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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมถึงวิเคราะห์
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประชากรไทยพวน หมู่ที่ 2 - 3 ตาบลโคกคราม
อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี และนักท่องเที่ยว จานวน 200 คน โดยทาการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามโดยการสารวจ บันทึกภาพถ่าย การสังเกต การสอบถาม และการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนไทยพวนใน
จังหวัดสุพรรณบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีวัดลานคาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนมีวัฒนธรรมและมีอัตลักษณ์เฉพาะ
ของตนเอง มีโบราณสถานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นใหม่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยพวน ซึ่งเอื้อประโยชน์หรือเป็นจุด
แข็งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ด้าน พบว่าในแต่ละด้านมี
ศักยภาพ และความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ทั้งสามด้าน คือ 1) ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจ
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ หัวข้อมีการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
อย่างต่อเนื่อง 2) ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ น้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และหัวข้อมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ 3) ด้านศักยภาพ
ในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ หัวข้อมีการกาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ ยวให้พอเหมาะกับ
ศักยภาพของพื้นที่และการบริการ ส่วนปัญหาที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น คือ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ หัวข้อมีการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง และด้านศักยภาพใน
การบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ หัวข้อมีการกาหนดขอบเขตช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และการบริการ
คาสาคัญ : ไทยพวน, มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

Abstract
This research aims to study the history and importance of cultural tourism. Analyze standards of
cultural attractions of Thai Phuan community. The samples were The population of Thai Puan Moo 2 - 3 Khok
Kham District, Bang Pla Ma District Suphanburi Province And 200 tourists. And field surveying. Photo taking,
observation, interview and interview. The research found that Thai Puan community in Suphanburi has a long
history. Lanka Temple is the center of community. The community has its own unique culture and identity.
There are ancient ruins and rebuilt tourist sites that reflect the identity of Thai people. The advantage or
strength of cultural tourism. The analysis of the standard of cultural tourism in each of three aspects has the
potential and readiness to develop as a cultural tourism in all three aspects : 1) the potential for
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attractiveness is good. 2) The potential for tourism is at a high level, including the development of basic
facilities such as water. Street lighting, accommodation etc can accommodate the current traveler. 3) The
potential for tourism management, including the topic of the scope, the time, and the number of tourists.
Appropriate to the potential of space and service. The problem that needs to be improved is the potential
for attracting tourism at amoderate level. Topics include activities that demonstrate the continuity of cultural
traditions. The potential fortourism management is defined as the scope of time. Including the limited
number of tourists to match the potential of the area and services.
keywords : Thai Puan, the Standard of Cultural Tourism

1. บทนา
การท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมที่ ท ารายได้ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศอย่ า งมหาศาลเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ กิ จ กรรมในสาขาอื่ น ๆ
เนื่องมาจากประเทศไทยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยมี
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มล้วนมีก็มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่มที่ผิดแผกไปจากคนพื้นเมืองดั้งเดิม ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ “ลาวพวน” หรือ“ไทยพวน” จัดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่
อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในประเทศ ชาวไทยพวนที่อพยพมาจากประเทศลาวตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีได้อาศัยกระจายตัวกันอยู่
ใน 23 จังหวัด ชาวไทยพวนนิยมปลูกบ้ านเรื อนอยู่ กันเป็ นคุ้ม ๆตามริมน้า ประกอบอาชีพ ทานา ทาสวน และรั บจ้างทั่วไป
มีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ภาษา และอาหารพื้นบ้านเป็นของตนเอง มีความผูกพันระบบเครือญาติเผ่าพันธุ์ซึ่งสายหยุด
เกิดผล. (2554) ได้ให้ความหมายของ “พวน” ว่าเป็นชุมชนไทย คือกลุ่มคนไทยกลุ่มหนึ่งที่สืบเชื้อสายมาจากชาวพวนในเมืองพวน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เขตเชี ยงขวางทางตะวันออกของหลวงพระบางติดกับประเทศเวียดนาม
ชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่ในลาวเรียกว่า “ลาวพวน” เมื่ออยู่ในประเทศไทยเรียกว่า “ไทยพวน” ชาวไทยพวนที่อาศัยอยู่ตามจังหวัด
ต่างๆ จะมีภาษาพูด ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง ผลิตภัณฑ์
ของชาวไทยพวนซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เช่น ด้านศิลปหัตถกรรม ได้แก่ ผ้าทอตีนจก ผ้ามัดหมี่ ม่อฮ่อม ไม้กวาด เครื่อง
จักสาน ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่ ปลาส้ม ปลาร้า น้าพริกพวน เป็นต้น และเชือ่ ว่าไทยพวนเหล่านี้จะยังคงรักษาและสืบทอด
เอกลักษณ์ของกลุ่มไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างต่อเนื่อง (สนิท สมัครการ, 2525)
จังหวัดสุพรรณบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนอาศัยอยู่มากเป็นอันดับ 3 ของประเทศประมาณหนึ่งหมื่นหกพันคน ตั้งถิ่นฐาน
อยู่ใน 8 ตาบล 26 หมู่บ้านของอาเภอบางปลาม้า (พงษ์ พันธุ์ศิริ, 2551) สืบเนื่องการบริการวิชาการของสาขาการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ทาให้ทราบว่าชาวชุมชนไทยพวนบ้านเก้าห้อง
ลานคายังรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น ประเพณีกาฟ้า และพาสูเสื้อ เป็นต้น มีสถานที่ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับชาวไทยพวนหลายแห่ง คนในชุมชนมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี
ของตนให้คงอยู่ และพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดรายได้กับคนในชุมชน
ต่อไป
ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องไทยพวนสุพรรณบุรี : การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนที่จะนาไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก รวมถึงบริการ
ต่างๆ ให้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนคนในชุมชนให้เกิดสานึกรักในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจหลักส่วนหนึ่งที่จะช่วยทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเกิดความยั่งยืนมากขึ้น
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2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยสรุปแนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของสานักพัฒนาการท่องเที่ยว (2549) ว่า หมายถึง การท่องเที่ยว
เพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และสิ่งต่างๆ ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละ
ยุคสมัย สรุปว่าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม คือ ผู้ท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมาของชุมชนชาติพันธุ์โบราณสถาน
ประเพณี และวัฒนธรรม จากอดีตถึงปัจจุบันที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน

2.2 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
แนวคิดในการกาหนดกรอบหรือเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนสาหรับให้หน่วยงาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการกาหนดองค์ประกอบพื้นฐานสาหรับประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ 3 ด้าน
ได้แก่ (สานักพัฒนาการท่องเที่ยว., 2549)
องค์ประกอบที่ 1 ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
หมายถึงการที่แหล่งท่องเที่ยวมีจุดดึงดูดความสนใจ หรือมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งสามารถสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวเช่นความโดดเด่นและความมีเอกลักษณ์ ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม รวมถึง
ความมีชื่อเสียงและความเป็นที่ยอมรับทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในอดีต อีกทั้งศักยภาพและการจัด
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ความปลอดภัย และความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญในการดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวด้วย มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
2 ด้าน ได้แก่ 1.คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 2. ศักยภาพทางกายภาพและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
องค์ประกอบที่ 2 ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
หมายถึงองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนช่วยเสริมแหล่งวัฒนธรรมนั้นๆ ให้มีความสาคัญ และมีความเหมาะสมในการจัดการ
ท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น แหล่งวัฒนธรรมอาจมีความดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจากัดในการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานทาให้นักท่องเที่ยวไม่นิยมเข้าไปท่องเที่ยว ส่งผลให้ศักยภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวลดลงไปด้วย
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 2 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพในการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 2) ศักยภาพในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวจากปัจจัยภายนอก
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
หมายถึงความสามารถในการควบคุม ดูแล การดาเนินงานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) ด้านการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืน ประกอบด้วย การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว และการจัดการด้าน
การท่องเที่ยว 2) การจัดการด้านการให้ความรู้และการสร้างจิตสานึก โดยพิจารณาจาการดาเนินงานขององค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ
พื้นที่ในการสร้างเสริมจิตสานึกและการเรียนรู้ในเรื่องคุณค่าของแหล่งประวัติศาสตร์แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่อยู่
โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 3) การจัดการด้านเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว
โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดการพิจารณาตัดสินใจ การดาเนินการและร่วมรับผิดชอบในการ
เรื่องต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนนั้นๆ รวมทั้งการกระจายรายได้หรือผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น เกณฑ์ประเมินด้าน
การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมี 2 ด้าน ได้แก่ 1. การจัดการด้านการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 2. การจัดการด้าน
การท่องเที่ยวประกอบด้วย
การประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 องค์ประกอบ การให้คะแนนจะให้ความสาคัญกับองค์ประกอบ
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งดึงดูดใจที่สาคัญสาหรับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม
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องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการมีความสาคัญของคะแนนรองลงมา และองค์ประกอบด้านศักยภาพในการรองรับด้านการ
ท่องเที่ยวมีความสาคัญของคะแนนน้อยที่สุด

3. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาสภาพจริงในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนสุพรรณบุรี ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ นาคาตอบจาก
แบบสอบถามมาเป็นข้อมูลทางสถิติอธิบายความหมายด้วยการบรรยาย

3.1 ขอบเขตของวิจัย
1) ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาประวัติความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวทางวั ฒนธรรมไทยพวนสุพรรณบุรี จากนั้นศึกษาและ
วิเคราะห์มาตรฐานการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 3 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพในการ
รองรับด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการบริหารจัดการ
2) ขอบเขตพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่วิจัยแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือกชุมชนเป็นพื้นที่ศึกษาคนพวนอยู่ที่หมู่ที่ 2 และ
หมู่ที่ 3 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
3) ขอบเขตประชากร กลุ่มผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ ประชากรในหมู่ที่ 2–3 และ
นักท่องเที่ยว 200 คน ในพื้นที่ศึกษา

3.2 วิธีดาเนินการวิจัย
1) เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสารวจความคิดเห็น เนื้อหาสอดคล้องกับความเป็นมา และมาตรฐานแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นคาถามตามความมุ่งหมายของการวิจัย
2) การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลวิเคราะห์เพื่อสรุปผลโดยหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
4.1. ความเป็นมาและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการศึกษาพบว่าไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรีอพยพจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ.
2322 – 2370 (ถนัด ยันต์ทอง, 2550) บ้านเก้าห้องบริเวณรอบวัดลานคาซึ่งปัจจุบันคือหมู่ที่ 3 ตาบลโคกคราม อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรีพื้นที่ทาการศึกษาวิจัย เป็นชุมชนชาวไทยพวนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2364 ยังรักษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ทางพันธุ์ไว้ได้อย่างมั่นคง จุดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
ภายในชุมชนที่จะพัฒนาศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ มีดังนี้
1. ประเพณีวันสารทไทยพวน จัดขึ้นในวันแรม 15 ค่า เดือน 10 ของทุกปี
2. ประเพณีกาฟ้า หรือค้าฟ้า จัดขึ้น 3 ค่า เดือน 3 ของทุกปี
3. ประเพณี “พาสู่เสื้อ” ประเพณีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาแบบไทยพวน
4. วัดลานคามีบุษบกปูนปั้นอายุ 100 กว่าปี แห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
5. หลวงพ่อพระพุทธเจ้าเก้าห้องพิชิตมาร อายุกว่า 300 ปี
6. รอยพระพุทธบาทไม้ตะเคียนที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
7. โรงเรียนวัดลานคาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกริมแม่น้าสุพรรณบุรี
8. บ้านเก้าห้อง อนุสาวรีย์ขุนกาแหง ศาลปู่เจ้า-ย่าเมืองไทยพวน
9. ตลาดเก้าห้องร้อยปี และหอดูโจร แห่งเดียวในประเทศไทย
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4.2 วิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี
ตารางที่ 1 ผลการสารวจความคิดเห็นด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ระดับคะแนน
SD
ความหมาย

X

ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
1. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของวิถีชีวิตจากชุมชนอื่น มีคุณค่า
ที่ควรอนุรกั ษ์ และสืบสานต่อไป
2. มีการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง
3. ความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือการสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
4. ความสามารถในการสืบทอดภูมปิ ัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
5. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่ สืบค้นได้
6. ความผูกพันธุ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น
7. ชุมชนท้องถิ่นมีความสนใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของตน
8. มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว

3.66

1.136

มาก

3.20
3.48
3.42
3.58
3.70
3.44
3.32

1.172
1.110
.950
.986
1.072
1.033
1.125

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางแสดงแสดงให้ เห็นว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นว่ามาตรฐานอยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ระดับมาก
เรียงลาดับได้แก่ ความผูกพันธ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนทาง
วัฒนธรรม ความแตกต่างของวิถีชีวิตจากชุมชนอื่น มีคุณค่าที่ควรอนุรักษ์และสืบสานต่อไปความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้ ความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือการสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น ชุมชนท้องถิ่นมี
ความสนใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของตน ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ ความรู้
อย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว และที่อยู่ในระดับปานกลาง ควรปรับปรุงพัฒนา ได้แก่ หัวข้อมีการ
จัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง

ตารางที่ 2 ผลการสารวจความคิดเห็นด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

X

ด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
1. มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขัน้ พื้นฐาน ได้แก่ น้า ไฟ ถนน ที่พกั สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
2. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนจัดการด้านนโยบาย
งบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ระดับคะแนน
SD
ความหมาย

