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บทคัดย่อ
บทความนี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ 1) ศึ ก ษาความสนใจของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี ต่ อ กิ จ กรรม
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำบ้านดอน
มะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี และ 3) เพื่อออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชาติพันธุ์ไทดำบ้าน
ดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี วิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม สำหรับวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน
400 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
กลุ่มผู้ให้ข้ อมูล หลั ก ได้แก่ หน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ใช้ว ิธ ีการสุ่มตัว อย่ า ง
แบบเจาะจง จำนวน 15 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา และนำเสนอในรูปแบบพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความสนใจ
ต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โดยให้ความสนใจในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์
รองลงมา ได้แก่ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ 2) ภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรม
ของชุมชนไทดำบ้านดอนมะนาว ได้แก่ การทอผ้าลายแตงโมและการทอผ้าซิ่น การปักหน้ าหมอน
การทำกระดุม เงิ น การปักดอกเปีย ว อาหารพื้นถิ่น หัตถกรรมจักสาน 3) เส้นทางการท่องเที ่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทดำ สามารถออกแบบได้ 2 ลักษณะ
คือ แบบวัน เดียว และแบบ 2 วัน 1 คืน โปรแกรม เยือนถิ่นแห่งศรัทธา วั ฒ นธรรมแห่งความเชื่อ
และจิตวิญญาณไทดำ
คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, ภูมิปัญญา, กลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ
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Abstract
The objectives of this article are to 1) study tourists' interest in cultural activities
of ethnic group in Suphanburi province; 2) study the cultural wisdom of Ban Don Manao
Tai Dam, Suphanburi province and 3 ) design a creative tourism route of the Ban Don
Manao Tai Dam ethnic, Suphanburi province. This research is a combined method
research. Data collecting tool was questionnaires for quantitative research. The sample
group used in the study was 400 tourists chosen by accidental sampling method. The
qualitative data collecting tools was the in-depth interview which the key informant
groups were government sector, the private sector, and the community sector chosen
by specific sampling method for 15 people. The statistical data used for analysis were
frequency, percentage, content analysis and presented in a descriptive form.
The research resulted found that: 1) Tourists travelling to Suphanburi province
are interested in creative tourism of ethnic group comprising lifestyle and ethnic
background followed by cultural tradition and the wisdom of ethnic groups.
2) Cultural wisdom of Ban Don Manao Tai Dam community comprises watermelonpatterned cloth/sarong weaving, pillow pattern embroidering, silver buttons making, Dok
Piew embroidering, local food cooking and wicker handicraft craving. 3) Creative tourism
routes based on cultural wisdom of Tai Dam ethnicities can be designed in 2 styles
namely one-day plan or two-day and one-night program of Visiting Land of Faith, Culture
of Belief and Tai Dam Spirit.
Keywords: Creative tourism, Wisdom, Tai Dam ethnic Groups

