรี)สุพรรณบุรี (อาํเภอบางปลามา้ อาํเภออู่ทอง) 

ชลบุรี (อาํเภอพนัสนิคม)ส่วนพวกทีอพยพเขา้มาดว้ยความสมคัรใจมกัจะอพยพเขา้ไปรวมอยู่กบั

พวนกลุ่มเดิม หรือขยายถินทีอยูใ่หม่ ดงัจะพบว่าในปัจจุบนั มีชุมชนชาวพวนขยายไปอยู่ที เพชรบุรี 

(อาํเภอเขายอ้ย อาํเภอท่ายาง)พิจิตร (อาํเภอทบัคลอ้ อาํเภอบางมูลนาค อาํเภอตะพานหิน) สุโขทยั 

(อาํเภอศรีสัชนาลยั)นครสวรรค์ (อาํเภอช่องแค อาํเภอชุมแสง อาํเภอไพศาลี อาํเภอตากฟ้า)  

อุทยัธานี (อาํเภอทพัทนั)กาญจนบุรี (บางหมู่บา้นในอาํเภอพนมทวน) เพชรบูรณ์ (บา้นดงขุย อาํเภอ

ชนแดน อาํเภอหนองไผ,่ ตาํบลสระกรวด อาํเภอศรีเทพ) อุตรดิตถ ์(ตาํบลงิวงาม อาํเภอเมือง) 

ภาษาของชาวไทยพวน 

ชาวพวนจะมีภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ทงัภาษาพูด และภาษาเขียน แต่ปัจจุบนั

ภาษาเขียนจะไม่มีคนเขียนได ้ยงัคงเหลือเพียงภาษาพดู ซึงมีสาํเนียงคลา้ยเสียงภาษาถินเหนือ อกัษร 

“ร” ในภาษาไทยกลาง จะเป็น “ฮ” ในภาษาพวน เช่น รัก - ฮกั หัวใจ - หัวเจอ ใคร - เผอ ไปไหน – 

ไปกะเลอ(นภดลจนัทวีระ, 2552) 

ภาษาเขียนของไทยพวนเดิมใชอ้กัษรไทยน้อย จารลงในใบลาน เช่น นิทานพืนบา้น 

เพือใชอ่้านในงานพิธีต่างๆ เช่น งานงนัเฮือนดี อยู่กรรม หรือเทศน์ในงานบุญต่างๆ และใชอ้กัษร

ธรรม จารลงในใบลาน ทีเป็นเรืองราวเกียวกบัธรรมะ ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที 6 ในปี พ.ศ. 2465 ได้ตราพระราชบัญญติัประถมศึกษาขึนและบังคับใช้ทั ว

ประเทศ ชาวไทยพวนจึงได้ศึกษาภาษาไทยอย่างจริงจัง อีกทังสนับสนุนให้บุตรหลานศึกษา

ภาษาไทยกนัมากขึน เพราะเป็นสิงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตในสงัคม และวฒันธรรมจากในเมือง การ

แต่งงานกบัคนภาษาอืน ทาํใหเ้กิดการผสมผสานดา้นภาษาทาํใหอ้กัษรไทยน้อยและอกัษรธรรมลด

ความสาํคญัลง ไม่มีการสืบทอดภาษาเขียนสู่ชนรุ่นหลงั ผูมี้ความรู้เรืองภาษาเขียนและภาษาถินเริม

หมดไปจากสงัคม ในปัจจุบนัมีผูที้สามารถอ่านใบลานไดน้อ้ยชาวไทยพวน  
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เนืองจากภาษาไทยพวนเป็นภาษาถินซึงแปลกกว่าภาษาอืนยากแก่การศึกษามากเพราะ

ลีลาหรือสาํเนียงของเสียงทีเปล่งออกแต่ละคนทีเป็นตน้เสียงเจา้ของภาษาพอจบัใจความการขึนลง

ของเสียงแลว้ก็จะมีความง่ายต่อการเรียนรู้มากขึนปัจจุบนัภาษาไทยพวนมีเสียงต่างๆสมควรทีจะ

นาํมาเขียนประกอบไวใ้นคาํชีแจงทาํความเขา้ใจเป็นเบืองตน้ดงันี 

เสียงพยญัชนะภาษาพวนจะมีหน่วยเสียงทังหมด 20 หน่วยเสียงคือมีพยญัชนะที

แตกต่างไปจากเสียงพยญัชนะของภาษาไทย 3 หน่วยเสียงเท่ากนัภาษาพวนจะไม่มีเสียง ช, ฉ จะ

ออกเสียงเป็น ซ, ส แทน ไม่มีเสียง ร จะออกเสียงเป็น ฮ, ล แทน และเสียง ญ นาสิก เพิมขึน ใน

ขณะเดียวกนัก็ยงัคงใชเ้สียงพยญัชนะ ยอยู ่

เสียงสระสระของภาษาพวนจะมีเสียงสระเดียว 18 เสียง สระประสม 6 เสียงแต่

ภาษาไทยจะมีสระประสมเพียง 5 เสียง (ไม่มีสระเอือะ)และทีน่าสนใจมากของภาษาพวนก็คือ จะ

ออกเสียงสระไอต่างไปจากสระไอคาํทีภาษาไทยใชส้ระไอ พวนจะออกเสียงสระเออ 

เสียงสะกดและพยญัชนะควบกลาํเสียงสะกดทีใชแ้ตกต่างจากเสียงสะกดภาษาไทยคือ 

เสียง ก (แม่กก)ในคาํทีประสมดว้ยสระเสียงยาวของภาษาไทย เช่น ปาก ออก ตาก เปียก เผือกภาษา

พวนจะออกเป็นสระเสียงสนัและมีเสียงหยดุทีเสน้เสียงคือ ออกเป็น ปะ เอาะ ตะเปียะ เผือะสาํหรับ

เสียงพยญัชนะควบกลาํ 2 เสียง คือ คว, กว, เช่น ควายกวาง 

เสียงวรรณยกุตเ์สียงวรรณยกุตจ์ะมี 6 เสียง มีความคลา้ยคลึงกบัภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่

เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี 

1. คาํเป็นทีมีพยญัชนะก จ ด ต บ ป อเป็นพยญัชนะตน้และใชไ้มโ้ท ภาษาไทยจะเป็น

เสียงโท คนพวนจะออกเป็นสูง - ขึน (คลา้ยกบัเสียงตรี) 

2. เสียงวรรณยุกต์จัตวาของภาษาไทยเมือปรากฏอยู่ในพยางค์หน้าของวลีหรือคํา

ประสมของภาษาพวนจะออกเสียงเป็นตาํคลายเสียงเอก 

3. คาํตาย สระเสียงสนัภาษาพวนจะออกเป็นเสียงสูง-ขึน , สูง-ตกต่างจากภาษาไทย 

อกัษรไทยพวน 

1. อกัษรทีใชใ้นการบนัทึกเรืองราวในศาสนาหรือคมัภีร์อมัศกัดิ เรียกว่า อกัษรธรรม

หรือตวัธรรม 

2. อกัษรไทยนอ้ยใชเ้ขียนเรืองราวทางโลก เช่นการะเกด สุริวงศแ์ละชาวพวนจะนิยม

นาํเรืองราวเหล่านีทีเขียนดว้ยอกัษรไทยนอ้ยมาอ่านในการอยูเ่ป็นเพือนศพเรียกว่า งนัเฮือนดี โดยใส่

ทาํนองและลีลาทีไพเราะน่าฟังเป็นอยา่งยงิ ซึงอกัษรทงั 2 ชนิดนีมีผูเ้ฒ่าเป็นส่วนใหญ่ของชาวพวน

สามารถอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี 
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โดยภาพรวมคนไทยจะมองว่าคนพวนเป็นชาวพุทธทีเคร่งศาสนามีความรู้ เคารพผู้

อาวุโส รักครอบครัว รักสงบ สามีชาวพวนมกัให้เกียรติภรรยาหมู่บา้น พวนมกัไม่มีคดีร้ายรุนแรง 

คนพวนเป็นคนมีวฒันธรรมมิใช่คนป่าเถือน สิงทีหล่อหลอมคนพวนให้มีบุคลิกภาพดังกล่าวนี

แหละคือภูมิปัญญาของ บรรพบุรุษชาวพวน ทีถ่ายทอดมาทางวฒันธรรมดา้นต่างๆ เช่น คาํสอน 

นิทาน วรรณคดี ความเชือ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรมต่างๆ ภูมิปัญญาดงักล่าวเป็นสิงทีลูกหลาน

คนพวน ควรคน้ควา้หาใหพ้บแลว้ยึดให้มนั บา้นเรือนของชาวพวนเป็นเรือนสูง ใตถุ้นเรือนใชท้าํ

ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทาํคอก ววัควาย เลา้เป็ดไก่ ตงัเครืองสําหรับผูกหูกทอผา้ หลงัคาทรง

มะนิลาหนัหนา้ไปทางทิศ ตะวนัตก ไมเ้ครืองบนผกูมดัดว้ยหวาย และหลงัคามุงดว้ยหญา้คา ถา้เป็น

บา้นผูมี้ฐานะดี จะมุงดว้ยกระเบืองไมเ้รียกว่า ไมแ้ป้นเก็ดหรือกระเบืองดินเผา พืนและ ฝาเรือนปู

ดว้ยกระดาน ไมไ้ผสี่สุกสบัแผ่ออกเป็นแผ่นๆ เรียกว่า ฟาก ฤกษ์ในการปลูก คือเวลาเชา้ การปลูก

เรือนจะเสร็จในวนั เดียวประมาณ 5-6 โมงเยน็ ต่อจากนันจะเป็นหน้าทีของ ฝ่ายหญิง บางพวกทาํ 

เลา้ไก่ ทาํเตาไฟ การขึนบา้นใหม่เจา้ของบา้นตอ้งหาบสิงของขึนไป ไดแ้ก่ ไซหัว หมู แห ไมค้อ้น 

สิว และหอก หญิงชาวพวนสูงวยั ในตาํบลหาดเสียว นิยมนุ่งซินดาํคาดแถบแดง ต่อจากนันจะมีคน

ถือเสือ ทีนอน หมอน มุง้ ถาดขา้วตม้ขนมหวาน สาํหรับทาํขวญัเรือน เมือญาติพีน้องมาพร้อมหน้า 

ก็เริมทาํพิธี สู่ขวญัเรือน ตามประเพณี การนอนเรือนใหม่จะตอ้งมีคนนอนให้ครบทุกห้องเป็นเวลา 

3 คืน คืนทีสี เจา้บา้นจะตอ้งจดัทาํ ขา้วตม้ขนมหวานเลียงดูญาติพีน้อง ทีมานอนเป็นเพือนเมือเจา้

บา้นจดับ้านเสร็จคนทีจะเขา้ออก ห้องนอนได้ตอ้งเป็นคนในครอบครัว เท่านันประเพณีเป็นสิง

สะทอ้นและแสดงออกถึงความเจริญในแต่ละยุคแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของสังคมนันๆเป็น

กิจกรรมทีปฏิบติัสืบเนืองกนัมาซึงในแต่ละทอ้งถินก็จะมีประเพณีทีแตกต่างกนัออกไปบางประเพณี

ก็อาจจะเหมือนกนัแตกต่างกนัทีพิธีกรรมและวิธีการปฏิบติั 

จากเอกสารทีนาํเสนอผูว้ิจยัจะนาํความรู้ในเรืองชาวไทยพวน ศึกษาวิจยัในเรืองการ

จดัการท่องเทียวในประเด็นการท่องเทียวในด้านการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม เพือให้ขอ้มูลการ

ศึกษาวิจัยได้รอบด้านและสามารถอธิบายสิงทีต้องการทีเกียวขอ้งกับเรืองของการจัดการการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนได ้

 

2.4แนวคดิเรืองการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

2.4.1ความหมายของวฒันธรรม 

คาํว่า“วฒันธรรม” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตฉบบัพ.ศ.2525 ไดใ้หค้วามหมายไว้

ว่า“วฒันธรรมคือสิงทีทาํใหเ้จริญงอกงามแก่หมู่คณะวิถีชีวิตของหมู่คณะลกัษณะทีแสดงถึงความ

เจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมกลืนกา้วหน้าของชาติและศีลธรรมอนัดีของ
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ประชาชนพฤติกรรมและสิงทีคนในหมู่คณะผลิตสร้างขึนดว้ยการเรียนรู้จากกนัและกนัและร่วมกนั

ใชอ้ยูใ่นหมู่ของพวกตนวฒันธรรมหมายถึงวิถีการดาํเนินชีวิตของสังคมเป็นแบบแผนทีสมาชิกใน

สงัคมเดียวกนัยดึถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาสามารถเขา้ใจและซาบซึงร่วมกนัเป็นผลรวมของการสั งสม

สิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาทีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาช่วยให้มนุษยใ์นสังคมนันๆอยู่รอดและเจริญ

งอกงามวฒันธรรมคือกระบวนการถ่ายทอดทางสงัคมใหบุ้คคลเกิดความรู้รู้จกัวิธีปฏิบติัมีความเชือ

ตลอดจนเขา้ใจผลิตผลทางศิลปะทงัหลายและดาํรงรักษาสิงเหล่านนัไวห้รือเปลียนแปลงไปในเวลา

ทีเหมาะสม (สการินทร์โพธิวาสวาริน, 2540: 56) 

วีระพลวงษ์ประเสริฐ (2540,  น. 35) ไดก้ล่าวว่า“วฒันธรรมหมายถึงแบบแผน

พฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้และเป็นทียอมรับปฏิบติัร่วมกนัของสมาชิกในสังคมรวมทงัมีการ

ถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อๆมา” 

นิยพรรณวรรณศิริ (2540,  น.37-38, 44-46) กล่าวถึงความหมายของคาํว่าวฒันธรรมใน

มุมมองของนกัสงัคมวิทยาไวว้่า“วฒันธรรม” เป็นกระบวนการอบรมสั งสอนปลูกฝังเพือให้เรียนรู้

ให้เกิดการดาํรงชีวิตในรูปแบบเดียวกันของคนในสังคมและถ่ายทอดไปยงัคนรุ่นหลงัส่วนใน

มุมมองของนักมานุษยวิทยา“วฒันธรรม” หมายถึงพฤติกรรมทีกลนักรองมาจากความคิดทีจะหา

วิธีการมาตอบสนองความตอ้งการพืนฐานของมนุษยเ์ช่นการกินอาหารการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มการ

สือสารความคิดต่อกนัเป็นการมองถึงพฤติกรรมพืนฐานทีเน้นความอยู่รอดและความเป็นจริงของ

ชีวิตก่อนทีจะคาํนึงความดีความงานใดๆนอกจากนีนิยพรรณวรรณศิริยงัไดใ้ห้ความหมายเพิมเติม

ถึงลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมไว ้4 ประการคือ 

1. วฒันธรรมเป็นผลผลิตของระบบความคิดมนุษย ์(Cognitive Systems) เป็นระบบทาง

ชีวภาพเพราะความเกิดจากระบบสมองระบบประสาทและระบบจิตใจของมนุษย ์

2. วฒันธรรมเป็นสิงทีไม่ตายตวัสามารถเปลียนแปลงไดใ้นเมือวฒันธรรมคือผลผลิต

จากระบบความคิดของมนุษยแ์ละมนุษยก์็มีความคิดไม่คงทีมีการเปลียนแปลงอยู่เสมอย่อมจะมีผล

ใหเ้กิดวิวฒันาการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมไปดว้ย 

3. วฒันธรรมเป็นสิงทีบุคคลไดม้าดว้ยการเรียนรู้มนุษยรั์บถ่ายทอดวฒันธรรมต่อๆกนั

มาโดยการอบรมสงัสอนบอกกล่าวการสงัเกตการลองผดิลองถกูบุคคลจะมีการเรียนรู้วฒันธรรมใน

สงัคมของตนตงัแต่เกิดจนโต 

4. วฒันธรรมเป็นสมบติัส่วนรวมบุคคลจะมีการเรียนรู้ทีจะดาํเนินชีวิตประพฤติปฏิบติั

ให้เป็นทียอมรับของผูอื้นในสังคมเดียวกันเพราะมนุษยไ์ม่สามารถดาํรงชีวิตอยู่โดยลาํพงัได้

วฒันธรรมทีถกูนาํมาปฏิบติัในสงัคมก็จะกลายเป็นสมบติัส่วนรวมของสงัคมและเป็นมรดกของชน

รุ่นหลงัต่อไปของสงัคมนนั 
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นิยพรรณวรรณศิริ (2540,  น.47-48) ไดท้าํการศึกษาวฒันธรรมทวัโลกและพบว่าทงั

วฒันธรรมทางวตัถุ (Material Culture) และวฒันธรรมทางจิตใจ (Non Material Culture) มีใชอ้ยู่ใน

ทุกสงัคมทวัโลกซึงเรียกว่าเป็นระบบวฒันธรรมสากลอนัประกอบดว้ย 10 ประการคือ 

1. ภาษาอนัได้แก่ภาษาพูดภาษาเขียนการสือสารทางท่าทางนิทานนิยายและสิงที

เกียวขอ้งกบัภาษาทุกอยา่ง 

2. วฒันธรรมประเภทรูปธรรมเป็นวฒันธรรมทีเกียวกบัอาหารทีอยู่อาศยัการแต่งกาย

ภาชนะสิงของเครืองมือเครืองใชก้ารประกอบอาชีพเป็นตน้ 

3. ศิลปะคือทุกอย่างทีเกียวขอ้งกบัศิลปะเช่นการแกะสลกัการปันการวาดรูปการเล่น

ดนตรีการขบัร้องเป็นตน้ 

4. ระบบและรูปแบบของศาสนาไดแ้ก่พิธีกรรมทีเกียวขอ้งกบัศาสนาและพิธีกรรมที

เกียวขอ้งกบัเรืองของความศกัดิสิทธิ 

5. ระบบครอบครัวไดแ้ก่คราบครัวการแต่งงานการนับญาติการสืบตระกูลและการใช้

คาํศพัทใ์นการนบัญาติ 

6. ระบบเศรษฐกิจและทรัพย์สินคือทรัพย์สินส่วนรวมและทรัพย์สินส่วนตัวทัง

สงัหาริมทรัพยแ์ละอสังหาริมทรัพยก์ฎเกณฑ์กฎหมายมาตรฐานการแลกเปลียนและระบบการคา้

เงินตราการผลิตการจาํหน่ายการแจกแจงการบริโภคเป็นตน้ 

7. ระบบการปกครองและรัฐบาลไดแ้ก่ระบบการเมืองระบบนิติบญัญติัระบบตุลาการ

และระบบควบคุมทางสงัคมอืนๆ 

8. การศึกษาสงครามมีความหมายรวมถึงสงครามระหว่างคนต่างสังคมคนในสังคม

เดียวกนัหรือสงครามระหว่างเครือญาติ 

9. การกีฬาและการละเล่นคือการออกกาํลงักายและนนัทนาการทีเกียวขอ้ง 

10. ระบบความรู้การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงนิทานปรัมปราซึงให้ความรู้

แก่คนในสงัคมทางออ้ม (วาลิกาแสนคาํ, 2545,  น. 44) 

สมศกัดิศรีสนัติสุข(2542,  น. 39) ไดใ้ห้ความหมายว่า“วฒันธรรมหมายถึงวิถีแห่งการ

ดาํรงชีพทีมนุษยส์ร้างขึนตามทีมนุษยมี์ความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยม์นุษยก์บัสังคมและ

มนุษยก์ับสิงแวดลอ้มซึงเป็นทงัความรู้ความคิดหรือความเชือจนมีการยอมรับปฏิบติักนัมาเป็น

วิธีการหรือแบบแผนและมีการอบรมและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อมาตลอดจนมีการเปลียนแปลง

