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ABSTRACT 
 

Code of Project 2557A16962001 
Project Name A Study of livelihood and culture of Thai Song Dam A Case Study: 

Sasimum Sub-District  Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom 
Province for Eco-cultural Historical Tourism. 

Researchers   Miss Pornpimol  Sakda1*, Mr. Pasit Nitivorakunapan1  
and Miss Wararat Watthanachanobon2 

This research aims to 1. To study and explore the culture Thai Song Dam Sasimum 
Sub-District Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province by the involvement of 
community. 2. Design the guide book of Thai Song Dam eco-cultural historical tourism to 
promote the cultural tourism. 3. To assess the guide book of Thai Song Dam eco-cultural 
historical tourism by the involvement of the community. The instruments used were Semi-
structured interview, recordable media, promote tourism, the evaluation design.  Research 
results  

1. Thai Song Dam Sasimum Sub-District community consists of community history, 
style homes, traditional food, faith, culture and character of the use of language, tourism 
resources in the community and neighborhood. 

2. Design the guide book of Thai Song Dam eco-cultural historical tourism, results 
showed that the proper size should be A5 (5.83 x 8.27 inches).  

3. Quality level of the guide book of Thai Song Dam eco-cultural historical tourism, at 
the highest level in terms of the proper size, Attractiveness and interpretive with an average 
of 4.53. Images and text are interrelated, and help promote tourism and create a positive 
image in the community with an average of 4.47. The high level is appropriate font size, with 
an average of 4.20, font colors and images, with an average of 4.13. The illustrations are 
appropriate Manual is suitable to be used for promotional purposes, with an average of 4.47. 
A book guide is more interesting, with an average of 3.87. The proper letter format, with an 
average of 3.80. 
Keywords: livelihood, Thai Song Dam, Eco-cultural Historical Tourism, Sasimum 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปจัจุบนัหลายประเทศได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาประเทศด้วยแนวคดิเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (Creative Economy) มากขึ้น ประเทศไทยได้เริม่ค านึงถึงแนวคดิเศรษฐกิจ

สรา้งสรรคม์าตัง้แต่แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่10 (2550-2554) และมคีวาม

ชดัเจนขึน้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (2555-2559) ซึง่ประเทศไทย  

มคีวามพรอ้มดา้นทรพัยากรที่มคีวามหลากหลายทางชวีภาพ วฒันธรรม และทรพัยากรมนุษย์ 

ที่มคีวามเป็นเลศิในการต่อยอดแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขดีความสามารถให้ประเทศไทย      

มบีทบาทที่ส าคญัในเวทกีารค้าโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่องเที่ยวทางวฒันธรรม หรอืเชงิ

ชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้ วฒันธรรมตามทอ้งถิน่ต่างๆ จงึถูกใชเ้ป็นจุดขาย เพื่อดงึดูด

ความสนใจจากนักท่องเที่ยว ท าให้ความแตกต่างและความหลากหลายของวัฒนธรรม            

มคีวามส าคญัขึน้มาในฐานะทีว่ฒันธรรมน ามาซึ่งเงนิตราเขา้สู่ประเทศ โดยการที่วฒันธรรมถูก

ท าให้กลายเป็นสนิค้า รฐัเองจงึได้เริม่เข้ามาส่งเสรมิการอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูวฒันธรรมเดมิของ

ท้องถิ่นขึ้นอย่างจรงิจงั ส่วนหนึ่งก็เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว ขณะเดยีวกันก็เพื่อรกัษาไว้ซึ่ง

เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่ต่างๆ ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์และระบบ

ทุนนิยมที่เข้าสู่ประเทศด้วย รฐัจงึมนีโยบายให้ชุมชนท้องถิ่นมกีารอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูวฒันธรรม

ทอ้งถิน่ของตน (สริริตัน์ สสีมบตั,ิ 2552) โดยน าวฒันธรรมหรอือตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องตน

ดงักล่าวเป็นจดุดงึดดูหรอืจดุขาย เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของคนในชุมชนใหด้ขีึน้ดว้ยรากฐาน

ทางวัฒนธรรมของตน ในขณะเดียวกันก็เพื่อประกาศความมีตัวตนของกลุ่มตนให้กับคน

ภายนอกไดร้บัรู ้และธ ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมและอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุข์องตนดว้ย 

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย เป็นกลุ่มชนที่มีการด ารงคงอยู่ของอัตลักษณ์        

ทีส่ าคญัที่แสดงถงึความเป็นตวัตนของชาตพินัธุ์ตนเอง มกีารสบืทอดงานศลิปวฒันธรรม  และ

ภูมปิญัญาพืน้ถิน่ เป็นความรูท้ีส่ ัง่สมมาแต่บรรพบุรุษจนกลายเป็นวฒันธรรมทีส่บืทอดต่อมาจน

ปจัจุบนั ซึ่งถือเป็นทุนทางวฒันธรรมที่ล ้าค่า ดงัเช่น ชาวไทยทรงด า หรอื ผู้ไทยด า หรอื ลาว

ทรงด า หรอื ลาวโซ่ง หรอื ไทยโซ่ง นัน้ เป็นชื่อเรยีกคนไทยภาคกลางใชเ้รยีกชาตพินัธุก์ลุ่มน้อย

กลุ่มหนึ่งที่มลีกัษณะแตกต่างจาก ชนชาตอิื่นๆ ที่อาศยัอยู่ในเมอืงไทย เช่น การแต่งกายด้วย
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เสื้อผ้าสดี า ทรงผมของสตรทีี่เป็นป ัน้เกล้า และความเชื่อประเพณีวฒันธรรมต่างๆ และต่อมา

ดว้ยเหตุผลทางการปกครอง จงึเรยีกว่า “ไทยโซ่ง” หรอื “ไทยซ่วงด า” หรอื “ไทยทรงด า” แต่

ส าหรบัเจา้ของวฒันธรรมพงึพอใจทีจ่ะใหใ้ครๆ เรยีกว่า “ไทยโซ่ง” หรอื “ไทยทรงด า” มากกว่า

เพราะมคีวามรู้สึกผูกพนัและกลมกลนืเป็นอันหนึ่งอนัเดยีวกนัในความเป็นไทย (ขนฺัติสาโร, 

2538) การด ารงชวีติของชาวไททรงด าในอดตี นัน้ยงัคงยดึแบบแผนที่ได้รบัการถ่ายทอดมา 

วฒันธรรม ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ในชุมชนชาวไททรงด ายงัคงความเป็นเอกลกัษณ์       

มลี ักษณะเฉพาะตัวของชนเผ่าซึ่งผิดแผกแตกต่างไปจากวัฒนธรรมชุมชนอื่น ๆ ซึ่งความ

แตกต่างทางวฒันธรรม ก็มไิด้เป็นอุปสรรคแก่ชุมชนไททรงด า ในการอยู่ร่วมกับวฒันธรรม

ชุมชนอื่น ๆ แต่เมื่อกาลเวลา สภาพสงัคมและสิง่แวดลอ้มเปลีย่นไป จงึท าใหช้าวไทยทรงด ารุ่น

หลงัๆ ปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมและวถิชีวีติใหป้ระสานกบัความเป็นไปของสงัคมส่วนใหญ่ทุกวนันี้

ความเป็นไทยทรงด า หรอืลาวโซ่ง จงึเป็นเพยีงสิง่ที่อาจจะเหลอือยู่เพยีงในจติใจมไิด้ปรากฏ

ออกมาให้คนภายนอกเหน็ และยิง่นานวนัเขา้ก็ยิง่จะสาบสูญไป แม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทาง

วฒันธรรมและสงัคมจะเป็นสิง่สามญัและเป็นเรื่องธรรมดาของโลกกต็าม แต่ในแง่ของการศกึษา

ดา้นวถิชีวีติความเป็นอยู ่ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวฒันธรรมแลว้เป็นเรื่องทีจ่ะต้องเร่งศกึษา 

คน้ควา้ และบนัทกึไวเ้พื่อประโยชน์ต่อเยาวชนของชาตใินอนาคต (วบิลูย ์ลีสุ้วรรณ, 2544) 

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม มชีาวไททรงด าอาศัยอยู่ มปีระวตัิความเป็นมา 

ประเพณี วฒันธรรม ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน แต่

วฒันธรรมและประเพณต่ีางๆเหล่านี้ก าลงัจะสูญหายไปท่ามกลางกระแสโลกาภวิตัน์ ซึง่พวกเขา

ไดพ้ยายามปรบัตวัคลอ้ยตามไปกบับรบิทเหล่านัน้ โดยการฟ้ืนฟูวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ความ

เป็นชาติพนัธุ์ไททรงด าบางส่วนที่สูญหายไปขึ้นมาใหม่ โดยพวกเขาได้ใช้อตัลกัษณ์ทางชาติ

พันธุ์ของตนเองที่มีอยู่เดิมและที่ฟ้ืนฟูขึ้นใหม่เป็นจุดขายให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมีการ

น าเสนออตัลกัษณ์ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว วถิีชวีติและการแสดงทางวฒันธรรมต่างๆ ที่จดัขึ้น

ภายใน ศูนย์วฒันธรรมไททรงด าต าบลสระสี่มุม แต่ยงัไม่เป็นที่รู้จกัของนักท่องเที่ยวมากนัก 

และผูท้ีถ่่ายทอดประวตัคิวามเป็นมา บอกเล่าวถิชีวีติของชุมชนต่างกเ็ป็นผูสู้งอายุ ขาดผูท้ีจ่ะสบื

ทอด หรอืเป็นการถ่ายทอดแบบการบอกเล่าต่อๆกนัมา ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิการบดิเบอืน หรอืตก

หล่นของความส าคญัทางประวตัศิาสตร ์

คณะผูว้จิยั ร่วมกบัผูน้ าชุมชนและชาวบา้น จงึมแีนวความคดิทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูประวตัิ

ความเป็นมา บอกเล่าวิถีชีวิตของชุมชน โดยการมีส่วนร่วม และสร้างสื่อที่จะช่วยบันทึก
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วฒันธรรมของชุมชน โดยมุ่งหวงัใหคู้่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม ท า

หน้าที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวมาเรยีนรูเ้รื่องของชุมชน เรยีนรูป้ระวตัศิาสตร ์วฒันธรรม วถิี

ชวีติชุมชน สรา้งการรบัรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่ผู้รบัสาร ใหร้ายละเอยีดขอ้มูลที่ถูกต้องได้ และเป็น

สื่อให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใช้เป็นขอ้มูลในการส่งเสรมิการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่

รูจ้กัมากยิง่ขึน้ ดงันัน้การวจิยัครัง้นี้ จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและส ารวจวฒันธรรมไททรงด า 

ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน เพื่อจดัท าคู่มอื

การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม ส าหรบัส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วฒันธรรมของชุมชน หมายถงึ  การท่องเทีย่วที่มุ่งในการใหน้ักท่องเทีย่ว ไดเ้หน็วถิชีวีติ ความ

เป็นอยู ่วฒันธรรม ประเพณ ีความรู ้และความสามารถในการท ามาหากนิของชุมชนบรเิวณบา้น

บา้นสระสี่มุม โดยคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม ดงักล่าวจะช่วยหนุน

เสรมิให้ศูนยว์ฒันธรรมไททรงด าต าบลสระสี่มุม เป็นแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรมที่สมบูรณ์มาก

ยิง่ขึน้ รวมถงึช่วยส่งเสรมิการเผยแพร่อตัลกัษณ์ของชุมชน จะท าใหค้นในชุมชน ไดต้ระหนักถงึ

ความส าคญัของด ารงรกัษาอตัลกัษณ์ความเป็นชาตพินัธุ์ของตนและช่วยสรา้งจติส านึกในการ

ส่งเสรมิและอนุรกัษ์อตัลกัษณ์ความเป็นชาตพินัธุข์องตนในดา้นต่าง ๆ เพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้

ยงัสามารถส่งเสรมิให้เยาวชนในชุมชนมคีวามตระหนักถงึคุณค่าของการด ารงรกัษาอตัลกัษณ์

ความเป็นชาตพินัธุข์องตน และยงัเป็นการช่วยสบืสานวถิชีุมชน วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ

ของชาตพินัธุไ์ททรงด าของอ าเภอก าแพงแสนใหค้งอยู่ต่อไป แมว้่าสภาพวถิชีวีติของชุมชนจะมี

การเปลี่ยนแปลงตามความเจรญิที่เข้าสู่ชุมชน และจะเป็นเป็นสื่อ ให้ชุมชนและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งไดใ้ชเ้ป็นขอ้มลูเพื่อด าเนินการส่งเสรมิการท่องเทีย่วของชุมชนใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้ 

ต่อไป 

 

1.2 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาและส ารวจวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน 

2. เพื่อจดัท าคู่มอืการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสีมุ่ม ส าหรบัส่งเสรมิ

การท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรมของชุมชน 

3. เพื่อประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม โดยการมสี่วน

รว่มของชุมชน 
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1.3 ขอบเขตของโครงการวิจยั 

การวจิยันี้ด าเนินการในลักษณะของการวจิยัปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Action Research) โดยวธิกีารวจิยัแบบผสมผสานวธิ ี(Mixed Methods Research) ระหว่าง

วธิกีารเกบ็ขอ้มูลวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Methods) และวธิกีารเก็บขอ้มูลเชงิคุณภาพ 

(Qualitative Methods) ขอ้มูลที่น ามาศกึษาและวเิคราะหน์ัน้จะเป็นขอ้มูลภาคสนาม โดยเน้น

เกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informant interviews) โดย

มรีายละเอยีดขอบเขตโครงการวจิยั ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา/ตวัแปรทีศ่กึษา 

1.1 การศึกษาวัฒนธรรมไททรงด า ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวัด

นครปฐม ประกอบด้วยการศึกษาประวตัิความเป็นมา บรบิททัว่ไปชุมชน  การตัง้ถิ่นฐาน 

เศรษฐกจิสงัคม และวถิชีวีติของชุมชน 

1.2 การออกแบบคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ  

1.3 การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ  

2. ขอบเขตดา้นประชากรทีศ่กึษา 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ประกอบดว้ย 

2.1  กลุ่มผูน้ าชุมชนคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบดว้ย แกน

น าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น หมอพืน้บ้าน ครู ผู้รูพ้ธิปีฏบิตั ิและพระสงฆ ์เพื่อการศกึษาวถิชีวีติ

และวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

2.2  การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ ไดแ้ก่ 

- ผูน้ าชุมชน คร ูนกัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ พระ และผูส้งูอายุ 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบสื่อสิง่พมิพ ์

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม 

3. ขอบเขตดา้นพืน้ที/่สถานทีศ่กึษา 

ชุมชนไททรงด า ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม  

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลาทีศ่กึษา 

ใชร้ะยะเวลาในการศกึษา ตลอดโครงการ 12 เดอืน 
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1.4 นิยามศพัทท่ี์ใช้ในการศึกษา 

ไททรงด า หมายถึง กลุ่มชนที่นิยมนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าสีด า มวีฒันธรรมที่เป็น

ลักษณะเฉพาะชาติพันธุ์ ในการวิจัยนี้หมายถึง ชุมชนไททรงด า ต าบลสระสี่มุม อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

วฒันธรรม หมายถงึ ประวตัคิวามเป็นมา บรบิททัว่ไปของชุมชน รวมถงึการตัง้ถิน่ฐาน 

เศรษฐกจิสงัคม และวถิชีวีติ วฒันธรรม ประเพณขีองชุมชน 

การท่องเที่ยวเชงินิเวศวฒันธรรมของชุมชน หมายถึง  การท่องเที่ยวที่มุ่งในการให้

นักท่องเที่ยว ได้เหน็วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ วฒันธรรม ประเพณี ความรู ้และความสามารถใน

การท ามาหากนิของชุมชนบรเิวณบา้นบา้นสระสีม่มุ 

คู่มอืการท่องเทีย่ว หมายถงึ หนงัสอืแนะน าเกีย่วกบัขอ้มลูการท่องเทีย่วชุมชนไททรงด า

บา้นสระสีม่มุ 

 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ไดคู้่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม เพื่อใชใ้นการส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วใหก้บัชุมชน 

2. เดก็และเยาวชน ในชุมชน ไดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชาตพินัธุ์ไททรงด า ซึง่เป็นชาตพินัธุข์อง

ตนเอง  

3. ผลจากการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรกัษ์ สบืสาน และเผยแพร ่

มรดกทางวฒันธรรมของไทด า และกระตุ้นให้คนรุ่นหลงัเกดิความตระหนักในการด ารงรกัษา

วฒันธรรมของชุมชนสบืต่อไป 

4. บูรณาการกบัการเรยีนการสอน โดยจดักจิกรรมใหน้ักศกึษาในหวัขอ้ “ถอดชวีติจาก
ภาพ ทราบเรื่องราวไททรงด า ก าแพงแสน” โดยจะจดัใหน้ักศกึษาลงส ารวจชุมชนร่วมกบัคณะ
นกัวจิยั และคนในชุมชน เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้ว่มกนั และใหน้ักศกึษาเลอืกประเดน็วถิชีวีติและ
วฒันธรรมทีต่นเองสนใจมาถ่ายทอดในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ แล้วน าผลงานที่ไดไ้ปจดัแสดง
ทีศู่นยว์ฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีม่มุ และต่อยอดเป็นการพฒันาปรบัปรุงศูนยว์ฒันธรรมไท
ทรงด า ต าบลสระสีม่มุ ใหก้ลายเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรค์ในชุมชน 
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บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษา เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมไททรงด า กรณีศึกษาต าบลสระสี่มุม

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวฒันธรรม ผู้วิจยัได้

ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การศกึษาไดด้งันี้ 

1. การท่องเท่ียวเชิงชาติพนัธุ์ (Ethnic Tourism) 

องคก์ารท่องเทีย่วโลกหรอื WTO แห่งองคก์ารสหประชาชาต ิไดก้ าหนดความหมายของการ

ท่องเที่ยว ว่าหมายถึง การเดนิทางใดๆก็ตามที่เป็นการเดินทางโดยเป็นไปตามเงื่อนไขสากล 3 

ประการ ดงัต่อไปนี้ (ศรญัยา วรากุลวทิย,์ 2546) 1.การเดนิทางจากสถานทีอ่ยู่อาศยัเป็นประจ าไปยงั

สถานทีอ่ื่นๆเป็นการชัว่คราว  2.การเดนิทางนัน้ ผูเ้ดนิทางเดนิทางดว้ยความสมคัรใจ ไม่ใช่เป็นการ

ถูกบงัคบั  3.การเดนิทางเพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ กต็ามทีไ่ม่ใช่เดนิทางเพื่อไปประกอบอาชพี หรอืหา

รายได้  ซึ่งสอดคล้องกบั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การท่องเที่ยว” 

หมายถงึ การเดนิทางท่องเทีย่วตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวเ้ป็นสากล 3 ประการเช่นกนัคอื (พรศุล ีอนิ

ยะรตัน์ 2547) 1.เป็นการเดนิทางจากทีอ่ยู่อาศยัปกต ิไปยงัทีอ่ื่นเป็นการชัว่คราว 2.เป็นการเดนิทาง

ดว้ยความสมคัรใจ และ 3.เป็นการเดนิทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกต็ามทีไ่มใ่ช่เพื่อการประกอบอาชพี 

การท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธุ์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพเิศษ ความ

สนใจเบื้องต้นทีท่ าให้นักท่องเทีย่วเขา้ร่วมการเดนิทางดงักล่าวน้ี คอื การใฝ่หาโอกาสทีจ่ะไดส้มัผสั

กบักลุ่มคนทมีชีาตพินัธ์ และภูมหิลงัทางวฒันธรรมที่แตกต่างไปจากตวัของนักท่องเที่ยวโดยตรง 

ด้วยความคดิที่ว่าถึงแม้พพิธิภณัฑ์และงานทางศิลปวฒันธรรม อาจจะสามารถสะท้อนชวีติความ

เป็นอยู่ของคนต่างชาตพินัธุ์นัน้ได้ในระดบัหนึ่งก็ตาม การสมัผสัสิง่เหล่านี้ย่อมไม่อาจเทยีบได้กบั

การสัมผัสโดยตรงกับคนต่างชาติพันธุ์นัน้ จากการได้ใช้ชีวิตร่วมกันหรือพบปะพูดคุยกันใน

ระยะเวลาหนึ่งได ้

ระดบัของการสมัผสัโดยตรงนี้ก็มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งท าใหเ้กดิรปูแบบของการท่องเที่ยว

เพื่อสมัผสัชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมพืน้ถิน่อย่างน้อย 2 รปูแบบ คอื 1. การท่องเทีย่วเพื่อสมัผสัชาติ

พนัธุ์และวฒันธรรมพื้นถิน่อย่างเต็มรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวไปพ านักอาศยัอยู่กบักลุ่มชาติพนัธุ์
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หนึ่งๆ เป็นเวลานาน และใช้ชวีติเหมอืนคนพื้นเมอืงนัน้ 2. การท่องเที่ยวเพื่อสมัผสัชาตพินัธุ์และ

วฒันธรรมพื้นถิ่นแบบมกีารจดัการ โดยนักท่องเที่ยวไปทศันศึกษาเยี่ยมชมกลุ่มชาติพนัธุ์หนึ่งๆ 

ในช่วงเวลาสัน้ๆ โดยพยายามเรยีนรู้เข้าใจวฒันธรรมชนเผ่านัน้ และอาจจะไม่ได้ลองใช้ชีวิตใน

รปูแบบเดยีวกบัชนพืน้เมอืงเสยีทัง้หมด (กรวรรณ สงัขกร,2555) 

 

2. การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 

2.1 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคืออะไร 

การวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) หรอืที่

รูจ้กักนัในชื่อยอ่ว่า PAR  หรอื “การสบืคน้ขอ้เทจ็จรงิบนพืน้ฐานของชุมชน”  (Stringer, 1999) “การ

วจิยัโดยการกระท าร่วมกนั” หรอื “การวจิยัแบบมสี่วนร่วม” (Kemmis & McTaggart, 2000) หรอื 

“การวจิยัดว้ยการวพิากษ์วจิารณ์” (Mills, 2000)  ซึง่ในความหมายโดยรวมแลว้ก็คอื “การวจิยัเชงิ

ปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่ม” นัน้เอง  

2.2 ลกัษณะเด่นของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

Kemmis และ Wilkinson (อ้างถงึใน ผ่องพรรณ ตรยัมงคลกูล, 2543) ไดส้รุปลกัษณะ

เด่นของการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสี่วนรว่มไว ้6 ประเดน็หลกั ดงันี้  

1. กระบวนการวจิยัแบบ PAR เป็นกระบวนการทางสงัคม (PAR is a social process) 

เพราะมคีวามเชื่อว่ากระบวนการพฒันาปจัเจกชนกบักระบวนการเปลีย่นแปลงทางสงัคมต้องเป็นไป

อยา่งสมัพนัธก์นั ไมว่่าปจัเจกชนนัน้ๆ จะไดร้บัประโยชน์โดยส่วนตนมากหรอืน้อย 

2. การวจิยัแบบ PAR เป็นการวจิยัแบบมสี่วนร่วม (PAR is participatory) การวจิยัอาจ

เริม่ต้นหรอืถูกจุดประกายโดยนักวจิยัภายนอกแต่กระบวนการวจิยัเน้นการมสี่วนร่วมของทุกคน ใน

กลุ่มเป็นเจ้าของการวจิยัร่วมกนั ไม่ใช่เพียงในฐานะผู้ให้ข้อมูลกบันักวจิยัภายนอก หรอืในฐานะ

เฉพาะผู้ได้รบัผลประโยชน์ แต่ถอืว่าทุกคนร่วมกนัวจิยัเกี่ยวกบัเรื่องของตนเอง ไม่ใช่ไปวจิยัเรื่อง

ของผูอ้ื่นกลุ่มอื่น ทุกคนมสี่วนรว่มพนิิจพเิคราะหศ์กัยภาพและคุณค่าในตนเอง การมสี่วนร่วมในการ

จดัการใช้ความรู ้ความคดิของตนเพื่อการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้เรยีนรูท้ี่จะสะท้อนความคดิวพิากษ์

ตนเอง ในสิง่ทีไ่ดก้ระท าร่วมกนั ทัง้นี้ PAR ในอุดมคตนิัน้ สมาชกิในชุมชนมสี่วนร่วมในทุกขัน้ตอน

ของการวจิยั ตัง้แต่การตกลงใจที่จะท าการวจิยั การก าหนดปญัหาวจิยั การเลอืกวธิกีารเก็บขอ้มูล 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล การตดัสนิใจที่จะปฏบิตักิารตามแผน และการวเิคราะหผ์ล

การปฏบิตั ิ

3.  การวจิยั PAR เป็นการวจิยัทเีน้นการปฏบิตั ิ(PAR is practical.) โดยเฉพาะการ

ปฏิบัติใดๆ ที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม โดยมุ่งท าความเข้าใจวิธีการ และผลการ

ปฏบิตัิงานที่เป็นอยู่ ศึกษาวธิกีารที่จะปฏบิตัิให้ดขีึ้น และเรยีนรูจ้ากกระบวนการปฏบิตัแิละผลที่

เกดิขึน้ ความรูท้ีไ่ดจ้ากการวจิยัจะเป็นพืน้ฐานของการปฏบิตั ิ

4. การวจิยัแบบ PAR เป็นกระบวนการวจิยัเพื่อสรา้งอสิรภาพ (PAR is emancipatory) 

กล่าวคอื ปลุกจติส านึกเพื่อให้คนได้คลีค่ลาย และเอาชนะปญัหาอุปสรรคอนัเน่ืองจากการถูกเอารดั

เอาเปรยีบในสงัคมทีม่โีครงสรา้งไม่เป็นธรรม ท าให้คนเรยีนรูท้ีจ่ะแบ่งปนัและร่วมสรา้งสงัคมที่เป็น

ธรรมและสงบสุขมากขึน้ 

5.  การวจิยัแบบ PAR  เน้นกระบวนการเชงิวพิากษ์ (PAR is critical)  สะทอ้นตนเอง   

(self-reflection) ในขัน้ตอนของการวจิยัทัง้ก่อนและหลงัการปฏบิตั ิ

6.  การวจิยัแบบ  PAR  เป็นเกลยีวของการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร(PAR is recursive)จะ 

สะท้อนถงึวงจรของการเรยีนรูเ้พื่อการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะช่วยให้เรยีนรูต่้อไป

อกี จงึเป็นกระบวนการเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัริว่มกนั (learning by doing with others) 

กล่าวโดยสรุป การวิจ ัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั ้นมีลักษณะที่มุ่ งการเป็น

ประชาธปิไตยให้ความเท่าเทยีมกบัทุกคนเหน็ความส าคญัทุกคนสามารถคดิได้อย่างเสรภีาพตาม

ศกัยภาพของแต่ละคนเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงความสามารถของตนเองส่งเสรมิการรกัถิน่ฐานบา้น

เกดิส่งเสรมิการกลา้แสดงออกรว่มพฒันาชุมชนของตนเอง ใหม้กีารเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ ี

 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการออกแบบส่ิงพิมพ ์และคู่มือการท่องเท่ียว 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน ได้ใหค้วามหมายค าที่เกี่ยวกบั “ สื่อสิง่พมิพ ์” ไวว้่า

สิ่งพิมพ์ หมายถึง สมุด แผ่นกระดาษ หรอืวตัถุใด ๆ ที่พิมพ์ขึ้น รวมตลอดทัง้บทเพลง แผนที ่

แผนผัง แผนภาพ ภาพวาด ภาพระบายสี ใบประกาศ แผ่นเสียง หรือสิ่งอื่นใดอันมีลักษณะ

เช่นเดยีวกนั วรพงษ์ วรชาตอุิดมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การปรุงแต่งงานออกแบบจะต้องสอดคลอ้ง

กบัปรชัญาการออกแบบ ซึ่งน ามาเป็นขอ้ควรค านึงในการออกแบบสื่อสิง่พมิพไ์ด้เป็นอย่างด ีได้แก่ 

ก่อใหเ้กดิประโยชน์และแสดงศกัยภาพในหน้าทีไ่ดต้รงตามวตัถุประสงค์ ต้องสามารถแสดงคุณค่าใน
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ด้านสุนทรียศาสตร์ได้อย่างดี มีรูปแบบที่ทันสมยั และมีรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์และ

ลกัษณะเฉพาะอนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะ ศลิปวฒันธรรม  

จนัทนา ทองประยูร (2537) กล่าวว่า ปจัจยัที่ควรค านึงถึงในการออกแบบและจดัหน้าสื่อ

สิง่พมิพ์ ได้แก่ ความสอดคล้องกบัประเภทและลกัษณะเนื้อหาของสื่อสิง่พมิพ์ ความต้องการและ

วตัถุประสงค์การใช้สื่อสิง่พมิพ์ของกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดขนาดและรูปแบบของสื่อสิง่พมิพ์ที่

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของกระดาษมาตรฐาน 

2.1 ประเภทของสื่อสิง่พมิพ ์

1. สื่อสิง่พมิพป์ระเภทหนงัสอื 

(1) หนังสือสารคดี ต ารา แบบเรียน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่แสดงเนื้อหาวิชาการใน

ศาสตรค์วามรูต่้าง ๆ เพื่อสื่อให้ผู้อ่าน เขา้ใจความหมาย ด้วยความรูท้ีเ่ป็นจรงิ จงึเป็นสื่อสิง่พมิพ์ที่

เน้นความรูอ้ยา่งถูกต้อง 

(2) หนงัสอืบนัเทงิคด ีเป็นสื่อสิง่พมิพท์ีผ่ลติขึน้โดยใชเ้รื่องราวสมมต ิเพื่อใหผู้อ่้าน

ไดร้บัความ เพลดิเพลนิ สนุกสนาน มกัมขีนาดเลก็ เรยีกว่า หนังสอืฉบบักระเป๋า หรอื Pocket Book 

ได ้

2. สื่อสิง่พมิพเ์พื่อเผยแพรข่า่วสาร  

(1) หนังสอืพมิพ์ (Newspapers) เป็นสื่อสิง่พมิพ์ที่ผลติขึ้นโดยน าเสนอเรื่องราว 

ข่าวสารภาพและความคดิเห็น ในลกัษณะของแผ่นพมิพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วธิกีารพบัรวมกนั ซึ่งสื่อ

สิง่พมิพช์นิดนี้ ไดพ้มิพอ์อกเผยแพรท่ัง้ลกัษณะ หนงัสอืพมิพร์ายวนั, รายสปัดาห ์และรายเดอืน 

(2) วารสาร, นิตยสาร เป็นสื่อสิง่พมิพท์ีผ่ลติขึน้โดยน าเสนอสาระ ข่าว ความบนัเทงิ 

ที่มรีูปแบบการน าเสนอ ที่โดดเด่น สะดุดตา และสรา้งความสนใจให้กบัผู้อ่าน ทัง้นี้การผลตินัน้ มี

การ ก าหนดระยะเวลาการออกเผยแพร่ทีแ่น่นอน ทัง้ลกัษณะวารสาร, นิตยสารรายปกัษ์ (15 วนั) 

และ รายเดอืน 

(3) จุลสาร เป็นสื่อสิง่พมิพ์ที่ผลติขึน้แบบไม่มุ่งหวงัผลก าไร เป็นแบบให้เปล่าโดย

ใหผู้อ่้านไดศ้กึษาหาความรู ้มกี าหนดการออกเผยแพรเ่ป็นครัง้ ๆ หรอืล าดบัต่าง ๆ ในวาระพเิศษ 

3. สิง่พมิพโ์ฆษณา 

(1) โบร์ชวัร์ ( Brochure ) เป็นสื่อสิง่พมิพ์ที่มลีกัษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เยบ็

ติดกันเป็นเล่มจ านวน 8 หน้าเป็น อย่างน้อย มีปกหน้าและปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหาจะ

เกีย่วกบัโฆษณาสนิคา้ 
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(2) ใบปลวิ ( Leaflet, Handbill ) เป็นสื่อสิง่พมิพ์ใบเดยีว ทีเ่น้นการประกาศหรอื

โฆษณา มกัมขีนาด A4 เพื่อง่ายในการแจกจ่าย ลกัษณะการแสดงเนื้อหาเป็นขอ้ความทีผู่้อ่าน อ่าน

แลว้เขา้ใจงา่ย  

(3) แผ่นพบั ( Folder ) เป็นสื่อสิง่พมิพท์ีผ่ลติโดยเน้นการน าเสนอเนื้อหา ซึง่เนื้อหา

ทีน่ าเสนอนัน้เป็นเนื้อหา ทีส่รปุใจความส าคญั ลกัษณะมกีารพบัเป็นรปูเล่มต่างๆ  

(4) ใบปิด ( Poster ) เป็นสื่อสิง่พมิพโ์ฆษณา โดยใชปิ้ดตามสถานทีต่่างๆ มขีนาด

ใหญ่เป็นพเิศษ ซึง่เน้นการน าเสนออยา่งโดดเด่น ดงึดดูความสนใจ 

2.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัหนงัสอื 

ค าว่า “ หนงัสอื ” มคีวามหมายเป็น 3 นยั คอื  

1. เครื่องหมายขดีเขยีนแทนเสยีงหรอืค าพูดและลายลกัษณ์อกัษร ตามค าจ ากดัความ

นี้หมายถงึ ตวัอกัษรหรอือกัขระอนัประกอบดว้ยสระ และพยญัชนะ และรวมไปถงึเครื่องหมายต่างๆ 

เช่น เครือ่งหมายวรรคตอน ซึง่ใชเ้ขยีนหรอืพมิพเ์พื่อสื่อความหมาย  

2. กระดาษทีเ่ยบ็รวมกนั มปีกหุม้ ความหมายนี้ค่อนขา้งกวา้งมาก เพราะจะครอบคลุม

ถงึหนังสอืเรงิรมย ์จนถงึหนังสอืพระคมัภรี ์รวมทัง้สมุดเช็ค สมุดบญัช ีและสมุดบนัทกึ ความหมาย

ตามนยันี้ เน้นในดา้นลกัษณะรปูลกัษณ์  

3. จดหมายที่มไีปมา เอกสาร บทประพนัธ์ ความหมายนัยนี้ อาจมเีพยีงลกัษณะเป็น

กระดาษแผ่นเดยีว หรอืหลายแผ่นก็ได้ และที่มหีลายแผ่นอาจรวมปึกหนีบด้วยลวดเสยีบหรอืเยบ็

ดว้ยเครือ่งเยบ็กระดาษ หรอือาจท าเป็นเล่มถาวรมปีกหุม้กไ็ด ้ 

อาจสรุปได้ ว่า “ หนังสอื ” หมายถงึ เป็นสื่อที่รวบรวมของขอ้มูล ประเภทตวัอกัษร 

และ รูปภาพ ทีล่งในแผ่นกระดาษ หรอื วสัดุชนิดอื่น และรวมเขา้ดว้ยกนั ด้วยวธิกีาร เยบ็เล่ม หรอื 

ทากาว เขา้ดว้ยกนัที่บรเิวณขอบด้านใดดา้นหนึ่ง โดยมขีนาดต่างๆกนั แต่มกัจะไม่ท าใหญ่กว่าการ

จบัและเปิดอ่านสะดวก หนังสอืมกัจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู ้วรรณกรรม ต่างๆ ส าหรบั

หนังสอืในรูปแบบที่เก็บในลกัษณะอเิล็กทรอนิกส์ จะเรยีกว่าหนังสอือเิลก็ทรอนิกส์ หรอื อีบุ๊ค (e-

book) 

2.3 รปูแบบหนงัสอืน าเทีย่ว/คู่มอืท่องเทีย่ว 

เป็นหนังสือที่นักท่องเที่ยวหรอืนักเดนิทางใช้ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตัง้ทาง

ภูมศิาสตร,์ สถานที่ท่องเที่ยว หรอื การเดนิทาง มกัจะมรีายละเอยีดเช่นหมายเลขโทรศพัท์ที่อยู ่

ราคาและความคดิเห็นของโรงแรมและที่พกัอื่นๆ รา้นอาหารและกจิกรรมต่างๆ อาจให้แผนที่และ
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รายละเอยีดที่แตกต่างกนั และมกัจะรวมขอ้มูลประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมไว้ให้ด้วย หนังสอืบาง

เล่มอาจจะมุ่งเน้นข้อมูลของการเดินทาง การผจญภยัไปพกัผ่อนหรอืจะเดินทางด้วยการจ ากัด

งบประมาณมากหรอืน้อย หรอืโฟกสัไปที่ความสนใจเฉพาะอย่างในการเที่ยวเช่น สนใจด้านอาหาร 

สนใจด้านประวตัศิาสตร์ สนใจด้านการถ่ายภาพ โดยทัว่ไปหนังสอืน าเที่ยวมวีตัถุประสงค์ที่จะใช้

รว่มกบัการท่องเทีย่วจรงิ ซึง่จะช่วยใหเ้พลดิเพลนิกบัการท่องเทีย่ว อกีทัง้การร่วมแชรป์ระสบการณ์

กบัหนงัสอืน าเทีย่วดว้ย 

2.4 หลกัการจดัวางองคป์ระกอบในงานออกแบบสิง่พมิพ ์

สิ่งพิมพ์ที่พบเห็นโดยทัว่ไปประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญหลายอย่าง ได้แก่ 

ตวัอกัษรหรอืข้อความ ภาพประกอบ เนื้อที่ว่าง และส่วนประกอบอื่น การออกแบบสิง่พมิพ์ต้อง

ค านึงถงึการจดัวางองคป์ระกอบต่างๆ ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัโดยใชห้ลกัการดงันี้  

(1) ทศิทางการและการเคลื่อนไหว (Direction & Movement) เมื่อผูร้บัสารมองดูสื่อ

สิง่พิมพ์ การรบัรู้เกิดขึ้นเป็นล าดบัตามการมองเห็น กล่าวคือเกิดขึ้นตาม การกวาดสายตาจาก 

องค์ประกอบหนึ่งไปยงัอีกองค์ประกอบหนึ่ง จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องมกีารด าเนินการ

วางแผน ก าหนดและชกัจงูสายตาของผู้รบัสารใหเ้คลื่อนไหวไปในทศิทางที่ถูกต้อง ตามล าดบั ของ

องค์ประกอบที่ต้องการให้รบัรูก่้อนหลงั โดยทัว่ไปหากไม่มกีารสรา้งจุดเด่นขึน้มา สายตาของผู้รบั

สารจะมองดูหน้ากระดาษทีเ่ป็นสื่อพมิพ์ในทศิทางของตวัอกัษรซ ี(Z) ใน ภาษาองักฤษ คอื จะเริม่

มองที่มุมบนด้านขวา แล้วไล่ลงมายงัมุมล่างด้านซ้าย ไปจบที่มุมล่างด้านขวาตามล าดบั การจดั

องค์ประกอบที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการมองนี้  เป็นส่วนช่วยให้เกิดการรบัรู้ตามล าดบัที่

ตอ้งการ 

(2) เอกภาพและความกลมกลนื (Unity & Harmony) เอกภาพ คอื ความเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดยีวกนั หมายถงึ การน าเอาองค์ประกอบที่แตกต่างกนัมาวางไว้ในพืน้ที่หน้ากระดาษเดยีวกนั

ได้อย่างกลมกลนื ท าหน้าที่สอดคล้องและส่งเสรมิกนัและกนัในการสื่อสารความคดิรวบยอดและ 

บุคลกิภาพของสื่อ สิง่พมิพน์ัน้ ๆ การสรา้งเอกภาพนี้สามารถท าไดห้ลายวธิ ีเช่น  

- การเลอืกใชอ้งคป์ระกอบอย่างสม ่าเสมอ เช่น การเลอืกใช้แบบตวัอกัษรเดยีวกนั 

การเลอืกใชภ้าพขาว ด าทัง้หมด เป็นตน้  

- การสร้างความต่อเนื่องกนัให้องค์ประกอบ เช่น การจดัให้พาดหวัวางทบัลงบน

ภาพ การใชต้วัอกัษรทีเ่ป็นขอ้ความ ลอ้ตามทรวดทรง ของภาพ เป็นตน้ 
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- การเว้นพื้นที่ว่างรอบองค์ประกอบทัง้หมด ซึ่งจะท าให้พื้นที่ว่างนัน้ท าหน้าที่

เหมอืนกรอบสขีาวลอ้มรอบองคป์ระกอบทัง้หมด ไวภ้ายในช่วยใหอ้งค์ ประกอบทัง้หมดดูเหมอืนว่า

อยูก่นัอยา่งเป็นกลุ่มเป็นกอ้น 

(3) ความสมดุล (Balance) หลกัการเรื่องความสมดุลนี้เป็นการตอบสนองธรรมชาตขิอง

ผูร้บัสารในเรื่องของแรง โน้มถ่วง โดยการจดัวางองค์ประกอบทัง้หมดในพืน้ที่หน้ากระดาษ จะต้อง

ไม่ขดักบัความรูส้กึนี้ คอืจะต้องไม่ดูเอนเอยีงหรอืหนักไปดา้นใดด้านหนึ่ง โดยไม่มอีงค์ประกอบมา

ถ่วงในอกีดา้นการจดัองคป์ระกอบใหเ้กดิความสมดุลแบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะคอื  

- สมดุลแบบสมมาตร (Symmetrical Balance) เป็นการจดัวางองคป์ระกอบโดยให้

องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่หน้า กระดาษมลีกัษณะเหมอืนกนัทัง้สองข้าง ซึ่ง

องคป์ระกอบ ทีเ่หมอืนกนัใน แต่ละดา้นนี้จะถ่วงน ้าหนกักนัและกนัใหเ้กดิความรูส้กึสมดุล 

- สมดุลแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance) เป็นการจดัวางองคป์ระกอบโดย

ให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาของพื้นที่หน้ากระดาษมลีกัษณะไม่เหมอืนกนัทัง้สองขา้ง 

แมอ้งคป์ระกอบจะไมเ่หมอืนกนั แต่กจ็ะถ่วงน ้าหนกักนัและกนัใหเ้กดิความสมดุล 

- สมดุลแบบรศัม ี(Radial Balance) เป็นการจดัวางองค์ประกอบ โดยให้

องคป์ระกอบแผ่ไปทุกทศิทุกทางจากจดุศูนยก์ลาง 

(4) สดัส่วน (Proportion) การก าหนดสดัส่วนนี้เป็นการก าหนดความสมัพนัธ์ในเรื่อง

ของขนาด ซึ่งมคีวามส าคญัโดยเฉพาะในหน้ากระดาษของสื่อสิง่พมิพ์ที่ต้องการให้มจีุดเด่น เช่น 

หน้าปกหนังสอื เป็นต้น เพราะองค์ประกอบที่มสีดัส่วนแตกต่างกนัจะดงึดูดสายตาได้ดกีว่าการใช้

องค์ประกอบทัง้หมดในสดัส่วนที่ใกล้เคยีงกนัในการก าหนดสดัส่วนจงึต้องพจิารณาองค์ประกอบ

ทัง้หมดในพืน้ทีห่น้ากระดาษไปพรอ้มๆ กนั ว่าควรจะเพิม่หรอืลดองคป์ระกอบใด ไม่ใช่ค่อยๆ ท าไป

ทลีะองคป์ระกอบ 

(5) ความแตกต่าง (Contrast) เป็นวธิกีารที่ง่ายที่สุด โดยการเน้นให้องค์ประกอบใด

องคป์ระกอบหนึ่งเด่นขึน้มา ซึง่โดยธรรมชาตแิลว้ผูด้จูะเลอืกมองดอูงคป์ระกอบทีใ่หญ่กว่าก่อน  

- ความแตกต่างโดยขนาด เป็นวธิกีารที่ง่ายที่สุด ด้วยการเพิม่ขนาดให้ใหญ่กว่า

องคป์ระกอบอื่นๆ โดยรอบ เช่น พาดหวัขนาดใหญ่ เป็นตน้  

- ความแตกต่างโดยรูปร่าง เป็นวธิทีี่เน้นใหอ้งคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่งเด่น

ขึน้มาดว้ยการใชร้ปูรา่งทีแ่ตกต่างออกไปจากองคป์ระกอบอื่น  
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- ความแตกต่างโดยความเขม้ เป็นวธิกีารทีเ่น้นใหอ้งคป์ระกอบใดองคป์ระกอบหนึ่ง

เด่นขึ้นมาด้วยการใช้เพิม่หรอืลดความเข้มหรอืน ้าหนักขององค์ประกอบนัน้ให้เข้มหรอือ่อนกว่า

องคป์ระกอบอื่นทีอ่ยูร่ว่มกนัในหน้ากระดาษ 

- ความแตกต่างโดยทศิทาง เป็นวธิกีารที่เน้นให้องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง

เด่นขึน้มาดว้ยการวางองคป์ระกอบทีต่้องการจะเน้นนัน้ใหอ้ยู่ในทศิทางที่แตกต่างจากองคป์ระกอบ

อื่นๆ ทีอ่ยูร่ว่มกนัในหน้ากระดาษ 

(6) จงัหวะ ลลีา และการซ ้า (Rhythm & Repetition) การจดัวางองคป์ระกอบหลายๆ 

ชิน้โดยก าหนดต าแหน่งใหเ้กดิมชี่องว่างเป็นช่วงๆ ตอนๆอย่างมกีารวางแผนล่วงหน้า จะท าใหเ้กดิ

จงัหวะและลลีาขึน้ และหากว่าองคป์ระกอบหลายๆ ชิน้ นัน้มลีกัษณะซ ้ากนัหรอืใกลเ้คยีงกนั กจ็ะยิง่

เป็นการเน้นใหเ้กดิจงัหวะและลลีา ได้ชดัเจนยิง่ขึน้ ลกัษณะตรงกนัขา้มกบัแบบแรก จงัหวะและลลีา

ลกัษณะนี้จะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ ทีต่ื่นเตน้ดเูคลื่อนไหวและมพีลงั 

2.5 หลกัการใชอ้งคป์ระกอบ ตวัอกัษร และภาพประกอบในงานออกแบบ 

2.5.1 ตวัอกัษร 

(1) แบบตวัพมิพท์ีแ่บ่งตามลกัษณะของตวัพมิพ ์มดีงันี้  

ก. ตวัธรรมดา คอื แบบตวัพมิพท์ีม่เีส้นสม ่าเสมอเท่ากนัตลอดทัง้ตวัอกัษรและ

เป็นตวัอกัษรทีม่เีสน้บนเป็นเสน้โคง้ ดงัภาพ  

ข. ตวัเหลีย่ม คอื แบบตวัพมิพท์ี่มเีสน้สม ่าเสมอเท่ากนัตลอดทัง้ตวัอกัษร และ

เป็นตวัอกัษรทีม่เีสน้บนหกัเป็นเหลีย่ม ดงัภาพ  

ค. ตวัฝรัง่เศส เป็นตวัพมิพ์ที่มรีูปแบบที่มเีส้นหนาเส้นบางในตวัพมิพ์ ซึ่งมี

ลกัษณะเส้นเลยีนแบบจากการเขยีนด้วยปากกาเขยีนโลหะ ปากกาคอแรง้ที่เขยีนลงบนกระดาษ มี

ส่วนน ้าหนักเส้นเบาในตวัหนังสอื ตวัหนังสอืจะดูมเีส้นเป็นสดี ามากกว่าตวัพมิพ์ที่เป็นตวัธรรมดา

หรอืตวัเหลีย่ม ดงัภาพ  

(2) แบบตวัพมิพท์ีแ่บ่งตามขนาดของตวัพมิพ ์มดีงันี้  

ก. ตวัธรรมดา เป็นขนาดตวัพมิพ์ที่สรา้งขึน้เพื่อใช้ในสมยัที่เป็นตวัพมิพ์พวก

รอ้น คอืการสรา้งตวัพมิพด์ว้ยการหล่อดว้ยโลหะเป็นตวัๆ มาเรยีงกนัเป็นค า เป็นบรรทดั จดัเขา้เป็น

หน้า ตวัธรรมดาตัง้แต่ 19.5 พอยตจ์นถงึ 21.5 พอยต์ แต่เมื่อไดม้กีารเรยีงพมิพร์ะบบพวกตวัเยน็ซึง่

ไดแ้ก่การเรยีงพมิพด์ว้ยแสง หรอืการเรยีงพมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์ตวัธรรมหาสามารถผลติใหต้วัเลก็

ลง  
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ข. ตวัจิว๋ เป็นตวัพมิพ์ที่มขีนาดเลก็ใช้เรยีงเป็นตวัเชงิอรรถ (Footnote) หรอื

เรยีงใจความบทความในเนื้อทีจ่ ากดั ส าหรบัตวัพมิพ์ ตวัพมิพพ์วกรอ้น ตวัพมิพท์ีม่ขีนาดต ่ากว่า 16 

พอยต์ ถือว่าเป็นตวัจิว๋ แต่ในปจัจุบนัเมื่อใช้ตวัจิว๋สามารถท าเลก็ลงไปได้มาก ตวัพมิพ์ 16 พอยต ์

สามารถใชเ้ป็นตวัธรรมดาได ้

ค. ตวักลาง เป็นตวัพมิพ์ที่มขีนาด 24 พอยต์ขนาดเดยีว ลกัษณะรูปแบบคง

เป็นตวัพมิพแ์บบตวัธรรมดามเีสน้สม ่าเสมอเท่ากนัตลอดตวัอกัษร 

ง. ตวัโป้ง เป็นตวัพมิพ์ที่มขีนาดใหญ่กว่าตวักลาง จะเรยีกเป็นตวัโป้งทัง้หมด 

แต่ตอนทีม่กีารใชต้วัพมิพพ์วกตวัรอ้น ตวัทีข่นาดใหญ่กว่าตวักลางมขีนาด 32, 40, 48, 60 และ 72 

พอยต์ เมื่อมกีารใชต้วัพมิพ์พวกเยน็ขนาดตวัพมิพ์จะท าใหใ้หญ่เลก็ขนาดใดก็ไดต้ามความต้องการ 

เพราะสามารถย่อขยายโดยใชเ้ลนสห์รอืใชร้ะบบคอมพวิเตอร ์ตวัโป้งใชส้ าหรบัหวัเรื่อง ชื่อเรื่องของ

หนังสอืเป็นขอ้ความในโปสเตอรใ์นใบปลวิ ในโฆษณา ใช้โปรยเป็นหวัข่าวโปรยของหนังสอืพมิพ ์

เป็นหวัข่าวของคอลมัน์ของหน้าหนังสอืพมิพ ์การเรยีกมกัเรยีกขนาดตวัพมิพก์ ากบัดว้ย เลขก ากบั

นัน้ คอืจ านวนพอยต์เช่น โป้ง 32 โป้ง 40 แบบตวัโป้งที่นิยมกนัมากๆอาจมชีื่อก ากบั เช่น โป้งแช 

เป็นตวัโป้งที่นิยมกนัมากระยะหน่ึง เป็นตวัพมิพข์นาด 48 พอยต์ มเีสน้หนาเส้นบางในตวัหนังสอื 

และโป้งไมเ้ป็นหวัขา่วน าในหนงัสอืพมิพ ์เป็นตวัพมิพข์นาด 72 พอยต ์ 

(3) แบบตวัพมิพต์กแต่ง (Display) ในภาพเป็นตวัพมิพท์ีอ่อกแบบเพื่อเรยีกความ

สนใจขัน้ต้นจากผูอ่้านเป็นพเิศษ ให้มองดูก่อน อาจสรา้งโครงสรา้งของตวัพมิพ์ให้แตกต่างออกไป

จากรปูแบบตวัพมิพป์กต ิใชเ้ป็นตวัพมิพห์วัเรือ่ง และตวัพมิพโ์ฆษณา 

2.5.2 มาตราวัดตัวพิมพ์ หน่วยวดัขนาดตัวพิมพ์ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ 

ส่วนมากใช้หน่วยวดัตวัพมิพ์เป็นระบบพอยต์ (Point) โดยก าหนดให ้12 พอยต์ เท่ากบั 1 ไพกา 

(Pica) และ 6 ไพกา เท่ากบั 1 นิ้ว (โดยประมาณ)  

2.5.3 องคป์ระกอบศลิป์ และการจดัองคป์ระกอบศลิป์ 

องคป์ระกอบศลิป์ และการจดัองคป์ระกอบศลิป์เป็นหลกัส าคญัส าหรบัผูส้รา้งสรรค์

และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ล้วนมคีุณค่าอยู่ 2 ประการ คอื คุณค่า

ทางดา้นรปูทรงและคุณค่าทางดา้นเรือ่งราว  

(1) คุณค่าทางด้านรูปทรง เกดิจากการน าเอาองค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะอนั

ได้แก่ เสน้ ส ีแสงและเงา รูปร่าง รปูทรง พืน้ผวิ มาจดัเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิความงาม ซึง่แนวทาง

ในการน าองคป์ระกอบต่าง ๆ มาจดัรวมกนันัน้เรยีกว่า การจดัองคป์ระกอบศลิป์ (Art Composition)  
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(2) คุณค่าทางด้านเนื้อหาเป็นเรื่องราว หรอืสาระของผลงานที่ศลิปินผูส้รา้งสรรค์

ต้องการที่จะแสดงออกมาให้ผู้ชมได้สมัผสั รบัรู ้โดยอาศยัรูปลกัษณ์ที่เกดิจากการจดัองค์ประกอบ

ศิลป์หรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน น าเสนอเน้ือหาเรื่องราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัด

องคป์ระกอบทางศลิปะ ถ้าองคป์ระกอบทีจ่ดัขึน้ ไม่สมัพนัธก์บัเนื้อหาเรื่องราวที่น าเสนอ งานศลิปะ

นัน้ก็จะขาดคุณค่าทางความงามไป ดังนั ้นการจัดองค์ประกอบศิลป์จึงมีความส าคัญในการ

สรา้งสรรคง์านศลิปะเป็นอยา่งยิง่เพราะจะท าใหง้านศลิปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบรูณ์  

(3) องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หรอือาจเรยีกว่า ส่วนประกอบของการ

ออกแบบ (Elements of Design) ซึง่ หมายถงึการน าสิง่ต่างๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ตามสดัส่วน 

ตรงตามคุณสมบตัิของสิง่นัน้ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่ม ีความเหมาะสม ส่วนจะเกิดความงดงาม มี

ประโยชน์ใชส้อย น่าสนใจหรอืไม่นัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัคุณภาพ ในการปฏบิตังิานการออกแบบโดยต้อง

ค านึงถงึปจัจยั ดงัต่อไปน้ี 1. รปูแบบทีส่รา้งสรรค ์2. ความงามทีน่่าสนใจ 3. สมัพนัธก์บัประโยชน์ใช้

สอย 4. เหมาะสมกบัวสัดุ 5. สอดคลอ้งกบัการผลติ ในงานศลิปะกเ็ช่นกนั จ าเป็นต้องมสี่วนประกอบ

ต่าง ๆ ของศิลปะที่น ามาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกว่า 

องคป์ระกอบศลิป์ (Composition) 

 

4. ประวติัความเป็นมาของไททรงด า (ไทยโซ่ง) 

กลุ่มชนชาวไทด า มถีิน่ฐานเดมิอยู่ในแควน้สบิสองจุไท ดงักล่าวไวใ้นพงศาวดารเมอืงไลว่า 

“เมอืงที่พวกผู้ไทด าอยู่นัน้ คอืเมอืงแถงหนึ่ง เมอืงควายหนึ่ง เมอืงตุงหนึ่ง เมอืงม่วยหนึ่ง เมอืงลา

หนึ่ง เมอืงโมะหนึ่ง เมอืงหวดัหนึ่ง เมอืงซางหนึ่ง รวมเป็น 8 เมอืง เมอืงผูไ้ทขาว 4 เมอืง ผูไ้ทด า 8 

เมอืงเป็น 12 เมอืง จงึเรยีกว่าเมอืงสบิสองผูไ้ท แต่บดันี้เรยีก สบิสองจุไท”  เขตสบิสองจุไท บรเิวณ

ลุ่มแมน่ ้าด าและแมน่ ้าแดง ในเวยีดนามภาคเหนือ ซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของ ไทด า ไทแดง และไทขาว เมื่อ 