บทนำ
การท่องเที่ยวเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ
แม้ในขณะนี้ทั่วโลกจะประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 อย่างหนัก
ทำให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเกิดการชะลอตัว บางธุรกิจต้องปิดกิจการลงเพราะเนื่องจาก
ไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้ แต่ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ยังคงมีอยู่ ตราบใดที่มนุษย์ยัง คงต้องการการพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้นการเดินทางท่องเที่ยวภายหลัง
สถานการณ์โควิด 19 หรือการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญและเริ่มวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับการท่องเที่ยววิถีใหม่นี้ โดยหลังจากนี้
รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางท่องเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตและประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงต้องการแสวงหากิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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ในพื้นที่ท่องเที่ยว มีการเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเล็ก และเดินทางท่องเที่ยวด้ว ยตนเองมากขึ้น
(มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด, 2564) ซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นย่อมทำให้เกิดผลดีต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยการใช้การท่องเที่ยวเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว เกิดการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ในชุมชนอย่างมีคุณค่า และเห็นในคุณค่าของทรัพยากรที่มี ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2561-2580 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ การสร้างความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2564) ด้วยเหตุนี้
จังหวัดต่าง ๆ ได้มีการปรับแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อตอบสนองนโยบายของแผนยุทธศาสตร์ชาติให้เกิด
การพัฒนาของเศรษฐกิจในระดับจังหวัดต่อไป
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น จังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ เนื่องจากความอุดม
สมบูรณ์ของพื้นที่ จึงทำให้เป็นพื้นที่ ๆ เหมาะแก่การตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวเกิด
ชุมชนโบราณต่าง ๆ เป็นจำนวนมากรวมไปถึงกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยเช่นกัน จากการลงพื้นที่สำรวจชุมชน
ชาติพันธุ์ไทดำ บ้านดอนมะนาว พบว่า เป็นชุมชนชาติพันธุ์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์มาอย่างยาวนาน แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับชุมชนไทดำ
ที่อาศัยอยู่ในอำเภออื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี ไทดำบ้านดอนมะนาว เริ่ มมีการก่อตั้งชุมชนประมาณช่วง
พ.ศ. 2400-2420 โดยในช่วงแรกมีการอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเพียงไม่กี่ครัวเรือน และได้มาตั้ง
ถิ่นที่อยู่ที่บ้านดอนมะนาวในปัจจุบัน และประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก (ประยุทธ สืบอารีพงศ์, 2551)
ไทดำบ้านดอนมะนาวยังคงมีการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงยังมีปราชญ์
ชุมชนที่ย ังคงถ่ายทอดเรื่องราวทางด้านภูมิห ลังของชุมชน ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรม
ที่ทรงคุณค่า ได้แก่ ภูมิปัญญาทางด้านหัตถกรรม ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การแต่งกาย
ความเชื่อ หรืออาหารท้องถิ่น ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และต่อยอดเพื่อพัฒ นาให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลภายนอกต่อไป โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสืบสานภูมิปัญญาชุมชน ตระหนักและ
เห็ น คุ ณ ค่ า ของภู ม ิ ป ั ญ ญา ตลอดจนเพื ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ห มุ น เวี ย นในชุ ม ชน จากแผนพั ฒ นา
จังหวัดสุพรรณบุรี 2561-2564 ได้มีการกำหนดเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ไว้ว่า การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวสู่สากล โดยให้มีการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น (สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี, 2564)
ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่งที่ได้รับ
การพัฒนาต่อยอดมาจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของ
การอนุ ร ั กษ์ ศ ิ ลปวั ฒนธรรมท้องถิ ่ น ตลอดจนมี การเปิ ดโอกาสให้ นั กท่ องเที ่ ยวมีส ่ วนร่ วมกั บกิ จกรรม
การท่องเที่ยวของชุมชนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับภู มิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน อีกทั้งยั งเป็น
การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ทางด้านวัฒนธรรม
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ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกับชุมชน รวมไปถึง
ชุมชนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนเองเพื่อให้เข้ากับนักท่องเที่ยว (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ , 2557)
จากวิธีดังกล่าวจะทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนและได้รับผลประโยชน์โดยตรงมากกว่าการทำหรือสร้างสิ่งใหม่
ขึ้นมาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น จนลืมความเป็นตัวตนของชุมชน จากความสำคัญและเหตุผล
ที่กล่าวมาข้างต้นการศึกษาภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ จะช่วยต่อยอดและ
ส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชุ มชน และต่อยอดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมทางภูมิ
ปัญญาของชุมชน ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอด โดยผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้ามาสร้างประสบการณ์ผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในขณะเดียวกันชุมชนก็เกิดการสืบสาน
ทางด้านวัฒนธรรม เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของชุมชนที่ก่อให้เกิดรายได้ อีกทั้งยัง
เป็นแนวทางในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้กับชุมชนอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื ่ อ ศึ ก ษาความสนใจของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี ต ่ อ กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมของชาติ พ ั น ธุ์
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
2. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำบ้านดอนมะนาว จังหวัดสุพรรณบุรี
3. เพื่อ ออกแบบเส้น ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์ของชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว
จังหวัดสุพรรณบุรี