ใหเ้ขา้กบัสภาพสิงแวดลอ้มของมนุษย”์ 

จากการศึกษาความหมายของวฒันธรรมสามารถสรุปนิยามและความหมายของ

วฒันธรรมไดด้งันีวฒันธรรมคือพฤติกรรมต่างๆของมนุษยใ์นสังคมหนึงๆซึงอาจจะเหมือนหรือ
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แตกต่างกบัคนในกลุ่มสงัคมอืนพฤติกรรมของมนุษยด์งักล่าวคือสิงทีเกิดจากแรงขบัเรืองของปัจจยั

ความจาํเป็นพืนฐานในการดาํรงชีวิตและการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มพฤติกรรมเหล่านีเมือ

เกิดขึนก็จะถกูกลนักรองใหเ้กิดเป็นความงดงามสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมทงัส่วนตวัและ

ส่วนรวมเมือพฤติกรรมนนักลายเป็นทียอมรับของสงัคมแลว้ก็จะถกูนาํมาปฏิบติัยดึถือและถ่ายทอด

สืบต่อกนัจากคนรุ่นหนึงสู่อีกรุ่นหนึงโดยวิธีการรับรู้เรียนรู้หรือเลียนแบบสิงทีเป็นวฒันธรรมหรือ

พฤติกรรมทีคนในสงัคมหนึงเห็นว่าเป็นสิงดีงามสาํหรับอีกสงัคมหนึงอาจมองว่าเป็นเรืองน่าเกลียด

น่ากลวัหรือยอมรับไม่ไดเ้ช่นการรับประทานเนือสุนัขของคนในสังคมหนึงซึงเป็นเรืองทีเกียวโยง

กบัความเชือในดา้นของการเป็นยาบาํรุงร่างกายทาํใหร่้างกายแข็งแรงซึงเป็นวฒันธรรมดา้นการกิน

ของคนในสงัคมนนัทีปฏิบติัสืบทอดกนัมาตงัแต่ยคุบรรพชนแต่คนอีกสงัคมหนึงอาจมองเรืองนีเป็น

สิงทีโหดร้ายป่าเถือนไม่มีอารยธรรมเป็นตน้ 

2.4.2วฒันธรรมชุมชน 

กาญจนาแกว้เทพ (2539,  น.15) กล่าวถึงการพฒันาโดยอาศยัวฒันธรรมชุมชนเอาไวว้่า

เป็นการพฒันาทีอาศยัวฒันธรรมมาใช้ในกรพฒันาเศรษฐกิจและสังคมเป็นการพฒันาทีเริมจาก

ภายในชุมชนขึนมาซึงจะสอดคลอ้งกบัพืนฐานทางวฒันธรรมและวิธีชีวิตของชุมชนการพฒันา

ลกัษณะนีจะใกลเ้คียงกบัการพฒันาตามหลกัการพึงตนเองหรือการพฒันาโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิน

การพฒันาตามแนวทางวฒันธรรมชุมชนนีมี 3 แนวทางคือ 

1. การนาํเอาวฒันธรรมดงัเดิมทงัดา้นรูปแบบและเนือหามาใชใ้นการพฒันาเช่นการ

ระดมทุนโดยการทอดผา้ป่า 

2. การถือเอาวฒันธรรมเป็นเป้าหมายในตวัเองเช่นการเก็บบนัทึกเรืองราวในลกัษณะ

ของคาํกลอนหรือนิทาน 

3. การทาํการพฒันาโดยนาํเอามิติทางวฒันธรรมเขา้ไปสอดแทรกในกิจกรรมทุกส่วน

ของชีวิตเช่นการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาขององคก์รศาสนาต่างๆ 

ศรีศกัรวลัลิโภดม (2544,  น.73-74) ไดก้ล่าวเอาไวอ้ย่างน่าสนใจว่าวฒันธรรมคือวิถี

ชีวิตของคนแต่ละกลุ่มซึงมีความหลากหลายแตกแต่งกนัการพฒันาโดยใชมิ้ติของวฒันธรรมเป็น

ตวันาํในรูปแบบหนึงๆกบัชุมชนหนึงอาจใชแ้ลว้ประสบความสําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าจะ

สามารถนาํมาใชก้บัทุกชุมชนไดเ้พราะวฒันธรรมเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุ่มคนในชุมชนหนึงๆ

เท่านนั 

สรุปได้ว่าวฒันธรรมชุนชมคือรากฐานสาํคญัทีจะตอ้งคาํนึงในการวางแผนเพือการ

พฒันาการพฒันาชุมชนโดยวิธีการทีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของพืนฐานชีวิตคนในชุมชน

จะไดรั้บการยอมรับและไดรั้บความร่วมมือไม่มีการต่อตา้นส่งผลเป็นแรงขบัเคลือนในการพฒันา
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ให้สามารถบรรลุผลไดดี้มากกว่าการพฒันาโดยใชห้ลกัวฒันธรรมชุมชนนันเป็นการพฒันาจาก

ภายในชุมชนเองโดยอาศยัมิติทางวฒันธรรมและภูมปัญญาทอ้งถินอนัจะส่งผลใหเ้กิดความเขม้แข็ง

ทางวฒันธรรมและความเป็นเอกภาพของชุมชน 

2.4.3ความหมายของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นกลไกทีแยกนักท่องเทียวออกจาก

นกัท่องเทียวอยา่งชดัเจนตงัแต่อาชีพฐานะทางเศรษฐกิจโลกทศัน์รสนิยมและความสนใจทีค่อนไป

ทางการศึกษาทาํใหอ้ยากรู้อยากเห็นความแตกต่างและความหลากหลายของวฒันธรรมของสถานที

ทีอยากรู้อยากเห็นเพือเปรียบเทียบกบัของบา้นเมืองตนสะท้อนถึงความเป็นนักคิดนักจัดการที

แสวงหาประสบการณ์เพือปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่าความสนุกอย่างเดียวแบบนักท่องเทียว

ทงัหลายทีเอาความพึงพอใจของตนเป็นทีตงัโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบอยา่งใดอยา่งหนึงต่อหมู่บา้น

หรือประเทศทีตนเขา้ไปท่องเทียวดงันันการท่องเทียวทางวฒันธรรมจึงหมายถึงการท่องเทียวเพือ

การเรียนรู้ผูอื้นและยอ้นกลบัมามองตนเองอยา่งเขา้ใจวฒันธรรมกบัมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนัอย่าง

แยกไม่ออกเพราะวฒันธรรมเขา้มามีบทบาทในวิถีชีวิตมนุษยอ์ยู่ตลอดเวลา(ภูสวสัดิสุขเลียง, 2545,  

น. 39) 

ชาญวิทยเ์กษตรศิริ (2540,  น.1-10) ไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัการท่องเทียวทางวฒันธรรม

ไวว้่าเป็นวิธีการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมผ่านการเดินทางท่องเทียวเป็นการท่องเทียวที

เนน้การพฒันาดา้นภูมิปัญญาสร้างสรรค์เคารพต่อสิงแวดลอ้มวฒันธรรมศกัดิศรีและวิถีชีวิตผูค้น

หรือสามารถกล่าวไดอี้กนยัหนึงว่าการท่องเทียวทางวฒันธรรมคือการท่องเทียวเพือการเรียนรู้ผูอื้น

และยอ้นกลบัมามองตนเองอยา่งเขา้ใจความเกียวพนัของสิงต่างๆในโลกทีมีความเกียวโยงพึงพาไม่

สามารถแยกออกจากกนัไดอ้นุรักษ ์

อนุรักษ์ปัญญานุวตัน์ (2542,  น. 13) ได้ให้ค ําจาํกัดความของการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมว่า“เป็นการเดินทางท่องเทียวทีครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมของการท่องเทียวทีมนุษยส์ามารถ

ศึกษาถึงวิถีชีวิตและความนึกคิดซึงกนัและกนั” 

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย(2542,  น. 16) สรุปไวว้่าการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมคือการท่องเทียวทีมุ่งเสนอลกัษณะทางวฒันธรรมประวติัศาสตร์โบราณคดี

และสถานทีต่างๆทีมนุษยส์ร้างขึนและเกียวเนืองกบัความเป็นอยูข่องสงัคมเป็นการท่องเทียวในเชิง

การใหค้วามรู้และความภาคภูมิใจ” 

อนุรักษ์ปัญญานุวตัน์ (2542,  น. 27) “การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม” เป็นลกัษณะการ

ท่องเทียวทีเนน้วฒันธรรมและวิถีชีวิตทีเรียบง่ายทีสะทอ้นความเป็นไทยทีแทจ้ริงเพือให้ผูม้าเยือน
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ไดส้มัผสัสิงจูงใจสาํคญัของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมก็คือความลึกซึงในความแตกต่างของวิถี

ชีวิตและการไดแ้ลกเปลียนความรู้และความคิดซึงกนัละกนั 

อนุรักษปั์ญญานุวตัน์ (2542,  น. 46) ไดใ้หแ้นวทางในการวางแผนพฒันาการท่องเทียว

เชิงวฒันธรรมไว9้ ประการสรุปไดด้งันี 

1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนในทอ้งถินเห็นความสาํคญัของการท่องเทียวทีมีต่อเศรษฐกิจ

ในสงัคม 

2. การพฒันาการท่องเทียวจะตอ้งขึนอยูก่บัจุดประสงคแ์ละความตอ้งการของชุมชนว่า

จะตอ้งใหเ้กิดการเปลียนแปลงในชุมชนมากนอ้ยเพียงใด 

3. วิธีการและความถีในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ทางดา้นการท่องเทียวควรไดรั้บ

ความเห็นชอบจากประชาชนในทอ้งถินเพราะจะเป็นเครืองวดัว่าทอ้งถินนนัๆตอ้งการนักท่องเทียว

ประเภทใดและจาํนวนเท่าไร 

4. ควรมีความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพยายามทีจะทาํให้ทอ้งถิน

เป็นสถานทีพกัผอ่นทีมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ 

5. ในการวางแผนการท่องเทียวไม่ควรให้มีผลกระทบต่อประชาชนในท้องถินผูที้

เกียวข้องในการวางแผนจึงตอ้งมีความระมดัระวงัและต้องวางแผนรองรับในเรืองนีเอาไวด้้วย

เพือทีจะรักษาวฒันธรรมและค่านิยมของทอ้งถินใหค้งอยู ่

6. เงินลงทุนแรงงานรวมทงันักบริหารทางการท่องเทียวควรมาจากชุมชนเจา้ของถิน

เพือทีทอ้งถินจะสามารถควบคุมการพฒันาการท่องเทียวใหเ้ป็นไปในทิศทางทีตอ้งการได ้

7. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและงานเทศกาลทีจดัขึนเพือ

นกัท่องเทียว 

8. เรืองราวและงานเทศกาลทีจัดขึนในแหล่งท่องเทียวจะต้องสะท้อนให้เห็นถึง

ประวติัศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพทางภูมิศาสตร์ของทอ้งถินก่อนทีจะลงมือพฒันาการ

ท่องเทียวควรพยายามขจดัปัญหาต่างๆทีเกิดขึนในชุมชนใหเ้รียบร้อย 

จากแนวทางการวางแผนพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า

ปัจจยัทีสาํคญัทีสุดในการดาํเนินการเพือวางแผนพฒันาการท่องเทียวก็คือประชาชนในท้องถิน

จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเพือแสดงความคิดเห็นและแจง้ถึงระดบัความตอ้งการในการพฒันาชุมชนสู่

การเป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมนอกจากนีการพฒันาการท่องเทียวทางวฒันธรรมยงัตอ้ง

อาศยัความร่วมมือทังจากคนในท้องถินและเอกชนในฐานะทีเป็นผูช้าํนาญการเพือการพฒันาที

เหมาะสมกบัชุมชนต่อไป 
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วาลิกาแสนคาํ (2545,  น. 34) ไดใ้หค้วามหมายของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมเอาไวว้่า

เป็นการเคลือนไหวของผูค้นทีเกิดขึนจากปัจจยักระตุน้ทางวฒันธรรมเช่นการเดินทางท่องเทียวเพือ

การศึกษาการเดินทางท่องเทียวเพือชืนชมศิลปวฒันธรรมประเพณีเทศกาลการเขา้เยียมชมอนุสรณ์

สถานการเดินทางเพือศึกษาขนบธรรมเนียมความเชือทีสืบทอดกนัมาของชุมชนทอ้งถินตลอดจน

ความเชือทางศาสนา 

วาลิกาแสนคาํ (2545,  น. 36) ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบทีเป็นสิงดึงดูดใจของการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอนัไดแ้ก่ 

1. โบราณคดีและพิพิธภณัฑต่์างๆ 

2. สถาปัตยกรรมสิงปลกูสร้างรวมถึงซากผงัเมืองในอดีต 

3. ศิลปะหตัถกรรมประติมากรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆ 

4. ความน่าสนใจทางดนตรี 

5. การแสดงละครภาพยนตร์มหรสพต่างๆ 

6. ภาษาและวรรณกรรม 

7. ประเพณีความเชือทีเกียวขอ้งกบัศาสนา 

8. วฒันธรรมเก่าแก่โบราณวฒันธรรมพืนบา้นหรือวฒันธรรมยอ่ย 

สามารถสรุปไดว้่าการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมหมายถึงการเดินทางของผูค้นหรือกลุ่ม

คนออกจากสถานทีซึงเป็นทีอยู่อาศยัประจาํไปยงัทอ้งถินอืนโดยมีวตัถุประสงค์เพือการท่องเทียว

การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆประกอบการเรียนรู้การสมัผสัการชืนชมกบัเอกลกัษณ์ความงดงาม

ทางวัฒนธรรมของชนต่างสังคมไม่ว่าจะเป็นในด้านของศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสถาน

โบราณวตัถุเรืองราวและคุณค่าทางประวติัศาสตร์รูปแบบวิถีชีวิตภาษาการแต่งกายการบริโภคความ

เชือศาสนาจารีตประเพณีลว้นแลว้แต่เป็นสิงดึงดูดใจทีสาํคญักระตุน้ให้เกิดเป็นการท่องเทียวทาง

วฒันธรรมขึนวฒันธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเทียวทีสาํคญัสามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถิน

เดินทางมาเยอืนเพือสมัผสัและชืนชมกบัสิงทีไม่มีในทอ้งถินของตนจะเห็นไดว้่าวฒันธรรมของคน

ทอ้งถินกบัการท่องเทียวมีความสมัพนัธ์และเกือหนุนซึงกนัและกนัการท่องเทียวไดใ้ชว้ฒันธรรม

ของท้องถินเป็นทรัพยากรในการดําเนินกิจการในขณะเดียวกันชุมชนท้องถินผูเ้ป็นเจ้าของ

วฒันธรรมก็ไดป้ระโยชน์จากการท่องเทียวในดา้นการสร้างรายไดก้ารจา้งงานนาํมาซึงการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม 

จากเอกสารทีนาํเสนอผูว้ิจยัจะนาํความรู้ในเรืองการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมศึกษาวิจยั

ในเรืองการจัดการท่องเทียวในประเด็นการท่องเทียวในดา้นการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม
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เพือให้ขอ้มูลการศึกษาวิจยัได้รอบดา้นและสามารถอธิบายสิงทีตอ้งการทีเกียวขอ้งกบัเรืองการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมได ้

 

2.5งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

มยรีุปาละอินทร์ (2543) ไดศึ้กษาประเพณีทีเกียวขอ้งกบัชาวไทยพวนเรืองคองสิบสีใน

วิถีชีวิตของชาวไทพวนตาํบลบา้นผืออาํเภอบา้นผือจงัหวดัอุดรธานีพบว่าชาวไทยพวนเป็นผูที้รัก

สงบรักสนัติประกอบอาชีพสุจริตเอืออาทรซึงกนัและกนัไม่เคยก่อความเดือนร้อนให้กบัสังคมชาว

ไทพวนเป็นผูมี้รูปร่างหน้าตาดีกิริยาเรียบร้อยมีความขยนัในการทาํงานมีภาษาพูดวฒันธรรมและ

ประเพณีเป็นของตนเองชาวไทพวนยดึถือประพฤติปฏิบติัตามคองสิบสีพร้อมทงันาํไปอบรมสอน

สงัลกูหลานใหถ่้ายทอดเจตนารมณ์แก่ผูอื้นในรุ่นหลงัต่อไป 

เนตรชนกนันที (2544) ไดศึ้กษาการพฒันาแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมกรณีศึกษา

ชุมชนวดัพระบาทห้วยตม้อาํเภอแม่แตงจังหวดัเชียงใหม่พบว่าชุมชนมีจิตสํานึกและมีศกัยภาพ

เพียงพอในการเข้ามามี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์การใช้ประ โยชน์และการบํา รุง รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอาศยัระบบความเชือจารีตประเพณีและวฒันธรรมทีมีการสืบทอดกนัมาตงัแต่

บรรพบุรุษโดยใชก้ระบวนการชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมมือกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติใน

พืนทีของทุกฝ่ายและเกิดการอยูร่่วมกนัของคนกบัป่าอยา่งยงัยนื 

จิราวรรณกาวิละ (2544) ศึกษาวิจยัเรืองทางเลือกของการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม: 

กรณีศึกษาหมู่บา้นววัลายอาํเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าหมู่บา้นววัลายเป็นถินทีอยู่

ของช่างฝีมือเครืองเงินทีอพยพมาจากกลุ่มแม่นําสาละวินประเทศพม่าและได้ตังบ้านเรือนอยู่

โดยรอบวดัหมืนสารและประกอบอาชีพหตักรรมเครืองเงินสืบทอดกนัมาเป็นเวลานานจนกลายเป็น

เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นจนถึงปัจจุบนัซึงการประกอบอาชีพหตัถกรรมเครืองเงินนีเองทาํให้หมู่บา้น

ววัลายเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีไดรั้บความสนใจจากนักท่องเทียวทงัชาวไทยและชาว

ต่างประเทศตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

รัฐทิตยาหิรัณยหาด (2544,  น. 13) ได้ศึกษาแนวทางการพฒันาเพือเพิมศกัยภาพ

หมู่บา้นวฒันธรรมเพือการท่องเทียว : กรณีศึกษาบา้นหนองขาวอาํเภอท่าม่วงจงัหวดักาญจนบุรีได้

กล่าวถึงเรืองความรู้เบืองตน้เกียวกบัการท่องเทียวบา้นหนองขาวสรุปสาระว่าวฒันธรรมทีสัมพนัธ์

ทีสมัพนัธก์บัการท่องเทียวไดแ้ก่โบราณวตัถุสถานสถานทีสาํคญัทางศาสนางานเทศกาลประเพณี

สินคา้ของทีระลึกในรูปแบบต่างๆประเทศไทยเป็นหนึงในหลายประเทศทีมีความสวยงามทาง

ธรรมชาติวฒันธรรมอนัเก่าแก่ทีถูกถ่ายทอดและสั งสมกนัมากิจกรรมการจดัการท่องเทียวจึงเป็น

กิจกรรมหนึงทีไดรั้บความนิยมและไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนจาํนวนมากเพราะ
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เป็นกิจกรรมทีสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมจาํนวนมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานและ

กระจายรายได้การพฒันาคุณภาพชีวิตการพฒันาระบบสาธารณูปโภคฯลฯทาํให้กิจกรรมการ

ท่องเทียวนนัเป็นถกูใชเ้ป็นกลยทุธห์นึงของรัฐในการสร้างรายไดเ้พือเขา้ประเทศการพฒันาประเทศ

ดว้ยทาํเลทีตังวฒันธรรมในความหมายทีเป็นวิถีชีวิตของมนุษยที์เกิดจากระบบความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัมนุษยรู์ปแบบการจดัการท่องเทียวทางวฒันธรรมทีชุมชนตอ้งการและคิดว่าจะ

ส่งผลทาํให้สามารถเป็นหมู่บ้านวฒันธรรมเพือการท่องเทียวทียงัยืนได้นันชุมชนต้องการทีจะ

บริหารจดัการท่องเทียวดว้ยตนเอง 

เบญจาจนัทร (2545,  น. 14-17) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาตลาดดอนหวายอาํเภอสาม

พรานจังหวดันครปฐมให้เป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้

กล่าวถึงเรืองความรู้เบืองตน้เกียวกบัเรืองแหล่งท่องเทียวบา้นดอนหวายสรุปสาระว่าแหล่งท่องเทียว