ฝรัง่เศสเขา้ปกครองเวยีดนาม ไดเ้รยีกชนเผ่าทีอ่าศยัอยู่ลุ่มแม่น ้าด าว่า ไทด าทีเ่รยีกว่าไทด า เพราะ

ชนดงักล่าวนิยมสวมเสือ้ผา้สดี าซึง่ยอ้มดว้ยต้นหอ้มหรอืคราม แตกต่างกบัชนเผ่าทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงเช่น 

ไทขาวทีน่ิยมแต่งกายดว้ยผา้สขีาว และไทแดงทีช่อบใชผ้า้สแีดงขลบิตกแต่งชายเสือ้ ชาวไทยด าอยู่

ที่เมอืงแถงหรอืแถน แต่เดมิเป็นเมอืงใหญ่ของแคว้นสบิสองจุไท ปจัจุบนัคอื จงัหวดัเดยีนเบยีนฟู 

อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวยีดนาม มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศลาว (แคว้นล้าน

ชา้ง) ทศิเหนือตดิกบัตอนใตข้องประเทศจนี การอพยพและการตัง้รกรากในไทย ชาวไทด าอพยพเขา้

มาตัง้รกรากในไทยถึง 2 ครัง้ด้วยกนั ครัง้แรกในสมยัพระเจ้ากรุงธนบุรทีี่โปรดให้ไปตี เมอืงเวยีง
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จนัทรไ์ดใ้นปี พ.ศ. 2321 ดงัไดก้ล่าวไวใ้นประวตัชิาตไิทยว่า "แลว้ปีรุ่งขึน้โปรดฯ ใหย้กกองทพัไปตี

เมอืงหลวงพระบาง ไปตเีมอืงทนั เมอืงม่วย เมอืงทัง้ 2 นี้เป็นเมอืงของไทซ่งด า ตัง้อยู่ในเขตแดน

ญวนเหนือ แล้วพาครวัไทเวยีง ไทด า ลงมากรุงธนบุร ีในเดอืนยี ่ไทซ่งด าให้ไปอยู่เพชรบุร"ี ต่อมา

รชักาลพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั ประมาณ พ.ศ. 2378 กไ็ดน้ าครอบครวัชาวไทด าเขา้มา

อยูใ่นไทยอกี ดงับนัทกึของจอมพลเจา้พระยาสุรศกัดิม์นตรกีล่าวไว ้เมื่อคราวเป็นแม่ทพัไปปราบฮ่อ

ในสมยัรชักาลที่ 5 พ.ศ. 2430 ไว้ว่า “พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจา้อยู่หวั จงึทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้ฯ ใหเ้จา้พระยาธรรมาฯ ยกกองทพัขึน้มาเมอืงถงึเมอืงแถง จดัราชการเรยีบรอ้ยแลว้ได้เอาครวั

เมอืงแถงและสบิสองจุไทซึง่เป็นไทด าลงมากรุงเทพ ฯ เป็นอนัมาก เพราะขนืไวจ้ะเกดิการยุ่งยากแก่

ทางราชการขึ้นอีกครัง้ แล้วพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัได้โปรดเกล้าฯ ให้พวกไทด า

เหล่านัน้ ไปตัง้ภมูลิ าเนาอยู ่ณ เมอืงเพชรบุร ีจนไดช้ื่อว่า ลาวโซ่ง  จากหลกัฐานการอพยพเขา้มาใน

ไทยทัง้สองครัง้ แสดงให้เหน็ว่าไทด าหรอืไทยทรงด า มาตัง้ถิน่ฐานที่จงัหวดัเพชรบุร ีเป็นแห่งแรก

และจากค าบอกเล่าจากชาวไทยทรงด าเอง ก็บรรยายว่า เดนิอพยพมาจากถิน่ฐานเดมิโดยทางเรอื 

มาตัง้ถิ่นฐานที่ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม ซึ่งเป็นบ้านชายทะเล ชาวไทยทรงด าไม่ชอบภูมิ

ประเทศแถบนัน้ จงึไดย้า้ยถิน่ฐานมาเรื่อย ๆ จนถงึแถบอ าเภอเขายอ้ย ซึ่งมภีูมปิระเทศเป็นป่าเขา

เหมอืนกบัถิน่ฐานเดมิจงึไดต้ัง้บ้านเรอืนอยู่อย่างหนาแน่น ต่อมาชาวไทยทรงด ากไ็ดย้า้ยถิน่ฐานไป

ท ามาหากนิในทีอ่ื่นๆ เช่น นครปฐม ราชบุร ีสุพรรณบุร ีพจิติร ชุมพร และสุราษฎรธ์านี แต่ชาวไทย

ทรงด าในจงัหวดัต่าง ๆ เหล่านัน้จะบอกทีม่าเป็นแหล่งเดยีวกนัว่า มาจากจงัหวดัเพชรบุร ี(พระมหา

มนตร ีขนฺตสิาโร, 2538) 

สารานุกรมไทยด าล ้าค่า (สุนี ค านวลศลิป์ และคณะ, 2547) กล่าวถงึไทยด าไว้ว่า ไทยด า

หรอืไตด า (Tai Dam, Black Tai) เป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีม่ชี ื่อเรยีกหลายชื่อ เช่น ผูไ้ทยด า ไทยทรงด า 

โซ่ง ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง เรยีกอย่างไรคงไม่ผดิ เพราะเป็นทีเ่ขา้ใจถงึกลุ่มชนเดยีวกนั กลุ่มชนชาวไทย

ด ามชีื่อเรยีกตนเองว่า "ไต" - ผู้ไต - ผู้ไตด า (หรอืไทยด า) ความหมายของค าว่า"ไต" คอืกลุ่มชาติ

พนัธุค์นไทยสาขาหนึ่งทีม่คีวามเป็นอสิระ ค าว่า "ด า" หมายถงึการแต่งกายดว้ยเครื่องนุ่งห่มสดี า ชื่อ

เรยีกขานในนาม "ไทยด า" จงึมคีวามหมายโดยรวม ว่ากลุ่มชาติพนัธุ์คนไทยสาขาหนึ่งในบรรดา

หลายชนเผ่า ที่แต่งกายด้วยสดี านัน่เอง ซึ่งถอืได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยด าด้วย ไทยด าได้

ถูกอพยพเขา้สู่ดนิแดนของประเทศไทยตัง้แต่สมยัพระเจา้กรุงธนบุร ีใน พ.ศ.2322 เมื่อกองทพัไทย

ไปตีเวียงจนัทน์ แล้วกวาดต้อนไทยด าที่อพยพมาจากสบิสองจุไทส่งไปตัง้ถิ่นฐานที่บ้านท่าแร้ง 

อ าเภอบ้านแหลม เมอืงเพชรบุร ีต่อมาได้กวาดต้อนเขา้มาเพิม่เตมิอกี ในสมยัรชักาลที่ 1 ใน พ.ศ.



17 
 

2335 และสมยัรชักาลที่ 3 ใน พ.ศ.2381 ก่อนจะยา้ยมาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณหนองปรงในปจัจุบนั และ

ถอืว่าแผ่นดนิหนองปรงนี้ คอืบา้นเกดิเมอืงนอนของชาวไทยด า มกีารสบืเชือ้สายมาหลายชัว่อายุคน

จนถงึปจัจุบนัและได้กระจายกนัอยู่ในพื้นที่หลายจงัหวดั เช่น ราชบุร ีนครปฐม สุพรรณบุร ีพจิติร 

พษิณุโลก กาญจนบุร ีลพบุร ีสระบุร ีชุมพร และสุราษฎร์ธานี ในสปป.ลาว ไทด าได้อพยพเข้าสู่

หลวงน ้าทาในปี พ.ศ.2438 เพราะเกดิศกึสงครามแย่งชงิอ านาจกนัระหว่างบรรดาหวัหน้าของไทด า

กลุ่มต่าง ๆ ได้เขา้มาตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกในหลวงน ้าทา ที่บ้านปุ่ง บ้านทุ่งด ีบ้านทุ่งอ้ม บ้านน ้าแงน้

และบา้นทุ่งใจใต้ ต่อมาเกดิความไม่สงบในสบิสองจุไทขึน้อกี เนื่องจากศกึฮ่อซึง่เป็นพวกกบฏใต้เผง

ทีถู่กทางการจนีปราบปรามแตกหนีเขา้มาปลน้สะดม และก่อกวนอยู่ในเขตสบิสองจุไท ท าใหช้นเผ่า

ไทด าอพยพจากเมอืงสะกบและเมอืงวา แขวงไลเจา เขา้ตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีบ่า้นปุ่ง บา้นนาลอื และบา้น

ใหม่ ในปี พ.ศ.2439 เมื่อมปีระชากรเพิม่มากขึ้น จงึได้กระจายกนัออกไปตัง้หมู่บ้านอยู่ทัว่เขตทุ่ง

ราบหลวงน ้าทา ของ สปป.ลาว  ชาวไทยทรงด า หรอื ลาวโซ่ง ซึง่มบีรรพบุรุษและถิน่ฐานดัง้เดมิอยู่

ทีเ่ดยีนเบยีนฟู ประเทศเวยีดนาม ยา้ยเขา้มาตัง้ถิน่ ฐานในแถบเมอืงเพชรบุร ีเป็นที่แรกในประเทศ

ไทย เมื่อกว่า 200 ปีมาแล้ว กลุ่มที่ยา้ยมาอยู่ในเมอืงไทยนี้เป็นกลุ่มที่อาศยั อยู่ในประเทศลาว คน

ไทยแต่ไหนแต่ไรมาจงึเรยีกชนกลุ่มนี้โดยใชค้ าน าหน้าว่า “ชาวลาว” ซึง่ทีม่าของชื่อชนกลุ่มนี้ยงัเป็น

ทีถ่กเถยีงกนัอยู่ บ้างกว็่ามาจาก “ไทสง” อนัเป็นภาษาในสบิสองจุไท หมายถงึ คนที่อาศยั ตามป่า

เขา ต่อมาเพีย้นเป็น ไทยโซ่ง แต่บา้งกว็่าน่าจะเป็น ซ่วง ซึง่มาจากค าว่า “ซ่วงก้อม” อนัเป็นค าเรยีก

กางเกงผูช้าย (มลีกัษณะขายาวแคบ สดี า) จงึเรยีกกนัว่า “ลาวซ่วงด า” หรอื “ลาวโซ่ง” ภายหลงัดว้ย

เหตุผลทางการปกครอง จงึเรยีกว่า “ไทยโซ่ง” หรอื “ไทยซ่วงด า”  และ “ไทยทรงด า” แต่ส าหรบั

เจา้ของวฒันธรรมพงึพอใจทีจ่ะให้ใคร ๆ เรยีกว่า “ไทยโซ่ง” หรอื “ไทยทรงด า” มากกว่า เพราะ มี

ความรูส้กึผูกพนัและกลมกลนืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั ในความเป็นไทย คนไทยด ามภีาษาพูดและ

ภาษาเขยีนเป็นของตนเอง ภาษาไทด าจดัอยู่ในตระกูลภาษาไท (Tai Language-Family) กลุ่ม

ตะวนัตกเฉียงใต้ เช่นเดยีวกบัภาษาไทย และภาษาลาว ส าเนียงพูดของคนไทยด าแต่ละท้องถิน่จะ

แตกต่างกนัไปบ้าง แต่กไ็ม่มาก ลกัษณะตวัอกัษรมคีวามสวยงามคล้ายกบัอกัษรลาวและอกัษรไทย

บางตวั ชาวไทด ามคีวามเชื่อว่า ตนสบืเชือ้สายมาจากบรรพบุรุษดัง้เดมิ 2 ตระกูลคอื ตระกูลผผีูท้า้ว

ที่สบืเชื้อสายมาจากชนชัน้เจ้านาย ชนชัน้ปกครอง  และตระกูลผผีู้น้อย สบืเชื้อสายมาจากชนชัน้

สามญั ชาวไทด านับถอืผแีละมกีารบวงสรวงผเีป็นประจ า โดยจะท า "กะล่อหอง" เอาไว้ทีมุ่มหนึ่งใน

บา้น เพื่อใชเ้ป็นทีเ่ซ่นไหว้บูชาผบีรรพบุรุษ  ส าหรบัในการประกอบพธิกีรรมไทด าจะถอืว่า ผผีูท้า้ว
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นัน้มศีกัดิส์ูงกว่าผผีู้น้อยผูน้้อยจะต้องให้ความเคารพย าเกรง แต่ส าหรบัการด าเนินชวีตินัน้ทัง้สอง

ตระกูลสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งเสมอภาค 

มนู  อุดมเวช (2547) ได้ท าการวจิยัเรื่อง ประวตัิศาสตร์ชาวไทด าในประเทศไทย พบว่า 

บรรพบุรุษของชาวไทด าในประเทศไทย ส่วนใหญ่เขา้มาอยู่ในดนิแดนประเทศไทยปจัจุบนั ตัง้แต่

สมยักรุงธนบุร ีสมยัรชักาลที่ 1 และรชักาลที่ 3 แห่งกรุงรตันโกสนิทร์ตามล าดบั โดยเข้ามาด้วย

อ านาจบงัคบัของกองทพัสยาม ที่กวาดต้อนชาวไทด ามาไว้ที่เพชรบุร ี3 ครัง้ ในช่วง พ.ศ.2350-

2400 ชาวไทด าได้ตัง้ถิน่ฐานอยู่ภายในจงัหวดัเพชรบุรก่ีอน หลงัจากนัน้จงึเริม่การอพยพไปอยู่ใน

พืน้ที่อื่น กล่าวคอื ในช่วงปี พ.ศ.2400 มกีารอพยพไปอยู่ทีสุ่พรรณบุร ีในปี พ.ศ.2420 มกีารอพยพ

ไปทางนครปฐม ต่อมาในราว พ.ศ.2440 มกีารอพยพครัง้ใหญ่จากเพชรบุรไีปอยู่ที่ชุมพร ราชบุร ี

นครปฐม สุพรรณบุร ีนครสวรรค์ และในช่วง พ.ศ. 2460 มกีารอพยพใหญ่อีกครัง้จากนครปฐม 

สุพรรณบุร ีและเพชรบุร ีไปยงันครสวรรค ์พจิติร และพษิณุโลก ส่วนในช่วง พ.ศ. 2469-2475 มกีาร

อพยพเป็นครัง้คราว ไปสุโขทัย ประจวบคีรีข ันธ์ พิษณุโลก กาญจนบุรี นครปฐม นครสวรรค ์

นอกจากนี้ยงัมกีารอพยพข้ามมาจากประเทศลาวเข้ามาทางจงัหวดัเลยด้วย จากการวจิยัพบว่า 

สาเหตุส าคญัทีท่ าให้ชาวไทด าอพยพ คอื ปญัหาเรื่องที่ดนิท ากนิและภยัแลง้ ชาวไทด าจ านวนมาก

อพยพจากภูมลิ าเนาเดิมเพื่อไปหาที่ดินท ากินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าเดิมโดยไม่ค านึงถึงปญัหา

ความห่างไกลจากเสน้ทางคมนาคมหรอืภมูลิ าเนาเดมิ 

 

5. พื้นท่ีการวิจยั 

5.1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัจงัหวดันครปฐม 

(1) วสิยัทศัน์จงัหวดั 

“เป็นแหล่งผลติสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภยัที่ได้มาตรฐานสากล 

และแหล่งท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมและวถิชีวีติชุมชน” 

(2) ทีต่ ัง้และอาณาเขต 

จงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคกลางด้านตะวนัตก ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่

น ้าท่าจนี ซึ่งเป็นพื้นที่บรเิวณที่ราบลุ่มภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนน

เพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรอืตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนป่ินเกล้า – นครชยัศร)ี 51 

กโิลเมตร และตามเสน้ทางรถไฟ 62 กโิลเมตร (ส านักงานจงัหวดันครปฐม, ม.ป.ป.) โดยมอีาณาเขต

ตดิต่อดงันี้ 
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ทศิเหนือ ตดิต่อกบัอ าเภอสองพีน้่อง จงัหวดัสุพรรณบุร ี

ทศิใต ้ ตดิต่อกบัอ าเภอกระทุ่มแบน อ าเภอบา้นแพว้ จงัหวดัสมทุรสาคร  

   และอ าเภอบางแพ จงัหวดัราชบุร ี

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอ าเภอไทรน้อย อ าเภอบางใหญ่ อ าเภอบางกรวย 

  จงัหวดันนทบุร ีและเขตทววีฒันา เขตหนองแขม 

  กรงุเทพมหานคร และอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัอ าเภอบา้นโปง่ อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุร ี 

   และอ าเภอท่ามะกา อ าเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุร ี

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงทีต่ ัง้และอาณาเขตจงัหวดันครปฐม 

ทีม่า: (ส านักงานจงัหวดันครปฐม, ม.ป.ป.) 

(3) เขตการปกครอง 

จงัหวดันครปฐมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 106 ต าบล 930หมู่บ้าน 

ส าหรบัการบรหิารส่วนทอ้งถิน่ประกอบดว้ย องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง 

เทศบาลต าบล14 แห่ง และองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 101 แห่ง เขตการปกครอง 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ 1.

อ าเภอเมอืงนครปฐม 2.อ าเภอก าแพงแสน 3.อ าเภอนครชยัศร ี4.อ าเภอดอนตูม 5.อ าเภอบางเลน 6.

อ าเภอสามพราน และ 7.อ าเภอพุทธมณฑล 
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(4) สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้าง โดยมีพืช

เศรษฐกจิที่ส าคญัของจงัหวดั ได้แก่ ขา้ว อ้อย ไมผ้ล พชืผกัต่างๆ และไมด้อกไมป้ระดบั ส่วนการ

ท าปศุสตัว์ที่น ารายได้มาสู่ประชากรได้แก่ การเลี้ยงสุกร เป็ด ไก่ กุ้งก้ามกราม และปลา เป็นต้น 

ทางด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ท ารายได้เข้าสู่จงัหวดัมากที่สุด โดยอุตสาหกรรมที่มสีดัส่วนการ

ลงทุนมากที่สุด คือด้านการบริการ รองลงมาคือ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านสิ่งทอและ

เครือ่งนุ่งห่ม และดา้นเคมแีละพลาสตกิตามล าดบั (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ

สงัคมแห่งชาต ิ2548 อา้งใน ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2548)) 

 

5.2 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัอ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 (1) ทีต่ ัง้และอาณาเขต 

อ าเภอก าแพงแสน เป็นอ าเภอหนึ่งของจงัหวดันครปฐม ตัง้อยู่ทางทศิเหนือของ

จงัหวดันครปฐม ห่างจากตวัเมอืง 26 กโิลเมตร (ส านักงานจงัหวดันครปฐม, ม.ป.ป.) โดยมอีาณาเขต

ตดิต่อดงันี้ 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัจงัหวดัสุพรรณบุร ี

ทศิใต ้ ตดิต่อกบัอ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัจงัหวดักาญจนบุร ีและจงัหวดัราชบุร ี
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ภาพท่ี 2.2 แสดงทีต่ ัง้และอาณาเขตจงัหวดันครปฐม 

ทีม่า: (ส านักงานจงัหวดันครปฐม, ม.ป.ป.) 

5.3 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

(1) ทีต่ ัง้และอาณาเขต 

ต าบลสระสีม่มุเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอก าแพงแสน อยู่ห่างจากอ าเภอก าแพงแสน

ประมาณ 8 กโิลเมตร และอยู่ห่างจากจงัหวดันครปฐม 33 กโิลเมตร มพีื้นที่ทัง้หมดประมาณ 40.67 

ตารางกโิลเมตร หรอื 25,419 ไร ่โดยมพีืน้ทีต่ดิต่อกบัต าบลขา้งเคยีงดงันี้ 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบั ต าบลสระพฒันา อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ทศิใต ้ตดิต่อกบัต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัออก ตดิต่อกบัต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ทศิตะวนัตก ตดิต่อกบัต าบลกระตบี อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

(2) เขตการปกครอง 

ต าบลสระสีม่มุแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 24 หมูบ่า้น ไดแ้ก่ 

หมูท่ี ่1   บา้นสระ 

หมูท่ี ่2   บา้นโคก 

หมูท่ี ่3   บา้นไผ่คอย 
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หมูท่ี ่4   บา้นไผ่สงคราม 

หมูท่ี ่5   บา้นไผ่โทน 

หมูท่ี ่6   บา้นเสอือดี่าง 

หมูท่ี ่7   บา้นหนองมะเกลอื 

หมูท่ี ่8   บา้นดอนเตาอฐิ 

หมูท่ี ่9   บา้นดอนใหญ่ 

หมูท่ี ่10  บา้นหนองระแหง 

หมูท่ี ่11  บา้นหนองพงใหญ่ 

หมูท่ี ่12  บา้นหนองพงเลก็ 

หมูท่ี ่13   บา้นโคกโก - โคกแย ้

หมูท่ี ่14  บา้นเกาะไผ่เถื่อน 

หมูท่ี ่15  บา้นหนองพงัพวย 

หมูท่ี ่16  บา้นหนองโพธิ ์

หมูท่ี ่17  บา้นฝ ัง่คลอง 

หมูท่ี ่18  บา้นดอนแฉลบ 

หมูท่ี ่19  บา้นหนองพงกลาง 

หมูท่ี ่20  บา้นดอนเลก็ 

หมูท่ี ่21  บา้นหนองคนัรวก 

หมูท่ี ่22  บา้นไผ่ทอง 

หมูท่ี ่23  บา้นหนองพงน้อย 

หมูท่ี ่24  บา้นเจรญิสุข 

(3) สภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านา ประมงน ้าจดืได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพยีน 

กุง้กา้มกราม กุง้ขาว 

5.4 พืน้ทีชุ่มชนท่องเทีย่วเชงิชาตพินัธไ์ททรงด าในจงัหวดันครปฐม ประกอบดว้ย 

(1) หมูบ่า้นไผ่หชูา้ง ต าบลไผ่หชูา้ง อ าเภอบางเลน 

บ้านไผ่หูช้าง หมู่4และหมู่5 ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ชาวบา้นส่วนใหญ่มเีชือ้สาย ไทด า ชาวไทด ามศีลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น และ
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ยงัคงส่งเสรมิให้มกีารอนุรกัษ์ สบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านยงัคงสื่อสารกนัดว้ยภาษาไทด ารวมถงึ

การสอนภาษาไทด า ภูมปิญัญาท้องถิน่ไทด าในหลกัสูตรท้องถิน่ในในโรงเรยีนวดัไผ่หูช้าง การสบื

สานภมูปิญัญาทางวฒันธรรมประกอบดว้ยการจกัสานเครื่องมอืเครื่องใชจ้ากวสัดุธรรมชาต ิการสวม

ใส่เครื่องแต่งกายไทด าในเทศกาลส าคญัๆ นอกจากภูมปิญัญาทางวฒันธรรมทีส่บืต่อรุ่นต่อรุ่น ชาว

ไทด า ไผ่หูช้างยงัมสีถานที่ธรรมชาติที่สวยงามส าหรบัให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม ได้แก่ นาบวัที่

สวยงามช่วยสร้างบรรยากาศอันน่าประทบัใจแก่ผู้เข้ามาเยอืนอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ ยงัมแีหล่ง

อาหาร กุง้ ปลา และปลูกพชืผกัปลอดสารพษิส าหรบับรโิภคกนัในครอบครวัและจ าหน่ายแก่ผูท้ีผ่่าน

ไปผ่านมาในราคาย่อมเยา ชุมชนไทด า ไผ่หูช้างยงัได้น าเสนอภูมปิญัญาทางวฒันธรรม วถิีการ

ด าเนินชีวิผ่านบ้านเรือนไทด า และศูนย์วัฒนธรรม บ้านเรอืนไทด าน าเสนอวิถีการด าเนินชีวิต

ตลอดจนวฒันธรรมทอ้งถิน่ของไทด า ศูนยว์ฒันธรรมเกบ็รวบรวมและเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกบัไทด า

เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัผูท้ีต่อ้งการท าความรูจ้กักบัไทด ามากขึน้กว่าเดมิอกีดว้ย 

(2) หมูบ่า้นเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน 

เป็นหมู่บา้นของชาวไทยเชื้อสายโซ่ง (หรอืไทยทรงด าหรอืไทด า) ซึ่งอพยพเขา้มา

เมอืงไทยในสมยัพระเจ้ากรุงธนบุร ีเมื่อปี พ.ศ.2311 เข้ามาอยู่ที่บ้านหนองปรง อ าเภอเขาย้อย 

จงัหวดัเพชรบุร ีต่อมาได้ขยบัขยายที่ท ากนิไปตามจงัหวดัต่างๆ เช่น นครปฐม ราชบุร ีกาญจนบุร ี

สุพรรณบุร ีสุโขทยั เลย พจิติร พษิณุโลก เป็นต้น วฒันธรรม วถิชีวีติและประเพณีของชาวไทยทรง

ด าเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง การแต่งกาย ชาวไทยโซ่งชอบใชเ้ครื่องแต่งกายสดี าหรอืสคีรามเขม้จน

เกอืบด า ผู้หญงิ ไว้ผมยาวเกอืบ 1 เมตร เพื่อท าทรงผม เรยีกว่า ป ัน้เกลา้ ไวก้ลางศรีษะและสบัป่ิน

ไว ้เสือ้ผา้มเีสือ้ก้อม เสือ้ฮ ีผา้เปียว ผา้ซิน่สคีรามแก่มลีายทางสฟ้ีา เรยีกว่า ลายแตงโม ผูช้าย สวม

เสื้อก้อมหรอืเสื้อไทแขนยาว กางเกงขายาวเรยีกว่า “ส้วงขาฮ ีหรอื ส้วงก้อม” มสีดี า และ “เสื้อฮ”ี 

เป็นเสื้อประจ าตวัในการประกอบพธิกีรรมต่างๆ บ้านของชาวไทยทรงด าเป็นแบบดัง้เดมิโบราณ 

เป็นบ้านแบบเครื่องผูกวสัดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นไมไ้ผ่ เช่น ฝาบ้าน พื้นบ้าน โครงสรา้งหลงัคาสูงชนั 

มงุดว้ยหญ้าแฝก ใต้ถุน อุปนิสยัชาวไทยทรงด า รกัสงบ ซื่อสตัย ์อดทน ขยนัขนัแขง็ มคีวามรกัและ

สามคัคีในหมู่คณะ รกัความสนุกสนานเพลิดเพลิน  นอกจากนัน้ภายในหมู่บ้านมีหัตถกรรมที่

น่าสนใจ ได้แก่ การทอผ้า และเครื่องจกัสานต่าง ๆ ชาวไทยทรงด ายงัคงไว้ซึ่งวฒันธรรมประเพณ ี

ทุกปีในวนัที่ 14 เมษายน จะมงีานประจ าปีของหมู่บ้านคือ ประเพณีสงกรานต์ และมสีนิค้าหนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์เช่น เสือ้ผา้ ขา้วซอ้มมอื ทองมว้น กลว้ยฉาบ 
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(3) หมูบ่า้นดอนทอง ต าบลดอนขอ่ย อ าเภอก าแพงแสน 

ชาวบ้านดอนทองหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ส่วนใหญ่มเีชื้อสายเป็นชาวไทด าหรอืไทย

โซ่งซึง่ชาวไทด าจะมวีถิชีวีติและประเพณีทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของตวัเองโดยเฉพาะการแต่งกายจะนิยม

ทอผา้ใชเ้องโดยเฉพาะผา้ซิน่ลายแตงโม 

(4) หมูบ่า้นหวัถนน ต าบลดอนพุทรา อ าเภอดอนตูม 

ประชาชนที่อาศยัในหมู่บา้นหวัถนนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธและมเีชือ้สายไทย

ทรงดา (ลาวซ่ง) วฒันธรรมจงึยดึถอืตามแบบอย่างทางพุทธศาสนา โดยมปีระเพณีความเชื่อของชาว

ไทยทรงด าทีย่งัคงอนุรกัษ์และสบืสานมาจนถงึปจัจุบนั เช่น ประเพณีเสนเรอืนหรอืการเซ่นไวบ้รรพ

บุรษุจดัขึน้ทุก 3 ปี ประเพณที าขวญัหรอืแปงขวญั ประเพณสีงกรานตแ์บบไทยทรงด า เป็นตน้ 

