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วิทยานิพนธ์เรื�องแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีวตัถุประสงคคื์อ 4) เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ

เพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 7) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการ

ปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม <) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงาน

ภาครัฐและรัฐวสิาหกิจที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และ ?) เพื�อ

เสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 ระเบียบวิธีวิจยัที�ใช้ในการศึกษาครั@ งนี@ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคุณภาพ ซึ� ง

เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสํารวจและสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนในพื@นที� ใชแ้บบสอบถามจาํนวน 

400 ตวัอยา่ง สอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน และสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้างผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั 16 ตวัอยา่ง และนาํขอ้มูลที�ไดม้าวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์เป็นแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 6 ด้าน พบว่า ชุมชนมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�งด้านการ

ส่งเสริมการท่องเที�ยว ( x = 4.33) และดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x
= 4.27) และมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x
= 4.17) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ( x = 4.15) ดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรม

สินไซ ( x = 3.98) และดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 3.82)  
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โดยแนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม คือ ตอ้งมีการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนโดยให้ชุมชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจในการ

พฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว และจะตอ้งมีกระบวนการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค

ส่วนที�เกี�ยวขอ้งให้การส่งเสริมอยา่งจริงจงัทั@งในดา้นความรู้เกี�ยวกบัการจดัการการท่องเที�ยว การ

อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง การพฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว ดา้นงบประมาณ และด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยจัดทาํฐานข้อมูลเกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซและถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยว ฟื@ นฟูกิจกรรมทางวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ 

จดัทาํกฎระเบียบและข้อปฏิบติัสําหรับนักท่องเที�ยว จดัทาํป้ายเตือนหรือป้ายแนะนาํสําหรับการ

เที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังสินไซ จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ�นเพื�อการท่องเที�ยว

วรรณกรรมสินไซ ภายใตแ้ผนการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอย่าง

สมดุล ทั@งนี@ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเสนอใหใ้ชแ้นวคิดและรูปแบบการจดัการการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์

และการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชนเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 
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ABSTRACT 

 

Title of Thesis Guidelines for Adaptive Use of “Sin – Sai” Literature to Support 

Cultural Tourism 

Author   Miss Wanida Onlamai 

Degree   Master of Arts (Integrated Tourism Management) 

Year   2015 

 

  

The author is undertaking a research regarding the guidelines for adaptive use of “Sin – 

Sai” literature to support Cultural Tourism. The objectives of this study are: (I) to collect data 

regarding tourism which is related to the “Sin – Sai” literature, (II) to study community opinions 

for adaptive use of “Sin – Sai” literature to support cultural tourism, (III) to study condition and 

opinions of tourism management by stakeholder, for  adaptive use of “Sin – Sai” literature to 

support cultural tourism. (IV) to submit guidelines for adaptive use of “Sin – Sai” literature to 

support cultural tourism. 

This research uses both quantitative and qualitative methods to achieve the following 

objectives: (I) Observing and doing in-depth interview with the locals about the “Sin – Sai” 

literature for collect data in tourism part. (II) Gathering feedbacks through surveys and 

questionnaires with a sample size of 400 people with regards to the “Sin – Sai” literature to 

support Cultural Tourism. (III) Conducting semi-structured interviews with key informants to 

support the theory of “Sin – Sai” literature and to study the condition and opinions of tourism 

management before using the critical analysis data gathered to determine the relationship for 

guideline of adaptive use of “Sin – Sai” literature to support Cultural Tourism. 

The community opinions results were as follows 6 issues: Community agree on the value 

and importance of the  “Sin – Sai” literature     ( x = 3.98). To deploy the “Sin – Sai”  literature 
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( x = 4.15). To development and have a tourism activities ( x = 3.82). The participation of 

communities in tourism management ( x = 4.17). And strongly agree on impact protection from 

tourism ( x = 4.27) and to promote tourism ( x = 4.33). 

The main findings of our study of Guideline for adaptive use of “Sin – Sai” literature to 

support cultural tourism is: the need to study about the opinion of the community as they are 

chosen to make decisions regarding tourism development. 

Furthermore, a participatory development process between both the stakeholders and the 

community are selected to garner more knowledge about tourism management and the 

conservation of the mural paintings. In addition, to appropriate develop the community and the 

Budgeting and Public Relations for promoting community tourism. 

Through this research, the various methods such as restoration of cultural activities, 

preparation of regulations for tourists, using recommended signs and training program for local 

tour guides. Through this “Sin – Sai” literature, the author aims to understand the plan and 

develop it in balance while getting feedbacks from key informants to suggest using various 

concepts and creative tourism management model and Community Based Tourism (CBT) for a 

sustainable tourism development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 

การศึกษาแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง
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ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.โสวิทย ์บาํรุงภกัดิ|   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศรา สุก
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บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และอาจารยพ์ิเศษทุกท่านที�ประสิทธิ| ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงมอบ

โอกาสในการเรียนรู้ในงานบริการวชิาการที�เป็นประประสบการณ์ลํ@าค่าใหแ้ก่ผูว้จิยั  

ขอขอบพระคุณผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัและผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ที�ให้ขอ้มูลที�มีประโยชน์

ต่อการวจิยัทาํใหก้ารศึกษาในครั@ งนี@สาํเร็จ สมบูรณ์ตามวตัถุประสงคที์�ตั@งใจ ขอขอบคุณกลัยาณมิตร

ทุกท่านที�ช่วยเหลือให้กาํลงัใจตลอดมา และขอขอบคุณเจา้หน้าที�คณะการจดัการการท่องเที�ยว 
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ตลอดมา ส่งเสริมและสนบัสนุนทาํใหผู้ว้จิยัประสบความสาํเร็จในทุกอยา่งกา้วของชีวติ  

 

วนิดา อ่อนละมยั 
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บทที� < 

 

บทนํา 

 

1.1 ที�มาและความสําคญัของปัญหา 

 

การท่องเที�ยวโลกในศตวรรษที� 21 ให้ความสําคญักบัการจดัการการท่องเที�ยวเพื�อให้เกิด

ความย ั�งยืน โดยยึดหลกัการสําคญั 4 ประการ คือ 1) การดาํเนินกิจกรรมการท่องเที�ยวในขอบเขตที�

สามารถรองรับของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ของชุมชนจะมีได้ 2) ความตระหนักในกิจกรรมการท่องเที�ยวที�จะมีผลกระทบต่อชุมชน  

ขนบธรรมเนียม วฒันธรรม  ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนอนัเป็นเอกลกัษณ์และอตั

ลกัษณ์ของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของเจา้บา้นและผูม้าเยือนต่อกิจกรรมการท่องเที�ยว 4) การเชื�อม

ร้อยประสานความจาํเป็นต่อการพฒันาทางเลือกของชุมชนและกาํหนดแผนงานทางเศรษฐกิจ การ

ดาํรงอยูข่องชุมชนและการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�นอยา่งย ั�งยนื  

การท่องเที�ยวถือเป็นแหล่งรายไดห้ลกัที�สําคญัของประเทศไทย ทั@งนี@ เนื�องมาจากประเทศ

ไทยมีทรัพยากรการท่องเที�ยวที�หลากหลาย และมีชื�อเสียงทางดา้นการท่องเที�ยวมายาวนาน แต่หาก

เมื�อทาํการศึกษาและพิจารณาดูจะพบว่ามีทรัพยากรการท่องเที�ยวเพียงบางประเภทเท่านั@นที�มี

ศกัยภาพในการสร้างรายไดใ้หก้บัประเทศ โดยทรัพยากรการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมของไทยจดัวา่

มีมากเป็นอนัดบั 3 ของภูมิภาคเอเชีย (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย,  2552: 8) รวมไปถึงนโยบาย

ต่างๆล้วนให้ความสําคัญกับวฒันธรรม โดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที�

สนับสนุนส่งเสริมให้มีการนํามรดกทางวฒันธรรมมาปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวและให้เกิด

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ�มคุณค่าใหก้บัมรดกวฒันธรรม  

วรรณกรรมทอ้งถิ�นส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นมุขปาฐะ จึงจดัเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�จบั

ตอ้งไม่ได ้ตามหลกัการแบ่งขององคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ ที�จดั

ให้มุขปาฐะเป็นมรดกวฒันธรรมประเภทที�จบัตอ้งไม่ได ้ (Intangible Cultural Heritage) เกี�ยวเนื�อง

กบัภูมิปัญญา ทรัพยสิ์นทางปัญญา ความเชื�อ พฤติกรรม หรือวิถีชีวิต (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 
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7���) ซึ� งมุขปาฐะเป็นลักษณะการบอกเล่าเรื� องราวต่างๆ ต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน เช่น 

นิทานพื@นบา้น เพลงพื@นบา้น ปริศนาคาํทาย วรรณกรรมทอ้งถิ�น โดยเกิดจากผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน ที�

เรียกว่า ปราชญ์ชาวบา้น หรือผูรู้้พื@นบา้นสร้างขึ@นเพื�อตอบสนองความตอ้งการของสังคม มีสาระ

ความรู้ คติสอนใจ และความบนัเทิง ถ่ายทอดผา่นรุ่นหนึ�งสู่รุ่นหนึ�ง กระทั�งนาํมุขปาฐะมาจดบนัทึก

จึงกลายเป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์ เพื�อใชเ้ป็นบทในการขบัร้อง การอ่าน การแสดง แพร่กระจายไป 

เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพสังคม วฒันธรรม ประเพณีของแต่ละภูมิภาคจนเป็นมรดกทางวฒันธรรม

ที�มีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตของคนในทอ้งถิ�น วรรณกรรมจึงสามารถเชื�อมโยงกบัประเพณีชีวิต

ของผูค้นในทอ้งถิ�นตั@งแต่เกิดจนตาย ไม่วา่จะเป็นในงานศพ งานบุญประเพณี จากการเล่าสู่กนัฟัง

กลายเป็นหลักคาํสอนที�ใช้ในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั เพราะวรรณกรรมทอ้งถิ�นส่วนใหญ่จะ

สอดแทรกหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ความดี ความชั�ว คุณธรรม จริยธรรม (ธวชั ปุณโณทก, 

7�77; วาทิน ศานติ|สันติ, 7���) 

นิทานพื@นบา้นสินไซ หรือวรรณกรรมสินไซ เป็นวรรณกรรมทอ้งถิ�นอีสานที�มีอิทธิพลต่อ

ผูค้นในชุมชนสองฝั�งโขงตั@งแต่สมยัที�ไม่มีการแบ่งแยกพื@นที�ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นขอบเขตของ

ประเทศใด (ทรงวิทย ์พิมพะกรรณ์ และชายสะหมุด จาํปาอุทุม, 7���) วรรณกรรมสินไซนอกจาก

จะเป็นมุขปาฐะที�มีเสน่ห์ มีความโดดเด่นของภาษา เนื@อหา สํานวนโวหาร มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ 

และยงัทรงคุณค่าในเรื�องความรู้ของศาสตร์ต่างๆ  เช่น ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ 

สังคม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวฒันธรรม แฝงไปดว้ยหลกัธรรมที�เสนอผา่นตวัละครได้

อย่างลงตัว (ชอบ ดีสวนโคก, 7��7) ยงัมีร่องรอยทางวฒันธรรมที�เป็นรูปธรรมที�สําคัญและ

ทรงคุณค่า ทั@งเป็นการร้องลาํ เทศน์แหล่ หนงัประโมทยั ภาพจิตรกรรมการฝาผนงัในวดั การแสดง

หมอลาํ บทเรียน หนงัสือนิทาน เสาไฟประดบัถนน (ทรงวทิย ์พิมพะกรรณ์, 7��<) 

เรื�องราวของวรรณกรรมสินไซวา่ดว้ยเรื�องการเดินทางของ “สินไซ” สังข ์และสีโห พี�นอ้ง

ต่างมารดา เพื�อนาํตวัพระนางสุมณฑาผูซึ้� งเป็นอากลบัมายงันครเบ็งจาล ใจความสําคญัของเรื�องจะ

ว่าด้วยความกตญั�ู กล้าหาญ เสียสละ และความสามคัคี ของสินไซ สังข์ และสีโห ทั@งการใช้

สติปัญญา ไหวพริบในการคิดแกไ้ขปัญหาและต่อสู้กบัสิ� งชั�วร้ายจนประสบผลสําเร็จ รวมถึงยงั

สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี และแฝงไปดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา

มากมาย ซึ� งถือเป็นเสน่ห์ที�สําคัญของวรรณกรรมสินไซ เรื� องราวมีหลายอรรถรส ทั@ งความ

สนุกสนานทางโลก และคติธรรมทางธรรม สามารถดึงดูดใจนักท่องเที�ยวและนาํไปเสริมสร้าง

มูลค่าเพิ�มทางการท่องเที�ยวได ้ 

และหลกัฐานเชิงประจกัษที์�สามารถใชเ้ป็นสิ�งดึงดูดใจสําหรับการท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก

คือ ร่องรอยทางศิลปกรรมที�ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั@งนี@
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การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานจงัหวดัขอนแก่น ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและศกัยภาพของ

วรรณกรรมสินไซ จึงได้มีการจัดทําเส้นทางท่องเที�ยว “เยือนสิมชมศิลป์อีสาน” เพื�อชวน

นกัท่องเที�ยวชื�นชมเสน่ห์งานศิลป์ผา่นฮูปแตม้และสถาปัตยกรรมโบราณ บนเส้นทางเรียนรู้อู่อารย

ธรรม ณ ใจกลางอีสาน  เป็นเส้นทางแนะนาํอนัเปี� ยมดว้ยคุณค่าที�จะนาํพาผูม้าเยือนไปสัมผสักบั

ความน่าสนใจของศิลปวฒันธรรมอีสานที�สะทอ้นผ่านงานศิลป์ที�ปรากฏอยู่ตามสิมสําคญัจาํนวน  

4<  แห่งในพื@นที�ใจกลางอีสาน  บริเวณ 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

กาฬสินธ์ุ (ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานขอนแก่น, 2555)  

แต่ปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของภาคชุมชนในการจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยวนั@นยงัมีนอ้ย

มากและยงัขาดการบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน ทั@งใน

ดา้นความร่วมมือและการส่งเสริมสนบัสนุน รวมถึงหนา้ที�และบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ซึ� ง เป็นเรื� องสําคัญสําหรับการท่องเที�ยวที� มีมรดกวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื�อน 

นอกจากนั@นแลว้ความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวยงัมี

ความสําคญัต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ดงันั@นจึงมีการศึกษาเรื�องแนวทางในการ

ปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทั@งนี@ เพื�อรวบรวม

ขอ้มูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  ศึกษาความ

คิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม รวมทั@ง

ศึกษาความคิดเห็นของผูภ้าครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม ทั@งนี@ เพื�อเสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทาง

ศิลปวฒันธรรมบนฐานภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและการสร้างมูลค่าเพิ�มจากมรดกวฒันธรรม ตามหลกัการ

การจดัการการท่องเที�ยวเพื�อความย ั�งยนื 

  

1.2 คาํถามการวจิัย 

 

1.2.1 แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

ควรเป็นอยา่งไร 

 

 

 

 



17 

 

<.@ วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.3.1 เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

1.3.2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

1.3.3 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

1.3.4 เพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

 

<.E ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื'นที�  

เฉพาะพื@นที� 3 จงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั

มหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด ซึ� งเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ (การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานขอนแก่น, 7���) ซึ� งมีดงัต่อไปนี@  

1.4.1.1 วดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.1.2 วดัสนวนวารีพฒันาราม ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่

จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.1.3 วดัสระบวัแก้ว ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเม็ก อาํเภอหนองสองห้อง  

จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.1.4 วดัโพธาราม ชุมชนบ้านดงบัง ตําบลโพธาราม อําเภอนาดูน จังหวัด

มหาสารคาม 

1.4.1.5 วดัจักรวาลภูมิพินิจ ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน  

อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็  

 

 

 



18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1.1 แผนที�แสดงขอบเขตดา้นพื@นที� 

 

1.4.2 ขอบเขตเชิงเนื'อหา 

ศึกษาเฉพาะความคิดเห็นของชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวสิาหกิจในพื@นที�  3 จงัหวดั  

 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 ศึกษาในช่วงระหวา่งเดือนสิงหาคม – เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2557 

 

1.4.4 ขอบเขตด้านประชากร 

1.4.4.1 ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.4.2 ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

1.4.4.3 ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเมก็ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 

 

1.4.1.4 ชุมชนบา้นดงบงั ตาํบลโพธาราม อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

ชุมชนบ้านสา

ชุมชนบ้านหัว

ชุมชนบ้าน 

ื�

ชุมชนบ้านวัง

ชุมชนบ้านดงบัง 
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1.4.4.5 ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ 

จงัหวดัร้อยเอด็  
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ภาพที� 1.2  กรอบแนวคิดวิจยั

6 

- สาํรวจขอ้มูลภาคสนาม 

 (Field Survey) 

 - สมัภาษณ์ประชาชนในพื@นที�(In-

depth interview) 

-
- ใชก้ารทบทวนวรรณกรรม   

เชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Review) 

ประชาชนในชุมชน 

ใชแ้บบสมัภาษณ์กึ�งมีโครงสร้าง (Semi-Structurred Interview แใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิ 

เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็น 

และวิธีการศึกษาความคิดเห็น 

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

� ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

�  ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

� ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

� ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

� ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

� ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

� ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

� ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

� ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ใชก้ารวิเคราะห์เชิงวิพากษ ์(Critical Analysis) 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
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1.4.6 ข้อจํากดัของงานวจัิย  

งานวิจยัเรื�องแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม มีขอ้จาํกดัคือ ระยะเวลาในการศึกษาไม่เพียงพอทาํให้สามารถทาํการศึกษาไดเ้พียง

ดา้นเดียวคือ ความคิดเห็นของชุมชนเป็นหลกั (Supply) และมีขอ้แนะนาํคือ ควรมีการศึกษาดา้น

ความคิดเห็นของนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม (Demand) ต่อไป 

 

1.5 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 

1.5.1 ประโยชน์ทางวชิาการ 

1.5.1.1 นําเสนอรายงานต่อการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวดั

ขอนแก่น วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น ชุมชนทอ้งถิ�น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน

อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

1.5.1.2 ชุมชนเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมสามารถนาํแนวทางการปรับใช้

วฒันธรรมในรูปแบบที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 

1.5.1.3 หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั@งหมดสามารถนาํผลการวิจยัไปใช้ในการกาํหนด

แผนปฏิบติัการดา้นโครงการ/กิจกรรมเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมรูปแบบอื�นๆ ไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและเหมาะสม 

 

1.5.2 ประโยชน์ต่อหน่วยงานที�นําผลการวจัิยไปใช้ 

1.5.2.1 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น 

1.5.2.2 วฒันธรรมจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็ 

1.5.2.3 ชุมชนทั@ง 5 ชุมชน หรือชุมชนและประชาชนทั�วไปในจงัหวดัขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอด็ 

1.5.2.4 การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานจงัหวดัขอนแก่น 

1.5.2.5 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นๆที�มี

ส่วนเกี�ยวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เป็นตน้ 

1.5.2.6 สถาบนัการศึกษาภาครัฐและเอกชนที�เปิดสอนหลักสูตรการจดัการการ

ท่องเที�ยว 
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บทที� 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 

การศึกษาเรื� อง “แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม” งานวิจยันี@ ไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และ

งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงันี@  

2.1 แนวคิดการท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

2.2 แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

2.3 แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็นและวธีิการศึกษาความคิดเห็น 

2.4 แนวคิดการปรับใชว้ฒันธรรมกบัการท่องเที�ยว 

2.5 แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใชว้รรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

2.1 แนวคดิการท่องเที�ยวในปัจจุบัน 

 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที�ยว 

การท่องเที�ยวถือเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตของมนุษย ์เพราะการท่องเที�ยวเป็นกิจกรรมที�ช่วยให้

ผ่อนคลาย ทาํเกิดความรู้สึกอิสระ ไดใ้ช้ชีวิต และไดใ้ช้เวลาว่างที�มีเพื�อจุดประสงค์อย่างใดอย่าง

หนึ�ง ทั@งนี@ ขึ@นอยูก่บัแต่ละบุคคลที�แตกต่างกนัออกไป  

จากการให้ความหมายของการท่องเที�ยว ขององค์การท่องเที�ยวโลก (World Tourism 

Organization : UNWTO) วา่หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที�อยูอ่าศยัปกติไปยงัที�อื�นเป็นการ

ชั�วคราว (ระยะเวลาไม่เกิน1 ปี ติดต่อกนั) เป็นการเดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื�อการพกัผอ่น ติดต่อ

ธุระหรือวตัถุประสงค์อื�นใดที�ไม่ใช่เพื�อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ และจากการศึกษา

ความหมายของการท่องเที�ยวปรากกฎว่าโดยส่วนมากมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายที�

องค์การท่องเที�ยวโลกได้กล่าวไว ้และโดยรวมพอสรุปได้ว่าการท่องเที�ยวมีลกัษณะคือ 1) การ
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เดินทางจากที�หนึ� งไปยงัอีกที�หนึ� งเป็นการชั�วคราว 2) เป็นการเดินทางที�เกิดจากความตอ้งการและ

ความสมคัรใจของผูเ้ดินทาง3) มีวตัถุประสงค์ในการเดินทาง หรือมีจุดมุ่งหมายในการเดินทางเพื�อ

การพกัผอ่น หาความเพลิดเพลินใจ การเยี�ยมญาติ แมก้ระทั�งการศึกษา หรือการชมกีฬาหรือกิจกรรม

นนัทนาการต่างๆ4) ทั@งนี@การเดินทางตอ้งไม่ใช่เพื�อประกอบอาชีพ หารายได(้สุวฒัน์ จุธากรณ์และจ

ริญญา เจริญสุขใส, 2544; ไพฑูรย ์พงศะบุตร และวิลาสวงศ ์พงศะบุตร, 2542 และวรรณา วงษว์า

นิช, 2539 ) 

 

2.1.2 การท่องเที�ยวในปัจจุบัน 

การท่องเที�ยวในปัจจุบนัไดมี้แนวคิดและการพฒันาทั@งรูปแบบ กิจกรรมการท่องเที�ยวไป

จากเดิม ทั@งนี@พฒันาไปตามลกัษณะการใชชี้วติและความสนใจของผูค้นในปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ จึง

เกิดรูปแบบการท่องเที�ยวมากมาย ยกตวัอยา่งเช่น 

2.1.2.1 Going Local การท่องเที�ยวที�มีรูปแบบคล้ายกบัการท่องเที�ยวชนบท ที�

นกัท่องเที�ยวสามารถเดินทางไปท่องเที�ยวตามพื@นที�ต่างๆในชนบทหรือในเมืองที�มีแหล่งท่องเที�ยว

และกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เกี�ยวกบัวถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องผูค้น และสิ�งที�ผูค้นในชนบททาํกนัใน

พื@นที�นั@นๆ ซึ� งลกัษณะกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที�ยวที�นกัท่องเที�ยวกลุ่มนี@ ตอ้งการจะไม่เป็นที�

รู้จักและไม่เป็นที�นิยมของนักท่องเที�ยวทั�วๆไป (ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558) ยกตัวอย่างการ

ท่องเที�ยวประเภทนี@ ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ� งไดน้าํเสนอกิจกรรมการท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัความ

เป็นอยูข่องผูค้น เช่น การเตน้รํา การเล่นดนตรี การเล่นสเก็ตของกลุ่มวยัรุ่นในเมือง การนั�งรถมา้ชม

เมือง การรับประทานอาหารทอ้งถิ�น เป็นตน้ ซึ� งกิจกรรมเหล่านี@ จะไม่ไดบ้รรจุไวใ้นโปรแกรมการ

ท่องเที�ยวทั�วไป แต่นกัท่องเที�ยวจะสามารถสัมผสัความเป็นทอ้งถิ�นไดจ้ากการเขา้มาท่องเที�ยวใน

ชุมชนทอ้งถิ�น โดยระหว่างการท่องเที�ยวจะมีมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�นเป็นผูน้าํเที�ยว และสร้างความเป็น

มิตรระหว่างนกัท่องเที�ยวและผูค้นในทอ้งถิ�น (ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558: 38)และในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ได้มีการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว Going Local โดยสร้างภาพลกัษณ์ให้

นกัท่องเที�ยวทาํตวัใหก้ลมกลืนกบัคนในทอ้งถิ�นทั@งการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การใชชี้วิต 

และมีแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยว Going Local 5 ดา้น ที�น่าสนใจดงันี@  

1) Sleeping Like a Local โรงแรมที�พกัแบบชนบท ที�มีการออกแบบ และ

ลกัษณะการอาศยัที�เหมือนกบัคนในทอ้งถิ�น โดยนกัท่องเที�ยวจะตอ้งช่วยเหลือตวัเองทุกอยา่งไม่มี

คนคอยใหบ้ริการ 
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2) Travel Like a Local การเดินทางโดยรถในทอ้งถิ�น และเดินทางไปกบั

คนในทอ้งถิ�น 

3) Be active Like a Local การทาํกิจกรรมเหมือนกบัคนในทอ้งถิ�น เช่น ปั�น

จกัรยานท่องเที�ยว เล่นสกี พายเรือ เดินทกัทายกบัผูค้นในทอ้งถิ�นตามสถานที�ต่างๆ 

4) Enjoy Like a Local ทาํตวัให้มีความสุขเหมือนคนในทอ้งถิ�น โดยการ

เดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆที�ชุมชนจดัขึ@น 

5) Eat and Drink Like a Local ส่งเสริมการรับประทานอาหารทอ้งถิ�น โดย

ใชว้ตัถุดิบที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น 

ซึ� งจากการศึกษารูปแบบการท่องเที�ยว Going Local ทั@งในความหมาย รูปแบบ

กิจกรรมการท่องเที�ยว จากตวัอยา่งทั@ง 2 ประเทศ พบวา่ประเทศไทยก็มีการท่องเที�ยวในรูปแบบที�

คลา้ยคลึงกนัคือ เป็นการท่องเที�ยวโดยชุมชน ที�อาศยัพื@นที�ท่องเที�ยวอยู่ในชุมชนเป็นหลกั และมี

กิจกรรมท่องเที�ยวให้นกัท่องเที�ยวไดร่้วมศึกษากบัชุมชน แต่ทั@งนี@ทรัพยากรการท่องเที�ยวจะสร้าง

ความแตกต่างและดึงดูดใจแก่นักท่องเที�ยว และกระบวนการจดัการการมีส่วนร่วมของผูค้นใน

ชุมชนจะเป็นสิ�งสาํคญัที�จะทาํใหเ้กิดการท่องเที�ยวที�ย ั�งยนืในลกัษณะนี@ได ้ 

2.1.2.2 Extreme Tourismหรือบางครั@ งเรียกการท่องเที�ยวแนวนี@ว่า Shock Tourism 

เป็นการท่องเที�ยวแบบผจญภยัสุดขั@ว ที�เกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของกลุ่มชนชั@นสูงหรือชนชั@น

กลาง และความตอ้งการเรียนรู้ตวัเองเป็นสําคญั นกัท่องเที�ยวกลุ่มนี@ มีความเชื�อที�วา่การเดินทางไป

สัมผสัวฒันธรรมอื�นที�มีความดั@งเดิมกวา่ เก่าแก่กวา่ ธรรมชาติบริสุทธิ| กวา่และปราศจากเทคโนโลยี

ใหม่ๆจะทาํให้ได้รับบทเรีนที�สามารถช่วยให้กลับคืนสู่ตวัตนที�แท้จริงของตนเองได้ และการ

เดินทางลกัษณะนี@มกัจะทาํใหไ้ดเ้รื�องราว ภาพถ่าย และของที�ระลึกที�เหนือกวา่ปกติทั�วไป  ซึ� งทาํให้

นกัท่องเที�ยวเกิดความภาคภูมิใจเป็นพิเศษ จนมีนกัวิชาการบางท่านเรียกการท่องเที�ยวลกัษณะนี@ว่า 

Trophy Tourism  ปัจจุบนัได้รับความนิยมมากขึ@น โดยเกี�ยวขอ้งกบัการเดินทางไปยงัสถานที�

อนัตราย ป่า เขา ถํ@า ทะเลทราย หรือประเทศที�มีสงคราม รวมไปถึงการเขา้ร่วมงานประเพรีเทศกาล

แปลกๆของทอ้งถิ�น การเดินทางเพื�อไปร่วมทาํกิจกรรมกีฬาหรือการออกกาํลงักายที�เป็นแนวเอ็กซ์ต

รีม ตวัอยา่งExtreme Tourism ที�ไดรั้บความนิยม เช่น ทวัร์เมืองเชอร์โนบิล เดินขา้มสะพานไมบ้น

ภูเขาหวัซาน การกระโดดร่ม กระโดดบนัจีจมัพ ์ขี�จกัรยานทางวิบาก ขบัรถแข่งความเร็วสูง(ปรัชญา

กรณ์ ไชยคช, 2558: 36) จากการศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวแบบ Extreme Tourism ในประเทศไทย

มีบา้งแต่ยงัไม่ถึงขั@นการผจญภยัสุดขั@วเหมือนต่างประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น การล่องแก่งวิบาก ปีนเขา
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หรือหนา้ผาจาํลอง กระโดดหนา้ผา โหนสลิง เป็นตน้ ซึ� งถือวา่มีศกัยภาพที�จะพฒันาต่อไป แต่ทั@งนี@

สิ�งที�ตอ้งใหค้วามสาํคญัมากที�สุดคือ ความปลอดภยัต่อชีวติของนกัท่องเที�ยว 

2.1.2.3 Black Tourism หรือชื�อเดิมที�รู้จกักนัดีคือ Dark Tourism หรือ Grief 

Tourism เป็นการท่องเที�ยวในดา้นมืดของมนุษยห์รือการท่องไปในความโศกเศร้าของผูอื้�นและบาง

กรณีของนกัทองเที�ยวเอง เป็นการท่องเที�ยวไปในสถานที�ที�เกิดหายนะ ความตายที�ร้ายแรงไม่วา่จะ

กบัผูค้นหรือสถานที� ซึ� งจะคลา้ยกบัการท่องเที�ยวในสถานที�ที�เคยเกิดสงครามอยา่ง War Tourism

ยกตวัอยา่ง การท่องเที�ยวที�ปราสาทเอดินบะระ ในประเทศสกอตแลนด ์ที�ซึ� งเคยเป็นที�คุมขงันกัโทษ

และเฉลยศึก พิพิธภณัฑเ์มืองฮาเพอร์ เฟอรี เมืองที�เกิดสงครามกลางเมืองและถูกทิ@งร้างไวใ้นอเมริกา 

เป็นตน้(ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558: 62) 

แต่อยา่งไรก็ตาม War Tourism ที�ไดรั้บความนิมในอดีตวา่เป็นการไปท่องเที�ยวไป

เพื�อการเรียนรู้เรื�องราวในอดีตที�โหดร้าย แต่ยงัไม่ใช่แบบเดียวกนักบั Black Tourism ในปัจจุบนัที�

นกัท่องเที�ยวไปเพื�อเป็นส่วนหนึ� งของสงคราม เสมือนไดอ้ยูใ่นเหตตุการณ์จริง ซึ� งตลาดท่องเที�ยว 

Black Tourism มีอตัราการเติบโตแบบคงที� ยกตวัอย่างช่น จุดชมวิวที�ราบสูงโกลาน ซึ� งเป็นพื@นที�

ชายแดนระหว่างอิสราเอลกบัซีเรียที�สามารถมองเห็นการสู้รบกนัของสงครามกลางเมืองในซีเรีย 

เป็นตน้ซึ� งจากการศึกษาพบว่าการท่องเที�ยวในลกัษณะนี@ ยงัไม่มีในประเทศไทย ทั@งนี@ อาจเพราะ

พื@นฐานทางวฒันธรรม และความเป็นเมืองพุทธ อยา่งไรก็ตามการท่องเที�ยวลกัษณะนี@ไม่ใช่เพียงเพื�อ

มองดูความเสียหายของโศกนาฏกรรม แต่มีผลต่อจิตใจขา้งในคือ นกัท่อเที�ยวจะรู้สึกวา่ตวัเองโชคดี

ที�ไม่ตอ้งประสบเหตุเช่นนั@นและสิ�งที�สาํคญัที�สุดของการท่องเที�ยวประเภทนี@ คือ ความปลอดภยัของ

นกัท่องเที�ยว 

2.1.2.4 Hip Tourism  (ปรัชญากรณ์ ไชยคช, 2558: 32)เป็นกระแสอนัเนื�องมาจาก

รูปแบบการบริโภคของผูค้นในปัจจุบนัที�มีความเจาะจงมากยิ�งขึ@น ลกัษณะที�ชดัเจนของกลุ่มอิปส

เตอร์ คือ การต่อตา้นแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่มีแนวคิดไปทางเสรีนิยม กลุ่มรากหญา้หรือชายขอบ

ของสังคม ตา้นกระแสทุนนิยมหนัไปพึ�งเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจชุมชน ต่อตา้นเทคโนโลยีหนัไปใช้

ชีวิตแบบ Slowness ต่อตา้นแฟชั�นสมยันิยมไปหาแฟชั�นประเภทวินเทจ สินคา้มือสอง การแต่งตวั

เรียบง่ายหรือถึงขั@นไม่สนใจแฟชั�น และต่อต้านป็อปคัลเจอร์มาสนใจหนังนอกกระแสหรือ

วรรณกรรมทางเลือก  

ในดา้นธุรกิจโรงแรมจะเห็นการปรับตวัเพื�อรองรับนกัท่องเที�ยวกลุ่มฮิปสเตอร์คือ 

การตกแต่งหอ้งพกัในรูปแบบที�เรียบง่าย แสดงถึงตวัตนและมีลกัษณะที�เด่นชดั บริการตอ้งเป็นมิตร
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กบัสิ�งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน เช่น ใช้ผา้ไม่ฟอกยอ้ม สบู่และแชมพูสมุนไพรจากทอ้งถิ�น 

รวมไปถึงการเสิร์ฟอาหรปลอดสารพิษ ออร์แกนิค อาหารทอ้งถิ�น และที�น่าสนใจคือ มีการจดัทาํ

แผนที�สําหรับเดินเท้าหรือปั�นจักรยานบริเวณใกล้เคียงโรงแรม ส่วนในด้านธุรกิจท่องเที�ยว

จุดมุ่งหมายใหม่สําหรับนักท่องเที�ยวกลุ่มฮิปสเตอร์คือ ระแวกที�อยู่อาศยัที�เติบโตขึ@นมาใหม่ เป็น

เมืองที�ไม่ใหญ่และไม่ใช่เมืองหลวงที�มีนกัท่องเที�ยวมากมาย ลกัษณะเมืองจะตอ้งมีสไตล์ที�ชดัเจน 

เรียบง่าย มีร้านอาหารสไตลว์นิเทจ มีร้านกาแฟเล็กๆเมนูอาหารทอ้งถิ�นที�คดัสรรอยา่งดี มีกิจกรรมที�

เอื@ อกับความเป็นฮิปสเตอร์ เช่น เส้นทางวิ�งจ็อกกิ@ ง เส้นทางปั� นจักรยาน ถนนคนเดิน ว ัด 

โบราณสถาน เทศกาลดนตรี พิพิธภณัฑ์ เวทีเสวนา งานบุญทอ้งถิ�น หรือกิจกรรมที�รวมตวัของคน

ในชุมชนและเป็นกิจกรรมที�จดัการโดยชุมชนเพื�อคนทอ้งถิ�นโดยเฉพาะ จุดประสงค์หลกัของการ

เดินทางท่องเที�ยวของกลุ่มอิปสเตอร์ไม่ใช่เพียงเพื�อการพกัผอ่นหยอ่นใจ แต่ยงัเพื�อคน้หาและเชิดชู

คุณค่าบางอยา่งในทอ้งถิ�น  

2.1.2.5 Creative Tourism หรือการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที�ยวใน

ปัจจุบนั ที�ได้รับความสนใจในวงกวา้ง โดยเน้นย ํ@าและให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมในการ

สร้างสรรค์กิจกรรม มีเรื� องของความสัมพนัธ์ระหว่างนักท่องเที�ยวและชุมชน การเรียนรู้ที�ให้

ประสบการณ์แทจ้ริง ไดเ้รียนรู้และคน้หาศกัยภาพของตนเอง การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคจึ์งเปรียบ

เหมือนกับการประสบความสําเร็จในการปฏิบติัภารกิจที�เต็มไปด้วย ความรู้ คุณค่า และความ

ประทบัใจ สร้างขึ@นโดย Crispin Raymond และ Greg Richards มีที�มาและไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก

การเดินทางท่องเที�ยว ในช่วงปี พ.ศ.7�?7-7�?< ของลูกสาว Crispin Raymond ที�เขียนเล่าเรื�องราว 

ประสบการณ์น่าประทบัใจของตนขณะเดินทางท่องเที�ยวในเอเชีย คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย 

และออสเตรเลีย โดยประสบการณ์ท่องเที�ยวของเธอคือการเขา้เรียนนวดแผนไทยที�จงัหวดัเชียงใหม่

หลายสัปดาห์ ก่อนจะเขา้เรียนรู้การทาํอาหารมงัสวิรัติที�บาหลี อินโดนีเซีย และการอบรมระยะสั@ น

เกี�ยวกบัการเป็นผูดู้แลฝงูแกะและปศุสัตวใ์นออสเตรเลีย 

Crispin Raymond และ Greg Richards จึงร่วมกนักาํหนดและให้คาํนิยามการ

ท่องเที�ยวแนวใหม่นี@ วา่ Creative Tourism หมายถึง การท่องเที�ยวซึ� งมอบโอกาสให้กบัผูเ้ดินทางใน

การพัฒนาศักยภาพ การสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

ประสบการณ์จริงที�เป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของพื@นที�เป้าหมายที�ไดท้่องเที�ยวลกัษณะของการ

ท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคมี์ดงันี@  
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1) ผูท้่องเที�ยวและเจา้บา้นมีความผูกพนัระหว่างกนั (Each Engaging the 

Other) 

2) ก า ร แ ล ก เ ป ลี� ย น เ รี ย น รู้ ข้ า ม ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ( Cross-Cultural 

Engagement/Cultural Experience) 

3) มีความเขา้ใจอย่างลึกซึ@ งทางวฒันธรรมของพื@นที�ที�ท่องเที�ยว (Spirit of 

Place/ Deep Meaning/ Understanding of the Specific Cultural of the Place) 

4) ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม (Hands - on Experience) 

5) มีการแลกเปลี� ยนข้อมูลระหว่างกัน/ส่งผ่าน-ส่งต่อประสบการณ์ 

(Exchange Information/Transformation and Transformative Experience) 

6) เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม (More Participate than Observe) 

7) นกัท่องเที�ยวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรคข์องตนเองและมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Co - Creating Tourism Experience) 

8) ความจริงแทท้ั@งในกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์, ประสบการณ์จริง 

(Authentic Both Process and Product/Genuine Experience) 

9) จดจาํ ประทบัใจ เขา้ใจ (Memorable/ I hear and I Forget, I See and I 

Remember, I Do and I Understand) 

10) การท่องเที�ยวแบบจาํเพาะเจาะจง (Tailor - Made Approach) 