3.85

.932

มาก

3.42

.950

มาก

จากตารางแสดงผลการสารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวด้านศักยภาพในการรองรับ
ด้านการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีความเห็นว่ามีมาตรฐานอยู่ในระดับมากทั้งสองหัวข้อ ได้แก่ หัวข้อมีการพัฒนาสิ่งอานวยความ
สะดวกขั้นพื้ นฐาน ได้แ ก่ น้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ สามารถรองรับ นักท่อ งเที่ย วในปั จจุบัน และหัวข้ อมีหน่ วยงานทั้งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนจัดการด้านนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ตารางที่ 3 ผลการสารวจความคิดเห็นด้านศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรม
ด้านศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
1. มีการดูแลรักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ภายใน
แหล่งท่องเที่ยว
2. มีการกาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับ
ศักยภาพของพื้นที่และการบริการ
3. มีการติดตาม และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
4. มีการจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นกั ท่องเที่ยว
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X

ระดับคะแนน
SD
ความหมาย

3.76

.981

มาก

3.36

1.025

ปานกลาง

3.50
3.82

1.165
.755

มาก
มาก

5. มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น
6. มีกิจกรรมและการดาเนินงานต่างๆ ที่ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่โดยรอบ
7. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
8. ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และรายได้จากการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรง
และทางอ้อม

3.60

.948

มาก

3.82

.104

มาก

3.78
3.60

.919
1.143

มาก
มาก

จากตารางแสดงผลการสารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวด้านมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวด้านศักยภาพในการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวมีความเห็นว่าศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวของชุมชนอยู่ในระดับมากถึงระดับปาน
กลาง ระดับมากได้แก่หัวข้อมีการจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว รองลงมาตามลาดับมีดังนี้ หัวข้อมี
กิจกรรมและการดาเนินงานต่างๆ ที่ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนที่อยู่โดยรอบ ชุมชน
ท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ งถึ งผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นมีการดูแล
รักษา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ภายในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และ
รายได้จากการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม และหัวข้อมีการติดตามและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
อันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว และที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ หัวข้อมีการกาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวน
นักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่และการบริการ
จากการวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวสามารถจัดลาดับตามคะแนนมาตรฐานได้ ดังนี้
1. มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
2. มีการจัดการด้านการบริการและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
3. มีกิจกรรมและการดาเนินงานต่างๆ ที่ให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว
4. ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
5. มีการดูแลรักษาปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์
6. ความผูกพันธุ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กับชุมชนท้องถิ่น
7. มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนทางวัฒนธรรม ความแตกต่างของวิถี จากชุมชนอื่น
8. มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อม
9. ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์และรายได้จากการดาเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
10. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีที่สืบค้นได้
11. มีการติดตาม และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว
12. ความงดงามทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือการสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น
13. ชุมชนท้องถิ่นมีความสนใจในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณี
14. ความสามารถในการสืบทอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
15. มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น ให้การสนับสนุนจัดการ
16. มีการกาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะ
17. มีความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
18. มีการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่
ผลการศึกษาชุมชนไทยพวนสุพรรณบุรีพบว่าอพยพจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว เข้ามาประเทศไทยกว่าสองร้อยปี
วิถีชีวิตชาวไทยพวนยังรักษาอัตลักษณ์ของตนเองไว้อย่างเข้มแข็ง มีจุดเด่นมีศักยภาพการท่องเที่ยวทั้งทางด้านประเพณีวัฒนธรรม
และแหล่งท่องเที่ยวรวม 9 รายการ พร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ผลวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านมาตรฐานของแหล่ง
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ท่องเที่ยว พบว่าในภาพรวมมีความเห็นระดับมากแทบทุกด้ านด้านศักยภาพในการดึงดูดใจ สอดคล้องกับรสิกา อังกูร และคณะ
(2547) พบว่า แต่ละท้องถิ่นต่างก็มีศักยภาพและความโดดเด่นในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในเรื่องความเป็นมาและความเก่าแก่
ของประวัติศาสตร์ โบราณสถาน วิถีชีวิตความงดงามในศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งถือเป็นจุ ดแข็งในการส่งเสริมในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ส่วนในด้านศักยภาพในส่วนที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้นคือมาตรฐานด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่องการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง ด้านศักยภาพในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการกาหนดขอบเขตช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพ
ของพื้นที่และการบริการ ซึ่งต้องอาศัยชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาซึ่งยังขาดความเข้าใจสอดคล้องกับ ระพีพรรณ ทองห่อ และคณะ
(2545) พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละพื้นที่ โดยมี่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คาแนะนาปรึกษา การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านการมีส่วนร่วม ในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่พบว่ากลุ่มผู้นาชุมชนมีส่วนในการจัดการท่องเที่ยวในระดับน้อย
ด้านการรองรับนักท่องเที่ยวมี ความเห็นในระดับมาก สอดคล้ องกับ รัฐทิตยา หิรัณยหาด (2544) พบว่าศักยภาพของชุมชน
นอกจากจะต้องมีความพร้อมด้านองค์ประกอบที่ดึงดูดใจ ตลอดจนสาธารณูปโภคและสิ่งอานวยความสะดวกที่เพียงพอแล้วยัง
จะต้องมีการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ดี ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวนั้นความเห็นปานกลาง ที่ต้องนาไปปรับปรุง คือมีการ
กาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่และการบริการสอดคล้องกับ วัน
สาด ศรีสุวรรณ (2553) พบว่า การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและต้องพัฒนาการบริหารจัดการเป็น
สาคัญ หากได้รับการพัฒนาและบริหารจัดการที่ถูกวิธีก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าของทั้งแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการการท่องเที่ยว
ซึ่งประชาชนในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