 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ประธาน เขยีวข า (2546) ไดท้ าการศกึษาการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม ในพธิกีรรมชุมชน 

และประเพณีเกี่ยวกบัชวีติ ศกึษากรณีชุมชนลาวโซ่ง จงัหวดัสุพรรณบุร ีคอื การศกึษาสาเหตุของ

การเปลี่ยนแปลงในพธิกีรรมชุมชน คอื พธิบีูชาศาลประจ าหมู่บ้าน พธิขี ึน้บ้านใหม่ พธิป้ีาดตง พธิี

เสนเรอืน พธิเีสนตวั พธิแีปงขวญั และการเปลีย่นแปลงประเพณีเกี่ยวกบัชวีติ 4 ด้าน คอื ประเพณี

การเกิด ประเพณีการบวช ประเพณีการแต่งงาน และประเพณีการตาย โดยใช้ระเบยีบวธิวีจิยัทาง

มนุษย์วิทยาและก าหนดเอาหมู่บ้านดอนมะเกลือ ต าบลดอนมะเกลือ อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุร ีเป็นสนามวจิยั ผลการศกึษาสอดคลอ้งตามสมมตฐิานทีก่ าหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

1. การรบันวตักรรมทางวตัถุ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพธิกีรรมชุมชน 

2. การรบันวตักรรมทีม่ใิช่วตัถุ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพธิกีรรมชุมชน 

3. แผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพธิกีรรมชุมชน 

4. การพฒันาของหน่วยงานภาครฐั ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพธิกีรรมชุมชน 

5. การคมนาคม ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประเพณชีวีติในชุมชน 

6. ระบบการศกึษาท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประเพณชีวีติในชุมชน 

7. สื่อท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประเพณชีวีติในชุมชน 

8. การยา้ยถิน่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงประเพณชีวีติในชุมชน 

วลิาวลัย ์ปานทอง และคณะ (2549) น าเสนอรายงานการวจิยัเรื่องภาษาและวฒันธรรม

ไทยทรงด า โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวฒันธรรมและภาษาของชาวไทยทรงค า ทีต่ าบลหนอง
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ปรง อ าเภอ เขาย้อย จงัหวดัเพชรบุร ีในด้านวฒันธรรมศึกษา 4 ประเด็น ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 

อาหารการกนิ การแต่งกาย และความเชื่อและพธิกีรรม ดา้นภาษาศกึษา 5 ประเดน็ คอื ระบบ

เสยีง ระบบค า ระบบประโยคและวล ีภาษติ และส านวน ผลการวจิยัพบว่า วฒันธรรมดา้นต่างๆ 

ทัง้ 4 ดา้น ลว้นเป็นเอกลกัษณ์ประจ ากลุ่มชาตพินัธุ ์ดา้นทีอ่ยู่อาศยั มกีารก่อสรา้งเป็น ทรงหลงั

เต่า หลงัคามุงดว้ยหญ้าคา ฝาและพืน้ใชไ้มไ้ผ่เอามาท าเป็นฟากสบั การ ก่อสรา้งจะไม่ใชต้ะป ู

แต่จะใช้สลกั ลิม่ และหวายเป็นเรื่องถูกยดึ ต่อมาบ้านก็จะพฒันาไปตามยุคสมยั ด้าน อาหาร

การกิน มอีาหารทัง้คาวและหวาน อาหารคาวมหีลายประเภท ได้แก่ ประเภทย า เช่น ย าเตา 

และจุ๊บผกั ประเภทแกง เช่น แกงหน่อส้ม และแกงผ า ประเภทแจ่ว เช่น แจ่วปลาร้า ทัง้นี้ 

เครื่องเทศส าคญัคอื “มะแข่น” ส่วนอาหารหวานมหีลายประเภท เช่น ขนมขา้วจี ่ขนมพนัตอง 

และขนมขา้วเหนียวงาด า ด้านการแต่งกาย ชาวไทยทรงด าจะแต่งด้วยสดี า โดยสวมใส่ได้ทุก

โอกาส โดยเสือ้ทีเ่ป็นพธิกีารคอื เสือ้ฮ ีซึง่เป็นเสือ้ประจ าตวัของแต่ละคนทีจ่ะใชเ้สือ้นี้ไปจนตาย 

บา้นความเชื่อและพธิกีรรม ความเชื่อเรือ่งผเีป็นความเชื่อส าคญัทีก่่อใหเ้กดิพธิกีรรมต่างๆ ผทีีม่ ี

อ านาจสูงสุดคอื ผแีถน ซึ่งถอืว่าเป็นเทพเทวดา ส่วนผทีี่คอยปกปกัรกัษาลูกหลานคอืผบีรรพ

บุรษุ พธิกีรรมส าคญัทีต่อ้งปฏบิตัคิอื พธิเีสนเรอืน ส่วนพธิกีรรม อื่นๆ ทเีป็นเอกลกัษณ์ เช่น พธิี

ศพ และพธิแีต่งงาน เป็นตน้ 

จุฑามาศ คงสวสัดิ ์(2550) ไดท้ าการศกึษาเรื่องการศกึษาแนวทาการส่งเสรมิการท่องเทีย่ว

เชงิวฒันธรรม เมอืงโบราณอู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระดบั

แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในบรเิวณ เมอืงโบราณอู่ทอง และศึกษาถึงระดบัความ

คดิเหน็ต่อการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เมอืงโบราณอู่ทองของเจา้หน้าทีผู่้ปฏบิตังิานในพืน้ที่

และมคัคุเทศก์ เป็นเชงิการส ารวจ เครื่องมอืทีใ่ชค้อืแบบสอบถาม ประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู SPSS สถติทิีใ่ชค้อืความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่

ใชท้ดสอบสมมตฐิานคอื t-test และAnalysis of Variance (ANOVA) ทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ย

วธิ ีLSD และการวเิคราะหเ์นื้อหา  ผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่ว มเีพศหญงิ

มากกว่าเพศชาย อายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี มจี านวนมากทีสุ่ด การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญา

ตร ีนักเรยีนหรอืนักศกึษามจี านวนมากทีสุ่ด ส่วนใหญ่ไม่เคยมาท่องเทีย่วการเดนิทางมาครัง้นี้เป็น

ครัง้แรก การเดนิทางมาจากภาคกลางประเภทกลุ่มเดนิทางคอืมากบักลุ่มเพื่อน ใช้รถยนต์ส่วนตวั

เป็นพาหนะในการเดนิทาง และตดัสนิใจท่องเที่ยวโดยพจิารณาจากสื่อประชาสมัพนัธ์ ที่เป็นการ

แนะน าจากเพื่อนมากที่สุด นักท่องเที่ยวเหน็ว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากจ านวน 5 ด้าน โดยเรยีงจากมากไปหาน้อยดงันี้คอื 

ด้านการบรกิาร ด้านสิง่ดงึดูดใจนักท่องเที่ยว ด้านการเดนิทาง ด้านจุดมุ่งหมายในการท่องเที่ยว 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกตามล าดับ และสุดท้ายมีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกางคือด้านการ

ประชาสมัพนัธ์ ดา้นทดสอบสมมตฐิาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มเีพศอายุ ระดบัการศกึษาและอาชพี 

แตกต่างกนัมรีะดบัแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมเมอืงโบราณอู่ทอง ในภาพรวมแตกต่าง

กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 เจา้หน้าที่ผู้ปฏบิตังิานในพื้นที่ และมคัคุเทศก์ มรีะดบั

ความคดิเหน็ต่อการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม เมอืงโบราณอู่ทอง โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทัง้หมด 5 ด้าน โดยเรยีงจากมากไปหาน้อย

ดงันี้คอื ด้านกายภาพหรอืภูมทิศัน์ ด้านความปลอดภยั ด้านการให้ชุมชนมสี่วนร่วม ด้านแหล่ง

เรยีนรู ้และดา้นความสะดวกหรอืบรกิารพืน้ฐาน 

วชุิพนัธ์ ไทยโพธิศ์ร ี(2553) ท าการศกึษาเรื่องการปรบัตวัและการด ารงอยู่ของชุมชนลาว

โซ่ง กรณีศกึษา บ้านเกาะแรต อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  การวจิยัมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 

1)ประวตัคิวามเป็นมาของวถิชีวีติดัง้เดมิของชุมชนลาวโซ่งบา้นเกาะแรตตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 2)

ปจัจยัและเงื่อนไขทีม่ต่ีอการปรบัตวัและการด ารงอยู่ของชุมชนลาวโซ่ง บ้านเกาะแรตภายใต้กระแส

โลกาภวิตัน์ มกีลุ่มผู้ให้ขอ้มลูหลกัคอื ครู ผู้น าทอ้งถิน่ พระสงฆ ์ปราชญ์ชาวบา้นและชาวบ้าน การ

วจิยัครัง้นี้ใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) โดย

ใชแ้บบสมัภาษณ์ชนิดกึ่งมโีครงสรา้ง การสงัเกตการณ์ แบบมสี่วนร่วม (Participation Observation) 

โดยมผีู้วจิยัเป็นเครื่องมอืในการวจิยัในการวเิคราะห์ ใช้วธิวีเิคราะห์เนื้อหาส าหรบัข้อมูลที่ได้จาก

การศกึษาเอกสาร ใช้วธิวีเิคราะห์ขอ้มูลแบบสรา้งขอ้สรุปส าหรบัขอ้มูลทีไ่ด้จากการเก็บรวบรวมใน

ภาคสนาม และใชว้ธิวีเิคราะหแ์บบอุปนัย การเปรยีบเทยีบขอ้มูลและการจ าแนกชนิดของขอ้มลู ซึ่ง

ผลการวจิยัสรุปได้ดงันี้ สภาพเศรษฐกจิของชุมชนชาวลาวโซ่งบ้านเกาะแรต มกีารขยายตวัมากขึน้

เป็นล าดับ ประชากรส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอาชีพจากการท านาเป็นการรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมยางผลติรถยนต์ การกระจายอาชพี โอกาสทางการศกึษา และการมอีสิระในการเลอืก

คู่ครองมีมากขึ้น รูปแบบทางสังคมมีทิศทางการเปลี่ยนใกล้เคียงกับสังคมเมือง ในด้านการ

เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมพบว่า ชาวลาวโซ่งเกิดการแลกรบัวฒันธรรม ของกลุ่มขนอื่นเข้ามา

ผสมผสานร่วมกบัวฒันธรรมดัง้เดมิของตน เกิดการปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนในการปฏบิตัิพธิกีรรมให้

สะดวกมากขึน้ตามยุคสมยั อกีทัง้อทิธพิลของระบบเศรษฐกิจและสงัคมบางอย่างก็มผีลกระทบต่อ

ภูมปิญัญาและวฒันธรรมของชาวลาวโซ่งให้เปลี่ยนแปลงไป ส าหรบัปจัจยัและเงื่อนไขในการด ารง
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อยูข่องชุมชนลาวโซ่ง พบว่า รปูแบบการเลีย้งดูทีม่คีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิระหว่างบดิามารดา

กบับุตรก่อใหเ้กดิความผูกพนัอย่างเหนียวแน่นในครอบครวั ชาวลาวโซ่งมวีธิกีารในการแสดงความ

กตัญญูที่เรยีกว่า “ลกัษณะของการนับถือบุญคุณ” สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของพิธกีรรมในการบูชาผี

บรรพบุรุษต่างๆสืบเน่ืองมาถึงปจัจุบัน อีกทัง้ การปลูกฝงัความเชื่อและค่านิยมความสามคัคี

ปรองดอง ระบบความสมัพนัธ์ทางเครอืญาต ิและอทิธพิลของผู้น าชุมชนก็เป็นปจัจยัทีเ่กื้อหนุนการ

ด ารงอยูด่ว้ยเช่นกนั 

ธงชยั ลุมเพชร (2554) ท าการศึกษาเรื่อง วถิีชวีติชาวไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน 

อ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุร ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาวถิชีวีติชาวไทยทรงด า ต าบลบา้นดอน 

อ าเภออู่ทองจงัหวดัสุพรรณบุร ีประกอบดว้ย ดา้นการด าเนินชวีติประจ าวนั ดา้นพฤตกิรรม และ

ด้านวฒันธรรมโดยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึจากกลุ่มผู้ให้ขอ้มูลส าคญัผลการศกึษาพบว่า ด้าน

การด าเนินชวีติประจ าวนั พบว่าชาวไทยทรงด าอยู่กนัเป็นครอบครวัใหญ่ มคีวามเป็นอยู่แบบ

เรยีบง่าย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีการท านาเป็นหลกั มกีารช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั อยู่กนั

แบบพึง่พาอาศยักนั เวลาว่างจากการท างานชาวไทยทรงด าจะออกไปดูไร่นา คนสมยัก่อนจะใช้

เวลาว่างในการจกัสานท าเครื่องใช้ไมส้อยไวใ้ชใ้นครวัเรอืน ใชจ้่ายอย่างประหยดั อยู่ในแบบวถิี

ไทยทรงด าซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยทรงด า ดา้นพฤตกิรรม พบว่าชาวไทยทรงด าโดยนิสยั

เป็นคนรกัสงบ อยู่กนัแบบพี่น้อง มกีารช่วยเหลอืกนั มกีารจดังานประเพณีการละเล่นของไทย

ทรงด าเป็นประจ าทุกปี มกีจิกรรมร่วมกนั มกีารไปมาหาสู่กนั มกีารตดิต่อสื่อสารทีท่นัสมยั การ

ร่วมแรงร่วมใจ ท าให้เกดิความรกัความสามคัคใีนหมู่คณะของชาวไทยทรงด าด้านวฒันธรรม 

พบว่าชาวไทยทรงด ามวีฒันธรรมประเพณีทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่บรรพบุรุษ มปีระเพณีเสนเรอืน 

ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีขึน้บ้านใหม่ และประเพณีงานศพ ชาวไทยทรงด ามวีฒันธรรม

การแต่งกาย การไว้ทรงผมป ัน้เกล้า มภีาษาพูดและภาษาเขยีนเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของไทย

ทรงด า ผลการศึกษาวิจัย วิถีชีวิตชาวไทยทรงด า ต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรจีะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการอนุรกัษ์วถิชีวีติขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด าให้อยู่คู่กับชุมชนต าบลบ้านดอน อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุร ีอยา่งยัง่ยนืต่อไป 

นฤมล ถิ่นวริตัน์ (2555) ท าการศกึษาเรื่องอิทธพิลของอินโฟกราฟิกต่อการสื่อสารขอ้มูล

เชงิซอ้น กรณศีกึษาโครงการ “รูสู้ ้flood”  วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของอนิโฟกราฟิกทีม่ผีลต่อ

การสื่อสารการถ่ายทอดขอ้มูลที่มคีวามซบัซอ้น คลุมเครอืให้สามารถเขา้ใจได้ง่าย รวดเรว็ แจ่มชดั 
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กว่าการสื่อสารดว้ยตวัอกัษรเพยีงอย่างเดยีว โดยการศกึษาวจิยัครัง้นี้จะใช้โครงการ “รูสู้ ้flood”เป็น

กรณีศกึษา การวจิยัเริม่จากการศกึษาและวเิคราะห์การใช้อนิโฟกราฟิกในรูปแบบและสถานการณ์

ต่างๆ จากนัน้วเิคราะห์เกี่ยวกบัการรบัข้อมูลข่าวสารของประชาชนในช่วงน ้าท่วม โดยแบ่งกลุ่ม

ประชาชนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ประชาชนทัว่ไปที่เคยประสบกบัมหาอุทกภยั ในปลายปี พ.ศ.2554 

จ านวน 50 คน 2) ประชาชนทัว่ไปทีไ่ม่เคยประสบมหาอุทกภยั ในปลายปี พ.ศ.2554 จ านวน 50 คน 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการท าแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งมี

วตัถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถงึปญัหาของประชาชนในการรบัขอ้มูลจากภาครฐัและเอกชนในช่วงน ้า

ท่วม จากนัน้ผูว้จิยัไดใ้ห้กลุ่มประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนที่1 ชมวดีโีอ รูสู้้! Flood อนัเป็น

กรณีศกึษาพรอ้มท าแบบสอบถาม ส่วนที่2 ผลประเมนิจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ใช้เพื่อวเิคราะห ์

และสร้างเครื่องมอืตรวจสอบผลในรูปแบบของแบบสอบถาม และตรวจสอบผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 

ท่าน วเิคราะหเ์พื่อน าไปสู่การสรุปผล ผลการวจิยัพบว่า ขอ้มลูทีม่คีวามซบัซอ้น เชื่อมโยงกบัขอ้มูล

หลายด้าน การแปลงขอ้มูลเป็นภาพในรูปแบบของอนิโฟกราฟิกจะช่วยให้ประชาชนมคีวามรู้และ

ความเข้าใจได้ดขีึ้น เรว็และแจ่มชดัขึ้นกว่าการสื่อสารในรูปแบบของตวัอกัษรเพยีงอย่างเดยีว มี

ความพงึพอใจในเชงิบวกอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
การวจิยันี้ด าเนินการในลกัษณะของการวจิยัปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory 

Action Research) ระหว่างผูว้จิยั ผูน้ าชุมชน คนในชุมชน นักเรยีน นักศกึษา โดยวธิกีารวจิยั

แบบผสมผสานวธิ ี(Mixed Methods Research) ระหว่างวธิกีารเก็บขอ้มูลวจิยัเชิงปรมิาณ 

(Quantitative Methods) และวธิกีารเก็บขอ้มลูเชงิคุณภาพ (Qualitative Methods) ขอ้มลูที่

น ามาศกึษาและวเิคราะหน์ัน้จะเป็นขอ้มูลภาคสนาม โดยเน้นเกบ็ขอ้มลูด้วยการสมัภาษณ์แบบ

เจาะลกึกบัผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (key informant interviews) โดยมกีารด าเนินวจิยัแบ่งเป็น 3 ระยะ 

คอื 

1. ระยะเตรยีมการ 

1.1 ศกึษาขอ้มลูจากหนังสอื บทความ วทิยานิพนธแ์ละงานวจิยัต่างๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

กลุ่มชาตพินัธุไ์ททรงด า 

1.2 ประสานหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส ารวจพื้นที่เบื้องต้นและสอบถาม

บุคคลทีจ่ะใหข้อ้มลูเบือ้งตน้แก่คณะผูว้จิยั เพื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการศกึษาเชงิลกึต่อไป 

1.3 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจมาพจิารณาก าหนดแนวทางการเกบ็ขอ้มลูหลกั ผูท้ี่

สามารถใหข้อ้มลูเชงิลกึ วฒันธรรม ประเพณทีีจ่ะเกดิขึน้ตามเทศกาลต่างๆ เป็นตน้ 

1.4 พฒันาเครื่องมอืในการท าวจิยั และเตรยีมความพรอ้มคณะผู้วจิยั ผู้น าในชุมชน 

ผูรู้ ้เยาวชนในชุมชนทีส่นใจจะรว่มส ารวจกบัคณะผูว้จิยั 

2. ระยะด าเนินการ 

2.1 การส ารวจวถิีชวีติและวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม ประวตัคิวามเป็นมา บรบิททัว่ไปชุมชน เศรษฐกจิสงัคม และวถิชีวีติ วฒันธรรม 

ประเพณขีองชุมชน  

2.2 การออกแบบคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ 

2.3 การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ 

3. ระยะการขยายผลการวจิยั 

- บูรณาการกบัการเรยีนการสอน โดยจดักิจกรรมให้นักศกึษาในหวัขอ้ “ถอดชวีติ

จากภาพ ทราบเรื่องราวไททรงด า ก าแพงแสน” โดยจะจดัให้นักศกึษาลงส ารวจชุมชนร่วมกบั
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คณะนักวจิยั และคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรยีนรูร้่วมกนั และให้นักศกึษาเลอืกประเด็นวถิี

ชวีติและวฒันธรรมทีต่นเองสนใจมาถ่ายทอดในรปูแบบสื่อประเภทต่างๆ แลว้น าผลงานทีไ่ดไ้ป

จดัแสดงที่ศูนย์วฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสี่มุม และต่อยอดเป็นการพฒันาปรบัปรุงศูนย์

วฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีม่มุ ใหก้ลายเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคใ์นชุมชนต่อไป 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. การศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม  

- ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคอื ชาวไททรงด าอาศยัอยู่ในต าบลสระสี่มุม อ าเภอ

ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ใน 5 หมูบ่า้น จ านวน 1,484 คน จาก 330 ครวัเรอืน  

- กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยัเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นชาวไททรงด า จาก 5 

หมู่บา้น โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยผู้น าชุมชนมี

ส่วนร่วมในการคดัเลอืก ประกอบด้วย แกนน าชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น หมอพื้นบ้าน คร ูผูรู้พ้ธิ ี

ปฏบิตั ิและพระสงฆ ์จ านวน 20 คน 

2. การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่ว  ไดแ้ก่ 

- ผูน้ าชุมชน คร ูนกัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ พระ และผูส้งูอาย ุ  จ านวน 10 คน 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบสื่อสิง่พมิพ ์   จ านวน  3 คน 

- ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม  จ านวน  2 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 

1. การศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม  

1.1 แบบสมัภาษณ์แบบมแีนวค าถาม (interview guides) ในการสมัภาษณ์เพื่อ

รวบรวมขอ้มูลในการศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมไททรงด า นอกจากนี้จะมกีารใช้เครื่องช่วย

บนัทกึการสมัภาษณ์  เพื่อใหเ้กบ็รายละเอยีดไดค้รบถว้นทีสุ่ด 

1.2 การส ารวจขอ้มลูภาคสนาม ท าการส ารวจแหล่งท่องเทีย่ว สถานที่ส าคญัของ

ชุมชน โดยคณะผูว้จิยัลงพืน้ทีส่ ารวจพรอ้มกบัชาวบา้น รวมทัง้การบนัทกึภาพประกอบ 

2. การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ  
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2.1 การสนทนากลุ่ม โดยแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง และแบบบนัทกึขอ้มูล 

ในการรวบรวมขอ้มูลด้านการประเมนิคู่มอืการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม 

ส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นผูน้ าชุมชน คร ูนกัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ พระ และผูส้งูอายุ 

2.2 แบบประเมนิด้านการออกแบบคู่มอืการท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามแบบมี

โครงสรา้ง  

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้จิยัมขี ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งดงันี้ 

1. การศกึษาวถิชีวีติและวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม 

1.1 การส ารวจ รวบรวมขอ้มูลประวตัคิวามเป็นมา บรบิททัว่ไปชุมชนของไททรง

ด า การตัง้ถิน่ฐาน เศรษฐกจิสงัคม และวถิชีวีติ วฒันธรรม ประเพณีของชุมชน โดยชุมชนมสี่วน

ร่วมในการเป็นผู้ให้ขอ้มูล ร่วมส ารวจข้อมูลกบัคณะผู้วจิยั และผู้วจิยัน านักศกึษาเข้าร่วมด้วย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัการค้นหาประวตัหิมู่บ้านและเน้นเหตุการณ์ส าคญัๆของหมู่บ้าน และใช้

การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมและไม่มสี่วนร่วม การเขา้ร่วมในกจิกรรม

ของชุมชน และการสนทนากลุ่ม พรอ้มการบนัทกึเสยีง และการบนัทกึภาพ 

1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาร่วมกบัแกนน าชุมชน 

ปราชญช์าวบา้น หมอพืน้บา้น คร ูผูรู้พ้ธิปีฏบิตั ิ โดยวธิกีารสนทนากลุ่ม 

2. การออกแบบและประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่ว 

2.1 ก าหนดแนวคดิ และเคา้โครงเนื้อหาของคู่มอื รวมทัง้การออกแบบกราฟิก โดย

น าผลการศกึษาที่ผ่านการวเิคราะห์และประชาพจิารณ์จากชุมชนมาเป็นขอ้มูลในการวางแผน

และก าหนดแนวคดิสื่อทัง้หมด และด าเนินการผลติคู่มอืการท่องเที่ยว 

2.2 การประเมนิคุณภาพคู่มอืการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม 

โดยชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม วเิคราะห์ขอ้มูล

ทางสถติ ิและน าเสนอขอ้มลูในรปูแบบค่าสถติแิละการบรรยายเชงิพรรณนา 
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ภาพท่ี 3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มผูส้งูอายุ 

 
ภาพท่ี 3.2 การสมัภาษณ์พระครูวธิานสงัฆการ เจา้อาวาสวดัลาดปลาเค้า อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม 

3.4 การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 

ผูว้จิยัจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความแม่นย าของขอ้มลูอยู่ตลอดเวลา โดยจะ

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) (สุภางค์ จนัทวานิช, 2551) การ

ตรวจสอบดา้นวธิรีวบรวมขอ้มลูคอืใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนัเพื่อรวบรวมขอ้มลูทีต่้องการ 

เช่น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึร่วมกบัการสงัเกตการณ์ รวมทัง้การหาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร



33 
 

อื่น ๆ เพิม่เตมิดว้ย นอกจากนัน้ยงัมกีารตรวจสอบดา้นขอ้มลูจากแหล่งบุคคลทีต่่างกนั กล่าวคอื 

ในส่วนของผู้ถูกสมัภาษณ์ นอกจากผู้ถูกสมัภาษณ์หลกั ยงัมกีารสมัภาษณ์ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง

อื่นดว้ย ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ด ้ใหเ้จา้ของขอ้มลูตรวจสอบความเทีย่งตรงของขอ้มลู โดยวธิกีาร

สนทนากลุ่ม เพื่อใหข้อ้มลู มคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

3.5 การบูรณาการกบัการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษาในหัวข้อ “ถอดชีวิตจากภาพ ทราบเรื่องราวไททรงด า 

ก าแพงแสน” โดยจดัให้นักศกึษาลงส ารวจชุมชนร่วมกบัคณะนักวจิยั และคนในชุมชน เพื่อให้

เกิดการเรยีนรู้ร่วมกนั และให้นักศึกษาเลอืกประเด็นวถิีชวีติและวฒันธรรมที่ตนเองสนใจมา

ถ่ายทอดในรูปแบบสื่อประเภทต่างๆ แลว้น าผลงานทีไ่ดไ้ปจดัแสดงทีศู่นยว์ฒันธรรมไททรงด า 

ต าบลสระสี่มุม และต่อยอดเป็นการพฒันาปรบัปรุงศูนยว์ฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม ให้

กลายเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ชงิสรา้งสรรคใ์นชุมชนต่อไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
การศึกษา เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมไททรงด า กรณีศึกษาต าบลสระสี่มุม

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม สามารถน าเสนอ
ผลการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 
1. การศึกษาและส ารวจวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระส่ีมมุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

1.1  ประวติัความเป็นมาไททรงด า  ต าบลสระส่ีมมุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม 

ไททรงด าไดอ้พยพเขา้มาอยู่ประเทศไทยในสมยัพระเจา้กรุงธนบุร ีในปี พ.ศ.2322 
เนื่องจากต้นแผ่นดนิของพระบาทสมเดจ็พระเจา้ตากสนิมหาราช เจา้นครเวยีงจนัทน์ได้กระท า
อนัหมิน่พระบรมเดชานุภาพ จงึได้โปรดเกล้าฯ ให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช เมื่อครัง้ยงัด ารงต าแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตรยิ์ศึก ยกกองทพัขึ้นไปตีเมอืง
เวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2321 ครัง้ปี พ.ศ.2322 กองทัพสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 
ก าหนดให้กองทพัหลวงพระบาง ยกก าลงัไปตีเมอืงม่วย เมอืงทนั ซึ่งเป็นเมอืงของไททรงด า 
แล้วกวาดต้อนพลเมอืงไททรงด าและลาวเวยีงจนัทน์มายงัประเทศไทย และใหล้าวเวยีงจนัทน์ 
ตัง้ถิ่นฐานที่เมอืงสระบุร ีราชบุรแีละเมอืงจนัทบุร ีส่วนไททรงด าให้ตั ้งถิ่นฐานที่เมอืงเพชรบุร ี
สนันิษฐานว่าอยู่ที่หนองปรง อ าเภอเขาย้อย ในปี พ.ศ.2335 ไททรงด าได้อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทยอีกครัง้ เนื่องจากพวกเมอืงแถง เมอืงพวนแขง็ข้อต่อเมอืงเวยีงจนัทน์ เจ้าเมอืง
เวยีงจนัทน์จงึยกกองทพัไปต ีและไดไ้ททรงด าและลาวพวนมาไวท้ีเ่พชรบุร ี 

