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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ไทยพวนกับกลยุทธ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ”
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ
คือ (1) เพื่อศึกษาทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม
ของชาวไทยพว ทีส่ ามารถน�ำมาใช้เป็นทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (2) เพื่อสร้างกลยุทธ์แนวทาง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการจาก
ทุนภูมปิ ญ
ั ญาและทุนวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ผลการ
วิจัยพบว่า ชาวไทยพวนมีระบบการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน เป็นกลุม่ ทีม่ เี อกลักษณ์ทางชาติพนั ธุแ์ ละมีทนุ

ทางสังคมมาก โดยองค์ประกอบทีส่ ามารถน�ำมาส่งเสริม
ให้เกิดการท่องเที่ยวได้คือ ทุนภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
คือ การน�ำเอาองค์ความรูจ้ ากตัวบุคคล ชุมชน ภูมปิ ญ
ั ญา
ปราชญ์ท้องถิ่น น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาค
ภูมิใจในความเป็นตัวตน ชาวไทยพวนเป็นกลุ่มที่มีทุน
ภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมที่สูงมาก เห็นได้จากความ
โดดเด่นของวิถีชีวิต ประเพณีที่มีความเป็นสามัญาการ
ดังนี้ (1) การทอผ้าพืน้ บ้านของชาวไทยพวน (2) ล�ำพวนและ
ล�ำตัดพวน (3) ประเพณีก�ำฟ้า ซึง่ พบว่ายังคงเป็นสิง่ ทีช่ าว
ไทยพวนในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยยังคงรักษาปฏิบตั ิ
สืบต่อกันมา มากน้อยบ้างตามแต่ละพืน้ ที่ ในประเด็นต่อ

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

18 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Journal 2559 CS5.indd 18

11/14/2559 BE 11:39 AM

มาพบว่า เมือ่ น�ำทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทย
พวนมาประยุกต์กับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง
สร้างสรรค์เพือ่ ใช้เป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ วแล้วนัน้
สามารถเสริมสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้คือ การ
สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทอผ้า
ย้อมสีเส้นด้ายด้วยตนเอง การทดลองแต่งกายแบบชาว
ไทยพวน การขับร้องล�ำตัดพวน ตลอดจนการมีส่วนร่วม
ในประเพณีก�ำฟ้าที่สามารถสร้างความประทับใจในการ
ท่องเทีย่ วได้ โดยสรุป การทีจ่ ะพัฒนากลยุทธ์เพือ่ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยพวนนั้นมีความเป็นไปได้ โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับจุดอ่อน คือให้องค์ความรู้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถ
พัฒนารูปแบบกิจกรรมทีส่ ามารถดึงดูดใจนักท่องเทีย่ วได้
และเมื่อสามารถน�ำมาซึ่งการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้
ก็จะท�ำให้ อุปสรรค คือการขาดความสนใจจากคนรุน่ ใหม่
ลดน้อยลงเนื่องจากสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพใน
ด้านการท่องเที่ยวได้และยังจะมีส่วนร่วมให้เกิดความ
ยั่งยืนทางวัฒนธรรม ดังนั้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนกับ
กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบ
บูรณาการ จึงสามารถท�ำได้ในรูปแบบการใช้ชุมชนมา
มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่อยู่บน
ฐานของทุนทางสังคม ด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ประเพณี และในอนาคตสามารถน�ำกลยุทธ์ไปใช้ในกา
รบูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาของชาวไทยพวนในแต่ละ
ท้องที่ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางการท่อง
เที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ที่สามรถดึงดูดใจให้เกิด
การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมได้ตอ่ ไปและยังเป็นส่วนหนึง่
ในการท�ำนุบ�ำรุงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนไม่ให้สญ
ู หาย
ไปได้อีกด้วย

Abstract

The Phuan people and the integrated cultural
tourism promotion strategy is a qualitative research
and a documentary research. The objectives of the
research are: (1) To study the local wisdom capital
and the cultural capital of Phuan people that can
be utilised as cultural tourism resources. (2) To
formulate an integrated cultural tourism promotion
strategy based on the local wisdom capital and
the cultural capital. The research found that Phuan
people has been practicing a community-based
management tourism. They have a strong ethnic
identity and high social capital. The assets that
can be utilised and promoted in tourism are their
local wisdom and their cultures. The local wisdom
is embedded in the community, the local people,
and the local philosophers. The local wisdom is
truly an asset of the community which brings
about the sense of pride to the Phuan people. The
local wisdom can be seen through i. the Phuan
weaving style, ii. the Phuan traditional dance and
music, and iii. the sky worshiping ceremony. All
of the aforementioned practices are ubiquitous in
the Phuan community nowadays. The research also
reveals that when applying the cultural capital and
traditions of Phuan people in creative communitybased tourism, more activities can be created
and can be integrated into the present tourist
attractions. For example, allowing an opportunity for
the visitors to i. participate in Phuan weaving and
คำ�สำ�คัญ: ไทยพวน / การท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมแบบ dyeing, ii. dress in Phuan traditional dress, and iii.
sing and dance along the Phuan traditional dance
บูรณาการ / กลยุทธการส่งเสริม
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and music. The sky worshiping ceremony itself is
fascinatingly impressive to the tourists. In conclusion,
the integrated cultural tourism promotional strategy
is feasible when strengthening the weakness
of the community which is to provide a knowledge
of creative community-based tourism management
to the Phuan people so that they can create more
activities to attract a large number of tourists.
As tourism creates employment and income
to the community, it will subsequently attract
new generation to participate in the communitybased tourism and will preserve the Phuan culture.
Therefore, The Phuen people and the Integrated
cultural tourism promotion strategy can be practiced
by allowing community participation in order
to create tourism activities that are built upon
social capital, local wisdom, culture and traditions.
The success story can be augmented and applied
in other Phuan communities in other parts of
Thailand. The creative community-based tourism
offers both economic and cultural benefits as
it helps conserving Phuan traditions and cultures.
Keywords: Phuan people / integrated cultural
tourism / promotion strategy