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยน และ
สร้างความแตกต่างให้ต่างไปจากรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบเดิม โดยเน้นให้เกิดการสร้าง
ประสบการณ์ร่วมกับชุมชน และใช้ทุนทางวัฒนธรรม หรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยนำเสนอผ่าน
รูปแบบของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO)
ได้ให้นิยามไว้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือ การเดินทางที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์จริง
แท้ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะพิเศษของพื้น ที่ นั้น
จะนำมาซึ่งความเชื่อมโยงกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และเป็นผู้รังสรรค์วัฒนธรรมที่มีชีวิตนั้น (สุดแดน
วิสุทธิลักษณ์, 2558) ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นจะประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ
(Richards & Raymond, 2000) ได้แก่ 1) การเพิ่มทักษะให้กับนักท่องเที่ยว 2) การใช้สินค้าหลัก คือ
ทักษะและประสบการณ์ 3) เน้น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 4) เน้นวัฒนธรรมประจำวั น
5) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว 6) เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้น จากแนวคิดลักษณะ
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ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผู้วิจัยได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ
การออกแบบกิจกรรมและเส้นทางทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว
โดยการนำเอาทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และเกิดการสร้างประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน
แนวคิดทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นสิ่งดีงาม แสดงถึงความเจริญ
งอกงาม เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ และมีการเรียนรู้มาตั้งแต่อดีต เกิดการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่น และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งวัฒนธรรมเป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น วีถีชีวิต
วรรณคดี เป็น ต้น ส่ว นภูมิป ัญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด หรือความเชื่อที่เกิดจากการสั ่ ง สม
ประสบการณ์ โดยภูมิปัญญาจะเป็นการแสดงถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละกลุ่มชน
โดยภูมิปัญญามีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 2) ภูมิปัญญาชาวบ้าน 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และ 4) ภูมิปัญญาไทย กระบวนการเรียนรู้ทางภูมิปัญญานั้น (เอกวิทย์ ณ ถลาง, 2544) ต้องอาศัย
กระบวนการเรี ย นรู ้ ต ามธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ 1) การลองผิ ด ลองถู ก 2) การลงมื อ ทำจริ ง
3) การถ่ายทอดความรู้
ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม คือ การศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทดำ ได้แก่ การดำเนินชีวิต การแต่งกาย อาหาร การละเล่น ศิลปะและหัตถกรรมพื้นถิ่นของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทดำ จากแนวคิดทฤษฎีที่ได้นำมาใช้ในการออกแบบเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ทางด้านภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ และนำผลที่ได้มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ย ว
ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิต
มนุษย์มีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น ขึ้นอยู่กับ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความแตกต่างกันของสถานะทางสังคม ซึ่งความแตกต่างกันเหล่านี้ย่อม
ส่งผลให้มนุษย์มีความสนใจและความต้องการที่แตกต่างกัน การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภ ค
จึงมีความสำคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ หรือออกแบบกิจกรรมให้สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้นรูปแบบการดำเนินชีวิต เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางด้านจิตใจของมนุษย์
ในด้านทัศนคติ ความสนใจ และความคิดเห็นของผู้บริโภค โดยใช้วิธีการแบ่งรูปแบบการดำเนินชีวิต
(AIO) (นฤมล มู ล กาศ, 2557) ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ย กิ จ กรรม (Activity) ความสนใจ (Interest)
และความคิดเห็น (Opinions) ซึ่งจาก 3 องค์ประกอบสำคัญนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาความสนใจ
ของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วที ่ ม ี ต ่ อ กิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมของกลุ ่ ม ชาติ พ ั น ธุ ์ และสามารถนำมาต่ อ ยอด
ในการออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และรูปแบบการดำเนินชีวิตของบุคคล
แนวคิดทฤษฎีความต้องการของนักท่องเที่ยว
มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยพื้นฐานทางด้านความต้องการนั้น มนุษย์มี
ความต้องการให้ตนเองได้รับการตอบสนองความต้องการนั้น ตามทฤษฎีของ Maslow (1970) ได้มีการ
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จัดลำดับขั้นความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการทางด้านความ
ปลอดภัย ความต้องการความรักและความผูกพัน ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการ
ประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งลำดับขั้นความต้องการทั้ง 5 ขั้นนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการ
ส่งผลต่อมนุษย์ในด้านความต้องการทางการท่องเที่ยวอีกด้วย จากการศึกษาความต้องการตามแนวคิด
และทฤษฎี จึงสามารถสรุปได้ว่า ความต้ องการในการท่องเที่ยวนั้นเกิดจากความต้องการภายในจิตใจ
ของมนุษย์ โดยมนุษย์แต่ละคนจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและ
ภายในของแต่ ล ะบุ ค คล เมื ่ อ กล่ า วถึ ง ความต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วทางด้า นกายภาพจะพบว่า
นักท่องเที่ยวต้องการพักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ หลังจากที่ร่างกายเกิดความอ่อนล้าจากการใช้
ชีวิตประจำวัน เกิดความหิวความกระหาย อยากพบเห็นหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ จากการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังสถานที่แปลกใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากชีวิตประจำวัน ต้องการได้รับความสุขจากการเดินทาง
ไปยังสถานที่แปลกใหม่ หรือสถานที่ ๆ กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยมีการสร้างการยอมรับ
และความสำเร็จผ่านภาพถ่ายจากการเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม คือ องค์ความรู้ที่เกิด
จากการสั่งสม เรียนรู้ของชุมชนชาติพันธุ์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ลงมือทำ และพัฒนาด้วยการลอง
ผิดลองถูก และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่งภูมิปัญญานี้สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเพื่ อ
นำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
โดยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การเรียนรู้ ลงมือทำ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่จากการท่องเที่ยว