จากการอพยพของชาวโซ่ง จะเหน็ไดว้่าถิน่ฐานเดมิของไทยโซ่งในประเทศไทยอยู่
ที่จงัหวดัเพชรบุร ีการที่โปรดเกล้าฯ ให้ไทยทรงด าไปอยู่ที่เพชรบุรนีัน้อาจเป็นเพราะจงัหวดั
เพชรบุรมีปีา่และเขา มาก มหีุบหว้ย ล าธาร น ้าท่วมไมถ่งึ ลกัษณะภูมปิระเทศคลา้ย ภูมปิระเทศ
บา้นเก่าเมอืงเดมิ คอื เมอืงแถง แควน้สบิสองจุไท การทีไ่ทยทรงด า ไดอ้าศยักระจดักระจาย ใน
ทีต่่างๆในประเทศไทยนัน้ เหตุผลหนึ่งกค็อืไทยด ารุ่นเก่ามคีวามปรารถนาแรงกล้าที่จะกลบัไป
ถิน่ฐานบ้าน เกดิของตน คอื เมอืงแถง จงึพยายามเดนิทางขึน้ไปทางเหนือ เมื่อถงึฤดูฝนก็พกั 
ณ ทีใ่ดทีห่นึ่ง ท านาเพื่อหาเสบยีงไวส้ าหรบัการเดนิทางต่อไป เดนิทางเรื่อยไป จนกระทัง่คนแก่
ต้องตายจากไปในระหว่างการ เดนิทาง ลูกหลานกไ็ม่สามารถจะเดนิทางกลบัไปได้ จงึตัง้หลกั
แหล่งอาศยัอยู่ตามทางเป็นแห่งๆไป เดนิทางไปไดไ้กลสุดทีจ่งัหวดัพจิติร และพษิณุโลก เราจงึ
เหน็ว่ามไีทยโซ่งอาศยัอยู่ประปรายที่จงัหวดัเหล่านี้ นอกจากเหตุผลนี้แล้วก็ยงัมเีหตุผลอื่น คอื
การอพยพเพื่อไปหาที่ท ากินใหม่ ในบริเวณจงัหวัดใกล้เคียง เช่น ราชบุร ีสุพรรณบุร ีและ
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นครปฐม ดงันัน้ไทยทรงด าทีก่ระจายกนัอยูใ่นทีต่่างๆ ของประเทศไทยลว้นแต่เป็น เชือ้ชาตขิอง
ไทยทรงด าทีไ่ปจากเพชรบุรทีัง้สิน้  

จงัหวดันครปฐม มไีทยโซ่งอยู่ใน 5 อ าเภอดว้ยกนั คอื 1.อ าเภอเมอืงนครปฐม ที่
ต าบลดอนยายหอม บา้นดอนขนาด และบา้นสะแกราย ทีต่ าบลสระกระเทยีม บา้นดอนทราย  2.
อ าเภอก าแพงแสน ทีต่ าบลทุ่งกระพงัโหม บา้นยาง ทีต่ าบลทุ่งขวาง บา้นหนองขาม ทีต่ าบลกระ
ตบี บ้านชาวไร่ ที่ต าบลห้วยม่วง บ้านห่าง ที่ต าบลสระสี่มุม บ้านไผ่คอย บ้านไผ่สงคราม และ
บ้านไผ่โทน ที่ต าบลดอนข่อย บ้านดอนทอง บ้านดอนมะกอก และบ้านบ่อน ้าจดื ที่ต าบลสระ
พฒันา บา้นสระ บา้นหวัชุกบวั บา้นหนองหม ูบา้นหนองเทยีม บา้นไรใ่หม่ และบา้นหนองพงนก 
ทีต่ าบลรางพกุิล บา้นก าแพงแสน  3.อ าเภอดอนตูม ทีต่ าบลดอนพุทรา บา้นหวัถนน ทีต่ าบลล า
ลกูบวั ทีบ่า้นแหลมกระเจา  4.อ าเภอสามพราน ทีต่ าบลตลาดจนิดา บา้นล าเอยีก บา้นตากแดด 
และบ้านหนองอแีบน  5.อ าเภอบางเลน ที่ต าบลบางไทรป่า บ้านคลองพศิมยั ที่ต าบลดอนตูม 
บา้นดอนขมิน้ บา้นทรายไทย และบา้นหวัทรายลาว ทีต่ าบลบางปลา บา้นเกาะแรด ทีต่ าบลไผ่หู
ชา้ง บา้นหนองปรง บา้นปลายคลองบางเลน และบา้นไผ่หชูา้ง 

ต าบลสระสี่มุม ในอดีตเป็นป่ารก ไม่มคีนอาศยัอยู่ ผู้คนส่วนใหญ่ตัง้ถิ่นฐานอยู่
บรเิวณใกลแ้ม่น ้านครชยัศร ีซึ่งอยู่ถดัจากหมู่บา้น ประมาณ 30 กโิลเมตร ต่อมา รชักาลที่ 3 มี
พระราชด ารใิหท้ าการขุดคลองบางปลา เขา้ถงึบา้นพุ่มก าแพงแสน เพื่อใช้ล าเลยีงฟืนส่งโรงหบี
หลวง ที่อยู่รมิฝ ัง่น ้านครชยัศรไีดท้นัเวลา จงึกวาดต้อนชาวลาวจากเพชรบุรใีห้มาท าการตดัฟืน 
จงึเกดิการตัง้ถิน่ฐานของไทยทรงด ารุ่นแรก ต่อมา รชักาลที ่5 ทรงประกาศเลกิทาส ท าให้ชาว
ลาวไปตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีแ่หลมกระเจา อ าเภอบางเลน แต่มอีกีกลุ่มทีเ่ลง็เหน็ว่า บรเิวณทีต่นเคยไป
ตดัฟืนมคีวามอุดมสมบรูณ์ จงึมกีารมาตัง้ถิน่ฐาน เริม่แรกประมาณ 4-5 ครวัเรอืน เมื่อตัง้ถิน่ฐาน
แลว้เหน็ว่าเป็นดนิแดนทีส่งบสุข อุดมสมบรูณ์และทีด่นิยงัไมม่ใีครจบัจอง จงึส่งต่อส่งข่าวใหญ้าติ
ที่ จ.เพชรบุร ีอพยพมาตัง้ถิ่นฐานบรเิวณนี้จนกลายเป็นชุมชนไททรงด า บ้านสระสี่มุม มาถึง
ปจัจบุนั 

 
1.2 วิถีชีวิต  

ชาวไททรงด า หรอื ลาวโซ่ง ที่อยู่ในต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม มกีารท านาเป็นอาชพีหลกั ต่อมาประสบปญัหาเรื่องราคาข้าวตกต ่า จงึหนัไปท าไร่
เพาะปลูกแตงโม ส่วนคนหนุ่มสาวได้หนัไปท าอาชพีรบัจา้งนอกหมู่บา้น แต่อาชพีทีก่ าลงัสรา้ง
รายได้ให้กบัชาวไททรงด าต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ในปจัจุบนัคอื
อาชพีท านากุ้ง ชาวไทยทรงด าหรอืลาวโซ่งได้รกัษาขนบธรรมเนียมประเพณีกนัอย่างเหนียว
แน่น เช่น การแต่งกาย การเซ่นผีบรรพบุรุษ เป็นต้น ชุมชนไททรงด าบ้านสระสี่มุม เป็น
ครอบครวัทีเ่ป็นเครอืญาตกินั โครงสรา้งของครอบครวัประกอบดว้ย ปูย่า่/ตายาย พ่อแม่ ลูกเขย/
สะใภ ้และลูกหลาน เหลน ในอดตีเป็นครอบครวัใหญ่ อยู่กนัหลายคน แต่ปจัจุบนัจะแยกกนัอยู่
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เพยีงพ่อแม่ลูก เป็นครอบครวัเลก็ๆ แทบทุกบา้นจะคลา้ยๆ กนั มชีวีติความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ 
แบบพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั อยู่กนัแบบพีแ่บบน้อง คนในหมู่บา้นมคีวามรกัความสามคัคแีละ
มคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั  

 
1.3 ลกัษณะบ้านอยู่อาศยั 

ลกัษณะบ้านอยู่อาศยัของชาวไทยทรงด า หรอื ลาวโซ่งในอดตีใช้วสัดุธรรมชาติ
ทัง้หมด เช่นโครงสรา้งตวับ้านใช้ไมเ้นื้อแขง็ พื้น เสาง่ามไม ้ส่วนผนังใช้ไมไ้ผ่ หลงัคามุงด้วย
หญา้แฝก ทรงจัว่ยอดแหลม ภายในบา้นมกีารแบ่งพืน้ทีท่ าครวั พืน้ทีน่อน มกีารกัน้ผนังส าหรบั
ผเีรอืน (กะลอ้ห่อง) และมชีานหน้าบา้น บนัไดไมแ้คบเลก็สูงชนั ปจัจุบนันิยมปลูกแบบเรอืนไทย
มกีารประยกุตก่์อดว้ยปนูซเีมนต์ แทนไม ้มุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้งแบบยุโรป หรอืแบบบา้นเรอืน
ไทยภาคกลางทัว่ไปที่มีหลงัคาจัว่เป็นยอดแหลม หลังคาลาดเทใต้ถุนสูงส าหรบันัง่ท างาน 
พกัผ่อนและใชเ้กบ็เครือ่งมอืท างานเกษตร  ภายในบรเิวณบา้นจะต้องมยีุ้งขา้ว ซึง่เป็นสิง่จ าเป็น
และเป็นสิง่ส าคญัมากแก่ชวีติชาวไทยทรงด า เพราะมอีาชพีท านา ขนาดของยุง้ข้าวบางบ้าน
ใหญ่เกอืบเท่าตวับา้น ลกัษณะการก่อสรา้งความแขง็แรงคล้ายกบัตวับา้น มกีารมุงหลงัคาด้วย
จัว่ มีป ัน้ลมฉลุลายต้นเสา บางบ้านใช้ไม้ไผ่ท าผนัง ชาวไทยทรงด าบูชาพระแม่โพสพว่ามี
บุญคุณต่อการด ารงชวีติ ปจัจุบนัจะเหน็ว่า ยุง้ขา้วถูกปล่อยทิ้งรา้ง เพราะไม่ต้องเกบ็ขา้วอย่าง
แต่ก่อนแลว้ จงึไมน่ ามาใชง้านเป็นทีพ่กัอาศยัหรอืเหยยีบย ่าเป็นการน าสิง่อปัมงคลใส่ตวั ยุง้ขา้ว
จงึถูกทิง้รา้งหรอืไวเ้กบ็ของ ไมไ่ด ้ถูกรือ้ทิง้ไป  

การปลูกบ้านของไทยทรงด าในสมยัปจัจุบนัพบว่า ลกัษณะบ้านเรอืนเปลี่ยนไป 
เหตุเพราะไมม้รีาคาสงู เมือ่บา้นหลงัเก่าทีส่รา้งขึน้ผุพงัหรอืปลวกกนิเสยีหาย บางครอบครวักจ็ะ
รื้อหลังเก่า หันมาใช้ปูน หิน ทราย ซึ่งราคาไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับไม้ สร้างบ้านเรือนทรง
สมยัใหม่ ท าเป็นสองชัน้ ชัน้ล่างก่ออฐิถอืปูน โดยชัน้บนใชไ้มเ้ป็นพื้นบ้านและฝาบ้าน หรอืบาง
ครอบครวัสรา้งบา้นเรอืนเป็นตกึทัง้หมดชัน้เดยีวหรอืสองชัน้ หลงัคามุงดว้ยสงักะสหีรอืกระเบือ้ง 
แต่สิง่หนึ่งในบา้นเรอืนไททรงด าทีย่งัคงมอียู่ไม่เคยเปลีย่นไป กค็อื ทุกบา้นจะม ี“กะลอ้ห่อง” อยู่
มมุของเสาบา้นดา้นใดดา้นหน่ึงไวส้ าหรบัเซ่นไหวผ้บีรรพบุรษุ  
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ภาพท่ี 4.1  ลกัษณะบา้นไทยทรงด าในอดตี 

 
ภาพท่ี 4.2 ลกัษณะบา้นไทยทรงด าในปจัจบุนั   

1.4 อาหารพ้ืนบ้าน  
นิยมบรโิภคขา้วเจา้มากกว่าขา้วเหนียว ขา้วเหนียวส่วนใหญ่แลว้ จะใชใ้นพธิกีรรม

และใช้เลี้ยงแขกซึ่งเป็นญาติๆ และเพื่อนพ้องที่อยู่ในบรเิวณใกล้เคยีง ที่บอกมาช่วยงานและ
รว่มงาน สิง่ทีใ่ชเ้ป็นกบัขา้วจะหาไดต้ามทอ้งไร่นา ไดแ้ก่ ปลา ผกับุง้ ผกัตามรมิรัว้ เช่น กระถนิ 
ต าลงึ เป็นต้น บางบ้านจะปลูกผกั พชืสวนไว้กนิเอง เช่น มะเขอื พริก แตงกวา บวบ เป็นต้น 
กบัขา้วทีใ่ชใ้นพธิกีรรมจะเป็นน ้าพรกิปลารา้ แกงผ า แกงสม้ หน่อไมด้อง ผกัจุ๊บ แกงหยวก และ
แกงบอน เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 4.3 อาหารพืน้บา้น  

1.5 ความเช่ือ 
1. ผเีรอืน หรอื ผเีฮอืน คอื ผปีู่ย่าและผพี่อแม่ ตลอดจนผพีี่น้องของปู่และพ่อ ที่

ไดร้บัการเชญิใหข้ึน้มาอยู่ในบา้นเรอืนของลูกหลานทีก่ะลอ้ห่อง การตายของญาต ิ (หว่าสงิ) คน
ในวงศต์ระกูลเดยีวกนั เป็นเพยีงการตายของรา่งกายหยาบ (กงิ) แต่วญิญาณของผูต้าย (ผขีวญั) 
ยงัคงเหลอือยู่ มคีวามผูกพนักบัลูกหลานที่ยงัมชีวีติอยู่ เหมอืนกบัตอนที่ยงัมชีวีติอยู่  จงึเป็น
เหตุผลว่าเมือ่บุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะพ่อแม่ ตายแบบ “ตายด”ี ผขีวญัหรอืผวีญิญาณของ
พวกท่าน จงึมไิด้ถูกปล่อยทิ้ง แต่ลูกหลานจะเชญิให้ขึ้นมาอยู่บนบ้านและเป็นใหญ่ในบ้านใน
ฐานะ “ผเีฮอืน” เพื่อดูแลปกป้องตนเองและครอบครวั เชื่อกนัว่า ผเีฮอืนสามารถช่วยปกป้อง
คุม้ครองลกูหลานและบนัดาลใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ชวีติของลูกหลานได ้ถ้าหากไดร้บัการ
นบัถอื เอาใจใส่ และเซ่นไหวจ้ากลกูหลานดว้ยด ีผเีรอืนกจ็ะคุม้ครองป้องกนัเราจะท าอะไรกจ็ะมี
กนิมอียูร่ ่ารวย หากไมท่ าเช่นนัน้เชื่อว่าในตระกูลนัน้กจ็ะท าอะไรไมเ่จรญิรุง่เรอืง 

 
ภาพท่ี 4.4 กะลอ้ห่อง 
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2. ผีประจ าหมู่บ้าน ผีประจ าหมู่บ้าน คือ เจ้าพ่อ ถือเป็น “สิ่งศักดิส์ทิธิป์ระจ า
หมู่บ้าน” ที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านใหค้วามเคารพนับถอื สรา้งศาลให้อยู่ และมชีื่อเรยีกตามชื่อ
หมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่  ชาวไททรงด าเชื่อว่าผปีระจ าหมู่บ้านหรอืเจ้าพ่อสามารถพึ่งพงิ เพื่อให้
ช่วยคุม้ครองและปกป้องชาวบา้นและรกัษาพชืผลและสตัวเ์ลีย้งของชาวบา้น และขจดัทุกขบ์ ารุง
สุขใหแ้ก่พวกเขาได ้ศาลเจา้ประจ าหมู่บา้นนิยมสรา้งใหต้ัง้อยู่ใกล้ๆ  ทางเพื่อใหช้าวบา้นและคน
ทีผ่่านไปมาพบเหน็ไดง้่ายจะไดก้ราบไหว ้ขอพร และบนบานเจา้พ่อไดส้ะดวก จะมพีธิเีลีย้งศาล
ประจ าหมู่บา้นร่วมกนัหนึ่งครัง้ในแต่ละปี คอืช่วงเดอืนแปดเดอืนเก้า คนในหมู่บา้นกจ็ะมกีารไป
รวมกนัท าพธิเีซ่นไหว ้การเซ่นไหวก้จ็ะมตีวัแทนผูน้ า เขาเรยีกว่า “เจา้จ ้า” เจา้จ ้ากจ็ะเป็นคนน า
ท าพธิเีซ่นไหวเ้จา้พ่อ แลว้เขากจ็ะบอกกล่าวเจา้พ่อขอใหเ้จา้พ่อคุม้ครองปกปกัษ์รกัษาใหอ้ยู่เยน็
เป็นสุข 

 
ภาพท่ี 4.5 เจา้พ่อ 

1.4 วฒันธรรมเรือ่งพธิกีรรม 
1. การเสนเรอืน คอื พธิกีรรมเซ่นไหวผ้เีรอืนของชาวลาวโซ่ง ผเีรอืนทีช่าวลาวโซ่ง

นับถืออย่างเคร่งครัดคือ บรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย 
ลูกหลานจะอญัเชญิวญิญาณบรรพบุรุษทีต่ายไปแล้วให้ขึน้เรอืน ในห้อง กะล้อห่องซึ่งเป็นห้อง
เลก็ๆอยู่มุมในขวาสุดของตวัเรอืน ลูกๆจะจดชื่อใส่ในบญัชผีปีระจ าบ้าน เรยีกว่า “ป ับ๊ผเีรอืน” 
และจะท าพธิเีลี้ยงผเีรอืน เรยีกว่า “พธิเีสนเรอืน” ในทุกๆ 2 - 4 ปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตญัญูของลูกหลานเป็นการระลกึถงึพระคุณของบรรพบุรุษผูล้่วงลบัไปแลว้ และเป็นการ
บอกกล่าวให้ผบีรรพบุรุษช่วยปกป้องคุ้มครองลุกหลานให้อยู่เยน็เป็นสุข สุขภาพแขง็แรงไม่มี
โรคภยัเบยีดเบยีน  ผบีรรพบุรุษจะเป็นผทีี่ดทีี่ตายในบ้านหรอืเจบ็ป่วยแก่ชราตายไม่ใช่ผทีี่ตาย
จากอุบตัเิหตุ หรอืผตีายโหง ภายในห้องกะลอ้ห่องจะไม่มเีถ้ากระดูก จะมแีต่เพยีงแก้วน ้า และ
ถว้ยชามวางไวส้ าหรบัใส่อาหารมาเซ่นไหวทุ้กๆ 10 วนั ขา้งฝาบา้นจะเจาะเป็นรกูลม ส าหรบัให้
หมอเสนทิ้งอาหารที่เซ่นผเีรอืนลงใต้ถุนเรอืน ซึ่งมคีวามเชื่อว่าผเีรอืนจะมากนิเครื่องเซ่น ชาว
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ไทยทรงด าจะไมท่ าพธิใีนเดอืน 5 เพราะเป็นช่วงแลง้ ขา้วปลาอาหารไม่อุดมสมบูรณ์ ในเดอืน 9 
เดอืน 10 มคีวามเชื่อว่าผเีรอืนไปเฝ้าเทวดา และเมื่อถึงก าหนดพธิแีล้วไม่ท าพธิอีาจจะมเีรื่อง
เดอืดรอ้นต่างๆเกดิขึน้กบัครอบครวัหรอืคนในบ้านได้ เนื่องจากผบีา้นผเีรอืนอดอยากไม่ไดก้นิ
เครือ่งเซ่นไหว้  การสบืสกุลของตระกูลดว้ยการสบืผ ีจะยดึถอืเพศชายเป็นหลกัเริม่จากพ่อบา้น 
คนต่อไปตอ้งเป็นลกูชายหรอืหลานชาย หา้มเป็นเพศหญงิโดยเดด็ขาด 

ประเพณกีารเสนเรอืนจะม ี2 กลุ่ม คอื การเสนเรอืนผูน้้อยเป็นตระกูลของคนสามญั
ธรรมดา และการเสนเรอืนผูท้้าวเป็นตระกูลทีส่บืเชือ้สายมาจากเจา้ในอดตี  พธิเีสนเรอืนผูน้้อย 
โดยเจา้ภาพจะไปปรกึษาหมอเสนก าหนดวนัโดยเลอืกวนัทีไ่ม่ตรงกบัวนัตายของพ่อหรอืเผาศพ 
จากนัน้ไปบอกญาตพิี่น้องที่มผีเีดยีวกนั และแขกมาร่วมงาน ญาตพิี่น้องที่มสีายเลอืดเดยีวกนั 
พ่อแมเ่ดยีวกนัจะแต่งกายดว้ยชุดธรรมดา ส่วนญาตทิีม่าจากการแต่งงานจะใส่ชุดเสือ้ฮ ีส่วนแขก
ทีม่ารว่มงานจะใส่ชุดธรรมดา 

 
ภาพท่ี 4.6 หมอเสนท าพธิไีหวผ้เีรอืนภายในกะลอ้ห่อง 

เครื่องเซ่นไหวป้ระกอบด้วยหม ูเพราะชาวไทยทรงด าส่วนใหญ่จะเลีย้งหมไูวใ้ชใ้น
พธิกีรรมเจา้ของบา้นจะน าหมมูามดัขาใหล้กูเขยหรอืหลานเขยคลอ้งเสือ้ฮแีลว้หามหมขูึน้บา้นไป
วางไวห้น้าหอ้ง กะลอ้ห่อง แลว้ท าความเคารพบอกกล่าวผเีรอืน ต่อมาเริม่ช าแหละหมตูดัซีโ่ครง 
7ซี่ ข้อกระดูกสนัหลงั 7 ข้อ และไส้หมูวางรอบปานเผอืน เจ้าของบ้านจะท าการตกแต่งปาน
เผือนด้วยใบตอง ภายในใส่อาหารทัง้สดและสุก เช่นหมูสด ข้าวเหนียวพร้อมถู่ (ตะเกียบ) 
ขา้วตม้มดั เผอืก มนั ออ้ย ผลไมต่้างๆ หมากพล ูขนม 
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ภาพท่ี 4.7 เครือ่งเซ่นไหวผ้เีรอืน 

อาหารที่ใช้ในพิธีและเลี้ยงแขกที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ แกงหน่อไม้เปรี้ยว ต้ม
กระดกูหม ูผกักาดดอง ตม้เครือ่งใน 

 
ภาพท่ี 4.8 ตม้กระดกูหมผูกักาดดอง 

หมอเสนจะคล้องเสื้อฮ ีถอืว ี(พดั) มผีู้ช่วย 1 คน บอกกล่าวบางตอนในกรรมพธิ ี
เจา้ของบ้านจะให้เหล้าขาวแก่หมอเสน และน าอาหารมาเลี้ยงได้แก่ ถาดไก่ช้อง คอืการตดัปีก
และขาไก่มาเรยีงแกงไก่ใส่หน่อไมเ้ปรีย้ว 1 ชาม ขา้ว 1 ชาม ขา้วเหนียว หมอเสนจะตอบรบั
อาหารและเรยีกญาติผีเดียวกันมาร่วมรบัประทานด้วยกัน เสร็จแล้วหมอเสนจะท าพิธีเรยีก
วญิญาณพ่อแม ่บรรพบุรุษมากนิอาหารโดยคบีอาหารในปานเผอืนใส่รทูีฝ่าขา้งบา้น เป็นช่องส่ง
อาหารให้ผเีรอืน โดยเรยีกชื่อผเีรอืนทลีะคน พธิเีซ่นมขี ัน้ตอนการไหว้ 6 ครัง้ และมชีื่อเรยีก
ต่างๆกนั เช่น 
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พธิคีรัง้ที ่1 เรยีกว่า “เสนปางแปง” หรอื “เซ่นปางแปง” เป็นการเรยีกเชญิวญิญาณ 
พ่อ แม ่ปู ่ยา่ ตา ยาย บรรพบุรษุ มากนิอาหาร 

พธิคีรัง้ที ่2 เรยีกว่า “เซ่นก ้ากก” เป็นการเรยีกวญิญาณพีน้่องทีม่พี่อเดยีวกนัทีต่าย
ด ีตามดว้ยเรยีกชื่อญาตทิี่ตายไม่ดมีากนิอาหารอนัดบัสุดท้ายเรยีกว่า “สามสบิล ่า” และเริม่พธิี
ใหมเ่รยีกว่า “ก าตอืก า” เป็นการอวยพรญาตพิีน้่องทีม่ชีวีติอยู่ 

พธิเีซ่นครัง้ที ่3 เรยีกว่า “เซ่นสองติบ๊” เป็นพธิทีีห่มอเสนจะยกปานใส่เครื่องเซ่นที่
หิ้งในกะล้อห่องมาเตมิอาหาร แล้วเรยีกชื่อ พ่อ แม่ ตามล าดบัมากินอาหารโดยส่งอาหารทาง
ช่องทีผ่นงั 

พธิเีซ่นครัง้ที่ 4 เรยีกว่า “เซ่นเหล้า” (เซ่นเหล้าหลวง) ผู้ช่วยหมอเสนจะช่วยรนิ
เหลา้ส่งใหห้มอเสน เพื่อน าไปเซ่นผเีรอืน หมอเสนจะเรยีกชื่อพ่อกนิก่อน และตามดว้ยแม่ และ
ญาตติามล าดบั แลว้เทเหลา้ทิง้ในรทูีฝ่าบา้น และกล่าวอวยพรค าพดูทีด่ต่ีางๆ 

พธิคีรัง้ที ่5 เรยีกว่า “เซ่นเหลา้ลา้งแกง” เป็นพธิกีนิอิม่แลว้จะลา้งถ้วยชามเลกิงาน
เลีย้งแลว้ โดยหมอเสนจะรนิเหลา้ เรยีกใหผ้เีรอืนตัง้แต่พ่อ แม ่และญาตทิีเ่ป็นผเีดยีวกนัมากนิ 

พธิคีรัง้ที ่6 เรยีกว่า “เซ่นเหลา้กู้” เป็นการรนิเหลา้แลว้เชญิวญิญาณบรรพบุรุษมา
กนิเหลา้ จากนัน้จะมคีนมาช่วยยกปานเผอืนออกจากกะลอ้ห่อง แลว้แบ่งเครื่องเซ่นใหห้มอเสน 
และแจกญาติๆ ไปรบัประทานทีบ่า้น หมอเสนจะกล่าวค าขวญั “ส่งล ่าเรอืน” เป็นการอวยพรให้
ขวญัอยูด่มีสีุข เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

 
ภาพท่ี 4.9 หมอเสนส่งอาหารใหผ้เีรอืน 
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พธิเีสนเรอืนผูต๊้าว (ผูท้า้ว) เป็นพธิกีรรมทีช่าวไทยทรงด าหรอืลาวโซ่งทีม่ฐีานะเป็น
ผู้ต๊าว คอืมตีระกูลที่สบืเชื้อสายมาจากเจา้ในอดตี พธิกีารเริม่จากพธิเีสนเหล้าหลวงก่อน ตาม
ดว้ยพธิเีสนปางแปง หมอเสนจะนัง่อยู่ในหอ้งกะลอ้ห่อง ท าพธิเีรยีกเจา้ของบ้านมากนิหมู และ
อาหารในปานเผอืน ดว้ยวธิหียอ่น “ห่อหล่อ” ทิง้ลงใต้ถุนทางช่องพืน้ไมก้ระดาน พธิแีปงไต๋ (ไต้) 
เป็นพธิเีรยีกขวญัในถุงไต๋ของผู้ต๊าวทีเ่ขา้พธิเีสน ถุงไต๋มลีกัษณะเป็นถุงผ้าเลก็ๆ แขวนไวคู้่กบั
ภาชนะจกัสานเป็นสญัลกัษณ์แทนของขวญัผูช้ายไทยทรงด า  