บทน�ำ
การท่องเทีย่ วเป็นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาํ คัญต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไทย เป็นอย่างมาก นับ
ตั้งแต่มีการก�ำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งได้ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 4 โดยได้มีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใหม่ จาก การท่อง

เที่ยวเพื่อพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
อาศัยรากฐานองค์ความรู้ใหม่ที่มีลักษณะ เป็นองค์รวม
อันได้แก่ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับนักท่องเทีย่ วและสินค้าท่อง
เที่ยว องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยว องค์
ความรู้เกี่ยวกับมิติทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนท่องเที่ยว (นฤตย นิ่มสมบุญ. 2545)
โดยนโยบายของภาครัฐมีเป้าหมายในการน�ำทุน
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะสมมาตั้งแต่อดีตมาเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิง
สุขภาพและสปา ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มสูง การ
พัฒนาการท่องเทีย่ วทีเ่ ชือ่ มโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
และวิถีชีวิตชุมชน และการน�ำเอาทุนทางวัฒนธรรม
ของประเทศมาสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คมและเพิ่ ม มู ล ค่ า
ทางเศรษฐกิจ โดยการน�ำเอาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้เป็นวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์
ที่สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดย
เชื่อมโยงทั้งมรดกวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมควบคูไ่ ปกับการเปิดโอกาสให้ทกุ
ภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมในการดูแลรักษา อนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู
หรือบูรณะมรดกทางวัฒนธรรม การปรับปรุงงานหรือ
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ล้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ของงานพื้นฐานด้านสังคมในการ
พัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว อันน�ำไปสู่การท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
ชาวไทยพวนเป็นกลุ่มชาติพันธ์ที่มีความน่าสนใจ
กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย โดยชาวไทย
พวนที่อพยพมาจากแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูง
ในประเทศสาธารณรัฐธิปไตยประชาชนลาว เป็นกลุ่ม
ที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และ
ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นชาติพันธ์ที่มีการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเองมา
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ช้านาน (ไพบูลย์ วิรยิ ะพัฒนไพบูลย์,2553) ไม่วา่ จะเป็น
ค�ำสอน นิทาน วรรณคดี ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม
ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นกลุ่มชาติ
พันธ์ที่มีทุนทางสังคมที่ควรไว้แก่การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป
ด้วยเหตุนกี้ ารศึกษาเรือ่ ง ไทยพวนกับกลยุทธเพือ่
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ จึงมี
ความน่าสนใจ เพื่อที่จะสามารถน�ำผลที่ได้มาใช้ในการ
เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กับชนเผ่าอื่นๆ ทีม่ ีทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบใกล้เคียง
กัน รวมไปถึงชุมชนชาวไทยพวนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีๆ่ ต่างๆ ได้
ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.เพื่อศึกษาทุนภูมิปัญญาและทุนวัฒนธรรมของ
ชาวไทยพวน ที่สามารถน�ำมาใช้เป็นทรัพยากรทางการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2. เพื่ อ หาแนวทางส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วั ฒ นธรรมแบบบู ร ณาการจากทุ น ภู มิ ป ั ญ ญาและทุ น
วัฒนธรรมของ ชาวไทยพวน

ทบทวนวรรรณกรรม
1.ทุนทางสังคม
ในการทีจ่ ะด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ไม่วา่
จะรูปแบบใดนัน้ มีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องพิจารณา
ถึงพื้นฐานสิ่งที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยพื้นที่ดัง
กล่าวต้องมีองค์ประกอบทางด้านทุนทางสังคม ค�ำว่าทุน
ทางสังคม (Social Capital) คือ การรวมกลุ่มเครือข่าย
ความร่วมมือของคนในสังคมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม อันก่อให้เกิดพลังทางสังคม และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง การแบ่งปัน เอื้ออาทรให้แก่กันในสังคม