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและได้กำหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิด/ทฤษฎี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มี
ต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชาติพันธุ์ไทดำ

กิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์

เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บนรากฐานภูมปิ ัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทยดำ

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)

119

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีมีลักษณะการประสานกันระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่วิจัย คือ ชุมชนไทดำ บ้านดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้วิจัยขอนำเป็นลำดับดังนี้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3,280,933 คน (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2562) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Taro
Yamane เนื ่ อ งจากผู ้ ว ิ จ ั ย ทราบจำนวนของกลุ ่ มประชากร โดยมี ค ่ าความเชื ่ อมั ่ น 95 เปอร์ เซ็ นต์
ขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 0.05 (Taro yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399.95 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ
0.50 จากการวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา IOC พบว่า แบบสอบถามที่นำมาใช้มีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ยในรายข้ออยู่ในช่วง 0.60-1.00 จากนั้นนำแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จำนวน 30 คน ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และนำมาคำนวณหาค่าความเชื่อมั่น ซึง่ ต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า 0.70 (สุภัญชลี
อ้นไชยะ, 2555) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cornbrash’ alpha
coefficient) ผลที่ได้มี ค่าความเชื่อมั่น อยู่ที่ 0.952 วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ
และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2-3 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบไปด้วย ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับชุมชนชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว จำนวน 15 คน ได้แก่ ตัวแทนจากองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านดอนมะนาว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนทางด้านวัฒนธรรมไทดำบ้านดอนมะนาว ตัวแทนจาก
ผู้ประกอบการด้านที่พั ก/ร้านค้า/ร้านอาหาร และปราชญ์ชุมชน ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่แท้จริง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง โดยมีลักษณะของคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของชุมชนไทดำ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) และนำเสนอข้อมูล
ด้วยการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ที่ 1 ผลจากการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัด สุพรรณบุร ี ให้ค วามสนใจในกิจกรรมการท่ องเที่ ย วเชิ งสร้า งสรรค์ข องกลุ่ มชาติ พ ั น ธุ์
โดยการศึกษาในครั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผู้วิจัยนำผลจากการศึกษา
มาจัดลำดับความถี่ของข้อมูล และนำเสนอดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงความถี่ร้อยละความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
จำนวน
ร้อยละ
กิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
วิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์
329
82.30
ชมประเพณีและวัฒนธรรม
318
79.50
ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
239
59.80
อาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์
232
58.00
ชมทิวทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนชาติพันธุ์
207
51.70
เรียนรู้วิถีชีวิตชนชาติพันธุ์
207
51.70
ชมศิลปะ ดนตรีพื้นบ้าน
82
20.50
จากตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ วิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์ จำนวน
329 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 82.30 รองลงมาคือ ชมประเพณีและวัฒนธรรม จำนวน 318 คำตอบ
คิดเป็น ร้อยละ 79.50 ภูมิป ัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ จำนวน 239 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 59.80
อาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ จำนวน 232 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 58.00 และให้ความสนในการชม
ทิว ทัศน์และสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนชาติพันธุ์กับเรียนรู้วิถีชีว ิตชนชาติพันธุ์ มีจำนวนเท่ากัน คือ
207 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ 51.70 และชมศิลปะ ดนตรีพื้นบ้าน จำนวน 82 คำตอบ คิดเป็นร้อยละ
20.50 ตามลำดับ
นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
ให้ความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยให้ความสนใจที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
วิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
วัตถุประสงค์ที่ 2 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพนี้ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักใน
ชุมชนชาติพันธุ์ไทดำ พบว่า ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาใช้
ในการออกแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วนร่ว มกับ
ชุมชน เพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนชาติพันธุ์ไทดำ บ้านดอนมะนาว
เป็นชุมชาติพันธุ์ ที่ยังคงมีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลัก ษณ์
ที่ดั้งเดิม พร้อมกับมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไ ทดำนำมาวิเคราะห์และ
แบ่ ง เป็ น กลุ ่ม ทางภู ม ิป ัญ ญาได้ 4 กลุ ่ ม ดั ง นี้ 1) ภู ม ิ ป ั ญ ญาด้า นอาหารของกลุ่ มชาติพ ั น ธุ์ ได้ แก่
แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ (ผักนำมาคลุกกับเครื่องปรุง เช่น น้ำปลาร้า) แจ่วปลา ซึ่งวัตถุดิบในการปรุง
อาหารนั้น จะหาได้จากในหมู่บ้าน และมีวิธีการปรุงอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ 2) ภูมิปัญญาด้านศิลปะ