ประเภทศิลปวฒันธรรมประเพณีและกิจกรรมหมายถึงแหล่งท่องเทียวหรือทรัพยากรการท่องเทียว

ทีมีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีทีบรรพบุรุษไดส้ร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ

ทอดกนัมาทรัพยากรการท่องเทียวประเภทนีประกอบดว้ยงานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผูค้นการแสดงวฒันธรรมสินคา้พืนเมืองการแต่งกายภาษาชนเผา่สวนสนุกสวนสตัวแ์หล่งท่องเทียว

เป็นตน้แหล่งท่องเทียวควรมีสิงดึงดูดใจ (Attraction)ใหน้กัท่องเทียวเขา้ไปเยยีมชมไดแ้ก่สถานทีทีมี

ความสาํคัญทางวฒันธรรมประวติัศาสตร์เทศกาลต่างๆมีสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity & 

Facilities) ใหน้กัท่องเทียวไดแ้ก่ทีพกัร้านอาหาร ทีจอดรถร้านคา้ถนนและสวนสาธารณะและมีการ

เขา้ถึง (Accessibility) แหล่งท่องเทียวโดยไม่ลาํบากถา้สามารถเดินทางเขา้ไปไดห้ลายเส้นทางยิงดี

ถา้ระยะทางไกลจะทาํใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายสูงวตัถุประสงค์ในการจดังานเพือเป็นการอนุรักษ์

ฟืนฟูส่งเสริมและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของชาวสกลนครและเป็นการ

ส่งเสริมสนบัสนุนการเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์

ประกอบศิริภักดีพินิจ (2545,  น. 23) ได้ศึกษาศกัยภาพการจัดการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมของชุมชนริมกวา๊นพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบา้นร่องไฮตาํบลแม่ใสอาํเภอเมืองจงัหวดั

พะเยาไดก้ล่าวถึงเรืองความรู้เบืองตน้เกียวกบับา้นร่องไฮสรุปสาระว่า “การท่องเทียวทางวฒันธรรม

มีวตัถุประสงคก์็เพือสร้างความคุน้เคยกบัประชาชนในทอ้งถินอืนๆหรือประเทศอืนๆเพือให้เขา้ใจ

และซาบซึงต่อวฒันธรรมของประชาชนเหล่านันดงันันการท่องเทียวจึงเป็นการก่อให้เกิดความรู้

และการติดต่อสือสารซึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการสร้างความเขา้ใจของคนทงัโลกเขา้ดว้ยกนัอนั

จะนาํไปสู่สนัติสุขในการอยูร่่วมกนัทงัปัจจุบนัและอนาคต” วิถีชีวิตของสังคมในอดีตทีผ่านๆมาที

ปรากฏให้เห็นเช่นแบบบา้นงานหัตถกรรมเครืองมือเครืองใชใ้นการทาํมาหากินและการแต่งกาย

เป็นต้นสิ งทีทําให้แหล่งท่องเทียวเหล่านีโดดเด่นก็คือการทีนักท่องเทียวสามารถเพิ มพูน
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ประสบการณ์ความรู้และมุมมองทางดา้นวฒันธรรมทีกวา้งไกล “ไม่ว่าจะเป็นเรืองของความงาม

สติปัญญาอารมณ์และจิตใจ” 

นภดลจนัทวีระ (2552) ไดศึ้กษาเรืองระบบนิเวศประเพณีวฒันธรรมของเรือนพืนถินไท

พวนบา้นบางมะเฟืองตาํบลคูย้ายหมีอาํเภอสนามชยัเขตจงัหวดัฉะเชิงเทราพบว่าการปรับเปลียนของ

เรือนพืนถินไทพวนไดป้รับเปลียนทีอยู่บนพืนฐานกรอบรูปลกัษณ์ของโครงสร้างเดิมและเปลียน

รูปลกัษณ์จากรูปเรือนพืนถินแบบประเพณีนิยมเดิมมีการปิดลอ้มเรือนให้มีความมิดชิดมากขึน

หลงัคาปรับเปลียนให้มีความลาดชนัน้อยลงหรือแมก้ระทงัการปรับเปลียนในรูปแบบทีร่วมสมยั

ขึนอยูก่บัสภาพทางสถานะของผูค้นในพืนที 

Liu(2006,  p. 2934-A) ได้ศึกษาการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละการวางแผนการ

ท่องเทียว : กรณีศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซียพบว่าเมือกาํหนดให้มี

พลวตัการท่องเทียวควรบรรจุการจา้งงานการท่องเทียวในบริบททีกวา้งขึนให้ครอบคลุมประเด็น

วฒันธรรมศาสนาชาติพนัธุแ์ละอุดมคติวิทยาตอ้งเอาใจใส่เรืองทรัพยากรมนุษยด์า้นการท่องเทียว

มากกว่านีทงันโยบายและแผนมีข้อจาํกัดเกียวกับผลประโยชน์ของทอ้งถินจากการท่องเทียวที

เพิมขึนเพราะขาดแคลนทรัพยากรมนุษยข์าดทกัษะการท่องเทียวทงัๆทีบูรณาการการท่องเทียวไว้

ในแผนเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติแลว้และขาดการปลกูฝังไมตรีจิตในบุคลากรรวมทงักลยุทธ์อีก

หลายประการ 

Lu(2006,  p. 203) ไดศึ้กษาอาํนาจการควบคุมการพฒันาการท่องเทียวและการอนุรักษ ์: 

การวางแผนของเกาะแห่งหนึงทีมีวฒันธรรมแบบดงัเดิมในประเทศไตห้วนัพบว่าเกาะหลนัยซึูงมี

ประชากรดงัเดิมคือชาวยามิใชว้ฒันธรรมดงัเดิมแต่เผชิญกบัความกดดนัจากนโยบายการอนุรักษ์

ธรรมชาติการกลมกลืนทางวฒันธรรมกระแสหลกัและอุตสาหกรรมการท่องเทียวเมือประเมินผล

กระทบจากดา้นต่างๆ 3 ดา้นสรุปไดว้่าให้มีข้อเสนอแนะเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนและพฒันา

เกาะหลนัหยเูพือใหว้ฒันธรรมดงัเดิมของคนพืนเมืองดงัเดิมชาวหลนัหยสูามารถอยูไ่ดต่้อไป 

Aspinall(2007,  p. 131) ไดศึ้กษาชุมชนในการเปลียนแปลง : ความยงัยนืทางสังคมและ

การพฒันาการท่องเทียวเพือกําหนดความเป็นไปได้ของการใช้การประเมินคุณภาพชีวิตเป็น

เครืองมือตดัสินใจทีมีศกัยภาพในการประเมินความยงัยนืทางสงัคมของการพฒันาการท่องเทียวผล

การศึกษาพบว่าการประเมินคุณภาพชีวิตสามารถใหก้ารสนบัสนุนทีมีมลูค่าเพิมแก่ดา้นการประเมิน

ทางสงัคมและความยงัยนืทางสงัคมได ้

ผลจากการศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมแสดงให้เห็นว่า

วฒันธรรมเป็นสิงทีมีความสาํคญัและเป็นเอกลกัษณ์ทีสะทอ้นให้เห็นถึงตวัตนของบุคคลในแต่ละ

สังคมและชุมชนพร้อมทังผสมผสานระหว่างการปฏิบัติให้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกันกับวิถีชีวิต
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ขนบธรรมเนียมประเพณีทางสังคมทาํให้วฒันธรรม และสังคมมีความสัมพนัธ์เชือมโยงกนัมาก

ยงิขึน DPU



 

 

บทที 3 

ระเบียบวิธีวิจัย  

 

การศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ครังนี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

 

3.1   ตวัอย่างทีใช้ในการวจิยั 

ผูว้ิจยัสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กบัผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญัหรือผูรู้้ของ

ชุมชน (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย

ตวัอยา่งทีจะสมัภาษณ์ครังนี ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

1)  ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนกังานเทศบาล จาํนวน 3 คน 

2)  เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน 

3)  ผูค้า้ขายในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง จาํนวน 10 คน 

 

3.2   เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั    

ผูว้ิจยัดาํเนินการสร้างเครืองมือตามลาํดบั คือ ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูทวัไปของอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 2) ขอ้มูลทวัไปของชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 3) ขอ้มลูทวัไปของชาวไทยพวน 4) แนวคิดเรือง

การท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั สร้างเครืองมือในการวิจยัเบืองตน้ 

นาํเสนอเครืองมือในการวิจัยกับอาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบ ปรับปรุง แกไ้ข ตลอดจนความ

เหมาะสมของภาษาและการใชถ้อ้ยคาํ ซึงไดเ้ครืองมือในการวิจยั ดงันี 

3.2.1   แบบสมัภาษณ์  

ผูว้ิจ ัยได้กาํหนดประเด็นคาํถามในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลเชิงลึก โดยสัมภาษณ์

ผูป้ระกอบการหรือผูที้มีอาชีพเกียวขอ้งกบักิจกรรม อนัเกียวขอ้งกบัสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรม เพือให้ได้ข้อมูลตามภาพการณ์จริงของผูที้มีความเชียวชาญ ในสิงดึงดูดใจทางการ
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ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน เพือนาํมาเป็นแนวทางในการนาํเชือมโยงชุมชนกบัการ

จดัการอุตสาหกรรมท่องเทียว สาํหรับประเด็นคาํถามหลกัๆ ในการสมัภาษณ์ ดงันี 

1) ดา้นขอ้มูลพืนฐานของผูใ้ห้สัมภาษณ์ หรือผูรู้้ของชุมชน และวิถีการดาํรงชีวิตของ

ชาวไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2) ดา้นสภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน สภาพการณ์

และสถานการณ์ในปัจจุบนั สิงอาํนวยความสะดวก ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่งท่องเทียว

เชิงวฒันธรรม ทศันคติของชุมชนทีมีต่อภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุด ดงันี 

1) แบบสัมภาษณ์ชุดที 1 ใชส้ัมภาษณ์ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน

เทศบาล และเจา้ของตลาดเกา้หอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มลูพืนฐานผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ส่วนที 2 ขอ้มลูสภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนของ             

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส่วนที 3 ลกัษณะการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2) แบบสมัภาษณ์ชุดที 2 ใชส้มัภาษณ์สาํหรับผูค้า้ขายในตลาด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มลูพืนฐานผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ส่วนที 2 ขอ้คิดเห็นดา้นความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และ

ความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะ เพือการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3.2.2   การสงัเกต (Observation) ผูว้ิจยัใชก้ารสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

เป็นวิธีการเสริมในการเก็บขอ้มลู โดยการสงัเกตทีผูส้งัเกตเขา้ไปใชชี้วิตร่วมกบักลุ่มคนทีถูกศึกษา 

มีการทาํกิจกรรมส่งเสริมและพฒันาย่านการค้าตลาดเก้าห้องร่วมกันในระหว่างเดือนมีนาคม ปี 

2556 เป็นเวลา 1 เดือน จนผูถ้กูวิจยัยอมรับว่าผูส้ังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกบัตน ผูส้ังเกต

จะตอ้งปรับตวัให้เข้ากบักลุ่มคนทีศึกษาโดยอาจเขา้ไปฝังตวัอยู่ในเหตุการณ์ เขา้ไปอาศยัอยู่ใน

ชุมชนกลุ่มไทยพวนเป็นเวลานาน จนคนในชุมชนรู้สึกว่าเรืองธรรมดาทีมีนกัวิจยัอาศยัอยู ่ 
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การสงัเกตครังนีในระหว่างเดือนมีนาคม ปี 2556 ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมในการสังเกตและลง

มือปฏิบติักิจกรรมทีเป็น วฒันธรรม ประเพณีของชาวไทยพวนโดยตรงเป็น พร้อมทงัไดข้อ้มูลจาก

ผูรู้้ทีมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทียวของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้องอย่างละเอียด 

เนืองจากผูรู้้เป็นบุคคลในพืนที และไดล้งมือปฏิบติัในการจดัการการท่องเทียวจริง 

 

3.3   วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดจ้ดัขนัตอนการทาํงาน 

ดงันี 

ขนัตอนที 1 รวบรวมเอกสาร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งของกลุ่มไทย

พวน ไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํราเอกสารต่างๆ รายงาน การศึกษาวิจยั รายงานและเอกสารของส่วนราชการ

ต่างๆ หนังสือพิมพ ์ตลอดจนบทความทีเกียวขอ้งกบัประเด็นทีศึกษา แลว้จึงรวบรวมสรุปเนือหา

และประเด็นทีสาํคญัเพือนาํมาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทีไดรั้บจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ ทงันีเพือให้

การวิเคราะห์ขอ้มลูเป็นไปโดยความถกูตอ้ง แม่นยาํ และเชือถือได ้

ขนัตอนที 2 การสังเกตและสาํรวจพืนทีศึกษา เป็นการเก็บขอ้มูลแหล่งท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง เพือศึกษาสภาพทวัไปของแหล่งท่องเทียว และ

สร้างความสัมพนัธ์กับชุมชน ผูศึ้กษาทาํการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยการสนทนา การสังเกต 

สอบถาม และจดบนัทึกขอ้มลู เนืองจากผูศึ้กษาตอ้งการขอ้มลูแบบเจาะลึก  

ขนัตอนที 3 การสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

กบัผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพือเก็บขอ้มูลในดา้นต่างๆ ตามวตัถุประสงค์การวิจยั โดยทีผูว้ิจยัไดก้าํหนด

ประเด็นไวก่้อน 

ผูว้ิจยัจึงจาํเป็นตอ้งเตรียมและซกัซอ้มการสัมภาษณ์และประเด็นสาํคญัต่างๆเสียก่อน  

ทงันีเพือให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาเวลาไดดี้ ซึงผูว้ิจยัไดท้าํการนัด

หมายล่วงหนา้ ในการสมัภาษณ์ โดยการสมัภาษณ์จะใชเ้ครืองมือบนัทึกเสียงและจดบนัทึก เพือช่วย

ใหผู้ศึ้กษาใชส้าํหรับการเก็บขอ้มูล เพือป้องกนัความคลาดเคลือนและเพือทบทวนความเขา้ใจใน

ระหว่างการวิเคราะห์ขอ้มลู 

นอกจากนีผูว้ิจยัยงัใชว้ิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมมาช่วยเสริมการเก็บขอ้มูลในครังนี

ดว้ย 
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ขนัตอนที 4 ผูว้ิจยัเขา้ไปในพืนทีศึกษา เพือตรวจสอบขอ้มลูและความถกูตอ้งของขอ้มลู

ทีไดร้วบรวมมาในแต่ละครัง อีกทงัเก็บขอ้มูลในส่วนทีตกคา้งและไม่ครบตามประเด็นทีผูว้ิจยัได้

กาํหนดไว ้รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มลูและสรุปรายงานการวิจยั 

 

3.4   การตรวจสอบข้อมูล 

ในการศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้ิจยัไดท้าํการตรวจสอบ

ขอ้มลูและวิเคราะห์ขอ้มลูพร้อมๆ กบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของขอ้มลูเชิงคุณภาพ ดงันี 

3.4.1 การตรวจสอบขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลบุคคลทีต่างกนั คือ ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบขอ้มูลทีได้

จากการสมัภาษณ์เชิงลึก ทงัในรูปแบบของการจดบนัทึกและการถอดขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงมา

จาํแนกออกตามประเด็นคาํถาม พร้อมกบัการทาํการพิจารณาความสมบูรณ์ของขอ้มูล โดยอาศยั

วตัถุประสงคข์องการวิจยัและกรอบแนวคิดเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาตรวจสอบประเด็นที

สมัภาษณ์จากบุคคลฝ่ายต่างๆ เพือดูว่าขอ้มลูมีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่  

3.4.2  การตรวจสอบดา้นวิธีรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลมากกว่าหนึงวิธี 

กล่าวคือ ผูว้ิจยัไดใ้ชก้ารสมัภาษณ์เชิงลึกเป็นวิธีการหลกั ส่วนการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการ

เสริม โดยไดต้รวจสอบถึงความสอดคลอ้งกนัระหว่างขอ้มลูทีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลทงัสอง

วิธี นอกจากนี ในระหว่างการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญั หรือผูรู้้ของชุมชน (Key Informants) ที

เป็นกนัเองกบับุคคลในชุมชน ผูว้ิจยัไดพ้ยายามตงัประเด็นคาํถามยอ้นกลบั เพือให้ผูใ้ห้ขอ้มูลช่วย

คิดวิเคราะห์ และเสนอมุมมองทีแทจ้ริงของตน ซึงการกระทาํดงักล่าวนี ถือเป็นการตรวจสอบความ

ถกูตอ้งและความสมบูรณ์ของขอ้มลูในขนัตน้ 

3.4.3 การตรวจสอบขอ้มลูกบัเจา้ของขอ้มลู ผูว้ิจยันาํผลสรุปทีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลไปให้

ผูรู้้ของชุมชนช่วยอ่าน เพือตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพิมเติมก่อนนํา

ผลการวิจยัไปเผยแพร่ ทงันีเพือยืนยนัไดว้่าขอ้มูลทีไดม้านันมีความเทียงตรงและน่าเชือถือ อีกทงั

ผูว้ิจยัยงันาํขอ้มลูทีไดม้าตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มลูอืนๆ รวมทงัทาํการปรึกษาหรือหารือกบัอาจารย์

ทีปรึกษาสารนิพนธ์ ซึงถือได้ว่าเป็นอีกขันหนึงของการตรวจสอบ และวิเคราะห์ขอ้มูล โดยได้

ขอ้สรุปและแนวทางทีชดัเจนขึน   

 

3.5   การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัเรือง การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยการวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยั
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จึงนาํขอ้มลูทีเก็บไดม้าวิเคราะห์พรรณนา โดยอาศยัมุมมองผูรู้้ของชุมชน และใชว้ิธีการวิเคราะห์

เนือหา (Content Analysis) เป็นวิธีการทีสาํคญั โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งเป็น 4 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนแรก ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลนาํขอ้มูลทีไดโ้ดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ

สงัเกตแบบมีส่วนร่วม จากผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน 

ขนัตอนที 2 ผูว้ิจยัได้จัดระเบียบข้อมูลทีเก็บได้ โดยการถอดขอ้มูลออกมาจากการ

บนัทึกเสียง การเขียนบนัทึก และจดัเป็นหมวดหมู่โดยใชค่้าความถี ในการอธิบายวิเคราะห์เชิง

พรรณนา นอกจากนี ยงันาํสิงทีไดจ้ากการสังเกตมาเขียนสรุปเรียบเรียง รวมถึงเขียนสรุปอธิบาย

ภาพถ่ายทีบนัทึกในขณะทีสงัเกต     

ขนัตอนที 3 ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกขอ้มูล หลงัจากจัดขอ้มูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแลว้

แสดงขอ้มลูทีไดจ้ากการสมัภาษณ์โดยใหร้หสัของผูใ้หข้อ้มลู โดยแสดงในรูปขอ้มูลเชิงพรรณนาที

เป็นขอ้มูลในกลุ่มเดียวกัน ซึงผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทีอยู่ในกลุ่มเดียวกนัมารวมกนั เพือทีจะนาํไปใช้

วิเคราะห์หาขอ้สรุปต่อไป  

ขนัตอนที 4 ผูว้ิจยัวิเคราะห์เนือหา และหาขอ้สรุปเกียวกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม แหล่ง

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม และลกัษณะสภาพการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน 

โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงพรรณนา สุดทา้ย ไดน้าํขอ้สรุปมาวิเคราะห์เพือใหข้อ้เสนอแนะต่อการ

จดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไทยพวน เพือใหเ้กิดความเขม้แข็งและยงัยนืต่อไป   
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บทที 4 

ผลการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัครังนีไดม้าจากการ

สมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน จาํนวน 16 คน รวมถึงการสังเกตพืนทีของผูว้ิจยัเอง 

โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี 

4.1 ขอ้มลูทวัไปของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน  

4.2 วิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง  

4.3 การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

 

4.1  ข้อมูลทัวไปของผู้ให้ข้อมูลทีสําคญัหรือผู้รู้ของชุมชน  

ผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคัญหรือผูรู้้ของชุมชน ซึงเป็นบุคคลชาวไทยพวนทีอาศยัอยู่ในชุมชน

ตลาดเกา้ห้อง ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

จาํนวน 3 คน  เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน และผูค้า้ขายในชุมชนตลาดเกา้ห้อง จาํนวน 10 คน  รวม

ทงัสิน 16 คน ซึงจะนาํมาทาํการวิเคราะห์ขอ้มลูทวัไป ดงัปรากฏในตารางที 1 

 

ตารางที 4.1 ขอ้มลูทวัไปของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญั 

 

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 

7 

9 

 

43.8 

56.2 
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ

          40-50 ปี 

          51-60 ปี 

          61-70 ปี 

          มากกว่า 71 ปี 

 

5 

4 

4 

3 

 

31.2 

25.0 

25.0 

18.8 

3. ตาํแหน่งอาชีพ 

          ฝ่ายบริหาร 

          ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล 

          พนกังานเทศบาล 

          เจา้ของตลาด 

          ผูค้า้ขายในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

 

1 

1 

1 

3 

10 

 

6.3 

6.3 

6.3 

18.8 

62.3 

4. ระยะเวลาทอีาศัยอยู่ในชุมชน 

          ตาํกว่า 10 ปี 

          11-20 ปี 

          มากกว่า 21 ปี 

 

4 

2 

10 

 

25.0 

12.5 

62.5 

รวม 16 100 

 

จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสัมภาษณ์หรือผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญัของชุมชน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 และเพศชาย จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8  

โดยส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 40-50 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 51-60 

ปี จาํนวน 4 คน อายุ 61-70 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และน้อยทีสุด อายุมากกว่า 71 ปี 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8  ในดา้นตาํแหน่งอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผูค้า้ขายในชุมชนตลาด         

เกา้หอ้ง จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.8 และ ฝ่ายบริหาร จาํนวน 1 คน ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 1 คน พนักงานเทศบาล 

จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3  ในดา้นระยะเวลาทีอาศยัอยู่ในชุมชน ผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญัของ

ชุมชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตลาดเก้าห้องมากกว่า  21 ปี จ ํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 62.5 
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รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํกว่า 10 ปี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และ 11-20 ปี จาํนวน 2 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.5 

4.2  วถิีชีวติ วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง 

จากการศึกษาเอกสารทีเกียวข้องและการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลทีสําคัญของชุมชน         

ตลาดเกา้หอ้ง ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมขอ้มลูและสรุปประเด็นในดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่ง

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ดงันี 

4.2.1  ดา้นวิถีชีวิต 

1)  ประวติัความเป็นมาของชาวไทยพวน 

จากการสมัภาษณ์ ผูใ้หก้ารสมัภาษณ์ ใหข้อ้มูลตรงกนัว่า พวน (Phuen, Puen) เป็นคาํที

เรียกกลุ่มชนทีตงัถินฐานอยู่ในแควน้เชียงขวางหรือบริเวณทีราบสูง ในประเทศลาว  มีอาณาเขต

ติดต่อกับญวน ได้ชือว่าพวน เพราะเชียงขวางมีแม่นําสายสําคัญไหลผ่านพืนที ชือแม่นําพวน            

ชาวพวนนิยมตงัถินฐานสร้างทีทาํกิน บริเวณลุ่มแม่นาํ ดว้ยมีอาชีพเกษตรกรรม ทาํไร่ไถนา เมือ

อพยพมาอยู่ในประเทศไทย จึงเลือกสถานทีสร้างบ้านเรือนอยู่ตามแม่นําลาํคลอง และชุมชน         

ตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จึงเป็นหนึงในแหล่งทีมีกลุ่มชาวพวนไดอ้พยพเขา้มาอาศยัอยู่จนถึง

ปัจจุบนั (พงศศ์กัดิ ชาลีเขียว, 2550) 

2)  สภาพทวัไปของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ พบว่า ตลาดเกา้ห้อง เป็นตลาดไมห้้องแถวเก่าแก่ ตงัอยู่ริมฝัง

แม่นาํท่าจีน มีอายปุระมาณ 100 กว่าปี สร้างประมาณตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้-

เจา้อยูห่วั ปัจจุบนัตงัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบางปลามา้ หมู่ที 2 ตาํบลบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

“ตลาดเกา้หอ้ง” นาํมาจาก (บา้นเก๊าฮอ้ง สาํเนียงภาษาไทยพวน) “บา้นเกา้หอ้ง” ซึงเป็นบา้นโบราณ

มีประวติัสืบทอดมายาวนาน สร้างขึนโดยชาวจีนคนหนึงชือ “นายฮง” ทีอพยพมาจากกรุงเทพฯ มา

ทาํมาคา้ขายอยู่บริเวณละแวกบา้นเกา้ห้อง กิจการคา้รุ่งเรืองดี ในราว พ.ศ. 2424 ได้แต่งงานกับ  

“นางแพ” ซึงเป็นหลานสาวของขุนกาํแหงฤทธิแห่งบา้นเกา้หอ้ง ผูน้าํชาวไทยพวน (เจา้ของบา้นเกา้

หอ้ง ฝังวดัลานคาหรือฝังตรงขา้มตลาดนนัเอง) ทงัสองคนช่วยกนัทาํมาหากิน ในช่วงแรกก็คา้ขาย

อยูใ่นเรือ และถึงขยบัมาสร้างแพพานิช โดยผกูติดตรงบริเวณบา้นเกา้ห้อง ซึงในสมยัก่อนเป็นย่าน

คา้ขายทีมีเรือนแพขายของสองฝังแม่นาํ นายฮง หรือทีชาวบา้นมกันิยมเรียกว่า “เจ๊ก-รอด” ทาํการ

คา้ขายสินคา้ทุกประเภทโดยเฉพาะเครืองบวช เครืองมืออุปกรณ์ทาํนา และเครืองอุปโภคบริโภค

ทงัหลาย จนรํารวย กลายเป็นเถา้แก่ใหญ่ มีเงินทองมากมาย มีชือเสียงโด่งดงั และรู้จกักนัในนามว่า 

“นายบุญรอด เหลียงพานิช” ต่อมาไดเ้กิดเหตุการณ์เลวร้ายขึนกบัเรือนแพของเถา้แก่บุญรอด โจรได้

ปลน้แพของนายบุญรอด และไดท้าํการประทุษร้ายนางแพจนถึงแก่กรรม หลงัจากนันไม่นาน              
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นายบุญรอดไดส้มรสกับนางส้มจีน และเริมวางแผนผงัเพือสร้างตลาดบริเวณฝังตรงข้ามบ้าน       

เกา้หอ้ง โดยโยกยา้ยแพทงัหลายขึนไปคา้ขายบนบกคือในตลาด เพือเป็นศูนยก์ลางการคา้ขายทาง

นาํในบริเวณนนั และเปิดการคา้ทางบกมากขึนและนาํชือบา้นเกา้ห้องมาเป็นชือตลาด คือ “ตลาด  

เกา้หอ้ง” โดยแบ่งเป็น 3 ตลาดรวมกนั คือ ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง ในกลุ่มของตลาดเกา้ห้อง 

ตลาดล่างเป็นตลาดทีสร้างเป็นตลาดแรก คือในปลายสมยัรัชกาลที 5 (พ.ศ.2447) ในสมยันัน ตลาด

เกา้หอ้งจะคึกคกัมาก มีของขายทุกประเภท มีตงัแต่ขายเครืองสังฆภณัฑ์ เครืองบวช เครืองใชใ้น

ชีวิตประจาํวนั มีร้านทอง ร้านตัดเสือผา้ และร้านขายของทีส่งมาจากกรุงเทพฯ จึงทาํให้ตลาด      

เกา้หอ้งในตอนนนักลายเป็นศนูยก์ลางการคา้ขาย และยงัเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทางนาํทีสาํคญั 

เนืองจากผูค้นในพืนทีใกลเ้คียงทีจะเดินทางหรือไปทาํการค้าขายในตัวเมืองสุพรรณบุรี หรือ

กรุงเทพฯ จะตอ้งมาลงเรือโดยสารทีตลาดเกา้หอ้ง เพราะสมยัก่อนหนทางยงัไม่เจริญ จึงตอ้งใชก้าร

คมนาคมทางนาํเป็นหลกั (อภิชาต ชโลธร, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 4.1 ภาพผูก่้อตงัตลาดเกา้หอ้ง (นายบุญรอด เหลียงพานิชและนางสม้จีน) 

 

3)  ภาษา  

ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้องจะพูดไดท้งัภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน 

โดยจะใชภ้าษาไทยกลางพดูกบัคนต่างถิน แต่จะพดูภาษาไทยพวนกบักลุ่มชนเดียวกนั ชาวพวนจะมี

ภาษาทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ทงัภาษาพดู และภาษาเขียน แต่ปัจจุบนัภาษาเขียนจะไม่มีคนเขียน

ได ้ยงัคงเหลือเพียงภาษาพดู ไม่มีการสืบทอดภาษาเขียนสู่ชนรุ่นหลงั และผูมี้ความรู้เรืองภาษาเขียน

และภาษาถินเริมหมดไปจากสงัคม  

4)  การนบัถือศาสนา  
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ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้งในปัจจุบนัส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาพุทธ 

 

5)  การแต่งกาย  

การแต่งกายของชาวไทยพวน ปัจจุบนัไดเ้ปลียนแปลงไปจากอดีตมาก โดยมีการแต่ง

กายแบบสมยันิยม ยกเวน้ผูสู้งอายบุางคนยงัคงมีการแต่งกายแบบเดิม แต่ก็พบนอ้ยมาก 

6)  อาชีพ  

ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้องในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายเล็กๆ 

นอ้ยๆ เนืองจากเป็นอาชีพดงัเดิมทีทาํมามาตงัแต่ในอดีต นอกจากนีก็ยงัมีอาชีพรับราชการ พนกังาน

บริษทัต่างๆ และการทาํงานนอกพืนที ไดแ้ก่ เมืองสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ เป็นตน้  

7)  อาหาร  

ชาวไทยพวนมีอาหารหลกัๆ คือ ปลาร้า และเมือมีงานบุญมกันิยมทาํขนมจีน และขา้ว

หลาม ส่วนอาหารอืนๆ จะเป็นอาหารง่ายๆ ทีประกอบจากพืช ผกั ปลา ทีมีในทอ้งถิน 

4.2.2  ดา้นวฒันธรรม 

จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต ผูว้ิจยัสามารถรวบรวมขอ้มลูและสรุปประเด็นในดา้น

วฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ดงันี 

1) ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเกา้ห้อง มีเอกลกัษณ์ในการดาํรงวิถีชีวิตทีปฏิบติั

สืบต่อกนัมาตงัแต่ในอดีต ความเป็นอยู่และการใชชี้วิตแบบดงัเดิมของคนในชุมชนจึงมีลกัษณะ 

เป็นแบบเรียบง่าย รักสงบ มีอุปนิสัยยิ มแยม้ แจ่มใส โอบออ้มอารี เอือเฟือเผือแผ่ มีนาํใจ และมี

ความผกูพนักนัในระบบเครือญาติ เผา่พนัธุ ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาชา้นาน  

2) ลกัษณะทีอยูอ่าศยัในชุมชนเป็นหอ้งไมแ้ถว 2 ชนั ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและ

ยงัคงความเป็นแบบดงัเดิมไว ้  

3) มีภาษาพูดทีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ และปัจจุบนัยงัคงใชใ้นการสือสาร

ระหว่างกนัอยู ่ 

4) ยดึมนัในศาสนา มีความผกูพนักบัพระพุทธศาสนาหรือกบัวดัเป็นสาํคญั โดย

ถือวดัเป็นศนูยก์ลางสาํคญัเพือใหค้นในชุมชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 

5) มีสถานทีศกัดิสิทธิไวเ้คารพบูชา ไดแ้ก่ ศาลเจา้พ่อทุ่งแค (ตลาดบน) ศาลเจา้แม่

ทบัทิม (ตลาดกลาง) และ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง (ตลาดล่าง) อนัเป็นเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น สะทอ้นให้

เห็นถึงวฒันธรรม ความเชือ และลกัษณะของสงัคมประเพณีของชาวชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง อนัเป็นความ

ภาคภูมิใจของคนในชุมชนทียึดมนักนัมาตงัแต่ในอดีตอย่างเคร่งครัด เช่น ประเพณีทาํบุญกาํฟ้า 

DPU



55 

ประเพณีสงกรานต์ (บุญบงัไฟ) ประเพณีสารทลาว สารทไทย และงานงิ ว เป็นต้น ซึงแสดงถึง    

ความสมคัรสมานสามคัคีของชาวชุมชน และเมือมีกิจกรรมประเพณีต่างๆ คนในชุมชนจะให้ความ

ร่วมมือและเขา้ร่วมกิจกรรมกนัอยา่งพร้อมเพรียง  

ประเพณีทาํบุญกาํฟ้า 

ประเพณีกาํฟ้านนั ชาวไทยพวนถือกนัว่าเป็นประเพณีทีสาํคญั กาํหนดเป็นงานประจาํปี

ของหมู่บา้น ซึงเป็นการบูชาและระลึกถึงสิงศกัดิสิทธิต่างๆ ชาวไทยพวนในชุมชนมกัจะจดัพิธีกาํฟ้า

เดือน 3 ขึน 3 คาํ ในวนักาํฟ้าทุกคนจะหยุดงานหนึงวนัตงัแต่พระอาทิตยขึ์นจนพระอาทิตยต์กดิน 

ในวนันีชาวบา้นจะจดัอาหารคาวหวานไปถวายพระทีวดัใส่บาตรพระดว้ยขนมจีน ขา้วหลาม ขา้วจี 

เมือพระสงฆฉ์นัภตัตาหารเสร็จแลว้ ชาวบา้นจะสงัสรรคด์ว้ยการรับประทานอาหารร่วมกนั ตกเวลา

บ่ายไปจนเยน็และกลางคืนจะมีการละเล่นรืนเริง ซึงในปัจจุบนัประเพณีกาํฟ้า ยงัคงมีการสืบทอด

ต่อเนืองกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ประเพณีสงกรานต ์(บุญบงัไฟ)  

ประเพณีสงกรานตห์รือประเพณีบุญบงัไฟของชาวไทยพวน เป็นการประกวดแข่งขนั

บงัไฟของหมู่บา้นชาวไทยพวนทีอยูใ่นอาํเภอบางปลามา้  เพือการสนุกสนานสามคัคี  และเป็นการ

อนุรักษป์ระเพณีของชาวไทยพวน  ซึงจะจดัเป็นประจาํทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ระหว่างวนัที 

11-13 เมษายน ณ เทศบาลบางปลามา้ (บา้นเกา้หอ้ง) ตาํบลบางปลามา้  

4.2.3  ดา้นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ไดแ้บ่งออกเป็น 3 

ตลาดรวมกนั คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง ภายในแต่ละตลาดมีสถานทีน่าสนใจ ดงันี 

1) ตลาดบน  

มีอายปุระมาณ 74 ปี รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบสถาปัตยกรรมจีนปนไทย คือ ปลูก

เป็นหอ้งไมแ้ถว 2 ชนั คลุมหลงัคาสูง หันหน้าเขา้หากนัประมาณ 20 ห้อง โดยมี พระชาญสุวรรณ

เขต เป็นผูก่้อสร้าง มีสิงทีน่าสนใจใหน้กัท่องเทียวสามารถเยยีมชม ไดแ้ก่  

สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณ 2 ชนั 

ฮู ้ใหญ่โบราณ แต่เดิมชาวบ้านตลาดบนมกัเจ็บไข้ล่มป่วย และเสียชีวิตอยู่บ่อยๆ 

เนืองจากเชือกนัว่าเกิดจากทีเมรุวดัลานคาตงัตรงขา้มกบัตลาด ต่อมาจึงไดใ้หซิ้นแสมาตรวจดูว่าเกิด

จากสาเหตุใด ภายหลงัซินแสไดแ้นะนาํใหส้ร้างฮูขึ้นตงัไวบ้นขือเพือเป็นการแกเ้คล็ด และป้องกนั

ภยัสิงไม่ดีต่างๆ ไม่ให้เข้ามา หลงัจากนันเป็นตน้มาชาวบ้านตลาดบนจึงอยู่อย่างสงบสุขเรือยมา

จนถึงปัจจุบนั 
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สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้พ่อทุ่งแค เดิมเป็นศาลไมเ้ลก็ๆ ยกพืนสูง ต่อมาประมาณปี 2523 

ชาวตลาดไดร่้วมกนับูรณะศาลคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความศกัดิสิทธิทางดา้นการคา้ขาย 

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ไสอ้วั ขนมเปียะ ขนมจนัอบั ตงักุ๋ยกี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.2 ภาพบริเวณตลาดบน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 4.3 ภาพฮูใ้หญ่โบราณ  
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ภาพที 4.4 ภาพศาลเจา้พ่อทุ่งแค 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.5 ภาพผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดบน 
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2) ตลาดกลาง 

เดิมเป็นโรงสีของนายทองดี มีความรํารวยมาก จึงสร้างหอ้งแถวให้เช่า ต่อมาสร้างห้อง

แถวไมเ้พิมเติมประมาณ 10 หลงั รูปแบบการสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน ในอดีตมีท่าเรือทีสาํคญั

ในการขนส่ง ซือขายสินคา้ขา้วสาร อีกทงัยงัมีท่าเรือในการรับส่งชาวบา้นในตลาดรวมถึงหมู่บา้น

ใกลเ้คียงทีตอ้งการเดินทางไปยงัตวัเมืองจงัหวดัสุพรรณบุรี บางกอก (กรุงเทพฯ) ฯลฯ ปัจจุบนัตลาด

กลางมีอายุประมาณ 74 ปี เคยเป็นสถานทีถ่ายภาพยนตร์ ละคร และโฆษณามาแลว้มากมาย เช่น 

เรืององัย,ี 7 ประจญับาน, อยูก่บัก๋ง, แม่เบีย เป็นตน้ สาํหรับสิงทีน่าสนใจของตลาดกลาง ไดแ้ก่ 

โรงสีเก่า (สถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์) 

เครืองพิมพโ์บราณอายรุ่วม 80 ปี (โรงพิมพไ์พโรจน์) 

บา้นสะสมเหลา้เก่าตระกลูหงส์ 

สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม เดิมเป็นศาลเก่าตงัอยูริ่มแม่นาํท่าจีน ก่อสร้างโดยชาว

จีนมีความศรัทธาในความศกัดิสิทธิของเจา้แม่ในเรืองของการคมนาคม เจา้แม่ทบัทิมเป็นเทพแห่ง

ลาํนาํ จึงเชือว่าจะสามารถปกป้องอนัตรายในการเดินทางนาํได ้

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ราดหนา้เจจุ้ก ก๋วยเตียวเรือริมนาํสูตรโบราณ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 4.6 ภาพบริเวณตลาดกลาง 
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ภาพที 4.7 ภาพโรงสีเก่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.8 ภาพเครืองพิมพโ์บราณ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.9 ภาพศาลเจา้แม่ทบัทิม 
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ภาพที 4.10 ภาพผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดกลาง 

 

3) ตลาดล่าง 

เป็นศนูยก์ลางการคา้ขายทีเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต มีอายเุก่าแก่ประมาณ 104 ปี (สร้าง

ประมาณปี พ.ศ.2465 ) สร้างโดยนายบุญรอด เหลียงพานิช เป็นห้องแถวไม้ 2 ชัน แบบ

สถาปัตยกรรมจีนโบราณ สาํหรับสิงทีน่าสนใจในตลาดล่าง ไดแ้ก่ 

หอดูโจร หรือ ป้อมปราบโจร สร้างโดยเถา้แก่บุญรอด เหลียงพานิช เป็นหอคอย

รูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ก่ออิฐถือปู ซึงกวา้งประมาณ 4 เมตร ยาวประมาณ 4  เมตร มี 5 