ซึ� งจากการศึกษาพบว่า การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นลักษณะการท่องเที�ยวที�

เหมาะกบัทรัพยากรทางการท่องเที�ยวของไทยเป็นอยา่งดี และยงัเป็นการท่องเที�ยวที�ให้ความสําคญั

กบัชุมชนทอ้งถิ�น รวมถึงความสัมพนัที�ดีระหว่างนักท่องเที�ยวและชุมชน เปิดโอกาสให้เกิดการ

เรียนรู้ร่วมกนัผ่านกิจกรรมการท่องเที�ยว โดยมีทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็นหลกัในการประกอบ

กิจกรรม ยกตวัอยา่งการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคที์�จงัหวดัเลย ที�มีการส่งเสริมเรื�องของการทาํผา้ห่ม

นวมและเปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวเขา้ไปมีปรระสบการณ์ร่วมกบัชุมชนในการเรียนรู้วิธีการทาํ

และสร้างผลงานร่วมกนั 

จากการศึกษาพบวา่ การท่องเที�ยวในปัจจุบนัเป็นการท่องเที�ยวเชิงแนวคิดในแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม (Cultural Based Tourism) เป็นการท่องเที�ยวรูปแบบใหม่ที�นกัท่องเที�ยว

สามารถที�จะจดัรูปแบบการท่องเที�ยวไดห้ลากหลาย ขึ@นอยูก่บัความพึงพอใจและความสนใจในแต่

ละบุคคล โดยมีเฉพาะเจาะจงมากขึ@นตามลกัษณะการใชชี้วติและกระแสนิยมทางสังคม และจากการ



28 

 

สังเกตพบวา่จุดมุ่งหมายในการท่องเที�ยวปัจจุบนัจะใกลชิ้ดและใหค้วามสาํคญักบัชุมชนทอ้งถิ�นมาก

ขึ@นทั@งในเรื�องของการทาํกิจกรรมการท่องเที�ยว และการจดัการการท่องเที�ยวที�ตอ้งเกิดขึ@นจากการ

จดัการของชุมชนเป็นหลกั แนวดน้มในลกัษณะนี@จะส่งผลดีต่อชุมชนในดา้นการพฒันาสังคมและ

วฒันธรรทอ้งถิ�นให้แข็งแรง และยงัเป็นช่องทางในการสืบสานมรดกวฒันธรรม และที�สําคญัการ

เขา้มาท่องเที�ยวของนกัท่องเที�ยวจะช่วยกระตุน้เตือนความสํานึกรักวฒันธรรมของคนในทอ้งถิ�น

ดว้ยกนัเองอีกดว้ย 

 

2.2 แนวคดิการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมาจากแนวคิดที�จะพยายามใช้ทรัพยากรเพื�อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เป็นแนวคิดทางการท่องเที�ยวที�ไดรั้บการตอบสนองอย่างดีสําหรับประเทศไทย 

เพราะเป็นแนวคิดการท่องเที�ยวที�เหมาะสมกับทรัพยากรทางการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมของ

ประเทศไทยที�มีความโดดเด่น งดงาม หลากหลาย และมีความสมบูรณ์ในเรื�องของความสวยงาม  

และยงัเป็นการท่องเที�ยวที�คาํนึงผลกระทบที�จะเกิดอยา่งรอบดา้น ทั@งทางดา้นธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

สังคมและวฒันธรรม รวมถึงชุมชนด้วย การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจึงมีบทบาทเพื�อเป็นตัว

ขบัเคลื�อนมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัสังคมเป็นหนึ�งวธีิการในการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม มรดก และ

ประวติัศาสตร์ของทอ้งถิ�น และทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนวฒันธรรมจากการทาํกิจกรรมร่วมกนัของ

นกัท่องเที�ยวและคนในทอ้งถิ�น รูปแบบการท่องเที�ยวให้ความสําคญักบัองค์ความรู้และภูมิปัญญา

ของผูค้นที�สั�งสม สืบสาน ภายใตเ้งื�อนไขของพื@นที�และบริบทของสังคมวฒันธรรม ซึ� งหมายรวมไป

ถึงการให้ความสําคญักบัประวติัศาสตร์และพฒันาการของชุมชน เป็นกลไกอยา่งหนึ�งที�เขา้มาช่วย

เสริมความเขม้แข็งทางจิตวิญญาณของชุมชน เพื�อสร้างความภาคภูมิใจและสํานึกร่วมของชุมชน 

อนัเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาจากการเรียนรู้ศกัยภาพชองตนเอง จึงเป็นเหตุผลที�ทาํให้

แนวคิดของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไดรั้บการตอบสนองเป็นอยา่งดีทั@งภาครัฐและเอกชนในการ

ตระหนกัถึงการพฒันาการท่องเที�ยวทางเลือกใหม่ที�ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้ม และมีหนทางไปสู่การ

ท่องเที�ยวที�ย ั�งยืน โดยมีหลกัการสําคญัอยู่ 3 ประการหลกัคือ 1) การท่องเที�ยวจะตอ้งก่อให้เกิด

จิตสาํนึกการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มในแหล่งท่องเที�ยว 2) การท่องเที�ยวจะตอ้งสนองตอบความตอ้งการ

ของนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที�ยว ให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ

เรื�องการท่องเที�ยวมากกว่าความสนุกเพลิดเพลินอยา่งเดียว 3)การท่องเที�ยวตอ้งเนน้การมีส่วนร่วม
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ของชุมชนทอ้งถิ�นในการพฒันาการท่องเที�ยว เป็นกระแสความตอ้งการของคนในชุมชนทอ้งถิ�นที�

จะมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว เพื�อเป็นหลกัประกนัให้การพฒันาการท่องเที�ยวเป็นไปใน

ทิศทางที�ถูกตอ้ง และชุมชนทอ้งถิ�นยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที�จะไดรั้บเพื�อให้เกิดการ

กระจายรายไดที้�เหมาะสม 

ขา้งตน้จึงสรุปไดว้่า หลกัการดงักล่าวทาํให้เกิดความตื�นตวัในการพฒันาและเกิดการนาํ

แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไปปรับใช้ในการพฒันาการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ@ น และการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยงัป็นแนวคิดทางการท่องเที�ยวที�สามารถใชใ้นการบริหารจดัการมรดกทาง

วฒันธรรมไดโ้ดยเฉพาะการมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญักบัระบบความหมายและคุณค่าของวิถีวฒันธรรม

มากกวา่มูลค่าทางเศรษฐกิจ และมุ่งอธิบายความหมายของปรากฏการณ์ทางสังคมวฒันธรรมทั@งใน

ระดบัทอ้งถิ�นและในระดบัประเทศ และยงัเชื�อมโยงวฒันธรรมกบับริบททางวฒันธรรมอื�น ไดแ้ก่ 

ภูมิทศัน์วฒันธรรม หรือภูมิธรรมที�ลึกซึ@ งอนัเป็นรากฐานที�สําคญัของการพฒันาทอ้งถิ�นจากการ

เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน  

 

 

2.2.1 ความหมายการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ตามความหมายขององค์การการท่องเที�ยวโลก (World Tourism Organization-UN-

WTO)(2000 อา้งถึงใน วาลิกา แสนคาํ,2545)ที�วา่ การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นการเคลื�อนไหว

ของผูค้นที�เกิดขึ@นจากปัจจยักระตุน้ทางวฒันธรรม เช่น การเดินทางเพื�อการศึกษา การเดินทางเพื�อ

ชื�นชมศิลปวฒันธรรม ประเพณี เทศกาล การเข้าเยี�ยมชมอนุสรณ์สถาน การเดินทางเพื�อศึกษา

ขนบธรรมเนียมความเชื�อที�สืบทอดกนัมาของชุมชนทอ้งถิ�น ตลอดจนความเชื�อทางศาสนา และยงัมี

เกี�ยวขอ้งกบัประเด็นของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในทอ้งถิ�นนั@น ซึ� ง McIntoch and Goeldner 

(1986) อธิบายว่า การท่องเที�ยวทางวฒันธรรมมีวตัถุประสงค์ก็เพื�อที�จะสร้างความคุ้นเคยกับ

ประชาชนในทอ้งถิ�นอื�นหรือประเทศอื�นๆ เพื�อที�จะเขา้ใจและซาบซึ@ งต่อวฒันธรรมของประชาชน

เหล่านั@นสาํหรับประเทศไทย กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา (2552:1) ไดใ้ห้คาํนิยามของคาํวา่การ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม หมายถึง การท่องเที�ยวเพื�อชมสิ�งที�แสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท 

พระราชวงั วดั โบราณสถาน โบราณวตัถุ ประเพณี วิถีการดาํเนินชีวิต ศิลปะทุกแขนง และสิ�งต่างๆ

ที�แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองที�มีการพฒันาใหเ้หมาะกบัสภาพแวดลอ้ม การดาํเนินชีวิตของบุคคลใน
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แต่ละยุคสมยั ผูท้่องเที�ยวไดรั้บทราบประวติัความเป็นมา ความเชื�อ มุมมอง ความคิด ความศรัทรา 

ความนิยมของบุคคลในอดีตที�ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบนัผา่นสิ�งเหล่านี@  

 ดังนั@ นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม จึงหมายถึง รูปแบบการท่องเที�ยวที� มีมรดกทาง

วฒันธรรมที�สั�งสม สืบสานมาจากบรรพบุรุษ และผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนาน มีทั@งที�จบัตอ้งได ้

ซึ� งไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนสถานซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของชุมชนและมรดกทาง

วฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ได ้ได้แก่ มุขปาฐะ การแสดง ศิลปะ วิถีชีวิต พิธีกรรม งานรื�นเริง และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น เป็นทรัพยากรการท่องเที�ยวที�สําคญั และมีกิจกรรมการท่องเที�ยวที�สอดคลอ้งกนักบั

ทรัพยากรการท่องเที�ยว เพื�อนาํเสนอความงดงาม อตัลกัษณ์ ศิลปวฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชุมชนทอ้งถิ�น สอดคลอ้ง Kinnaird and Hall(1994: 18-19 ) ที�วา่การท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมสามารถเกิดขึ@นในพื@นที�แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นธรรมชาติ ในเมือง หรือในหมู่บา้นชนบทก็

ได ้การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมตอ้งใหก้ารศึกษาแก่นกัท่องเที�ยว และกิจกรรมจากการท่องเที�ยวตอ้ง

เกื@ อหนุนให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ�น แต่ต้องไม่ทําให้เกิดการซื@ อขาย

วฒันธรรมโดยคนในทอ้งถิ�นผลิตวฒันธรรมขายให้กบันกัท่องเที�ยว การกระทาํดงักล่าวจะทาํให้

วฒันธรรมเปลี�ยนไปอยา่งเลื�อนลอย  

และจากการศึกษาความหมายของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทาํให้เกิดความรู้และพอสรุป

ไดว้า่การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมสามารถแบ่งเป็น 2 ยุค คือ 1) การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยุคสมยั

นิยม เป็นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในยุคแรกท่องเที�ยวในสถานที�ที�มีความเจริญรุ่งเรืองทาง

วฒันธรรม ซึ� งส่วนใหญ่คือแหล่งท่องเที�ยวที� มีมรดกทางวฒันธรรมประเภทที�จับต้องได้ มี

วตัถุประสงคเ์พื�อชื�นชมสิ�งที�แสดงความเป็นวฒันธรรม เช่น ปราสาท พระราชวงั วดั โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ เทศกาล ประเพณี และหมู่บา้นชาวเขา เป็นตน้ และพื@นที�ท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะเป็น

แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นที�นิยมเป็นจุดหมายปลายทางของคนส่วนใหญ่ (ตุย้ ชุมสาย, ม.ล. และญิบพนั 

พรหมโยธี,2547; Xie and Wall,2000)และ 2) การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยุคปัจจุบนั เกิดมาในยุค

หลงัที�เนน้ใหค้วามสนใจพิเศษในเรื�องของมรดกทางวฒันธรรมที�ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เช่น วิถีชีวิต

ความเป็นอยูข่องผูค้นที�ต่างวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม ความเชื�อ มุมมอง ความคิด ความศรัทรา มี

วตัถุประสงคเ์พื�อเรียนรู้ แลกเปลี�ยนประสบการณ์ทางวฒันธรรมระหว่างนกัท่องเที�ยวและเจา้ของ

พื@นที� โดยพื@นที�ท่องเที�ยวส่วนใหญ่จะอยูใ่นชุมชนทอ้งถิ�น ทั@งนี@ เพื�อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ ความ

เขา้ใจ และความซาบซึ@ งตรึงใจในวฒันธรรมของชุมชนนั@นๆ(บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา,2548: 283;  

Reisinger ,1994) 
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2.2.2 หลกัการของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

หลกัการของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มี ? ประการ พอสรุปไดด้งันี@  คือ (บุญเลิศ จิตตั@ง

วฒันา, 7�?�ก: � ) 

2.2.2.4 เป็นการท่องเที�ยวที�มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี�ยวกับความสําคญัและ

คุณค่าประวติัศาสตร์ รวมถึงความเป็นมาของทรัพยากรวฒันธรรมในแหล่งท่องเที�ยวนั@น เพื�อเป็น

ขอ้มูลให้แก่นักท่องเที�ยวในการเพิ�มคุณค่าของประสบการณ์ในการเขา้ชม ในขณะเดียวกนัก็จะ

ก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถิ�น 

2.2.2.2 เป็นการท่องเที�ยวที�มีการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนทอ้งถิ�นให้

เกิดความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร

ของตนดว้ย และไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเที�ยวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจา้งงาน การ

บริการนาํเที�ยว การใหบ้ริการขนส่ง การใหบ้ริการที�พกั การขายสินคา้ที�ระลึก เป็นตน้ 

2.2.2.3 เป็นการท่องเที�ยวที�มีการให้ความรู้แก่นกัท่องเที�ยว เพื�อให้เกิดความเขา้ใจ

ในวฒันธรรมและไดรั้บความเพลิดเพลิน พร้อมทั@งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเที�ยว

ทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

2.2.2.4 เป็นการท่องเที�ยวที�มีการเคารพวฒันธรรมของเพื�อนบา้น หรือของชุมชนอื�น 

รวมทั@งเคารพในวฒันธรรม ศกัดิ| ศรี และผูค้นของตนเองดว้ย 

นอกจากที�กล่าวข้างต้นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยงัมีว ัตถุประสงค์เพื�อแสวงหา

ประสบการณ์ใหม่ๆ อนัประกอบดว้ยการเรียนรู้ การสัมผสั การชื�นชมกบัเอกลกัษณ์ความงดงาม

ของวฒันธรรม คุณค่าทางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอื�น ความแตกต่างทาง

วฒันธรรมของชนต่างสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวตัถุ 

เรื�องราวและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ (บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 9;ตุย้ ชุมสาย, ม.ล. และญิบพนั 

พรหมโยธี, 2527; Philip and Geoffrey, 2000) รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค ความ

เชื�อ ศาสนา จารีตประเพณี (บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 283; Reisinger, 1994) ลว้นแต่เป็นสิ�ง

ดึงดูดใจที�สาํคญัช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมขึ@น 

 

2.2.3 ลกัษณะของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  
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จากลกัษณะของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของ (บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 287 )พอสรุปได ้

5 ประการดงัต่อไปนี@   

2.2.3.1 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ความสําคญักับข้อมูลทางประวติัศาสตร์ 

โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี และยดึหลกัที�วา่ตอ้งอนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรมไว้

ใหดี้ที�สุด เพื�อใหส้ามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลงั 

2.2.3.2 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ความสําคญักบัการจดัการอย่างย ั�งยืนทั@งใน

ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ�งแวดลอ้ม โดยยึดหลกัที�ว่าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มหรือให้

กระทบน้อยที�สุดคาํนึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื@นที�ในทุกๆดา้น และตอ้งดูแลรักษาความ

สะอาดของแหล่งท่องเที�ยวอยูเ่สมอเนน้ในเรื�องอนุรักษว์ฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

2.2.3.3  การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ความสําคญักบัคนในชุมชนทอ้งถิ�นในแง่

สังคมและวฒันธรรม โดยยึดหลักที�ว่าต้องให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที�ยวที�ต้องการศึกษาความ

แตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัหลากหลาย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการการ

ท่องเที�ยวและไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเที�ยว  

2.2.3.4 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ความสําคญักบัการให้ความรู้แก่ผูเ้กี�ยวขอ้ง

ทุกฝ่ายทั@งนกัท่องเที�ยว ผูดู้แลแหล่งท่องเที�ยว ผูป้ระกอบธุรกิจ และประชาชนในทอ้งถิ�น โดยยึด

หลักที�ว่าตอ้งให้ทุกฝายที�เกี�ยวข้องได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที�ยวพร้อมทั@งมี

จิตสาํนึกในการอนุรักษท์รัพยากรการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

2.2.3.5 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมใหค้วามสาํคญักบัการคาํนึงถึงความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที�ยวเพื�อให้นักท่องเที�ยวอบอุ่นใจเกิดความพึงพอใจ สร้าง

ประสบการณ์และเพิ�มคุณค่าของที�ไดรั้บ ทาํให้ตอ้งกลบัมาท่องเที�ยวซํ@ าอีก โดยยึดหลกัที�ว่าตอ้งมี

กิจกรรมท่องเที�ยวตรงตามความคาดหวงัของนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

จากลักษณะการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมสรุปได้ว่า การท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมให้

ความสําคญักบัคนในชุมชนทอ้งถิ�นเป็นสําคญัโดยเฉพาะการมีส่วนร่วม คาํนึงถึงผลกระทบดา้น

สังคมและวฒันธรรมและให้ความสําคญักบัขอ้มูลทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมที�จะเป็นสื�อใน

การสร้างความรู้และความเขา้ใจใหแ้ก่นกัท่องเที�ยว ในขณะเดียวกนัการจดัการที�ดีเป็นสิ�งสําคญัที�จะ

สร้างความย ั�งยื�นให้แก่แหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยอาศยัการให้ความรู้สร้างความเขา้ใจและ

ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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2.2.4 องค์ประกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

องคป์ระกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ที�สาํคญัมี 6 ดา้น โดยสรุปจาก (บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 

2548ก: 288 )  มีดงันี@  

2.2.4.1 องคป์ระกอบดา้นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม เป็นการท่องเที�ยวในแหล่ง

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�น เช่นประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์

ที�ยงัปรากฏให้เห็นโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ซากปรักหักพงัศิลปะ 

หตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาดนตรี การแสดงละคร 

ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษาวิถีชีวิต เสื@ อผา้เครื�องแต่งกาย 

การทาํอาหาร ประเพณี วฒันธรรมพื@นบา้น ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆลกัษณะงานหรือ

เทคโนโลยต่ีางๆที�มีการนาํมาใชเ้ฉพาะถิ�น 

2.2.4.2 องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ� งแวดล้อมเป็นการท่องเทียวที�มี

การศึกษาสิ�งแวดลอ้ม สภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศในแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม  

2.2.4.3 องคป์ระกอบดา้นธุรกิจท่องเที�ยวเป็นการท่องเที�ยวที�มีการให้บริการทางการ

ท่องเที�ยวโดยผูป้ระกอบธุรกิจท่องเที�ยว 

2.2.4.4 องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที�ยวเป็นการท่องเที�ยวที�มีการคาํนึงถึง

การตลาดท่องเที�ยวคุณภาพ โดยแสวงหานกัท่องเที�ยวคุณภาพให้เดินทางเชา้มาท่องเที�ยวยงัแหล่ง

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรม 

2.2.4.5 องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถิ�นเป็นการท่องเที�ยวที�มีการ

คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใหชุ้มชนทอ้งถิ�นในแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมนั@นมีส่วน

ร่วมในการพฒันาหรือจดัการการท่องเที�ยวอย่างเต็มรูปแบบ และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนเพื�อ

กระจายรายไดสู่้ทอ้งถิ�น และยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนทอ้งถิ�น 

2.2.4.6 องคป์ระกอบดา้นการสร้างจิตสํานึกแก่ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเป็นการ

ท่องเที�ยวที�ตอ้งคาํนึงถึงการปลูกจิตสํานึกที�ถูกตอ้งทางการท่องเที�ยวแก่ผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่ายโดยมี

การหาความรู้และสื�อความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

เพื�อใหทุ้กฝ่ายเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้ม 

จากการศึกษาองคป์ระกอบของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมพบว่า ทุกองคป์ระกอบลว้นมี

ส่วนสําคญั และที�เกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรมและชุมชนมากที�สุดคือ องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชนทอ้งถิ�น ในกรณีที�แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมอยู่ในชุมชนการดาํเนินการด้านการ
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ท่องเที�ยวจึงจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาหรือการจดัการการท่องเที�ยว

เป็นสาํคญั ทั@งนี@ เพื�อเกิดการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื 

 

2.2.5 ประเภทของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมประเภทของสามารถแบ่งออกเป็นประเภทยอ่ยไดด้งันี@  (บุญเลิศ 

จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 287; การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานขอนแก่น, 2555: 12)  

2.2.5.1 การท่องเที�ยวเชิงประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทาง

ท่องเที�ยวไปยงัแหล่งท่องเที�ยวทางโบราณคดี และประวติัศาสตร์ เพื�อชื�นชมและเพลิดเพลินใน

สถานที�ท่องเที�ยวไดค้วามรู้มีความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดี ในทอ้งถิ�นพื@นฐานของ

ความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอม

โดยที�ประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการการท่องเที�ยว  

2.2.5.2 การท่องเที�ยวชมวฒันธรรมและงานประเพณี (Cultural And Traditional 

Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวเพื�อชมงานประเพณีต่างๆ ที�ชาวบา้นในทอ้งถิ�นนั@นๆจดัขึ@น 

ได้รับความเพลิดเพลินตื�นตาตื�นใจในสุนทรียะศิลป์เพื�อศึกษาความเชื�อ การยอมรับนับถือ  การ

เคารพพิธีกรรมต่างๆ และไดรั้บความรู้มีความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์

ใหม่ๆ เพิ�มขึ@นบนพื@นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ

มรดกทางวฒันธรรมโดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเที�ยว 

2.2.5.3 การท่องเที�ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) 

หมายถึง การเดินทางท่องเที�ยวในหมู่บา้นชนบทที�มีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที�มี

เอกลกัษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพื�อความเพลิดเพลินไดค้วามรู้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญา

พื@นบา้น มีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถิ�น บนพื@นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการ

รักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม โดยประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วนร่วมต่อ

การจดัการการท่องเที�ยว 

2.2.5.4 การท่องเที�ยวเชิงแนวคิดในแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม (Cultural Based 

Tourism) เป็นการท่องเที�ยวรูปแบบใหม่ที�นักท่องเที�ยวสามารถที�จะจดัรูปแบบการท่องเที�ยวได้

หลากหลาย ขึ@นอยูก่บัความพึงพอใจและความสนใจในแต่ละบุคคล เป็นความสนใจเฉพาะเจาะจง

มากขึ@น เช่น การท่องเที�ยวเชิงทศันศึกษาและศาสนา (Edu-Meditationtourism), การท่องเที�ยวเพื�อ

ศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุหรือวฒันธรรมกลุ่มน้อย (Ethnic Tourism) การท่องเที�ยวแบบโฮมสเตยแ์ละ
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ฟาร์มสเตย ์(Home Stay & Farm Stay) และที�น่าสนใจและมีการนาํมาปรับใช้เพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมากขึ@นไม่วา่จะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศไทยคือ การท่องเที�ยวเชิง

วรรณกรรม(Literary Tourism ) 

 

2.2.6 นักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นกลุ่มนกัท่องเที�ยวที�มีลกัษณะสาํคญัคือมุ่งหาประสบการณ์ที�

แทจ้ริง (The Experiential Tourists) ชอบทดลองสิ�งแปลกใหม่ พูดคุยทาํความเขา้ใจกบัคนใน

ทอ้งถิ�น(The Experimental Tourists) และชอบที�ได้ใช้ชีวิตแบบคนทอ้งถิ�น(The Existential 

Tourists)อาจจะมีวตัถุประสงคเ์พื�อใฝ่รู้ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี

ชีวิตของชุมชน ซึ� งนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ความสนใจไปทางการศึกษา ทาํให้อยากรู้อยาก

เห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมของสถานที�ที�ไปพบเห็น เพื�อเปรียบเทียบกบั

บา้นเมืองตน สะทอ้นถึงความเป็นนกัคิด นกัแสวงประสบการณ์เพื�อปรับปรุงคุณภาพชีวิตมากกว่า

จะสนุกเพียงอยา่งเดียว โดยคาํนึงถึงผลกระทบอยา่งใดอยา่งหนึ�งต่อชุมชนหรือประเทศที�ตนเขา้ไป

เที�ยว นอกจากนักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมยงัเป็นผูพ้ร้อมจ่ายค่าบริการต่างๆ ในอัตราสูงกว่า

นกัท่องเที�ยวทั�วๆไป และใหค้วามสนใจต่อผลกระทบทางวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มของสถานที�ที�

เขาเขา้เยี�ยมชม และนักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมีคุณสมบติัสําคญัสรุปไดด้งันี@  (บริษทัมรดกโลก 

จาํกดั,2537;บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 291) 

2.2.6.1 นกัท่องเที�ยวชิงวฒันธรรมเป็นผูเ้ดินทางไปท่องเที�ยวยงัทอ้งถิ�นใดแลว้ ก็มี

ความประสงค์ที�จะสร้างสัมพนัธภาพร่วมกนั และเปลี�ยนความคิดเห็นซึ� งกนัและกันกับชุมชน

ทอ้งถิ�นนั@นๆ 

2.2.6.2 นักท่องเที�ยวชิงว ัฒนธรรมเป็นผู ้ที�ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื�อเพิ�มคุณค่าในการ

ท่องเที�ยว เพิ�มพูนคุณภาพชีวติ เรียนรู้วถีิชีวติวฒันธรรมของผูค้น และระบบนิเวศของทอ้งถิ�นนั@นๆ 

2.2.6.3 นักท่องเที�ยวชิงวฒันธรรมเป็นผูมี้ความประทบัใจ ตื�นเต้น ซาบซึ@ ง และ

แปลกใจในวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�ไดไ้ปชม เช่น ชมโบราณสถาน การแสดงพื@นบา้น ดนตรีพื@นบา้น 

เรียนรู้การทาํอาหาร เป็นตน้ 

2.2.6.4 นักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นผู ้มีอาชีพมั�นคง มีความต้องการความ

ปลอดภยัต่อการเดินทาง ตอ้งการที�พกัสะอาด ตอ้งการอาหารที�มีคุณค่าทางโภชนาการ หรือสามารถ

ใชชี้วติในแบบเดียวกบัชุมชนทอ้งถิ�นได ้
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2.2.6.5 นักท่องเที�ยวชิงวฒันธรรมเป็นผูมี้จิตสํานึกต่อการรักษาคุณค่าคุณภาพ

สิ�งแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถิ�น อีกทั@งมีความห่วงใยต่อการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางการ

ท่องเที�ยวและสภาพแวดลอ้ม 

จากการศึกษาลักษณะสําคัญของนักท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมพบว่า คุณสมบัติของ

นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�แตกต่างกบันักท่องเที�ยวทั�วไปคือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจะให้

ความสาํคญัไปทางดา้นการศึกษา และชื�นชอบการศึกษาดา้นวฒันธรรมทั@งที�จบัตอ้งไดอ้ยา่งเช่นการ

ชมวดั วงั ปราสาท เป็นตน้ และชื�นชอบการศึกษาขอ้มูลเชิงลึกซึ� งได้จากการทาํกิจกรรม พบปะ 

พูดคุย กบัคนในชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ยงัเป็นนกัท่องเที�ยวเชิงคุณภาพที�มีจิตสํานึก

รักในสิ�งแวดลอ้ม และใหค้วามเคารพวฒันธรรมทอ้งถิ�นอยา่งที�สุด ดงัจะเห็นวา่ขอ้มูลเป็นสิ�งสําคญั

สาํหรับการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมทั@งที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญในพื@นที�ไม่

วา่จะเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

 

2.2.7 ประเภทของนักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ประเภทของนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท โดยดดัแปลงจาก

ระดบัการมีส่วนร่วมของนกัท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ (สุดสันต์ สุทธิพิศาล, 2555: 82)ซึ� งเป็นการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรมรูปแบบหนึ� งและสามารถสะท้อนลักษณะนิสัยของนักทองเที�ยวเชิง

วฒันธรรมได ้มีดงันี@  

2.2.7.1 Purposeful Cultural Touristคือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�มีความตั@งใจใน

การมีส่วนร่วมเชิงลึกในการทาํกิจกรรมทางวฒันธรรมร่วมกบัชุมชน หรือแหล่งท่องเที�ยว เช่น 

ตอ้งการมีประสบการณ์ในการไถนาทาํนาอยา่งลึกซึ@ ง จริงจงั 

2.2.7.2 Sightseeing Cultural  Tourist คือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�มีความ

ต้องการดูและเรียนรู้วฒันธรรม แต่ไม่ลงมือปฏิบัติหรือร่วมทาํกิจกรรมกับชุมชนหรือแหล่ง

ท่องเที�ยว มีระดบัการมีส่วนร่วมในระดบัตํ�า 

2.2.7.3 Serendipitou Cultural  Touristคือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแบบซ่อนตวั 

หมายถึงนกัท่องเที�ยวที�ไม่ไดต้ั@งใจที�จะเป็นนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แต่เมื�อเดินทางเขา้ไปแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมหรือชุมชนแลว้จะมีระดบัการมีส่วนร่วมอยา่งเตม็ที� 

2.2.7.4 Casual Cultural  Tourist คือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�คลั�งไคลแ้ละชื�น

ชอบการท่องเที�ยวเชิงวฒัธรรมอยา่งที�สุด แต่ยงัตอ้งการความปลอดภยัในระดบัสูงในการท่องเที�ยว 
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2.2.7.5 Incidental Cultural  Tourist คือ นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมทั�วๆไป คลา้ย

กบันักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแบบมวลชน (Mase Tourist) ที�ไปเพื�อชื�นชมความงามของศิลป

วฒันธรมเพียงอยา่งเดียว ไม่มีส่วนร่วม หรือปฏิสัมพนัธ์ใดๆกบัแหล่งท่องเที�ยวและชุมชน 

จากการศึกษาประเภทของนักท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมพบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมที�

แตกต่างกนัซึ� งสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมไดจ้ากการร่วมทาํกิจกรรมทางวฒันธรรมกบัชุมชน 

โดยมีระดบัการมีส่วนร่วมตั@งแต่เป็นผูดู้ ผูช้ม ไปจนถึงระดบัผูป้ฏิบติัการอยา่งมีส่วมร่วมทุกขั@นตอน  

 

L.2.8 การพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

เมื�อปี ค.ศ.1999 ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) เป็นองคก์ร

นานาชาติที�กาํกบัดูแลดา้นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไดก้าํหนดกฎบตัรว่าดว้ยการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม (International Cultural Tourism Charter) ไวใ้นการประชุมใหญ่สามญัครั@ งที� 12 ที�

ประเทศแม็กซิโก เพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้เกิด

ประโยชน์แก่แหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และเกิดประโยชน์ในการอนุรักษ ์รวมถึงเกิดประโยชน์

แก่นกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอีกดว้ย โดยคาํนึงถึงการจดัการดา้นกายภาพ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คุณค่า

ของมรดกวฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยว (Heritage Value) การใหค้วามสาํคญัแก่ชุมชนและผูค้นใน

แหล่งท่องเที�ยว รวมถึงวฒันธรรมและภูมิทศัน์ที�เป็นส่วนประกอบของแหล่งท่องเที�ยวด้วย โดย 

ICOMOS ไดก้าํหนดกฎบตัรซึ� งมีหลกัการของการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมไว ้6 หลกัการ คือ (วิยะ

ดา เสรีวชิยสวสัดิ| , 2555: 18-23;อิโคโมสไทย,[2542]) 

2.2.8.1 หลกัการที� 1 การส่งเสริมใหส้ังคมมีความตระหนกัถึงความสําคญัของมรดก

วฒันธรรมและธรรมชาติ (Encourage Public Awareness of Heritage) โดยที�การท่องเที�ยวทั@งใน

ประเทศและต่างประเทศเป็นเครื�องมือสําคญัที�ก่อให้เกิดการแลกเปลี�ยนทางวฒันธรรม ดงันั@นสิ� ง

สําคญัประการแรกที�ตอ้งกระทาํคือ การจดัให้ชุมชนที�เป็นเจา้ของแหล่งท่องเที�ยวและนกัท่องเที�ยว

ไดมี้ความตระหนกัถึงความสําคญัและความรับผิดชอบที�มีต่อมรดกทางวฒันธรรมของตน และการ

มีระบบการจดัการที�ดีของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมนั@นๆเป็นอนัดบัแรก 

1) การจดัการการท่องเที�ยวของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจะต้องมี

จุดมุ่งหมายที�จะป้องกนัและอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวนั@นทั@งดา้นกายภาพและคุณค่าทางวฒันธรรม 

โดยควรมีการจัดให้ชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวและนักท่องเที�ยวมีความเข้าใจและซาบซึ@ งใน

ความสาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวนั@นในรูปแบบที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 
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2) โดยที�สถานที�ท่องเที�ยวแต่ละแห่งมีความแตกต่างในเชิงคุณค่าและ

ความสําคญัในระดับท้องถิ�นหรือระดบัชาติ ดงันั@นควรดาํเนินการให้ทุกฝ่ายทั@งชุมชนในแหล่ง

ท่องเที�ยวและนกัท่องเที�ยวมีความเขา้ใจที�ถูกตอ้งถึงความสาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวนั@นในรูปแบบที�

เหมาะสมและเข้าใจง่าย โดยอาจอยู่ในรูปของการให้ความรู้และรูปแบบอื�นๆการใช้สื� อหรือ

เทคโนโลยีที�ร่วมสมยั หรือมีการบรรยายให้ความรู้ทางประวติัศาสตร์สิ�งแวดลอ้ม และข่าวสารทาง

วฒันธรรมของแหล่งท่องเที�ยวนั@นอยูเ่สมอ 

3) การบรรยายและการนาํเสนอเรื�องราวของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

ควรจะมุ่งเนน้การกระตุน้ใหผู้ค้นทั�วไปเกิดความตระหนกัอยา่งมาก ในการที�จะให้การสนบัสนุนใน

การรักษาใหแ้หล่งท่องเที�ยวนั@นไดค้งอยูต่ลอดไป 

4) การบรรยายเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งนาํเสนอให้

เห็นถึงความสําคญัของแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ประเพณี และวิธีปฏิบติัทางวฒันธรรมที�

หลากหลายทั@งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั@งอาจรวมถึงวฒันธรรมและภาษาของชนกลุ่มน้อยที�

เกี�ยวขอ้ง นกัท่องเที�ยวควรไดรั้บการบอกกล่าวถึงความแตกต่างในคุณค่าทางวฒันธรรมของแหล่ง

ท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมชมกบัแหล่งท่องเที�ยวอื�นดว้ย 

2.2.8.2 หลกัการที� 2 การจดัการให้แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและการจดัการ

การท่องเที�ยวทั�วไปให้มีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั (Manage the Dynamic Relationship)โดยที�

ความสัมพนัธ์ระหวา่งแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและการท่องเที�ยวมีความเกี�ยวขอ้งต่อเนื�องกนั 

และในขณะเดียวกนัก็อาจมีความขดัแยง้กนั ดงันั@นจึงตอ้งมีการจดัการที�เหมาะสมและย ั�งยืน เพื�อคน

ในยคุนี@และยคุหนา้ไดใ้ชท้รัพยากรการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ั�งยนื 

1) การกาํหนดนโยบายทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การออกกฎหมาย

วฒันธรรมและการท่องเที�ยวนั@น จะตอ้งให้ความสําคญักบัการป้องกนัและอนุรักษ์วฒันธรรมที�มี

ชีวิต สถานที�ทางวฒันธรรม รวมทั@งสิ�งของทางประวติัศาสตร์ วฒันธรรมที�เก็บรวบรวมสะสมไว ้

รวมทั@งความสมบูรณ์ทางกายภาพและนิเวศของแหล่งท่องเที�ยวดว้ย 

2) การพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยวต่างๆ ต้องมุ่งหมายให้

เกิดผลทางบวกกบัแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และพยายามใหเ้กิดผลกระทบในทางลบกบัวถีิชีวิต

ของชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวให้นอ้ยที�สุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของนกัท่องเที�ยวได ้
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3) การอนุรักษ์ การบรรยาย และรายการการพฒันาการท่องเที�ยว ควรมอง

ในภาพรวมอยา่งครอบคลุม แต่ตอ้งใหเ้กิดความเขา้ใจเป็นการเฉพาะสาํหรับคุณลกัษณะของสถานที�

นั@นๆ การศึกษาวจิยัและการปรึกษาหารือกนัอยา่งต่อเนื�องในหมู่ผูเ้กี�ยวขอ้ง เป็นสิ�งสําคญัที�จะทาํให้

เกิดความเขา้ใจและเห็นความสาํคญัของแหล่งท่องเที�ยวนั@น 

4) การรักษาไวซึ้� งความเป็นตวัตนที�แทจ้ริงของสถานที�ท่องเที�ยว รวมทั@งสิ�ง

ที�สั�งสมกันมานานของแหล่งท่องเที�ยวนั@ นๆเป็นสิ� งที�จ ําเป็น เพราะสิ� งเหล่านี@ จะบ่งบอกถึง

ความสาํคญัทางวฒันธรรม ซึ� งอาจแสดงออกในรูปของสิ�งก่อสร้าง วตัถุสิ�งของ และประเพณีต่างๆที�

มีมาแต่ในอดีต ดงันั@นการบอกเล่าเรื�องราวจึงตอ้งนาํเสนอให้เห็นถึงความเป็นตวัตนและวฒันธรรม

จริงของสถานที�ท่องเที�ยวนั@น โดยมุ่งหมายใหเ้กิดความเขา้ใจอยา่งลึกซึ@ งในแหล่งท่องเที�ยวนั@น 

5) การพฒันาการท่องเที�ยวและโครงสร้างพื@นฐานต่างๆทางกายภาพของ

แหล่งท่องเที�ยว ควรคาํนึงถึงบริบทดา้นความงาม สังคม วฒันธรรม ภูมิทศัน์ ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภาพรวมที�ปรากฏต่อสายตาของแหล่งท่องเที�ยว ทั@งนี@ ควรใชว้สัดุที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นและ

ใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมของทอ้งถิ�นที�ยดึถืออยูเ่ป็นหลกั 

6) ก่อนที�จะมีการส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเพื�อเพิ�ม

จาํนวนนกัท่องเที�ยว ผูว้างแผนจะตอ้งกาํหนดรูปแบบการจดัการที�ดาํรงไวซึ้� งคุณค่าทางธรรมชาติ

และวฒันธรรมก่อน เพื�อให้การดาํเนินการหรือขอ้กาํหนดที�จะออกมาอยูใ่นกรอบที�ยอมรับได ้และ

ไม่ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในทางลบต่อสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�ง