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565)
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และงานฝีมือ ได้แก่ การทำกระดุมเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทดำหัตถกรรมจักสานไทดำมีความ
ประณีตในการจักสานผลิตภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ ที่มีความประณีตสวยงาม กะเหล็บ เป็นเครื่อง
จักสานที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาไทดำ มีลักษณะคล้ายกระบุง และเปรียบเสมือน
กับเป็นกระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของของชาวไทดำมาตั้งแต่โบราณ การปักหน้าหมอน คือนำเศษผ้า มาปักที่
หมอนเป็นลวดลายต่าง ๆ ซึ่งลวดลายจะเกิดจากการออกแบบมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว และน ำมา
ประยุกต์เป็นลวดลาย เช่น ลายขาบัว ลายดอกมะลิ ลายดอกดาวกระจาย เป็นต้นที่นำมาใช้ในการปัก
จะเป็นสีแดงเลือดหมู สีขาว สีส้ม และสีเขียว ซึ่งผู้หญิงไทดำจะต้องปักหน้าหมอนเป็น เนื่องจากถูกสอน
มาตั้งแต่เด็ก ผ้าเปียว ในสมัยโบราณผ้าเปียวจะนำมาใช้ในการฮ้างนม(ผ้าคาดอก) โพกหัว และคล้องคอ
หรือนำมาคาดเอว หากเป็น ผู้ส ูงอายุก็จะใช้ผ้าสีดำ แต่ถ้าเป็นเด็กสาวจะนิยมใช้ผ ้าสี ๆ ลวดลาย
บนผ้าเปียวก็จะสะท้อนถึงความประณีตของเจ้าของ 3) ภูมิปัญญาด้านการแสดงและการแต่ง กาย
ภูมิปัญญาทางด้านการแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาติพันธุ์ และการทอผ้าที่ลายแตงโมที่เป็น
ลายเฉพาะที ่ แ สดงถึ ง ชาติ พ ั น ธุ์ การฟ้ อ นแคนที ่ เ ป็ น ภู ม ิ ป ั ญ ญาของไทดำ เพื ่ อ เป็ น การสร้ า ง
ความสนุกสนาน 4) ภูมิปัญญาด้านการละเล่นพื้นถิ่น อิ้นก้อน (คล้ายการโยนลูกช่วง)
นอกจากนี้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำ ยังมีอีกหลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาในการสร้าง
ที่อยู่อาศัยที่มีลักษณะคล้ายทรงกระดองเต่า เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาของไทดำ ที่หลังคาจะช่วยป้องกัน
ความหนาวเย็นของอากาศได้
วัตถุประสงค์ที่ 3 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างภาคชุมชนชาติ
พันธุ์ไทดำ พบว่า ภูมิปัญญาของชุมชนชาติพันธุ์ที่สามารถนำมาสร้างเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ ได้แก่ การทำอาหารพื้นถิ่นของชุมชน เช่น การทำแกงหน่อส้ม
ผักจุ๊บ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถหาวัตถุดิบที่มีในชุมชน การได้เรียนรู้และลงมือทำด้านศิลปะหัตถกรรมใน
ชุมชน เช่น การปักหน้าหมอน การปักดอกเปียว การเรียนรู้การทำกระดุมเงิน การจักสานกะเหล็บ
ซึ่งในชุมชนยังคงมีป ราชญ์ช ุมชนที่ ยังคอยให้ ความรู้ และสืบ ทอดภูมิปัญ ญาท้ องถิ่นของชาติ พ ั น ธุ์
นอกจากนี้ยังรวมถึงการฟ้อนแคน ซึ่งเป็นการละเล่นที่สร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชนและ
สามารถนำมาสร้างเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมและสร้าง
ประสบการณ์ไหม่ และจากการสั มภาษณ์ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ชุมชน
ชาติพันธุ์ไทดำบ้านดอนมะนาว มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มี
อั ต ลั ก ษณ์ เ ฉพาะที ่ บ ่ ง บอกถึ ง ความเป็ น ตั ว ตนของชาติ พ ั น ธุ ์ ไ ทดำ เช่ น วั ฒ นธรรมการแต่ ง กาย
ศิลปหัตถกรรม รวมไปถึ งมีความพร้อมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก ร้านค้าของชุมชน
และมีปราชญ์ชุมชนที่สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้
จากการศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที ่ ย วเกี ่ ย วกั บ กิ จ กรรมการท่ อ งเที ่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์พบว่า นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นมาของชุมชน การได้เรียนรู้
วัฒ นธรรม และภูมิป ัญญาของชุมชน และเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ จึงทำให้ทราบถึง
ความสนใจของนักท่องเที่ยว และภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมของไทดำ และสามารถนำมาออกแบบ
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กิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนได้ดังนี้ คือ เส้นทาง “เยือนถิ่นแห่งศรัทธา วัฒนธรรม
แห่งความเชื่อและจิตวิญญาณ ไทดำ” ได้ 2 รูปแบบ คือ แบบวันเดียว และแบบ 2 วัน 1 คืน

ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำ
จากภาพที่ 1 สามารถนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทดำ ได้ดังนี้
โปรแกรมแบบวันเดียว นักท่องเที่ยวเดินทางมายัง ศูนย์วัฒนธรรมบ้านไทดำ บ้านดอนมะนาว
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมฟ้อนแคน จากนั้นทำกิจกรรมตามรอยชาติพันธุ์
ผ่านเส้นสายลายผ้าทอไทดำ ได้แก่ วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าทอไทดำ เรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นกับ
ชุมชนพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมผ่านอาหารท้องถิ่น เช่น แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ แจ่วปลา รับประทานอาหาร
กลางวั น ก่ อ นเรี ย นรู ้ ก ารทำกิ จ กรรมปั ก หน้ า หมอน การปั ก ดอกเปี ย ว ซึ ่ ง นั ก ท่ อ งเที ่ ย วสามารถ
ซื้อผ้าพันคอและนำไปปักเองได้ตามลายที่วาดไว้ให้ จากนั้นเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของฝากจากชุมชน
ก่อนเดินทางกลับ
และโปรแกรมการท่ อ งเที ่ ย ว แบบ 2 วั น 1 คื น นั ก ท่ อ งเที ่ ย วเดิ น ทางถึ ง ชุ ม ชนไทดำ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมบ้านไทดำดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นร่วมทำกิจกรรม
แปงขวัญ (รับขวัญ) จากผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ในชุมชนบ้านดอนมะนาว ปั่นจักรยานตามรอยเส้นทาง
วัฒนธรรมชุมชน พร้อมฟังเรื่องราว วิถีชีวิต ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในชุมชน เช่น อนุสาวรีย์
พระนเรศวร วัดดอนมะนาว ช่วงบ่าย สาธิตและทดลองการแต่งกาย ทำทรงผมแบบต่าง ๆ ในแบบไทดำ
ทรงผมที่บ่งบอกถึงช่วงวัยของผู้คน เรียนรู้การเป่าแคน และการฟ้อนแคน ก่อนปั่นจักรยานชมวิถีชีวิต
พอเพียง เก็บผักปลอดสารพิษของชุมชน มาปรุงอาหารแบบชาวไทดำ พร้อมทำอาหารพื้นถิ่นเป็นอาหาร
มื้อเย็น ได้แก่ แกงหน่อส้ม ผักจุ๊บ แจ่วปลา และเข้าสู่ที่พักโฮมสเตย์ในชุมชน ในวันที่สองตักบาตรพระ
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เช้าที่โฮมสเตย์ ก่อนไปเรียนรู้และลงมือทำ การทอผ้าไทดำ ทำกระดุมเงิน ทำพวงกุญแจลายหน้าหมอน
เรียนรู้และทำผลิตภัณฑ์แห่งภูมิปัญญากับปราชญ์ชุมชน การจักสาน ก่อนนำกลับไปเป็นของที่ระลึก
จากชุมชน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากชุมชน

อภิปรายผล
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในการที่จะได้เรียนรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นมาของชาติพันธุ์ ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน และภูมิปัญญาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ อาจเป็นเพราะกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ความแปลกใหม่ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจาก
ชีวิตประจำวันแบบเดิมที่นักท่องเที่ยวได้สัมผัส กลุ่มชาติพันธุ์จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เห็นรูปแบบ
วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ เช่น วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของบุคคล Maslow (1970) ที่กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ตนเองได้เผชิญกับความจริงของชีวิต เผชิญกับสิ่งแวดล้อม
ใหม่ โดยคิดว่าเป็นสิ่งที่ “ท้าทาย” “น่าตื่นเต้น” เพื่อให้ตนเองได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ผลจากการวิจ ัย วั ต ถุป ระสงค์ท ี ่ 2 พบว่ า ภู ม ิ ป ั ญ ญาทางด้า นวัฒ นธรรมของไทดำ ได้ แก่
การทอผ้า หัตถกรรมจักสาน การทำกระดุมเงิน การปักดอกเปียวและหน้าหมอน อาหารพื้นถิ่ น
การแต่งกายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของไทดำ ซึ่งภูมิปัญญานี้ถูกถ่ายทอดกันมาจากปราชญ์ชุมชนโดยผ่าน
กระบวนการทางด้านความคิด สติปัญญา เพื่อปรับให้เข้ากับการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดทางด้านภูมิปัญญาของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญา (Wisdom)
หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่กลุ่มชนได้สร้างจากประสบการณ์ที่
สั ่ ง สมไว้ ใ นการปรั บ ตั ว เพื ่ อ ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม ภู ม ิ ป ั ญ ญาเป็ น ผลจากการใช้ ใ ช้ ส ติ ป ั ญ ญา
เพื่อนำมาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่าง ๆ ของมนุษย์ นอกจากนี้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ไทดำที่นำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวคือ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่
ของกลุ่มชน ที่มีความเป็น เอกลักษณ์ในแต่ล ะท้องถิ่นและบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มชน
ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดง ภูมิปัญญาด้านการละเล่น ภูมิปัญญาด้านศิลปะและงานฝีมือ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิลาสินี เหมหงส์ และคณะ (2561) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาคือภูมิปัญญา
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวสุรินทร์ ได้แก่ ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม
เครื่องเงิน ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรมผ้าไหม ซึ่งนำภูมิปัญญาที่ศึกษาได้มาใช้ในการนำเสนอกิจกรรม
การท่องเที่ยว
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า จากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสรรค์ และการศึกษา
ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อกิจกรรมทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวได้ 1 เส้นทาง คือ “เยือนถิ่นแห่งศรัทธา วัฒนธรรมแห่งความเชื่อและจิตวิญญาณไทดำ
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และนำเสนอเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบวันเดียว และแบบ 2 วัน 1 คืน โดยให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และ
ลงมื อ ทำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชน เพื ่ อ ให้ น ั ก ท่ อ งเที ่ ย วเกิ ด ประสบการณ์ ใ หม่ จ ากการท่ อ งเที ่ ย ว
ซึ่งสอดคล้องกับ อิส รีย ์ ติย ะพิพัฒ น์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ องแนวทางการพัฒ นาการท่อ งเที ่ ย ว
เชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติริมสองฝั่งแม่น้ำปิง พบว่าการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์นั้นต้องให้นักท่องเที่ยวเกิดทักษะ และประสบการณ์เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Richards & Raymond (2000) ที่กล่าวไว้ว่า ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
จะประกอบไปด้ว ย 1) เพิ่มทักษะให้ กับ นัก ท่ องเที ่ยว 2) สินค้าหลักคือทั กษะและประสบการณ์
3) เน้นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่จับต้องไม่ได้ 4) เน้นวัฒนธรรมประจำวัน 5) นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการท่องเที่ยว และ 6) เน้นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้น

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
จากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนำผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในการสรุป เรียบเรียงกลุ่มข้อมูลใหม่ จึงทำให้พบองค์ความรู้ที่สามารถ
นำมาสรุปได้ดังนี้
ความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อกิจกรรมความ
ต้องการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์
- ภูมหิ ลังด้านชาติพันธุข์ องชุมชน
- ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
- ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อาหารพื้นถิ่น
- แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ภูมิปญ
ั ญาทางวัฒนธรรมของไทดำบ้านดอน
มะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
- ภูมิปญ
ั ญาด้านอาหาร
- ภูมิปญ
ั ญาด้านศิลปะและงานฝีมือ
- ภูมิปญ
ั ญาด้านการแสดงและการต่างกาย
- ภูมิปญ
ั ญาด้านการละเล่นพื้นถิ่น

กิจกรรมและเส้นทางการท่องเทีย่ วเชิงสร้างสรรค์
บนรากฐานภูมปิ ัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
- ระยะเวลาเหมาะสม
- ทุกช่วงวัย
- กิจกรรมไม่เยอะแต่เน้นลงมือทำ
- ได้ทำ/นำกลับ/สะท้อนเอกลักษณ์ชุมชน