การเซ่นครัง้ที ่1 เรยีกว่า “แปงไต๋” หมอเสนจะท าพธิทีีห่้องกว๊านซึง่เป็นหอ้งทีต่่อ
ออกมาจากส่วนทีเ่ป็นระเบยีงบา้น เป็นหอ้งทีอ่ยูข่องผผีูท้า้วโดยเฉพาะ 

การเซ่นครัง้ที ่2 เรยีกว่า “มอบปานงาย” เจา้ของบา้นจะเตรยีมเครื่องเซ่น มเีหล้า 
ไก่ต้มสุก ใส่ลงในปานเผือน แล้วหมอเสนจะท าพิธีและกล่าวอวยพร จากนัน้พวกญาติที่มา
รว่มงานรว่มกนัรบัประทานอาหารเป็นอนัเสรจ็พธิ ี

 
ภาพที ่4.10 ญาตทิีม่ารว่มงานเสนเรอืนรบัประทานอาหารรว่มกนั 

 
2. พธิแีปลงขวญั เป็นภาษาไททรงด า หมายถงึ การตบแต่งผขีวญัทีอ่อกจากเนื้อ

ตวัไป ถอืว่า ไมด่ไีมง่าม แลว้ไดค้นืกลบัมาเขา้รา่งเดมินัน้ใหม ่เพื่อท าใหด้ใีหง้ามและใหค้งสภาพ
ดเีหมอืนอยา่งเดมิ พธิแีปลงขวญัมไิดม้ขีอ้จ ากดัใดๆ ในเรื่องอายุ เพศ และวยัของบุคคล คอื จะ
เป็นเดก็ วยัรุน่ หรอืผูใ้หญ่ อายุน้อยหรอือายุมาก ผูช้ายหรอืผูห้ญงิ กส็ามารถประกอบพธิแีปลง
ขวญัใหไ้ด ้ถา้ว่าเขาหรอืเธอมอีาการเจบ็ป่วยเรือ้รงั แบบเจบ็ป่วยออดๆ แอดๆ สามวนัดสีีว่นัไข ้
จติใจดูไม่มชีวีติชวีา กนิอาหารไม่ได้ ด้วยไม่มจีติใจคดิอยากจะกิน ผู้ที่มบีทบาทส าคญัในพธิี
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แปลงขวญั ก็คือหมอแปลงขวญั จะเป็นผู้ชายหรอืผู้หญิงก็ได้ มิได้จ ากัดเพศ แต่จ ากัดด้วย
ความรู้เรื่องบทแปลงขวญัที่เรยีนรู้มา คอื ใครก็ได้ ถ้าได้ขึ้นหิ้งมดหรอืหิ้งหมอและเรยีนรู้บท
แปลงขวญัมา กส็ามารถท าหน้าทีเ่ป็นหมอท าพธิแีปลงขวญัไดทุ้กคน 

 
3. การแต่งงาน เมื่อชายหนุ่มและหญิงสาวชาวลาวโซ่งรกัใคร่กนั ถึงขัน้ตกลง

แต่งงานกนั ก็จะมกีารหาฤกษ์ดแีละก าหนดวนัแต่งงาน จะมกีารเตรยีมงานแบ่งการเตรยีมงาน
ส าหรบัฝ่ายชายและฝ่ายหญงิในวนังานพธิเีชา้ ฝ่ายชายจะยกขบวนขนัหมากแล้วส่งล่ามขึน้ไป
บนบา้นและท าพธิหีมัน่ก่อน จากนัน้ล่ามจะส่งเจา้บ่าวใหพ้่อแม่เจา้สาว ล่ามทัง้สองฝ่ายจะกล่าว
โต้ตอบกนั เสรจ็แล้วจงึพาเจา้สาวไปไหว้ผเีรอืนโดยเจา้บ่าวและเพื่อนเจา้บ่าว 5 คน ลุกขึน้ยนื
พรอ้มกนั เอามอืประสานอกแลว้วนกราบเหมอืน 

การไหว้ของจนีจนครบจ านวนผเีรอืนแล้วไหว้พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาว 
เจา้สาวและเพื่อนเจา้สาว 2 คนจะไปกราบขอพรพ่อแม่ และญาตขิองฝ่ายเจา้บ่าว เสรจ็พธิจีงึ
เลี้ยงอาหารกลางวนั เมื่อแขกกลบัไปหมดแล้ว เหลอืแต่ญาตสินิทจะท าพธิปีูที่นอนและส่งตวั 
เจา้บ่าวอาจตอ้งอาสาอยูช่่วยท างานในบา้นเจา้สาวสกัระยะก่อนตามสญัญาจากนัน้จงึแยกกนัอยู่
ตามล าพงั การแต่งกายของเจา้บ่าวและเจา้สาว จะใส่เสือ้ฮใีนการประกอบพธิกีารแต่งงาน 

ขัน้ตอนของพธิแีต่งงานเริม่ตอนเช้าล่ามฝ่ายเจ้าบ่าวจะท าพธิสี่อง (การหมัน้) ที่
บา้นเจา้สาวในหอ้งกะลอ้ห่อง ซึง่มลี่ามของฝ่ายเจา้สาวคอยอยู่ พรอ้มทัง้พ่อ แม่ และญาตผิูใ้หญ่
ฝ่ายหญงิอยู่ดว้ย ล่ามฝ่ายชายทีส่่งมาท าพธิสี่องจะแต่งตวัด้วยเสือ้ฮ ีเจา้บ่าวจะใส่เสือ้ฮ ีสะพาย
ถุงย่ามภายในใส่มดีโต้ และเครื่องเงนิยกขบวนขนัหมากมาหยุดรออยู่ด้านนอกก่อน เมื่อการ
เจรจาเสรจ็แล้ว จงึน าขนัหมากขึน้เรอืนมกีารกัน้ประตูเงนิประตูทองเป็นระยะระหว่างทางขึ้น
เรอืน ถ้าเป็นผูน้้อยจะขึน้บนัไดบา้นตามปกต ิแต่ถ้าเป็นผู้ต๊าว (ผู้ทา้ว) ต้องขึน้บนัไดทางกะล้อ
ห่องเท่านัน้ ในขบวนขนัหมากผูต๊้าว(ผู้ทา้ว) ใชข้นัหมาก 4 อนั คนถอื 4 คน แต่งตวัด้วยเสื้อฮ ี
ผูน้้อยก็เหมอืนกนั จากนัน้ ล่ามของเจา้บ่าวจะน าของทุกอย่างทีม่ากบัขบวนขนัหมากไปท าพธิี
มอบใหพ้่อ แม ่ฝา่ยเจา้สาว ฝา่ยเจา้บ่าวจะน าเหลา้ “เหลา้อุ่นฝืน” เป็นเหลา้ทีใ่ชส้ าหรบัประกอบ
พธิ ีถ้าเป็นผูน้้อยใช ้4 ขวด ถ้าเป็นผูท้า้วใช ้8 ขวดไปมอบใหล้่ามฝ่ายเจา้สาวรนิลงในถ้วยทีอ่ยู่
ในกะล้อห่องพร้อมด้วย ขนัหมาก ถ้วย หมากพลู เงนิ สนิสอดทองหมัน้ทัง้หมด ให้ล่ามฝ่าย
เจา้สาว ฝ่าวเจา้สาวจะน าเงนิที่ลงท้ายด้วยเลขคู่ เจา้สาวจะรบัทองจากเจา้บ่าว พธิตีรงน้ีเสรจ็
เมือ่แมเ่จา้สาวน าเงนิสนิสอดไปเกบ็ในกะลอ้ห่อง ล่ามจะน าเจา้บ่าวพรอ้มเพื่อนมาท าพธิไีล ้หรอื
ไหว้พ่อแม่เจา้สาว โดยการลุกขึน้ยนืพรอ้มกนั เอามอืประสานอกแล้ววนกราบเหมอืนการไหว้
เจา้ของจนีจนครบจ านวนผเีรอืน แล้วจงึไหว้พ่อ แม่ ญาติผู้ใหญ่ของเจา้สาวไหว้แบบเดยีวกบั
ไหวผ้เีรอืน พ่อ แม ่ญาตผิูใ้หญ่ทัง้สองฝ่ายจะใหพ้รเรยีกว่า “ไหวเ้ฮา” เสรจ็พธิมีกีารเลีย้งอาหาร
แก่แขกทีม่ารว่มงาน 
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4. พธิขีึน้บา้นใหม่ มธีรรมเนียมทีถ่อืปฏบิตักินัมานานตัง้แต่บรรพบุรุษว่า ถ้ามกีาร
สรา้งที่อยู่อาศยัขึน้ใหม่ ก่อนที่เจา้ของบา้นจะเขา้ไปอยู่อาศยัภายในบา้น จะต้องท าพธิกีรรมขึน้
บา้นใหมเ่พื่อเป็นสริมิงคลแก่บา้นและผูอ้ยู่อาศยัในบา้นก่อน ซึง่ชาวไททรงด ากม็พีธิขี ึน้บา้นใหม่
ตามความเชื่อและประเพณีที่ยดึถอืปฏบิตักินัมา เจา้บา้นเมื่อสรา้งบ้านเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ต้อง
ไปหาฤกษ์ ก าหนดวนัดเีป็นวนัท าพธิขีึน้บ้านใหม่ เมื่อได้ก าหนดฤกษ์ยามส าหรบัวนัท าพิธแีล้ว 
กจ็ะจดัเตรยีมเครื่องใช้ทีน่อน มุง้ หมอน เครื่องใช้ในครวัเรอืนที่จ าเป็นต่างๆ ไว้ใช้ พธิขี ึน้บ้าน
ใหมข่องชาวไททรงด า มกัจะก าหนดใหเ้ริม่เวลาประมาณ 17.00 นาฬกิา โดยมหีมอพธิเีป็นผูท้ า
พธิกีรรมโดยเฉพาะ หมอจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดธรรมดา สะพายมดีดาบ ถอืถุงย่ามสแีดงใส่
เครือ่งมอื สิว่ ฆอ้น ส าหรบัใชใ้นพธิตีอกเสาหอ้ง กะลอ้ห่อง  

 
5. พธิเีสนแก้เคราะหบ์า้น ความเชื่อของชาวไททรงด ามอียู่ว่า บา้นทีม่คีนตายนัน้ 

แมจ้ะไดท้ าใหก้ลายเป็น“เฮอืนด”ี ดว้ยการท าพธิเีสนกวดักวา้ยโดยแม่มดแลว้ แต่ว่าเคราะหต์าย
ของบา้นและคนในบา้นนัน้ยงัคงมอียู ่มไิดห้มดไปดว้ย เจา้ภาพจ าเป็นตอ้งไปเชญิหมอผูห้ญงิ ซึง่
เรยีกว่า “แม่มด” มาท าพธิเีสนแก้เคราะห์บ้านให้อีกครัง้ หลงัจากที่ได้ท าพธิเีสนกวดักว้าย 
มาแล้วได้ประมาณ 3 ปี พธิเีสนแก้เคราะห์บ้าน ไม่นิยมท าก่อนเวลา 3 ปีหลงัการตายของพ่อ
หรอืแม ่ทัง้นี้เพราะมคีวามเชื่อว่า คนอยูใ่นบา้นจะตายไว 

 
6. พธิงีานศพ ชาวไททรงด า ยงัมคีวามเชื่อเรื่องแถน ผูท้ีใ่หก้ าเนิดมนุษย ์และเมื่อ

ชาวไททรงด าเสยีชวีติลง จงึต้องไปเฝ้าแถน ซึ่งอาศยัอยู่ที่เมอืงฟ้า ดงันัน้ จงึมพีธิกีรรมต่างๆ
มากมายที่เชื่อว่าช่วยน าพาวญิญาณผู้ตายไปเฝ้าแถนที่เมอืงฟ้าส าเรจ็ เช่น พธิกีรรมการบอก
ทางใหค้นตาย การสมมตสิิง่ของต่างๆ ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดนิทางไปเฝ้าแถน เป็นต้น 
นอกจากชาวไททรงด าจะมคีวามเชื่อเรื่องแถน ซึ่งเป็นความเชื่อดัง้เดมิ แล้วชาวไททรงด ายงัมี
ความเชื่อเรือ่งขวญั โดยแบ่งขวญัออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั เมื่อชาวไททรงด าเสยีชวีติลง ขวญัทัง้ 
3 กลุ่มจะแยกยา้ยกนัเดนิทางไปในทีต่่างๆ คอื ขวญักลุ่มที ่1 เรยีกว่า “ขวญักก” เดนิทางไป
เมอืงฟ้าไปเฝ้าแถนและอยู่ร่วมกนักบัญาตพิี่น้องผเีรอืนเดยีวกนัที่เสยีชวีติไปก่อนหน้าน้ี ขวญั
กลุ่มที่ 2 เรยีกว่า“ขวญัหวั” ขวญักลุ่มนี้จะอยู่กบัลูกหลานทีบ่า้นเป็นผเีรอืนคอยดูแล คุม้ครอง
ลูกหลานใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข ขวญักลุ่มที ่3 เรยีกว่า “ปลายขวญั หรอืเงา” ขวญักลุ่มน้ีจะอยู่ป่าชา้ 
หรอืกระจายทัว่ไป 

 
1.5 วฒันธรรมเรือ่งการแต่งกาย ทรงผม 

การแต่งกายของชาวไททรงด าแต่โบราณ จะเริม่จากผ้าที่ทอขึน้มาเอง มกีารยอ้ม
ผ้าเป็นสดี า หรอืสนี ้าเงนิแก่ด้วยต้นคราม เปลอืกไม้และขีเ้ถ้าจากไม้ แล้วมกีารน ามาหมกัดนิ
โคลนเพื่อความคงทนของสทีีย่อ้ม การแต่งกายแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ชุดทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 
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และชุดที่สวมใส่ในพิธีกรรมต่างๆ สมยัก่อนผู้ชายผู้หญิงเขาใส่เสื้ อทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด า 
เรยีกว่า “เสื้อก้อม” ส่วนกางเกงผู้ชายกใ็ส่กางเกงด้วยฝ้ายยอ้มสดี า เรยีกว่า “ส้วงก้อม” ส่วน
ผูห้ญงิเขากจ็ะใส่ผา้ซิน่ ปจัจุบนัเสือ้ผา้ของชาวไททรงด าส่วนใหญ่ จะใส่กนัในพธิกีรรม หรอืช่วง
เทศกาลส าคญัๆของชาวไททรงด า  

 
ภาพท่ี 4.11 การแต่งกายของชาวไททรงด า 

ท่ีมา: ผูว้จิยั (เมษายน 2557) 
การไวท้รงผม ในสมยัก่อนเดก็ผูช้ายและเดก็ผูห้ญงิ จะถูกกร่อนผมหรอืโกนตัง้แต่

เดก็ๆ แต่พอเริม่เป็นหนุ่มเป็นสาว ผูช้ายจะตดัผมสัน้ทรงดอกกระทุ่มหรอืทรงสูง ส่วนผูห้ญงิทีม่ ี
อายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จะไวผ้มทรงป ัน้เกลา้ สามารถสรปุไดด้งัตารางที ่4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 การไวท้รงผมของหญงิสาวชาวไททรงด า 

ชว่งวยั ชือ่ทรงผม ลกัษณะ 
อายปุระมาณ 13-14 ปี ทรงเอือ้มไหล่ หรอืเอือ้ม

ไร 
ผมทรงยาวประบ่า 

อาย ุ14-15 ปี ทรงสบัป้ิน (สบัปลิ้น สบั
ป่ิน) 

ไว้ผมยาวแล้วตลบปลายผมสบัหวีหรอืป่ิน 
ไวท้า้ยทอย ดา้นขา้งทัง้สองแผอ่อกคลา้ยพดั 
กลดัดว้ยกิบ๊ 

อาย ุ14-15 ปี ทรงจุกผม แบบเดียวกับสับป้ิน แต่ท าผมเป็นกระบัง
หน้าไว ้ขา้งหลงัเอาไวเ้ปีย 

อาย ุ16-17 ปี ทรงขอดกระต๊อก ไว้ผมยาว ขมวดผมแล้วผูกผมแบบเงื่อน
ตาย เอาชายผมไวข้า้งขวาของศรีษะ 

อาย ุ17-18 ปี ทรงขอดซอย ไว้ผมยาว ขมวดผมแล้วผูกผมแบบเงื่อน
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ชว่งวยั ชือ่ทรงผม ลกัษณะ 
ตาย แต่เอาชายไว้ด้านซ้ายท าเป็นโบว์ 2 
ข้าง เสียบผมให้อยู่ทรงด้วยป่ินหรือไม้ขดั
เกลา้ 

อาย ุ19-20 ปี ทรงป ัน้เกลา้ซอย ไวผ้มยาว ผกูผมเหมอืนผกูเนคไทหกูระต่าย 
ชายผมออกมาทางขวาของศรีษะ เสยีบผม
ดว้ยไมข้ดัเกลา้ 

อาย ุ20 ปีขึน้ไป ทรงป ัน้เกล้าต่วง หรือ
ป ัน้เกลา้ถว้น 

ขมวดผมม้วนเป็นกลุ่มไว้ขา้งหน้าแบบป ัน้
เกล้าซอย แต่ไม่ต้องปล่อยชายผมออกมา 
ต้ อ งท า ใ ห้ผมมีก ลุ่ ม ใ หญ่ จ ะ ส วย ง า ม 
(ประเพณีไทยทรงด า ถ้าหญิงสาวใดยงัท า
ผมป ัน้เกลา้ไมไ่ด ้ยงัไม่ใหแ้ต่งงาน หรอืหา้ม
เกีย่วขอ้งกนัในเรือ่งชูส้าวกบัชายใด) 

หญงิหมา้ย ทรงป ัน้เกลา้ตก (ต๊ก 
หรอื ทกุข)์ 

จะปล่อยผมลงหมดไม่ป ัน้เกล้าเลย และเอา
เครื่องประดบัออกหมด เมื่อท าการเผาศพ
เชญิวญิญาณมาเป็นผเีรอืน แลว้ตอ้งไวทุ้กข ์
1 ปี ตอ้งท าผมป ัน้เกลา้ตก คอืท าใหก้ลุ่มผม
ทีเ่กลา้หอ้ยอยูท่า้ยทอย 

ท่ีมา: ไพรชั  บวับงัใบ (2547) 
 

1.6 วฒันธรรมเรือ่งการใชอ้กัษรและภาษา 
ชาวไททรงด า มีส าเนียงการพูดคล้ายคลึงกับส าเนียงภาษาอีสาน และทาง

ภาคเหนือ ส าเนียงการออกเสยีงสัน้กว่าภาษาไทยภาคกลางเล็กน้อย ส่วนหนังสอืคล้ายกับ
ตวัหนงัสอืลาว แต่ระเบยีบของภาษาหรอืไวยากรณ์ เป็นแบบเดยีวกบัภาษาไทย การเขยีนนิยม
เขยีนลงในสมดุขอ่ย ภาษาของชาวไททรงด านัน้จดัอยูใ่นตระกูลภาษาไทยสาขาตะวนัตกเฉียงใต้ 

 
1.7 ทรพัยากรการท่องเทีย่วในชุมชนและใกลเ้คยีง 

1. ศูนยว์ฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม เป็นแหล่งศกึษาวถิชีวีติชาวไททรงด า 
ภาษาพูด และภาษาเขยีน อาชพี การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พธิกีรรมต่างๆ การ
ด ารงชวีติประจ าวนั ทีย่งัคงผกูพนักบัประเพณ ีพธิกีรรมและความเชื่อดัง้เดมิ 
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ภาพท่ี 4.12 ศูนยว์ฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ 

2. วดัลาดปลาเคา้ ภายในวดัประดษิฐสถานพระเกจอิาจารย ์คอื หลวงพ่อด า ทีช่าว
ไททรงด าใหค้วามนบัถอือยา่งมาก และเชื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ดลบนัดาลตามสิง่ทีข่อ 

 
ภาพท่ี 4.13 วดัลาดปลาเคา้ 

3. วดัสระสีม่มุ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2461 ผูท้ีร่เิร ิม่สรา้งวดันี้คอื หลวงพ่ออนิทร ์เป็น
ชาวจงัหวดัสุรนิทร ์เจา้อาวาสองค์ปจัจุบนัคอื พระอาจารยม์หาบุญเผื่อน สุจติโต การสรา้งวดัน้ี
ได้มญีาติโยม ที่มจีติศรทัธาในชุมชนร่วมกนับรจิาค และถวายที่ดนิในการสรา้งวดั วดัได้สรา้ง
เสรจ็ในปี พ.ศ.2465 มหีลวงพ่ออนิทร์เป็นเจา้อาวาสองค์แรก  ภายในเขตวดัจะม ีโบสถ์ วหิาร 
ศาลา กุฏ ิชายส่วนใหญ่ทีบ่วชพระ ณ วดันี้จะเป็นชาวโซ่ง ทีอ่ยู่ในต าบลสระพฒันาและสระสีมุ่ม 
และยงัมชีาวจนีและชาวไทยในทอ้งถิน่บา้ง กจิกรรมของทางวดัทีจ่ดัคอื การจดัใหม้กีารท าบุญที่
วดัในทุกวนัส าคญัของศาสนา และทุกวนัพระ รวมถงึกจิกรรมต่างๆของชุมชน อกีทัง้วดัยงัเป็น
ศูนยก์ลางของสมาคมฌาปนกจิประจ าหมูบ่า้นดว้ย 
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4. ศาลเจา้พ่อปูท่องค า เป็นศาลผปีระจ าหมูบ่า้น ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ทางเขา้บ้านสระสี่มุม อาณาบรเิวณศาลเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านศาลพ่อปู่ทองค าจดัว่า
เป็นผบี้าน หรอื หลกับ้าน ชาวบ้านมคีวามเชื่อว่าพ่อปู่เป็นผู้คุ้มครองป้องกนั และดูแลคนใน
หมู่บ้าน ลกัษณะเดมิของศาลพ่อปู่นัน้จะเป็นเรอืนไม้ยกพื้น หลงัคามุงแฝก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2518 ไดม้กีารบูรณะใหม่สรา้งด้วยอฐิ ฉาบปูน หลงัคามุงกระเบื้อง ภายในมรีูปป ัน้พ่อปู่ทองค า 
ลกัษณะเป็นชายชรา ดา้นหน้าเป็นตูบยื่นออกมา เป็นทีว่างกระถางธูปและเครื่องสกัการะต่างๆ 
ดา้นหน้าจะมบีนัไดสามขัน้ มพีืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีจ่ะมาสกัการะ ศาลทีส่รา้งใหม่มลีกัษณะเป็นหลงัคา
คู่ ตัวศาลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ทางด้าน ทางด้านตะวันออกเป็นที่ประทับทรงของเจ้าพ่อ 
ทางด้านตะวนัตกเป็นที่ประทบัทรงของเพื่อนเจา้พ่อที่มาอยู่ชัว่คราว ในคราวที่มงีานเลี้ยงศาล
ประจ าปี ทางด้านซ้ายของเจา้พ่อจะมจีอมปลวกขนาดใหญ่ทีช่าวบา้นเชื่อว่าเป็นจอมปลวกของ
เจา้พ่อทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์อาณาบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ศาลพ่อปู่น้ี จะเป็นพืน้ทีใ่ต้ร่มเงาไมข้นาดใหญ่ 
และมพีืน้ทีก่วา้งขวางส าหรบั ผูท้ีม่ารว่มงานเลีย้งศาลประจ าปี  

5. ศาลเจา้พ่อหลุ่ยเซยีงกง (ศาลล่าง) เป็นศาลเจา้จนี ชาวบา้นสนันิษฐานว่าศาลนี้
ตัง้มาพรอ้มๆกบัการสรา้งหมู่บ้าน ทีม่ชีาวจนีอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานพรอ้มๆกบัชาวโซ่งจงึได้มี
การตัง้ศาลเจา้จนีนี้ขึน้มา ลกัษณะเช่นเดยีวกบัศาลพ่อปู่ทองค า โดยตวัศาลดัง้เดมินัน้สรา้งดว้ย
ไม ้มุงสงักะส ีแต่ต่อมาเลี่ยนเป็นศาลที่ก่ออฐิฉาบปนู มุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้ง เมื่อปี พ.ศ.2539 
ไดม้กีารสรา้งมงักร รอบเสาหน้าตวัศาล ทาสใีหม่พรอ้มกบัน าสงิโตคู่ มาตัง้บรเิวณประตูทางเขา้
ศาล ภายในศาลไมม่รีปูป ัน้ดงัเช่นศาลปู่ทองค า จะมเีพยีงแผ่นป้ายสแีดงลงอกัษรจนี เป็นชื่อเจา้
พ่อหลุ่ยเซยีงกงตดิอยู่บนผนังในศาล ด้านหน้าป้ายชื่อ มแีท่นปูนยกสูงส าหรบัวางกระถางธูป 
และเครื่องเซ่น ตรงขา้งด้านหน้าศาลมแีท่นปูนยกสูงส าหรบั วางเครื่องเซ่น เช่นกนั และจะมรี่ม
ไมไ้ผ่กางอยูเ่หนือแท่น อาณาบรเิวณหน้าศาลนี้ จะเป็นพืน้ทีก่วา้งขวางพืน้เทปนู มหีอ้งน ้า และ
โรงครวัด้านขา้งศาล พื้นที่บรเิวณศาลนี้จะเป็นทีส่าธารณะ ใชใ้นการจดังานประเพณีต่างๆของ
หมูบ่า้น 

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตดัเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผลิตชุดเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่เป็น
เอกลกัษณ์ของไททรงด า โดยการน าผา้ฝ้ายชัน้ดมีาตดัเยบ็เป็นเสือ้ลายโซ่งโบราณ 

7. บา้นเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน เป็นหมู่บา้นของชาวไททรงด า ที่
ยงัคงมกีารอนุรกัษ์และรกัษาวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวไททรงด า 

8. บา้นไผ่หชูา้ง ต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน ชาวบา้นส่วนใหญ่มเีชือ้สายไทด า มี
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ที่เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น และยงัคงส่งเสรมิให้มกีารอนุรกัษ์ สบืทอดต่อ
กันมาจนมาถึงชนรุ่นหลัง ชาวบ้านสื่อสารกันด้วยภาษาไทด า ยงัคงมกีารจกัสานเครื่องมือ
เครือ่งใชจ้ากวสัดุธรรมชาต ิทอผา้ใชเ้องและสามารถทอไดท้ัง้ชายและหญงิ 
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ภาพท่ี 4.14 บา้นไผ่หชูา้ง ต าบลไผ่หูชา้ง อ าเภอบางเลน 

 
2. การออกแบบคู่มือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระส่ีมมุ ส าหรบัส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรมของชุมชน 

2.1 ผลการวเิคราะหส์่วนประกอบ รปูทรงและขนาด ของคู่มอืการท่องเทีย่ว 
จากการหาขอ้มลูและเปรยีบเทยีบส่วนประกอบของคู่มอืน าเทีย่วทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 

ไดค้ดัเลอืกมาพจิารณา จ านวน 5 เล่ม แสดงดงัตารางที ่4.1 
ตารางท่ี 4.2  การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบส่วนประกอบของคู่มอืการท่องเทีย่วทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 

ประเดน็
พิจารณา 

เล่มที ่1 เล่มที ่2 เล่มที ่3 เล่มที ่4 เล่มที ่5 

1.ขอ้มลูของ
สถานที ่

     

2.ภาพประกอบ      
3.แผนที ่      
4.จุดเด่นหรอื
แนะน าสิง่ส าคญั
ของสถานที ่

     

5.งบประมาณ      
6.การปฎบิตัติวั      
7.รปูทรง สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