ผลกระทบจากจาํนวนนกัท่องเที�ยวที�จะมีต่อลกัษณะทางกายภาพ ความเป็นเอกลกัษณ์ นิเวศวิทยา 

ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที�ยว ระบบการขนส่งและคมนาคม รวมทั@งผลกระทบ

ทางดา้นความเป็นอยูที่�ดีของชุมชนดว้ย ทั@งนี@หากพบวา่การเปลี�ยนแปลงต่างๆที�เกิดขึ@นนั@นไม่อยูใ่น

ระดบัที�ยอมรับได ้ก็จาํเป็นตอ้งปรับปรุงวธีิการหรือแนวทางการพฒันาใหม่ 

7) ควรมีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที�ยวที� เกิดขึ@ นต่อ

สถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยูเ่ป็นระยะๆ 

2.2.8.3 หลกัการที� 3 ให้มีความมั�นใจวา่นกัท่องเที�ยวจะไดรั้บประสบการณ์ที�คุม้ค่า 

(Ensure a Worth While Experience)ในการอนุรักษแ์ละการวางแผนการจดัการการท่องเที�ยวหรือ

แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม ผูด้าํเนินการควรมีความมั�นใจวา่นกัท่องเที�ยวจะไดรั้บประสบการณ์

ที�คุม้ค่าพึงพอใจและมีความสุขเมื�อมาเยี�ยมชม 
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1) ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเกี�ยวกับแล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพ

เพื�อให้นกัท่องเที�ยวมีความรู้ ความเขา้ใจถึงความสําคญัของคุณลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวนั@นๆ

อยา่งเต็มที� และเพื�อให้นกัท่องเที�ยวเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที�ยว และช่วยปกป้องแหล่งท่องเที�ยว

นั@น รวมทั@งจดัใหน้กัท่องเที�ยวไดชื้�นชมกบัแหล่งท่องเที�ยวอยา่งมีความสุข 

2) ควรจดัให้นกัท่องเที�ยวสามารถเรียนรู้ และไดป้ระสบการณ์จากสถานที�

ท่องเที�ยวตามที�ปรารถนา บางครั@ งอาจจาํเป็นตอ้งจดัเส้นทางการท่องเที�ยวให้มีความสะดวกในการ

ชม 

3) ผูเ้กี�ยวข้องกับการจดัการการท่องเที�ยวรวมทั@งนักท่องเที�ยวจะตอ้งให้

ความเคารพกับสถานที�ศกัดิ| สิทธิ| ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบติัของชุมชน ณ แหล่งท่องเที�ยวนั@นๆ 

นกัท่องเที�ยวควรไดรั้บการบอกกล่าวให้ประพฤติตนให้เหมาะสมกบัสถานที� ยอมรับในคุณค่าและ

วิถีชีวิตของชุมชน ต้องต่อต้านการโจรกรรมหรือการประพฤติมิชอบในแหล่งท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม และควบคุมตนเองดว้ยความรับผดิชอบ เพื�อจะกลบัมาเป็นนกัท่องเที�ยวที�ดีของชุมชนใน

โอกาสต่อไป 

4) ควรมีการวางแผนจดัหาสิ�งอาํนวยความสะดวกให้เหมาะสม เพื�อความ

สะดวกสบายของนกัท่องเที�ยว เพื�อจะทาํใหน้กัท่องเที�ยวมีความสุขและพึงพอใจในการที�มาเยี�ยมชม 

แต่ตอ้งระวงัอยา่ใหม้ากเกินไป จนมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที�ยวนั@น 

2.2.8.4 หลักการที�4 ชุมชนและคนพื@นเมืองที�เกี�ยวข้อง (Involve Host and 

Indigenous Communities) ชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวและคนพื@นเมืองควรมีส่วนร่วมในการวางแผน

อนุรักษแ์ละการจดัการการท่องเที�ยวในชุมชนของตน 

1) สิทธิและผลประโยชน์ของชุมชนในแหล่งท่องเที�ยว ควรได้รับการ

คุม้ครองและตอ้งยอมรับในความคิดเห็นของคนในชุมชนท่องเที�ยวนั@นๆ และควรให้คนในชุมชนมี

ส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ นโยบาย และระเบียบวีในการดาํเนินการต่างๆทาง

เอกลกัษณ์ (Identification) การอนุรักษ ์(Conservation) การจดัการ การนาํเสนอการบรรยายเรื�องราว

ของทรัพยากรการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�พวกเขาอยู ่การปฏิบติัทางวฒันธรรมและการแสดงออก

ของวฒันธรรมร่วมสมยัในบริบทของการท่องเที�ยวดว้ย 

2) ควรยอมรับความตอ้งการหรือความประสงค์ของชุมชนที�จะมีขอ้จาํกดั

ต่างๆในการปฏิบติัตวัของนกัท่องเที�ยว เพื�อให้สอดคลอ้งกบัวนัธรรม ประเพณีและความเชื�อของ

ทอ้งถิ�น 
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2.2.8.5 หลกัการที� 5 การจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัชุมชนทอ้งถิ�น (Provide Benefit 

for the Local Communities) การท่องเที�ยวและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวจะตอ้งกระทาํเพื�อ

ประโยชน์ของชุมชนท่องเที�ยว 

1) ผูก้าํหนดนโยบายของการท่องเที�ยว ควรส่งเสริมมาตรการที�จะกระจาย

ผลประโยชน์ ที�ได้จากการท่องเที�ยวไปให้ทั�วถึงในทุกระดับ รวมทั@ งการยกระดับการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมและการบรรเทาความยากจนของผูค้นในแหล่งท่องเที�ยว 

2) กิจกรรมทางการท่องเที�ยวหรือการดาํเนินการใดๆในการอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที�ยว จะตอ้งจดัใหมี้การแบ่งปันผลประโยชน์ในดา้นต่างๆทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 

ใหก้บัคนในชุมชนที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวโดยเท่าเทียมกนัในทุกระดบั โดยอาจผา่นกระบวนการของ

การใหก้ารศึกษามีการฝึกอบรม และการสร้างงานใหเ้พิ�มขึ@นในชุมชน 

3) ควรมีการจดัสรรรายไดที้�ไดจ้ากการท่องเที�ยวไปใชเ้พื�อการป้องกนั การ

อนุรักษ ์และการประชาสัมพนัธ์สถานที�ท่องเที�ยวนั@นๆ ทั@งทางดา้นสถานที�ท่องเที�ยวทางวฒันธรรม

และธรรมชาติดว้ย 

4) ควรใหมี้การใชม้คัคุเทศกที์�เป็นคนในทอ้งถิ�น เพื�อเป็นการเพิ�มพูนทกัษะ

และประสบการณ์ให้กบัคนในทอ้งถิ�น ในการนาํเสนอหรอบรรยายเรื�องราวอนัมีคุณค่าของแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของพวกเขา 

5) ควรส่งเสริมให้ล่ามท้องถิ�นได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและการ

จดัทาํเรื�องบอกเล่าเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยโครงการนี@ ควรจะส่งเสริมให้เกิด

ความรู้และความเคารพในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน รวมทั@งกระตุ้นให้ชุมชนได้เขา้มามี

ผลประโยชน์โดยตรงในการดูแลรักษาและอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6) ในการดาํเนินการอนุรักษ์และการจดัการการท่องเที�ยว ควรจดัให้มีการ

ใหค้วามรู้และการฝึกอบรมแก่คนในระดบันโยบาย นกัวางแผน นกัวิจยั นกัออกแบบ สถาปนิก นกั

อนุรักษ์ และผูจ้ดัการการท่องเที�ยว (Tour Operator) ผูเ้ขา้ฝึกการอบรมควรไดรั้บการอบรมให้มี

ความเขา้ใจและสามารถช่วยแกปั้ญหาต่างๆที�อาจเกิดขึ@นได ้

2.2.8.6 หลักการที� 6 ส่งเสริมการท่องเที�ยวด้วยความรับผิดชอบ (Responsible 

promotion program)การดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวควรมีจุดมุ่งหมายเพื�อการป้องกนัและ

ยกระดับคุณลักษณะที�ดีของธรรมชาติ และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ดีขึ@ นอย่างมีความ

รับผดิชอบ 
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1) ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวควรใหข้อ้เทจ็จริงของสถานที�ท่องเที�ยว และ

ใหค้วามรู้แก่นกัท่องเที�ยวเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวนั@นๆ รวมทั@งขอ้มูลเกี�ยวกบัชุมชน

ด้วย และในขณะเดียวกันก็ตอ้งพยายามกระตุน้ให้นักท่องเที�ยวปฏิบติัตวัให้เหมาะสมในแหล่ง

ท่องเที�ยว 

2) การส่งเสริมและการจดัการแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ควรเนน้การ

รักษาสภาพความเป็นจริงของแหล่งท่องเที�ยว และควรจดัปริมาณนกัท่องเที�ยวในแต่ละห้วงเวลาให้

คงที�มากที�สุด และหลีกเลี�ยงการมีปริมาณนกัท่องเที�ยวหลั�งไหลมาท่องเที�ยวจาํนวนมากในคราว

เดียวกนั 

3) การส่งเสริมการท่องเที�ยวควรกระจายผลประโยชน์ไปยงัแหล่งท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรมอื�นๆที�อยูใ่นทอ้งถิ�นนั@น ไม่เนน้เฉพาะแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง โดยควรกระตุน้ให้

นกัท่องเที�ยวไดไ้ปเยี�ยมชมในสถานที�อื�นๆดว้ย 

4) การส่งเสริม เผยแพร่และจดัจาํหน่ายของที�ระลึกต่างๆควรมีการจดัการ

ให้มีราคาที�เหมาะสมและเพียงพอที�จะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกบัชุมชน แต่ในขณะเดียวกนัก็

ตอ้งรักษาคุณค่าทางวฒันธรรมไวด้ว้ย 

นอกจากนั@น องคก์รการท่องเที�ยวโลก (World Tourism: WTO)ยงัไดก้าํหนดหลกั

สากลหรือจริยธรรมของแนวปฏิบติัในการจดัการการท่องเที�ยว (Global Codes of Ethics’ for 

Tourism) ไว ้10 ประการ (มนสั ชยัสวตัถิกุล, 2544 ) ซึ� งหลกัการขอ้ที� 4 (Article4) เป็นหลกัการ

สําคญัที�ว่าดว้ยเรื� องของการท่องเที�ยวในฐานะที�เป็นผูใ้ช้มรดกทางวฒันธรรมของมนุษยชาติและ

ผูช่้วยให้เกิดการพฒันา (Tourism, a User of the Cultural Heritage of Mankind and Contributor to 

Its Enhancement) สอดคลอ้งกบัหลกัการของกฎบตัร ICOMOS ดงันี@  

4) ทรัพยากรการท่องเที�ยวเป็นมรดกของมนุษยชาติ คนในชุมชนซึ� งอยู่ใน

แหล่งท่องเที�ยวมีสิทธิอนัชอบธรรม และยอ่มมีความผกูพนักบัสถานที�ท่องเที�ยวนั@น 

2) นโยบายหรือกิจกรรมการท่องเที�ยวที�จดัขึ@น จะตอ้งเคารพและปกป้องใน

ศิลปะ มรดกทางวฒันธรรม และการบาํรุงรักษาแหล่งท่องเที�ยวให้อยูใ่นสภาพที�ดี รวมทั@งรักษาและ

พัฒนาสถานที� ทางว ัฒนธรรม เ ช่น อนุสาวรีย์ (Monument)  ว ัด  พิพิธภัณฑ์  สถานที�ทาง

ประวติัศาสตร์ และแหล่งแสดงชาติพนัธ์ที�เปิดใหน้กัท่องเที�ยวไดเ้ขา้ชม ควรส่งเสริมให้แหล่งสะสม

วตัถุทางวฒันธรรมของเอกชนได้เปิดให้นักท่องเที�ยวเข้าชม แต่ต้องเคารพในสิทธิของเจ้าของ 

รวมทั@งสถานที�เคารพทางศาสนาต่างๆที�มีอยู ่
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3) รายไดจ้ากการเขา้ชมของนกัท่องเที�ยว ตอ้งจดัสรรไวเ้พื�อการทาํนุบาํรุง

แหล่งท่องเที�ยวที�เป็นมรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรมดว้ย 

4) กิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งมีการวางแผนและจดัการที�ดี เพื�อให้ผลงาน

ศิลปะและวฒันธรรม งานฝีมือและความเชื�อ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนยงัคงอยูอ่ยา่ง

มั�นคงมิสูญหายหรือเปลี�ยนแปลงรูปไป 

และการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (2554) ได้ให้หลักปฏิบัติการสร้างแหล่ง

ท่องเที�ยวสีเขียวในฐานะของแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมไวด้งันี@  

4) การปฏิบติัของเจา้ของพื@นที�ที�เป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม อาจจดั

ใหมี้การถ่ายทอด สืบสานและดาํรงไวซึ้� งวฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติของทอ้งถิ�น  

2) ขอความร่วมมือจากผูรู้้ หรือผูท้รงภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นช่วยถ่ายทอด

ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมดั@งเดิมประเพณีอนัดีงามของเผา่พนัธ์ุและภูมิปัญญาพื@นบา้นที�

มีคุณค่าใหแ้ก่เยาวชนรุ่นใหม่ไดย้ดึปฏิบติักนัอยา่งต่อเนื�อง 

3) ชุมชนมีความภาคภูมิใจและหวงแหนในวฒันธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิต โดยรวมใจกนั เพื�อสืบสานและรักษาวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

จดัตั@งกลุ่ม/องคก์รขึ@นรับผดิชอบเป็นการเฉพาะ เป็นตน้ 

4) มีความเขา้ใจและเกิดความตระหนกัถึงการนาํวิถีชีวิต วฒันธรรม และ

ประเพณีดั@ งเดิมมาใช้เป็นทรัพยากรเพื�อการท่องเที�ยว แต่ทั@งนี@ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สมาชิกชุมชน และกระทาํดว้ยความระมดัระวงั 

5) กิจกรรมท่องเที�ยวรวมถึงการแสดงต่างๆ ที�จดัให้นักท่องเที�ยวชมตอ้ง

สะทอ้นถึงความเป็น จริงของ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทอ้งถิ�น ควรหลีกเลี�ยงการแสดง

ใดๆที�อาจ สร้างผลกระทบแก่จิตใจ หรือขดัต่อประเพณี หรือความเชื�อของคนในทอ้งถิ�น 

6) ส่งเสริมให้นักท่องเที�ยวมีโอกาสได้สัมผสั เรียนรู้เกี�ยวกบัวฒันธรรม 

ประเพณี และวถีิชีวติของทอ้งถิ�นอยา่งใกลชิ้ด 

7) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นผสมผสานกบัศิลปะ และสถาปัตยกรรมพื@นบา้นใน

การออกแบบ และตกแต่งอาคาร สถานที� รวมถึงการจดัเตรียมอาหารและบริการอื�นๆ 

จากการศึกษาหลกัการทั@ง 6 ของกฎบตัรที� ICOMOS , หลกัสากลหรือจริยธรรมของ

แนวปฏิบติัในการจดัการการท่องเที�ยว (Global Codes of Ethics’ for Tourism) และหลกัปฏิบติัการ
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สร้างแหล่งท่องเที�ยวสีเขียวในฐานะของแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมสามารถสรุปหลกัการไดเ้ป็น 

4 ดา้น เพื�อใชใ้นงานวจิยันี@ คือ 

(1)  ดา้นการมีส่วนร่วม ให้ความสําคญักบัชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวเป็น

อนัดบัแรก ชุมชนจะตอ้งไดรั้บสิทธิและผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษ์และการ

จดัการการท่องเที�ยวในชุมชนของตน แต่มิใช่เพียงเพื�อชุมชนเพียงอย่างเดียว การพฒันาแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที�ยว ทําให้

นกัท่องเที�ยวมั�นใจไดว้า่การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมนั@นใหป้ระสบการณ์ การเรียนรู้ และความคุม้ค่า

แก่นักท่องเที�ยวได้  รวมทั@ งผูที้� มีส่วนในการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอื�นๆ เช่น นัก

วางแผน นกัอนุรักษ ์สถาปนิก และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ทั@งนี@ เพื�อให้เกิดเป็นการท่องเที�ยวที�มีความ

สมดุลระหวา่งกนั 

(2) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรม จะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทาง

ลบกบัวิถีชีวิตของชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวให้เกิดขึ@นน้อยที�สุด และตอ้งรักษาไวซึ้� งความเป็นอตั

ลกัษณ์ (Identities) ตวัตนที�แทจ้ริง(Authenticities)ของแหล่งท่องเที�ยวรวมถึงการจดัเตรียมขอ้มูล

ทางด้านการท่องเที�ยวที�มีคุณภาพและเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง เพื�อให้นกัท่องเที�ยวได้รับ

ความรู้และเขา้ใจถึงความสาํคญัของคุณลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยว 

(3) ดา้นแนวทางการป้องกนัเรื� องของขีดความสามารถในการรองรับ 

จาํนวนนกัท่องเที�ยวในแต่ละห้วงเวลา และการเพิ�มจาํนวนนกัท่องเที�ยวจะตอ้งมีการเตรียมความ

พร้อมรูปแบบการท่องเที�ยวที�อยูใ่นกรอบที�ชุมชนรับได ้และส่งผลกระทบทางต่อสถานที�ท่องเที�ยว 

ความเป็นเอกลกัษณ์และลกัษณะทางกายภาพนอ้ยที�สุด รวมถึงจะตอ้งมีการประเมินผลกระทบจาก

การท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

(4) ดา้นการส่งเสริม เนน้การส่งเสริมให้คนในทอ้งถิ�นเพิ�มพูนทกัษะการ

เป็นมคัคุเทศก์ ผูสื้�อความหมาย บอกเล่าเรื�องราวเกี�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชน 

ส่งเสริมการกระจายรายไดใ้ห้ทุกระดบัในชุมชน และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ผา่นกระบวนการให้

การศึกษา ฝึกอบรมภายในชุมชน 

ซึ� งองคป์ระกอบทั@ง 4 ดา้นนี@จะใชเ้ป็นประเด็นในการสร้างแบบสอบถามในการศึกษาความ

คิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมต่อไป 

 

2.2.8 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
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งานวิจยัของภคัณิษา อภิศุภกรกุลและกุลกนัยา ศรีสุข (7���) เรื�องการพฒันาเส้นทางการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเชื�อมโยงกับเทศกาลการท่องเที�ยวประจาํปีของกลุ่มจังหวดัอีสานใต ้

เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ คือ เรื�องของขอ้มูลเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ งานประเพณีมีความสําคญัในการ

สร้างจากรับรู้ ทาํให้นักท่องเที�ยวเกิดความเขา้ใจอย่างลึกซึ@ ง รวมทั@งส่งผลต่อการส่งต่อขอ้มุลที�

ถูกตอ้ง และขอ้มูลเหล่านี@ จะถูกส่งต่อไปยงันกัท่องเที�ยวคนอื�นๆให้เดินทางเขา้มาท่องเที�ยวในพื@นที�

เพิ�มขึ@น โดยผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเที�ยวนิยมเดินทางท่องเที�ยวสถานที�ต่างพร้อมกบัเดินทางไป

เที�ยวชมงานประเพณีประจาํปีของจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงใตท้ั@ง � จงัวดั และนกัท่องเที�ยวมีความ

ตอ้งการรับทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบังานประเพณีไม่ว่าจะเป็น

ประวติัความเป็นมาของงานประเพณี เพื�อจะไดเ้ป็นความรู้และนาํขอ้มูลไปบอกต่อ 

งานวจิยัของ พรวไิล วงศไ์ตรพิพฒัน์ (2552) เรื�องศึกษา เส้นทางสายหิน : การจดัการแหล่ง

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดันครราชสีมามีส่วนเกี�ยวข้องกับ

งานวจิยันี@กล่าวคือ เป็นการศึกษาเพื�อเสนอแนวทางการจดัการแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยใน

งานวจิยันี@ ใหค้วามสาํคญักบัการใหค้วามรู้ดา้นการท่องเที�ยวแก่ชุมชนทอ้งถิ�น ซึ� งผลการศึกษาพบวา่ 

แนวทางการจดัการแหล่งท่องเที�ยวตอ้งเพิ�มการประชาสัมพนัธ์ให้เห็นคุณค่าของร่องรอยอารยธรรม

ประวติัศาสตร์ ควบคู่ไปกบัประเพณีทอ้งถิ�น และนาํธรรมชาติเขา้มาเป็นบริบทในการท่องเที�ยว

เพิ�มขึ@น โดยความร่วมมือของคนและหน่วยงานในทอ้งถิ�น นอกจากนี@ หน่วยงานของรัฐ องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั และองค์การบริหารส่วนตาํบลควรให้การสนบัสนุนและให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบั

การท่องเที�ยวอย่างจริงจงั ตลอดจนจดัสรรงบประมาณในการปรับปรุง ดูแลรักษา และพฒันา

องค์ประกอบของแหล่งท่องเที�ยว เ ช่น จัดทําป้ายบอกทาง สิ� งอํานวยความสะดวก ป้าย

ประชาสัมพนัธ์สารสนเทศ จดัทาํเอกสารแผ่นพบัแนะนาํแหล่งท่องเที�ยว ประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ@น จดัอบรมมคัคุเทศก์ ให้ความรู้แก่เยาวชน อาสาสมคัรในหมู่บา้น และ

บุคลากรผู ้ดําเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และนํา

นกัท่องเที�ยวเขา้ชมได ้

โดยสรุป การจดัการแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมตามเส้นทางสายหินที�สําคญั ไดแ้ก่ การ

จดัการความรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวให้กบัชุมชนทอ้งถิ�น และการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่างๆ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีที�ทนัสมยัให้มากขึ@ น เพื�อให้เกิดความมีสํานึก และร่วมกันอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที�ยว เพื�อความเขม้แขง็ที�นาํไปสู่การพฒันาที�ย ั�งยนืต่อไป 
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งานวิจัยของ สุวฒัน์ บุศย์เมือง และคณะ (2551) เรื� องแนวทางการอนุรักษ์ศิลปกรรม

ทอ้งถิ�นเพชรบูรณ์เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม : กรณีศึกษาจิตรกรรมฝาผนงัวดันาทราย 

และประติมากรรมหลวงพ่อใหญ่ วดัตาล อาํเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@

กล่าวคือ แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัคือ เป้นแห่งท่องเที�ยวที�ตั@งอยูใ่นวดั

และทรัพยากรการท่องเที�ยวคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ซึ� งจากผลวิจยัพบวา่ ในบริเวณโดยรอบของ

วดัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนใหพ้ร้อมที�จะเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เช่น ไม่มีป้ายแสดงสถาน

สถานที�ของวดั เส้นทางการเขา้ถึง โบสถมี์สภาพทรุดโทรม และภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอ้งไดรั้บการ

ซ่อมแซมโดยผูเ้ชี�ยวชาญจากกรมศิลปกร ซึ� งในปัจจุบนัยงัไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรงและเสนอแนว

ทางการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนงัในโบสถ์ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ 4) ควรมี

ผูเ้ชี�ยวชาญจากกรมศิลปกรมาดาํเนินการซ่อมแซมอยา่งสมํ�าเสมอ7) ควรพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

โบราณคดีของชุมชน <)  มีการแต่งตั@งคณะทาํงานจากหน่วยงานทอ้งถิ�นให้รับผิดโดยตรง และทาํ

การประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลทางสื�อที�หลากหลาย 

และข้อคิดเห็นเกี�ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมสําหรับภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวดันาทราย และหลวงพ่อใหญ่ วดัตาล อาํเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบูรณ์ พบว่า 

ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นสื�อที�หลากหลาย และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรให้การสนบัสนุนดา้น

งบประมาณ และบุคลากรเพื�อผลกัดนัใหว้ดัเป็นแหล่งท่องเที�ยวประจาํจงัหวดั รวมถึงหน่วยงานดา้น

วฒันธรรมควรความสําคญักบัภาพจิตรกรรมฝาผนงั และเผยแพร่ความงดงามทางศิลปกรรมที�มีค่า

และเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าให้คงอยู่สืบไป และข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่า แหล่ง

ศิลปกรรมวดันาทราย และวดัตาลยงัไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจดัการการท่องเที�ยวอย่าง

จริงจงั ดงันั@นจงัหวดัเพชรบูรณ์ ควรกาํหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดาํเนินการอยา่งชดัเจน 

เป็นรูปธรรมมากขึ@ น ดังนั@ นบุคลากรและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรมีแนวทางการจัดการการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งชดัเจน โดยการดาํเนินการอยา่งมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชนทอ้งถิ�นการ

ตดัสินใจ วางแผนและพฒันาการท่องเที�ยว ควรคาํนึงถึงคุณค่าทางกายภาพและวฒันธรรมของ

ชุมชน นอกจากนั@นการกาํหนดรูปแบบของการท่องเที�ยวภายในชุมชนตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพดา้น

การรองรับนักท่องเที�ยว  ทั@ งในแง่ของกายภาพ การบริการและที�สําคัญความเปราะบางทาง

วฒันธรรมการพฒันาการท่องเที�ยวตอ้งยดึความสมดุลทางวฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตของชุมชน

เป็นหลกั และตอ้งไม่ใหเ้กิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และการวิถีชีวิตของ

คนในชุมชนชุมชนในทอ้งถิ�นควรมีบทบาทในการวางแผนเพื�อการท่องเที�ยวและการอนุรักษชุ์มชน
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ตั@งแต่เริ�มตน้เพื�อให้เกิดการจดัการและพฒันาอย่างย ั�งยืน รวมทั@งประชาชนในชุมชนความได้รับ

ประโยชน์จากการพฒันาดา้นการท่องเที�ยวอยา่งเท่าเทียมกนั 

และงานวิจัยของ พระครูปลัดสุวฒันจริยคุณ  (7���) เรื� องการศึกษายุทธศาสตร์การ

พฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยใชว้ดัเป็นศูนยก์ลาง ในกลุ่มจงัหวดัลา้นนาตะวนัออก มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ เป็นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�มีสถานที�ท่องเที�ยวคือ วดั และมี

จุดดึงดูดด้านการท่องเที�ยวเช่นเดียวกันคือภาพวาดเก่าแก่เช่นเดียวกัน ซึ� งจากการศึกษาพบว่า 

สถานการณ์การท่องเที�ยวของวดัในกลุ่มจงัหวดัลา้นนาตะวนัออกในปัจจุบนั ส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยว

จะให้ความสําคญักบัวดัที�มี โบราณสถาน โบราณวตัถุที�สําคญัๆ ประจาํจงัหวดั  เช่น วดัที�มีมหา

เจดียเ์ก่าแก่  มีพระพุทธรูปศกัดิ| สิทธิ|  เป็นตน้  แต่ก็มีบางวดัที�มีลกัษณะพิเศษแตกต่างจากวดัอื�นๆ  ที�

นกัท่องเที�ยวใหค้วามสนใจ  เช่น วดัภูมินทร์  จงัหวดัน่าน  ที�มีจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวแตกต่างจากวดั

อื�น คือมีภาพวาดเก่าแก่  ซึ� งกลายเป็นสัญญาลกัษณ์อยา่งหนึ�งของจงัหวดัที�นกัท่องเที�ยวตอ้งแวะไป

ชม  และจงัหวดัก็ไดใ้ชเ้ป็นจุดขายของจงัหวดั การจดัการภายในวดัส่วนใหญ่จะขึ@นอยูก่บันโยบาย

ของเจา้อาวาสของแต่ละวดั  บางวดัให้ความสําคญักบัการท่องเที�ยวมาก แต่บางวดัไม่ไดเ้นน้เรื�อง

การท่องเที�ยวเท่าที�ควร  การจดัการของแต่ละวดัก็ขึ@นอยู่กบัปริมาณของนกัท่องเที�ยวดว้ย  วดัที�มี

นกัท่องเที�ยวเขา้ไปเป็นจาํนวนมาก  จะมีระบบการจดัการดา้นสาธารณูปโภคที�ดี  เช่น มีการจดัทาํ

แผนที�บอกทาง  ป้ายอธิบาย  ลานจอดรถ และห้องนํ@ าสําหรับนักท่องเที�ยว  แต่วดัที�ไม่ค่อยมี

นกัท่องเที�ยวก็จะไม่ค่อยพฒันาระบบสาธารณูปโภค 

ดา้นผลกระทบมีทั@งแง่บวกและแง่ลบ  แง่บวกพบวา่  การท่องเที�ยวทาํให้วดัมีรายไดเ้พิ�มมากขึ@น

จากการทาํบุญของนกัท่องเที�ยว บางวดัใช้โอกาสจากการท่องเที�ยวในการเผยแพร่วฒันธรรมประเพณี

ของวดั  เช่น วดัพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จงัหวดัน่านได้ทาํซุ้มสืบชะตาขนาดใหญ่เพื�อให้

นกัท่องเที�ยวได้ร่วมทาํบุญสืบชะตาในช่วงสงกรานต์  หรือการจดัให้มีการทาํบุญสรงนํ@ าประธาตุแช่

แห้งแบบโบราณ  ซึ� งเป็นการนาํวฒันธรรมที�กาํลงัจะหายไปกลบัมาทาํใหม่  ชุมชนที�อยู่รอบๆ วดัที�มี

นกัท่องเที�ยวเดินทางไปเที�ยวเกิดอาชีพใหม่ คือการขายของที�ระลึกแก่นกัท่องเที�ยว  เกิดรายไดเ้ขา้ชุมชน 

ทาํให้เกิดการพฒันาดา้นคุณภาพชีวิตที�ดีตามมา เกิดการอนุรักษ์ฟื@ นฟู  วฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�นที�

กาํลงัจะหายไป  ทาํให้ชุมชนรักและหวงแหนวฒันธรรมประเพณีของตน เพราะเห็นคุณค่าจากการที�

นกัท่องเที�ยวไดใ้ห้การชื�นชม ในทางกลบักนัการท่องเที�ยวก็ส่งผลเสียให้กบัวดัที�ขาดระบบการจดัการดี  

ไมมี่การป้องกนัที�ดี ทาํใหโ้บราณสถานโบราณวตัถุเสียหาย  จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของนกัท่องเที�ยว  

หรือการนาํวฒันธรรมมาใชใ้นทางที�ไม่เหมาะสม ทาํใหน้กัท่องเที�ยวไม่เขา้ใจความหมายที�แทจ้ริง   
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และงานวจิยัของ ภชัรบถ ฤทธิ| เต็ม (7���) เรื�องรูปแบบการจดัการท่องเที�ยวเชิงศาสนาและ

วฒันธรรมในวดั มีส่วนเกี�ยวข้องกับงานวิจัยนี@ กล่าวคือ เป็นการศึกษารูปแบบการจัดการการ

ท่องเที�ยวในวดั ซึ� งสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�มีแหล่งท่องเที�ยว

อยูใ่นวดัได ้ซึ� งจากผลการศึกษารูปแบบการจดัการท่องเที�ยวในวดั สรุปไดว้า่ ควรจะมีการจดัการใน

ดา้นดงัต่อไปนี@   4) การจดัการทรัพยากรการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ การจดัทาํผงัการใช้สอยพื@นที�ของวดั 

การจดัทาํแผนพฒันาวดัทั@งในระยะสั@ นและระยะยาว และการจดัทาํแผนพฒันาฟื@ นฟูโบราณสถาน

หรือวดัร้าง 7) การจดัการระบบสื�อความหมาย ได้แก่ การจดัทาํขอ้มูลและฐานขอ้มูลของวดัใน

ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของวดัในวนัสําคญัหรือเทศกาลสําคญั และ <)  

การจดัการบุคลากรการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรของวดัในดา้นการท่องเที�ยว และการ

พฒันาจริยธรรมการท่องเที�ยวในวดั 

ซึ� งจากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม พบวา่ การท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมมีทั@ งแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�ไม่เกี�ยวข้องกับชุมชน และการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�อยูใ่นแหล่งชุมชน และยิ�งกวา่นั@นเป้นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�เป็นศาสนสถาน 

วดั แหล่งรวมจิตใจของคนในชุมชน ซึ� งทาํหนา้ที�เป็นทั@งแหล่งท่องเที�ยวและแหล่งศึกษาเรียนรู้ดา้น

ศิลปะ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ที�มีคุณค่าและน่าสนใจ ทาํให้เป็นแหล่งท่องเที�วที�มีลกัษณะ

พิเศษ ดงันั@นแนวทางในการจดัการจึงตอ้งตระหนักและให้ความสําคญักบัรายละเอียดที�มากขึ@น 

รวมทั@งตอ้งอาศยักระบวนการจดัการโดยคนในชุมชนที�มีความรู้จกัแหล่งท่องเที�ยวเป็นอยา่งดี และมี

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนชุมชน 

 

 

 

2.3 แนวคดิและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคดิเห็นและวธิีการศึกษาความคดิเห็น 

 

2.3.1 ความหมายเกี�ยวกบัความคิดเห็น 

ความคิดเห็นเป็นพฤติกรรมของมนุษยอ์ยา่งหนึ�งที�เกี�ยวกบัจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ ความ

เชื�อ เช่น การยอมรับหรือไม่ยอมรับในบางสิ�ง อาจหมายถึงทศันคติหรือเจตคติ หรือคือความรู้สึก

อยา่งหนึ�งที�บุคคลคนหนึ�งมีต่อสิ�งหนึ�ง ซึ� งอาจจะหมายถึงบุคคล สิ�งของ เรื�องราว หรือสถานที�ใดๆ 

และไดพู้ดหรือแสดงออก ความคิดเห็นสามารถสรุปความหมายไดด้งันี@  
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ความคิดเห็นเป็นเรื� องของการแสดงออกทาง ซึ� งอาจหมายถึงทั@ งความรู้สึก ความคิด 

วิจารณญาณ ต่อสิ� งใดสิ�งหนึ� งโดยแสดงออกดว้ยวาจา และมีความคล้ายคลึงกบัทศันคติเป็นส่วน

หนึ�งของกนัและกนั ซึ� งความคิดเห็นจะไม่ลึกซึ@ งและมีลกัษณะที�แคบกวา่ทศันคติ ความคิดเห็นจะมี

คาํอธิบายเหตุผลประกอบในการแสดงความคิดเห็นเสมอ ความคิดเห็นยงัสามารถวดัได ้และความ

คิดเห็นบางอยา่งไม่มีหลกัฐานในการพิสูจน์ยืนยนัได ้(ปรียาภรณ์ วงศอ์นุโรจน์, 2532: 24; บุญเรียง 

ขจรศิลป์, 2534: 78; ราชบณัฑิตยสถาน, 2546:236)และสามารถแบ่งความคิดเห็นออกเป็น3 

ความหมายคือ 

2.3.1.1 ความหมายทั�วไป คือ ความเชื�อ ความคิดเห็น ข้อพิจารณา ที�มีนํ@ าหนัก

มากกวา่ความรู้สึกในใจแต่มีนํ@ าหนกันอ้ยกวา่ความรู้สึกที�แทจ้ริง อาจเรียกวา่ความคิดเห็นมุมมองที�

เกิดขึ@ นในเรื� องทั�วๆไป ไม่มีหลักฐานหรือการพิสูจน์ที�แน่นอน มีเพียงความเป็นไปได้มากกว่า

ความรู้ 

2.3.1.2 ความหมายเฉพาะ คือ การแสดงออกถึงการพิจารณาหรือคาํแนะนาํอยา่งมี 

รูปแบบที�ใช้ในเฉพาะทาง มีแหล่งขอ้มูล หรือบุคคลอา้งอิงที�เชื�อถือได้ เช่นตดัสินคดีความ การ

วนิิจฉยัเกี�ยวกบักฎหมาย มีหลกัฐานรองรับการแสดงความคิดเห็น  

2.3.1.3 ความคิดเห็นสาธารณะ คือ ความเชื�อ หรือขอ้เท็จจริงที�เกิดจากการความ

คิดเห็นเป็นกลุ่มคนในสังคม การประเมินผลเกี�ยวกบัเรื� องใดเรื�องหนึ� งในลกัษณะเป็นกลุ่มสังคม

(Anonymus, 1996: 12-15; Mary L. Good, 2006: 17) 

 

2.3.2 แนวคิดเกี�ยวกบัความคิดเห็น 

สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ (2520: 104) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นส่วนหนึ� งของทศันคติ 

เราไม่สามารถแยกความคิดเห็นและทศันคติออกจากกนัได ้เนื�องจากมีความคลา้ยคลึงกนัมาก แต่มี

ความแตกต่างกนัตรงที� ลกัษณะของความคิดเห็นไม่ลึกซึ@ งเหมือนทศันคติ ทศันคติไม่สามารถแสดง

ออกมาไดอ้ย่างเปิดเผยทั@งคาํพูดและการกระทาํโดยประภาเพ็ญ สุวรรณ (2523: 239) แสดงความ

คิดเห็นในเรื�องนี@ ว่า ทศันคติเป็นความคิดเห็นซึ� งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที�พร้อมจะมี

ปฏิกิริยาเฉพาะอยา่งจากสถานการณ์ภายนอก ซึ� งทศันคติสามารถวดัไดใ้นรูปความคิดเห็น หรือจาก

การแสดงออกทางภาษา (Thurstone, 1967) 
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สุพตัรา สุภาพ (2545: 132) ความคิดเห็นแสดงออกไดท้ั@งการพูดหรือการเขียน และตอ้ง

อาศยัความรู้ และประสบการณ์ ในการคิดก่อนที�จะแสดงความคิดเห็น รวมทั@งพฤติกรรมหรือ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลที�จะแสดงความคิดเห็นต่อกนัก็เป็นผลต่อการแสดงความคิดเห็น 

สําหรับการสํารวจความคิดเห็น เป็นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล หรือกลุ่มคนที�มีต่อสิ�ง

ใดสิ�งหนึ�ง แต่ละคนจะแสดงความเชื�อและความรู้สึกใดๆออกมาโดยการพูด หรือการเขียน เป็นตน้ 

โดยประโยชน์ของการสํารวจความคิดเห็น คือ การนาํความคิดเห็นไปใชใ้นการพฒันาองคก์ร วาง

นโยบายต่างๆ เป็นตน้คาํว่า ความคิดเห็นจะใช้ในเรื� องเกี�ยวกบัการลงความคิดเห็น และความรู้ 

ขณะที�ทศันคติมกัใช้ในเรื�องเกี�ยวกบัความรู้สึก และความชอบพอ ความคิดเห็นสามารถถูกยอมรับ

และถูกปฏิเสธจากคนอื�นๆได ้

จากการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่ ความคิดเห็นและทศันคติเป็นส่วนหนึ�งของกนัและกนั มี

ความหมายคลา้ยคลึงกนั คือ เป็นการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิดที�บุคคล หรือกลุ่มบุคคลมีต่อสิ�ง

หนึ� งสิ�งใด หรือเหตุการณ์ สถานการณ์ใดๆ การแสดงออกนั@นอาจแสดงผ่านภาษาพูด เขียน หรือ

แบบวดัต่างๆ ฉะนั@นในการศึกษาวิจยัครั@ งนี@ทศันคติและความคิดเห็น หมายถึงสิ�งเดียวกนั และเรียก

สิ�งนั@นวา่ ความคิดเห็น 

 