องค์ประกอบของทุนทางสังคม ส�ำนักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต ได้แบ่งไว้ดังน (ส�ำนักพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต. 2546)
1. ทุนระดับบุคคล คือลักษณะ อุปนิสัยของคนใน
ชุมชน เช่นความเอื้ออาทร ความรู้ สติปัญญาและทักษะ
มีคุณธรรม มีวินัย และความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีใน
การท�ำงาน และท�ำประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. ทุนระดับกลุ่ม และสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทั้ง
องค์กรที่ตั้งขึ้นมา เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
ชุมชน สมาคมวิชาชีพ ฯลฯ
3. ทุนทางปัญญาและวัฒนธรรม ครอบคลุมถึง
ระบบคุณค่า เช่น คุณธรรม วินัย จิตสานึกสาธารณะ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
ซึ่งทุนทั้ง 3 ด้านนี้ มีลักษณะเฉพาะและความ
ส�ำคัญที่แตกต่างกันออกไป และสามารถน�ำทุนในด้าน
ต่างๆ มาพัฒนาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชาติพันธ์ไทยพวน ที่มีองค์ประกอบ
ในทุนด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านทุนทางปัญญา
และวัฒนธรรม โดยอาจน�ำเสนอออกมาในรูปแบบของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2.ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
จัดเป็นประเภทหนึ่งของการท่องเที่ยว ซึ่ง หมายถึงการ
ท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ พร้อมกับได้เรียนรู้
เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และผู้คนที่อาศัย
อยูในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง , 2545)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจและชื่ น ชอบการท่ อ งเที่ ย ว เชิ ง
วัฒนธรรมนั้นมีลักษณะที่เฉพาะกลุ่ม เช่น อาชีพ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ โลกทัศน์รสนิยมและความสนใจ ที่ค่อน
ไปทางการศึกษา ทําให้อยากรู้อยากเห็นความแตกต่าง
และความหลากหลาย ของวัฒนธรรมของสถานที่ ที่ตน
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อยากรู้อยากเห็น เพื่อเปรียบเทียบกับของบ้านเมืองของ
ตนอันสะท้อนถึงความเป็นนักคิด นักจัดการที่แสวงหา
ประสบการณ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่าความ
สนุกอย่างเดียวแบบนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่เอาความพึง
พอใจของตนเป็นที่ตั้งโดยไม่ค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างใด
อย่างหนึ่งต่อหมู่บ้านหรือ ประเทศที่ตนเข้าไปท่องเที่ยว
ดังนั้นการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมจึงหมายถึงการท่อง
เทีย่ วเพือ่ การเรียนรูผ้ อู้ นื่ และย้อนกลับมามองตนเองอย่าง
เข้าใจ เพราะวัฒนธรรม กับมนุษย์มีความสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ออกเพราะวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทในวิถี
ชีวิตมนุษย์อยู่ตลอดเวลา
อนุรักษ์ ปัญญานุวตน์ (2542) ได้ให้แนวทางใน
การวางแผนพัฒนาการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไว้ 8 ประการ
สรุปได้ดังนี้
1. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิน่ เห็นความสาํ คัญ
ของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจในสังคม
2. การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องขึ้นอยูกับจุด
ประสงค์และความต้องการของชุมชนว่าจะต้องให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ในชุมชนมากน้อยเพียงใด
3. วิธกี ารและความถีใ่ นการโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทางด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควรได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ประชาชนในท้องถิน่ เพราะจะเป็นเครือ่ งวัดว่าท้องถิน่ นัน้ ๆ
ต้องการนักท่องเที่ยวประเภทใดและจํานวนเท่าไร
4. ควรมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ และ
เอกชนในการพยายามที่จะทําให้ท้องถิ่นเป็นสถานที่พัก
ผ่อนที่มี ความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
5. ในการวางแผนการท่องเทีย่ วไม่ควรให้มผี ลกระ
ทบต่อประชาชนในท้องถิน่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการวางแผน จึง
ต้องมีความระมัดระวัง และต้องวางแผนรองรับในเรื่องนี้
เอาไว้ดว้ ย เพือ่ ทีจ่ ะรักษาวัฒนธรรมและค่านิยมของ ท้อง
ถิ่นให้คงอยู่