5. สรุป
ความเป็นมาและความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนไทยพวน จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า
ชุมชนไทยพวนสุพรรณบุรีมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่าสองร้อยปี วัดลานคาเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชุมชนมีวัฒนธรรมและ
มีอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง มีโบราณสถานรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไทยพวน ซึ่งเอื้อประโยชน์หรือเป็น
จุดแข็งของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่วนผลการวิเคราะห์มาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน พบว่ามี
ศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมาก คือมีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้า ไฟ ถนน ที่พัก ฯลฯ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน รวมถึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่นให้การสนับสนุนจัดการด้านนโยบาย งบประมาณและ
บุคลากรในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในส่วนที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้นคือมาตรฐานด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยวที่อยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่องการจัดกิจกรรมซึ่งแสดงถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้าน
ศักยภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านการกาหนดขอบเขต ช่วงเวลา รวมถึงการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวให้
พอเหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ และการบริการ ซึ่งต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

6. ข้อเสนอแนะ
1. งานประเพณีและวัฒนธรรมของไทยพวน เช่นงานกาฟ้า เผาข้าวหลาม งานสารทพวนซึ่งส่วนมากจะไม่ตรงกับวันหยุด
ประจาสัปดาห์ หากเป็นไปได้ควรให้มีการจัด งานแบบจาลอง กาหนดวัน ใดวันหนึ่งในรอบปี ถือเป็นการจัดนิทรรศการไปด้วย
เพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ จะได้ไม่พลาดโอกาสเมื่องานไม่ตรงกับวันหยุด
2. แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน เช่นบ้านเก้าห้อง หอดูโจร ถือว่าเป็นโบราณสถานแห่งเดียวในประเทศควรจะได้จัดให้มี
นิทรรศการป้ายประวัติให้จัดให้มีมัคคุเทศก์ คอยอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูล อีกทั้งควรจะมีสินค้าพื้นเมือง อันเป็นอัต
ลักษณ์และเอกลักษณ์ของชุมชุนไทยพวนวางจาหน่ายใกล้พื้นที่ท่องเที่ยวด้วย
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3. หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตาบล เทศบาล อาเภอจังหวัด ควรให้การสนับสนุนชุมชน ทั้งทางด้านการส่งเสริม
นโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน จัดอบรมให้ความรู่ในการมีส่วนร่วมอีกทั้งสนับสนุนทางด้านงบประมาณให้แก่ชุมชน
ให้สามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพของชุมชนต่อไป

7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่อง “ไทยพวนสุพรรณบุรี : การศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม” เป็นงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก งบประมาณผลประโยชน์ ปี พ.ศ. 2557 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านชาติพันธุ์ไทยพวน อาจารย์พงษ์ พันธุ์ศิริ ประธานชมรม
ไทยพวนจังหวัดสุพรรณบุรี ดร.ถนัด ยันต์ทอง ประชาสัมพันธ์ชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทย ที่กรุณาให้คาแนะนาและคาปรึกษา
ผู้นาชุมชน ผู้ปฏิบัติงาน ชาวชุมชนไทยพวน และนักท่องเที่ยวในชุมชนไทยพวนบ้านเก้าห้องลานคา อาเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้ข้อมูลในการจัดทาวิจัยอย่างดียิ่ง
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