2.3.3 แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาความคิดเห็น 

2.3.3.1 องคป์ระกอบของทศันคติ ประกอบดว้ย 3 ประการ คือ (ถวิล ธาราโภชน์, 

2532: ม.ป.ป.; Kretch, Crutchfield and Pallachey, 1962; Triandis, 1971: 8-12) 

1) ดา้นความรู้ (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเชื�อ และ

ความคิดของบุคคลที�มีต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใดบุคคลจาํเป็นตอ้งมีความรู้ต่อสิ�งนั@นเสียก่อน การเกิดทศันคติ

ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกนั 

2) ดา้นความรู้สึก (The Effective Component) หมายถึง ความรู้สึกชอบ

หรือไม่ชอบความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อสิ�งหนึ�งสิ�งใดองค์ประกอบดา้นความรู้สึกจะเกิดขึ@น

เมื�อบุคคลเกิดความรู้ในสิ�งนั@นจึงเกิดความรู้สึก 

3) ดา้นพฤติกรรม หรือการกระทาํ (The Behavioral Component) หมายถึง 

เมื�อเกิดความรู้ หรือการรับรู้มา บุคคลจะมีแนวโนม้หรือความพร้อมที�บุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธ 

2.3.3.2 การวดัทศันคติหรือความคิดเห็นเนื�องจากทศันคติคือความรู้สึกนึกคิดอยู่

ภายในตวับุคคล มีลกัษณะเป็นนามธรรม การวดัทศันคติโดยตรงจึงทาํไดย้าก ดงันั@นการวดัทศันคติ
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จึงตอ้งวดัผา่นองคป์ระกอบ 3 องคป์ระกอบตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ โดยพิจารณาจากการตอบสนอง

ในหลายดา้นรวมกนั โดยขอ้ตกลงเบื@องตน้ในการวดัทศันคติ มีดงันี@  (เชิดศกัดิ|  โฆวาสินธ์ุ, 2522: 94-

96) 

1) การศึกษาทศันคติเป็นการศึกษาความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลที�มี

ลกัษณะคงเส้นคงวา หรืออย่างนอ้ยความคิดเห็นหรือความรู้สึกที�เปลี�ยนแปลงในช่วงเวลาใดเวลา

หนึ�ง 

2) ทศันคติเป็นสิ�งที�ไม่สามารถวดัไดห้รือสังเกตไดโ้ดยตรง ฉะนั@นการวดั 

ทศันคติจึงเป็นการวดัทางอ้อมจากแนวโน้มที�บุคคลจะแสดงออกหรือประพฤติปฏิบัติอย่างมี

ระเบียบแบบแผนคงที�ไม่ใช่พฤติกรรมมนุษยโ์ดยตรง 

3) การศึกษาทศันคติของบุคคลนั@นไม่ใช่การศึกษาแต่เฉพาะทิศทางทศันคติ

ของบุคคลเท่านั@น แต่ตอ้งศึกษาถึงระดบัความมากน้อยหรือความขดัแยง้ของทศันคตินั@นดว้ย และ

หลกัการวดัทศันคติเบื@องตน้มี3 ประการ ดงันี@  (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ| , 2554: 222) 

(1) เนื@อหา การวดัทศันคติตอ้งมีสิ�งเร้าไปกระตุน้ให้มีกิริยาท่าทีออกมา 

โดยสิ�งเร้าทั�วไป ไดแ้ก่ เนื@อหาที�ตอ้งการวดั เช่น ตอ้งการวดัทศันคติต่อการตดัสินใจเกี�ยวกบัชีวิต

ครอบครัว ซึ� งไดแ้ก่ การเลือกคู่ครอง หรือการวางแผนชีวติครอบครัว 

(2) ทิศทาง การวดัทศันคติโดยทั�วไปไปกาํหนดให้ทศันคติมีทิศทาง

เป็นเส้นตรง และต่อเนื�องกนัในลกัษณะ ซ้าย-ขวา หรือ บวก-ลบ กล่าวคือ เริ�มจากเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

และลดความเห็นดว้ยลงเรื�อยๆ จนถึงมีความรู้สึกเฉยๆและลดต่อไปเป็นไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง เป็นไป

ไดใ้นเส้นตรงเดียวกนัและต่อเนื�อง 

(3) ความเข้ม กิริยาท่าทีหรือความรู้สึกที�แสดงออกต่อสิ� งเร้านั@นๆมี

ปริมาณมากนอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้ขน้สูงไม่วา่จะไปในทิศทางใดก็ตามจะมีความรู้สึกหรือ

กิริยาท่าทีรุนแรงมากกวา่ที�มีความเขม้เป็นกลาง 

2.3.3.3 มาตราวดัทศันคติ (Attitude Scale) เป็นเครื� องมือสําหรับใช้วดัทศันคติ 

เรียกว่า มาตรวดัทศันคติซึ� งเป็นระบบประเมินค่า (Rating Scale) นักจิตวิทยาสังคม นิยมที�จะใช้

เครื�องมือวดัทศันคติใน 2 ลกัษณะ คือ วดัทิศทาง (Direction) คือการประเมินทศันคติในทิศทางบวก

หรือลบ ซึ� งหมายถึงดีกับเลว เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ชอบ ไม่ชอบ เป็นตน้ และวดัเพื�อให้ได้

ปริมาณของทศันคติ (Magnitude) หมายถึง ความเขม้ขน้รุนแรงของทศันคติที�มีต่อสิ�งนั@นๆว่ามาก

นอ้ยเพียงไร เช่น มาก ปานกลาง นอ้ย เกลียด เฉยๆ หรือ รัก 
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มาตรวดัทศันคติที�นิยมใช้และรู้จกัแพร่หลายมี 3 ชนิด ได้แก่ มาตรวดัแบบทอร์

สโตน (Thurstone’s Type Scale) มาตรวดัแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) วดัมาตรวดัของออสกูด 

(Osgood Scale) ซึ� งมาตรวดัทศันคติแต่ละแบบมีขอ้ดีขอ้เสีย และขอ้จาํกดัแตกต่างกนั และเหมาะกบั

ลกัษณะการวดัทศันคติที�แตกต่างกนั ดงันั@น การเลือกใช้มาตรวดัทศันคติประเภทใดก็ขึ@นอยู่กบ

สถานการณ์และขอ้จาํกดัของการวจิยั ซึ� งมาตรวดัทศันคติแต่ละลกัษณะมีรายละเอียด ดงันี@  

1) มาตรวดัแบบของเทอร์สโตน (Thurston’s Type Scale) เป็นการกาํหนด

ช่วงความรู้สึกของคนที�มีต่อสิ�งใดสิ�งหนึ� ง 11 ช่วง จากน้อยที�สุดไปจนถึงมากที�สุด แต่ละช่วงมี

ระยะห่างเท่าๆกัน ข้อความที�บรรจุลงในมาตรวดัจะตอ้งนําไปให้ผูต้ดัสินใจเลือกว่าควรอยู่ใน

ตาํแหน่งใดของมาตรวดัแต่ละขอ้ความ อาจจะตอ้งมีขอ้ความประมาณ 20 ขอ้ความหรือมากกว่า

เล็กนอ้ย 

2) มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของ

คน แบ่งออกเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง ขอ้ความที�บรรจุในมาตรวดัจะเป็นการวดัความรู้สึกต่อสิ�งใดสิ�งหนึ�งในทางที�ดี (บวก) 

และในทางที�ไม่ดี (ลบ) และมีจาํนวนพอๆกนั ขอ้ความเหล่านี@อาจมีประมาณ 18-20 ขอ้ความ 

3 มาตรวดัของออสกูด (Osgood Scale) เป็นมาตรวดัที�ใช้คาํคุณศพัท์มา

อธิบายความหมายของสิ�งเร้า โดยคุณสมบติัตรงขา้มกนัเป็นขั@วของมาตรวดั คาํคุณศพัทที์�ใชใ้นการ

อธิบายคุณลกัษณะของสิ�งเร้านี@สามารถอธิบายได ้3 องคป์ระกอบ คือ 

(1) ด้านประเ มินค่ า  เ ป็นองค์ป ระกอบที� แสดงออก ด้านคุณค่ า 

คาํคุณศพัทที์�ใชอ้ธิบาย เช่น ชั�ว-ดี จริง-เทจ็ ฉลาด-โง่ สวย-น่าเกลียด เป็นตน้ 

(2) ด้านศักยภาพ เป็นองค์ประกอบที�แสดงถึง กําลัง อํานาจ เช่น 

แขง็แรง-อ่อนแอ หนกั-เบา หนา-บาง หยาบ-ละเอียด เป็นตน้ 

(3) ด้านกิจกรรม เป็นคุณศพัท์ที�แสดงถึงลักษณะกิจกรรมต่างๆ เช่น 

ชา้-เร็ว เฉื�อยชา-กระตือรือร้น 

ซึ� งในการศึกษาวิจยัครั@ งนี@ คือการวดัความคิดเห็นของชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ใช้

มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งซึ� งแบ่งออกเป็น 

5 ช่วง หรือ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง เห็นดว้ย เฉยๆ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งและ

นอกจากนี@ การศึกษาในเรื�องของทศันคติความคิดเห็นยงัมีวิธีการอื�นๆร่วมดว้ยเพื�อให้การศึกษามี

ความละเอียด ชดัเจน และเพื�อขอ้มูลที�สมบูรณ์มากยิ�งขึ@น 



53 

 

โดย ระวิวรรณ อังคนุรักษ์ (2533) กล่าวว่า การศึกษาทัศนคติของบุคคลเริ� มต้นด้วย

การศึกษาแบบนาํร่องเพื�อหาจุดเริ�มตน้และขอบข่ายของทศันคติ การที�จะตดัสินใจว่าจะวดัอะไร 

ดา้นใดบา้งการรวบรวมขอ้ความเกี�ยวกบัทศันคติอาจส่งผลกบัพฤติกรรมที�แทจ้ริงของบุคคลนั@นได ้ 

วธีิการศึกษาทศันคติมีหลายวธีิดงันี@  

1)  การสังเกต (Observation) หมายถึง การศึกษาคุณลกัษณะและพฤติกรรม

ของบุคคลรวมถึงปรากฏการณ์ต่างๆที�เกิดขึ@น เพื�อคน้หาความจริงใจโดยอาศยัประสาทสัมผสัทั@งห้า

ของผูส้ังเกตโดยเป็นขอ้มูลแบบปฐมภูมิ ซึ� งแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ  

(1)การสังเกตทางตรง (Direct Observation)เป็นการสังเกตที�ผูส้ังเกตตอ้ง

เฝ้าดูพฤติกรรมที�เกิดขึ@นดว้ยตนเองโดยอาศยัประสาททางตาและประสาททางหู 

(2)  การสังเกตทางออ้ม (Indirect Observation) เป็นการสังเกตที�ผูส้ังเกต

ไม่ไดเ้ห็นพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ดว้ยตนเอง อาศยัการถ่ายทอดจากผูอื้�นหรือจากเครื�องมือที�ใช้

เป็นสื�อ เช่น เครื�องบนัทึกเสียง เครื�องบนัทึกภาพเป็นตน้ 

2)  การสัมภาษณ์ (Interview) หมายถึง การสนทนาหรือพูดคุยกนัอย่างมี

จุดหมายเพื�อให้ไดข้อ้มูลตามที�วางแผนไวล่้วงหนา้ การสัมภาษณ์นอกจากจะไดข้อ้มูลตามตอ้งการ

แลว้ยงัไดท้ราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัผูถู้กสัมภาษณ์ในดา้นปฏิภาณไหวพริบ ท่วงท่า วาจุปนิสัย เป็น

ตน้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) การสัมภาษณ์ที�มีโครงสร้าง (Structured Interview) 

(2)  การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  

3)แบบสอบถาม (Questionnaire) หมายถึง ชุดของคาํถามที�สร้างขึ@นเพื�อใช้

รวบรวมขอ้เทจ็จริงเรื�องใดเรื�องหนึ�งเกี�ยวกบัความคิดเห็น ความสนใจ ความรู้สึกต่างเช่น  

4)  การรายงานตนเอง (Self-Report) เป็นวิธีหนึ� งที�นิยมใช้ในการศึกษา

ทศันคติความสนใจ และบุคลิกภาพของบุคคล กล่าวคือ ให้เจา้ตวัรายงานความรู้สึกที�มีต่อเรื�องราว

หรือเหตุการณ์นั@นออกมาวา่ชอบ ไม่ชอบอยา่งไร ดว้ยการพูดหรือเขียนบรรยาย 

5)  โปรเจคทีฟเทคนิค (Projective Technique) เป็นการใชสิ้�งเร้าที�มีลกัษณะ

ไมค่อยชดัเจนกระตุน้ให้บุคคลระบายความรู้สึกออกมา เครื�องมือนี@ จะไปกระตุน้ให้แสดงปฏิกิริยา

ความรู้สึกความคิดเห็นออกมเพื�อที�จะไดส้ังเกตดูวา่มีความรู้สึกอยา่งไร 
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6)  สังคมมิติ (Sociometry) เป็นวิธีการแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ทางสังคม

ของบุคคลที�อยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะโดยให้บุคคลอื�นประเมินค่าตวัเรา ประเมินค่าบุคคลอื�น เมื�อได้

ขอ้มูลใหน้าํมาทาํแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ดูวา่ใครเลือกใครบา้งโดยใชลู้กศรโยงไปยงัผูที้�ถูกเลือก 

ซึ� งการศึกษาเกี�ยวกบัความคิดเห็นมีใหเ้ห็นในผลงานวจิยัหรือผลงานทางวชิาการ แมก้ระทั�ง

ในวงการธุรกิจ อาจกล่าวได้ว่าในทุกวงการเนื�องมาจากความคิดเห็นจะเป็นการสะทอ้นความคิด 

ความรู้สึกของคนที�มีต่อทุกสิ�ง การศึกษาความคิดเห็นหรืออาจเรียกว่าการสํารวจความคิดเห็นก็

สามารถเรียกแทนกนัได ้ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอน 

การศึกษาความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์สําคัญๆที� เกิดขึ@ นในสังคม หรือ เกี�ยวกับ

ปรากฏการณ์ต่างๆที�เป็นกระแสอยูใ่นสังคม หรือแมแ้ต่ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการในร้านอาหาร 

แมเ้รื�องการท่องเที�ยวก็ตอ้งศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเที�ยวเช่นเดียวกนั เพราะการท่องเที�ยว

จะตอ้งมีการปรับปรุง พฒันา อย่างสมํ�าเสมอเพื�อให้เท่าทนัการแข่งขนั การสํารวจความคิดเห็นจึง

เป็นที�นิยมอยา่งมาก 

โดยการศึกษา หรือการสาํรวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลก็คือการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย

วิธีการสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าวจากกลุ่มบุคคลนั@นขอ้มูลที�ไดจ้ากความคิดเห็น

ของแต่ละบุคคลในเรื�องใดๆ มิใช่ขอ้เท็จจริงของเรื�องนั@น ๆ ทั@งหมด จะมีความแตกต่างกนัเนื�องจาก

ตวัผูต้อบดว้ย ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสํารวจความคิดเห็นในเรื�องเดียวกนั อาจจะแตกต่างกนัเนื�องจาก

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ สถานภาพสมรส ศาสนา หรือพื@นที�อยูอ่าศยัก็ได ้การสรุปผล

ความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล จึงนิยมสรุปผลจาํแนกตามลกัษณะต่าง ๆ ของกลุ่มผูต้อบดว้ย และวิธี

สาํรวจความคิดเห็นมีขั@นตอนและวธีิการที�สาํคญัดงัต่อไปนี@  

1) กาํหนดขอบเขตของการสํารวจในการสํารวจความคิดเห็นตอ้งกาํหนด

ของเขตของการสํารวจความคิดเห็นให้ชดัเจน ขอบเขตของการสํารวจความคิดเห็นอาจกาํหนดได้

หลายแบบ เช่น 

(1) กาํหนดดว้ยพื@นที� เช่น พื@นที�รวมทั@งประเทศ พื@นที�ภาคเหนือ พื@นที�

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื@นที�อาํเภอองครักษ ์จงัหวดันครนายก 

(2) กําหนดด้วยลักษณะส่วนตัวของผู ้ตอบ เช่น เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได ้

(3) กาํหนดดว้ยการมีส่วนไดส่้วนเสียกบัเรื�องที�จะทาํการสํารวจ เช่น ผู ้

ที�มีส่วนไดเ้สียกบัการเปิดหรือปิดเขื�อนปากมูล จงัหวดัอุบลราชธานี 
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2) วิธีเลือกตวัอย่างในการศึกษาหรือสํารวจความคิดเห็นต้องกาํหนดวิธี

เลือกตวัอยา่งหรือตวัแทนกลุ่มบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจะนาํมาเก็บรวบรวมขอ้มูล ตวัอยา่งหรือตวัแทน

กลุ่มบุคคลที�จะเลือกมาเก็บรวบรวมขอ้มูลควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปนี@  

(1) มีตวัอยา่งหรือตวัแทนครบทุกลกัษณะ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งลกัษณะที�

สาํคญัซึ� งจะมีผลทาํใหค้วามคิดเห็นแตกต่างกนั เช่น พื@นที�ที�อยูอ่าศยั ลกัษณะส่วนตวัของผูต้อบ หรือ

ระดบัการมีส่วนไดเ้สียเกี�ยวกบัเรื�องที�สาํรวจความคิดเห็น 

(2) มีจาํนวนตวัอย่างหรือตวัแทนในแต่ละลกัษณะตามขอ้ (4) มากพอ

และสอดคลอ้งกบัจาํนวนทั@งหมดที�มีอยูจ่ริงในลกัษณะนั@น ๆ  

3) แบบสอบถามความคิดเห็น คาํถามที�ใชใ้นแบบสอบถามมีมากมาย แต่ละ

แบบมีความเหมาะสมกบัพฤติกรรมแต่ละดา้น หรือต่างก็มีความเหมาะสมและความสะดวกในการ

ตอบแตกต่างกันไป โดยเฉพาะแบบสอบถามที�ใช้ศึกษาหรือวดัเจตคติ ซึ� งแบบสอบถามความ

คิดเห็น (Opinion Statements) เป็นแบบที�ใช้กนัมากที�สุด โดยผูต้อบถูกระบุให้ตอบว่า เห็นด้วย

หรือไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที�กาํหนดให ้การเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยนั@นอาจจะตอ้งมีการระบุความ

หนกัเบาดว้ย โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตั@งแต่เห็นดว้ยอยา่งยิ�งจนถึงไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง

ตามลาํดบัคือ เห็นดว้ยอยา่งยิ�งเห็นดว้ย เฉย (หรือไม่แน่ใจ) ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

Thurstone andChave ไดเ้สนอแนะวา่ แบบสอบถามแบบนี@ควรแบ่งออกเป็นสองส่วน 

ส่วนแรกควรเป็นคาํถามแบบให้เลือกตอบ และส่วนหลงัเปิดให้แสดงความคิดเห็นโดยใช้คาํถาม

ปลายเปิด (Open-End Question) ส่วนการใช้ข้อคาํถามถ้าหากใช้คาํถามเพียงข้อเดียวถ้าเกิด

ขอ้ผิดพลาดจะเสียหายมาก ดงันั@นเพื�อป้องกนัความผิดพลาดที�จะเกิดขึ@นไดค้วรใช้คาํถามหลายๆ

ขอ้ถามในเรื�องเดียว ซึ� งนอกจากจะช่วยอุดช่องโหวย่งัทาํให้ผูต้อบมองเห็นประเด็นที�ถามไดดี้ขึ@น (วิ

เชียร์ เกตุสิงห์, 2530:69) 

 

2.3.4 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัความคิดเห็นชุมชนต่อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

งานวิจยัของ เกศินี พรหมบุตร (2554) เรื� อง ความคิดเห็นของประชาชนในการจดัการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายมีส่วนเกี�วขอ้ง

กบังานวิจยันี@ กล่าวคือ เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ซึ� งผลการศึกษาพบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนเทศบาลตาํบลเวียงเชียงแสน อาํเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย ภาพรวมอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง  โดยประชาชนมีส่วนร่วมดา้นการเคารพวฒันธรรมชุมชนและการปลูกจิตสํานึก

ของคนในชุมชนในระดบัปานกลาง ดา้นการให้ความรู้และอาํนวยความสะดวกให้แก่นกัท่องเที�ยว 

การศึกษารวบรวมขอ้มูล และการเตรียมความพร้อมชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ในระดบัน้อยและผูน้าํชุมชน มีความคิดเห็นวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมค่อนข้างจาํกัดในการช่วยกนัปรับภูมิทศัน์โดยรอบแหล่งท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม การสนบัสนุนงบประมาณสาํหรับการซ่อมแซม ดูแลแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และ

การเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการบูรณะ ซ่อมแซมแหล่งท่องเที�ยวอยูใ่นระดบันอ้ย 

งานวจิยัของ สุดชีวนั นนัทวนั ณ อยธุยา (2551) เรื�อง ความคิดเห็นของชุมชนในอาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจนีั@ คือ เป็นการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนเกี�ยวกบัการ

ท่องเที�ยวที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัชุมชนโดยมีผลการศึกษาคือ ชุมชนมีความคิดเห็นว่าควรอนุรักษ์

วฒันธรรมแบบดั@งเดิมไว ้เพราะการอนุรักษว์ฒันธรรม ประเพณีแบบดั@งเดิมจะเป็นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว และเห็นว่าวฒันธรรมงานประเพณี เทศกาล และภูมิปัญญาของท้องถิ�น และแหล่ง

ท่องเที�ยวโบราณสถาน เป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้นกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาในชุมชน และการศึกษา

ยงัพบวา่การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวของประชาชนเจา้ของทอ้งถิ�นยงัมีนอ้ยมาก 

และเสนอวา่ภาครัฐควรใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ@น 

งานวิจยัของ วิชร นันต๊ะยานา (7�?�) เรื� อง ทัศนคติของภาคีที�เกี�ยวข้องกับการพฒันา

จงัหวดัเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที�ยวควบคุ่กับเมืองอุตสหกรรม มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับงานวิจยันี@

กล่าวคือ เป็นการศึกษาทัศนคติความคิดเห็นของภาคีที� เกี�ยวข้องเพื�อจะได้ทราบความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะของภาคีอื�นๆนอกจากความคิดเห็นของชุมชน ซึ� งจากการศึกษาพบวา่ ภาคีที�เกี�ยวขอ้งมี

ทั@งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการส่งเสริมให้จงัหวดัเชียงรายเป็นเมืองท่องเที�ยวควบคู่กบัเมือง

อุตสาหกรรม โดยเห็นดว้ย เพราะว่าการส่งเสริมจะเป็นการเพิ�มการจา้งงานและทาํให้ประชาชนมี

งานทาํและรายไดเ้พิ�มขึ@น และยงัสามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวและนกัลงทุนเขา้มายงัจงัหวดัเชียงราย

มากขึ@ น และไม่เห็นด้วย เพราะว่า การพฒันาจะส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในจงัหวดั

เชียงราย ความเจริญทางวตัถุจะส่งผลในเรื�องของคุณธรรมและจริยธรรมของคนเชียงราย และที�

สําคญัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มมีโอกาสสูงที�จะเสื�อมโทรม รวมถึงความเสื�อมถอยทาง

วฒันธรรม และความเป็นอตัลกัษณ์ทางทอ้งถิ�นจะเปลี�ยนไปอยา่งมาก 

งานวิจยัของ รังสิต เงาแกว้ และคณะ (7�?�) เรื�องความคิดเห็นของนกัท่องเที�ยวเกี�ยวกบั

การจดัการท่องเที�ยวชนเผ่าของจงัหวดัเชียงราย มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ คือ  เป็นการศึกษา
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ความคิดเห็นของนกัท่องเที�ยวซึ� งจะชี@ ให้เห็นวา่งานวิจยัส่วนใหญ่เนน้การศึกษาความคิดเห็นของฝัง

นกัท่องเที�ยวและศึกษาจากนกัท่องเที�ยวทั�วไปไม่มีการเจาะกลุ่มนกัท่องเที�ยวแบบเฉพาะกลุ่ม และ

งานนี@ ยงัสะทอ้นให้เห็นแนวโน้มความคิดเห็นด้านความตอ้งการของนักท่องเที�ยวในการศึกษา

เรียนรู้วฒันธรรมมากขึ@น โดยผลการศึกษาพบว่า นกัท่องเที�ยวทั@งชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นว่า

การท่องเที�ยวชนเผา่ของจงัหวดัเชียงรายมีความสะดวกในการหาขอ้มูลแหล่งท่องเที�ยว สะดวกใน

การเขา้ชมและการบริการต่างๆ แหล่งทองเที�ยวมีความเป็นธรรมชาติ มีศิลปวฒันธรรมที�เก่าแก่น่า

ศึกษา ประกอบกบัมีการอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ทาํให้นกัท่องเที�ยวเกิดความ

ประทบัใจ และมีความตอ้งการที�จะเดินทางท่องเที�ยวเพื�อเรียนรู้และศึกษาวฒันธรรมอยา่งต่อเนื�อง 

งานวจิยัของ จุฑามาศ คงสวสัดิ|  (7���)  เรื�องการศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เมืองโบราณอู่ทอง ของเจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานในพื@นที�และมคัคุเทศก์ มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบังานวจิยันี@กล่าวคือ การศึกษาความคิดเห็นของมคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ที�ในพื@นที�เป็นส่วน

สําคญัที�จะช่วยสร้างแนวทางในการจดัการการท่องเที�ยวในพื@นที�ไดอ้ย่างย ั�งยื�น โดยผลการศึกษา

พบวา่ เจา้หนา้ที�ผูป้ฏิบติังานในพื@นที�และมคัคุเทศก ์มีระดบัความคิดเห็นต่อการจดัการการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม เมืองโบราณอู่ทอง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่น

ระดบัปานกลางทั@งหมด � ดา้น โดยเรียงจากมากไปหานอ้ยดงันี@ คือ ดา้นกายภาพหรือภูมิทศัน์ ดา้น

ความปลอดภยั ด้านการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ดา้นแหล่งเรียนรู้ และด้านความสะดวกหรือบริการ

พื@นฐาน 

ซึ� งจากผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งพบว่า การศึกษาความคิดเห็นมีหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น

ความคิดเห็นของนักท่องเที�ยว หน่วยงานที� เ กี� ยวข้อง เจ้าหน้าที�ผู ้ปฏิบัติงาน ซึ� งขึ@ นอยู่กับ

วตัถุประสงคข์องผูว้จิยั และจากการคน้ควา้วจิยัที�เกี�ยวขอ้งพบประเด็นที�น่าสนใจคือ  งานวิจัย ใ น

ปัจจุบนัมีนอ้ยมากที�สนใจศึกษาความคิดเห็นของชุมชนดา้นการท่องเที�ยว ดงันั@นในการศึกษาวิจยั

ครั@ งนี@ จึงใหค้วามสนใจที�จะศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการ ปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

2.4 แนวคดิการปรับใช้วฒันธรรมกบัการท่องเที�ยว 

 

2.4.1 ความหมายของการปรับใช้ 
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คาํว่า ปรับใช้ หรือ ประยุกต์ใช้ ตรงกบัภาษาองักฤษว่า Adaptive Useซึ� งแปลว่า การใช้

ประโยชน์จากทฤษฎีหรือความรู้ที�มีอยู่ และความหมายที�คลา้ยคลึงกนัคือ ใช้ประโยชน์ นาํมาใช ้

หรือดดัแปลง และในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ให้ความหมายคาํว่า ประยุกต์ คือ นาํ

ความรู้ในวิทยาการต่างๆมาปรับใชใ้ห้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต ์

ซึ� งเป็นความหมายที�ค่อนขา้งแคบ แต่มีผูใ้หค้วามหมายของการประยุกตที์�มีความหมายกวา้งมากขึ@น 

ว่า การประยุกต์ คือ  การนําบางสิ� งมาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที�

เฉพาะเจาะจง บางสิ�งที�นาํมาใช้อาจเป็นทฤษฏี หลกัการ แนวคิด ความรู้เกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ� ง 

และนาํมาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบติั โดยปรับให้เขา้กบับริบทแวดล้อมที�เป็นอยู่อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี@ บางสิ�งอาจเป็นวตัถุ สิ�งของที�นาํมาใชน้อกเหนือบทบาทหนา้ที�เดิมเพื�อให้เหมาะสมกบั

บริบทใหม่ (เกรียงศกัดิ|  เจริญวงศศ์กัดิ| , 2549: 48)หรือในอีกความหมายที�ใกลเ้คียงกนัการประยุกต ์

คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากบัความรู้ใหม่เขา้ดว้ยกนั ให้เหมาะสมกบัสมยัใหม่ ซึ� ง

ในการศึกษาครั@ งนี@คาํวา่ ประยกุตใ์ช ้มีความหมายเดียวกบัคาํวา่ ปรับใช ้

 

 

 

2.4.2 ลกัษณะของการปรับใช้ 

2.4.2.1 การปรับใช้โดยการนาํ “ภาคทฤษฏี” มาสู่ “ภาคปฏิบติั” เป็นการนาํทฤษฏ

หลกัการ กฎเกณฑ์ แนวคิดเกี�ยวกบัเรื�องใดเรื�องหนึ� งไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคปฏิบติั ให้

เกิดความเป็นรูปธรรมในภาคปฏิบติัทั@งการแกไ้ขปัญหาและการพฒันาในรูปแบบต่างๆ  

2.4.2.2 การปรับใช้โดยการนําความรู้สาขาหนึ� งมาปรับใช้กับอีกสาขาหนึ� งเพื�อ

แกปั้ญหาเฉพาะเจาะจงบางประการ ในสถานการณ์ หรือบริบทที�เฉพาะเจาะจง ซึ� งในการศึกษาวิจยั

นี@ ที�นาํเอาความรู้ทางดา้นวรรณกรรมมาปรับใชใ้นเรื�องของการท่องเที�ยว ในลกัษณะการบูรณาการ

ร่วมกนั 

2.4.2.3 การปรับใช้โดยการนาํสิ� งหนึ� งหรือแนวคิดหนึ� งมาปรับใช้เพื�อตอบสนอง

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที�เฉพาะเจาะจง คือ การนาํสิ�งที�มีอยูใ่นบริบทหนึ�งมาใชใ้นอีกบริบทหนึ�ง

ทั@งหลกัการ วธีิการและรูปแบบ โดยไม่คาํนึงถึงความเหมาะสมในบริบทที�แตกต่างกนั 

2.4.2.4 การปรับใชโ้ดยการนาํบางส่วนของบางสิ�งมาใช ้เป็นการใชป้ระโยชน์เพียง

บางส่วนของสิ� งนั@ นไม่ใช่การนําทั@ งหมดมาใช้แต่ดึงมาเฉพาะส่วนที�ตอบวตัถุประสงค์ โดย



59 

 

เปลี�ยนแปลงรูปแบบและวิธีการใช้งานให้สอดคลอ้งกบัส่วนประกอบอื�นๆในบริบทใหม่ หรือใน

บทบาทใหม่และเพื�อเป้าหมายใหม่ 

ตวัอยา่งการปรับใชว้ฒันธรรมเพื�อการส่งเสริมดา้นต่างๆ ที�จะทาํให้เขา้ใจความหมายของ

การปรับใชม้ากยิ�งขึ@น  

อจัฉรา รักยุติธรรม (7�?�) ไดศึ้กษาการปรับใช้พิธีกรรมในการจดัการไฟป่า โดยศึกษา

ชุมชนปกากญอ บา้นแม่ปอน ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จากการศึกษาพบวา่ 

ชุมชนปกากญอไดมี้การฟื@ นฟูพิธีกรรมดงักล่าว มาปรับใช้ใหม่ เนื�องจากชุมชนประสบปัญหาใน

การจดัการป่า เพราะชาวบา้นบางกลุ่มไม่ยอมช่วยกนัดูแลสอดส่องป่าของตน เป็นผลทาํให้เกิดไฟ

ไหมป่้าสร้างความเสียหายแก่ชุมชนเป็นอยา่งจากกรณีศึกษาดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงการฟื@ นฟู และ

ปรับใช้พิธีกรรมและความเชื�อของชุมชนในการจดัการทรัพยากรและสิ� งแวดล้อม ซึ� งมีความ

สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัการศึกษาในครั@ งนี@   

พระกฤษตที สุนนัตา (7�?�) ไดท้าํการศึกษาเรื�อง การประยุกตภู์มิปัญญาทอ้งถิ�นในการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชนบา้นป่าตึงหลวง ตาํบลเชิงดอย อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่โดย

ชุมชนได้มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชน เป็นการนาํเอาภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นด้านความเชื�อเรื�องผี และความเชื�อทางพุทธศาสนาที�เกี�ยวขอ้งกบัการรักษาระบบ

นิเวศชุมชน มาปรับเปลี�ยนและประยุกต์ใช้ในการรักษาระบบนิเวศชุมชน ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

ปัญหาที�เกิดขึ@นในชุมชน  

2.4.3 การปรับใช้วฒันธรรมกบัการท่องเที�ยว 

จากความหมายของคาํว่าปรับใช้ คือ เป็นการผสมผสานระหว่างของเก่า และของใหม่ 

กลายเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่ วิธีการ หรือรูปแบบใหม่ที�เหมาะสม และเอื@อประโยชน์ ทั@ งนี@ มี

พื@นฐานมาจากรากเง้าเดิมในวฒันธรรมพื@นฐานนั@น การปรับใช้จึงเป็นเพียงการสัมผสั หรือการ

เปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางสังคมระหวา่งวฒันธรรมที�แตกต่างเท่านั@น และให้ความเห็นวา่

การสร้างใหม่ มีความคล้ายคลึงกบัการปรับใช้ เพียงแต่มีส่วนเก่าน้อยกว่าส่วนใหม่ การปรับใช้

วฒันธรรมกับการท่องเที�ยวจึงเป็นกระบวนการหนึ� งที�นาํวฒันธรรมมาสรรค์สร้าง ใส่ความคิด

สร้างสรรค ์หรือนาํวฒันธรรมมาเป็นทุนหรือเป็นเครื�องมือในการต่อยอด และเพิ�มคุณค่าให้กบัสิ�งที�

มีอยู่เดิมซึ� งสิ� งนั@ นอาจเรียกได้ว่าเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษที�สั�งสมมา หรือแม้แต่เป็น

วฒันธรรมใหม่ๆที�สร้างขึ@ น เป็นวิธีการใหม่หรือแนวคิดใหม่ที�สร้างสรรค์ให้เกิดขึ@ นอย่างเป็น

รูปธรรม  
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ดงันั@น การปรับใชว้ฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว จึงหมายถึง การนาํมรดกทางวฒันธรรมที�

ถือว่าเป็นทุนมาปรับใช้เพื�อประโยชน์ทางการท่องเที�ยว เป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าคือ 

มรดกทางวฒันธรรม และของใหม่อาจเป็นการปรับเปลี�ยนรูปแบบ วิธีการนาํเสนอใหม่ที�เหมาะสม

กบับริบทของมรดกวฒันธรรม รวมถึงตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบที�เกิดขึ@นทั@งทางบวกและลบ ทั@งนี@ สิ� ง

สาํคญัตอ้งเอื@อประโยชน์ทางบวกสําหรับชุมชนที�เป็นเจา้ของมรดกวฒันธรรมนั@นดว้ย อาจกล่าวได้

วา่เป็นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในบริบทชุมชน แต่ทั@งนี@การปรับใชว้ฒันธรรมกบัการท่องเที�ยว

ตอ้งทาํอยา่งระมดัระวงัอยา่งมาก เนื�องจากอาจจะไม่เหมาะสมและไม่เป็นที�ตอ้งการของชาวบา้นซึ� ง

มีฐานะเป็นเจ้าของวฒันธรรมและการที�จะทําให้ชาวบ้านในชุมชนจะได้ผลประโยชน์จาก

เปลี�ยนแปลง ปรับขนาด รูปแบบกิจกรรม พิธีกรรมทางวฒันธรรมไดเ้ต็มที�นั@น ชาวบา้นในชุมชน

รวมไปถึงผู ้มีส่วนได้เสียในการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวนั@ นๆจะต้องพยายามที�จะส่งเสริมการ

พฒันาการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนโดยเน้นที�การบริหารจดัการทรัพยากรอย่างระมดัระวงั รวมไปถึง

การกระจายรายไดใ้หก้บัชุมชนอยา่งทั�วถึงและเท่าเทียม หากชุมชนสามารถทาํไดอ้ยา่งนั@นแลว้ การ

พฒันาการท่องเที�ยวอาจไม่ส่งให้เกิดผลเสียต่อการเปลี�ยนแปลงของสินคา้ผลิตภณัฑ์ กิจกรรมและ

พิธีกรรมทางวฒันธรรม หรือทาํให้ความหมายที�แทจ้ริงของกิจกรรม/พิธีกรรมทางวฒันธรรมสูญ

หายเสมอไป แต่จะเป็นการรักษา เชิดชู และช่วยอนุรักษ์ และมีความสําคญัในระดบัที�แตกต่างกนั

สาํหรับประชาชนในชุมชนนั@นๆ (วไิลภรณ์ จิรวฒันเศรษฐ,์ 2544; ภารดียโสธรศรีกุล, 2554: 143)  

และในเรื�องของการปรับใช้วฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว ควรที�จะให้ความสําคญักบัการ

อนุรักษ์วฒันธรรมดั@งเดิมตอ้งเอาไว ้แต่ศิลปวฒันธรรมบางอย่าง เช่น การรํา นาฏศิลป์ ไม่ใช่สิ�งที�

ตายแล้ว แต่เป็นสิ� งที�ศิลปินต้องคิดสร้างสรรค์ และประยุกต์ให้เข้ากบัยุคสมยั เช่น การปรับใช้

วฒันธรรมใหเ้ป็นทุนในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ซึ� งรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรคคื์อ

วฒันธรรม (องคค์วามรู้  ขอ้มูลข่าวสาร)ดงันั@น วฒันธรรมจึงเป็นรากของเศรษฐกิจยุคใหม่ (Culture 

Knowledge Base Information) เปิดกวา้งทางความคิด ดึงดูดศิลปะทุกแขนงจากทั�วโลกเขา้มาร่วม 

เพื�อให้ไทยเป็นศูนยร์วมทางความคิดสรร้างสรรค์ที�ไดรั้บความร่วมมือระดบัโลก แต่ตอ้งคาํนึงถึง

การบริหารจดัการ และการใช้ประโยชน์ทางวฒันธรรมไม่ให้สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ ให้

ความสาํคญักบัการส่งเสริมการสร้างอตัลกัษณ์ (Identity) และสร้างตราสินคา้(Branding) 

 

2.4.4 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการปรับใช้วฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว 
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ตวัอย่างผลการศึกษาการปรับใช้วฒันธรรมที�ส่งผลไปในทางลบ งานบทความวิจยัของ 

ภารดียโสธรศรีกุล(2554)เรื� อง “การท่องเที�ยวและการเปลี�ยนแปลงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง

วฒันธรรมเพื�อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว” มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ 

การปรับเปลี�ยรมรดกวฒัธรรมเพื�อการท่องเที�ยวหากมีกระบวนการจดัการที�ไม่เหมาะสมอาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบได้ โดยจากการศึกษาพบว่าการเปลี�ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรม

พิธีกรรมทางวฒันธรรมเพื�อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเที�ยวนั@นอาจนาํไปสู่การสูญเสีย

คุณค่าและความหมายที�แทจ้ริงของกิจกรรม พิธีกรรมทางวฒันธรรมนั@นๆ นอกจากนี@  ผลที�ตามมา

อีกอยา่งก็คือ ชาวบา้นที�เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรม พิธีกรรมทางวฒันธรรมอาจจะสูญเสียแรงจูงใจ

และความมุ่งมั�นในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมนั@นๆ รวมทั@งพวกเขาอาจจะเกิด

ความละอายใจที�จะเข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรมโบราณที�ครั@ งหนึ� งเคยมีความสําคญัและเป็น

เอกลกัษณ์หรือเป็นสิ�งที�แสดงความเป็นตวัตนของพวกเขาไป และโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มอนุรักษ์

นิยม การเปลี�ยนแปลงรูปแบบของกิจกรรม พิธีกรรมทางวฒันธรรมอาจจะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ได ้

แต่อย่างไรก็ตามยงัมีการศึกษาที�นําเสนอตวัอย่างของการนําวฒันธรรมมาปรับใช้เพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่างได้ผล ปรากฏในการศึกษาของวิไลภรณ์ จิรวฒันเศรษฐ์ (2544: 

บทคดัยอ่) เรื�อง “สื�อพื@นบา้นในฐานะทุนวฒันธรรมเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวที�พกัทางวฒันธรรม 

(โฮมสเตย)์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบา้นปราสาท จงัหวดันครราชสีมา” มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ คือ

มรดกวฒันธรรมบางอยา่งสามารถนาํมาปรับใชเ้พื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้มีความ

น่าสนใจมากขึ@นได ้โดยสรุปผลการศึกษาไดว้่า การท่องเที�ยวแบบที�พกัทางวฒันธรรมหรือโฮมส

เตย์ เป็นรูปแบบการท่องเที�ยวที�ทาํให้ชุมชนได้นําเสนอ ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน ผ่าน

กิจกรรมวฒันธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของทอ้งถิ�น โดยชาวบา้นปราสาทนาํสื�อพื@นบา้นที�ถือว่า

เป็นทุนหรือมรดกทางวฒันธรรมมาใช้เพื�อสร้างแรงดึงดูดใจ และนาํเสนอแก่นักท่องเที�ยว เช่น 

เพลงพื@นบา้น ตาํนานเกี�ยวกบัหมู่บา้น ลาํธารปราสาท อาหารพื@นบา้น และมีการปรับใชว้ฒันธรรม

ดั@งเดิมมาต่อยอด คือ  การแสดงฟ้อนรําของนกัเรียน การรําวง พิธีบายศรีสู่ขวญั เพื�อเป็นกิจกรรมที�

สร้างความประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวท่องเที�ยวทั@งในประเทศและต่างประเทศ 

การศึกษาของ วิศท ์เศรษฐกร ในการคน้ควา้อิสระเรื�อง การปรับใชพ้ิธีกรรมและความเชื�อ

ของชุมชนในการจดัการป่าชุมชน มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@กล่าวคือ  แสดงให้เห็นวา่มรดกทาง

วฒันธรรมทุกอย่างสามารถนาํมาปรับใช้ทั@งในดา้นของการดึงดูดคนในชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วม

ในการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน และยงัสามารถดึงดูดนกัท่องเที�ยวให้เขา้มาศึกษาเรียนรู้วฒันธรรม



62 

 

ชุมชมไดเ้ช่นกนัโดยผลการศึกษา พบว่า ชาวชุมชนบา้นตลาดขี@ เหล็กไดมี้การนาํพิธีกรรมและคาม

เชื�อที�มีแต่ดั@งเดิมมาปรับใชผ้า่นพิธีกรรมการเลี@ยงผขีนุนํ@าแบบใหม่ที�เพิ�มเติมในเรื�องของความรู้ และ

แนวคิดใหม่ที�เกี�ยวขอ้งและมีการเพิ�มบรรยากาศในพิธีกรรมให้น่าสนใจยิ�งขึ@นเพื�อดึงดูดใจชาว

ชุมชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม นาํไปสู่การจดัการป่าชุมชนที�เต็มไปดว้ยบรรยากาศ

ของความร่วมมือร่วมใจกนัของชาวชุมชน (วิศท ์เศรษฐกร, 2553: บทคดัยอ่ ) ทั@งนี@ความสําคญัของ

การปรับใช้ก็เพื�อช่วยให้สามารถปรับตวัและปรับใช้สิ� งต่างๆให้เหมาะสมเขา้กบัยุคสมยัที�บริบท

แวดลอ้มเปลี�ยนไป ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาในวถีิทางที�ถูกตอ้งได ้

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีตวัอย่างการนํามรดกวฒันธรรมมาปรับใช้มากมาย และ

เทศบาลนครขอนแก่น คือตวัอย่างหนึ� งของการนาํวรรณกรรมสินไซ ซึ� งเป็นมรดกวฒันธรรมมา

ปรับใช้ในการสร้างสํานึกรักท้องถิ�น มีการจัดการวฒันธรรมเชิงรุกและขยายผลต่อเนื�องตาม

ยทุธศาสตร์วฒันธรรมนาํการพฒันาของจงัหวดัขอนแก่นเช่นการเลือกตวัละครสําคญัในเรื�องสินไซ

มาเป็นสัญลกัษณ์ประดบัเมืองบนหัวเสาไฟฟ้าดว้ยแนวคิด "จากภูมิปัญญาวรรณกรรมพื@นบา้นสู่

รากฐานการพฒันา" โดยเชื�อมโยงกบัปรัชญาการนาํใชม้รดกทางวฒันธรรมวา่ "ไม่หลงไม่ลืมแต่ซึม

ซบัอย่างชาญฉลาดดว้ยปัญญา" เทศบาลนครขอนแก่นไม่เพียงแต่ตอ้งการใชม้รดกวฒันธรรมเพื�อ

สื�อสารกบัคนในจงัหวดัขอนแก่นเท่านั@น แต่เป็นการสื�อสารกบัคนทั@งชาติ และนอกจากนี@ เทศบาล

นครขอนแก่นยงัมีการใช้วรรณกรรมทอ้งถิ�นสินไซในการเชื�อมโยงวฒันธรรมระหว่างลุ่มนํ@ าโขง 

โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย-ลาว  

ส่วนในดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวนั@นเทศบาลนครขอนแก่นไดมี้

การจดักิจกรรมทวัร์วฒันธรรมฮูปแตม้สินไซ ที�มีจิตรกรรมฝาผนังเรื� องสินไซเป็นทรัพยากรการ

ท่องเที�ยวที�สาํคญั โดยแหล่งท่องเที�ยวสาํคญัอยูที่�ชุมชนสาวะถี วดัไชยศรี จงัหวดัขอนแก่น และการ

นําสินไซเข้าบรรจุในพิพิธภัณฑ์เมืองโฮงมูนมัง สถานที�ท่องเที�ยวที� เป็นแหล่งเรียนรู้ในเมือง

ขอนแก่น และนอกจากนี@ยงัมีกิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม เช่น หมอ

ลาํสินไซ หนงัประโมทยั ท่าฟ้อนรํา ท่วงทาํนองดนตรี การจดัทาํสารคดีเผยแพร่ (แกว้ตา จนัทรา

นุสรณ์, 2550: 69-79) 

กล่าวโดยสรุปการนาํมรดกวฒันธรรมมาปรับใช้สร้างมูลค่าเพิ�มเพื�อสร้างประโยชน์ดา้น

เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชนและประชาชนนั@น ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั@งภาครัฐ

และเอกชน รวมถึงองค์กรที�ไม่หวงัผลประโยชน์ และที�สําคญัที�สุดคือ ชุมชนผูเ้ป็นเจา้ของแหล่ง

ท่องเที�ยว และทรัพยากรทางวฒันธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การธํารงรักษาไวซึ้� ง
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ศิลปวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ดั@งเดิม ดงันั@นแหล่งมรดกศิลปวฒันธรรมจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ�ง 

เพราะนอกจากจะเป็นความรู้ทางวิชาการเพื�อความเข้าใจในมรดกศิลปวฒันธรรมแล้ว ยงัมี

ความสําคัญในการสร้างความซาบซึ@ งให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ@นมีคุณค่าอย่างย ั�งยืนตลอดไป

(สหวฒัน์ แน่นหนา, 2555: 66-67) 

ซึ� งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุดสันต ์สุทธิพิศาล (2555) เรื�องแนวทางการปรับใชผ้า้พื@น

ถิ�นเพื�อพฒันาผลิตภณัฑก์ารท่อเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์ไดน้าํเสนอแนวทางการปรับใชม้รดกวฒันธรรม

ที�มีอยู่ในชุมชน คือ การปรับใช้ผา้พื@นถิ�นเพื�อการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ ไวอ้ย่างน่าสนใจ 2 

แนวทาง คือ 1)  ชุมชนที�มีผา้พื@นถิ�นเป็นตน้ทุนของชุมชนเอง ก็เริ�มการต่อยอดจากสิ�งที�มีอยูเ่ดิม และ

มีกระบวนการสร้างสรรคเ์ขา้มาช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ�มจากการท่องเที�ยว ทั@งนี@ เพื�อให้เกิดความ

แตกต่างจากชุมชนอื�นๆและชุมชนมีรายไดม้ากขึ@น 2) การเริ�มตน้ดว้ยผูมี้ส่วนร่วมอื�นๆ เริ�มจากการ

นาํผา้พื@นถิ�นของชุมชนมาพฒันา โดยใชก้ระบวนการออกแบบเชิงผลิตภณัฑ์เชิงสร้างสรรคใ์นการ

สร้างมูลค่าเพิ�ม แลว้นาํผลกาํไรที�ไดรั้บคืนสู่ชุมชนเจา้ของทอ้งถิ�น ทั@งนี@ เพื�อให้เกิดความตระหนกั

และใหค้วามสาํคญัผา้พื@นถิ�นซึ� งเป็นตน้ทุนของชุมชน  

จากการศึกษางานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งพบวา่ที�ผา่นการปรับใชย้งัเป็นในรูปแบบที�ชุมชนยงัเป็นผู ้

ถูกใช้ดา้นเดียว หมายถึง มรดกวฒันธรรมที�มีอยูใ่นชุมชน ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมที�จบัตอ้งไดห้รือ

วฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ไดเ้ป็นแหล่งท่องเที�ยว และทาํหนา้ที�เช่นเดียวกนั คือ ใหน้กัท่องเที�ยวเดินทาง

มาเพื�อชื�นชมความงดงาม มองเห็น แต่ขาดความรู้สึกร่วม ความเขา้ใจ ซึ� งเป็นสิ�งที�สําคญัมากสําหรับ

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ดงันั@นจุดสําคญัในการปรับใช้มรดกทางวฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว สิ�งที�ควรคาํนึงเป็น

อยา่งแรกคือ การพฒันาที�เกิดจากความรู้ ความเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม บริบทของชุมชน รวมถึงการ

ให้ความสําคญัในการหยิบใช้ หรือปรับใช้ทุนทางวฒันธรรมซึ� งถือเป็นสิ� งลํ@ าค่าที�ชุมชนผูเ้ป็น

เจา้ของมีความรักและหวงแหน ที�สําคญัที�สุดคือ การพฒันาตอ้งทาํบนความตอ้งการและการมีส่วน

ร่วมของคนในชุมชน  และจะทาํอยา่งไรเพื�อไม่ให้การนาํวฒันธรรมมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวนั@น

เสียหายหรือเกิดความเสียหายนอ้ยที�สุด และที�ขาดไม่ไดคื้อ ตอ้งเกิดประโยชน์มากยิ�งขึ@นทั@งทางดา้น

คุณค่าและมูลค่า 

 

2.5 แนวคดิการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ�น 
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2.5.1 ที�มาของการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

สาํหรับประเทศไทยการส่งเสริมการท่องเที�ยว เกิดขึ@นโดยพระดาํริของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ

กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน ครั@ งทรงดาํรงตาํแหน่งผูบ้ญัชาการรถไฟ ได้มีการส่งเรื� องราว

เกี�ยวกบัเมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 ไดมี้การจดัตั@งแผนกโฆษณาของการ

รถไฟขึ@ น ทาํหน้าที�รับรอง และ ให้ความสะดวก แก่นักท่องเที�ยวที�จะเดินทางมาประเทศไทย 

รวมทั@งการโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที�รู้จกัของชาวต่างประเทศ มีสํานกังานตั@งอยูที่�กรม

รถไฟ เชิงสะพานนพวงศ์ ต่อมาไดย้า้ยมาตั@งที�สถานีรถไฟหวัลาํโพง การส่งเสริมการท่องเที�ยวได้

เริ�มขึ@นอย่างชัดเจนใน พ.ศ. 2479 เมื�อ กระทรวงเศรษฐการ เสนอโครงการบาํรุงอุตสาหกรรม

ท่องเที�ยวในประเทศสยามต่อคณะรัฐมนตรีโดยเสนอแผนและวตัถุประสงค์ของการอุตสาหกรรม

ท่องเที�ยว 3 ประการ คือ1. งานโฆษณาชกัชวนนกัท่องเที�ยว2.งานรับรองนกัท่องเที�ยว3.งานบาํรุง

สถานที�ท่องเที�ยวและที�พกั  

โดยชื�อแรกคือกรมโฆษณา ต่อมาคือ สํานกังานส่งเสริมการท่องเที�ยว สํานกังานท่องเที�ยว 

และในปี พ.ศ.2502 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจดัตั@ งองค์กรอิสระขึ@ นในชื�อ องค์การส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว หรือ อ.ส.ท. โดยมีหนา้ที�ที�กวา้งมากขึ@น คือให้มีขอบเขตการปฏิบติังานกวา้งขวางยิ�งขึ@น

ทั@งในดา้นการพฒันา อนุรักษท์รัพยากรทางการท่องเที�ยว และ การส่งเสริมเผยแพร่และสุดทา้ยเมื�อ

วนัที� 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ไดจ้ดัตั@ง"การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย"ขึ@น มีชื�อยอ่วา่ "ททท." เป็น

หน่วยงานการท่องเที�ยวของรัฐ มีอาํนาจหน้าที�และรับผิดชอบในการพฒันาส่งเสริมเผยแพร่ และ 

ดาํเนินกิจการ เพื�อเป็นการริเริ�มให้มีการพฒันาแหล่งท่องเที�ยว ตลอดจนคุม้ครองให้ความปลอดภยั

แก่นกัท่องเที�ยวดว้ย  

 

2.5.2 ความหมายของการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

การส่งเสริมการท่องเที�ยวหมายถึง การส่งเสริมให้มีนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาในแหล่ง

ท่องเที�ยวของทอ้งถิ�นหรือชุมชน และใชบ้ริการท่องเที�ยวในแหล่งท่องเที�ยวนั@น และนอกจากนี@การ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวยงัเป็นการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมของผูที้�จะเป็นนกัท่องเที�ยว หรือผูที้�กาํลงัจะ

ซื@อใหเ้ป็นการซื@อ หรือเป็นนกัท่องเที�ยว โดยผา่นกระบวนการสื�อสารผูที้�จะเป็นนกัท่องเที�ยวคือผูที้�

มีอาํนาจในการซื@อ สนใจการท่องเที�ยว จะเคยมีประสบการณ์ในการท่องเที�ยวมาก่อนหรือไม่ก็ได ้

และเครื�องมือของการส่งเสริมเขา้ถึงไดโ้ดยผ่านสื�อประเภทใดประเภทหนึ� ง สําหรับเครื�องมือของ

การส่งเสริมนั@ นประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยพนักงาน การส่งเสริมการขาย และ
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ประชาสัมพนัธ์ (อรรถพล จนัทรสาขา, 2548: 20; อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ| , 2553: 18)ทั@งนี@ การ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวไม่ใช่กิจกรรมทางการตลาด หรือการส่งเสริมการขายอยา่งเดียว หากแต่เป็น

การส่งเสริมดา้นกระบวนการจดัการการท่องเที�ยว โดย ธนธรณ์ ทองหอม (ม.ป.ป.: 1) ไดเ้พิ�มเติมใน

ส่วนของแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที�ยวที�นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านอื�นๆที�กล่าวมา 

เพื�อให้นักท่องเที�ยวเกิดความรู้สึกคุม้ค่า โดยนโยบายที�ควรคาํนึงถึงคือ การมุ่งเน้นการเพิ�มมูลค่า 

(Value Added) สินคา้ทางการท่องเที�ยวเป็นสําคญั  โดยวิธีการสร้างมูลค่าเพิ�มหรือยกระดบัสินคา้

ทางการท่องเที�ยวไดแ้ก่  

2.5.2.1 ก า ร พัฒ น า คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น สิ น ค้า ที� ส น อ ง ค ว า ม ต้อ ง ก า ร 

อรรถประโยชน์เบื@องตน้ของนกัท่องเที�ยว 

2.5.2.2 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ท่องเที�ยวที�สนองอรรถประโยชน์ดา้น

อื�นๆ 

2.5.2.3 การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ท่องเที�ยวที�สนองอรรถประโยชน์

ดา้นความรู้สึก จิตใจใหเ้กิดความรู้สึกประทบัใจ ผกูพนักบัสถานที� 

2.5.2.4 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าท่องเที�ยวที�แสดงความเป็น

เอกลกัษณ์ไทย จึงสรุปได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที�ยว คือ กระบวนการจดัการรูปแบบหนึ� งที�มี

วตัถุประสงคเ์พื�อสื�อสารระหวา่งผูจ้ดัการการท่องเที�ยวกบันกัท่องเที�ยว ให้เกิดการเดินทางท่องเที�ยว 

เกิดการซื@อขายแลกเปลี�ยนระหวา่งกนั ผา่นสื�อประเภทใดประเภทหนึ�ง ที�ใชห้ลากหลายช่องทางการ

สื�อสารทางการตลาด ทั@งนี@อาจจะไม่ใช่เพื�อการส่งเสริมการขายเพียงอยา่งเดียว แต่ขณะเดียวกนัคือ 

การกระบวนการส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยว กิจกรรมทั@งหมดนั@นก็เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเกิด

ความรู้สึกคุม้ค่าทั@งในดา้นกายภาพและความรู้สึก 

 

2.5.3 หลกัการดําเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

หลักก ารดํา เ นินกา รส่ง เส ริม การท่อง เ ที� ย วมีหลักก ารที�สํ าคัญ  5 ประการ 

(กระทรวงมหาดไทย, 2549: 16) ดงันี@  

2.5.3.1 เร่งพฒันา บูรณะ ฟื@ นฟูมรดก และสินทรัพยท์างวฒันธรรม ทั@งในเขตเมือง

และนอกเมืองเพื�อให้เกิดการท่องเที�ยวใหม่ สร้างแหล่งจบัจ่ายซื@อสินคา้ของนักท่องเที�ยว โดย

ส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกบัชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที�ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพเดิม

อยา่งต่อเนื�อง 



66 

 

2.5.3.2 เพิ�มความหลากหลายของการท่องเที�ยวรูปแบบต่างๆ ทั@งการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษ์ การท่องเที�ยวเพื�อสุขภาพ รวมทั@งการท่องเที�ยวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเที�ยวรูปแบบ

ใหม่ที�เกิดขึ@นในอนาคต โดยส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวแห่งใหม่ และให้ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ@น ทั@งในรูปแบบการจดัตั@งสหกรณ์การท่องเที�ยวและการ

พฒันาชุมชนเป็นแหล่งท่องเที�ยว 

2.5.3.3 เพิ�มมาตรการการอาํนวยความสะดวก สร้างความปลอดภยั และป้องกนัการ

เอาเปรียบนกัท่องเที�ยว รวมทั@งเร่งรัดการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของนกัท่องเที�ยวอยา่งจริงจงั 

2.5.3.4 เร่งฟื@ นฟูความร่วมมือกบัทอ้งถิ�นอื�นๆโดยรอบ ทั@งดา้นการตลาด การลงทุน 

และการขจดัอุปสรรคในการท่องเที�ยว 

2.5.3.5 บริหารการท่องเที�ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการ

ท่องเที�ยวเชื�อมโยงกบัธุรกิจชุมชน ตลอดจนพฒันาคุณภาพการบริการการท่องเที�ยว รวมทั@งการ

โฆษณาประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของทอ้งถิ�นในรูปแบบที�หลากหลาย 

จากการศึกษาหลกัการดาํเนินการส่งเสริมการท่องเที�ยวพบว่า ใจความหลกัสําคญั

ของหลกัการเนน้ที�การส่งเสริมดา้นโครงสร้างพื@นฐานเป็นหลกั ไม่มีส่งเสริมการเพิ�มเติมความรู้ดา้น

การจดัการการท่องเที�ยวใหแ้ก่ชุมชน ซึ� งเป็นสิ�งสาํคญัที�จะสร้างความย ั�งยืนให้แก่แหล่งท่องเที�ยวใน

ชุมชน 

 

2.5.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ�น คือ ความสามารถของชุมชนทอ้งถิ�นที�ทาํให้เกิดสิ�ง

ที�ต้องการจากโครงการพัฒนาต่างๆและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ� งหมายถึง การให้อาํนาจแก่ประชาชนเพื�อใช้ความสามารถของตนในการจดัการ

ทรัพยากร การวางแผนและควบคุมโครงการต่างๆที�มีผลต่อวิถีชีวิตของเขาเอง (Drake, 2000 : 3)ซึ� ง

สอดคล้องกบัวิลเลี�ยม เออร์วิล (Erwin, 1976: 138 ) ที�ว่าการพฒันาแบบการมีส่วนร่วม คือ 

กระบวนการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการดาํเนินการพฒันา ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วม

แกปั้ญหาของตนเอง เนน้การมีส่วนร่วมเกี�ยวขอ้งอยา่งแขง็ขนัของประชาชน ใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

และความชาํนาญของประชาชน แกปั้ญหาร่วมกบัวิทยาการที�เหมาะสมและสนบัสนุน ติดตามผล

การปฏิบติังานขององคก์รและเจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง 
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ซึ� งโคเฮนและอฟัฮอฟ (Cohen and Uphoff, 1977: 219-222) ไดแ้บ่งชนิดของการมีส่วนร่วม

เป็น 4 ชนิด ดงันี@  

2.5.4.1 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision - Making)ประกอบด้วย 3 

ขั@นตอน คือริเริ�มตดัสินใจดาํเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจในการดาํเนินกิจกรรม 

2.5.4.2 การมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม (Implementation) ประกอบด้วยการ

เขา้ร่วมโดยการให้มีการสนบัสนุนทางด้านทรัพยากร การเขา้ร่วมในการบริหารและการร่วมมือ 

รวมทั@งการเขา้ร่วมมือร่วมใจ 

2.5.4.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ซึ� งอาจจะเป็นประโยชน์

ทางวตัถุทางสังคม หรือโดยส่วนตวั 

2.5.4.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการควบคุมและ

ตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรมทั@งหมดและเป็นการแสดงถึงการปรับตวัในการมีส่วนร่วมต่อไป 

ในส่วนดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถิ�นกบัการท่องเที�ยวนั@น บุญเลิศ ตั@งจิตวฒันา 

(2548ก: 331)  ใหค้วามหมายวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ�น คือ การสนบัสนุนส่งเสริม

ให้ชุมชนท้องถิ�นเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวทุกขั@นตอน และให้ชุมชนได้รับ

ผลประโยชน์จากการท่องเที�ยวเพื�อก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน การสร้างจิตสํานึกในการดูแล

ปกป้องรักษาทรัพยากรทางการท่องเที�ยวของตน 

ไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าการพฒันาการท่องเที�ยวย่อมก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนทั@ง

ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม เช่น การสร้างงาน พฒันาอาชีพที�เกี�ยวเนื�อง มีแหล่งรายไดใ้หม่ ระบบ

สาธารณูปโภคไดรั้บการพฒันาหรือปรับปรุงเนื�องจากระบบการท่องเที�ยว และมีความกา้วหนา้ทาง

สาธารณสุข ปลอดภยัจากโรค แต่ในขณะเดียวกนัชุมชนจะไดรั้บผลกระทบดา้นลบดว้ย เช่น ชุมชน

เติบโตเร็วเกินไป โครงสร้างของชุมชนอาจเปลี�ยนแปลงไป วฒันธรรมเดิมและวิถีชีวิตของชุมชน

ถูกกลืนไปกบัอิทธิพลของวฒันธรรมจากภายนอก ที�ผา่นมาชุมชนไม่ไดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง

จากการท่องเที�ยว เนื�องจากผูมี้โอกาสมากกว่าไดแ้สวงหาผลประโยชน์จากชุมชนและทรัพยากร 

โดยใหป้ระโยชน์ต่อชุมชนเพียงเล็กนอ้ย และสร้างผลกระทบทางลบไวม้าก การลดผลกระทบของ

การท่องเที�ยวต่อชุมชน คือ การสร้างโอกาสและประโยชน์ที�แทจ้ริงแก่ชุมชนและทอ้งถิ�นจะเกิดขึ@น

ได้ก็ต่อเมื�อชุมชนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาการท่องเที�ยวเท่านั@น 

ดังนั@ นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นองค์ประกอบที�สําคัญที�สุดองค์ประกอบหนึ� งของการ

ท่องเที�ยว 
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การเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนสําคญัในการกาํกบัดูแล ควบคุมการ

ท่องเที�ยวมากขึ@น และสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัดิ| ศรี ในฐานะเจา้ของทอ้งถิ�น และเกิดความ

รักและหวงแหนทรัพยากรการท่องเที�ยว รวมทั@งมีส่วนร่วมในการดูแลความสงบเรียบร้อย ความ

ปลอดภัย และชุมชนสามารถให้บริการและให้ข้อมูลด้านความเป็นอยู่และวัฒนธรรมกับ

นกัท่องเที�ยวไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั@นจะตอ้งส่งเสริมให้ชุมชนตระหนกัถึงความสําคญัของทรัพยากร

และสิ� งแวดล้อม มีกิจกรรมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยก่อให้เกิด

ผลกระทบนอ้ยที�สุดโดยการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยวของทอ้งถิ�นจะ

ประสบความสําเร็จไดทุ้กภาคีตอ้งร่วมมือกนั โดยจุดประกายให้คนในชุมชนทอ้งถิ�นเป็นผูเ้ริ�มตน้ 

โดยมีส่วนภาคีอื�นๆ เป็นผูใ้ห้การสนับสนุนทั@งดา้นองค์ความรู้ ความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงดา้น

งบประมาณตามความเหมาะสมเพื�อส่งเสริมการบริหารจดัการการท่องเที�ยวในทอ้งถิ�น และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเที�ยวที�จะก่อให้เกิดความย ั�งยืนในการพฒันาได้ จะตอ้งมี

องคป์ระกอบ 5 ประการ ดงันี@  (เทิดชาย ช่วยบาํรุง, 2552: 94-95) 

1) ร่วมกนัวางแผน คือ ร่วมคิดร่วมวางแผนจดัการเตรียมความพร้อมและ

สิ� งอาํนวยความสะดวกในชุมชน ร่วมประชุมเสนอแนะและให้ความเห็นต่อแผนพฒันาการ

ท่องเที�ยว หากทอ้งถิ�นใดที�ยงัไม่มีการท่องเที�ยวแต่ตอ้งการให้เกิดขึ@นก็ตอ้งร่วมกนัคิดวา่ชุมชนของ

ตนมีจุดเด่นอะไรที�แตกต่างจากชุมชนอื�น มีทรัพยากรอะไรที�ดึงดูดนกัท่องเที�ยวไดบ้า้ง รวมถึงร่วม

บริหารจดัการและแบ่งหนา้ที�ความรับผดิชอบ กาํหนดระเบียบต่างๆ และร่วมจดัการสิ�งแวดลอ้มเพื�อ

ป้องกนัความเสื�อมโทรมของแหล่งท่องเที�ยว 

2) ร่วมกันปฏิบติัตามแผน คือ ประชาชนในท้องถิ�นต้องร่วมกันปฏิบัติ

หนา้ที�ที�วางไวต้ามแผนเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายของแผนที�วางไว ้

3) ร่วมกนัใช้ประโยชน์ คือ ประชาชนในทอ้งถิ�นมีสิทธิ| ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรท่องเที�ยวในทอ้งถิ�น ดว้ยความตระหนกัและหวงแหน จึงตอ้งแบ่งปันผลประโยชน์อยา่ง

ยุติธรรมและทั�วถึง เพื�อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ อนัจะกระตุ้นให้กิจกรรมการท่องเที�ยวใน

ทอ้งถิ�นดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

4) ร่วมติดตามและประเมินผล คือ การติดตามและประเมินผลเป็นการ

ตรวจสอบแลควบคุมให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้ทั@งนี@ หากพบปัญหาหรืออุปสรรคก็

สามารถแก้ได้ทนัท่วงที ซึ� งขั@นตอนนี@ อาจพบบทเรียนหรือวิธีการใหม่ๆ ที�เป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานต่อไปได ้
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5) ร่วมบาํรุงรักษา คือ เมื�อมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการท่องเที�ยว

แลว้ จะตอ้งร่วมกนับาํรุงรักษาเพื�อให้คงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์สามารถรองรับนกัท่องเที�ยว และเป็น

สิ�งดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวไดต่้อไป 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที�ยวพบวา่ องค์ประกอบที�

สาํคญัอนัดบัแรกคือ ร่วมตดัสินใจ หน่วยงานต่างๆ ควรมอบอาํนาจการตดัสินใจเรื�องการท่องเที�ยว

ใหแ้ก่ชุมชนเป้นผูต้ดัสินใจ จากนั@นกระบวนการต่างๆจะสามารถเกิดขึ@นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

 

2.5.5 งานวจัิยเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

จากการศึกษาทั@งหมดทาํให้ทราบวา่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ�นเป็น

พื@นฐานที�สําคญัมากในการส่งเสริมการท่องเที�ยวงานวิจยัของ วีระชยั มงคลพนัธ์ (2542: 26)  เรื�อง

ความตอ้งการและความพร้อมของประชาชนในทอ้งถิ�นในการเขา้ร่วมการพฒันาการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษใ์นเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง อาํเภอลี@  จงัหวดัลาํพูน มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ 

ประชาชนทอ้งถิ�นส่วนใหญ่มีความรู้เรื�องการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์มีความตอ้งการเป็นมคัคุเทศก์นาํ

เที�ยวธรรมชาติ แต่ประชาชนท้องถิ�นเหลานั@นส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ด้านสถานที�ท่องเที�ยวใน

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และยงัขาดความพร้อมดา้นเงินทุนและทรัพยากรที�ใช ้การให้การบริการด่าน

พาหนะส่งนกัท่องเที�ยว ไม่ตอ้งการบริการที�พกัแก่นักท่องเที�ยว รวมถึงไม่ตอ้งการจดับริการขาย

อาหาร และเครื�องดื�มแก่นกัท่องเที�ยวและประชาชนทอ้งถิ�นไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเที�ยว

 และงานวจิยัของ สุภาวณีิ ทรงพรวาณิชยแ์ละคณะ (2549)ไดท้าํการศึกษารวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ในเรื�องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน

ภาคเหนือ โดยเนน้การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การท่องเที�ยวโดยชุมชน” 

โดยมุ่งพฒันาให้ “คนในชุมชน” เป็นหัวใจสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยว ไม่เพียงแต่จะ

ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที�ยว แต่ได้เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนในท้องถิ�น 

ผูป้ระกอบการ ผูใ้ห้บริการ โดยใชง้านวิจยัเป็นเครื�องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในทอ้งถิ�น

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยวชุมชน เพื�อนําไปสู่การดูแลรักษาและฟื@ นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหมี้ความสมดุลกบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมรวมทั@ง

เกื@อกูลต่อเศรษฐกิจของชุมชนในอนาคต 
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งานวิจยัของ ประจกัษ ์แตงทา้ว (2548) เรื�อง แนวทางและกระบวนการในการจดัการการ

ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ป่าต้นนํ@ าลํานํ@ าตอน ตาํบลนาบัว อาํเภอนครไทย จังวดัพิษณุโลก มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ แนวทางการบริหารจดัการและแผนการพฒันาการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษที์�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของชุมชนบา้นนํ@ าตอน เกิดจากการศึกษากระบวนการ

ในการใหช้าวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์ละจดัทาํแผนพฒันาการ

ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ลาํนํ@ าตอน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเที�ยวนั@นจะตอ้ง

อาศยัการร่วมมือของทุกภาคส่วน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ประทีป มูลเภา (2548) เรื�อง การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว: กรณีศึกษาศูนยว์ฒันธรรมชาวเขา หมู่บา้นดอยเหลี�ยม 

ตาํบลแม่เหาะ อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ การมี

ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ สมาชิกชุมชนและผูน้าํให้

ความร่วมมืออยา่งพร้อมเพรียง มีการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง จากการดาํเนินงาน

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการ ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นบวกมากกว่าดา้นลบ 

คนในชุมชนสามารถมีรายไดเ้สริม ทาํให้เกิดคุณภาพชีวิตที�ดีขึ@น เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ทาํ

ให้ชุมชนมีความรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการจดัการท่องเที�ยวในการตัดสินใจ ร่วม

กิจกรรมปฏิบติังาน การวางแผน การรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผลกิจกรรมร่วมกนั 

โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนบัสนุน อนัจะส่งผลถึงการจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์

ที�มีความย ั�งยนือยา่งแทจ้ริง 

และจากการศึกษาเกี�ยวกบัการทาํงานร่วมกนัระหวา่งเครือข่ายทางวฒันธรรมและชุมชนใน

การบริหารจดัการวฒันธรรม(ทองคํ�า พวงทั�ว, 2551) พบว่า เครือข่ายวฒันธรรม และชุมชนเกิด

กระบวนการทาํงานแบบมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานอยา่งมีรูปธรรม เริ�มตั@งแต่กระบวนการร่วมคิด 

ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั และร่วมติดตามประเมินผล โดยทั@งนี@ตอ้งเคารพการตดัสินใจ

ของคนในชุมชนผูซึ้� งเป็นเจา้ของวฒันธรรม ในกระบวนการวิจยัครั@ งนี@ ไดมี้การเปิดโอกาสให้คนใน

ชุมชนกลุ่มต่างๆได้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ ซึ� งทาํให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ

พิธีกรรมอย่างหนึ� ง และที�สําคัญคือทําให้ชาวชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนทุนทางสังคมและ

วฒันธรรมที�ตนมี ก่อใหเ้กิดการร่วมกนัเสนอแนะแนวทาง และดาํเนินการอนุรักษพ์ิธีกรรมดงักล่าว

สืบไป 

ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาการท่องเที�ยว งานวิจยัของ วรรณะ รัตนพงษ ์

(2548) เรื� อง ชุมชนตาํบลบา้นดู่กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยว มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
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งานวิจัยนี@ คือ ความร่วมมือจากทุกฝ่ายในชุมชน สามารถทําให้รวบรวมทุนทางสังคม และ

วฒันธรรมของชุมชน และและนาํเสนอเป็นเส้นทางท่องเที�ยว ที�ประกอบดว้ย นํ@ าตกโป่งพระบาท 

อ่างเก็บนํ@ า นํ@ าพุร้อน รอยพระบาท วฒันธรรมชนเผ่าเลาหู่ วฒันธรรมเผ่าปกาเกอะญอ และ

วฒันธรรมคนลา้นนา ซึ� งในขั@นตอนของการดาํเนินวิจยัชุมชนไดร่้วมกนัจดัตั@งคณะกรรมการการ

ท่องเที�ยวของชุมชนขึ@นมาไดส้าํเร็จ 

งานวจิยัของ ประหยดั ตะคอนรัมย ์(2544)เรื�อง แนวทางการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน

ศึกษากรณีตลาดนํ@ าดอนหวายจงัหวดันครปฐมมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ ปัญหาการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เช่น การขาดการบริหารจดัการที�ดีการแบ่งหนา้ที�ความรับผิดชอบไม่ชดัเจน

ปัญหาการจดัเก็บผลประโยชน์ ปัญหาดา้นงบประมาณ และการขาดการประสานงานกบัองคก์รอื�น 

ๆ ส่งผลต่อการบริหารจดัการการท่องเที�ยวขององคก์รชุมชน  

งานวิจยัของ จารุเชษฐ์ เรืองสุวรรณ (2547) เรื� อง การประเมินคุณภาพการจดัการการ

ท่องเที�ยวชุมชนยี�สาร อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ 

โดยจากผลการประเมินพบวา่ชุมชนยี�สารเป็นชุมชนท่องเที�ยวที�มีแนวทางการจดัการการท่องเที�ยว

อย่างย ั�งยืน เนื�องจากท่องเที�ยวในชุมชนเกิดจากความตอ้งการของคนในชุมชน และมีการเตรียม

ความพร้อมอยูเ่สมอแต่สิ�งที�ชุมชนยงัขาดอยู่คือ เงินทุนมคัคุเทศก์อาสาสมคัรเล่าเรื�องราวในชุมชน

และการสิ�งอาํนวยความสะดวกทางการท่องเที�ยว 

ดงันั@นจึงสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิ�นในพื@นที�ท่องเที�ยว คือ การ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวอย่างแทจ้ริง ทั@งนี@ ก็เพราะการที�ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมที�

ดาํเนินการในพื@นที�ของตนซึ� งเป็นแหล่งท่องเที�ยว อนัมีทรัพยากรทางการท่องเที�ยวที�ทรงคุณค่า 

ประชาชนทอ้งถิ�นเองมีฐานะเป็นเจา้ของทุนทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมทั@งหมดที�มี การบริหาร

จดัการเกิดจากการริเริ�มตดัสินใจ ดาํเนินการตดัสินใจ การดาํเนินกิจกรรม ตลอดจนประชาชนไดรั้บ

ผลประโยชน์จากการตดัสินใจ และท้ายสุดประชาชนท้องถิ�นจะมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ควบคุม และตรวจสอบกิจกรรมทั@งหมดที�เกิดขึ@น จะช่วยให้เกินการจดัการการท่องเที�ยวที�มาจากผูรู้้ 

ผูเ้ขา้ใจปรากฏการณ์ที�เกิดขึ@นในพื@นที�อย่างแทจ้ริง ทั@งนี@ ก็เพื�อการแก้ไข ปรับปรุงให้ตรงจุด การ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเป็นไปอยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบับริบทชุมชน 

 

2.5.6 วรรณกรรมท้องถิ�น 
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2.5.6.1 ความหมายของวรรณกรรมทั�วไปสําหรับประเทศไทยนั@ นสํานักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติหรือปัจจุบนัคือ กรมส่งเสริมวฒันธรรมไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียน

มรดกวฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ได ้ซึ� งวรรณกรรมพื@นบา้นเป็น 1 ใน 6 สาขาที�ไดรั้บการขึ@นทะเบียน 

และใหค้วามหมายของวรรณกรรมพื@นบา้น วา่หมายถึง วรรณกรรมที�ถ่ายทอดอยูใ่นวิถีชีวิตชาวบาน

อนัก่อให้เกิดผลผลิตที�สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของชาวบา้นในรูปแบบต่างๆ ซึ� งครอบคลุมทั@ง