ชนั ชนับนสุดเป็นดาดฟ้า แต่ละชนับริเวณฝาผนังของทุกดา้นมีรูกลมโต ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 3 

นิว โดยมีพระยารามราชภกัดี เจา้เมืองสุพรรณบุรี ในสมยันันมาเป็นผูท้าํพิธีเปิด เหตุทีสร้างป้อม
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ขึนมาเพราะในระยะนนัพวกโจรหรือทีเรียกว่า “เสือ” หลายคนออกปลน้ฆ่าตามริมนาํท่าจีนเสมอ 

จึงไดส้ร้างป้อมไวส้งัเกตการณ์และมีการเตรียมการป้องกนัการปลน้สะดมของเสือทงัหลายดว้ย ถา้

เสือมาคนจะขึนไปประจาํอยูใ่นป้อมตามชนัต่างๆ เอาปืนส่องยิงตามรูทงั 4 ดา้นของป้อม เพือต่อสู้

กบัเสือทีมาปลน้  

พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 

ของเก่าโบราณบา้นมหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกียง) 

สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ทีจาํลองมาจากศาลเจา้พ่อหลกัเมืองประจาํจงัหวดั

สุพรรณบุรี ซึงเป็นทีเคารพสกัการะของชาวตลาดอยา่งมาก 

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ขนมกะหรีปับ วุน้เสน้ผดัไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.11 ภาพบริเวณตลาดล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.12 ภาพหอดูโจร 

DPU



62 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที 4.13 ภาพทิวทศัน์จากดา้นบนหอดูโจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.14 ภาพพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง  
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.15 ภาพดา้นในพิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 
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ภาพที 4.16 ภาพศาลเจา้พ่อหลกัเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 4.17 ภาพผลิตภณัฑแ์ละสินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดล่าง 

 

4.3  การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง 

4.3.1  สภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

 สาํหรับบริเวณพืนทีตลาดเกา้หอ้งมีผูถื้อกรรมสิทธิรายใหญ่  3 ราย โดยแบ่งได ้ดงันี 
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1 ตลาดล่าง เป็นกรรมสิทธิของนายอุดม ทู้ไพเราะห์ ตังอยู่ตรงข้ามกับบา้นเก้าห้อง 

บริเวณนีเป็นจุดเริมตน้ของตลาดเกา้ห้อง เป็นตลาดแรกทีสร้างขึนในพืนที สร้างโดยนายบุญรอด  

เหลียงพาณิชย ์เศรษฐีชาวจีนในสมยันนั 

2 ตลาดกลาง เป็นกรรมสิทธิของนายศุภชยั  นรานนท์กิจติกุล เดิมเป็นโรงสีของนาย

ทองดี มีความรํารวยมากจึงสร้างหอ้งแถวใหเ้ช่า ซึงโรงสีนีสร้างมาพร้อมๆ กบัตลาดล่าง หลงัจากที

ตลาดล่างและตวัโรงสีเริมเป็นทีรู้จกัจึงมีการสร้างเรือนแถวเพือคา้ขายเพิมขึนในระยะเวลาต่อมา จึง

เกิดตลาดกลางขึนมาอีกแห่งหนึง ปัจจุบนัโรงสีเลิกกิจการไปแลว้ เหลือเพียงเรือนแถวพกัอาศยั 

3 ตลาดบน เป็นกรรมสิทธิของนางสาวสุคนธ ์ ยะมะรัต บริเวณตลาดบนนีเป็นตลาดที

สร้างขึนหลงัสุด โดยพระชาญสุวรรณเขต คือสร้างต่อเนืองมาจากตลาดล่างและตลาดกลาง 

เนืองจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชนในสมยันันส่งผลให้มีการสร้างตลาดเพิมเติมเพือ

รองรับความตอ้งการของประชาชน 

4.3.1.1  ลกัษณะเด่นของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

1) ตลาดเกา้หอ้งเป็นสถานทีท่องเทียวทีมีเอกลกัษณ์วฒันธรรมเฉพาะตวั เป็น

ตลาดเก่าริมนาํทีมีหอ้งแถวเป็นไมส้องชนั 

2) มีเอกลกัษณ์ในการดาํรงวิถีชีวิตและวฒันธรรมแบบดงัเดิม รวมทงัมีการใช้

ภูมิปัญญาของชาวบา้นในทอ้งถิน เช่น หอดูโจร พิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้อง ม่านชกัรอกในห้องแถว   

ฮูโ้บราณ และโรงพิมพแ์บบสมยัก่อน เป็นตน้ 

3) มีพิพิธภณัฑอ์นุรักษบ์า้นไทยพวน ทีเก็บอนุรักษว์ฒันธรรมและวิถีชีวิตของ

ชาวไทยพวนไวต้ังแต่รุ่นบรรพบุรุษ ได้แก่ ประวติัความเป็นมาของชาวไทยพวนชุมชนตลาด        

เกา้หอ้ง อุปกรณ์เครืองมือในการดาํรงชีวิต เรืองราววฒันธรรมและประเพณีทีสาํคญัของชาวไทย

พวน เช่น ประเพณีบุญบงัไฟ 

4) มีสถานทีศกัดิสิทธิทีสามารถมาท่องเทียวและเคารพบูชาได ้เช่น ศาลเจา้พ่อ

ทุ่งแค (ตลาดบน) ศาลเจ้าแม่ทบัทิม (ตลาดกลาง) และ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง (ตลาดล่าง) อนัเป็น

เอกลกัษณ์ทีโดดเด่น สะทอ้นให้เห็นถึงวฒันธรรม ความเชือ และลกัษณะของสังคมประเพณีของ

ชาวชุมชนตลาดเกา้หอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี 

5) สินคา้อาหารทีจาํหน่ายในชุมชนตลาดเกา้ห้อง ส่วนใหญ่คนในชุมชนเป็น

คนทําเอง เนืองจากคนในชุมชนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง ไม่มีการแข่งขันหรือเอาเปรียบ

นกัท่องเทียว 

6) ความอัธยาศัยดีและมีนําใจของพ่อค้า แม่ค้า และคนในชุมชนทีมีต่อ

นกัท่องเทียว 

DPU



65 

“นกัท่องเทียวทีมาส่วนใหญ่ตอ้งการมาเพือพกัผ่อน ดูภูมิทศัน์ ชมหอดูโจร ชมวิถีชีวิต 

ตลาดเก่า ของเก่าของโบราณ และร้านคา้ทีเป็นแบบดงัเดิม” (ผูห้ญิง, อาย ุ54 ปี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.18 ภาพแสดงความคิดเห็นของนกัท่องเทียวต่อชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

 

4.3.1.2  การบริการดา้นการท่องเทียวของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

  1)  ทางเทศบาลตาํบลบางปลามา้จดัให้มีเจา้หน้าทีประจาํศูนยป์ระชาสัมพนัธ์

การท่องเทียวทุกวนั ตงัแต่เวลา 08.30-16.30 น. คอยใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการท่องเทียวในตลาดและ

สถานทีใกลเ้คียง 

  2)  ร้านอาหาร/ขนม/ของฝาก ทีขึนชือของตลาด เช่นราดหน้า ก๋วยเตียวนํา

โบราณ ผดัไทย เป็ดพะโล/้ก๋วยเตียวเป็ด ขนมเปียะ ขนมกะหรีปัป ขนมไข่ปลา ขนมหวานแบบไทย 

ไข่เค็ม ก๋วยเตียวยาํบก ขนมบา้บินมะพร้าวอ่อน ขา้วเกรียบว่าว เสือ/กระเป๋าผา้ ของทีระลึก กระเป๋า

สานเสน้พลาสติก ขา้วเกรียบปากหมอ้ หมีกรอบรสเลิศ ขนมดอกจอก ปลามา้ ปลาช่อน ปลาสลิด

เค็มแดดเดียว เป็นตน้ 

ตลาดเก้าห้องให้บริการช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ช่วงเวลา 

08.00-17.00 น. มีปริมาณนกัท่องเทียวเฉลียต่อวนั 200 คน ถา้เป็นวนัหยดุเทศกาลจะมีมากกว่านี 

“เพราะตลาดเกา้หอ้งอยูใ่กลก้รุงเทพฯ นกัท่องเทียวจึงแวะมาหาของกิน และซือของฝาก 

อยา่งขนมเปียะซึงเป็นทีขึนชือของตลาดเกา้หอ้ง” (ผูห้ญิง, อาย ุ76 ปี) 

4.3.1.3  สภาพปัจจุบนัของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

ปัจจุบนัตลาดเกา้หอ้งมีสภาพเป็นชุมชนพกัอาศยัประมาณ 400 – 500 หอ้งแถว ถึงแมว้่า

จะมีการคา้ยงัคงแทรกตวัอยู ่แต่ก็ไม่คึกคกัเท่าอดีตอยา่งชดัเจน ทาํใหชุ้มชนค่อนขา้ง         เงียบเหงา 

แมจ้ะมีการเปลียนแปลงเส้นทางการคมนาคมจากทางนําสู่ทางบก หากแต่ชาวบ้านก็ยงัคงไม่
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เปลียนแปลงวิถีชีวิตดงัเดิมของตนเองไปมากนกั โดยเฉพาะอาคารส่วนใหญ่ในบริเวณตลาด      เกา้

หอ้งทีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในลกัษณะเรือนแถวไมเ้พือการคา้ขาย โดยแบ่งชนัล่างคา้ขาย ชนั

บนพกัอาศยั มีเพิงคา้ขายแทรกตวัอยู่ ส่วนใหญ่เป็นอาคารทีมีอายุมากกว่า 60 ปี ทียงัคงสภาพและ

บรรยากาศทีเรียบง่ายแบบในอดีต และยงัคงเหลือเป็นย่านพาณิชยกรรมเก่าทีนับวนัหาไดย้ากใน

สงัคมเมือง แต่เนืองจากผา่นการใชง้านมานาน จึงทาํให้ตลาดเริมมีสภาพทรุดโทรมลง มีเพียงการ

ปรับปรุงสภาพอาคารใหอ้ยูใ่นสภาพทีพร้อมใชง้านเท่านนั และการซ่อมแซมอาคารของชาวบา้นซึง

ไม่มีความรู้ทางดา้นสถาปัตยกรรม อาจส่งผลให้รูปแบบอาคารเปลียนแปลงไปจากเอกลกัษณ์เดิม 

เนืองจากการใชว้สัดุอาคารทีอาจไม่กลมกลืนกบัอาคารเดิม แต่ในปัจจุบนัไดมี้การฟืนฟชุูมชนตลาด

เกา้ห้องให้กลบัมาคึกคกัอีกครัง โดยไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเทียวจากภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการเขา้มาดูแล ปรับปรุงภูมิทศัน์ และเพิมสิงอาํนวยความสะดวกต่าง  ๆในบริเวณ

ตลาด เพือจดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม แต่ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทีเป็นวิถีชีวิตแบบดงัเดิม

ของชุมชนตลาดเกา้หอ้งไว ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.19 ภาพสถานทีในชุมชนทีชาํรุดทรุดโทรม 
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ภาพที 4.20 ภาพแสดงภูมิทศัน์ดา้นหนา้ชุมชนตลาดเกา้หอ้งในปัจจุบนั 

 

4.3.2  ลกัษณะการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

 4.3.2.1  ปัจจยัสนบัสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเทียว 

1)  ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากบุคคลสาํคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรี คือ 

ฯพณฯ ท่าน บรรหาร ศิลปอาชา ในการก่อสร้างเขือนและสร้างสะพานขา้มฝังแม่นาํท่าจีนจากตลาด

เกา้หอ้งไปยงัหนา้วดัลานคาและบา้นเกา้ห้อง นอกจากนียงัมีการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบ

ของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง พร้อมทงัคอยกาํกบัติดตามดูแลเป็นระยะ 

“มีหลายหน่วยงานทีเข้ามาสนับสนุนดูแลชุมชนตลาดเก้าห้อง ...และยงัได้รับการ

สนบัสนุนงบประมาณจากคุณบรรหาร ศิลปอาชา ในการก่อสร้างเขือน และสร้างสะพานแขวน เพือ

เพิมจุดเด่นใหก้บัตลาดเกา้หอ้ง” (ผูช้าย, อาย ุ63 ปี)  

2)  ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเทียวทงัจากภาครัฐ และภาคเอกชน ใน

การเขา้มาดูแลเพือพฒันาชุมชนตลาดเกา้หอ้งในดา้นต่างๆ เช่น การประชาสัมพนัธ์ การจดัตกแต่ง

ภูมิทศัน์ การดูแลดา้นการจราจร การจอดรถของนักท่องเทียว รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ

พฒันารูปแบบการจดัการการท่องเทียว โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยพวน ซึงลว้นมีประวติัศาสตร์ 

วิถีวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทีมีอตัลกัษณ์อนัโดดเด่น ควรค่าแก่การฟืนฟอูนุรักษเ์พือ

สืบทอดมรดกวฒันธรรมใหค้งอยูสื่บไปชวัลกูชวัหลาน  

“มีทงัภาครัฐและภาคเอกชน...อยา่งพาณิชยจ์งัหวดัก็ไดเ้ขา้มาพฒันาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง

โดยจดัให้เป็นย่านการคา้ (ตลาดธงฟ้า) และททท.ไดเ้ขา้มาเพือช่วยสนับสนุนประชาสัมพนัธ์ โป

รโมทให”้ (ผูห้ญิง, อาย ุ76 ปี) 
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3)  ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางเทศบาลตาํบลบางปลามา้ ในการเขา้มาคอยดูแล 

เรืองความสะอาด การปรับปรุงภูมิทัศน์ และให้ความร่วมมือในการดาํเนินการจัดกิจกรรมการ

ท่องเทียวในชุมชนอยา่งต่อเนือง 

“ทางเทศบาลไดค้อยเขา้มาดูแลภายในตลาด โดยจดัให้มีการลา้งทาํความสะอาดตลาด

เป็นประจาํทุกวนัศุกร์ และคอยจดัการกิจกรรม เทศกาลต่างๆ ในตลาดเกา้หอ้ง” (ผูห้ญิง, อาย ุ41 ปี) 

4)  ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้อง มีวิถีการดํารงชีวิตทีเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั และความเก่าแก่ของตลาดทียงัคงรักษาแบบดงัเดิมไว ้เป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม

ทีสาํคญั โดยมีวดัเป็นศนูยร์วมในการร่วมกนัจดักิจกรรมของชาวไทยพวน 

5)  ชุมชนจดัตงัพิพิธภณัฑอ์นุรักษบ์า้นไทยพวนขึน เพือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

โดยการเก็บรวบรวมเรืองราวของชาวไทยพวนตงัแต่รุ่นบรรพบุรุษ ทีไดบ่้งบอกแสดงถึงเอกลกัษณ์

วฒันธรรมไทยพวน ไดแ้ก่ ประวติัความเป็นมาของชาวไทยพวน วิถีการดาํรงชีวิต ขนบธรรมเนียม

และประเพณีทีสาํคญัของชาวไทยพวน รวมถึงวิธีการทาํบงัไฟ ซึงเป็นประเพณีทีเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชาวไทยพวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ภาพที 4.21 ภาพพิพิธภณัฑบ์า้นไทยพวน      
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ภาพที 4.22 ภาพเครืองมือในการดาํรงชีวิตของชาวไทยพวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.23 ภาพการทาํบงัไฟของชาวไทยพวน 
 

6) ชุมชนตลาดเกา้ห้องตงัอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํท่าจีน การคมนาคมมีความ

สะดวกสบายทงัทางบกและทางนาํ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.24 ภาพเขือนริมฝังแม่นาํท่าจีน     
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ภาพที 4.25 ภาพสะพานแขวน 

 

4.3.2.2 สิงอาํนวยความสะดวก ในชุมชนตลาดเก้าห้อง ถือได้ว่ามีสิงอาํนวยความ

สะดวกทีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเทียว ดงันี  

1) มีจาํนวนหอ้งนาํทีใหบ้ริการแก่นกัท่องเทียว จาํนวน 3 แห่ง (บริการฟรี)  

2) มีสถานทีจอดรถ ทีมีความปลอดภยั สะดวกสบาย และเพียงพอ  

3) ป้ายบอกสถานทีภายในแหล่งท่องเทียวมีความแข็งแรงและชดัเจน 

4) มีเจ้าหน้าทีประชาสัมพนัธ์ประจําศูนยป์ระชาสัมพันธ์การท่องเทียว 

เพือให้คาํแนะนําและให้ความรู้เกียวกบัการเทียวตลาดเก้าห้องและสถานทีท่องเทียวในจังหวดั

สุพรรณบุรี  

5) การอาํนวยความสะดวกในเรืองของร้านอาหารในตลาด เช่น ร้านอาหาร

ตามสงั ร้านราดหนา้เจจุ้ก วุน้เสน้ผดัไทย ร้านขา้วเกรียบปากหมอ้ ร้านไสอ้วั และยงัมีร้านขนมของ

ฝาก เช่น ขนมเปียะ ขนมกะหรีปับ เป็นตน้ 

6) มีร้านขายของทีระลึก เช่น เสือยดื กระเป๋าเสือผา้ ทีมีสัญลกัษณ์ของตลาด

เกา้หอ้ง โปสการ์ดบรรยากาศตลาดเกา้หอ้ง  

7) มีตู ้ATM ใหบ้ริการกบันกัท่องเทียว  

8) มีลานพืนทีในการทาํกิจกรรมทีกวา้งขวาง เช่น การออกกาํลงักาย เล่นกีฬา 

จดัตลาดนดั และการจดัประเพณีต่างๆ ร่วมกนั เป็นตน้ 

9) มีสถานีอนามยัหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบางปลามา้  

10) มีหอ้งสมุดสาํหรับประชาชนของเทศบาลตาํบลบางปลามา้  

11) มีศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ซึงอยู่บริเวณดา้นหน้าของชุมชน

ตลาดเกา้หอ้ง 
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ภาพที 4.26 ภาพเทศบาลตาํบลบางปลามา้  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 4.27 ภาพลานจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.28 ภาพลานพืนทีในการทาํกิจกรรมต่างๆ  
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ภาพที 4.29 ภาพลานร้านคา้ดา้นหนา้ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที 4.30 ภาพหอ้งสุขา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.31 ภาพศนูยป์ระชาสมัพนัธก์ารท่องเทียว  
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ภาพที 4.32 ภาพสถานีอนามยัตาํบลบางปลามา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.33 ภาพศนูยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4.34 ภาพตูเ้อทีเอม็  
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ภาพที 4.35 ภาพหอ้งสมุดประชาชนเทศบาลตาํบลบางปลามา้ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที 4.36 ภาพป้ายบอกสถานทีภายในแหล่งท่องเทียว 

 

4.3.2.3  ระบบสาธารณูปโภค   

  1)  การคมนาคม  

ตลาดเก้าห้อง อยู่ห่างจากตัวอาํเภอบางปลามา้ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากตัว

จงัหวดัสุพรรณบุรีประมาณ 10 กิโลเมตร ซึงมีเขตติดต่อใน 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัชยันาท จงัหวดั

นครปฐม จงัหวดัอยธุยา จงัหวดักาญจนบุรี การเดินทางมายงัตลาดเกา้หอ้งมี 4 เสน้ทางหลกัๆ ดงันี 

เสน้ทางที 1 เทศบาลตาํบลบางปลามา้-จงัหวดัชยันาท ระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตร 

เป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์  

เส้นทางที 2 เทศบาลตําบลบางปลามา้-จังหวัดนครปฐม ระยะทางประมาณ 100 

กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์  
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เสน้ทางที 3 เทศบาลตาํบลบางปลามา้-จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ระยะทางประมาณ 60 

กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์ 

เส้นทางที 4 เทศบาลตาํบลบางปลามา้-จังหวดักาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 110 

กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางแอสฟัลส์ 

2)  โทรศพัท ์ 

การติดต่อสือสารในเขตชุมชนตลาดเกา้หอ้งและบริเวณใกลเ้คียง อยูใ่นความรับผดิชอบ

ขององค์การโทรศพัท์จงัหวดัสุพรรณบุรี มีทังระบบโทรศพัท์สาธารณะและโทรศพัท์บา้นเรือน

ใหบ้ริการในพืนที 

3)  การระบายนาํ 

ชุมชนตลาดเกา้ห้อง มีการระบายนาํจากบา้นเรือนโดยตรง ผ่านรางระบายนาํและท่อ

ระบายนาํของเทศบาลและเอกชนลงสู่แม่นาํท่าจีน ซึงมีทางระบายนําและท่อระบายนาํผ่านหน้า

สาํนกังานเทศบาลอยูล่อ้มรอบตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง 

4)  การกาํจดัขยะ 

การกาํจัดขยะภายในชุมชนดาํเนินการโดยเทศบาล มีรถเก็บขยะในจุดต่างๆ ทีทาง

เทศบาลนาํถงัขยะไปตงัใหบ้ริการในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

4.3.2.4  ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

1)  ประชาชนขาดความตระหนกัไม่ใหค้วามสาํคญัและไม่ค่อยให้ความร่วมมือ

ในการอนุรักษแ์ละร่วมกนัพฒันาตลาดอยา่งเต็มที เช่น ยงัมีประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ

ในการส่งเสริมตลาดใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมกนัอยา่งเต็มที 

 “ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนในชุมชน...อยากให้เกิดการบูรณาการอย่างจริงจัง” 

(ผูห้ญิง, อาย ุ41 ปี) 

“ความไม่เป็นเอกภาพ ไม่สามารถรวมกนัเป็นกลุ่ม...คนในชุมชนยงัให้ความร่วมมือไม่

เพียงพอ” (ผูช้าย, อาย ุ46 ปี) 

“ขาดความร่วมมือในการจดัการตลาด พูดแลว้ไม่ทาํ ไม่ปฏิบติัดว้ยความเขม้แข็งของ

ผูน้าํในตลาด...ผูน้าํไม่เชือมกบัคนในชุมชน” (ผูห้ญิง, อาย ุ54 ปี) 

2)  ประชาชนมีการแบ่งแยกเป็น 3 กลุ่ม (3 ตลาด คือ ตลาดบน ตลาดกลาง 

ตลาดล่าง) ซึงการใชชี้วิตและการร่วมกิจกรรมจะแบ่งแยกกนัโดยชดัเจน ส่งผลให้การพฒันาขาด

เอกภาพและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

“อยากใหค้นในชุมชนสามคัคีกนั ร่วมมือกนั เพราะเป็นมาแต่ในอดีต ทาํให้การพฒันา

ชา้ มีการแบ่งแยกกนั 3 ตลาด” (ผูช้าย, อาย ุ57 ปี) 
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3)  ตลาดทงั 3 เป็นตลาดเอกชนและมีหลายเจา้ของ ทาํให้หน่วยงานภาครัฐไม่

สามารถเขา้ไปดาํเนินการพฒันาโครงสร้างพืนฐานไดอ้ย่างเต็มที เนืองจากติดขดัในขอ้ระเบียบ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง และความไม่ยนิยอมจากเจา้ของพืนทีในตลาดบางส่วน 

“ดา้นการเมืองทอ้งถิน ยงัมีปัญหา ความคิดเห็นไม่ตรงกนัในการพฒันาระหว่างเจา้ของ

ตลาดและเทศบาล” (ผูห้ญิง, อาย ุ76 ปี) 

4)  ประชาชนทีอาศยัในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอาย ุไม่สามารถร่วมฟืนฟูใน

การเปิดบา้นใหเ้ป็นร้านคา้ได ้และบางร้านคา้ไม่เปิดเป็นประจาํ 

“ร้านคา้/สินคา้นอ้ยไป เป็นเรืองทีนกัท่องเทียวบ่นกนัเยอะ” (ผูช้าย, อาย ุ57 ปี) 

“ร้านคา้บางร้านไม่เปิดเป็นประจาํ” (ผูห้ญิง, อาย ุ57 ปี) 

5)  ป้ายบอกทางของตลาดเกา้หอ้งทียงัไม่ชดัเจน 

“ป้ายบอกทางมีขอ้คิดเห็นมากทีสุด นกัท่องเทียวส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าถึงตลาดเกา้ห้อง

แลว้ มกัจะขบัรถเลยไป” (ผูช้าย, อาย ุ57 ปี) 

6)  การประชาสัมพนัธ์และการเชือมโยงข้อมูลด้านการท่องเทียวกับระดับ

จงัหวดั/ภาค/ประเทศ ยงัไม่ดีพอ 

“การประชาสมัพนัธต่์อโลกขา้งนอกยงัไม่ดีพอ” (ผูช้าย, อาย ุ46 ปี) 

4.3.2.5  ทศันคติและการมีส่วนร่วมของกลุ่มไทยพวนในการจดัการการท่องเทียว 

กลุ่มไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว และเขา้ร่วมดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ มีการจดัแบ่งหน้าที ภายใต้

บทบาทหน้าทีในเขตบริการทีบุคคลเหล่านีจะสามารถให้บริการ โดยมีการจดัตงัคณะกรรมการ

ชุมชนตลาดเกา้หอ้งขึน และแบ่งหนา้ทีกนัรับผดิชอบ ตงัแต่การเตรียมการ การดาํเนินการ และการ

สรุปผลร่วมกนัในการประชุมประจาํเดือน ซึงในแต่ละเดือนจะมีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงาน

เทศบาลตาํบลบางปลามา้ เจา้ของตลาด ผูค้า้ขายในตลาด และชุมชน โดยเทศบาลเป็นเจา้ภาพในการ

ประสานงาน และมีการสรุปผลรายงานแนวทางการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมต่อทีประชุม และ

นาํผลการดาํเนินงานสรุปรายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดัต่อไป 

“มีการบริหารจดัการโดยคณะกรรมการพฒันาตลาดเกา้หอ้ง ร่วมกบัเทศบาลตาํบลบาง

ปลามา้ เพือคอยประสานงานกบัคนในชุมชนใหจ้ดักิจกรรมต่างๆร่วมกนั” (ผูห้ญิง, อาย ุ54 ปี) 

“มีการประชุมร่วมกนัทุกเดือน บางครังมีการไปดูงานนอกสถานทีบา้ง เช่น ทีตลาดนาํ

อมัพวา” (ผูห้ญิง, อาย ุ45 ปี) 

“มีการแสดง การจดักิจกรรมจากคนในชุมชนทุกเดือน...และในแต่ละเดือนก็จะมีจุด

สนใจทีแตกต่างกนัออกไป” (ผูห้ญิง, อาย ุ57 ปี) 
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ภาพที 4.37 ภาพกิจกรรมส่งเสริมและพฒันายา่นการคา้ตลาดเกา้หอ้ง 

 

4.3.2.6  การจดัการทรัพยากรการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและการใชป้ระโยชน ์

1) รณรงคใ์หป้ระชาชนใชน้าํประปาและไฟฟ้าเท่าทีจาํเป็น เพือให้มีทรัพยากร

ไวใ้ชน้านๆ และเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 

2) รณรงค์ให้นําสิงของทีใช้แลว้กลบัมาใชซ้าํได้อีก เช่น เปลียนจากการใช้

ถุงพลาสติกมาเป็นถุงกระดาษ ถุงผา้ ใบตองบรรจุอาหาร เพือเป็นการลดปริมาณการใชท้รัพยากร

และทาํลายสิงแวดลอ้ม เช่น ร้านขายก๋วยเตียวใส่กะลา ร้านขนมไข่ปลาใชใ้บตองห่อ เป็นตน้ 

3) ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการค้าหลีกเลียงสิงของหรือบรรจุภณัฑ์ทีจะสร้าง

ปัญหาขยะหรือมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

4) ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนบริโภคตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจลดการบริโภคทีฟุ่มเฟือย 

4.3.2.7  แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

1) ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณดา้นหน้าตลาด ไดแ้ก่ สร้างสวนหย่อม ศาลาทีพกั

นกัท่องเทียว จุดถ่ายรูป (หอดูโจรจาํลอง) 

2) จดัทาํโมเดลจาํลอง “ตลาดเกา้หอ้ง” 

3) ปรับปรุงระบบประชาสมัพนัธ ์

4) เผยแพร่ประชาสมัพนัธก์ารดาํเนินการต่างๆ ผา่นสืออยา่งต่อเนือง 

5) พฒันาและยกระดับผูป้ระกอบการร้านค้าและร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 

6) จดัใหมี้ลานวฒันธรรมพืนบา้น 

7) จดัทาํพิพิธภณัฑมี์ชีวิต (ยุง้ฉางดราม่า) โดยรวบรวมภาพยนตร์ ละคร ทีมา

ถ่ายทาํภายในตลาดเกา้หอ้งตงัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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8) เชือมโยงตาํนานการท่องเทียวระหว่างตลาดเกา้หอ้ง กบั บา้นเกา้หอ้ง 

9) จดัมุมถ่ายภาพทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของตลาดเกา้หอ้ง    
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บทที 5 

สรุป อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

การศึกษาวิจัยเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีวตัถุประสงค์ในการวิจยั

ทีสาํคญั ดงันี 

1. เพือศึกษาวิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน 

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2. เพือศึกษาการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาด    

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพโดยเนน้การสมัภาษณ์กบัผูใ้หข้อ้มูลที

สาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน นอกจากนียงัเก็บขอ้มลูดว้ยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมเพือเป็นวิธีการเสริม

และเพือตรวจสอบขอ้มลู สาํหรับผลสรุปการวิจยัแบ่งออกไดเ้ป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงันี 

5.1.1  ขอ้มลูทวัไปของผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน  

งานวิจยันีศึกษากลุ่มผูใ้หข้อ้มูลทีสาํคญัหรือผูรู้้ของชุมชน ประกอบดว้ย 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล จาํนวน 3 คน  เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน 

และผูค้า้ขายในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง จาํนวน 10 คน  รวมทงัสิน 16 คน ซึงเป็นบุคคลชาวไทยพวนที

มีความเกียวขอ้งกบัการท่องเทียวของชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปข้อมูลทวัไปของผูใ้ห้ขอ้มูลทีสาํคญัหรือผูรู้้ของ

ชุมชน ดงันี 

ผูใ้ห้ข้อมูลทีสาํคัญหรือผูรู้้ของชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 9 คน มีอายุ

ระหว่าง 40-50 ปี จาํนวน 5 คน รองลงมา ไดแ้ก่ อาย ุ51-60 ปี จาํนวน 4 คน อายุ 61-70 ปี จาํนวน 4 

คน และน้อยทีสุด อายุมากกว่า 71 ปี จาํนวน 3 คน ดา้นตาํแหน่งอาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผูค้า้ขายใน

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง จาํนวน 10 คน รองลงมา ไดแ้ก่ เจา้ของตลาด จาํนวน 3 คน ฝ่ายบริหาร จาํนวน 

1 คน ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 1 คน พนกังานเทศบาล จาํนวน 1 คน ดา้นระยะเวลาทีอาศยั
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อยูใ่นชุมชน ผูใ้หข้อ้มลูทีสาํคญัของชุมชนส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นตลาดเกา้หอ้งมากกว่า 21 ปี จาํนวน 

10 คน รองลงมา ไดแ้ก่ ตาํกว่า 10 ปี จาํนวน 4 คน และ 11-20 ปี จาํนวน 2 คน 

5.1.2  วิถีชีวิต วฒันธรรม และแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนตลาดเกา้หอ้ง 

ดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดเก้าห้อง สามารถทีจะ

จาํแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ทรัพยากรท่องเทียวทางธรรมชาติ และทรัพยากรการเทียวทาง

ศิลปวฒันธรรม  

1) ทรัพยากรท่องเทียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่ แม่นาํท่าจีน เนืองจากชุมชนตลาดเกา้ห้อง

เป็นชุมชนทีตงัอยูติ่ดกบัริมฝังแม่นาํท่าจีน 

2) ทรัพยากรท่องเทียวทางด้านศิลปวฒันธรรม ได้แก่โบราณสถานโบราณวตัถุที

ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน การประกอบอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ งานศิลปหัตถกรรม ความ

เขม้แข็งของชุมชน เป็นตน้  

 5.1.2.1  วิถีชีวิต 

1) ความเป็นมาของชาวไทยพวน คือ กลุ่มชนทีตังถินฐานอยู่ในแควน้เชียง

ขวางหรือบริเวณทีราบสูงในประเทศลาว  มีอาณาเขตติดต่อกบัญวน ไดชื้อว่าพวน และไดอ้พยพมา

อยูใ่นประเทศไทย ซึงชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นสถานทีหนึงที

มีชาวไทยพวนอพยพมาอยูอ่าศยัจนถึงปัจจุบนั 

2) สภาพชุมชนตลาดเกา้ห้อง มีลกัษณะเป็นตลาดไมห้้องแถวเก่าแก่ 2 ชัน 

ตงัอยูริ่มฝังแม่นาํท่าจีน มีอายปุระมาณ 100 กว่าปี ปัจจุบนัตงัอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลบางปลามา้ หมู่

ที 2 ตาํบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3) ภาษา ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้องส่วนใหญ่พูดได้ทงัภาษาไทย

กลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใชภ้าษาไทยกลางพูดกบัคนต่างถิน แต่จะพูดภาษาไทยพวนกับ

กลุ่มชนเดียวกนั ชาวพวนจะมีภาษาทีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ทงัภาษาพดู และภาษาเขียน  

4) การนบัถือศาสนา ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา

พุทธ 

5) อาชีพ ชาวไทยพวนชุมชนตลาดเกา้ห้องในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพคา้ขายเลก็ๆ นอ้ยๆ เนืองจากเป็นอาชีพดงัเดิมทีทาํกนัมาตงัแต่ในอดีต นอกจากนีก็ยงัมีอาชีพ

รับราชการ พนกังานบริษทัต่างๆ และการทาํงานนอกพืนที ไดแ้ก่ เมืองสุพรรณบุรี กรุงเทพฯ เป็น

ตน้  

6) อาหาร ปัจจุบันชาวไทยพวนชุมชนตลาดเก้าห้องยงัคงนิยมปลาร้าเป็น

อาหารหลกั แต่มารุ่นหลงัมกัไม่เป็นทีนิยมเหมือนเมือก่อนมากนัก แต่เมือมีงานบุญก็ยงัคงนิยมทาํ
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ขนมจีน และขา้วหลาม ส่วนอาหารอืนๆ จะเป็นอาหารง่ายๆ ทีประกอบจากพืช ผกั ปลา ทีมีใน

ทอ้งถิน  

5.1.2.2  วฒันธรรม 

1) ชาวไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้อง มีเอกลกัษณ์ในการดาํรงวิถีชีวิตที

ปฏิบติัสืบต่อกันมาตงัแต่ในอดีต ความเป็นอยู่และการใชชี้วิตแบบดังเดิมของคนในชุมชนจึงมี

ลกัษณะ เป็นแบบเรียบง่าย รักสงบ มีอุปนิสัยยิ มแยม้ แจ่มใส โอบออ้มอารี เอือเฟือเผือแผ่ มีนาํใจ 

และมีความผกูพนักนัในระบบเครือญาติ เผา่พนัธุ ์อนัเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองมาชา้นาน 

2) ลกัษณะทีอยู่อาศยัในชุมชนเป็นห้องไมแ้ถว 2 ชนั ทีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

และยงัคงความเป็นแบบดงัเดิมไว ้  

3) มีภาษาพูดทีแสดงถึงความเป็นเอกลกัษณ์ และปัจจุบันยงัคงใช้ในการ

สือสารระหว่างกนัอยู ่ 

4) ยึดมนัในศาสนา มีความผกูพนักบัพระพุทธศาสนาหรือกบัวดัเป็นสําคัญ 

โดยถือวดัเป็นศนูยก์ลางสาํคญัเพือใหค้นในชุมชนไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั 

5) มีสถานทีศกัดิสิทธิไวเ้คารพบูชา ไดแ้ก่ ศาลเจา้พ่อทุ่งแค (ตลาดบน) ศาลเจา้

แม่ทบัทิม (ตลาดกลาง) และ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง (ตลาดล่าง) อนัเป็นเอกลกัษณ์ทีโดดเด่น สะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงวฒันธรรม ความเชือ และลกัษณะของสงัคมประเพณีของชาวชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 

6) มีวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง อนัเป็น

ความภาคภูมิใจของคนในชุมชนทียดึมนักนัมาตงัแต่ในอดีตอย่างเคร่งครัด เช่น ประเพณีทาํบุญกาํ

ฟ้า ประเพณีสงกรานต ์(บุญบงัไฟ) ประเพณีสารทลาว สารทไทย และงานงิว เป็นตน้ ซึงแสดงถึง

ความสมคัรสมานสามคัคีของชาวชุมชน และเมือมีกิจกรรมประเพณีต่างๆ คนในชุมชนจะให้ความ

ร่วมมือและเขา้ร่วมกิจกรรมกนัอยา่งพร้อมเพรียง  

 5.1.2.3  แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ไดแ้บ่งออกเป็น 3 

ตลาดรวมกัน คือ ตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง ภายในแต่ละตลาดมีแหล่งท่องเทียวที

น่าสนใจ ดงันี 

1) ตลาดบน  

สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณ 2 ชนั 

ฮูใ้หญ่โบราณ  

ชกัรอก (ม่านบงัแสงทีสะทอ้น ถึงภูมิปัญญาชาวบา้นในอดีต) 
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สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้พ่อทุ่งแค เดิมเป็นศาลไมเ้ล็กๆ ยกพืนสูง ต่อมาประมาณปี 

2523 ชาวตลาดไดร่้วมกนับูรณะศาลคอนกรีตเสริมเหลก็ มีความศกัดิสิทธิทางดา้นการคา้ขาย 

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ไสอ้วั ขนมเปียะ ขนมจนัอบั ตงักุ๋ยกี 

2) ตลาดกลาง 

โรงสีเก่า (สถานทีถ่ายทาํภาพยนตร์) 

เครืองพิมพโ์บราณอายรุ่วม 80 ปี (โรงพิมพไ์พโรจน์) 

บา้นสะสมเหลา้เก่าตระกลูหงส์ 

สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้แม่ทบัทิม เดิมเป็นศาลเก่าตงัอยูริ่มแม่นาํท่าจีน ก่อสร้างโดย

ชาวจีนมีความศรัทธาในความศกัดิสิทธิของเจา้แม่ในเรืองของการคมนาคม เจา้แม่ทบัทิมเป็นเทพ

แห่งลาํนาํ จึงเชือว่าจะสามารถปกป้องอนัตรายในการเดินทางนาํได ้

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ราดหนา้เจจุ้ก ก๋วยเตียวเรือริมนาํสูตรโบราณ   

3) ตลาดล่าง 

พิพิธภณัฑต์ลาดเกา้หอ้ง 

ของเก่าโบราณบา้นมหาเจริญ (นาฬิกา ตะเกียง) 

สิงศกัดิสิทธิ คือ ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ทีจาํลองมาจากศาลเจา้พ่อหลกัเมืองประจาํ

จงัหวดัสุพรรณบุรี ซึงเป็นทีเคารพสกัการะของชาวตลาดอยา่งมาก 

ของกินทีขึนชือ ไดแ้ก่ ขนมกะหรีปับ วุน้เสน้ผดัไทย 

5.1.3  การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

 5.1.3.1  สภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม  

จากการศึกษาพบว่า มีสภาพเป็นหอ้งไมแ้ถวเก่า 2 ชนั ลกัษณะเป็นชุมชนเพือการคา้ขาย

และพกัอาศยั มีประมาณ 400 – 500 ห้อง ปัจจุบนัไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเทียวจาก

ภาครัฐและภาคเอกชนในการฟืนฟู ดูแล ปรับปรุงภูมิทศัน์ และเพิมสิงอาํนวยความสะดวกต่าง  ๆ

บริเวณโดยรอบตลาด เพือจดัใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม แต่ยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทีเป็นวิถี

ชีวิตแบบดงัเดิมของชุมชนตลาดเกา้หอ้งไว ้  

 5.1.3.2  ลกัษณะการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนชุมชนตลาด

เกา้หอ้ง    

ปัจจยัสนบัสนุนและส่งเสริมแหล่งท่องเทียว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดเกา้ห้อง

ไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากบุคคลสาํคญัของจงัหวดัสุพรรณบุรีในการก่อสร้างเขือน สร้าง

สะพานขา้มฝังแม่นาํท่าจีนและการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณโดยรอบ ไดรั้บการสนับสนุนส่งเสริม
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การท่องเทียวทงัจากภาครัฐและภาคเอกชนในการเขา้มาดูแลเพือพฒันาชุมชนตลาดเกา้ห้องดา้น

ต่างๆ เป็นตน้ 

ดา้นสิงอาํนวยความสะดวกชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาทิ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ต่างๆ ของชุนตลาดเกา้หอ้ง มีระบบไฟฟ้า นาํเพืออุปโภคและบริโภค หอ้งนาํสาธารณะ สถานทีจอด

รถของชุมชนตลาดเกา้ห้อง ความปลอดภยั ระบบสาธารณสุขและสุขาภิบาล การจัดการขยะ 

ร้านอาหารและเครืองดืม ร้านขายสินคา้ทีระลึก สถานีอนามยั ห้องสมุดสําหรับประชาชน ศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ตู ้ATM  และศูนยบ์ริการการท่องเทียว ส่วนใหญ่มีความพร้อมแต่

ตอ้งมีการปรับปรุงและสร้างใหม่ใหมี้ปริมาณเพิมขึนเพือใหบ้ริการนกัท่องเทียวอยา่งเพียงพอ 

ดา้นระบบสาธารณูปโภค สภาพการเขา้ถึงชุมชนตลาดเกา้ห้อง เส้นทางคมนาคม มี

เสน้ทางทีสามารถเขา้ถึงชุมชนไดห้ลายเสน้ทาง โดยมีสภาพถนนเป็นทงัถนนทีสร้างดว้ยคอนกรีต

เสริมเหล็ก และถนนทีลาดดว้ยยางมะตอยตลอดเส้นทาง ยานพาหนะของนักท่องเทียวสามารถ

เดินทางเขา้ถึงชุมชนตลาดเกา้หอ้งไดโ้ดยสะดวกดว้ยรถส่วนตวั หรือสามารถใชบ้ริการรถสาธารณะ

สองแถวทีวิงภายในชุมชน ซึงมีบริการตงัแต่ 06.00 น. – 17.00 น. โดยประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม จากการศึกษาพบว่า 

ประชาชนขาดความตระหนักไม่ให้ความสาํคญัและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์และ

พฒันาตลาดอยา่งเต็มที ตลาดเกา้หอ้งเป็นตลาดเอกชนและมีหลายเจา้ของ ทาํใหห้น่วยงานภาครัฐไม่

สามารถเข้าไปดาํเนินการพฒันาโครงสร้างพืนฐานไดอ้ย่างเต็มที การประชาสัมพนัธ์และการ

เชือมโยงขอ้มลูดา้นการท่องเทียวกบัระดบัจงัหวดั/ภาค/ประเทศ ยงัไม่ดีพอ  

ทศันคติและการมีส่วนร่วมของกลุ่มไทยพวนในการจดัการการท่องเทียว จากการศึกษา

พบว่า ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญักบัการส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิน โดยการสนบัสนุนงบประมาณใน

การจดักิจกรรมและเขา้ร่วมดาํเนินการจดักิจกรรมต่างๆ มีการจดัแบ่งหนา้ที ภายใตบ้ทบาทหนา้ทีใน

เขตบริการทีบุคคลเหล่านีจะสามารถใหบ้ริการ โดยแบ่งหน้าทีรับผิดชอบกนั ตงัแต่การเตรียมการ 

การดาํเนินการ และการสรุปผลร่วมกนัในการประชุมประจาํเดือน ซึงในแต่ละเดือนจะมีการประชุม

ร่วมระหว่างหน่วยงานเทศบาลตาํบลบางปลามา้ เจา้ของตลาด ผูค้า้ขายในตลาด และชุมชน โดย

เทศบาลเป็นเจา้ภาพในการประสานงาน และมีการสรุปผลรายงานแนวทางการจดัการท่องเทียงเชิง

วฒันธรรมต่อทีประชุม และนาํผลการดาํเนินงานสรุปรายงานต่อหน่วยงานตน้สงักดั 

แนวทางการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาทิ ปรับปรุง

ภูมิทศัน์บริเวณดา้นหนา้ตลาด  ปรับปรุงระบบประชาสัมพนัธ์ พฒันาและยกระดบัผูป้ระกอบการ

ร้านคา้และร้านอาหารให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข จดัให้มีลานวฒันธรรม

พืนบา้น จดัมุมถ่ายภาพทีแสดงถึงเอกลกัษณ์ของตลาดเกา้หอ้ง เป็นตน้ 
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5.2  อภิปรายผลการวจิยั  

จากการศึกษาเรือง การจัดการการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมของกลุ่มไทยพวน : 

กรณีศึกษาชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ไดน้าํแนวคิดและหลกัการ

ต่างๆ ทีศึกษาคน้ควา้มาสนบัสนุนในการศึกษาครังนี ใหส้มบูรณ์มากยิงขึน ซึงสามารถอภิปรายผล

การศึกษาตามสภาพการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ 

จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยงานวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ดงันี 

5.2.1  สภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

5.2.1.1  ดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว 

จากผลการศึกษา สภาพการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไทยพวนในชุมชนตลาด เกา้ห้อง 

อาํเภอบางปลามา้ จังหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ชุมชนตลาดเก้าห้อง มีแหล่งท่องเทียวทางด้าน

วฒันธรรมมากมาย มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเอง อาทิ เช่น สถานทีสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

สถาปัตยกรรมเรือนไมโ้บราณ โรงสีเก่า พิพิธภณัฑ์ตลาดเกา้ห้อง ศาสนสถานต่างๆ ซึงมีประวติั

ความ เป็นมาทีเก่าแก่ ทรงคุณค่า ตงัแต่ครังอดีตกาลของชุมชนตลาดเกา้ห้อง เช่น สิงศกัดิสิทธิ

ประจาํทงั 3 ตลาด ไดแ้ก่ ตลาดบน ศาลเจา้พ่อทุ่งแค ตลาดกลาง ศาลเจา้แม่ทบัทิม และตลาดล่าง 

ศาลเจา้พ่อหลกัเมือง จดัว่าเป็นสิงศกัดิสิทธิทีควรค่าเคารพ สกัการะของชาวชุมชนตลาดเกา้ห้องใน

ปัจจุบนั และยงัมีขนบธรรมเนียม-ประเพณี และวฒันธรรม ภาษา และวิถีการดาํรงชีวิต ทีต่างจาก

สถานทีอืนๆ แต่ก็มีวฒันธรรม และประเพณีบางอย่างทีไดมี้การรับเอาแบบอย่างมาผสมผสานกนั 

ซึงทาํใหเ้ป็นสิงปฏิบติัสืบต่อกนั มาจนถึงปัจจุบนั เช่น ประเพณีบุญกาํฟ้า ประเพณีสงกรานต์ รดนาํ

ดาํหวั เทศกาลและงานงิว ซึงแหล่งท่องเทียวเหล่านีมีประวติัความเป็นมาทีเก่าแก่ จึงทาํให้เกิดความ

หลากหลายในตา้นการดาํรงชีวิต วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ มากมาย ซึงแตกต่างจาก 

แหล่งท่องเทียวอืนๆ ซึงสิงต่าง  ๆเหล่านีเอง นบัว่าเป็นศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวของชุมชนตลาด

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีมีอยู่แลว้และเป็นทีดึงดูดใจให้นักท่องเทียวเขา้มา

ท่องเทียวไดม้าก ซึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วาลิกา แสนคาํ (2545,  น. 

36) ทีทาํการศึกษาเรือง การพฒันาการท่องเทียวทางวฒันธรรมบา้นเปียงหลวง อาํเภอเวียงแหน 

จงัหวดัเชียงใหม่ ทีกล่าวถึง บา้นเปียงหลวงทีประกอบดว้ยการดาํรงชีวิตอยูร่วมกนัของชนเผ่าต่างๆ 

หลายชาติพนัธุ์ และมีความหลากหลายทางตา้นวฒันธรรม มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทีหลากหลาย มี

แหล่งท่องเทียวทีน่าสนใจทงัแหล่งท่องเทียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเทียวทีมนุษยส์ร้างขึน อีก

ทงั ยงัมีความสวยงามตามธรรมชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเทียวทีสามารถดึงดูดให ้

นกัท่องเทียวเขา้มาท่องเทียวเป็นอย่างมาก และไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบทีเป็นสิงดึงดูดใจของการ

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม อนัไดแ้ก่ 
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1. โบราณคดีและพิพิธภณัฑต่์างๆ 

2. สถาปัตยกรรม สิงปลกูสร้าง รวมถึงซากผงัเมืองในอดีต 

3. ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ประเพณี และเทศกาลต่างๆ 

4. ความน่าสนใจทางดนตรี 

5. การแสดงละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 

6. ภาษาและวรรณกรรม 

7. ประเพณีความเชือทีเกียวขอ้งกบัศาสนา 

8. วฒันธรรมเก่าแก่โบราณ วฒันธรรมพืนบา้น หรือวฒันธรรมยอ่ย 

5.2.1.2  ดา้นสิงอาํนวยความสะดวก 

จากผลการศึกษาพบว่า สิงอาํนวยความสะดวกขันพืนฐานทีจาํเป็นทีมีไวบ้ริการ 

นักท่องเทียว อนัไดแ้ก่ ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก การเดินทาง ศูนยบ์ริการขอ้มูลทางการ

ท่องเทียว และในดา้นอืนๆ ส่วนใหญ่มีเพียงพอแก่ความตอ้งการของนักท่องเทียว แต่จะพบบาง

ประเด็นเลก็นอ้ยทีเป็นปัญหา กล่าวคือ ในดา้นของร้านคา้/ร้านอาหารมีค่อนขา้งน้อย ดา้นการดูแล

รักษาความสะอาด ความปลอดภยั ของสถานทีบางส่วนตามแหล่งท่องเทียวต่างๆ และยงัพบว่า มี

ป้ายบอกทางเขา้ทียงัไม่ชดัเจน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วาลิกา แสนคาํ (2545,  น. 36) ที

ทาํการศึกษาเรืองการพฒันาการท่องเทียวทางวฒันธรรมบา้นเปียง หลวง อาํเภอเวียงแหน จงัหวดั

เชียงใหม่ ทีกล่าวในดา้นสิงอาํนวยความสะดวกขนัพืนฐานทีจาํเป็นต่อการท่องเทียวว่าบา้นเปียง

หลวงมีระบบสาธารณูปโภคครบถว้น เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเทียว แต่ควรจะปรับปรุงดา้น

สิงอาํนวยความสะดวกเบืองตน้ เช่น ศนูยบ์ริการขอ้มลูทางการท่องเทียว และป้ายบอกทางเขา้แหล่ง

ท่องเทียว รวมถึงการเปิดร้านขายสินคา้ เป็นสาเหตุให้การท่องเทียวของชุมชนตลาดเกา้ห้อง ยงัไม่

เป็นทีดึงดูดนกัท่องเทียวเท่าไหร่นกั 

5.2.1.3  ดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว 

จากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตลาดเก้าห้อง มีสภาพการเดินทางเข้าถึงยงัแหล่ง

ท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ไดมี้การพฒันาปรับปรุงให้ดีกว่าแต่ก่อนเป็นอนัมาก กล่าวคือ สภาพถนน

ส่วนใหญ่ดี ระบบไฟฟ้าเขา้ถึงยงัแหล่งท่องเทียว ขอ้มูลบริการทางการท่องเทียวมีความเหมาะสม 

สามารถใชเ้ป็นเครืองชีนาํทางการท่องเทียวได ้ในดา้นระบบคมนาคมขนส่งโดยสารทีมีไวบ้ริการ

แก่นกัท่องเทียวมีเพียงพอ และชุมชนตลาดเกา้หอ้งยงัเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีอยู่ใกลก้บั

กรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงไดห้ลายเส้นทาง เป็นการสะดวกต่อการท่องเทียว ซึงสอดคลอ้งกับ

การศึกษาของ  เบญจา จนัทร (2545,  น. 14-17) ทีทาํการศึกษาแนวทางการพฒันาตลาดดอนหวาย 

อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ให้เป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
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ชุมชน ทีกล่าวถึงดา้นการเข้าถึงยงัแหล่งท่องเทียวว่า หากมีการเข้าถึง (Accessibility) แหล่ง

ท่องเทียว โดยไม่ลาํบาก ถา้สามารถเดินทางเขา้ไปไดห้ลายเส้นทางยิงดี ถา้ระยะทางไกลจะทาํให้

เสียเวลาและค่าใชจ่้ายสูงวตัถุประสงคใ์นการจดังานเพือเป็นการอนุรักษ์ฟืนฟูส่งเสริมและเผยแพร่

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของชาวสกลนครและเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่

ผลิตภณัฑ ์

5.2.2  การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมไทยพวนชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

5.2.2.1  ปัญหาและอุปสรรคการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

 1)  ปัญหาและอุปสรรคดา้นสิงดึงดูดใจทางการท่องเทียว    

จากการศึกษาพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่ประทับใจทีได้มาสัมผสัว ัฒนธรรม 

ประเพณีวิถีชีวิต กิจกรรมพืนเมือง การดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัของคนในชุมชนตลาดเกา้ห้องทีมีความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของตนเองมาช้านาน ตลอดจนความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมแบบ

ดงัเดิมของตลาด ซึงทาํให้นักท่องเทียวไดรั้บความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก นอกจากนี

นกัท่องเทียวยงัไดเ้ยยีมชมพร้อมทงัซือของฝากของทีระลึกจากร้านคา้ในชุมชนตลาดเกา้ห้องทีเคย

เปิดคา้ขายกนัมาตงัแต่ในสมยัอดีตอีกดว้ย  

แต่พบว่ายงัมีปัญหาบางประการคือ ปัญหาร้านค้า/ร้านอาหารทีค่อนขา้งน้อย หรือ

ร้านคา้บางร้านไม่เปิดเป็นประจาํ และปัญหาอืนๆ เช่น การไม่ใหค้วามสาํคญัและไม่ใหค้วามร่วมมือ

กนัอยา่งเต็มทีในดา้นการดูแล รักษา ทาํนุบาํรุง แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรม ซึงปัญหาเหล่านีเอง

เป็นสาเหตุใหก้ารท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้ห้อง ยงัไม่เป็นทีดึงดูดให้นักท่องเทียว

เขา้มาเยอืนเท่าทีควร และสิงทีควรคาํนึงถึงคือดา้นความสะอาดของแหล่งท่องเทียว ความปลอดภยั

ในการท่องเทียวและการโฆษณา ประชาสมัพนัธด์า้นการท่องเทียวเชิง วฒันธรรมให้เป็นทีรู้จกัมาก

ขึน และควรให้มีความหลากหลายทางกิจกรรมเพือดึงดูดใจนักท่องเทียว เช่นเดียวกันกับผล

การศึกษาของ  ประกอบศิริ ภกัดีพินิจ (2545,  น. 23) ไดศึ้กษาศกัยภาพการจดัการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมของชุมชนริมกวา๊นพะเยา : กรณีศึกษาชุมชน บา้นร่องไฮ ตาํบลแม่ใส อาํเภอเมืองจงัหวดั

พะเยาได้กล่าวถึงเรืองความรู้เบืองต้นเกียวกับบ้านร่องไฮ สรุปสาระว่า “การท่องเทียวทาง

วฒันธรรมมีวตัถุประสงค์ก็เพือสร้างความคุน้เคยกบัประชาชนในทอ้งถินอืนๆ หรือประเทศอืนๆ 

เพือให้เขา้ใจและซาบซึงต่อวฒันธรรมของประชาชนเหล่านัน ดงันัน การท่องเทียวจึงเป็นการ

ก่อใหเ้กิดความรู้ และการติดต่อสือสาร ซึงมีความสาํคญัอยา่งยงิต่อการสร้างความเขา้ใจของคนทงั

โลกเขา้ดว้ยกนั อนัจะนาํไปสู่สนัติสุขในการอยู่ร่วมกนัทงัปัจจุบนัและอนาคต” วิถีชีวิตของสังคม

ในอดีตทีผา่นๆ มาทีปรากฏใหเ้ห็น เช่น แบบบา้น งานหตัถกรรม เครืองมือ เครืองใชใ้นการทาํมาหา

กิน และการแต่งกาย เป็นตน้ สิงทีทาํให้แหล่งท่องเทียวเหล่านีโดดเด่นก็คือ การทีนักท่องเทียว
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สามารถเพิมพนูประสบการณ์ ความรู้และมุมมองทางดา้นวฒันธรรมทีกวา้งไกล “ไม่ว่าจะเป็นเรือง

ของความงาม สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ” 

2)  ปัญหาและอุปสรรคดา้นสิงอาํนวยความสะดวก  

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นสิงอาํนวยความสะดวกทีพบไดแ้ก่ ปัญหาดา้นร้านคา้/

ร้านอาหารทีมีค่อนขา้งนอ้ย ปัญหาดา้นป้ายบอกทางเขา้ทีมีขนาดเลก็และไม่ชดัเจน ปัญหาดา้นการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธแ์หล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมทีเด่นชดั ปัญหาดา้นความสะอาดของร้านคา้

บางร้าน ปัญหาด้านสถานทีภายในบางส่วนทีชาํรุด และยงัไม่ได้รับการซ่อมแซม แก้ไข ซึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  เบญจา จนัทร (2545,  น. 14-17) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาตลาด

ดอนหวาย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน งานประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น การแสดงวฒันธรรม สินคา้พืนเมือง การ

แต่งกาย ภาษา ชนเผา่ สวนสนุก สวนสตัว ์แหล่งท่องเทียว เป็นตน้ แหล่งท่องเทียวควรมีสิงดึงดูดใจ 

(Attraction) ให้นักท่องเทียวเข้าไปเยียมชม ได้แก่ สถานทีทีมีความสําคัญทางวัฒนธรรม 

ประวติัศาสตร์เทศกาลต่างๆ มีสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity & Facilities) ให้นักท่องเทียว 

ไดแ้ก่ ทีพกัร้าน อาหาร ทีจอดรถ ร้านคา้ ถนน และสวนสาธารณะ และมีการเขา้ถึง (Accessibility) 

แหล่งท่องเทียวโดยไม่ลาํบาก 

3)  ปัญหาและอุปสรรคดา้นการเขา้ถึงแหล่งท่องเทียว  

จากการศึกษาพบว่า ปัญหาดา้นการเขา้ถึงทีนักท่องเทียวประสบ คือ ป้ายบอกทางทีมี

ขนาดเลก็และไม่ค่อยชดัเจนนกั ทาํใหน้กัท่องเทียวทีขบัรถยนตม์าเองขบัรถเลยแหล่งท่องเทียว และ

ไม่ทราบว่าถึงแหล่งท่องเทียวชุมชนตลาดเกา้หอ้งแลว้ เป็นปัญหาทีนกัท่องเทียวประสบกนัเยอะ ซึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  เบญจา จนัทร (2545,  น. 14-17) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาตลาด

ดอนหวาย อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม ดา้นแหล่งท่องเทียวควรมีสิงดึงดูดใจ (Attraction) ให้

นกัท่องเทียวเขา้ไปเยยีมชม ไดแ้ก่ มีสิงอาํนวยความสะดวก (Amenity & Facilities) ใหน้กัท่องเทียว 