6. เงินลงทุนแรงงานรวมทั้งนักบริหารทางการ
ท่องเที่ยวควรมาจากชุมชนเจ้าของถิ่น เพื่อที่ท้องถิ่นจะ
สามารถ ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปใน
ทิศทางที่ต้องการได้
7. ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและงานเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อนักท่องเที่ยว
8. เรือ่ งราวและงานเทศกาลที่ จัดขึน้ ในแหล่งท่อง
เทีย่ วจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงประวัตศิ าสตร์วถิ ชี วี ติ ความ
เป็นอยู่และสภาพทางภูมิศาสตร์ ของท้องถิ่นก่อนที่จะ
ลงมือพัฒนาการท่องเที่ยวควรพยายามขจัดปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชนให้เรียบร้อย
จากแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่สําคัญที่สุด
ในการ ดําเนินการเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวก็
คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ
แสดงความคิดเห็น และแจ้งถึงระดับความต้องการใน
การพัฒนาชุมชนสูก่ ารเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
นอกจากนี้การพัฒนาการ ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมยัง
ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากคนในท้องถิ่นและเอกชน
ในฐานะที่ เป็นผู้ช�ำนาญการเพื่อการ พัฒนาที่เหมาะสม
กับชุมชนต่อไป
3.ไทยพวน
พวน (Phuen, Puen) เป็นค�ำที่เรียกกลุ่มชนที่
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแคว้นเชียงขวางหรือบริเวณที่ราบสูง
ในประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
มีอาณาเขตติดต่อกับญวน ได้ชื่อว่าพวน เพราะเชียง
ขวางมีแม่น�้ำสายส�ำคัญไหลผ่านพื้นที่ ชื่อแม่น�้ำพวน
ชาวพวนนิยมตั้งถิ่นฐานสร้างที่ท�ำกิน บริเวณลุ่มแม่น�้ำ
ด้วยมีอาชีพเกษตรกรรม ท�ำไร่ไถนา เมื่ออพยพมาอยู่
ในประเทศไทย จึงเลือกสถานที่สร้างบ้านเรือนอยู่ตาม
แม่น�้ำล�ำคลอง สังเกตได้จากชาวไทยพวนอ�ำเภอปากพลี
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จะสร้างบ้านอยูต่ ามล�ำคลองตลอดแนว ตัง้ แต่ต�ำบลหนอง
แสง ต�ำบลเกาะหวาย ต�ำบลเกาะโพธิ์ จนถึงต�ำบลท่าเรือ
เป็นต้น ที่อ�ำเภอเมืองนครนายก จะมีชาวไทยพวนอาศัย
อยู่ที่ต�ำบลสาริกา และต�ำบลเขาพระชาวไทยพวนใน
จังหวัดนครนายก เชื่อกันว่า อพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี ประมาณ ปี พ.ศ. 2322 เมื่อสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรดเกล้าให้ สมเด็จเจ้าพระยา
มหากษัตริย์ศึก ยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทน์และหัวเมือง
ต่างๆ ซึง่ มีชอื่ เรียกรวมกันว่า หัวพันทัง้ ห้าทัง้ หก ประกอบ
ด้วย เมืองค�ำม่วน เมืองค�ำเกิด เมืองเวียงไชย เมือง
ไพศาลลี เมืองซ�ำเหนือ และเมืองเชียงขวาง ได้กวาดต้อน
เอาลาวเวียง(ลาวเวียงจันทน์) ลาวพวนและลาวโซ่ง มาไว้
ทีเ่ มืองร้าง (เพราะถูกพม่ากวาดต้อนราษฎรไปตัง้ แต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า เมื่อ พ.ศ. 2310) เช่นเมือง
สระบุรี ลพบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา

ระยะที่สอง ในราวปี พ.ศ. 2335 สมัยพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมืองแถงและเมืองพวน
แข็งข้อต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงได้ยก
ทัพไปปราบ และกวาดต้อนครอบครัวลาวทรงด�ำ(ลาว
โซ่ง)และลาวพวนส่งมากรุงเทพฯ ลาวทรงด�ำถูกส่งไป
อยู่ที่เพชรบุรี ลาวพวนถูกส่งมาที่เมืองลพบุรี สระบุรี
นครนายก ฉะเชิงเทรา ราชบุรีและจันทบุรี ด้วย ระยะที่
สาม ในราวปี พ.ศ.2370 เจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์ ก่อ
กบฏต่อกรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าให้พระยาราชสุภาวดี(เจ้าพระยา
บดินทร์เดชา) เป็นแม่ทัพ ขึ้นไปปราบกบฏ และได้
กวาดต้อนครอบครัวลาวพวนมาไว้ที่อ�ำเภอกบินทร์บุรี
อ�ำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดลพบุรี และจังหวัดพิจิตร เป็นต้น ชาวไทยพวน มี
อุปนิสยั ยิม้ แย้มแจ่มใส โอบอ้อมอารี เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และ
รักสงบ ยึดมัน่ ใน ขนบธรรมเนียมประเพณี มีวฒ
ั นธรรม
มี ภ าษา มี ค วามผู ก พั น ในระบบเครื อ ญาติ เผ่ า พั น ธุ ์
เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านาน ชาวไทยพวนจะ
พูดได้ทั้งภาษาไทยกลาง และภาษาไทยพวน โดยจะใช้
ภาษาไทยกลางพูดกับคนต่างถิ่น แต่จะพูดภาษาไทย
พวนกับกลุ่มชนเดียวกัน ในประเทศไทยปัจจุบันพบ
การกระจายตัว ของชาวไทยพวนอยูใ่ นพืน้ ทีห่ ลายจังหวัด
ซึง่ เกิดจากการอพยพ กวาดต้อนผูค้ นด้วยเหตุผลต่างกัน
ในหลายช่วงเวลา

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงเส้นทางการอพยพของชาวพวน :
โพธิ์ แช่มลำ�เจียก (2537)
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ตารางที่ 1 แสดงจังหวัดที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู่
จังหวัด