วรรณกรรมที�ถ่ายทอดโดยการบอกเล่า หรือมุขปาฐะ และที�เขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คาํวา่วรรณกรรมมีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลายมาก ตามความรู้ความเขา้ใจของแต่

ละหน่วยงานและแต่ละบุคคล วรรณกรรมปรากฏขึ@ นครั@ งแรกในพระราชบัญญัติคุ้มครอง

วรรณกรรมและศิลปกรรม พ.ศ. 2475 คาํว่า วรรณกรรม อาจเทียบเคียงไดก้บัคาํภาษาองักฤษว่า 

Literary Work หรือ General Literature ความหมายแปลตามรูปศพัทว์า่ ทาํให้เป็นหนงัสือ ซึ� งดูตาม

ความหมายนี@ แล้วจะเห็นว่า วรรณกรรม มีความหมายสองประการคือ ประการแรกหมายถึง งาน

หนงัสือ ประการที�สองหมายถึง งานนิพนธ์ที�ทาํขึ@นทุกชนิด ไม่ว่าแสดงออกมาโดยวิธี หรือในรูป

อยา่งใดบทประพนัธ์ทุกชนิดทั@งที�เป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง เช่น หนงัสือ จุลสาร สิ�งเขียน สิ�งพิมพ ์

ปาฐกถา เทศนา ค ําปราศรัย สุนทรพจน์ สิ� งบันทึกเสียงภาพ หมายความรวมถึงโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์ด้วยนั�นก็คือการเขียนหนังสือจะเป็นขอ้ความสั@ น ๆ หรือเรื� องราวสมบูรณ์ก็ได้ เช่น 

ขอ้ความที�เขียนตามใบปลิว ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงบทความ หรือ หนงัสือที�พิมพเ์ป็นเล่ม

ทุกชนิด เช่น ตาํรับตาํราต่างๆ นวนิยาย กาพย ์กลอนต่างๆ ก็ถือเป็นวรรณกรรมทั@งสิ@น วรรณกรรม

จึงหมายถึง วรรณคดีหรือศิลปะ ที�เป็นผลงานอนัเกิดจากการคิดและจินตนาการแลว้เรียบเรียง นาํมา

บอกเล่า บนัทึก ขับร้อง หรือสื� อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆ (สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรม

แห่งชาติ, 2552: 6-13; กรมศิลปากร, 2548; พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2542; สารานุกรม

สาํหรับเยาวชนเล่มที� 24, 2542) 

2.5.6.2 วรรณกรรมทอ้งถิ�นหมายถึง วรรณกรรมที�ถ่ายทอดในกลุ่มคนใด กลุ่มคน

หนึ� งมาเป็นเวลานาน ผูเ้ล่าหรือผูเ้ขียนเป็นคนในทอ้งถิ�นถ่ายทอดให้แก่คนในทอ้งถิ�นเดียวกบัตน 

โดยการบอกเล่าหรือเขียนบันทึกไว ้ และวรรณกรรมท้องถิ�นยงัมีความหมายเช่นเดียวกันกับ

วรรณกรรมพื@นบา้น ที�หมายถึง ผลผลิตที�เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นที�สร้างสรรคขึ์@นในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น เพลง นิทาน ตาํนาน สุภาษิต เพื�อสร้างความบนัเทิงให้สังคมในทอ้งถิ�น และเสนอแง่คิด 

คติสอนใจ ในการดาํเนินชีวิต การศึกษาวรรณกรรมพื@นบา้นจะช่วยให้เขา้ใจวิถีชีวิต ค่านิยม และ

ความเชื�อของบรรพบุรุษ ซึ� งเป็นรากฐานการศึกษาความคิดและพฤติกรรมของคนรุ่นปัจจุบนั 
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วรรณกรรมทอ้งถิ�นอาจเกิดจากผูส้ร้างสรรคผ์ลงาน ที�เรียกวา่ ปราชญช์าวบา้น ผูรู้้

พื@นบา้น เป็นส่วนหนึ� งของวฒันธรรมพื@นบา้นประเภทที�ตอ้งอาศยัภาษา สร้างขึ@นเพื�อตอบสนอง

ความตอ้งการของสังคม ที�บนัทึกเรื� องราวชีวิตความเป็นอยู่ การประพฤติปฏิบติัของประชาชน

ธรรมดาทั�วไป ทั@งบนัเทิง สาระความรู้ คติสอนใจ มีทั@งวรรณกรรมมุขปาฐะ เช่น นิทานพื@นบา้น 

เพลงพื@นบ้าน ปริศนาคาํทาย ถ่ายทอดผ่านรุ่นหนึ� งสู่รุ่นหนึ� ง เมื�อมีการจดบนัทึก จึงกลายเป็น

วรรณกรรมลายลกัษณ์ คือการนาํมุขปาฐะมาจดบนัทึก เช่น ตาํนาน นิทาน คาํสอนต่าง ๆ เพื�อใชเ้ป็น

บทในการ ขบั อ่าน แสดง แพร่กระจายไปเรื�อยๆ เรื� องก็ค่อยๆ เปลี�ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 

ภูมิศาสตร์วฒันธรรมประเพณีของแต่ละภูมิภาค จนเป็นมรดกทางวฒันธรรม วรรณกรรมทอ้งถิ�น

ยอ่มสัมพนัธ์กบัฉนัทลกัษณ์และชีวติความเป็นอยูข่องคนในสังคมของทอ้งถิ�นนั@น ๆ และส่งอิทธิพล

ใหก้บัสังคมต่อไป (ธวชั ปุณโณทก, 2522; วาทิน ศานติ|สันติ, 2555) 

จากการศึกษาความหมายของวรรณกรรม เห็นความเหมือนและความแตกต่างดา้น

ความหมายระหว่างวรรณกรรมทั�วไปกบัวรรณกรรมทอ้งถิ�น ดงันี@  วรรณกรรมทั�วไป คือ ผลผลิต

ทางความคิด ความรู้สึกทุกชนิดที�สื�อออกมาเพื�อเป็นการสื�อสารระหวา่งมนุษย ์ความหมายจะกวา้ง

มากครอบคลุมไปทุกๆอย่างแม้กระทั�งรวมไปถึงโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ส่วนวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น จะมีความหมายเฉพาะที�เน้นไปที� เป็นการสื�อสารระหว่างกลุ่มบุคคลใด กลุ่มหนึ� ง เป็น

ผลผลิตทางความคิด ความรู้สึก ที� เกิดจากภูมิปัญญาที�สั�งสมมา และส่วนใหญ่จะเน้นไปที�

วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ เป็นเรื�องเล่า นิทาน ตาํนาน คาํทาย  สุภาษิต ซึ� งวรรณกรรมเหล่านั@น

สะทอ้นให้เห็นสังคม วฒันธรรมของคนในทอ้งถิ�นนั@นๆไดเ้ป็นอย่างดี และยงัส่งผลต่อคนในรุ่น

ปัจจุบนั 

2.5.6.3 ประเภทของวรรณกรรมทอ้งถิ�นในลกัษณะการแบ่งทั�วๆไป สามารถแบ่งได้

หลายประเภท ซึ� งขึ@นอยูก่บัว่าจะเลือกใชเ้กณฑ์ใดในการแบ่ง ซึ� งในการศึกษาครั@ งนี@ จะมุ่งเนน้ไปที�

วธีิการแบ่งวรรณกรรมทอ้งถิ�นตามลกัษณะการถ่ายทอดเป็นหลกั วรรณกรรมทอ้งถิ�น แบ่งไดเ้ป็น 2 

ประเภท ดงันี@  

1) ประเภทไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประเภทมุขปาฐะ เป็น

วรรณกรรมปากเปล่า จะถ่ายทอดโดยการบอก หรือเล่า หรือการร้อง ไดแ้ก่ บทกล่อมเด็ก นิทาน

พื@นบา้น เพลงพื@นบา้น ปริศนาคาํทาย ภาษิต สํานวน โวหาร คาํกล่าวในพิธีกรรมต่างๆ และตวับทที�

ท่องจาํในการแสดงเพลงพื@นบ้านและกิ�งแก้ว อัตถากร (2519) เสนอว่านิทานพื@นบ้านถือเป็น

วรรณกรรมประเภทเรื�องเล่าทั�วไป มิไดเ้จาะจงถึงประวติัความเป็นมาอยา่งไร จุดใหญ่เล่าเพื�อความ



74 

 

สนุกสนาน บางครั@ งก็สอดแทรกคติเพื�อฝังใจไปดว้ยนิทานส่วนใหญ่ไดรั้บการถ่ายทอดโดยวิธีมุข

ปาฐะ แต่มีอยูจ่าํนวนมากที�รับการบนัทึกไวแ้ลว้ 

2) ประเภทเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ นิทาน คาํกลอน บนัทึกทาง

ประวติัศาสตร์ในท้องถิ�นและตาํราความรู้ต่างๆ ซึ� งอาจเขียน หรือจารึกไวล้งในวสัดุต่างๆ เช่น 

กระดาษ ใบลาน หลกัศิลาจารึก วรรณกรรมประเภทนี@ วิวฒันาการและเกิดภายหลังวรรณกรรม

ประเภทมุขปาฐะ และวรรณกรรมประเภทนี@ยงัสามารถรักษาเนื@อความใหค้งอยูอ่ยา่งครบถว้น และมี

ความคงทน 

จากการศึกษาพอจะสรุปได้ว่า วรรณกรรมประเภทมุขปาฐะมีมาตั@งแต่สมยัโบราณกาล

เกิดขึ@นก่อนวรรณกรรมประเภทที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยวรรณกรรมที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร

พฒันามาจากวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ เริ�มจากการบนัทึกหรือจารึกไวใ้นวสัดุต่างๆตามที�ใน

สังคมและวฒันธรรมทอ้งถิ�นนั@นพึงมี เช่น บนัทึกในใบลาน ศิลาจารึก หรือกระดาษ เป็นการบนัทึก

ความในใจ ความรู้สึก และความคิดเห็นของตน เพื�อถ่ายทอดใหผู้อื้�นรับรู้ ภาษาและตวัอกัษรที�ใชใ้น

การบนัทึกก็แตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถิ�น และเนื�องจากตวัอกัษรเป็นสื�อที�กวา้งขวางที�มนุษยใ์ช้

สื�อสารระหว่างกนั จึงทาํให้วรรณกรรมประเภทลายลกัษณ์อกัษรกลายเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�

สืบต่อกนัมาจนปัจจุบนั 

2.5.6.4 ลักษณะวรรณกรรมท้องถิ�นตามความหมายของธวชั ปุณโณทก (2525) 

วรรณกรรมทอ้งถิ�นทาํให้ทราบว่า เป็นวรรณกรรมที�มีที�มา และมีอิทธิพลของกลุ่มบุคคลใด กลุ่ม

บุคคลหนึ� ง ดงันั@นวรรณกรรมทอ้งถิ�นของแต่ละที�จึงมีลกัษณะเฉพาะที�แตกต่างกนั ซึ� งมีลกัษณะ 

ดงันี@  

1) ใชภ้าษาและตวัอกัษรทอ้งถิ�น แต่เดิมวดัเป็นศูนยก์ลางของการศึกษาใน

ทอ้งถิ�นวรรณกรรมทอ้งถิ�นในยุคที�ใช้ระบบการคดัลอกด้วยมือใช้ตวัอกัษรของถิ�นในการบนัทึก 

ตวัอกัษรที�ใชบ้นัทึกในแต่ละภาคจึงมีความแตกต่างกนั 

2) ใช้รูปแบบการประพนัธ์ทอ้งถิ�น วรรณกรรมทอ้งถิ�นส่วนใหญ่เป็นร้อย

กรองมากกว่าร้อยแกว้ คาํประพนัธ์ที�ใช้เรียงร้อยถ้อยคาํเขา้ดว้ยกนั มีลีลาคลอ้งกบัสําเนียงภาษา

ทอ้งถิ�น และเอื@อต่อการออกเสียงเป็นทาํนอง 

3) รูปแบบการประพนัธ์ส่วนใหญ่เป็นเรื�องราวทางศาสนา ได้แก่ นิทาน

ชาดกและวรรณกรรมคาํสอน วรรณกรรมส่วนใหญ่มุ่งสอนจริยธรรมแก่สังคม โดยยึดหลกัธรรม

ทางพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกบัการใหค้วามบนัเทิง 
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4) วรรณกรรมนิทาน นิยายแบบนิยายชีวิตเป็นวรรณกรรมที�ทอ้งถิ�นนิยม

มาก นอกจากอ่านหรือเล่าสู่กนัฟังแลว้ ยงัมีการนาํไปแสดงในรูปแบบของละครพื@นบา้น การแสดง

พื@นบา้น เพราะวรรณกรรมชนิดนี@จะจาํลองชีวิตครอบครัวที�อาจจะเกิดขึ@นกบัใครก็ได ้มีทั@งรัก โศก 

ตดัพอ้ต่อวา่ และสอนคติธรรม 

5) รายละเอียดในวรรณกรรมสะท้อนวฒันธรรมท้องถิ�น เช่น ฉากภูมิ

ประเทศ ชีวติความเป็นอยู ่ประเพณี ค่านิยมต่างๆ ซึ� งเป็นตวัสะทอ้นวฒันธรรมของทอ้งถิ�นนั@นๆ 

 

ตารางที� 2.1 แสดงการเปรียบเทียบวรรณกรรมแบบฉบบัและวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

วรรณกรรมแบบฉบบั(วรรณคดี) วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

1. ชนชั@นสูง เจา้นาย ขา้ราชสาํนกัมีสิทธิมีส่วนเป็นเจา้ของ 

-ผูส้ร้างสรรค ์รวมถึงจดบนัทึก คดัลอก 

-ผูใ้ช(้อ่าน ฟัง) 

-อนุรักษ ์

-แพร่หลายในราชสาํนกั 

1. ชาวบา้นทั�วไปมีสิทธิเป็นเจา้ของ คือ 

-ผูส้ร้างสรรค ์ผูใ้ช ้

-อนุรักษ ์

-แพร่หลายในหมู่ชาวบา้น 

 

 2. กวีผู ้ประพันธ์  เป็นชาวพื@ นบ้าน หรือ

พระภิกษุสร้างสรรคว์รรณกรรมขึ@นมา ดว้ยใจ

รักมากกว่า “บําเรอท้าวไท้ ธิราช ผูมี้บุญ” 

ฉะนั@นมโนทศัน์เกี�ยวกบัสภาวะของสังคมจึง

เป็นสังคมชาวบา้นแบบประชาคมทอ้งถิ�น 

 

ตารางที� 2.1 (ต่อ) 

 

 

วรรณกรรมแบบฉบบั(วรรณคดี) วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

3. ภาษาและกวีโวหารนิยมการใชค้าํศพัท์อุดมไปดว้ย คาํ

บาลีสันสกฤต โดยเชื�อว่าเป็นการแสดงภูมิปัญญาของกว ี

แพรวพราวไปดว้ยกวโีวหารที�เขา้ใจยาก 

3. ภาษาที�ใชเ้ป็นภาษาง่าย ๆ  เรียบ ๆ  มุ่งการสื�อ

ความหมายเป็นสําคัญ ส่วนใหญ่เป็นภาษา

ของทอ้งถิ�นนั@น ละเวน้คาํศพัทบ์าลีสันสกฤต 

โวหารนิยมสาํนวนที�ใชใ้นทอ้งถิ�น 
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4. เนื@อหาส่วนใหญ่จะมุ่งในการยอพระเกียรติ ทั@งทางตรง

และทางออ้ม แต่ต่างก็มีเนื@อหาที�เกี�ยวกบัการผ่อนคลาย 

ทางดา้นอารมณ์และศาสนาอยูไ่ม่นอ้ย 

4. เนื@อหา ส่วนใหญ่มุ่งในทางระบายอารมณ์ 

บนัเทิงใจ แต่แฝงคติธรรมทางพุทธศาสนา 

แมว้า่ตวัเอกของเรื�องจะเป็นกษตัริยก์็ตาม แต่

มิไดมุ้่งยอพระเกียรติมากนกั 

5. ค่านิยมอุดมคติยดึปรัชญาชีวติแบบสังคมชาวพุทธ และ

ยกยอ่งสถาบนักษตัริยอี์กดว้ย 

 

5. ค่านิยมและอุดมคติโดยทั�วไปเหมือนกับ

วรรณกรรมแบบฉบบั ยกยอ่งสถาบนักษตัริย์

แต่ไม่เนน้มากนกั 

 

แหล่งที�มา: ธวชั ปุณโณทก,2522. 

 

2.5.6.5 รูปแบบวรรณกรรมทอ้งถิ�นภาคอีสานวรรณกรรมทอ้งถิ�นภาคอีสาน นิยมใช้

เนื@อหาเป็นเกณฑโ์ดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ วรรณกรรมพุทธศาสนา วรรณกรรมประวติัศาสตร์ 

วรรณกรรมนิทาน วรรณกรรมคาํกลอน และวรรณกรรมเบด็เตล็ด แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดดงันี@  

1) วรรณกรรมพุทธศาสนาไดแ้ก่ วรรณกรรมชาดก และวรรณกรรมตาํนาน

พุทธศาสนาวรรณกรรมชาดก คือ วรรณกรรมที�พระภิกษุนาํมาเทศน์ เช่น ลาํมหาชาติ สุวรรณสังข์

ชาดก ท้าวโสวตั พระยาคันคาก มาลัยหมื�นมาลัยแสนวรรณกรรมตํานานพุทธศาสนา คือ 

วรรณกรรมที�กล่าวถึงตาํนานพุทธเจดียใ์นภาคอีสานหรือแนวคิด หลกัธรรมของศาสนาพุทธ เช่น อุ-

รังคนิทาน (ตาํนานพระธาตุพนม) มูลสถาปนา (ตาํนานกาํเนิดโลกและจกัรวาล) กาลนบัมื@อดว้ย 

(พุทธทาํนายการสิ@นสุดศาสนา พ.ศ. 5000) 

2) วรรณกรรมประวติัศาสตร์วรรณกรรมประเภทนี@ มีจ ํานวนน้อยกว่า

วรรณกรรมพุทธศาสนา ตวัอยา่งเช่น มหากาพย ์ทา้วฮุ่งทา้วเจือง ขุนบรม พื@นเวียง พงศาวดารจาํปา

ศกัดิ|  

3) วรรณกรรมนิทานภาคอีสานมีวรรณกรรมนิทานเป็นจาํนวนมาก นิยม

นาํมาอ่านให้ฟังในงานเฮือนดี (งานศพ) หรือนาํมาเทศน์ในระหว่างเขา้พรรษาที�เรียกวา่ เทศน์ไตร

มาส นอกจากนี@  หมอลาํยงันิยมนาํวรรณกรรมนิทานมาขบัลาํในการแสดงที�เรียกว่าลาํเรื�อง หรือลาํ

พื@น ตวัอยา่งวรรณกรรมนิทนที�สําคญัและไดรั้บความนิยม เช่น สินไซ ไก่แกว้ นางผมหอม จาํปาสี�

ตน้ กาํพร้าผนีอ้ย ทา้วสีทน พระลกัพระลาม นางแตงอ่อน กาละเกด ผาแดง – นางไอ่ ขลูู – นางอั@ว 
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4) วรรณกรรมคาํสอนวรรณกรรมรูปแบบนี@ มีเนื@อหาสอนใจ ในแนวทาง

ดาํเนินชีวติในครอบครัวและสังคม โดยยดึคติธรรมในศาสนาและจารีตทอ้งถิ�น ตวัอยา่งเช่น กาพยปู่์

สอนหลาน กาพยห์ลานสอนปู่ฮีตสิบสองคองสิบสี� อินทิญาณสอนลูก พระยาคาํกองสอนไพร่ 

5) วรรณกรรมเบ็ดเตล็ดวรรณกรรมรูปแบบนี@  ได้แก่ วรรณกรรมที�ใช้ใน

พิธีกรรมต่างๆ เช่น บทสูดขวน(บทสู่ขวญั) กาพยเ์ซิ@งบั@งไฟ วรรณกรรมที�ใชเ้กี@ ยวพาราสีนี@ เรียกว่า 

ผญา นิทานตลกขบขนั เช่นเซียงเมี�ยง โตงโตง นิทานกอ้ม และกลอนรําต่างๆ 

ทั@งนี@ วรรณกรรมทอ้งถิ�นอีสานไดรั้บอิทธิพลมาจากวฒันธรรมภายนอก คือ วฒันธรรมเขมร 

วฒันธรรมไทยภาคกลาง วฒันธรรมลา้นนา และวฒันธรรมลา้นช้าง (ลาว) โดยเฉพาะวฒันธรรมลา้น

ชา้ง สังเกตไดจ้ากพื@นฐานดา้นความเป็นอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของของคนภาคอีสาน ที�มีความคลา้ยคลึง

กนักบัคนลาวไม่วา่จะเป็น ภาษา วฒันธรรม ศิลปกรรม ดนตรี และวรรณกรรม (กองโบราณคดี กรม

ศิลปากร, 2531) 

2.5.6.6 คุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถิ�นงานวรรณกรรมทุกชนิดยอ่มมีคุณค่าในตวัเอง

เสมอ วรรณกรรมท้องถิ�นก็เช่นเดียวกัน ซึ� งผูเ้ขียนเกี�ยวกับคุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ�นว่ามี

ประโยชน์มากมายหลายประการดงันี@ (ธวชั ปุณโณทก, 2522) 

1) ก่อให้เกิดความบนัเทิงใจ วรรณคดีมุขปาฐะและวรรณคดีลายลกัษณ์ใน

ทอ้งถิ�น จดัวา่ เป็นเครื�องบนัเทิงใจ ที�สําคญัของคนในทอ้งถิ�นต่างๆ ทั@งผูใ้หญ่และเด็ก นอกจากการ

ฟังการขบัร้อง และการเล่านิทานแลว้ ในทอ้งถิ�นต่างๆ ในสมยัก่อน ยงัมีประเพณีการอ่านวรรณคดี 

สู่กนัฟัง ซึ� งมีในหลายโอกาส เช่น ในยามพกัผ่อนหลงัจากการทาํงาน ในขณะที�อยู่ร่วมเป็นเพื�อน

เจา้ภาพในงานศพ ในระหวา่งอยูไ่ฟของหญิงที�เพิ�งคลอดลูก ผูที้�อ่านหนงัสือออกจะอ่านวรรณคดีให้

ผูอื้�นฟังเป็นทาํนองเสนาะ กล่าวไดว้่า วรรณคดีเป็นเครื�องบนัเทิงใจของคนในทอ้งถิ�น ทั@งในยาม

พกัผอ่น ที�จิตใจเบิกบาน หรือในยามทาํงานที�เคร่งเครียดคบัขนั การเทศน์มหาชาติ ในทอ้งถิ�นต่างๆ 

เป็นทาํนองต่างๆ ดว้ยกระแสเสียงที�ไพเราะ นอกจากทาํให้ผูฟั้งอิ�มเอิบใจ เพราะว่าไดกุ้ศลผลบุญ

แลว้ ยงัเป็นเหมือนมหรสพ ใหค้วามเพลิดเพลินอยา่งหนึ�งของทอ้งถิ�น 

2) ก่อใหเ้กิดใหค้วามรู้และคติในการดาํเนินชีวติ วรรณคดีทอ้งถิ�นส่วนใหญ่

แต่งโดยผูมี้ศรัทธาในศาสนา จึงมกัชี@ แนะแนวทาง การประพฤติปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัสังคม 

โดยสอนใหย้ดึมั�นในศีลธรรม ปลูกฝังจิตสาํนึกใหเ้ห็นคุณค่าของธรรมชาติ และความสาํคญัของการ

อยู่ร่วมกนั ในสังคมอย่างมีสันติสุข นอกจากนี@  วรรณคดีทอ้งถิ�นบางเรื�อง ยงัให้ความรู้ความเขา้ใจ
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เกี�ยวกบัประเพณีพิธีกรรม เขา้ใจในค่านิยม โลกทศัน์ของแต่ละทอ้งถิ�นโดยผา่นทางวรรณกรรม ซึ� ง

นบัวา่มีบทบาท ในการส่งเสริมใหป้ระเพณีและพิธีกรรมสาํคญัของทอ้งถิ�นสืบทอดต่อไป 

3) ก่อให้เกิดความเข้าใจว ัฒนธรรมของชาวบ้านในท้องถิ�นนั@ นกระชับ

ความสัมพนัธ์ของคนในทอ้งถิ�น การขบัร้องเพลงพื@นบา้น การเล่านิทาน และการอ่านวรรณคดีสู่กนัฟัง 

จดัวา่ เป็นเครื�องกระชบัความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว และในชุมชนทอ้งถิ�นที�ดีอยา่งหนึ�ง 

4) ก่อให้เกิดความรักถิ�น หวงแหนมาตุภูมิ และรักสามคัคีในทอ้งถิ�นของตน

นิทานพื@นบา้นถือเป็นวรรณกรรมประเภทมุขปาฐะ เป็นการถ่ายทอดเรื�องราวผา่นการบอกเล่าต่อๆกนัมา 

เป็นมรดกวฒันธรรมที�สืบต่อมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยเรื� อง 

ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมลาว (รัตนา จนัทร์เทาว ์พรสวรรค์ สุวรรณธาดา และ

แกว้ตา จนัทรานุสรณ์, 2547)  ที�วา่ นิทานพื@นบา้นเป็นวรรณกรรมที�มุ่งเนน้ให้เยาวชนรู้จกักตญั�ูต่อ

พอ่แม่และผูมี้พระคุณ นาํเสนอความเชื�อเรื�องการสร้างโลก และวิถีชีวิตของคนชนบทลาวในการทาํ

มาหากิน  

จากการศึกษาคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถิ�นพบว่า มีความสอดคลอ้งกบัคุณค่าของวรร

กรรมสินไซทุกประการ แต่เมื�อสังคมและวฒันธรรมมีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ คุณค่าของวรรณกรรม

ทอ้งถิ�นอาจเสื�อมคลาย ลดน้อยลง หรือในบางพื@นที�อาจมากขึ@นอนัเนื�องมากจากเหตุผลบางประการ 

ดงันั@นในการวิจยันี@ จึงไดน้าํหัวขอ้คุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซไปใช้เป็นประเด็นใน

แบบสอบถาม เพื�อสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

 

2.5.7 แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ�น 

การท่องเที�ยวเชิงวรรณกรรม(Literary Tourism)เป็นการเดินทางเยี�ยมชมสถานที�จริงที�

ปรากฏในนวนิยาย วรรณคดี วรรณกรรม หรือสถานที�ที�เป็นแรงบนัดาลใจให้นกัเขียนสร้างสรรค์

นวนิยายขึ@ น ซึ� งจากการศึกษาพบว่ามีความคล้ายคลึงกันกบัการท่องเที�ยวประเภท (Pop-culture 

Tourism) ที�หมายถึง การท่องเที�ยวไปยงัสถานที�ที�ปรากฏในงานประพนัธ์ ภาพยนตร์ เพลง หรือสื�อ

บนัเทิงอื�นๆ ที�กาํลงัได้รับความนิยมในขณะนั@นๆ (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สํานักงาน

ขอนแก่น, 2555: 12)และรังสิมา กุลพฒัน์ (2557: บทความ) เพิ�มเติมวา่การท่องเที�ยวเชิงวรรณกรรม

เป็นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมประเภทหนึ�งที�อิงแนวคิดทางมานุษยวิทยา ซึ� งนกัท่องเที�ยวและผูม้า

เยอืนตอ้งคน้ควา้ และสร้างความหมายดา้นค่านิยมของวฒันธรรมกบัตวัละครต่างๆซึ� งไดก้ลายเป็น
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ส่วนหนึ� งของตาํนานในเชิงวฒันธรรมของสถานที�เหล่านั@น เรื�องราวที�ยิ�งใหญ่ของโลกตะวนัออก

อย่าง ดิ อิเลียด (The Iliad) และดิ โอดีสซี� (The Odyssey) ก็ไดรั้บความนิยมจากนกัวิชาการและ

นกัเขียนในยุคศตวรรษที� 18 และ 19 ในการท่องเที�ยวตามรอยสถานที�จากมหากาพยเ์รื�องดงักล่าว 

ซึ� งการท่องเที�ยวประเภทนี@นกัท่องเที�ยวหรือผูอ่้านวรรณกรรมจึงท่องเที�ยวไปตามละครที�อยู่ในจิต

นาภาพของตน ท่องเที�ยวตามความประทบัใจ ในเรื�องราวและเหตุการณ์ที�อยูใ่นโลกแห่งจินตภาพ 

ดงันั@นการจดัการท่องเที�ยวตามวรรณกรรมจึงเป็นการท่องเที�ยวเพื�อความเพลิดเพลิน และประทบัใจ

ในเนื@อหามากกวา่การไปแสวงหาความจริง ถึงแมว้า่จะมีความจริงบางประการที�แอบแฝงไว ้เช่นที� 

น. ณ ปากนํ@า กล่าวไว ้

เพราะวรรณกรรมเป็นสิ�งที�สะทอ้นถึงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชนแต่ละกลุ่มไดเ้ป็นอยา่ง

ดี ในการจดัการการท่องเที�ยวนั@น วรรณกรรมถือเป็นส่วนหนึ�งที�ผูน้าํเที�ยวหรือมคัคุเทศก์พึงทราบ 

นอกจากจะใชเ้ล่าเพื�อความสนุกสนานระหว่างเดินทางแลว้ ยงัทาํให้นกัท่องเที�ยวทราบถึงตาํนาน 

คติความเชื�อ และเขา้ใจสภาพทอ้งถิ�นที�ตนกาํลงัท่องเที�ยวอยูไ่ดอ้ยา่งดี วรรณกรรมที�มีความสําคญั

กับการท่องเที�ยว ได้แก่ นิทานพื@นบ้าน และวรรณกรรมศาสนา เนื�องจากการท่องเที�ยวจาก

วรรณกรรมทอ้งถิ�น เป็นการท่องเที�ยวที�ผนวกประเภทของการท่องเที�ยวที�หลากหลายทั@งการท่อง

เที�ยงเชิงธรรมชาติ เรียนรู้เรื� องราวในมิติต่างๆของสถาปัตยกรรม จิตรกรรม โบราณสถาน 

โบราณวตัถุต่างๆ ประเพณีทอ้งถิ�นของชุมชน หรือแมแ้ต่การท่องเที�ยวเชิงภูมิศาสตร์และสําหรับ

ทอ้งถิ�นวรรณกรรมเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�สามารถนาํมาปรับใช้เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวได้

(ชนญั วงษ์วิภาค, สว่าง เลิศฤทธิ| , อมรชยั คหกิจโกศล และลกัษมณ์ บุญเรือง, 2547: 144; รังสิมา 

กุลพฒัน์,2539: บทความ) 

ยกตวัอยา่งการท่องเที�ยวจากตาํนาน นวนิยาย หรือวรรณกรรมทอ้งถิ�น ในต่างประเทศ เช่น 

การท่องเที�ยวที�เมือง “มิดเดิลเอิร์ธ” ดินแดนของชาวโลกในมหากาพยภ์าพยนตร์ไตรภาคเรื�อง “เดอะ 

ฮอบบิท”  และ “อภินิหารแหวนครองพิภพ”หรือ "ลอร์ด ออฟ เดอะ ริง" วรรณกรรมและภาพยนตร์

ชื�อดงัที�ทั�วโลกรู้จกัเป็นอย่างดี ที�ถูกเนรมิตขึ@นในพื@นที�ของประเทศ “นิวซีแลนด์” เป็นเมืองที�มีคน

อาศยัอยู่จริง และเป็นที�ที�นักท่องเที�ยวสามารถเขา้ไปท่องเที�ยวและทาํกิจกรรมอื�นๆ ได้มากมาย 

สาํหรับประเทศไทยแหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บการส่งเสริมจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย เช่น หาด

ปึกเตียน จงัหวดัเพชรบุรี สถานที�จุดเกิดเหตุของเรื�องราวความรักที�นางผีเสื@อสมุทรมีต่อพระอภยัมณี 
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และในปัจจุบนัที�มีการนาํมาปรับใชคื้อ โรงถ่ายภาพยนตร์มหากาพยข์องไทย พระนเรศวร

มหาราชของบริษทัพร้อมมิตร ที�เปิดให้เป็นสถานที�ท่องเที�ยว และยงัมีรูปแบบการจดัการท่องเที�ยว

โดยใชต้าํนาน นวนิยาย หรือวรรณกรรมทอ้งถิ�น ยกตวัอยา่งเช่น 

 

ตารางที� 2.2 รูปแบบการจดัการการท่องเที�ยวโดยใชต้าํนาน นวนิยาย และวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

รูปแบบที�จดัในต่างประเทศ รูปแบบที�จดัในประเทศไทย 

1.การเที�ยวชมสถานที�ถ่ายทาํ ภาพยนตร์ เรื� อง เดอะ 

ลอร์ด ออฟ เดอะริงส์ ในประเทศนิวซีแลนด์ 

2.การท่องเที�ยวตามรอย  ภาพยนตร์ “เดอะ ฮอบบิท” 

ในสถานที�ต่าง ที�ประเทศนิวซีแลนด์เช่นหมู่บา้นฮอบ

บิท เป็นตน้ 

3.ท่องเที�ยวตามนิยาย HarryPotter  ผลงานของ J.K. 

Rowling ในลอนดอน ประเทศองักฤษ หรือท่องเที�ยว

ที�สวนสนุก (Theme park) The Wizarding World of 

Harry Potter : Universal Orlando  

4.การเที�ยวชมตามรอยซีรียส์เกาหลี พระราชวงัเคียง

บกพระราชวงัหลกัของราชวงศโ์ชซอน หรือตามรอย

ซีรียส์ดงัที�เกาะนามิ เป็นตน้ 

1.การท่องเที� ยวหาดปึกเตียน จังหวัด

เพชรบุรี ตามรอยกวีเอก สุนทรภู่ สถานที�จุด

เกิดเหตุของเรื� องราวความรักที�นางผีเสื@ อ

สมุทรมีต่อพระอภยัมณี หรือท่องเที�ยวบา้น

กลํ�า อาํเภอแกลง จงักวดัระยอง บา้นเกิดของ

สุนทรภู่ ผูป้ระพนัธ์พระอภยัมณี 

2.การท่องเที�ยวที�อุทยานประวติัศาสตร์ภู

พ ร ะ บ า ท  ช ม ภ า พ เ ขี ย น ส มั ย ก่ อ น

ประวติัศาสตร์บนผนงัหิน จงัหวดัอุดรธานี

จากวรรณกรรมทอ้งถิ�นอุสาบารส  

 3.การท่องเที�ยวกองถ่ายภาพยนตร์พระ

นเรศวร บริเวณกองพลทหารราบที� ๙ ค่ายสุร

สีห์ ตําบลลาดหญ้าอําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี 

4.การท่องเที�ยวตามรอยวรรณกรรมอมตะ 

"ขุนศึก"ของ ไม ้เมืองเดิม จากนวนิยายอิง

ประวติัศาสตร์สืบตํานานทหารกล้าจอม

ราชันย์ (สมเด็จพระนเรศวร – สมเด็จพระ

เอกาทศรถ) ณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

2.5.8 งานวจัิยที�เกี�ยวข้องกบัการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ�น 
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งานวิจยัของ วชัรี หิรัญพนัธ์ุ และคณะ (2550) เรื� อง แนวทางการพฒันาโปรแกรมการ

ท่องเที�ยวสําเร็จรูป การส่งเสริมการตลาด และจิตวิทยาการบบริการ ผลิตภณัฑ์การท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ในดา้นตาํนานและวรรณกรรม มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวจิยันี@กล่าวคือ  แนวทางการจดันาํ

เที�ยวตามเรื�องราวของตาํนานและวรรณกรรม โดยผลการศึกษาระบุวา่ ควรจดันาํเที�ยวตามเรื�องราว

ของตาํนานและวรรณกรรมเป็นแกนในการเดินทางท่องเที�ยวตามทอ้งเรื� อง เช่น ตาํนานทา้วเทพ

กระษตัรี ท้าวศรีสุนทร โดยเชื�อมโยงกับโบราณสถาน ศาสนสถานได้ หรือชมการแสดงตาม

เรื� องราวตามตาํนานและวรรณกรรมจากงานเทศกาล และภาคีภาครัฐควรชูนโยบายด้านการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและการประชาสัมพนัธ์ และชุมชนควรร่วมกนัจดัสภาพแวดลอ้มและคง

เอกลกัษณ์ไว ้ที�สาํคญัมคัคุเทศก์ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะในการถ่ายทอดเรื�องราวที�ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีวี

การนาํเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ 

งานวิจยัของ วิภาวรรณ บวัทอง และคณะ (2550)เสนอช่องทางจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์

การท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม ประเภทวรรณกรรมตาํนาน ไวว้่า ภาครัฐควรผลกัดนัให้มากขึ@น 

เพราะวรรณกรรมตาํนานส่วนใหญ่อยูใ่นความดูแลของภาครัฐ ควรฟื@ นฟูวรรณกรรมตาํนานให้คง

อยู ่จดัภูมิทศัน์ และควรใชช่้องทางการจดัจาํหน่ายที�หลากหลาย  

งานวิจยัของวิญ�ู วีรยางกูล และคณะ (2550) ไดส้รุปเกณฑ์การตั@งราคาที�เหมาะสมและ

ระดบัราคาที�เหมาะสมของผลิตภณัฑฺการท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม ประเภทวรรณกรรมและ

ตาํนาน เสนอวา่ การท่องเที�ยวที�นาํเอาวรรณกรรมและตาํนานไทยไปประยุกตใ์ชผ้า่นรูปแบบต่างๆ 

เช่น การแสดงนาฎศิลป์ที�มีเนื@อเรื�องจากวรรณกรรม อาศยัโครงเรื�องจากวรรณกรรม การตั@งราคาไม่

ถูกจาํกดัอยู่ที�การขายบทวรรณกรรม แต่ขึ@นอยู่กบัตน้ทุนและกาํไรของผูเ้ป็นเขจา้ของวรรณกรรม

ตอ้งการ และระดบัราคาการแสดงขึ@นอยูก่บัจาํนวนครั@ งและระยะทางในการเดินทางไปแสดง 

และงานวิจัยของ สุไลน์วรรณ พิชิตกุล (2545) มีส่วนเกี�ยวข้องกับงานวิจัยนี@ กล่าวคือ 

ความสําคญัและคุณค่าของนิทานหรือวรรณกรรมท้องถิ�นที�มีอิทธิพลต่อคนในท้องถิ�น และยงั

ประโยชน์ในการส่งเสริมดา้นต่างๆ  โดยผลการวิจยัพบว่า นิทานพื@นบา้นจงัหวดัฉะเชิงเทราเป็น

เรื�องราวที�สื�อวิถีชีวิตสามารถยอ้นภาพอดีตให้เขา้ใจถึงความเชื�อและค่านิยมซึ� งมีความเชื�อเกี�ยวกบั

สิ� งศักดิ| สิทธิ|  โดยเฉพาะความเชื�อพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร คอยช่วยเหลือคุ้มครองให้ชาว

ฉะเชิงเทราอยูเ่ยน็เป็นสุข ส่วนความเชื�อเกี�ยวกบัภูตผีปีศาจ เป็นความเชื�อที�ไม่สามารถพิสูจน์ได ้แต่