ไดแ้ก่ ทีพกัร้าน อาหาร ทีจอดรถ ร้านคา้ ถนน และสวนสาธารณะ และ มีการเขา้ถึง (Accessibility) 

แหล่งท่องเทียวโดยไม่ลาํบาก 

5.2.2.2  ทศันคติและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

จากการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมการท่องเทียวเป็นสิงทีทาํรายไดใ้หก้บัชุมชนตลาด 

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี และยงัเห็นว่าวิถีชีวิตและวฒันธรรมทอ้งถินจากอดีต

จนถึงปัจจุบนัมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมมาก คนในชุมชนควรอนุรักษ์วฒันธรรมแบบดงัเดิมไว ้
เพราะการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีแบบดงัเดิมไวเ้ป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเทียว ทาํ
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ให้เกิดการจา้งงานและการกระจายรายได ้และคนในทอ้งถินเองก็จะไดรั้บผลประโยชน์จากการ

ท่องเทียว  
การพัฒนาการท่องเทียวเชิงว ัฒนธรรมไทยพวนในชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอ             

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี จึงเปรียบเสมือนการพฒันาอาชีพและสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนใน

ทอ้งถินทงัทางตรงและทางออ้ม ก่อให้เกิดการขยายตวัของสาขาการผลิตต่างๆ ทีผลิตจากวสัดุ

ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดความภูมิใจในศิลปวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถินตนเองซึงเป็นสิง

ดึงดูดความสนใจของนกัท่องเทียวดว้ย มีความตอ้งการให้นักท่องเทียวเดินทางเขา้มาท่องเทียวใน

ชุมชนเป็นจาํนวนมาก และมีความเห็นดว้ยเป็นอย่างมากให้จดักิจกรรมเพือการท่องเทียวและงาน

เทศกาลต่างๆขึน เนืองจากว่าประชาชนเห็นว่าเป็นการสร้างรายไดแ้ก่คนในทอ้งถินซึงสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ  รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544,  น. 13) ไดศึ้กษาแนวทางการพฒันาเพือเพิมศกัยภาพ

หมู่บา้นวฒันธรรมเพือการท่องเทียว : กรณีศึกษาบา้นหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี 

ไดก้ล่าวถึงว่า ประเทศไทยเป็นหนึงในหลายประเทศทีมีความสวยงามทางธรรมชาติวฒันธรรม อนั

เก่าแก่ทีถูกถ่ายทอดและสั งสมกนัมา กิจกรรมการจดัการท่องเทียว จึงเป็นกิจกรรมหนึงทีไดรั้บ

ความนิยมและไดรั้บการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนจาํนวนมาก เพราะเป็นกิจกรรมทีสร้าง

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมจาํนวนมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานและกระจายรายได้ การ

พฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ ทาํใหกิ้จกรรมการท่องเทียวนนัเป็นถูกใช้

เป็นกลยุทธ์หนึงของรัฐในการสร้างรายได้เพือเข้าประเทศ การพฒันาประเทศ ด้วยทาํเลทีตัง

วฒันธรรมในความหมายทีเป็นวิถีชีวิตของมนุษยที์เกิดจากระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั

มนุษย ์รูปแบบการจดัการท่องเทียวทางวฒันธรรมทีชุมชนตอ้งการและคิดว่าจะส่งผลทาํใหส้ามารถ

เป็นหมู่บา้นวฒันธรรมเพือการท่องเทียวทียงัยนืไดน้ัน ชุมชนตอ้งการทีจะบริหารจดัการท่องเทียว

ดว้ยตนเอง 

แต่จากการศึกษายงัพบ ปัญหาขาดความร่วมมือกนัในการกาํหนดกิจกรรมและนโยบาย

การท่องเทียวต่างๆ ขาดความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน โดยคนในชุมชนยงัมีการแบ่งแยกกนัเป็น 

3 ตลาด คือ ตลาดบน ตลาดกลาง ตลาดล่าง อีกทงัยงัขาดความร่วมมือกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการวางแผนการท่องเทียวการจดักิจกรรมหรืองานประเพณีในชุมชนอยา่งจริงจงัและต่อเนือง  
 

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานและผูที้เกียวขอ้ง 

1. หน่วยงานในทอ้งถินทีเกียวขอ้ง ควรทาํการประสานงานการจดัการดา้นการบูรณะ 

ทาํนุบาํรุงสภาพแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดั
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สุพรรณบุรี ให้สะอาดและสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิงแหล่งท่องเทียวด้านวฒันธรรมทีเก่าแก่

คู่บา้นคู่เมือง ตลอดจนใหก้ารสนบัสนุนการอนุรักษ์ความเป็นเอกลกัษณ์ ดา้นวฒันธรรม ประเพณี

ไทยพวนเฉพาะของชุมชนตลาดเกา้หอ้งอยา่งจริงจงั เพือใหช้นรุ่นหลงัไดท้าํการศึกษาต่อไป 

2. ควรคาํนึงถึงดา้นความปลอดภยัในการท่องเทียวอยา่งเคร่งครัด ควรใหค้วามใส่ใจใน

ดา้นการอาํนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเทียวให้มากขึน เช่น การจดัศูนยบ์ริการตอ้นรับ

นกัท่องเทียว การจดัการดูแลดา้นความสะอาด และความปลอดภยัของห้องนาํสาธารณะตามแหล่ง

ท่องเทียวต่างๆ การใหบ้ริการขอ้มลูและข่าวสารทางการท่องเทียวสาํหรับชุมชน 

3. ควรให้ความสาํคัญ และการสนับสนุนในเรืองการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของ

ชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี อย่างจริงจงัและเด่นชดั เช่น การจดัทาํ

ป้ายบอกทางแหล่งท่องเทียวให้ชัดเจนมากยิ งขึน การให้การสนับสนุนด้านการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ การจัดทาํกลยุทธ์ด้านต่างๆ เพือให้นักท่องเทียวได้ทราบถึงการท่องเทียวเชิง

วฒันธรรมในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ทีน่าสนใจใหม้ากขึน 

 5.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับประชาชนในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง  

1. ควรส่งเสริมใหค้วามรู้เพือการจดัการการท่องเทียวแก่คนในชุมชนตลาดเกา้ห้องทุก

เพศทุกวยั และสนับสนุนการดาํเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มชุมชนทีจะสามารถส่งเสริมการ

ท่องเทียวไดอ้ย่างต่อเนือง เพือให้คนในชุมชนไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาวฒันธรรมทอ้งถิน 
ศิลปหตัถกรรม งานประเพณี โบราณสถานต่างๆ และสิงแวดลอ้มทอ้งถินใหม้ากขึน 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้การรักษาไวซึ้งมรดกทางวฒันธรรม โดยเริมจากการรู้จกัตนเอง 

รู้จกัพืนที รู้จกัวิถีชีวิตอนัเป็นรากเหงา้ของชุมชนการอยูอ่าศยั การดาํรงชีพจากรุ่นสู่รุ่น การเขา้มามี

ส่วนร่วมในพิธีกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัคนรุ่นหลงัรู้จกัหวงแหนมรดก

วฒันธรรม อีกทงัยงัชีใหเ้ห็นถึงสาเหตุทีทาํใหว้ฒันธรรมทอ้งถินเสือมหายไป 
3. สนับสนุนการดาํเนินงานหรือกิจกรรมของกลุ่มชุมชนตลาดเกา้ห้อง ทีจะสามารถ

ส่งเสริมการท่องเทียวไดอ้ยา่งต่อเนือง และควรส่งเสริมเพือพฒันาศกัยภาพของบุคลากรในชุมชน

เพือรองรับการพฒันาการท่องเทียวและการจดัการทีดี อาจมีการศึกษาดูงานให้แก่ผูน้าํชุมชนดา้น

การจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของหมู่บา้นทีประสบความสาํเร็จในการใชว้ฒันธรรมเป็นจุด

ขายและการอนุรักษ์ควบคู่กนัไป เพือให้ชุมชนไดรั้บความรู้และเกิดแนวคิดในการจดัการนาํมา

พฒันาการท่องเทียวในทอ้งถินของตนได ้
4. สร้างการจดัการภายในชุมชนตลาดเกา้ห้องทีดี เป็นสือกลางระหว่างชาวบา้นกบั

ภาครัฐ เพือใหเ้สมือนว่าคนในชุมชนทุกคนทงัคนรุ่นใหม่และคนสูงอายุมีส่วนร่วมในการวางแผน
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กาํหนดนโยบายต่างๆ ดว้ย สิงทีสาํคญั คือ การสนบัสนุนแนวคิดในการพึงตนเอง การมีส่วนร่วม

และการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั 
5. ควรให้คนในชุมชนหรือตัวแทนชุมชนตลาดเกา้ห้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจก่อนจะมีการจดักิจกรรมใดๆ หรือการเปลียนแปลงใดๆทีจะเกิดขึนในชุมชน และเจา้ของ

ชุมชนควรเป็นผูที้สามารถกาํหนดและตดัสินใจการรองรับการเขา้มาของนักท่องเทียวได้ เพราะ

เจา้ของชุมชนจะทราบถึงจุดดอ้ยของชุมชน หรือปัญหาทีมกัจะเกิดขึนไดเ้ป็นอย่างดี ดงันันการให้

ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจจะเป็นการป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ

ทีเคยมีในชุมชนไดดี้ 
6. ประชาชนในชุมชนตลาดเก้าห้องควรให้ความร่วมมือในดา้นการเป็นอาสาสมคัร

ทางการท่องเทียว ใหค้วามร่วมมือในดา้นการอาํนวยความสะดวกแก่นกัท่องเทียวทีเขา้มาท่องเทียว

เชิงวฒันธรรมในแต่ละชุมชน และใหค้วามร่วมแรงร่วมใจในดา้นการสอดส่องดูแลความปลอดภยั

ในการท่องเทียวแก่นกัท่องเทียว 
 5.3.3  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเรืองศกัยภาพของแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรมอืนๆ ในเขตพืนที

ชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี หรือพืนทีอืนๆ ในอาํเภอใกลเ้คียง และ

แนวทางการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

2. ควรทาํการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของไทยพวน

ชุมชนอืนๆ เพือนาํมาเปรียบเทียบใหไ้ดค้าํตอบทีหลากหลายและน่าสนใจยงิขึน 

3. ควรศึกษาในเรืองการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพฒันาการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม 

ในเขตชุมชนตลาดเกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
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แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ชุดท ี1  

สําหรับฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าของตลาดเก้าห้อง 

คาํชีแจง แบบสมัภาษณ์ชุดนีมีทงัหมด 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที 1 ขอ้มลูพืนฐานผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ส่วนที 2 ขอ้มลูสภาพแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอ

บางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ส่วนที 3 ลกัษณะการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้อง 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

 

ส่วนท ี1 ขอ้มลูพืนฐานผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ชือ-นามสกุล........................................................................................................................................ 

อาย…ุ……………………………………………………………………………………………...... 

อาชีพ................................................................................................................................................... 

โทรศพัท ์(ถา้มี)................................................................................................................................... 

 

ส่วนที 2 ข้อมูลสภาพการจดัการแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาด               

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1. ประวติัความเป็นมา ตาํนานแหล่งท่องเทียว (ผูก่้อตงั/เหตุการณ์สาํคญั/จุดเด่นแหล่ง

ท่องเทียว) มีความเป็นมาอยา่งไร 

2. การจดักิจกรรมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวนมีอะไรบา้ง 

3. ลกัษณะเด่นหรือความมีชือเสียงของชุมชนตลาดเกา้ห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดั

สุพรรณบุรี ในภาพรวมเป็นอยา่งไร 

4. ใน 1 ปีทีผา่นมาท่านใหบ้ริการการท่องเทียว ในช่วงเวลาใดมากทีสุด 

5. ปริมาณนกัท่องเทียว ทีเดินทางมาท่องเทียว เฉลียต่อวนักีคน 

6. ความพร้อมของสิงอาํนวยความสะดวกมีเพียงพอสาํหรับนกัท่องเทียวหรือไม่ 

7. ท่านคิดว่า แหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของตลาดเกา้หอ้ง ประสบความสาํเร็จไดเ้พราะ

ปัจจัยสาเหตุอะไร อย่างไร และมีปัจจยัสนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเทียว และสิงอาํนวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเทียว (ร้านอาหาร, ผลิตภณัฑสิ์นคา้พืนเมือง, โรงแรม, การแลกเปลียนเงินตรา, 

การขายของทีระลึก, สิงแวดลอ้ม ฯลฯ) หรือไม่, อะไรบา้ง  

 

DPU



96 
 

ส่วนที 3 ลกัษณะการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้อง 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1. ในการจดัการการท่องเทียวในพืนทีชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอบางปลามา้ จังหวดั

สุพรรณบุรี มีการใหบ้ริการ การอาํนวยความสะดวกต่างๆ หรือไม่ (ถา้มีบริการอะไรบา้ง) 

2. เสน้ทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเทียวมีความสะดวกหรือไม่ 

3. มีการใหบ้ริการทีพกัสาํหรับนกัท่องเทียวหรือไม่ (ระบุแหล่งทีพกั) 

4. มีมาตรการทาํนุบาํรุง อนุรักษ ์ดูแลรักษาแหล่งท่องเทียวอยา่งไร 

5. การท่องเทียวในพืนทีชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ก่อให้เกิดการกระจายรายไดใ้นทอ้งถิน หรือ

เกิดผลประโยชน์ต่อสงัคมรอบขา้งหรือไม่ 

6. ลกัษณะของการบริหารการจดัการของแหล่งท่องเทียว ไดรั้บการขึนทะเบียนหรือรับรอง

จากหน่วยงานใดหรือไม่ 

7. ในการจดัการการท่องเทียวเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืนทีบา้งหรือไม่ 

อยา่งไร มีปัญหาของประชาชนทีเขา้มามีส่วนร่วมหรือไม่ อยา่งไร  

8. ในการบริการการจดัการการท่องเทียวในขณะนี มีหน่วยงานภาครัฐในทอ้งถิน (องค์การ

บริหารส่วนตาํบล / กลุ่มชาวบา้น) เขา้มามีส่วนร่วมบา้งหรือไม่อยา่งไร 

9. ท่านมีความตอ้งการการสนบัสนุนจากภาครัฐหรือจากชุมชน ในการบริหารจดัการการ

ท่องเทียวในพืนทีชุมชนตลาดเกา้หอ้งบา้งหรือไม่ อยา่งไร 

10. เงินทุนในการดาํเนินงาน/บริหารจดัการแหล่งท่องเทียว/กิจกรรมท่องเทียวส่วนใหญ่มา

จากทีใด 

11. ในการดาํเนินงานทีผา่นมามีปัญหาขาดเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่ 

12. แนวทางการแกปั้ญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียนแกด้ว้ยวิธีการใด 

13. ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ พบปัญหาใดบา้งและท่านมีความต้องการพฒันาในเรือง

ใดบา้ง 

14. รูปแบบกิจกรรมท่องเทียวเชิงวฒันธรรมทีตอ้งการเพิมเติม มีลกัษณะอยา่งไร 
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แบบสัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ชุดท ี2  

สําหรับผู้ค้าขายในชุมชนตลาดเก้าห้อง 

ส่วนที 1 ขอ้มลูพืนฐานผูใ้หส้มัภาษณ์ 

ชือ-นามสกุล....................................................................................................................................... 

อาย…ุ……………………………………………………………………………………………...... 

อาชีพ................................................................................................................................................... 

โทรศพัท ์(ถา้มี)................................................................................................................................... 

 

ส่วนที 2 ขอ้คิดเห็นดา้นความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและความตอ้งการ

การมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาดเกา้ห้อง 

อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1. ท่านมีความรู้เรืองการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมหรือไม่ 

2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร จากการปลูกฝังจิตสาํนึกคนในชุมชนให้อนุรักษ์วฒันธรรม

ประเพณีและวิถีชีวิตดงัเดิมของชาวไทยพวนไวใ้หไ้ดม้ากทีสุด 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต อาชีพดงัเดิมของชุมชนกลุ่ม

ไทยพวนของท่านหรือไม่   

4. ตลาดร้อยปีเกา้หอ้ง เป็นส่วนหนึงทีนาํรายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวท่านใช่หรือไม่ เพราะอะไร 

5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรกบัแหล่งท่องเทียวในชุมชนตลาดเกา้หอ้ง 

6. ท่านคิดว่าจากสภาพปัจจุบนั ชุมชนตลาดเกา้ห้องมีความเหมาะสมทีเอือประโยชน์ต่อ

การเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนไดห้รือไม่ 

7. ท่านมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการจดัการท่องเทียวชุมชนตลาดเกา้หอ้งอยา่งไร 

8. ท่านตอ้งการการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทียวชุมชนตลาดเกา้หอ้งหรือไม่ 

9. ท่านทราบหรือไม่ว่า นกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียวในชุมชนตลาดเกา้ห้อง ส่วนใหญ่มีความ

ตอ้งการดา้นใดบา้ง 

10. ปัจจุบนัท่านมองว่านกัท่องเทียวทีเขา้มาเทียวชุมชนตลาดเกา้หอ้ง ประสบปัญหาดา้นใด

มากทีสุด 

11. ปัญหาทีท่านพบในการจดัการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาด

เกา้หอ้ง มีอะไรบา้ง ใหเ้รียงลาํดบัปัญหาทีสาํคญัหรือจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเร่งดว้นมากทีสุด-น้อยทีสุด 

และจะแกปั้ญหาอยา่งไร  
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12. ความคาดหวงัของท่าน ท่านตอ้งการอยากจะใหมี้การพฒันาชุมชนเพือเอือประโยชน์ต่อ

การเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของชุมชนหรือไม่ 

13. ถา้ท่านไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมชุมชนตลาดเกา้

หอ้ง ท่านอยากจะพฒันาอะไร เป็นการเร่งด่วนทีสุด 

14. ท่านต้องการให้มีการจัดกิจกรรมการท่องเทียวเสริมในพืนทีชุมชนตลาดเก้าห้อง

หรือไม่ (ถา้มีอยากไดใ้นลกัษณะใด) 

 

ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะ เพือการจดัการการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของกลุ่มไทยพวน ชุมชนตลาด 

เกา้หอ้ง อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการจดัการโครงสร้างพืนฐานดา้นการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมของ

ไทยพวนอยา่งไร 

2. ท่านตอ้งการใหมี้การพฒันาดา้นกิจกรรมการท่องเทียวเชิงวฒันธรรมอยา่งไร 

3. ดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั ควรมีรูปแบบและลกัษณะอยา่งไร 

4. ดา้นการบริหารจดัการควรมีรูปแบบหรือลกัษณะอยา่งไร 

5. สิงทีท่านตอ้งการอยากใหมี้การพฒันา หรือจดัการอยา่งเร่งด่วนคือเรืองใด 
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แบบบันทกึการสังเกตในแหล่งท่องเทียว 

ชุมชนตลาดเก้าห้อง อาํเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี 

สิงอาํนวยความสะดวกและการบริการในแหล่งท่องเทียว 

ป้ายบอกทางเข้าถงึ 

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

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

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

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

สิงชีบ่งว่ามาถงึจุดท่องเทยีว 

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

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

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

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

ศูนย์ข้อมูลนกัท่องเทียว 

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

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

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

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

ห้องสุขา 

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

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

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

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

ร้านอาหารและเครืองดืม 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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ร้านขายของทีระลกึ 

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

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

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

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

การให้ข้อมูลและการสือความหมายเกยีวกบัแหล่งท่องเทยีว 
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.............................................................................................................................................................

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

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

การกาํหนดเส้นทางเดนิท่องเทยีวในบริเวณนนัและมลีูกศรชีทาง 

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

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

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

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

มมีคัคุเทศก์ท้องถินอธบิาย 

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

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

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

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

การมป้ีายข้อมูลเกยีวกบัโบราณสถานนนั 

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

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

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

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

การมผีงัแสดงภาพรวมของจุดท่องเทียว 

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

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