อำ�เภอ

อ้างอิง

จังหวัดหนองคาย

อ.ศรีเมืองใหม่ อ.โกสุมพิสัย

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดอุดรธานี

อ.บ้านผือ และบ้านเชียง
อ.หนองหาน

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดสุโขทัย

อ.ศรีสัชนาลัย อ.สวรรคโลก
อ.ลานหอย

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดแพร่

อ.เมือง บ้านทุ่งโห้งเหนือ - ใต้

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดพิจิตร

อ.ตะพานหิน

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดพิษณุโลก

อ.วังทอง บ้านเข็ก

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดอุตรดิตถ์

อ.เมือง บ้านฝาง ผาจุก

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดสุพรรณบุรี

อ.บางปลาม้า อ.เมือง อ.ด่านช้าง
อ.ดอนเจดีย์

สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554

จังหวัดสิงห์บุรี

อ.พรหมบุรี

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดกาญจนบุรี

อ.ไทรโยค อ.เลาขวัญ

สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554

จังหวัดเพชรบุรี

อ. ท่ายาง อ.ธงชัย อ.บ้านแหลม
อ.แก่งกระจาน อ.เขาย้อย

สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ, 2554

จังหวัดลพบุรี

อ.เมือง อ.บ้านหมี่

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดนครนายก

อ.ปากพลี

ชมรมไทยพวน จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2559

จังหวัดปราจีนบุรี

อ.ศรีมโหสถ อ.ศรีมหาโพธิ์
อ.บ้านสร้าง อ.กบินทร์บุรี
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ชาวพวนมีนิสัยรักความสงบ มีความโอบอ้อมอารี
เป็นชาวพุทธที่ยึดมั่นในศาสนา รักอิสระ มีความขยัน
ขันแข็งในการการประกอบอาชีพ มีความผูกพันในระบบ
เครือญาติ เผ่าพันธุ์ เคารพผู้อาวุโส เป็นชาติพันธ์ที่มี
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและมีเอกลักษณ์ของตนเอง
มาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น ค�ำสอน นิทาน วรรณคดี ความ
เชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ศิลปกรรม และภูมิปัญญาต่างๆ
จึงถือได้วา่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธ์ทมี่ ที นุ ทางสังคมทีค่ วรไว้แก่
การฟื้นฟู อนุรักษ์ต่อไป (ไพบูลย์ วิริยะพัฒนไพบูลย์,
2553) โดยอาจใช้การท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่มาช่วยส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไว้ ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4.การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมีการน�ำกระบวนทัศน์ของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้ามาเป็นทางเลือกใหม่ทางการ
ท่อง เที่ยว ทั้งนี้ นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ได้ถูกก�ำหนดโดยนักวิชาการหลากหลายโดย Crispin
Raymond และ Greg Richards เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดดัง
กล่าวและนิยามการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง
การท่องเทีย่ วทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ ดินทางมาเยือนได้พฒ
ั นา
ศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมี ส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงที่เป็นไปตาม
ลั ก ษณะเฉพาะของพื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ท ่ อ งเที่ ย ว
(สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 2554) กิจกรรมมี
หลากลายไม่ว่าจะเป็นการทดลองท�ำอาหาร การทดลอง
ท�ำศิลปหัตถกรรม การทดลองใช้ชวี ติ ตามแบบอย่างผูค้ น
ในชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของ
ผู้คนและสถานที่นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ตรง นอกจาก
นี้ยังมีหน่วยงานและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศอีกหลายท่าน ได้นิยามค�ำว่าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการ

ท่องเที่ยวซึ่งนาทรัพยากร ทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ มาต่อยอดและสร้างมูลค่า
เพือ่ สร้างสรรค์ประสบการณ์การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ให้แก่
นักท่องเทีย่ วผ่านกระบวนการ มีสว่ นร่วมของคนในพืน้ ที่
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์เป็นทิศทาง
ใหม่ของการท่องเที่ยว ของโลกปัจจุบันที่มีจุดหมายเพื่อ
การสนทนา แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างวัฒนธรรมและเชือ่
ว่าจะช่วยให้ การท่องเทีย่ วเป็นเครือ่ งมือของการท�ำความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของความหลากหลายในวัฒนธรรม
ซึ่งนอกจาก จะเป็นการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้ใน
คุณค่าของชุมชนของตนเองแล้ว ขณะเดียวกันก็เป็นการ
ส่งเสริม พัฒนา ศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับนัก
ท่องเที่ยวเพื่อน�ำประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวไป
ใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
5. การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน (Community
Based Tourism: CBT)
การท่องเที่ยวที่เกิดจากกระแสการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ์ ซึ่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กระแสการพั ฒ นาการท่ อ ง
เที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการ
สร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่ง ท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คง
รักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ตนเองไว้ โดย
มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ส�ำหรับความ
หมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการและ
นักปฏิบัติจากหลากหลายแหล่งได้นิยามไว้ดังเช่น การ
ท่องเทีย่ วค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม ก�ำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน
เพือ่ ชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสทิ ธิในการ
จัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
พจนา (2540) ได้ให้ความหมายเชิงปฏิบัติการ
ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่า หมายถึง ทางเลือกใน
การจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามาก�ำหนดทิศทางของ
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การท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรั พ ยากรและเป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย จากการท่ อ งเที่ ย ว
โดยการน�ำเอาทรั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นท้ อ งถิ่ น ด้ า นต่ า งๆ
ไม่วา่ ธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวิถกี ารผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้น
ทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ มีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มคี วามรู้
ความสามารถและบทบาททีส่ �ำคัญในการด�ำเนินงานตัง้ แต่
การตัดสินใจ การวางแผน การด�ำเนินงาน การสรุปบท
เรียน และมุง่ เน้นให้เกิดความยัง่ ยืนสูค่ นรุน่ ลูกหลานและ
เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยค�ำนึงถึงความสามารถใน
การรองรับของธรรมชาติเป็นส�ำคัญ
โดยองค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ วโดยชุมชน
มีทงั้ หมด 4 ด้านคือ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม,
องค์กรชุมชน, การจัดการ และการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ชุมชนจ�ำเป็นต้องบริหาร
จัดการทั้ง 4 องค์ประกอบให้เกิดความสมดุล เนื่องจาก
ในแต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ความโดดเด่น และ อัต
ลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
6. การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเชิ ง สร้ า งสรรค์
(Creative Community Based Tourism: C-CBT)
การผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน
และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่า หาความแตก
ต่างอย่างสร้างสรรค์ และแบ่งปันชุมชน โดยยึดหลักการก
ระจายอ�ำนาจและมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เป็นการ
สร้างระบบและกลไกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คง
รักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิน่ ตนเองไว้ โดย
มีการแบ่งสรรปันส่วนผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ทัง้ ยัง
เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชน

ซึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วม (Active
participation) ต้องมีความสร้างสรรค์ มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันอย่างมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชน
โดยเป็นการสร้างประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรม
อันเสริมสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นจิตสานึกอนุรักษ์ ความประทับใจในประสบการณ์
การกระจายรายได้

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยมี
ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าดังนี้
1. รวบรวมเอกสารข้อมูลภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มชาติพันธ์ ไทยพวนจากเอกสารต่างๆ
2. จัดหมวดหมู่ข้อมูล เป็นด้านประเพณี วิถีชิวิต
และวัฒนธรรม
3. วิเคราะห์และ ตีความ ข้อมูล
4. เรียบเรียงข้อมูลที่วิเคราะห์
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
รวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมตาม แนวคิดการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์
หาทุนทาง สังคมและ วัฒนธรรม ของไทยพวน
กลยุทธ์การส่ง เสริมการท่อง เที่ยวทางวัฒนธรรม

แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า การ
ศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร

26 วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Journal 2559 CS5.indd 26

11/14/2559 BE 11:39 AM

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาจากการรวบรวมเอกสาร หนังสือ ภาพถ่าย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับชาติพนั ธ์ไทยพวน ในประเด็นด้านวัฒนธรร
รม ประเพณี วิถีชีวิต ที่สามารถน�ำมาพัฒนาจากต้นทุน
ทางสังคมที่มีอยู่ ให้เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทาง
ด้านวัฒนธรรม โดยใช้แนวทางในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ร่วมกับแนวคิดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ลุ่มทอผ้าและสืบสานวิธีการทอผ้า เพื่อส่งต่อให้คนรุ่น
หลังต่อไป
2. ล�ำพวนและล�ำตัดพวน เป็นศิลปะและวรรณคดี
พื้นบ้านที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวพวน โดย
เรียกคนล�ำว่า หมอล�ำพวน ผูล้ �ำคิดค�ำร้องขึน้ เองเป็นการ
แสดงความสามารถทางภาษาและเป็นการแสดงศิลปะ
การขับร้อง ท�ำนองขับขาน ใช้เสียงแคนเป็นดนตรีเพลง
ประกอบการแสดง เนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับการถามสาร
ทุกข์สุขดิบ ถามข่าวคราว ค�ำกลอนที่ใช้ล�ำนั้นมีทั้งค�ำ
ที่นึกคิดขึ้นเดี๋ยวนั้น และค�ำที่ใช้ของเก่า เป็นการแสดง
พืน้ บ้านของชาวไทยพวนในงานเทศกาลรืน่ เริงต่างๆ ส่วน
ล�ำตัดพวนคือการน�ำเอาเพลงพื้นบ้านหลายชนิดมาตัด
รวมเข้าเป็นบทเพลง เพื่อการแสดงล�ำตัดโดยมีลักษณะ
ของเพลงและท�ำนองเพลงทีน่ �ำมาให้ลกู คูร่ บั มีจงั หวะและ
ท�ำนองที่สนุกสนาน

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการค้นคว้าและศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยพวน สรุปได้ว่าชาวไทย
พวน เป็นกลุ่มที่มีเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์และมีทุนทาง
สังคมที่น่าสนใจ อีกทั้งมีระบบการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน โดยองค์ประกอบของทุนทางสังคมที่โดดเด่น
ของชาวไทยพวน ทีส่ ามารถน�ำมาส่งเสริมให้เกิดเป็นการ
ท่องเทีย่ วได้ คือ ทุนภูมปิ ญ
ั ญาและทุนทางวัฒนธรรม คือ
การน�ำเอาองค์ความรู้จากตัวบุคคล ชุมชน ภูมิปัญญา
ปราชญ์ท้องถิ่น น�ำไปสู่การใช้ประโยชน์และความภาค
ภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเองทางด้านภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม จากการศึกษาพบได้วา่ ชาวไทยพวนเป็นก
ลุ่มชาติพันธ์ที่มีทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมที่สูง
มาก อันจะเห็นได้จากความโดดเด่นของวิถชี วี ติ ประเพณี
ที่มีความเป็นสามัญาการ ดังต่อไปนี้
ภาพที่ 2 การลำ�พวน ผู้ลำ�จะนั่งลำ�(ร้อง)
1. การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน ถือได้
แต่ถ้ารำ�ประกอบการเลี้ยงผีจะมีการยืนลำ�พร้อม
ว่าเป็นวัฒนธรรมอันเกิดมาจากภูมิปัญญาความสามารถ
กับร่ายรำ�ไปด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์สืบทอดกันมาตั้งแต่
ที่มา: วีระพงศ์ มีสถาน ,2548
สมัยโบราณ โดยจะทอเป็นผ้า 2 ประเภทคือ ผ้าพืน้ และ
ผ้าทอลาย ใช้กระบวนการย้อมผ้าโดยการมัดเส้นด้ายเพือ่
3. ประเพณีก�ำฟ้า เป็นประเพณีส�ำคัญตั้งแต่
ย้อมส่วนที่ต้องการหรือการมัดหมี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สมัยโบราณ ซึง่ เกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของชาวไทยพวน ทีอ่ าศัย
ลายทอผ้าโบราณ ชาวไทยพวนปากพลีได้รวมตัวเป็นก กระจายไปอยูใ่ นหลายภูมภิ าค เช่น ต.ไผ่หลิว่ อ.ดอนพุด
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จ.สระบุรี ลพบุรี สิงห์บรุ ี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก
ปราจีนบุรี อุดรธานี หนองคาย แพร่ สุโขทัย อุตรดิตถ์
และพิจิตร เป็นต้น แม้การรวมตัวในแต่ละถิ่นไม่มากนัก
แต่ทกุ แห่งต่างก็สามารถรักษาวิถชี วี ติ และขนบธรรมเนียม
ดัง้ เดิมไว้ได้อย่างดี (แปลก สนธิรกั ษ์,2504)
ก�ำ หมายถึง การสักการบูชา (ภาษาพวน)
ก�ำฟ้า หมายถึง การสักการบูชาฟ้า