ตามรปูทรงของ
กระดาษ A4 

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ตามรปูทรงของ
กระดาษ A4 

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ตามรปูทรงของ
กระดาษ A4 

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ตามรปูทรงของ
กระดาษ A4 

สีเ่หลีย่มผนืผา้ 
ตามรปูทรงของ
กระดาษ A4 

8.ขนาด 5”x7” 5”x7” 5”x7” 5”x7” 5”x8” 
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ผลการวเิคราะห์ พบว่า ส่วนประกอบของหนังสอืน าเทีย่วที่ส าคญั มอียู่ 5 อย่าง 
ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัสถานที ่/ แผนที ่/ การเดนิทาง / ภาพประกอบ / จุดเด่นหรอืการแนะน าสิง่
ส าคญัของสถานที่ ขนาดทีน่ิยมได้แก่ ขนาด 5”x7” ผูว้จิยัน าขอ้มลูในส่วนนี้ไปเป็นขอ้มลูในการ
ออกแบบ 

2.2 แนวทางการออกแบบคู่มอืการท่องเทีย่ว 
จากการประชุมระดมความคดิเหน็กบักลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั สามารถอธบิายผลได้

ดงันี้ 
1. ตอ้งการใหม้กีารน าเสนอเรือ่งราวของคนในชุมชน โดยเน้นในรปูแบบภาพถ่าย

จากสถานทีจ่รงิ  
2. เนื่องจากในชุมชนมสีถานทีท่่องเทีย่วไมม่ากนกั จงึควรมกีารน าเสนอเรือ่งราว

ของสถานทีท่่องเทีย่วทางชาตพินัธุไ์ททรงด าในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงดว้ย เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วสามารถ
เชื่อมโยงการท่องเทีย่วได้ 

2.3 รว่มกนัก าหนดหวัขอ้และเนื้อหาทีจ่ะน าเสนอในหนงัสอืคู่มอื ดงันี้ 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาไททรงด า ต าบลสระสีม่มุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดั

นครปฐม 
ต าบลสระสี่มุม ในอดีตเป็นป่ารก ไม่มคีนอาศยัอยู่ ผู้คนส่วนใหญ่ตัง้ถิ่นฐานอยู่

บรเิวณใกลแ้ม่น ้านครชยัศร ีซึ่งอยู่ถดัจากหมู่บา้น ประมาณ 30 กโิลเมตร ต่อมา รชักาลที่ 3 มี
พระราชด ารใิหท้ าการขุดคลองบางปลา เขา้ถงึบา้นพุ่มก าแพงแสน เพื่อใช้ล าเลยีงฟืนส่งโรงหบี
หลวง ที่อยู่รมิฝ ัง่น ้านครชยัศรไีดท้นัเวลา จงึกวาดต้อนชาวลาวจากเพชรบุรใีห้มาท าการตดัฟืน 
จงึเกดิการตัง้ถิน่ฐานของไทยทรงด ารุ่นแรก ต่อมา รชักาลที ่5 ทรงประกาศเลกิทาส ท าให้ชาว
ลาวไปตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีแ่หลมกระเจา อ าเภอบางเลน แต่มอีกีกลุ่มทีเ่ลง็เห็นว่า บรเิวณทีต่นเคยไป
ตดัฟืนมคีวามอุดมสมบรูณ์ จงึมกีารมาตัง้ถิน่ฐาน เริม่แรกประมาณ 4-5 ครวัเรอืน เมื่อตัง้ถิน่ฐาน
แลว้เหน็ว่าเป็นดนิแดนทีส่งบสุข อุดมสมบรูณ์และทีด่นิยงัไมม่ใีครจบัจอง จงึส่งต่อส่งข่าวใหญ้าติ
ที่ จ.เพชรบุร ีอพยพมาตัง้ถิ่นฐานบรเิวณนี้จนกลายเป็นชุมชนไททรงด า บ้านสระสี่มุม มาถึง
ปจัจบุนั 

1.2 วถิชีวีติ จากการศกึษา อธบิายไดด้งัต่อไปนี้  
- ชุมชนไททรงด าบ้านสระสี่มุม เป็นครอบครวัที่เป็นเครอืญาตกินั โครงสรา้งของ

ครอบครวัประกอบด้วย ปู่ย่า/ตายาย พ่อแม่ ลูกเขย/สะใภ้ และลูกหลาน เหลน ในอดตีเป็น
ครอบครวัใหญ่ อยู่กนัหลายคน แต่ปจัจุบนัจะแยกกนัอยู่เพยีงพ่อแม่ลูก เป็นครอบครวัเล็กๆ 
แทบทุกบา้นจะคลา้ยๆ กนั มชีวีติความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ แบบพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั อยู่กนั
แบบพีแ่บบน้อง คนในหมูบ่า้นมคีวามรกัความสามคัคแีละมคีวามเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกนั  

- ลกัษณะบ้านเรอืน สมยัก่อนเป็นบ้านสองชัน้ เสาบ้านท าด้วยไม้เนื้อแขง็ทัง้ต้น  
โดยเลอืกเอาต้นไมท้ี่มงี่ามไวส้ าหรบัวางคาน พื้นบา้นจะเป็นฟากสบัที่ท าดว้ยไมไ้ผ่หรอืไมแ้ผ่น 
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หลงัคาและปีกนกหวัท้ายบ้านลากลงมาเสมอกนักบัชายคาบ้านและมลีกัษณะโค้งเป็นกระโจม 
มุงด้วยแฝกและมลีกัษณะยาวลงมาเสมอพื้นเรอืน ผนังบ้านใชไ้มไ้ผ่ทุบเป็นฟากกนัอกีชัน้หนึ่ง 
เพื่อป้องกนัลมหนาวที่พดัแรง ทีย่อดจัว่มกีารแกะสลกัไมเ้ป็นกิง่คล้ายเขากวางไขว้กนัเรยีกว่า 
“ขอกุด” โดยเฉพาะใต้ถุนบา้นมคีวามสูง เดนิลอดไดอ้ย่างสบาย บนัไดบา้นทอดขึน้ ทางหน้า
บ้านและหลงับ้าน และบ้านทุกหลงัของชาวไททรงด าจะมหี้องกัน้ไว้ห้องหนึ่ง เรยีกว่า “กะล้อ
ห่อง” อยู่ ณ มุมของเสาบ้านด้านใดดา้นหนึ่ง ส าหรบัเป็นทีอ่ยู่ของผเีรอืน ซึง่เป็นผบีรรพบุรุษ
เป็นผขีองปู่ย่า ตายาย หรอืพ่อ แม่ ที่ถงึแก่กรรมไปแล้ว จะถูกเชญิขึน้มาไวบ้นเรอืน ณ ห้องผี
เรอืนนี้ การปลูกบ้านของไทยทรงด าในสมยัปจัจุบนัพบว่า ลกัษณะบ้านเรอืนเปลี่ยนไป เหตุ
เพราะไมม้รีาคาสูง เมื่อบ้านหลงัเก่าที่สรา้งขึน้ผุพงัหรอืปลวกกนิเสยีหาย บางครอบครวัก็จะรือ้
หลงัเก่า หนัมาใชป้นู หนิ ทราย ซึง่ราคาไม่สูงนัก เมื่อเทยีบกบัไม ้สรา้งบ้านเรอืนทรงสมยัใหม ่
ท าเป็นสองชัน้ ชัน้ล่างก่ออฐิถอืปนู โดยชัน้บนใชไ้มเ้ป็นพื้นบา้นและฝาบา้น หรอืบางครอบครวั
สรา้งบ้านเรอืนเป็นตกึทัง้หมดชัน้เดยีวหรอืสองชัน้ หลงัคามุงด้วยสงักะสหีรอืกระเบื้อง แต่สิง่
หนึ่งในบา้นเรอืนไททรงด าทีย่งัคงมอียู่ไม่เคยเปลีย่นไป กค็อื ทุกบา้นจะม ี “กะล้อห่อง” อยู่มุม
ของเสาบา้นดา้นใดดา้นหน่ึงไวส้ าหรบัเซ่นไหวผ้บีรรพบุรษุ  

- อาหารพืน้บา้น นิยมบรโิภคขา้วเจา้มากกว่าขา้วเหนียว ขา้วเหนียวส่วนใหญ่แลว้ 
จะใชใ้นพธิกีรรมและใชเ้ลีย้งแขกซึง่เป็นญาติๆ  และเพื่อนพอ้งทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ทีบ่อกมา
ช่วยงานและร่วมงาน สิง่ทีใ่ชเ้ป็นกบัขา้วจะหาไดต้ามทอ้งไร่นา ไดแ้ก่ ปลา ผกับุง้ ผกัตามรมิรัว้ 
เช่น กระถิน ต าลงึ เป็นต้น บางบ้านจะปลูกผกั พชืสวนไว้กินเอง เช่น มะเขอื พรกิ แตงกวา 
บวบ เป็นต้น กบัขา้วที่ใช้ในพธิกีรรมจะเป็นน ้าพรกิปลารา้ แกงผ า แกงสม้ หน่อไมด้อง ผกัจุ๊บ 
แกงหยวก และแกงบอน เป็นตน้ 

1.3 วฒันธรรมเรือ่งความเชื่อ  
1. ผเีรอืน หรอื ผเีฮอืน คอื ผปีู่ย่าและผพี่อแม่ ตลอดจนผพีี่น้องของปู่และพ่อ ที่

ไดร้บัการเชญิใหข้ึน้มาอยู่ในบา้นเรอืนของลูกหลานทีก่ะลอ้ห่อง การตายของญาต ิ (หว่าสงิ) คน
ในวงศต์ระกูลเดยีวกนั เป็นเพยีงการตายของรา่งกายหยาบ (กงิ) แต่วญิญาณของผูต้าย (ผขีวญั) 
ยงัคงเหลอือยู่ มคีวามผูกพนักบัลูกหลานที่ยงัมชีวีติอยู่ เหมอืนกบัตอนที่ยงัมชีวีติอยู่ จงึเป็น
เหตุผลว่าเมือ่บุคคลในครอบครวั โดยเฉพาะพ่อแม่ ตายแบบ “ตายด”ี ผขีวญัหรอืผวีญิญาณของ
พวกท่าน จงึมไิด้ถูกปล่อยทิ้ง แต่ลูกหลานจะเชญิให้ขึ้นมาอยู่บนบ้านและเป็นใหญ่ในบ้านใน
ฐานะ “ผเีฮอืน” เพื่อดูแลปกป้องตนเองและครอบครวั เชื่อกนัว่า ผเีฮอืนสามารถช่วยปกป้อง
คุม้ครองลกูหลานและบนัดาลใหเ้กดิความเจรญิรุ่งเรอืงแก่ชวีติของลูกหลานได ้ถ้าหากไดร้บัการ
นบัถอื เอาใจใส่ และเซ่นไหวจ้ากลกูหลานดว้ยด ีผเีรอืนกจ็ะคุม้ครองป้องกนัเราจะท าอะไรกจ็ะมี
กนิมอียูร่ ่ารวย หากไมท่ าเช่นนัน้เชื่อว่าในตระกูลนัน้กจ็ะท าอะไรไมเ่จรญิรุง่เรอืง 

2. ผีประจ าหมู่บ้าน ผีประจ าหมู่บ้าน คือ เจ้าพ่อ ถือเป็น “สิ่งศักดิส์ ิทธิป์ระจ า
หมู่บ้าน” ที่ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านใหค้วามเคารพนับถอื สรา้งศาลให้อยู่ และมชีื่อเรยีกตามชื่อ
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หมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่  ชาวไททรงด าเชื่อว่าผปีระจ าหมู่บ้านหรอืเจ้าพ่อสามารถพึ่งพงิ เพื่อให้
ช่วยคุม้ครองและปกป้องชาวบา้นและรกัษาพชืผลและสตัวเ์ลีย้งของชาวบา้น และขจดัทุกขบ์ ารุง
สุขใหแ้ก่พวกเขาได ้ศาลเจา้ประจ าหมู่บา้นนิยมสรา้งใหต้ัง้อยู่ใกล้ๆ  ทางเพื่อใหช้าวบา้นและคน
ทีผ่่านไปมาพบเหน็ไดง้่ายจะไดก้ราบไหว ้ขอพร และบนบานเจา้พ่อไดส้ะดวก จะมพีธิเีลีย้งศาล
ประจ าหมู่บา้นร่วมกนัหนึ่งครัง้ในแต่ละปี คอืช่วงเดอืนแปดเดอืนเก้า คนในหมู่บา้นกจ็ะมกีารไป
รวมกนัท าพธิเีซ่นไหว ้การเซ่นไหวก้จ็ะมตีวัแทนผูน้ า เขาเรยีกว่า “เจา้จ ้า” เจา้จ ้ากจ็ะเป็นคนน า
ท าพธิเีซ่นไหวเ้จา้พ่อ แลว้เขากจ็ะบอกกล่าวเจา้พ่อขอใหเ้จา้พ่อคุม้ครองปกปกัษ์รกัษาใหอ้ยู่เยน็
เป็นสุข 

1.4 วฒันธรรมเรือ่งพธิกีรรม  
1. การเสนเรอืน คอื พธิกีรรมเซ่นไหวผ้เีรอืนของชาวไททรงด า ซึง่เชื่อกนัว่าผเีรอืน 

คอื บรรพบุรุษผูล้่วงลบัไปแล้ว และจะท าพธิอีญัเชญิวญิญาณใหข้ึน้มาอยู่บนบา้น โดยจดัหอ้งที่
อยูม่มุหนึ่งของบา้นใหอ้ยู ่เรยีกว่า “กะลอ้ห่อง” ภายในหอ้งไมม่เีถา้กระดกู หรอืสญัลกัษณ์ใดๆ ที่
สื่อว่าเป็นผตีนใด แต่มเีพยีงแก้วน ้า ถ้วยชามวางตัง้ไวส้ าหรบัใส่อาหารที่จะน ามาเซ่นไหว้ทุกๆ 
10 วนั ส่วนขา้งฝาบ้านจะเจาะรูกลมประมาณเท่าไข่เป็ด ส าหรบัให้หมอเสนทิ้งอาหารที่เซ่นผี
เรอืนลงไปใต้ถุนเรอืน เชื่อกนัว่า ผเีรอืนจะมารบัเครื่องเซ่นไหว้จากลูกหลาน พธินีี้จะท าเป็น
ประจ าหรอื 2-3 ปีครัง้หนึ่งกไ็ด ้และจะท าพธิใีนเดอืนใดกไ็ด ้ยกเว้นเดอืน 5 ซึง่เป็นช่วงฤดูแล้ง 
ข้าว ปลา อาหาร ผลไม้หายากไม่อุดมสมบูรณ์ และเดือน 9 ถึงเดือน 10 ซึ่งเชื่อกันว่าเป็น
ช่วงเวลาที่ผเีรอืนไปเฝ้าเทวดา แต่ถ้าถงึก าหนดปีทีค่วรจะท าพธิแีลว้ ปรากฏว่างดเวน้ไปไม่ท า 
ก็อาจจะเกิดเรื่องเดอืดรอ้นต่างๆ ขึ้นแก่ครอบครวัหรอืคนในบ้านนัน้ เนื่องจากผเีรอืนต้องอด
อยากไม่ได้กินเครื่องเซ่น จงึท าให้เกิดเรื่องเดอืดร้อนต่างๆ คนในตระกูลเดยีวกนั นามสกุล
เดยีวกนั จะมผีเีรอืนเดยีวกนัเป็นผขีองตระกูลนัน้ โดยจะเรยีกว่า “สิง่” หมายถงึ นามสกุลของ
ตระกูลนัน้ ประเพณกีารเสนเรอืนจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื พธิเีสนเรอืนผูน้้อยเป็นตระกูลของ
คนสามญัชนธรรมดา และพธิเีสนเรอืนผูท้า้ว เป็นตระกูลทีส่บืเชือ้สายมาจากเจา้ในอดตี 

2. พธิแีปลงขวญั เป็นภาษาไททรงด า หมายถงึ การตบแต่งผขีวญัที่ออกจากเนื้อ
ตวัไป ถอืว่า ไมด่ไีมง่าม แลว้ไดค้นืกลบัมาเขา้รา่งเดมินัน้ใหม ่เพื่อท าใหด้ใีหง้ามและใหค้งสภาพ
ดเีหมอืนอยา่งเดมิ พธิแีปลงขวญัมไิดม้ขีอ้จ ากัดใดๆ ในเรื่องอายุ เพศ และวยัของบุคคล คอื จะ
เป็นเดก็ วยัรุน่ หรอืผูใ้หญ่ อายุน้อยหรอือายุมาก ผูช้ายหรอืผูห้ญงิ กส็ามารถประกอบพธิแีปลง
ขวญัใหไ้ด ้ถา้ว่าเขาหรอืเธอมอีาการเจบ็ป่วยเรือ้รงั แบบเจบ็ป่วยออดๆ แอดๆ สามวนัดสีีว่นัไข ้
จติใจดูไม่มชีวีติชวีา กนิอาหารไม่ได้ ด้วยไม่มจีติใจคดิอยากจะกิน ผู้ที่มบีทบาทส าคญัในพธิี
แปลงขวญั ก็คือหมอแปลงขวญั จะเป็นผู้ชายหรอืผู้หญิงก็ได้ มิได้จ ากัดเพศ แต่จ ากัดด้วย
ความรู้เรื่องบทแปลงขวญัที่เรยีนรู้มา คอื ใครก็ได้ ถ้าได้ขึ้นหิ้งมดหรอืหิ้งหมอและเรยีนรู้บท
แปลงขวญัมา กส็ามารถท าหน้าทีเ่ป็นหมอท าพธิแีปลงขวญัไดทุ้กคน 
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3. การแต่งงาน จะต้องมหี่อหมากห่อพลูใส่ภาชนะที่คนไททรงด าเรยีกว่า “กระ
เหลบ็” พธิกีรรมของการแต่งงาน จะต้องมคีนท าพธิกีรรม เขาเรยีกว่า “ล่าม” ล่ามกจ็ะเป็นคน
จดัแจงข้าวของ เวลาท าพิธีกรรม เป็นคนบอกกล่าวผีเรอืน (ผีบรรพบุรุษ) ของฝ่ายเจ้าสาว
เกี่ยวกบัการมาสู่ขอ มาขอเป็นลูกเขยในตระกูล แต่ล่ามคนท าพธิแีต่งกจ็ะมทีัง้สองฝ่าย ทัง้ฝ่าย
เจา้บ่าวและเจา้สาว ล่ามฝา่ยเจา้บ่าวเวลาขนัหมากมาถงึ กจ็ะว่ากล่าวเป็นค ากลอนภาษาไททรง
ด าแท้ๆ ที่ได้เรยีนมา ว่ากล่าวต่อกลอนกันกับล่ามฝ่ายเจ้าสาว การแต่งงานทัง้ฝ่ายเจ้าบ่าว
เจา้สาวก็จะใส่เสื้อแขนยาวเรยีกว่า “เสื้อฮ”ี การแต่งงานจะต้องท าพธิทีางไททรงด า หากไม่
ปฏบิตัเิช่นนัน้ชาวไททรงด าเชื่อว่าหากแต่งกนัไปแลว้จะไม่ดแีก่คู่บ่าวสาว ลกัษณะเด่นของการ
แต่งงานชาวไททรงด ากค็อื คนเป็นเจา้บ่าวไมว่่าจะเป็น คนไทหรอืคนจนีมาแต่งผูห้ญงิไททรงด า 
เจา้บ่าวกจ็ะตอ้งแต่งตวัใส่เสือ้ฮ ี(เสือ้แขนยาวสดี าของชาวไททรงด าทีใ่ส่ในงานประเพณี) พอเดนิ
ขึ้นบ้านแล้วก็ท าพิธีกรรมบอกกล่าวกราบไหว้ผีเรอืน (ผีบรรพบุรุษ) ในกะล้อห่องของบ้าน
เจา้สาว (หอ้งผ)ี โดยมลี่ามเป็นผูน้ าท าพธิ ี

4. พธิขีึน้บ้านใหม่ มธีรรมเนียมที่ถอืปฏบิตักินัมานานตัง้แต่บรรพบุรุษว่า ถ้ามกีาร
สรา้งที่อยู่อาศยัขึน้ใหม่ ก่อนที่เจา้ของบา้นจะเขา้ไปอยู่อาศยัภายในบา้น จะต้องท าพธิกีรรมขึน้
บา้นใหมเ่พื่อเป็นสริมิงคลแก่บา้นและผูอ้ยู่อาศยัในบา้นก่อน ซึง่ชาวไททรงด ากม็พีธิขี ึน้บา้นใหม่
ตามความเชื่อและประเพณีที่ยดึถอืปฏบิตักิันมา เจา้บา้นเมื่อสรา้งบ้านเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว ต้อง
ไปหาฤกษ์ ก าหนดวนัดเีป็นวนัท าพธิขีึน้บ้านใหม่ เมื่อได้ก าหนดฤกษ์ยามส าหรบัวนัท าพธิแีล้ว 
กจ็ะจดัเตรยีมเครื่องใช้ทีน่อน มุง้ หมอน เครื่องใช้ในครวัเรอืนที่จ าเป็นต่างๆ ไว้ใช้ พธิขี ึน้บ้าน
ใหมข่องชาวไททรงด า มกัจะก าหนดใหเ้ริม่เวลาประมาณ 17.00 นาฬกิา โดยมหีมอพธิเีป็นผูท้ า
พธิกีรรมโดยเฉพาะ หมอจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดธรรมดา สะพายมดีดาบ ถอืถุงย่ามสแีดงใส่
เครือ่งมอื สิว่ ฆอ้น ส าหรบัใชใ้นพธิตีอกเสาหอ้ง กะลอ้ห่อง  

5. พธิเีสนแก้เคราะห์บ้าน ความเชื่อของชาวไททรงด ามอียู่ว่า บ้านที่มคีนตายนัน้ 
แมจ้ะไดท้ าใหก้ลายเป็น“เฮอืนด”ี ดว้ยการท าพธิเีสนกวดักวา้ยโดยแม่มดแลว้ แต่ว่าเคราะหต์าย
ของบา้นและคนในบา้นนัน้ยงัคงมอียู ่มไิดห้มดไปดว้ย เจา้ภาพจ าเป็นตอ้งไปเชญิหมอผูห้ญงิ ซึง่
เรยีกว่า “แม่มด” มาท าพธิเีสนแก้เคราะห์บ้านให้อีกครัง้ หลงัจากที่ได้ท าพธิเีสนกวดักว้าย 
มาแล้วได้ประมาณ 3 ปี พธิเีสนแก้เคราะห์บ้าน ไม่นิยมท าก่อนเวลา 3 ปีหลงัการตายของพ่อ
หรอืแม ่ทัง้นี้เพราะมคีวามเชื่อว่า คนอยูใ่นบา้นจะตายไว 

6. พธิงีานศพ ชาวไททรงด า ยงัมคีวามเชื่อเรื่องแถน ผูท้ีใ่หก้ าเนิดมนุษย ์และเมื่อ
ชาวไททรงด าเสยีชวีติลง จงึต้องไปเฝ้าแถน ซึ่งอาศยัอยู่ที่เมอืงฟ้า ดงันัน้ จงึมพีธิกีรรมต่างๆ
มากมายที่เชื่อว่าช่วยน าพาวญิญาณผู้ตายไปเฝ้าแถนที่เมอืงฟ้าส าเรจ็ เช่น พธิกีรรมการบอก
ทางใหค้นตาย การสมมตสิิง่ของต่างๆ ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นพาหนะในการเดนิทางไปเฝ้าแถน เป็นต้น 
นอกจากชาวไททรงด าจะมคีวามเชื่อเรื่องแถน ซึ่งเป็นความเชื่อดัง้เดมิ แล้วชาวไททรงด ายงัมี
ความเชื่อเรือ่งขวญั โดยแบ่งขวญัออกเป็น 3 กลุ่มดว้ยกนั เมื่อชาวไททรงด าเสยีชวีติลง ขวญัทัง้ 
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3 กลุ่มจะแยกยา้ยกนัเดนิทางไปในที่ต่างๆ คอื ขวญักลุ่มที่ 1 เรยีกว่า “ขวญักก” เดนิทางไป
เมอืงฟ้าไปเฝ้าแถนและอยู่ร่วมกนักบัญาตพิี่น้องผเีรอืนเดยีวกนัที่เสยีชวีติไปก่อนหน้าน้ี ขวญั
กลุ่มที ่2 เรยีกว่า“ขวญัหวั” ขวญักลุ่มนี้จะอยู่กบัลูกหลานที่บา้นเป็นผเีรอืนคอยดูแล คุ้มครอง
ลูกหลานใหอ้ยู่เยน็เป็นสุข ขวญักลุ่มที ่3 เรยีกว่า “ปลายขวญั หรอืเงา” ขวญักลุ่มนี้จะอยู่ป่าช้า 
หรอืกระจายทัว่ไป 

1.5 วฒันธรรมเรือ่งการแต่งกาย ทรงผม 
การแต่งกายของชาวไททรงด าแต่โบราณ จะเริม่จากผ้าที่ทอขึน้มาเอง มกีารยอ้ม

ผ้าเป็นสดี า หรอืสนี ้าเงนิแก่ด้วยต้นคราม เปลอืกไม้และขีเ้ถ้าจากไม้ แล้วมกีารน ามาหมกัดนิ
โคลนเพื่อความคงทนของสทีีย่อ้ม การแต่งกายแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื ชุดทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 
และชุดที่สวมใส่ในพิธีกรรมต่างๆ สมยัก่อนผู้ชายผู้หญิงเขาใส่เสื้อทอด้วยผ้าฝ้ายย้อมสีด า 
เรยีกว่า “เสื้อก้อม” ส่วนกางเกงผู้ชายกใ็ส่กางเกงด้วยฝ้ายยอ้มสดี า เรยีกว่า “ส้วงก้อม” ส่วน
ผูห้ญงิเขากจ็ะใส่ผา้ซิน่ ปจัจุบนัเสือ้ผา้ของชาวไททรงด าส่วนใหญ่ จะใส่กนัในพธิกีรรม หรอืช่วง
เทศกาลส าคญัๆของชาวไททรงด า การไว้ทรงผม ในสมยัก่อนเดก็ผู้ชายและเดก็ผู้หญงิ จะถูก
กร่อนผมหรอืโกนตัง้แต่เด็กๆ แต่พอเริม่เป็นหนุ่มเป็นสาว ผู้ชายจะตดัผมสัน้ทรงดอกกระทุ่ม
หรอืทรงสงู ส่วนผูห้ญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จะไวผ้มทรงป ัน้เกลา้ 

1.6 วฒันธรรมเรือ่งการใชอ้กัษรและภาษา 
ชาวไททรงด า มีส าเนียงการพูดคล้ายคลึงกับส าเนียงภาษาอีสาน และทาง

ภาคเหนือ ส าเนียงการออกเสยีงสัน้กว่าภาษาไทยภาคกลางเล็กน้อย ส่วนหนังสอืคล้ายกับ
ตวัหนงัสอืลาว แต่ระเบยีบของภาษาหรอืไวยากรณ์ เป็นแบบเดยีวกบัภาษาไทย การเขยีนนิยม
เขยีนลงในสมดุขอ่ย ภาษาของชาวไททรงด านัน้จดัอยูใ่นตระกูลภาษาไทยสาขาตะวนัตกเฉียงใต้ 

1.7 ทรพัยากรการท่องเทีย่วในชุมชนและใกลเ้คยีง 
1. ศูนยว์ฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม เป็นแหล่งศึกษาวถิีชวีติชาวไททรงด า 

ภาษาพูด และภาษาเขยีน อาชพี การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี พธิกีรรมต่างๆ การ
ด ารงชวีติประจ าวนั ทีย่งัคงผกูพนักบัประเพณ ีพธิกีรรมและความเชื่อดัง้เดมิ 

2. วดัลาดปลาเคา้ ภายในวดัประดษิฐสถานพระเกจอิาจารย ์คอื หลวงพ่อด า ทีช่าว
ไททรงด าใหค้วามนบัถอือยา่งมาก และเชื่อว่ามคีวามศกัดิส์ทิธิ ์ดลบนัดาลตามสิง่ทีข่อ 