แผนภาพที่ 2 แสดงองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
จากแผนภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล และนำความรู้
ที่ได้จ ากการศึกษา มาเรีย บเรีย งเป็น องค์ความรู้ใหม่ดังนี้ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจในกิจกรรม
ทางด้านวัฒ นธรรมของกลุ่มชาติพัน ธุ์ โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะนำมาใช้ประกอบในการตัดสิ น ใจ
เดินทางท่องเที่ยว คือ ให้ความสนใจในด้านภูมิหลังของชุมชน ในด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน
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ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาของชุมชนมีเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจ อาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์
และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความน่าสนใจและแตกต่าง ทางด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมของไทดำ ค่อนข้างมีความหลากหลาย ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มทางภูมิปัญญาของไทดำ
บ้านดอนมะนาว ได้ 4 กลุ่ม โดยยึดหลักภูมิปัญญาทางวัฒ นธรรมของชุมชนที่มีอยู่ มาจัดเป็นหมวดหมู่
ทางด้านภูมิปัญญาของชุมชน ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านอาหาร ภูมิปัญญาด้านศิลปะและงานฝีมือ ภูมิปัญญา
ด้านการแสดงและ การแต่งกาย และภูมิปัญญาด้านการละเล่นพื้นถิ่นของไทดำ ซึ่งความสัมพันธ์
ทางด้านความสนใจของนั กท่ องเที่ยวและภู มิปัญ ญาทางวัฒ นธรรมที่ มีจะส่ งผลต่ อความสัม พั น ธ์
ในการออกแบบกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพัน ธุ์ โดยต้องมีการคำนึงถึงลักษณะของ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ คือ นักท่องเที่ยว
ต้องมีโอกาสได้ลงมือทำ และเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถที่จะนำกลับไปเป็นของฝากหรือของที่ร ะลึ ก
จากชุมชนได้ โดยกิจกรรมนั้นสามารถสะท้อนถึงความเป็นตัวตนของไทดำได้ มีระยะเวลาเหมาะสมกับ
กิจกรรมที่ออกแบบให้นักท่องเที่ยว สามารถทำได้ภ ายในระยะเวลาจำกัด และสามารถรองรับ ได้
หลากหลายช่ ว งวั ย และเน้ น กิ จ กรรมไม่ ม ากแต่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ล งมื อ ทำจริ ง เพื ่ อ เป็ น การสร้าง
ประสบการณ์ที่แท้จริงให้กับนักท่องเที่ยว

สรุป
รูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนรากฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทดำบ้านดอน
มะนาวนั ้ น เป็ น การออกแบบกิ จ กรรมและเส้ น ทางการท่ อ งเที ่ ย ว โดยใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มาใช้ในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยึดหลัก ความดั้งเดิม ทาง
ด้านภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ไทดำ เพื่อให้ชุมชนเกิดแนวทางในการนำทรัพยากรที่มีคุณค่า
ของชุมชนมาต่อยอดพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม
ของชุมชนให้คงอยู่ควบคู่ไปกับเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะก่อให้เกิดรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1.1 หน่วยงานภาครัฐ และภาคชุมชน สามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของนักท่องเที่ยว
ที ่ ม ี ต ่ อ การให้ ค วามสนใจทางด้ า นกิ จ กรรมการท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง ชาติ พ ั น ธุ ์ ม าใช้ ใ นการจั ด กิ จ กรรม
การท่ อ งเที ่ ย ว ให้ ม ี ค วามหลากหลาย เพื ่ อ สามารถตอบสนองความต้ อ งการของนั ก เที ่ ย วได้
และสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและอยากเดินทางมาเยือน
1.2 ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ทางด้านภูมิปัญญา ไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
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1.3 หน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ ชุ ม ชน สามารถนำเส้ น ทางการท่ อ งเที ่ ย วไปพั ฒ นาต่ อ ยอด
ให้ ม ี เ ส้ น ทางการท่ อ งเที ่ ย วที ่ ห ลากหลายมากขึ ้ น หรื อ นำไปใช้ ใ นการเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การท่องเที่ยวในชุมชนอื่นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้ได้ข้อค้น พบที่ได้คือ กิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ
และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทดำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กั บการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
โดยควรให้ความสำคัญกับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดรูปแบบ
การบริหารจัดการท่องเที่ยวด้วยชุมชนเองอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำ
วิจัยในประเด็นเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ
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