วันขึ้น 3 ค�่ำเดือน 3 เป็นวันก�ำฟ้า ก่อนวันก�ำฟ้า
1 วัน คือวันขึ้น 2 ค�่ำเดือน 3 จะถือเป็นวันสุกดิบแต่ละ
บ้านจะท�ำข้าวปุ้น หรือ ขนมจีน พร้อมทั้งน�้ำยา และน�้ำ
พริกไว้เลี้ยงดูกัน มีการท�ำข้าวหลามเผาไว้ในกระบอก
ข้าวหลามอ่อน มีการท�ำข้าวจี่ ข้าวจีท่ �ำโดยน�ำข้าวเหนียวที่
นึง่ สุกแล้วน�ำมาปัน้ เป็นก้อนขนาดพอเหมาะ อาจจะใส่ใส้
หวานหรือใส่ใส้เค็มหรือไม่ใส่ใส้เลย ก็ได้ เสียบเข้ากับไม้
ทาโดยรอบด้วยไข่ แล้วน�ำไปปิง้ ไฟจนสุกหอม ข้าวจีจ่ ะน�ำ
ไปเซ่นไหว้ผฟี า้ และแบ่งกันกินในหมูญ
่ าติพนี่ อ้ ง พอถึงวัน
ก�ำฟ้าทุกคนในบ้านจะไปท�ำบุญที่วัด มีการใส่บาตรด้วย
ข้าวหลาม ข้าวจี่ ตกตอนบ่ายจะมีการละเล่นไปจน ถึง
กลางคืน การละเล่นที่นิยมได้แก่ ช่วงชัย มอญซ่อนผ้า
นางด้ง ฯลฯ สาเหตุที่เกิดประเพณีก�ำฟ้า เพราะชาวพวน
มีความสามารถในด้านการเกษตร โดยเฉพาะการท�ำนา
สมัยก่อนต้องพึ่งพาธรรมชาติ ชาวนาจึงเกรงกลัวต่อฟ้า
มาก จึงมีการเซ่นไว้ สักการบูชา ซึ่งชาวบ้านรู้สึกส�ำนึก
ภาพที่ 3 ประเพณีกำ�ฟ้า เป็นประเพณีของผู้สืบเชื้อ
บุญคุณของฟ้าที่ให้น�้ำฝน ท�ำให้มีประเพณีนี้เกิดขึ้นโดย
สายไทยพวนในเขตอำ�เภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
แต่เดิม ถือเอาวันที่มีผู้ที่ได้ยินฟ้าร้องครั้งแรกในเดือน 3
ที่มา: รัฎชดา พัดเย็นชื่น,2545
เป็นวันเริม่ ประเพณี แต่ทกุ คนไม่สามารถได้ยนิ ได้ทกุ คน
ภายหลังจึงก�ำหนดให้วันก�ำฟ้า คือ วันขึ้น 3 ค�่ำ เดือน 3
ของทุกปี
จากทุ น ภู มิ ป ั ญ ญาและทุ น วั ฒ นธรรมของชาว
ไทยพวน ที่ยกตัวอย่างมาทั้ง 3 ข้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
วิถชี วี ติ (การทอผ้า) การละเล่น (ล�ำพวน) และ ประเพณี
(ก�ำฟ้า) ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ชาวไทยพวน ในหลายทุกพื้นที่
ในประเทศไทย ยังคงรักษาและปฏิบัติสืบมา มากน้อย
บ้างตามแต่ละพื้นที่ เป็นสามัญาการที่ปรากฏอยู่ทาง
ด้านวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ซึ่งเมื่อน�ำมาประยุกต์
กับแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อใช้
ภาพที่ 4 การแต่งกายของสตรีชาวไทยพวน ไปร่วมงาน เป็นจุดดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแล้วนั้น สามารถสร้าง
บุญประเพณี
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวตัวอย่างได้ดังนี้
ที่มา: โพธิ์ แช่มลำ�เจียก.2537
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ตารางที่ 2 แสดงการน�ำทุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ทุนภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวน

รูปแบบกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

การทอผ้าพื้นบ้านของชาวไทยพวน

ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสทดลองในการมีส่วนร่วม
โดยอาจคัดเลือกกระบวนการที่ไม่มีความยุ่งยากซับ
ซ้อนเช่น ให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้ย้อมสีเส้นด้ายด้วย
ตนเองก่อนที่จะส่งต่อให้ชาวบ้านเป็นผู้ทอ และนำ�
ส่งให้ในภายหลัง

ลำ�พวนและลำ�ตัดพวน

ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ทดลองแต่งกายในรูปแบบเช่นเดียว
กับผู้แสดง รวมถึงการฝึกร้องขั้นต้นโต้เพื่อตอบแบบ
ง่ายอันเป็นลักษณะเฉพาะของลำ�พวน และอาจให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสร่วมแสดงด้วย หรือใช้การ
ลำ�พวน ลำ�ตัดพวน ในต้อนรับและอำ�ลานักท่องเทีย่ ว
ที่มาเยี่ยมเยือนในชุมชน

ประเพณีกำ�ฟ้า

ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัด
เตรียมอาหาร สำ�หรับใช้ในพิธีกรรม ในวันสุกดิบ
ซึ่งจะทำ�ให้เห็นภูมิปัญญาในการทำ�อาหาร และให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมการละเล่น ที่จัดในวันงาน
จะทำ�ให้ได้รับทั้งความสนุกสนานและความรู้ความ
ประทับใจ
ทีม่ า: ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย, 2559

ซึ่งจากตัวอย่างกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ประเพณีของชาวไทยพวน ดังที่ได้ยกตัวอย่างมานั้น สามารถนำ�มาพัฒนาเป็นรูปแบบกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ โดยหากจะพัฒนาเป็นกลยุทธ จำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์ SWOT คือจุดอ่อน จุดแข็ง
อุปสรรค และ โอกาส ซึ่งเมื่อนำ�มาวิเคราะห์แล้วได้ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ทางการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรรม

จุดแข็ง

จุดอ่อน

การกระจายตัวของชาวไทยพวน ในพืน้ ทีห่ ลากหลายใน
ประเทศ ทำ�ให้เข้าถึงได้ง่ายในแต่ละภูมิภาค และการ
ทีย่ งั สามารถรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติพนั ธ์ไว้

การขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้เกิดเป็น
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว

อุปสรรค

โอกาส

วั ย รุ่ น หรื อ คนรุ่ น ใหม่ ขาดแรงจู ง ใจในการสื บ สาน
สืบทอดภูมิปัญญา มีความเสี่ยงในการสูญหายทาง
ภูมิปัญญาวัฒนธรรม

กระแสความนิยมในการท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วชาว
ไทยและต่างประเทศ ที่สนใจการสัมผัสประสบการณ์
จริง ทางวัฒนธรรม

ทีม่ า: ตารางจัดทำ�ขึ้นโดยผู้วิจัย, 2559
จากการวิเคราะห์พบว่า การที่จะพัฒนากลยุทธเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการของ
กลุ่มชาติพันธ์ไทยพวนนั้นมีความเป็นไปได้ โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับจุดอ่อน คือให้องค์ความรู้ในการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้
และเมื่อสามารถน�ำมาซึ่งการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้ ก็จะท�ำให้ อุปสรรค คือการขาดความสนจจากคนรุ่นใหม่
ลดน้อยลงเนื่องจากสามารถสร้างงานและสร้างอาชีพในด้านการท่องเที่ยวได้และยังจะมีส่วนร่วมให้เกิดความยั่งยืน
ทางวัฒนธรรมอีกด้วย

ทุนด้านวัฒนธรรมของ
ไทยพวน

กลยุทธเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธ
ธรมโดยชุมชน

ความยั่งยืนทาง
วัฒนธรรม

แผนภาพที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ทุนวัฒนธรรมของไทยพวน น�ำไปสู่ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม
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ดั ง นั้ น กลุ่ ม ชาติ พั น ธ์ ไ ทยพวนกั บ กลยุ ท ธเพื่ อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบบูรณาการ จึง
สามารถทำ�ได้ในรูปแบบการใช้ชุมชนมามีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมที่อยู่บนฐานของทุนทาง
สังคม ด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม โดยเบื้อง
ต้น ประเพณี ภูมิปัญญา ที่สามารถนำ�มาพัฒนาให้เกิด
เป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ คือ การทอผ้าพื้นบ้าน

ลำ�พวน และประเพณีก�ำ ฟ้า และในอนาคตสามารถนำ�กล
ยุทธไปใช้ในการบูรณาการร่วมกับภูมปิ ญ
ั ญาของชาวไทย
พวนในแต่ละท้องที่ของประเทศไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรม
ทางการท่องเทีย่ วโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ทสี่ ามรถดึงดูด
ใจให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ต่อไปและยังเป็น
ส่วนหนึ่งในการทำ�นุบำ�รุงวัฒนธรรมของชาวไทยพวนไม่
ให้สูญหายไปได้อีกด้วย
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