3. วดัสระสีม่มุ สรา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ.2461 ผูท้ีร่เิร ิม่สรา้งวดันี้คอื หลวงพ่ออนิทร ์เป็น
ชาวจงัหวดัสุรนิทร ์เจา้อาวาสองค์ปจัจุบนัคอื พระอาจารยม์หาบุญเผื่อน สุจติโต การสรา้งวดัน้ี
ได้มญีาติโยม ที่มจีติศรทัธาในชุมชนร่วมกนับรจิาค และถวายที่ดนิในการสรา้งวดั วดัได้สรา้ง
เสรจ็ในปี พ.ศ.2465 มหีลวงพ่ออนิทรเ์ป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  ภายในเขตวดัจะม ีโบสถ์ วหิาร 
ศาลา กุฏ ิชายส่วนใหญ่ทีบ่วชพระ ณ วดันี้จะเป็นชาวโซ่ง ทีอ่ยู่ในต าบลสระพฒันาและสระสีมุ่ม 
และยงัมชีาวจนีและชาวไทยในทอ้งถิน่บา้ง กจิกรรมของทางวดัทีจ่ดัคอื การจดัใหม้กีารท าบุญที่
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วดัในทุกวนัส าคญัของศาสนา และทุกวนัพระ รวมถงึกจิกรรมต่างๆของชุมชน อกีทัง้วดัยงัเป็น
ศูนยก์ลางของสมาคมฌาปนกจิประจ าหมูบ่า้นดว้ย 

4. ศาลเจา้พ่อปูท่องค า เป็นศาลผปีระจ าหมูบ่า้น ตัง้อยูท่างทศิตะวนัตกเฉียงใต้ของ
ทางเขา้บ้านสระสี่มุม อาณาบรเิวณศาลเป็นพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านศาลพ่อปู่ทองค าจดัว่า
เป็นผบี้าน หรอื หลกับ้าน ชาวบ้านมคีวามเชื่อว่าพ่อปู่เป็นผู้คุ้มครองป้องกนั และดูแลคนใน
หมู่บ้าน ลกัษณะเดมิของศาลพ่อปู่นัน้จะเป็นเรอืนไม้ยกพื้น หลงัคามุงแฝก ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.
2518 ได้มกีารบูรณะใหม่สรา้งด้วยอฐิ ฉาบปนู หลงัคามุงกระเบื้อง ภายในมรีูปป ัน้พ่อปู่ทองค า 
ลกัษณะเป็นชายชรา ดา้นหน้าเป็นตูบยื่นออกมา เป็นทีว่างกระถางธูปและเครื่องสกัการะต่างๆ 
ดา้นหน้าจะมบีนัไดสามขัน้ มพีืน้ทีส่ าหรบัผูท้ีจ่ะมาสกัการะ ศาลทีส่รา้งใหม่มลีกัษณะเป็นหลงัคา
คู่ ตัวศาลแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ทางด้าน ทางด้านตะวันออกเป็นที่ประทับทรงของเจ้าพ่อ 
ทางด้านตะวนัตกเป็นที่ประทบัทรงของเพื่อนเจา้พ่อที่มาอยู่ชัว่คราว ในคราวที่มงีานเลี้ยงศาล
ประจ าปี ทางด้านซ้ายของเจา้พ่อจะมจีอมปลวกขนาดใหญ่ทีช่าวบา้นเชื่อว่าเป็นจอมปลวกของ
เจา้พ่อทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิ ์อาณาบรเิวณทีเ่ป็นทีต่ ัง้ศาลพ่อปู่น้ี จะเป็นพืน้ทีใ่ต้ร่มเงาไมข้นาดใหญ่ 
และมพีืน้ทีก่วา้งขวางส าหรบั ผูท้ีม่ารว่มงานเลีย้งศาลประจ าปี  

5. ศาลเจา้พ่อหลุ่ยเซยีงกง (ศาลล่าง) เป็นศาลเจา้จนี ชาวบา้นสนันิษฐานว่าศาลนี้
ตัง้มาพรอ้มๆกบัการสรา้งหมู่บ้าน ทีม่ชีาวจนีอพยพเขา้มาตัง้ถิน่ฐานพรอ้มๆกบัชาวโซ่งจงึได้มี
การตัง้ศาลเจา้จนีนี้ขึน้มา ลกัษณะเช่นเดยีวกบัศาลพ่อปู่ทองค า โดยตวัศาลดัง้เดมินัน้สรา้งดว้ย
ไม ้มุงสงักะส ีแต่ต่อมาเลีย่นเป็นศาลที่ก่ออฐิฉาบปูน มุงหลงัคาดว้ยกระเบือ้ง เมื่อปี พ.ศ.2539 
ไดม้กีารสรา้งมงักร รอบเสาหน้าตวัศาล ทาสใีหม่พรอ้มกบัน าสงิโตคู่ มาตัง้บรเิวณประตูทางเขา้
ศาล ภายในศาลไมม่รีปูป ัน้ดงัเช่นศาลปู่ทองค า จะมเีพยีงแผ่นป้ายสแีดงลงอกัษรจนี เป็นชื่อเจา้
พ่อหลุ่ยเซยีงกงตดิอยู่บนผนังในศาล ด้านหน้าป้ายชื่อ มแีท่นปูนยกสูงส าหรบัวางกระถางธูป 
และเครื่องเซ่น ตรงขา้งด้านหน้าศาลมแีท่นปูนยกสูงส าหรบั วางเครื่องเซ่น เช่นกนั และจะมรี่ม
ไมไ้ผ่กางอยูเ่หนือแท่น อาณาบรเิวณหน้าศาลนี้ จะเป็นพืน้ทีก่วา้งขวางพืน้เทปนู มหีอ้งน ้า และ
โรงครวัด้านขา้งศาล พื้นที่บรเิวณศาลนี้จะเป็นทีส่าธารณะ ใชใ้นการจดังานประเพณีต่างๆของ
หมูบ่า้น 

6. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป ผลิตชุดเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่เป็น
เอกลกัษณ์ของไททรงด า โดยการน าผา้ฝ้ายชัน้ดมีาตดัเยบ็เป็นเสือ้ลายโซ่งโบราณ 

7. บ้านเกาะแรต ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน เป็นหมู่บ้านของชาวไททรงด า ที่
ยงัคงมกีารอนุรกัษ์และรกัษาวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวไททรงด า 

8. บา้นไผ่หูชา้ง ต าบลไผ่หูชา้ง  อ าเภอบางเลน ชาวบา้นส่วนใหญ่มเีชือ้สายไทด า 
มศีลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น และยงัคงส่งเสรมิใหม้กีารอนุรกัษ์ สบืทอดต่อ
กันมาจนมาถึงชนรุ่นหลัง ชาวบ้านสื่อสารกันด้วยภาษาไทด า ยงัคงมกีารจกัสานเครื่องมือ
เครือ่งใชจ้ากวสัดุธรรมชาต ิทอผา้ใชเ้องและสามารถทอไดท้ัง้ชายและหญงิ 
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7. แผนทีท่่องเทีย่ว 

 
ภาพท่ี 4.15 แผนทีท่รพัยากรการท่องเทีย่วในชุมชนและใกลเ้คยีง 

2.4 ออกแบบและจดัท าคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ  
ผลการศึกษา พบว่า คู่มอืการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม มี

ขนาด A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว) เนื่องจากมขีนาดที่เหมาะสมในการจบั สามารถพกพา ถอืได้
สะดวก แสดงดงัภาพที ่(รายละเอยีดดงัภาคผนวก) 
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ภาพท่ี 4.16 คู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ 

 
3. การประเมินคู่มือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระส่ีมมุ โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

ผลการประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม โดยการมสี่วน
รว่มของชุมชน ท าการประเมนิโดยชุมชนและผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ และการท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรม/ชาตพินัธุ ์จ านวน 15 ท่าน สามารถแสดงผลไดด้งัตารางที ่4.2 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัคุณภาพของการประเมนิคู่มอืการ
ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม 

รายการประเมนิ    S.D. ระดบัคณุภาพ ล าดบัที ่
1.คูม่อืมคีวามน่าสนใจ 3.87 0.74 มาก 10 
2.ปรมิาณเนื้อหาเหมาะสม 4.07 0.70 มาก 7 
3.ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม 4.20 0.41 มาก 5 
4.รปูแบบตวัอกัษรเหมาะสม 3.80 0.68 มาก 11 
5.ส ีตวัอกัษรและภาพสวยงาม 4.13 0.52 มาก 6 
6.ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม 4.07 0.46 มาก 7 
7.ภาพสวยงามและคมชดั 4.47 0.52 มากทีส่ดุ 3 
8.ภาพกบัตวัหนงัสอืมคีวามสมัพนัธก์นั 4.47 0.64 มากทีส่ดุ 3 
9.ขนาดของคูม่อืเหมาะสม/ถนดัมอื 4.53 0.52 มากทีส่ดุ 1 
10.คูม่อืดงึดดูใจ/สือ่ความหมายไดด้ ี 4.53 0.52 มากทีส่ดุ 1 
11.คูม่อืมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พือ่การประชาสมัพนัธ์ 4.07 0.59 มาก 7 
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รายการประเมนิ    S.D. ระดบัคณุภาพ ล าดบัที ่
12.คูม่อืชว่ยสง่เสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์การทอ่งเทีย่ว
ในชมุชน 

4.47 0.52 มากทีส่ดุ 3 

จากตารางที ่4.3 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม มคีุณภาพในระดบัมากทีสุ่ด ในประเดน็ต่างๆดงันี้ 

(1) ขนาดของคู่มือเหมาะสม/ถนัดมือ และคู่มือดึงดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากนั (  =4.53, S.D. = 0.52) 

(2) ภาพสวยงามและคมชดั  ภาพกบัตวัหนงัสอืมคีวามสมัพนัธก์นั และคู่มอืช่วยส่งเสรมิ
และสรา้งภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในชุมชน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนั (  =4.47) โดยม ีS.D. =0.52 
0.64 และ 0.52 ตามล าดบั) 

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระ
สีม่มุ มคีุณภาพในระดบัมาก ดงันี้ 

(1) ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม (  =4.20, S.D. = 0.41) 
(2) ส ีตวัอกัษรและภาพสวยงาม (  =4.13, S.D. = 0.52) 
(3) ปรมิาณเนื้อหาเหมาะสม ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และคู่มอืมคีวามเหมาะสมที่

จะใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธ์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนั (  =4.47) โดยม ีS.D. =0.70  0.46 และ 0.59 
ตามล าดบั) 

(4) คู่มอืมคีวามน่าสนใจ (  =3.87, S.D. = 0.74) 
(5) รปูแบบตวัอกัษรเหมาะสม (  =3.80, S.D. = 0.68) 
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บทท่ี 5 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

 

การศึกษา เรื่อง การศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมไททรงด า กรณีศึกษาต าบลสระสี่มุม

อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรม ผูว้จิยัสามารถ

สรปุผลการศกึษา ดงันี้ 

 

1. สรปุผลการศึกษา 

 1.1 การศึกษาและส ารวจวฒันธรรมไททรงด า ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน 

จงัหวดันครปฐม โดยการมสี่วนรว่มของชุมชน โดยมเีนื้อหาประกอบไปดว้ย ประวตัคิวามเป็นมา

ไททรงด า ต าบลสระสีมุ่ม อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม, วถิชีวีติ, ลกัษณะบา้นอยู่อาศยั, 

อาหารพืน้บา้น, ความเชื่อ, วฒันธรรมเรื่องการใชอ้กัษรและภาษา, ทรพัยากรการท่องเทีย่วใน

ชุมชนและใกลเ้คยีง 

 
1.2. การออกแบบคู่มอืการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสี่มุม ส าหรบั

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรมของชุมชน ผลการศกึษา พบว่า คู่มอืการท่องเทีย่วเชงิ
วฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีม่มุ มขีนาด A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว) เนื่องจากมขีนาดทีเ่หมาะสมใน
การจบั สามารถพกพา ถอืไดส้ะดวก 

 
1.3. การประเมนิคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม โดยการมสี่วน

รว่มของชุมชน 
 พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า หนังสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด า

บา้นสระสี่มุม มคีุณภาพในระดบัมากที่สุด ในประเดน็ต่างๆดงันี้ ขนาดของคู่มอืเหมาะสม/ถนัด
มอื และคู่มอืดงึดูดใจ/สื่อความหมายได้ดี โดยมคี่าเฉลี่ยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมคีวามคดิเห็นว่า 
หนังสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม มคีุณภาพในระดบัมากทีสุ่ด ใน
ประเดน็ต่างๆดงันี้ ขนาดของคู่มอืเหมาะสม/ถนดัมอื และคู่มอืดงึดดูใจ/สื่อความหมายไดด้ ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากนั คอื 4.53 ภาพสวยงามและคมชดั  ภาพกบัตวัหนังสอืมคีวามสมัพนัธ์กนั และ
คู่มอืช่วยส่งเสรมิและสรา้งภาพลกัษณ์การท่องเทีย่วในชุมชน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.47 

ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ว่า หนงัสอืคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระ
สีม่มุ มคีุณภาพในระดบัมาก ดงันี้ ขนาดตวัอกัษรเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.20 ส ีตวัอกัษรและ
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ภาพสวยงาม โดยมคี่าเฉลีย่ 4.13 ปรมิาณเนื้อหาเหมาะสม ภาพประกอบมคีวามเหมาะสม และ
คู่มอืมคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พื่อการประชาสมัพนัธ์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.47 คู่มอืมคีวาม
น่าสนใจโดยมคี่าเฉลีย่ 3.87 รปูแบบตวัอกัษรเหมาะสมโดยมคี่าเฉลีย่ 3.80  
 

2. อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาและส ารวจวัฒนธรรมไททรงด าที่ผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและ

วเิคราะห์ข้อมูลนัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ  วลิาวลัย์ ปานทอง และคณะ (2549) ธงชยั ลุม

เพชร (2554)  และวิชุพนัธ์ ไทยโพธิศ์ร ี(2553) ท าการศึกษาถึงวิถีชีวิตชาวไทยทรงด า เช่น 

การศกึษาด้านวฒันธรรมศึกษาของชาตพินัธุ์ไทยทรงด า 4 ประเดน็ ได้แก่ ที่อยู่อาศยั อาหาร

การกนิ การแต่งกาย และความเชื่อและพธิกีรรม พบว่า วฒันธรรมด้านต่างๆ ทัง้ 4 ด้าน ล้วน

เป็นเอกลกัษณ์ประจ ากลุ่มชาตพินัธุ ์ดา้นทีอ่ยู่อาศยั มกีารก่อสรา้งเป็น ทรงหลงัเต่า  หลงัคามุง

ดว้ยหญา้คา ฝาและพืน้ใชไ้มไ้ผ่เอามาท าเป็นฟากสบั การ ก่อสรา้งจะไมใ่ชต้ะป ูแต่จะใชส้ลกั ลิม่ 

และหวายเป็นเรื่องถูกยดึ ต่อมาบ้านกจ็ะพฒันาไปตามยุคสมยั ดา้น อาหารการกนิ มอีาหารทัง้

คาวและหวาน อาหารคาวมหีลายประเภท ได้แก่ ประเภทย า เช่น ย าเตา และจุ๊บผกั ประเภท

แกง เช่น แกงหน่อส้ม และแกงผ า ประเภทแจ่ว เช่น แจ่วปลาร้า ทัง้นี้ เครื่องเทศส าคญัคือ 

“มะแขน่” ส่วนอาหารหวานมหีลายประเภท เช่น ขนมขา้วจี ่ขนมพนัตอง และขนมขา้วเหนียวงา

ด า ดา้นการแต่งกาย ชาวไทยทรงด าจะแต่งดว้ยสดี า โดยสวมใส่ไดทุ้กโอกาส โดยเสือ้ทีเ่ป็นพธิี

การคอื เสือ้ฮ ีซึง่เป็นเสือ้ประจ าตวัของแต่ละคนทีจ่ะใชเ้สือ้นี้ไปจนตาย ชาวไทยทรงด า หรอื ลาว

โซ่งมวีฒันธรรมประเพณ ีและพธิกีรรมทีผ่กูพนักบัความเชื่อค่อนขา้งมาก รปูแบบรายละเอยีดจะ

แตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ความเชื่อและพิธีกรรม ความเชื่อเรื่องผีเป็นความเชื่อส าคัญที่

ก่อให้เกดิพธิกีรรมต่างๆ ผทีีม่อี านาจสูงสุดคอื ผแีถน ซึ่งถอืว่าเป็นเทพเทวดา ส่วนผทีีค่อยปก

ปกัรกัษาลูกหลานคอืผบีรรพบุรุษ พธิกีรรมส าคญัที่ต้องปฏบิตัคิอื พธิเีสนเรอืน ส่วนพธิกีรรม 

อื่นๆ ทเีป็นเอกลกัษณ์ เช่น พธิศีพ และพธิแีต่งงาน เป็นต้น ในปจัจุบนัสภาพสงัคมเปลีย่นแปลง

ไป วฒันธรรมตะวนัตก ระบบการศกึษาได้เขา้มามบีทบาทมากขึน้ท าให้สงัคมของชาวลาวโซ่ง

รุ่นใหม่มกีารเปลี่ยนแปลงการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวนัตามสงัคมเมอืง แต่ยงัมกีารประกอบ

พธิกีรรมตามวฒันธรรมประเพณีเดมิอยู่อย่างเหนียวแน่น เช่น การแต่งกายในพธิกีรรมต่างๆ

รูปแบบของประเพณีวฒันธรรมต่างๆ รายละเอียดลดลงบ้างตามสภาพสงัคม การด าเนิน

ชวีติประจ าวนั พบว่าชาวไทยทรงด าอยู่กนัเป็นครอบครวัใหญ่ มคีวามเป็นอยู่แบบเรยีบง่าย 

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชพีการท านาเป็นหลกั การออกแบบคู่มอืการท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมไท
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ทรงด าบา้นสระสี่มุม ส าหรบัส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงินิเวศวฒันธรรมของชุมชน ผลการศกึษา 

พบว่า คู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระสีมุ่ม มขีนาด A5 (5.83 x 8.27 นิ้ว) 

เนื่องจากมขีนาดทีเ่หมาะสมในการจบั สามารถพกพา ถอืไดส้ะดวก สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ 

วรพงษ์ วรชาตอุิดมพงศ ์(2546) กล่าวว่า การปรงุแต่งงานออกแบบจะต้องสอดคลอ้งกบัปรชัญา

การออกแบบ ซึ่งน ามาเป็นข้อควรค านึงในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ได้เป็นอย่างดี ได้แก่ 

ก่อให้เกิดประโยชน์และแสดงศกัยภาพในหน้าที่ได้ตรงตามวตัถุประสงค์ ต้องสามารถแสดง

คุณค่าในด้านสุนทรยีศาสตรไ์ด้อย่างด ีมรีูปแบบที่ทนัสมยั และมรีูปแบบที่แสดงถงึเอกลกัษณ์

และลกัษณะเฉพาะอนัสอดคลอ้งกบัลกัษณะ ศลิปวฒันธรรม และ  จนัทนา ทองประยูร (2537) 

กล่าวว่า ปจัจยัทีค่วรค านึงถงึในการออกแบบและจดัหน้าสื่อสิง่พมิพ์ ไดแ้ก่ ความสอดคล้องกบั

ประเภทและลกัษณะเนื้อหาของสื่อสิง่พมิพ ์ความตอ้งการและวตัถุประสงคก์ารใชส้ื่อสิง่พมิพข์อง

กลุ่มเป้าหมาย การก าหนดขนาดและรปูแบบของสื่อสิง่พมิพท์ีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะของกระดาษ

มาตรฐาน 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 3.1 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั 

  1) ควรเพิม่เตมิเทคนิคการสรา้งสื่อต่างๆ เพื่อเพิม่ความแตกต่างและสามารถสร้าง

ความน่าสนใจของสื่อส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 

  2) ควรศกึษาถงึรปูแบบการประชาสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

  1) หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งต่อการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วควรน า ผลการวจิยัไปขยายผลสู่

การปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืโดยชุมชนอย่างแท้จรงิ โดยผนวกลงใน

แผนพฒันาหรอืแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนต าบลสระสี่มุม จะก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสุดต่อชุมชนต่อไป 

  2) ควรมกีารศกึษาขดีความสามารถในการรองรบัการท่องเทีย่วของชุมชน ต าบลสระสี่

มมุ อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทัง้ในดา้นกายภาพ สงัคมและจติวทิยา 
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บทท่ี 6 

ผลผลิต ผลลพัธท่ี์เกิดจากการวิจยั 
 

1. การบูรณาการกับการเรยีนการสอนในรายวิชา ทศันศิลป์ โดยให้นักศึกษาจดัท า

ภาพเขียนที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมไททรงด าในมติิต่างๆ ในหัวข้อ “ถอดชีวิตจากภาพ ทราบ

เรือ่งราวไททรงด า ก าแพงแสน” 

 
ภาพท่ี 6.1 การตรวจความกา้วหน้าผลงานของนกัศกึษา  
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ภาพท่ี 6.2 ผลงานนกัศกึษาในหวัขอ้ “ถอดชวีติจากภาพ ทราบเรือ่งราวไททรงด า ก าแพงแสน” 

2. หนงัสอื จ านวน 1 เล่ม ไดแ้ก่ คู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม  

  
(ก)     (ข) 

ภาพท่ี 6.3 (ก) ภาพหน้าปกคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม 

(ข) ภาพปกหลงัคู่มอืการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไททรงด าบา้นสระสีมุ่ม 
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รายงานสรปุการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
เลขท่ีโครงการ (2557A1692001) 

โครงการส่งเสริมการวิจยัในอดุมศึกษาและพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
การศึกษาวิถีชีวิตและวฒันธรรมไททรงด า กรณีศึกษา ต าบลสระส่ีมมุ อ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศวฒันธรรม 

ช่ือหวัหน้าโครงการ นางสาวพรพมิล  ศกัดา 
รายงานระหว่าง วนัที ่ 1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2556  ถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 2557 

รายจ่าย 
หมวด งบประมาณ 

รวมทัง้โครงการ 
ค่าใช้จ่าย 
งวดปัจจบุนั 

คงเหลือ 

1. คา่ตอบแทน    
- คา่ตอบแทนนกัวจิยั 24,000.00 24,000.00 0.00 
- คา่ตอบแทนผูช้ว่ยนกัวจิยั 116,800.00 116,800.00 0.00 

2. คา่จา้ง - -  
3. คา่วสัด ุ 51,240.00 51,240.00 0.00 
4. คา่ใชส้อย 43,000.00 43,000.00 0.00 
5. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ   0.00 

- คา่สาธารณูปโภค 4,960.00 4,960.00 0.00 
รวม 240,000.00 240,000.00 0.00 

จ านวนเงินท่ีได้รบัและจ านวนเงินคงเหลือ 
จ านวนเงินท่ีได้รบั  240,000.00 บาท 

 จ านวนเงินท่ีได้รบั (บาท) จ านวนเงินคงเหลือ (บาท) 
งวดที ่1 144,000.00 96,000.00 
งวดที ่2  72,000.00 24,000.00 
งวดที ่3 24,000.00         0.00 

 

_____________________________                              _______________________ 
       (นางสาวพรพมิล  ศกัดา)                         (นางสาวพชัร ี สุขสมยั) 
           หวัหน้าโครงการ                       เจา้หน้าทีก่ารเงนิโครงการ  
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พิธีเสนเรือน  
ครอบครวัวิริยะการณุย ์บ้านเกาะแรต อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  
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คู่มือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไททรงด าบ้านสระส่ีมมุ 

  
(ก) ปกหน้า (ข)  ปกหลงั 

 

  
(ค) หน้าปกใน (ง)  ความส าคญั 
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(ง) สารบญั หน้า 1 

 

  
หน้า 2 หน้า 3 
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หน้า 4 หน้า 5 

 

  
หน้า 6 หน้า 7 
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หน้า 8 หน้า 9 

 

  
หน้า 10 หน้า 11 
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หน้า 12 หน้า 13 

 

  
หน้า 14 หน้า 15 

 



77 
 

  
หน้า 16 

 
หน้า 17 หน้า 18 
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ประวติัคณะผู้วิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



79 
 

ประวติัคณะผู้วิจยั 

 

1. หวัหน้าโครงการวิจยั 

1. นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาวพรพมิล ศกัดา 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss Pornpimol  Sakda 

  2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3840800295118 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวัดนครปฐม 73170
โทรศพัท ์0-2889-4585  
โทรสาร 0-2889-4585 

5. ประวตักิารศกึษา 
ปรญิญาโท    ครศุาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑติ (การออกแบบ

ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม) 

        สถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ปรญิญาตร ี   ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ (นิเทศศลิป์)  มหาวทิยาลยับูรพา  

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา
การ 
- การออกแบบสื่อสิง่พมิพแ์ละภาพประกอบ 

-  การออกแบบผลติภณัฑ ์กราฟิกบนบรรจภุณัฑ ์
-  การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว 
-  การออกแบบเวบ็ไซต ์

7. ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานวจิยัทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 
โดยระบุสถานภาพในการท าการวจิยัว่าเป็นผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั หวัหน้า
โครงการวจิยั หรอืผู้รว่มวจิยัในแต่ละผลงานวจิยั  

3.1 ผูอ้ านวยการแผนงานวจิยั : ชื่อแผนงานวจิยั 
3.2 หวัหน้าโครงการวจิยั : เรือ่ง การผลติสื่อบทเรยีนวดีทิศัน์ประกอบการ

เรยีนการสอนวชิา หลกัการเขยีนแบบเบือ้งตน้ กรณศีกึษา : นักศกึษา
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สาขาวิชาเทคโนโลยนีิเทศศิลป์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสนิทร ์ 

3.3 งานวิจัยที่ท าเสร็จแล้ว : เรื่อง การผลิตสื่อบทเรียนวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนวิชา หลักการเขียนแบบเบื้องต้น 
กรณีศกึษา : นักศกึษาสาขาวชิาเทคโนโลยนิีเทศศลิป์ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์ ปีงบประมาณ 2556 ทุนวิจยั
งบประมาณเงนิรายไดม้หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

3.4 งานวจิยัทีก่ าลงัท า : ชื่อขอ้เสนอการวจิยั แหล่งทุน และสถานภาพใน
การท าวจิยัว่าไดท้ าการวจิยัลุล่วงแลว้ประมาณรอ้ยละเท่าใด 

ผูร้ว่มวจิยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายพสษิฐ ์นิตวิรคุณาพนัธุ ์

    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mr. Pasit Nitivorakunapan 

  2. เลขหมายบตัรประจ าตวัประชาชน 3409901029423 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั อาจารย ์

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ โทรสาร 

และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการ

ออกแบบ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170

โทรศพัท ์0-2889-4585   โทรสาร  0 -2889 -4585  E-mail 

Pasit.Nit@rmutr.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 

ปรญิญาโท   การผงัเมอืงมหาบณัฑติ (ผ.ม.) คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และ
การผงัเมอืง    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตร ี  การผงัเมอืงบณัฑติ (ผ.บ.) คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละการผงั
เมอืงมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา) ระบุสาขาวชิา

การ 

- การวเิคราะหพ์ืน้ทีโ่ดยระบบสารสนเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนที่ 

- การออกแบบวางผงัชุมชนเมอืง 

- การใชป้ระโยชน์ทีด่นิและระบบสาธารณูปโภค 
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- การออกแบบสื่อสิง่พมิพ์ 
 - การออกแบบกราฟิก และสื่อโฆษณา 

 

3. ผูร่้วมโครงการวิจยั 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นางสาววรารตัน์  วฒันชโนบล 

Miss WararatWatthanachanobon 

2. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 3 1201 01597 01 4 

3. ต าแหน่งปจัจบุนั  นกัวจิยั 

4. หน่วยงานและสถานทีอ่ยูท่ีต่ดิต่อไดส้ะดวก  

สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์96 หมู่ 3 ถนน

พุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์  0-2889-

4585  ต่อ 2425 โทรสาร 0-2889-4585  ต่อ 2420    E-mail Wararat.Wat@rmutr.ac.th 

5. ประวตักิารศกึษา 

2549 ปรญิญาตร ี ศศ.บ.  การพฒันาชุมชน มหาวทิยาลยับรูพา 
2553 ปรญิญาโท วท.ม. การจดัการลุ่มน ้าและสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

6. สาขาวชิาการทีม่คีวามช านาญพเิศษ (แตกต่างจากวุฒกิารศกึษา)  

การศกึษาชุมชนการมสี่วนรว่มของชุมชนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 