มีการเล่าไวเ้พื�อสั�งสอนลูกหลานให้ประพฤติในสิ�งที�ถูกที�ควร ด้านความเชื�อเกี�ยวกบัศาสนาเป็น

ความเชื�อที�เนน้ให้เห็นกฎแห่งกรรม ทาํดีไดดี้ ทาํชั�วไดช้ั�ว เนน้ให้เห็นความสําคญัและอิทธิพลของ
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นิทานหรือวรรณกรรมพื@นบา้นที�เป็นส่วนสําคญัต่อความคิด ความเชื�อ ค่านิยม มีผลต่อการดาํเนิน

ชีวติของคนในสังคมนั@นๆจากรุ่นสู่รุ่น 

งานวจิยัของ รุ่งรัตน์ ทองสกุล (2549) เรื�องการจดัการการท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน ประเพณี 

และวรรณกรรมทอ้งถิ�นของจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี�  มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบังานวิจยันี@ กล่าวคือ 

การจดัการการท่องเที�ยวในลกัษณะที�มีวรรณกรรมทอ้งถิ�น วิถีชีวิต ประเพณีชุมชนจะตอ้งมีความ

ชดัเจน ทาํใหมี้ความน่าสนใจและเนน้ดารมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการศึกษาพบวา่ ชุมชนชาวไทย

ถิ�นยงัไม่มีระบบการจดัการในการนาํเสนอเพื�อการท่องเที�ยวที�ชดัเจน เพราะวิถีชีวิต ประเพณีของ

ชุมชนยงัไม่โดดเด่น ส่วนวรรณกรรมทอ้งถิ�นมีความโดดเด่น แต่ไม่เป็นที�ตอ้งการเยี�ยมชมของ

นกัท่องเที�ยว ชุมชนชาวไทยเชื@อสายจีน ชุมชนชาวไทยมุสลิม และชุมชนชาวเล มีวิถีชีวิตประเพณีที�

น่าสนใจ มีการจดัการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนแต่ยงัไม่เป็นระบบที�ชดัเจน ส่วนวรรณกรรม

ทอ้งถิ�นไม่มีการนาํเสนอเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งชดัเจน มีวถีิชีวติ ประเพณีที�น่าสนใจ  

ด้านแนวทางการจดัการการท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน ประเพณี และวรรณกรรมท้องถิ�น 

พบวา่ ชาวไทยถิ�นควรจะมีการจดัทาํหมู่บา้นศิลปินขึ@นเพื�อเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของชุมชน มีการ

จัดตั@ ง ศูนย์บริการนักท่องเที�ยว ร้านขายอาหารพื@นบ้านและขายของที�ระลึก รวมทั@ งมีการ

ประชาสัมพนัธ์ โดยภาคส่วนต่างๆจะตอ้งมีส่วนร่วมในการผลกัดนัชุมชนชาวไทยเชื@อสายจีนควร

จดัให้เป็นการท่องเที�ยวแบบยั�งยืน ควรมีมคัคุเทศก์ที�มีความรู้อย่างแทจ้ริง มีการทาํป้ายเส้นทางที�

ชดัเจน มีพิพิธภณัฑที์�เป็นแหล่งใหข้อ้มูล 

ชุมชนชาวไทยมุสลิม ควรจดัการเพื�อนาํเสนอการท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน ให้นกัท่องเที�ยว

เขา้มาสัมผสัท่องเที�ยว โดยจดัทาํเอกสารประกอบการท่องเที�ยวเพื�อเป็นขอ้มูลให้แก่นกัท่องเที�ยว 

ชุมชนชาวเล ควรจะมีแนวทางในการรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนให้ดาํรงอยูบ่นพื@นฐานของความอยู่

รอด หน่วยงานที�เขา้ไปมีส่วนร่วมจะตอ้งดูแลอย่างเขา้ใจวิถีวฒันธรรม ประเพณี วรรณกรรมของ

ชุมชน และการดาํเนินการด้านการท่องเที�ยวจะตอ้งมีแนวทางที�เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อวิถี

ดั@งเดิม 

จากผลการศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งขา้งตน้ ทาํให้ทราบว่าการใชว้ฒันธรรมเป็นสื�อในการ

ส่งเสริมและพฒันาการท่องเที�ยว หากจะเป็นสื�อที�สามารถพฒันา ส่งเสริมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

นั@น จะต้องคาํนึงถึงเรื� องของความเหมาะสมในการเลือกสื� อ ไม่ว่าจะเป็นสื� อพื@นบ้านหรือสื� อ

สมยัใหม่ เพราะการสื�อสารถือเป็นเรื� องสําคัญ และมีอิทธิพลส่งผลต่อการสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้บา้นและนกัท่องเที�ยวโดยตรงเช่นเดียวกนักบัวรรณกรรมเรื�องสินไซ ที�มีลกัษณะเป็นสื�อ
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ประเภทหนึ� ง คือเป็นนิทานชาดกพื@นบา้น ที�นิยมเล่าในงานต่างๆเพื�อสอนจริยธรรมที�ดีรับความ

สนุกสนานแล้ว ยงัจะได้รับอานิสงส์เหมือนการฟังเทศน์ (พฒัน์ เพ็งผลา, 2528) และยงัเป็น

วรรณกรรมร่วมกนัระหว่างสองประเทศ เป็นวรรณกรรมสองฝั�งโขงที�มีอิทธิพล และไดรั้บความ

นิยมแพร่หลายของประชาชนสองฝั�งโขงคือคนไทยในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(ภาคอีสาน)และคน

ลาวในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วรรณกรรมสินไซมีความโดดเด่นใน

รูปแบบภาษา เนื@อหา สํานวนโวหารที�มีคุณค่าทางวรรณศิลป์ และยงัทรงคุณค่าในเรื�องความรู้ของ

ศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ สังคม จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และวฒันธรรม และยงัแฝงไปดว้ยหลกัธรรมที�เสนอผา่นตวัละครไดอ้ยา่งลงตวั และวรรณกรรมสิน

ไซ ยงัมีร่องรอยทางศิลปกรรม จิตรกรรมฝาผนงั ที�ทรงคุณค่าให้เห็นตามสิม (โบสถ์) ในจงัหวดัใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีศยักภาพในการเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงเรียนรู้ได้อีกดว้ย(ชอบ ดี

สวนโคก, 2552)เทศบาลขอนแก่นถือไดว้า่เป็นตวัอยา่งหน่วยงานที�นาํวรรณกรรมสินไซ ไปใชส้อน

เยาวชนคนรุ่นใหม่ของเมืองขอนแก่น ใหรู้้จกัรักบา้นเมืองของตนเอง ให้สังคมที�ตนเองอาศยัอยูเ่ป็น

สังคมแห่งการให้ เอื@ออาทรต่อกนั มีความกตญั�ู เสียสละ อดทน และมีสัจจะต่อกนั(เนชั�นราย

สัปดาห์,2550: 59) 

และเทศบาลนครขอนแก่นไดใ้ช้วรรณกรรมทอ้งถิ�นเรื�องสินไซเป็นสื�อในการสร้างสํานึก

รักท้องถิ�นเชื�อมโยงกบัสํานึกด้านอื�นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทางวฒันธรรมนําการพฒันาจงัหวด

ขอนแก่นใช้วรรณกรรมเป็นตวัสร้างสํานึกรักทอ้งถิ�นสู่การสร้างสํานึกดา้นอื�นๆยงัมีการสร้างอตั

ลกัษณ์ให้กับเมืองขอนแก่นโดยการนําตวัละครในวรรณกรรมสินไซมาทาํเสาไฟประดบัเมือง 

เพื�อให้ผูที้�เดินทางมาจงัหวดัขอนแก่น เกิดคาํถาม และอยากคน้หาวา่ เสาไฟที�เห็นคืออะไร มีความ

เป็นมาอยา่งไร ทั@งนี@ก็จะทาํใหผู้ค้นรู้จกัวรรณกรรมสินไซ (แกว้ตา จนัทรานุสรณ์, 2550: บทคดัยอ่) 

ดงันั@นสรุปไดว้่า นอกจากการปรับใช้วรรณกรรมทอ้งทอ้งถิ�นเป็นเครื�องมือในการพฒันา

เมือง สร้างอตัลกัษณ์ หรือสื�อความหมายต่างๆ ยงัสามารถใช้วรรณกรรมทอ้งถิ�นเป็นเครื�องมือใน

การส่งเสริมการท่องเที�ยวอีกทางหนึ� ง โดยใช้เรื�องเล่าของวรรณกรรมทอ้งถิ�นบวกกบัร่องรอยทาง

วฒันธรรมที�มีอยู่ในชุมชน ทั@ งนี@ การท่องเที�ยวในรูปแบบนี@ ที�ขาดไม่ได้จะต้องมีเนื@อหาข้อมูล

วรรณกรรม และผู ้สื� อความหมายที� ดีด้วย เพื�ออรรถรสและสุนทรียะในการท่องเที�ยว เพื�อ

นกัท่องเที�ยวจะไดซ้าบซึ@ ง ประทบัใจ ไดค้วามรู้ที�ถูกตอ้ง 
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง สรุปเป็นแบบสอบถาม

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมใน 6 ประเด็นดงัต่อไปนี@  

1) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

3) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
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บทที� 3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 

 

การวจิยัในครั@ งนี@ เป็นการศึกษาเรื�อง “แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม” มีวตัถุประสงค ์ดงันี@  1) เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม2) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม3) เพื�อศึกษาความคิดเห็น

ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมและ 4) เพื�อเสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี@  

<.4 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

<.7 นิยามเชิงปฏิบติัการ 

<.< ระเบียบวธีิวจิยั 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง สามารถพฒันาเป็น

กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื�อง เพื�อเสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยกรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดว้ย การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิก่อน

โดยใชว้ธีิการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ (Analytical Review) และศึกษาขอ้มูลขอ้มูลปฐมภูมิ

ดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยใช้แบบสํารวจ

ภาคสนามและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื�อรวบรวมขอ้มูลด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซ จากนั@นศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัความคิดเห็นเพื�อให้ไดม้าซึ� งประเด็นเพื�อ

สร้างเครื�องมือในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และใชว้ธีิการวเิคราะห์สถิติ 
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(Statistic Analysis) เพื�อหาค่าระดบัความคิดเห็น และใชแ้บบสัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง(Semi – 

Structured Interview)เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเมื�อได้ขอ้มูลมาจะใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื@อหา 

(Content Analysis)เพื�อให้ได้มาซึ� งข้อมูล และจากนั@นจะใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 

Analysis) เพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมขอ้เสนอแนะในกรอบแนวคิดในการวิจยัครั@ งนี@ คือ หากตอ้งการข้อมูล องค์ความรู้ที�

ชัดเจนควรมีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)โดยเชิญผูเ้ชี�ยวชาญมาร่วมกันวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ทั@งนี@ เพื�อใหง้านมีความสมบูรณ์มากยิ�งขึ@น ดงันั@นจึงสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงั

ภาพที� 3.1 
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ภาพที� 3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั

- สํารวจข้อมลูภาคสนาม 

 (Field Survey) 

- สมัภาษณ์ประชาชนในพื �นที�(In-

-

-

- ใช้การทบทวนวรรณกรรม   
เชิงวิเคราะห์ 

(Analytical Review) 

ประชาชนในชุมชน 

ใช้แบบสมัภาษณ์กึ�งมีโครงสร้าง (Semi-Structurred Interview แใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ขอ้มูลปฐมภูมิ 

เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็น 

และวิธีการศึกษาความคิดเห็น 

เพื�อศกึษาความคิดเห็นของคนในชมุชนที�มีตอ่การปรับใช้
วรรณกรรมสินไซเพื�อทอ่งเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

� ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

�  ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

� ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

� ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

� ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

เพื�อศกึษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจที�มีตอ่
การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อทอ่งเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

� ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

� ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

� ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

� ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

� ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

ใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis) 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

68 
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@.L นิยามเชิงปฏบิัติการ 

 

3.2.1 การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมคือ รูปแบบการท่องเที�ยวที�มีมรดกทางวฒันธรรมทั@งที�

จบัตอ้งได ้ซึ� งไดแ้ก่ โบราณสถาน โบราณวตัถุ และศาสนสถานซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชุมชน 

และมรดกทางวฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ได ้ไดแ้ก่ มุขปาฐะ การแสดง ศิลปะ วิถีชีวิต พิธีกรรม งานรื�น

เริง และภูมิปัญญาท้องถิ�น เป็นทรัพยากรการท่องเที�ยวที�สําคญั และมีกิจกรรมการท่องเที�ยวที�

สอดคล้องกันกับทรัพยากรการท่องเที�ยว เพื�อนําเสนอความงดงาม อตัลักษณ์ ศิลปวฒันธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนทอ้งถิ�น (ตุย้ ชุมสาย, ม.ล. และญิบพนั พรหมโยธี, 2547; 

Philip and Geoffrey, 2000; บุญเลิศ จิตตั@งวฒันา, 2548ก: 283; Reisinger, 1994) 

3.2.2 วรรณกรรมสินไซหมายถึง วรรณกรรมพื@นบา้นที�เป็นมุขปาฐะ เรื�องเล่าที�ไดรั้บความ

นิยมกนัอยา่งมากแพร่หลายของประชาชนสองฝั�งโขง มีอิทธิพลในพื@นที�อีสานกลางและมีร่องรอย

ทางวฒันธรรมเฉพาะพื@นที� 3 จงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด จงัหวดัมหาสารคาม เท่านั@น

(การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานขอนแก่น, 7���) 

3.2.3 การปรับใช้วฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว ในการศึกษาครั@ งนี@  หมายถึง การนํา

วรรณกรรมสินไซมาปรับใช้เพื�อประโยชน์ทางการท่องเที�ยว โดยมิติทางวฒันธรรม 4 มิติ คือ 1)

จิตรกรรมฝาผนงั 2) เรื�องเล่าในชุมชน 3) ประเพณีและกิจกรรมศิลปะการแสดง 4)คติธรรมในการ

ดาํเนินชีวติ ในพื@นที� 3 จงัหวดั จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอด็ จงัหวดัมหาสารคาม 

3.2.4 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นหรือทศันคติของคนในชุมชนในขอบเขตพื@นที�

วิจยัและความคิดเห็นของผูห้น่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

@.@ ระเบียบวธิีวจิัย 

 

ในการศึกษาวิจยัครั@ งนี@ ผูศึ้กษาได้เลือกระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method 

Research)คือ ระเบียบวธีิศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และระเบียบวธีิศึกษาเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และผูศึ้กษาได้สร้างเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั@งการศึกษาเชิง

คุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณโดยจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงันี@  
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3.3.1 วัตถุประสงค์ข้อที� 1 เพื�อรวบรวมข้อมูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

สนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

3.3.1.1 วิธีการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 จะใชร้ะเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพเพื�อ

รวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

3.3.1.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ประชาชนในชุมชน ประกอบดว้ย (1) ชุมชน

บา้นสาวะถี (2) ชุมชนบา้นหวัหนอง (3) ชุมชนบา้นวงัคูณ  (4) ชุมชนบา้นดงบงั  (5) ชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่าน 

3.3.1.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษา 

1) ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์และ

รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

แลว้นาํผลที�ไดม้าตรวจสอบกบัขอ้มูลปฐมภูมิ 

2) ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิโดยใช้การสํารวจข้อมูลภาคสนามร่วมกับการ

สัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนในชุมชนด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวและ

สถานการณ์ท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

3.3.1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ

เพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการค้นควา้ รวบรวมเอกสาร วารสาร จุลสาร 

หนงัสือ วทิยานิพนธ์ และผลงานศึกษาที�เกี�ยวขอ้งทั@งในและต่างประเทศ รวมถึงจากสื�ออินเตอร์เน็ต

ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง และขอ้มูลที�ไดจ้ากสํารวจขอ้มูลภาคสนามร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก

ประชาชนในชุมชน 

3.3.1.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงวิพากษ์เพื�อให้ไดผ้ลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากนั@นทาํการสรุปผลการศึกษา 

 

3.3.2 วัตถุประสงค์ข้อที� 2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

3.3.2.1 วิธีการวิจยัตามวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงปริมาณเพื�อ

ศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

3.3.2.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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1) ประชากรที�ใชใ้นการศึกษาครั@ งนี@  คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื@นที�ศึกษา 

5 พื@นที� ใน 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด ตามสถิติการ

รวบรวมของสํานกังานสถิติแห่งชาติจาํแนกตามตาํบล จาํนวนรวมทั@งหมด 5 ตาํบล คือ 41,363 คน 

(สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2553 ) 

2) กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั@ งนี@ คือ ประชาชนที�อาศยัอยู่ในชุมชน 

ประกอบดว้ย5 ชุมชนคือ 1) ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น2)ชุมชน

บา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น3)ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเม็ก 

อาํเภอหนองสองห้อง จังหวดัขอนแก่น4)ชุมชนบ้านดงบัง ตาํบลดงบัง อาํเภอนาดูน จังหวดั

มหาสารคาม5)ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด

ผูว้ิจยัพิจารณาเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง(Purposive Sampling) โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

จากหลกัการคาํนวณของยามาเน่ (Yamane)  

เมื�อคาํนวณตามสูตรของยามาเน่ (Yamane) โดยใชค้่าความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่ง

ร้อยละ � หรือ �.�� จะไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 399.99 คน แต่เพื�อเป็นการป้องกนัการตก

หล่นจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล และเพื�อให้การวิจยัไดข้อ้มูลที�ครบถว้นสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค ์

ผูว้จิยัจึงทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทั@งสิ@น ?�� คนตามสูตรดงันี@  

 

สูตรการคาํนวณ  

 

เมื�อ  n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

     N   =  ขนาดของประชากร 

e    =  ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งที�ยอมให้เกิด

ได ้(ในการศึกษาครั@ งนี@ เท่ากบั 0.05) 

    =            41,363  

        1 + 41,363 (0.05)2 

       =       41,363  

      103.41 

       =  399.99 

       =  399.99 ~400  
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และใชว้ิธีบญัญติัไตรยางคใ์นการหาจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที�ตอ้งเก็บแบบสอบถามในแต่ละ

ชุมชน ซึ� งวธีิบญัญติัไตรยางคคื์อ การกาํหนดความสัมพนัธ์ของเลข 3 จาํนวน เพื�อหาเลขจาํนวนที�สี�  

โดยการเทียบกบั 1 ก่อน แลว้จึงไป หาเลขที�ตอ้งการ ดว้ยการนาํเลขทั@ง3 จาํนวนที�กาํหนดให้ และที�

ใหห้ามาคูณและหารกนัเป็น 3ขั@นตอน 

 

ตารางที� 3.1 แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชุมชน 

 

ลาํดบั ชื�อชุมชน/จงัหวดั จาํนวนประชากร จาํนวนตวัอยา่ง 

1 ชุมชนบ้านสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 

17,930 174 

2 ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้น

ไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 

3,616 35 

3 ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเม็ก อาํเภอหนอง

สองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 

7,914 76 

4 ชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม 

2,700 26 

5 ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�น

ถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

9,203 89 

 รวม 41,363 400 

 

3.3.2.3 เครื�องมือในการศึกษาคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื�อเก็บขอ้มูลจาก

คนในชุมชนพื@นที�วิจยั ซึ� งแบบสอบถามจะประกอบดว้ยคาํถามที�เกี�ยวขอ้งกบัความคิดเห็นของคน

ในชุมชนที� มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมโดยโครงสร้าง

แบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถาม 3 ส่วน ดงันี@  

1) ส่วนที� 1 คาํถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ� ง

ประกอบด้วยตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนาเดิม 
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ระยะเวลาที�อาศยัอยูใ่นชุมชน แหล่งขอ้มูลที�ทาํให้ทราบเรื�องวรรณกรรมสินไซ โดยลกัษณะคาํถาม

จะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List Question) 

2) ส่วนที� 2 การประเมินความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมประกอบดว้ย 6 ประเด็นคาํถาม ดงันี@   

(1) ประเด็นความคิดเห็นด้านคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรม

สินไซ  

(2) ประเด็นความคิดเห็นดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(3) ประเด็นความคิดเห็นด้านการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

(4) ประเด็นความคิดเห็นดา้นแนวทางการป้องกนัผลจากการท่องเที�ยว 

(5) ประเด็นความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการ

ท่องเที�ยว 

(6) ประเด็นความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

3) ส่วนที� 3 ขอ้เสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น ลกัษณะคาํถามเป็น

แบบปลายเปิด (Open-Ended Question) เป็นขอ้คาํถามแบบเปิดให้ประชาชนสามารถแสดงความ

คิดเห็นเพิ�มเติม และใชก้ารวเิคราะห์ทางสถิติในการวเิคราะห์ คาํถามประกอบดว้ย2 คาํถาม ดงันี@   

(1) ท่านตอ้งการให้หน่วยงานใดเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว และส่งเสริมดา้นใดบา้ง 

(2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริม

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

โดยแบบสอบถามนั@นเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ซึ� งแบ่งระดบัความ

คิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงันี@  

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  ใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

เห็นดว้ย   ใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 

เฉยๆ/ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 

ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 



93 

 

นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation: SD) เพื�อวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในการแปลความหมายของ

คะแนนใช้คะแนนเฉลี�ยของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกณฑ์ ซึ� งผูศึ้กษาใชห้ลกัเกณฑ์ในการแปลผลโดยใช้

สูตรคาํนวณค่าพิสัยตามช่วงชั@น ดงันี@  (สุวมิล ติรกานนท,์ 2548: 56)  

 

จาํนวนคะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด  = 5 – 1     =  0.80 

 จาํนวนช่วงชั@น     5 

 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 1.00   -   1.80 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 1.81   -   2.60 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 2.61   -   3.40 หมายถึง  เฉยๆ/ไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 3.41   -   4.20 หมายถึง  เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 4.21   -   5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

 

3.3.2.4 การทดสอบเครื�องมือผูว้จิยันาํแบบสอบถามที�สร้างขึ@นสาํหรับการศึกษาวิจยั 

ไปทาํการทดสอบหาความเที�ยวตรง (Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability)ดงันี@  

1) การทดสอบหาความเที�ยงตรงเนื@อหา (Validity) โดยนาํแบบสอบถามที�

ผูว้ิจยัสร้างขึ@นไปให้อาจารยที์�ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื@อหา หลงัจากนั@นนาํมาหาค่า

ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item - Objective Concurrence: IOC) โดยใช้สูตรการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื@อหา (Content Validity) ทาํการทดสอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ในความ

เที�ยงตรงของเนื@อหา โดยนาํแบบสอบถามไปให้ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 3 คน ซึ� งในการตรวจสอบความ

ตรงเนื@อหาของขอ้คาํถามกาํหนดใหเ้ลือกตอบ 3 ช่อง คือ 

สอดคลอ้ง   (+1)   หมายถึง    เห็นวา่ขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัประเด็นที�ตอ้งการถาม 

ไม่แน่ใจ     (0)     หมายถึง    ไม่แน่ใจ หรือไม่สามารถสรุปไดว้า่ขอ้คาํถาม                         

                                      สอดคลอ้งหรือไม่กบัประเด็นที�ตอ้งการถาม  

ไม่สอดคลอ้ง  (- 1)   หมายถึง   เห็นวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นคาํถามที�

ตอ้งการถาม 
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การคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item - Objective Concurrence: IOC) ขอ้

คาํถามที�ใชไ้ดต้อ้งมีค่า IOC ตั@งแต่ 0.50 ขึ@นไป (สุวมิล ติรกานนท,์ 2548 : 140)  

สูตรการคาํนวณ IOC =  

    n 

   IOC คือ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง 

         คือ ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 

   n  คือ จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 

ผลการทดสอบแบบสอบถามไดค้่าความสอดคลอ้งในครั@ งนี@ คือ 0.86 (ภาคผนวก ค)จากนั@น

นาํเสนออาจารยที์�ปรึกษาเพื�อใหค้วามเห็นและดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุง 

2) การทดสอบความเชื�อมั�น (Reliability) ผูศึ้กษาทดสอบความเชื�อมั�น 

(Reliability) โดยนาํแบบสอบถามที�สร้างขึ@นไปทดลองเครื�องมือ (Try - Out) กบัประชากรที�ไม่ใช่

กลุ่มตวัอย่างที�แทจ้ริง จาํนวน 30 ราย โดยวิเคราะห์หาความเชื�อมั�น จากวิธีหาค่าความสอดคลอ้ง

ภายใน (Internal Consistency Method) โดยใชสู้ตร Cronbach’s Alpha การประเมินความเชื�อถือเป็น

การเก็บขอ้มูลเพียงครั@ งเดียว ค่าสัมประสิทธิ| ความเชื�อถือไดด้งันี@  

 

α                           =          

      N                          =           จาํนวนของรายการ 

=           ค่าความผนัแปรทั@งหมด 

         =            ผลรวมของค่าความผนัแปรของแต่ละรายการ 

 

เพื�อความรวดเร็วจะหา Cronbach’s Alpha ซึ� งเรียกว่า สหสัมประสิทธิ| แอลฟา (α- 

Coefficient) ดว้ยเครื�องคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป หากไดค้่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ใชไ้ด ้

ซึ� งในการศึกษานี@ ไดก้าํหนดขอ้คาํถามที�มีความเชื�อมั�นตั@งแต่ 0.70 ขึ@นไปก็ยอมรับเป็นเครื�องมือใน

การศึกษา (วยิะดา เสรีวชิยสวสัดิ| , 2555 อา้งถึงใน สุชาติ ประสิทธิ| รัฐสินธิ| , 2544: 253-254) 

3.3.2.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอยา่ง จากพื@นที� 5 

ชุมชน ตามสัดส่วนประชากรทั@งหมด จากนั@นนาํแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และทาํ

การวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
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3.3.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนซึ� งเป็นผูต้อบ

แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Statistic Analysis)หาค่าความถี�วิเคราะห์ดว้ยวิธีการทาง

สถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อการศึกษาทางสังคม ช่วยในการคํานวณและนําเสนอผล

การศึกษาดว้ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติในการวิเคราะห์ ดว้ยวิธีการทาง

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ การแจกแจงความถี� (Frequency Distribution) และการ

หาค่าร้อยละ (Percentage)  

 

3.3.3 วัตถุประสงค์ข้อที� 3 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�

มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

3.3.3.1 วิธีการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 จะใชร้ะเบียบวิธีศึกษาเชิงคุณภาพเพื�อ

ศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

3.3.3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งคือ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�เกี�ยวขอ้ง

กับการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมี

วตัถุประสงค ์(Purposive Sampling) มีลกัษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายที�สามารถให้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั

การศึกษาวิจยัและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยัมากที�สุด โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

(Key Informant) ที�มีความรู้ ความเชี�ยวชาญในประเด็นที�ศึกษามากที�สุด จาํนวนทั@งหมด 16 คนโดย

เหตุผลที�กลุ่มตวัอยา่งเป็น 16 คน เนื�องจากเป็นกลุ่มคนที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการการ

ท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ และเคยมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเที�ยววรรณกรรม

สินไซจึงเหมาะสมกบัการเป็นผูใ้หข้อ้มูลหลกั ซึ� งทั@ง 16 ท่านมีคุณสมบติัดงันี@  

1) เป็นผู ้ที� มีความรู้ ความเข้าใจและเชี� ยวชาญเกี� ยวกับเรื� องราวของ

วรรณกรรมสินไซและเคยมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซเช่น นกัวิชาการ 

ผูเ้ชี�ยวชาญ อาจารยป์ระจาํมหาวทิยาลยัที�ทาํงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ 

2) เป็นผู ้ที� มีส่วนเกี�ยวข้องกับการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยว และเคยมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซเช่น ปราชญช์าวบา้น ผูน้าํ

ชุมชน หรือมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 
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3) เป็นตวัแทนหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการการท่องเที�ยวและ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เช่น สํานกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานขอนแก่น เทศบานครขอนแก่น 

4) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอิสระ)ที�มีส่วน

เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวและการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และเคยมี

ประสบการณ์ร่วมในการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซเช่นไดแ้ก่ สื�อมวลชน นกัคิดนกัเขียน ช่างภาพ 

5) เป็นผูใ้ห้ความร่วมมือกับงานวิจัยด้วยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลา

จนกระทั�งงานวจิยัเสร็จลุล่วง และมีรายชื�อดงัต่อไปนี@  

ตารางที� 3.2 แสดงจาํนวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั จาํนวน 

พระครูบุญชญากร 1 

พระครูวบูิลย ์สาระการ 1 

พระครูถาวร โพธารักษ ์ 1 

พระครูสมาน สมาทิโต 1 

พอ่สุ่น 1 

พอ่สาํลี คาํมาก 1 

ผูช่้วยศาสตราจารยท์รงวทิย ์พิมพะกรรณ์  1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชอบ ดีสวนโคก 1 

นายนพรัตน์ กอกหวาน 1 

นายวชิระ ตราชู 1 

นายวทิยา พุธไธสง 1 

นายจตุพล คาํบ่เศร้า 1 

นายสมศกัดิ|  มาซา 1 

นางสมบูรณ์ พรหมจารย ์ 1 

นางมาลี เสาร์สิงห์ 1 

นางสุมาลี สุวรรณกร 1 

รวม 16 



97 

 

 

3.3.3.3 เครื�องมือในการศึกษาคือ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ�งมีโครงสร้าง (Semi – 

Structured Interview) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับ

ใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยมี6 ประเด็นคาํถามดงันี@  

1)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  

2)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

3)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

4)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นแนวทางการป้องกนัผลจากการท่องเที�ยว 

5)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

6)  ประเด็นความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

3.3.3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-Depth Interview) สัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั(Key Informants) โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูที้�มี

ความรู้ ความเชี�ยวชาญ เคยมีประสบการณ์ร่วมในการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซและเป็นผูที้�มีส่วน

ในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยว ใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งมีโครงสร้าง (Semi – 

Structured Interview) โดยมีการกาํหนดคาํถามในการสัมภาษณ์ไวล่้วงหน้าเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการ เป็นคาํถามปลายเปิด เพื�อใหผู้ใ้หข้อ้มูลหลกัเสนอความคิดเห็นไดอ้ยา่งเตม็ที�  

3.3.3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื@อหา (Content Analysis)ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล เพื�อใหไ้ดผ้ลสรุปการศึกษาความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

3.3.4 วตัถุประสงค์ข้อที� 4 แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม 

ใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Analysis)ในการหาคาํตอบโดยผูศึ้กษาไดก้าํหนดวิธี

การศึกษาดงัขั@นตอนต่อไปนี@  

3.3.4.1 ขั@นตอนที� 1: ผูศึ้กษานาํผลการศึกษาของวตัถุประสงคที์ 1-3 มาสรุปประเด็น

เป็นผลการศึกษาโดยนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการสรุปคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) 

สําหรับผูต้อบแบบสอบถาม (จาํนวน 400 คน) และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาก
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หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ (จาํนวน 16 คน) สรุปเป็น

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

3.3.4.2 ขั@นตอนที� 2: นาํผลจากขั@นตอนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความร่วมกบั

แนวคิด ทฤษฎี สรุปผลการวิเคราะห์เนื@อหาเพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
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บทที� 4 

 

ข้อมูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุน 

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ในบทนี@ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 ของการวิจยั คือ เพื�อรวบรวมขอ้มูล

ขอ้มูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยแบ่งผล

การศึกษาไดด้งันี@  

4.1 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม   

4.1.1 ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

4.1.2 ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

4.1.3 ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเมก็ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 

4.1.4 ชุมชนบา้นดงบงั ตาํบลโพธาราม อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

4.1.5 ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดั

ร้อยเอด็ 

4.2 อภิปรายผลการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 

 

4.1 การปรับใช้วรรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ปรากฏวรรณกรรมสินไซที�เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวครั@ งแรกเมื�อปี พ.ศ.2553 จากโครงการ 

“วฒันธรรมสรรคส์ร้าง เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ โดยความร่วมมือระหวา่งกระทรวงวฒันธรรม สํานกั

วฒันธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กาํหนดให้มีกิจกรรมทางวฒันธรรมทั@งหมด 4 กิจกรรม ซึ� งการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งย ั�งยืน

เป็นหนึ�งในกิจกรรมทั@งหมด เป็นการจดัโปรแกรมการท่องเที�ยวที�ชื�อวา่ “กิจกรรมทวัร์วฒันธรรม 4 

จงัหวดั (ร้อยแก่นสารสินธ์ุ)” โดยกิจกรรมการท่องเที�ยวครั@ งนี@ ประกอบไปดว้ยการเดินทางชื�นชม

งานศิลปวฒันธรรม จุดเด่นของเส้นทางท่องเที�ยวนี@ จะเดินทางตามรอยวรรณกรรมสินไซเป็นหลกั

ตามสถานที� ที� มี ฮูปแต้มหรือจิตรกรรมฝาผนังเรื� องสินไซ ตามวดัในพื@นที�  4 จังหวัด คือ 
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ขอนแก่น ร้อยเอด็ มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ และยงัมีกิจกรรมอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม เช่น การชมหมอลาํสินไซ หนงัประโมทยั (ทรงวิทย ์พิมพะกรรณ์, 2553) จากการจดั

กิจกรรมนาํร่องครั@ งแรกของเส้นทางการท่องเที�ยวนี@ ไดรั้บความสนใจจากผูค้นเป็นจาํนวนมาก อนั

เนื�องมาจากความงดงามและคุณค่าของจิตรกรรมฝาผนงั รวมถึงความรู้ คุณธรรม ความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินจากเรื�องเล่าวรรณกรรมพื@นบา้นสินไซ ทาํให้มีการสานต่อกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซเรื�อยมา 

จนกระทั�งในปี 7��� การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวดัขอนแก่น โดย

ผูอ้ ํานวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจังหวดัขอนแก่น เล็งเห็นคุณค่าและ

ความสําคญัของวรรณกรรมสินไซว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมที�มีความสําคญัและมีศกัยภาพที�จะ

ดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวทางหนึ�ง จึงไดมี้การจดัทาํเส้นทางท่องเที�ยว     ชวนชื�นชมเสน่ห์งานศิลป์ผา่น

ฮูปแตม้และสถาปัตยกรรมโบราณ บนเส้นทางเรียนรู้อู่อารยธรรม ณ ใจกลางอีสาน “เยือนสิมชม

ศิลป์อีสาน” เป็นเส้นทางแนะนาํอนัเปี� ยมดว้ยคุณค่าที�จะนาํพาผูม้าเยือนไปสัมผสักบัความน่าสนใจ

ของศิลปวฒันธรรมอีสานที�สะทอ้นผา่นงานศิลป์ที�ปรากฏอยูต่ามสิมสําคญัจาํนวน 4< แห่งในพื@นที�

ใจกลางอีสาน บริเวณ ? จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ไดแ้ก่ อีสาน 

อนัไดแ้ก่  สิมวดัไชยศรี  วดัมชัฌิมวิทยาราม  วดัสนวนวารีพฒันาราม  วดัสระทอง และวดัสระบวั

แกว้ จงัหวดัขอนแก่น สิมวดัยางทวงวราราม วดัป่าเลไลย ์และวดัโพธาราม จงัหวดัมหาสารคาม  

สิมวดัจกัรวาลภูมิพินิจ วดัไตรภูมิคณาจารย ์และวดัสระเกตุ จงัหวดัร้อยเอ็ด รวมถึงสิมวดักลางโคก

ค้อ  และ วดัอุดมประชาราษฎร์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ขอนแก่น, 7���)  

โดยเส้นทางท่องเที�ยวจะเน้นที�การเที�ยวชมฮูปแตม้ที�ปรากฏในวดัที�มีสิมอีสานในกลุ่ม

จงัหวดัอีสานกลาง โดยทรัพยากรการท่องเที�ยวหลกัเกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซบา้งแต่ไม่ใช่

ทั@งหมด ซึ� งวดัที�ไดค้วามนิยมและมีความสมบูรณ์ในดา้นจิตรกรรมส่วนใหญ่จะปรากฏอยูใ่นจงัหวดั

ขอนแก่น และในจงัหวดักาฬสินธ์ุยงัไม่พบร่องรอยจิตรกรรมฝาผนงัที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสิน

ไซ จะมีก็แต่เรื� องของพระเวสสันดรชาดก รูปประเพณีอีสานเป็นส่วนใหญ่ และจากการศึกษา

เส้นทางท่องเที�ยวที�การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยจดัทาํขึ@นพบว่า วดัที�ปรากฏจิตรกรรมฝาผนงัที�

เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซมีอยูใ่น < จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัร้อยเอ็ด และจงัหวดั

มหาสารคาม ประกอบดว้ย � วดั ดงันี@  4) วดัไชยศรี ชุมชนบ้านสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอ

เมือง จังหวดัขอนแก่น 7) วดัสนวนวารีพฒันาราม ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลบา้นไผ ่อาํเภอบา้นไผ ่

จงัหวดัขอนแก่น <) วดัสระบวัแกว้ ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเม็ก อาํเภอหนองสองห้อง จงัหวดั
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ขอนแก่น ?) วดัโพธาราม ชุมชนบา้นดงบงั อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม และ �) วดัจกัรวาลภูมิ

พินิจ ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

4.1.1 ชุมชนบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อาํเภอเมือง จังหวดัขอนแก่น  

4.1.1.1 ขอ้มูลทั�วไป 

ชุมชนบา้นสาวะถีมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�สําคญัคือ  เรื� องเล่าในชุมชน

และภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรี โดยวดัไชยศรีสร้างขึ@นตั@งแต่ปี พ.ศ. 2408 ปัจจุบนัวดัไชยศรี

ยงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวเ้ป็นอย่างดี นอกจากวดัจะเป็นศูนยร์วมใจของชาวบา้นใน

ชุมชนแลว้ ยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กบัผูส้นใจในแง่มุมของศิลปวฒันธรรมพื@นบา้นอีสาน 

ทั@งนี@ ยงัมีพิพิธภณัฑ์พื@นบา้น ซึ@ งสร้างขึ@นในปี พ.ศ.2546 โดยพระครูบุญชยากร (วสันต ์มหาปุญโญ) 

เจา้อาวาสองค์ปัจจุบนั ร่วมกบัชาวบา้นสาวะถีประกาศรับบริจาคสิ�งของจากชาวบา้นเพื�อนาํมาจดั

แสดงในพิพิธภณัฑ์พื@นบ้าน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํมาจดัแสดงและป้องกันไม่ให้เครื� องมือ 

เครื�องใชใ้นการดาํรงชีวิตของชาวบา้นนบัแต่อดีตสูญหายไปจากชุมชน และเพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ที�

สะทอ้นภาพวถีิชุมชนของชาวบา้นสาวะถี และวดัไชยศรียงัเป็นวดัที� เคร่งครัดธรรมเนียมประเพณี

เดิม คือ ผูห้ญิงไม่สามารถเขา้ภายในสิมได ้ และการเขา้ชมฮูปแตม้จะตอ้งแจง้เจา้อาวาส

ล่วงหน้า เพื�อเตรียมปราชญ์ชาวบา้น และมคัคุเทศก์น้อยเพื�อให้ความรู้กบันักท่องเที�ยวหรือผูที้�

สนใจทั�วไปได้ทราบถึงที�มา เรื� องราว และความสาํคญัของฮูปแตม้สินไซ 

4.1.1.2 ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว  

1) สิมหรือโบสถ์ สร้างขึ@นราวปี พ.ศ. 2443 โดยเจา้อาวาสองคแ์รก (หลวง

ปู่อ่อนสา) และชาวบา้นผูมี้จิตศรัทธา รูปทรงเดิมของโบสถ์เป็นแบบสิมอีสานโบราณ ฐานส่วนล่าง

และผนงัก่ออิฐฉาบปูน ช่วงบนเป็นไมห้ลงัคาเป็นไมมี้ปีกยื�น บานประตูแหนา้ต่างแกะสลกั ฝาผนงั

ทั@งดา้นนอกและดา้นในมีฮูปแตม้ สิมวดัไชยศรีเป็นสิมทึบ ก่ออิฐถือปูนทรงสีเหลี�ยมผืนผา้ มีทางเขา้ 

– ออกทางเดียว มีอายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี โดยสร้างขึ@นเมื�อปี พ.ศ. 2408  เดิมเป็นอาคารแบบสิมอีสาน

โบราณ ภายหลงัไดซ่้อมเสริมผนงัใหสู้งขึ@นและทาํหลงัคาทรงไทย และกรมศิลปากรไดจ้ดัให้อยูใ่น

โครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังเร่งด่วนเมื�อ พ.ศ. 2533 และประกาศขึ@ นทะเบียนเป็น

โบราณสถานของชาติ เมื�อ พ.ศ. 2544  
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ภาพที� 4.1 สิมวดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 

 

2) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ของวดัไชยศรีมีทั@งด้านในและ

ด้านนอก เกือบทั@งหมดเป็นฮูปแตม้บอกเล่าเรื� องสินไซ ซึ� งเป็นที�นิยมของคนในทอ้งถิ�นอย่าง

มากในสมยันั@น (โสวิทย ์บาํรุงภกัดิ| ,  2552: 5) นิทานพื@นบา้นสินไซ สะทอ้นวฒันธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มวฒันธรรมอีสาน ฮูปแตม้วาดโดยนายช่างทอง ทิพยช์า เป็นช่างสร้างสิม

ที�มาจากอาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม และมีช่างแตม้คนอื�นๆมาช่วยแตม้ภาพเพิ�มเติมหลายท่าน 

แต่ทั@งหมดอยู่ภายใตก้ารคดัเลือกรูปและควบคุมการวาดโดยหลวงปู่อ่อนสา เจา้อาวาสวดัคนแรก 

เป็นฮูปแตม้ที�มีความงดงามจนได้รับการยอมรับวาเป็นฮูปแตม้ที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ� งในสิม

อีสานของเมืองไทย จุดเด่นของฮูปแตม้วดัไชยศรี คือ จะมีการเขียนภาพแตม้ผนังไม่เหลือที�ว่าง 

สะดุดตาดว้ยภาพคนที�มีขนาดใหญ่และเล็กต่างกนักระจายอยูท่ ั�วซึ� งส่วนใหญ่จะมีร่างกายไม่สมส่วน 

เกือบทุกภาพแสดงท่าทางเคลื�อนไหวโลดโพน มีการจดัองค์ประกอบของภาพทั�วบริเวณสิมอย่าง

เป็นสัดส่วนจนออกมาสวยงามแปลกตา โดยฮูปแตม้ดา้นนอกเล่าเรื�องนรกเจ็ดขุม และที�น่าสนใจคือ 

ภาพเรื�องสินไซที�วาดเล่าตน้กาํเนิดของนิทานสินไซอยา่งสมบูรณ์สวยงาม  
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ภาพที� 4.2 ฮูปแตม้วดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น (1) 

 

 

ภาพที� 4.3 ฮูปแตม้วดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น (2) 

 

4.1.1.3 กิจกรรมประเพณีที�สาํคญั ชุมชนบา้นสาวะถีมีงานประเพณีที�สาํคญั ดงันี@  

1) งานสินไซบุญขา้วจี� วิถีวฒันธรรมอีสาน หรือเรียกวา่งานบุญเดือนสาม 

โดยจดัขึ@นเป็นประจาํช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

2) งานสงกรานต์ในแบบวิถีว ัฒนธรรมดั@ งเดิมชาวอีสาน  “ประเพณี

สงกรานต์วดัไชยศรี” ที�ยงัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมพื@นบา้นไวอ้ย่างมั�นคงโดยงานประเพณี

สงกรานตว์ดัไชยศรีเป็นหนึ�งในประเพณีที�ชาวบา้นสาวะถีไดสื้บสานปฏิบติักนัมาอยา่งต่อเนื�องซึ� ง

จดัขึ@นในช่วงเดือนเมษายนช่วงเวลาเดียวกนักบัประเพณีสงกรานตใ์นยุคปัจจุบนั โดยมีกิจกรรมตาม

วิถีวฒันธรรมที�น่าสนใจ อนัไดแ้ก่ การตกับาตรขา้วเหนียว การก่อเจดียท์ราย เป็นตน้ ซึ� งกิจกรรม

ดงักล่าวลว้นปฏิบติัตามวถีิดั@งเดิมของชุมชนที�ยดึถือปฏิบติัต่อเนื�องมาเป็นยาวนาน 

4.1.1.4 การเดินทางเขา้ถึง 
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การเดินทางไปวดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี มีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวที�มีสภาพดี 

แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง เดินทางจากเมืองขอนแก่นไปตามถนนมะลิ

วลัยส์ายขอนแก่น-ชุมแพ ถึงกิโลเมตรที� 4? แลว้เลี@ ยวขวาไปตามเส้นทางหมู่บา้นสาวะถี ผ่านบา้น

ม่วงรวมระยะทางประมาณ � กิโลเมตร เป็นทางลูกรังประมาณครึ� งหนึ�ง แต่ถา้จะไปโดยทางลาดยาง

ตลอดตอ้งออ้มเล็กนอ้ยผา่นบา้นม่วง บา้นโคกล่าม บา้นหนองตาไก ้บา้นม่วงโป้ บา้นโนนกู่และเขา้

สู่บา้นสาวะถี 

 

 

ภาพที� 4.4 แผนที�การเดินทางจากขอนแก่น – วดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี 

 

4.1.1.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว  

ชุมชนบานสาวะถีมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยว

ดงัต่อไปนี@  

1) นําเรื� องเล่าจากวรรณกรรมสินไซมาใช้ในการศึกษาผ่านหลักสูตร

การศึกษาท้องถิ�น โดยการฝึกให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ�นสื� อความหมายประกอบภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเที�ยวที�วดัไชยศรี  

2) การจัดกิจกรรมทางว ัฒนธรรม เช่น กิจกรรมสินไซบุญข้าวจี�  วิ ถี

วฒันธรรมอีสาน เป็นประเพณีทอ้งถิ�นของชาวชุมชนบา้นสาวะถี โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการจี�

ขา้วเหนียว มีการแสดงหมอลาํเรื�องสินไซ การเชิดหุ่นหนงัประโมทยั การคดัลอกลายภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัลงบนผา้เผวส จดัขึ@นเป็นประจาํในเดือนสามของทุกปี 
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และจากการสัมภาษณ์คุณครูมาลี เสาร์สิงห์ คุณครูผูดู้แลหลกัสูตรการสินไซศึกษา

สาํหรับนกัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที� 4 และปีที� ? กล่าววา่ “กิจกรรมในห้องเรียนคุณครูจะให้นกัเรียน

อ่านเนื@อเรื� อง และดูละครสินไซจากนั@นให้วิเคราะห์เนื@อเรื� อง และเหตุผลของการกระทาํของตวั

ละครในเนื@อเรื� องตอนนั@นๆ และกลบัมาวิเคราะห์ตวัเองเพื�อปรับใช้ในชีวิตประจาํวนั แต่ถ้าเป็น

กิจกรรมนอกห้องเรียน จะจดักิจกรรมอาสาเป็นมคัคุเทศก์น้อยเพื�อสื�อความหมายให้นกัท่องเที�ยว

ที�มาเยี�ยมชมจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัไชยศรี กิจกรรมนี@จะให้นกัเรียนที�รักและก็มีจิตอาสามาอาสามา

เขา้ร่วมโครงการ” (มาลี เสาร์สิงห์, 2557: สัมภาษณ์) 

 และจากการสัมภาษณ์พระครูบุญชยากร (เจา้อาวาสวดัไชยศรี) ประเด็นการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซในชุมชนบา้นสาวะถี พบว่า มีการนําเรื� องเล่าวรรณกรรมสินไซไปใช้ในการ

ท่องเที�ยวคือ การนาํเรื�องราวเรื�องเล่าของวรรณกรรมสินไซไปเล่าพร้อมนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

หลวงพ่อมองว่าเป็นเรื� องน่าสนใจ และหลวงพ่อเสนอแนะควรมีการจดัทาํมีเรื� องเล่าที�เป็นแก่น

พื@นฐานเพื�อให้นกัท่องเที�ยวไม่รู้สึกสับสนเมื�อไปเที�ยวที�วดัอื�นที�มีวรรณกรรมสินไซเช่นกนั เพราะ

แต่ละวดัภาพจิตรกรรมต่างกนั  และเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยที�แต่ละชุมชนมีก็คงเก็บไวใ้ห้เป็นเสน่ห์ และ

กระบวนการปรับใชต้อ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทั@งคนในชุมชนเอง เจา้อาวาสผูป้ระสานงานของ

วดั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ผูส้นบัสนุนงบประมาณเองก็สําคญั แต่ที�ขาดไม่ได ้คือ มคัคุเทศก์ ผูสื้�อ

ความให้นกัท่องเที�ยวเขา้ใจนี@ แหละ คนจดัทวัร์บริษทัทวัร์เองก็สําคญัจะตอ้งมีการพูดคุยกนักบัคน

ในพื@นที�เพื�อทาํความเข้าใจกัน ข้อมูลต้องตรงกัน ภาษาที�เข้าใจตรงกัน  “จริงอยู่ที� เรามีปราชญ์

ชาวบา้นที�สามารถถ่ายทอดเรื�องราววรรณกรรมสินไซได ้แต่ชาวบา้นก็คือชาวบา้น เรายงัขาดทกัษะ

การเป็นผูน้าํเสนอที�ดี เรื�องแบบนี@ตอ้งอาศยัหน่วยงานมหาวิทยาลยัเป็นพี�เลี@ ยงในการส่งเสริมความรู้

ต่างๆ การพฒันาเยาวชนคนรุ่นหลงัเพื�อสืบต่อเจตนารมณ์ก็สําคญัอีกเรื�องหนึ�ง เพราะตอนนี@ เยาวชน

ที�สนใจใส่ใจมีนอ้ยลงทุกที” (พระครูบุญชยากร, 2557: สัมภาษณ์)  

 

 

ภาพที� 4.5 ปรับใชสิ้นไซในงานบุญขา้วจี� วถีิวฒันธรรมอีสาน ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 
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แหล่งที�มา: สาํนกัวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2558. 

 

 

 

ภาพที� 4.6 ปรับใชสิ้นไซ หมอลาํสินไซ ชุมชนสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 

 

4.1.1.6 สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั  

จากการสังเกตพบว่า ปัจจุบนัวดัไชยศรีเป็นสถานที�ท่องเที�ยวหนึ�งที�เป็นที�นิยมของ

นกัท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�มีความสนใจในเรื�องของภาพจิตรกรรมฝาผนงัพื@นบา้น โดยเฉพาะ

วรรณกรรมสินไซที�ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก อนัเนื�องมาจากเนื@อหาของวรรณกรรมสินไซที�มี

การสอดแทรกเรื�องราวทางพระพุทธศาสนา รวมถึงเรื�องราวของคุณธรรม จริยธรรม ความกตญั�ู

กตเวทิตา และที�สําคญัคือ ความกลา้หาญ และความรักใคร่สามคัคีกนัระหวา่งพี�นอ้ง และนอกจาก

สาระแลว้ยงัมีความบนัเทิง ประกอบกบัความงดงามของภาพวาด จิตรกรรมฝาผนังที�มีความเป็น

เอกลกัษณ์ในแบบฉบบัช่างแตม้ชาวอีสานที�หาดูไดย้ากในปัจจุบนั และที�ผา่นมามีกลุ่มนกัศึกษาและ

นักวิจยั รวมทั@งหน่วยงานทางด้านวฒันธรรมให้ความสนใจเข้ามาศึกษาและร่วมกิจกรรมทาง

วฒันธรรมเพิ�มมากขึ@น ทาํใหมี้เครือข่ายและเป็นที�รู้จกัในวงกวา้ง 

จากการสัมภาษณ์พระครูบุญชยากร (เจ้าอาวาสวัดไชยศรี) ในประเด็นของ

สถานการณ์ดา้นการท่องเที�ยวในปัจจุบนั พบวา่ วดัไชยศรีมีนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวอยู่

เป็นประจาํ ลกัษณะของการท่องเที�ยวมีทั@งมาเพื�อเชิงศึกษาเรียนรู้ และมาท่องเที�ยวเพื�อชื�นชมความ

งดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนงั การท่องเที�ยวของวดัไชยศรี เป็นแบบเฉพาะกลุ่ม เป็นกลุ่มเล็กๆ

นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มาแบบส่วนตวัหรือเป็นกลุ่มประมาณ 3-5 คน เป็นกลุ่มคนที�สนใจเรื�องสิม

และฮูปแตม้อีสาน เรื�องราวประวติัศาสตร์ นิทานพื@นบา้นสินไซ และส่วนใหญ่นกัท่องเที�ยวจะเป็น

นกัศึกษา แต่ช่วงปีที�ผ่านมามาเป็นรถทวัร์โดยมีบริษทัทวัร์นาํมาท่องเที�ยว แรกเริ�มความตั@งใจของ
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การพฒันาวดัไชยศรี คือ การทาํให้วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างแหล่งเรียนรู้ให้คนในชุมชน ให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยแหล่งเรียนรู้มีวตัถุประสงค์คือ การให้ความรู้คนในชุมชน พระ เด็ก และ

ผูสู้งอาย ุ เป็นแหล่งรวมใจคนในชุมชน จากนั@นชุมชนเกิดความเขม้แข็ง เพราะคนในชุมชนเขา้มามี

ส่วนร่วม เพราะเขาไดป้ระโยชน์จากการเขา้มามีส่วนร่วมเขา้ก็อยากมา อยากลงมือทาํ เห็นคุณค่าค่า

ของสิ�งทีทาํ จากนั@นคนอื�นก็มาเห็น สนใจ ก็ค่อยเกิดการท่องเที�ยวตามมา แต่การท่องเที�ยวของที�นี@

ไม่เหมือนทั�วไป เพราะเราอยากให้เขา้มาเรียนรู้เป็นหลกั การท่องเที�ยวจึงถือเป็นผลพวงจากการ

พฒันา และที�วดัไชยศรีมีโครงการต้นกล้าสินไซ ยุวชนมคัคุเทศก์ โดยโรงเรียนร่วมกับวดัจัด

โครงการยุวมคัคุเทศก์ ให้นักเรียนเป็นผูน้าํเที�ยว พาชมสิมและฮูปแตม้  แต่หากมีการติดต่อบอก

ล่วงหนา้ ทางวดัจะมีปราชญช์าวบา้นคอยใหค้วามรู้เกี�ยวกบันิทานสินไซ และพาชมฮูปแตม้ 

โดยพระครูให้สัมภาษณ์ว่า “เมื�อก่อนพระครูมองว่าวดักบัการท่องเที�ยวมนัไปกนั

ไม่ได ้เพราะจุดประสงคข์องการมาก็แตกต่างกนัแลว้ วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวมจิตใจชาวบา้น 

สถานที�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่การท่องเที�ยว คือ การเที�ยวชม ถ่ายรูป กิจกรรมต่างๆอาจ

ก่อใหเ้กิดเสียงดงั ลกัษณะการมาเป็นคนหมู่มาก ดูวุน่วายไปหมด แต่ตอนนี@จากประสบการณ์ที�ผา่น

มาทาํให้เขา้ใจมากขึ@น ว่าหากเรามีการปรับมีการประสานกนั หากการท่องเที�ยวนั@นเป็นการมาเพื�อ

เรียนรู้ในแหล่งที�เป็นศาสนสถาน เช่น วดั ก็พอจะเป็นไปได ้เพราะวดัเราแตกต่างจากที�อื�นตรงที�เรา

มีฮูปแตม้ เรามีเรื�องราวทางวฒันธรรมที�ผูค้นให้ความสนใจ จริงๆวฒันธรรมที�เรามีและผูค้นสนใจ

จะเป็นวฒันธรรมที�จบัตอ้งได ้ใหผู้ค้นไดม้าชื�นชมความสวยงาม ความเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ซึ� ง

ตรงนี@ตอ้งอาศยัผูรู้้และผูสื้�อความหมายที�มีความสามารถมากในการศึกษาบอกเล่ากนัอีกที” (พระครู

บุญชยากร, 2557: สัมภาษณ์) 

4.1.2 ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

4.1.2.1 ขอ้มูลทั�วไป  

ชุมชนบา้นหวัหนองมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�สําคญัคือ  เรื�องเล่าในชุมชน

และภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัสนวนวารีพฒันา โดยวดัสนวนวารีพฒันา ตั@งอยูที่�บา้นหวัหนอง ตาํบล

หวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น เดิมชื�อวดัชนวน เพราะมีตน้ขนวนอยูภ่ายในวดั เมื�อเวลา

ผา่นไปจึงเพี@ยนจาก “ขนวน” มาเป็น “สนวน” วดันี@ สร้างราว พ.ศ. 2465 โดยการบริจาคตามกาํลงั

ศรัทธาของชาวบา้น รวบรวมไดส้องร้อยบาท มีช่างญวนเป็นช่างใหญ่และเป็นช่างแตม้ ส่วนสิมนั@น

สร้างหลงัจากสร้างวดัสองปี 

4.1.2.2 ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

1) สิมหรือโบสถ์ เป็นสิมทึบก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็ก ก่อซุ้มโคง้แบบช่าง

ญวนทั@งหมด  คือ ดา้นหนา้ 3 ซุ้มกลางเป็นบนัไดขึ@นขนาบดว้ยซุ้มหนา้ต่างขา้งละซุ้ม ส่วนหนา้ต่าง
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ทาํโคง้ดา้นขา้งดา้นละ 3 โคง้ 2 โคง้แรกเป็นซุ้มหนา้ต่างไม่มีบานปิดเปิดปล่อยโล่ง อีก1โคง้เป็นซุ้ม

หลอก ปิดทึบเขียนฮูปแตม้ประดบั ใตซุ้้มเหล่านี@ ทาํเป็นลูกกรงเจาะช่อง 4 เหลี�ยมหยกัหัวเสาไม่

ตกแต่งปลายเสา หลงัคาทรงจั�วชั@นเดียว มีชานจั�ว โหง่และลาํยองเป็นไมแ้บบไท-อีสานพื@นบา้น  

หลงัคาปีกนกยื�นมีเสารับ 18 ตน้โดยรอบ (น่าจะทาํเพิ�มเติมภายหลงัเพราะมีร่องรอยการเจาะหวัเสา

ใส่จนัทนัปีกนก) พื@นที�ใช้สอยภายในสิมกวา้งยาวประมาณ 3*6 ตารางเมตร พระประธานปูนปั@ น

ปางมารผจญอยูบ่นฐานชุกชีแบบพื@นบา้น สิมหลงันี@ ถึงแมจ้ะดอ้ยในทางสถาปัตยกรรม  แต่ดูมีคุณค่า

สูงส่งขึ@นมาทนัทีเพราะมีฮูปแตม้แบบพื@นบา้นนี@   น่าจะเป็นฝีมือช่างแตม้ไท-อีสานพื@นบา้น ซึ� งอยู่

แถบบา้นหวัหนองแห่งนี@   ส่วนวสัดุที�เป็นอิฐนั@นน่าสงสัยวา่จะทาํขึ@นมาเอง  อายุการใชง้านคงไม่น่า

เกิน 60 ปีแต่พิจารณาดูแลว้น่าจะเปื� อยยุ่ยเร็วกว่าปกติ  เพราะความชื@นจากดินเค็มจะลามขึ@นมาถึง

ผนงัที�มีฮูปแตม้ทาํใหส้ภาพวสัดุเสื�อมสลายลงเร็วกวา่ธรรมดา  ส่วนโครงหลงัคาเป็นเครื�องไมน้ั@นจะ

ไม่มีผลแต่ประการใด 

 

 

ภาพที� 4.7 สิมวดัสนวนวารีพฒันา จงัหวดัขอนแก่น (1) 
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ภาพที� 4.8 สิมวดัสนวนวารีพฒันา จงัหวดัขอนแก่น (2) 

2) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั ดา้นนอกเป็นเนื@อหาของวรรณกรรม

สินไซทั@งหมด ส่วนดา้นในเป็นเรื�องราวพุทธประวติั สีที�ใชเ้ป็นสกุลสีครามทั@งหมด  วาดเต็มผนงั 

ลกัษณะการเขียนช่างเขียนภาพไปบางทีนึกขึ@นไดว้า่ลืมตอนสําคญัก็มองหาที�วา่งจะแทรกตรงไหน

ได้บา้ง ดงันั@นผูที้�จะดูภาพเขา้ใจ  ก็ตอ้งมีพื@นความรู้เกี�ยวกบันิทานพื@นบ้านอีสานไวบ้า้ง  เพราะ

นอกจากบางครั@ งจะไม่วาดตามลาํดบัเรื�องราวแลว้บางทียงัแปลงเรื�องใหม่สุดแทแ้ต่ความนิยม และ

ความรู้ของช่างสร้างสรรคก์นัไดอ้ยา่งอิสระไม่มีกรอบหรือแบบแผนที�ตอ้งเคร่งครัดเหมือนงานช่าง

หลวง และปัจจุบนัฮูปแตม้วดัสนวนวารีพฒันา มีส่วนที�เลือนรางเนื�องจากปูนเป็นเกลือ ทาํให้ภาพ

เลือนรางจางไป โดยมีกรมศิลปากรเขา้มาดูแลบูรณะซ่อมแซม 

 

 

ภาพที� 4.9 ฮูปแตม้สินไซ วดัสนวนวารีพฒันา จงัหวดัขอนแก่น (1) 
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ภาพที� 4.10 ฮูปแตม้สินไซ วดัสนวนวารีพฒันา จงัหวดัขอนแก่น (2) 

 

 

ภาพที� 4.11 การเลือนของฮูปแตม้วดัสนวนวารีพฒันา จงัหวดัขอนแก่น 

 

4.1.2.3 กิจกรรมประเพณีสาํคญั  

ชุมชนบา้นหัวหนองมีประเพณีประจาํปีของชุมชนตรงกบับุญเดือนสาม บุญขา้วจี�

หรือบุญผเวส ของชาวอีสาน ซึ� งจะมีการทาํบุญตกับาตรทั�วไปตามวถีิชาวอีสาน 

4.1.2.4 การเดินทางเขา้ถึง 

ชุมชนบา้นหวัหนอง และวดัสนวนวารีพฒันา ห่างจากตวัจงัหวดัขอนแก่นประมาณ 

�� กม. ใชท้างหลวง 7  (มิตรภาพ) สู่อาํเภอบา้นไผ ่ประมาณ ?? กม. เลี@ ยวซ้ายไปตามทางหลวง 7<  

(บา้นไผ-่บรบือ) 4�.� กม. เลี@ยวซา้ยเขา้ถนนแจง้สนิทประมาณ 4.� กม. มีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว

ที�มีไม่ค่อยดี และไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง 
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ภาพที� 4.12 แผนที�เดินทางจากจงัหวดัขอนแก่นไป - วดัสนวนวารีพฒันา  

4.1.2.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนบา้นหวัหนองมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชุมชนบา้นสาวะถี กล่าวคือ มีการนาํเรื�องเล่าจะวรรณกรรมสิน

ไซไปใชเ้พื�อการสื�อความหมายกบันกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั และยงัไม่มี

การนาํไปปรับใช้ในกิจกรรมงานประเพณีเหมือนเช่นชุมชนบา้นสาวะถี โดยการจดัการด้านการ

ท่องเที�ยวมีชมรมอาสาสมคัรทอ้งถิ�นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) เป็นศูนย์

ประสานงานให้และมีเจา้หน้าที�ให้ความรู้เรื�องวรรณกรรมสินไซ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และดูแล

นกัท่องเที�ยวหากมีการแจง้ล่วงหนา้ และจากการสัมภาษณ์คุพ่อสมศกัดิ|  มาซา (ประธานชมรมฯ) 

กล่าววา่ “ที�วดัสนวนสารีวฒันาเมื�อก่อนเคยมีมคัคุเทศก์นอ้ยในการตอ้นรับและพานกัท่องเที�ยวชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงั แต่ปัจจุบนัไม่มีแลว้เนื�องจากไม่มีโครงการสนบัสนุนเหมือนเช่นเคย ปราชญ์

ชาวบ้านก็เหลือน้อยมากอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาจัดโครงการเพื�อสืบสานวฒันธรรมนี@ ไว”้ 

(สมศกัดิ|  มาซา, 2557: สัมภาษณ์) ในดา้นของการศึกษาในวนัที�ลงพื@นที�พบนกัเรียนจากโรงเรียน

บา้นโนนชยั สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น กาํลงันั�งคดัลอกลายภาพจิตรกรรมฝาผนงั และจากการ

สัมภาษณ์คุณครูสมบูรณ์ พรหมจารย ์ผูดู้แลหลกัสูตรการเรียนสินไซศึกษาประจาํโรงเรียนบา้นโนน

ชยั กล่าวว่า “การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษาทอ้งถิ�นถือเป็นเรื�องที�ดีงาม เพราะ

วรรณกรรมนี@ มีความสมบูรณ์ทั@งในหลกัคาํสอน และหลกัการใชชี้วิต ถือเป็นมรดกวฒันธรรมของ

ทอ้งถิ�น และเหตุที�นาํนกัเรียนมาศึกษาถึงที�วดัสนวนวารีพฒันา เพราะวา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื�อง

สินไซแต่ละวดัมีความแตกต่างกนัทั@งในดา้นศิลปกรรม และดา้นความหมาย เรื�องเล่าก็ต่างกนั อยาก

ให้เด็กๆไดรั้บประสบการณ์ที�หลากหลาย มีโอกาสเรียนรู้ชุมชนที�เป็นเหมือนเพื�อนบา้นที�มีมรดก

วฒันธรรมสินไซเช่นเดียวกนั” (สมบูรณ์ พรหมจารย,์ 2557: สัมภาษณ์) 
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ภาพที� 4.13 ปรับใชสิ้นไซในการศึกษาทอ้งถิ�นศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัสนวนวารีพฒันา 

ชุมชนบา้นหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

 

4.1.2.6 สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

จากการสังเกต พบวา่ วดัสวนวารีพฒันารามเป็นวดัที�มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื�องสิน

ไซที�เด่นชดัสวยงาม ภาพมีลกัษณะที�แสดงให้เห็นลกัษณะตวัละครสําคญัที�ชดัเจน ตวัละครเอกแต่ง

องค์ทรงเครื�องโดยสวมเครื�องประดบัต่างๆ มีอาวุธประจาํกายไม่ว่าจะเป็นสังข์ สินไซ และสีโห 

ภาพปราสาท ราชวงัวาดขึ@นอยา่งเรียบง่าย และมีอกัษรไทยนอ้ยเขียนเรื�องราวกาํกบั  บริเวณรอบๆ

สิมมีความสะอาด ร่มรื�น และเงียบสงบ ปัจจุบนันกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเขา้มาทาํ

กิจกรรมคดัลอกลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื�องสินไซอยา่งต่อเนื�องโดยเฉพาะโรงเรียนบา้นโนน

ชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาพบว่าภาพวรรณกรรมสินไซที�วดัเป็นตอนที�ทา้ว

กุศราชเนรเทศสังขแ์ละสินไซออกนอกนครเป็งจาล 

และจากการสัมภาษณ์พระครูที�จาํพรรษาอยูที่�วดั พบวา่วดัสนวนวารีพฒันา มีพระจาํ

พรรษาอยูป่ระมาณ 7 รูป กรมศิลปากรให้การสนบัสนุนเงินบาํรุงปีละห้าพนัเพื�อดูแลภาพจิตรกรรม

ฝาผนงั และทาํความสะอาดบริเวณรอบสิม มีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเรื�อยๆ ลกัษณะการมาจะมา

แบบส่วนตัวเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ 7-< คน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที�สนใจเรื� องราวใน

วรรณกรรมสินไซ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั หากมาแบบส่วนตวัไม่ไดแ้จง้ทางวดัหรือชมรมดูแลรักษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัจะไม่เจอกบัปราชญห์รือผูใ้ห้ขอ้มูล แต่ถา้มาเป็นรถบสัมาเป็นทวัร์ทาง

ทวัร์จะจดัเตรียมมคัคุเทศก์มานําเที�ยวมาเอง ส่วนใหญ่ก็มาจากการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานขอนแก่นเขาจะมีวิทยากรมาดว้ย ส่วนถา้เป็นนกัเรียน หรือนักศึกษาที�เขา้มาก็จะเป็นมี
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ปราชญ์เล่าเรื�องให้ฟัง ที�วดัฮูปแตม้อยู่สองเรื�องคือ เวสสันดร และสินไซ โดยสินไซจะปรากฏอยู่

ผนังด้านนอกเห็นชัด แต่ปัจจุบันสีภาพวาดลบเลือนไปตามกาลเวลา และหากมาแบบไม่แจ้ง

ล่วงหนา้สามารถสอบถามขอ้มูลไดจ้ากพระที�อยูที่�วดัซึ� งพระบางรูปท่านก็สามารถให้ความรู้ได ้บาง

รูปอาจจะไม่มีความรู้เรื� องนี@ เลย ซึ� งปัจจุบันกรมศิลปากรมีงบสนับสนุนจดัทาํแผ่นพบัความรู้

ประชาสัมพนัธ์วางไวที้�สิม (สมศกัดิ|  มาซา, 2557: สัมภาษณ์) 

 

4.1.3 ชุมชนบ้านวงัคูณ ตําบลหนองเม็ก อาํเภอหนองสอง  ห้อง จังหวดัขอนแก่น 

4.1.3.1 ขอ้มูลทั�วไป 

ชุมชนบา้นวงัคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�สําคญัคือ เรื�องเล่าในชุมชนและ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัเช่นเดียวกบัชุมชนบา้นหัวหนองและชุมชนบา้นสาวะถี โดยวดัสระบวัแก้ว 

ตั@งอยู่ที�บา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเม็ก อาํเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น เดิมสิมประจาํหมู่บา้น

เป็นสิมนํ@าอยูที่�หนองใต ้ต่อมาในสมยัพระครูวบูิลยพ์ฒันานุยตุ (หลวงปู่ผยุ) เป็นเจา้อาวาสไดส้ร้างสิ

มบกหลงันี@ ขึ@น โดยนาํรูปแบบมาจากสิมวดับา้นยาง ตาํบลบวัมาศ อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม 

ในการนี@ทางวดัไดขุ้ดสระเอาดินไปสร้างสิม ปัจจุบนัจึงกลายเป็นสระบวัขนาดใหญ่จึง ไดเ้รียกชื�อ

วดัวา่ วดัสระบวัแกว้ ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื�อ พ.ศ. 2475  ประชากรเป็นชาวไท-ลาว 2 

กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกอพยพมาจาก อาํเภอสุวรรณภูมิ จงัหวดัร้อยเอ็ด และ อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดั

มหาสารคาม  

4.1.3.2 ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

1) สิมหรือโบสถ์ วดัสระบวัแกว้ เป็นอาคารก่อผนงัก่ออิฐถือปูน ผนงัดา้น

ยาวมีทางเขา้-ออกทางเดียว สร้างขึ@นเมื�อปี พ.ศ. 2474 สมยัพระครูวิบูลยพ์ฒันายุกต ์(ผุย) ชาวจงัหวดั

มหาสารคาม เป็นสิมขนาดเล็กตามลกัษณะสิมอีสานทั�วไป สะทอ้นความง่ายและสมถะ กวา้งไม่เกิน 

3 เมตร ยาวไม่เกิน 5 เมตร พื@นที�พอเพียงสําหรับประกอบพิธีสงฆไ์ม่เกิน 10 รูป (การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย, 2552ข)  สิมวดัสระบวัแกว้มีความยาวเป็น 4 ห้องภาพ ส่วนดา้นกวา้งแบ่งออกเป็น 2 

ห้องภาพ แต่ละห้องภาพมีเสาหลอกคั@นโดยที�มีเสาจริงซ่อนอยูใ่นกาํแพง ดา้นหนา้สิมมีการต่อชาน

เฉลียงพาไลคลุมดว้ยหลงัคาฝาหีบ แต่เดิมเมื�อเริ�มสร้างพระอุโบสถวดัสระบวัแกว้ รูปทรงของตวั

อาคารและ หลงัคามีรูปแบบเหมือนกบัวดับา้นยาง แต่เนื�องจากหลงัคาเกิดชาํรุด เสียหายจากพาย ุ

และฟ้าผ่าหลายครั@ งชาวบา้นจึงมีมติให้แปรรูปทรงของหลงัคา ทาํให้ไม่เห็นเคา้เดิมของหลงัคาฝา 

หีบที�สร้างขึ@ นมาตั@งแต่แรก ตรงเชิงบนัไดทางขึ@นสู่พระอุโบสถ ประดับด้วยประติมากรรมหงส์

หมอบทั@งซา้ยขวาดา้นหนา้ทั@งสองมีรูปปั@ นคนนั�งเหยยีดเทา้  สีของพื@นพนงั  ประดบัดว้ยเครื�องทรงที�

เป็นสีเหลืองหรือเหลืองจาํปาแทนการใชท้องคาํเปลว  แลว้ตดัเส้นในรายละเอียดดว้ยเส้นที�บางเบา 
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นํ@ าหนกัที�เขม้เด่นขึ@นก็คือสีครามเขม้หรือสีนํ@ าเงินของเครื�องแต่งกาย และถือเป็นสิมทึบพื@นบา้น

ประยุกตโ์ดยช่างพื@นบา้นบริสุทธิ|  แบบมีเสารับปีกนก แลว้ถูกดดัแปลงเฉพาะส่วนหลงัคาที�เป็นจั�ว

ชั@นเดียวยื�นยาออกไปอีกทางดา้นหนา้ ส่วนปีกนกก็ทาํยาวตามออกไปลอ้มรอบดา้นหนา้ทั@งหมด ทาํ

ใหไ้ดพ้ื@นที�ใชส้อยดา้นหนา้สิมอีกไม่ตาํกวา่ 30 ตารางเมตร ลกัษณะพิเศษของสิมหลงันี@ก็คงจะอยูที่�

ระเบียงแก้ว ซื� งยกพื@นสูง 70 ซม บนฐานปัทม์ และกรมศิลปากรประกาศขึ@ นทะเบียนเป็น

โบราณสถานของชาติ เมื�อ พ.ศ. 2544 (พฒัยา จนัดากูล (สุนทรธรรม), 2557ข) 

 

 

ภาพที� 4.14  สิมวดัสระบวัแกว้ จงัหวดัขอนแก่น 

 

2) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัสระบวัแกว้ จิตรกรหรือช่างเขียน

เป็นฆราวาสที�เคยบวชเป็นพระภิกษุ ชาวบา้นนบัถือและทาํพิธีฮดสรงหรือรดนํ@ า ยกยอ่งเป็นอาจารย ์

ไดแ้ก่ อาจารยกิ์ พระภิกษุชาวชยัภูมิ อาจารยท์องมา ชาวบุรีรัมย,์ อาจารยน์อ้ย ชาวร้อยเอ็ด และ

อาจารยพ์รหมมา ชาวมหาสารคาม ใชสี้นํ@ามนัวาดบนผนงัดา้นในและดา้นนอก ดว้ยสีวรรณะร้อยคือ

เหลือและแสด เนื@อหาภาพดา้นในสิมเป็นพุทธประวติั  และนิทานพื@นบา้นสินไซ ดา้นนอกเป็นเรื�อง

พระลกั พระราม ฮูปแตม้วดัสระบวัแกว้ต่างจากที�อื�นคือ มีการใชสิ้นเทาหรือเส้นแบ่งภาพแบ่งเรื�อง 

ซึ� งเป็นแบบฉบับสมัยสมยัอยุธยาและรัตนโกสินทร์ ฮูปแต้มยงัสอดแทรกวิถีชีวิต วฒันธรรม 

ประเพณีอีสาน เช่น ประเพณีฮดสรง หรือสรงนํ@ าพระภิกษุ การทาํคลอดโดยหมอตาํแยผูช้าย ขบวน

รื�นเริงป่าแคน การแต่งกายของหญิงสาว และมีภาพพระธาตุที�ไดรั้บอิทธิพลจากพระธาตุขามแก่น 

ศาสนสถานสําคญัของจงัหวดั ซึ� งปรากฏอยู่ทั@ งภายในเเละภายนอกสิม มีอกัษรตวัธรรม เขียน

บรรยายภาพกาํกบัอยู ่(การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 2552ก) 
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ภาพที� 4.15 ฮูปแตม้สินไซวดัสระบวัแกว้ จงัหวดัขอนแก่น (1) 

 

 

ภาพที� 4.16 ฮูปแตม้สินไซวดัสระบวัแกว้ จงัหวดัขอนแก่น (2) 

 

4.1.3.3 กิจกรรมประเพณีที�สําคญั ชุมชนบา้นวงัคูณมีประเพณีที�สําคญัตามวิถีชีวิต

ชาวอีสานทั�วไปคือ งานบุญตามฮีต 12 ครอง 14 เช่น บุญเผวส บุญออกพรรษา บุญบั@งไฟ เป็นตน้  

4.1.3.4 การเดินทางเขา้ถึง 
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จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 (มิตรภาพ) มุ่งสู่อาํเภอพล ระยะทางประมาณ �� 

กิโลเมตร แลว้เลี@ยวซา้ยเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 7�� ไปยงั อ.หนองสองหอ้ง ประมาณ 4� กิโลเมตร 

(ระหวา่งกม.ที� 7�-7�) ก็จะถึงบา้นวงัคูณ แลว้เลี@ยวขวาเขา้ไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวดัสระบวั

แกว้ และการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวมีถนนค่อนขา้งดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยว

โดยตรง 

 

 

ภาพที� 4.17 แผนที�การเดินทางจากจงัหวดัขอนแก่น – วดัสระบวัแกว้ 

 

4.1.3.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนบา้นวงัคูณมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมเช่นเดียวกนักบัชุมชนบา้นหวัหนอง คือ การนาํเรื�องเล่าวรรณกรรมสินไซที�มีอยูใ่นชุมชน

ไปใชใ้นการนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยมีปราชญช์าวบา้นเป็นผูน้าํชมแต่ทั@งนี@ตอ้งมีการติดต่อ

ประสานงานไปที�เจา้อาวาสวดัสระบวัแกว้ล่วงหนา้ และในปัจจุบนัโรงเรียนบา้นวงัคูณโดยการนาํ

ของคุณครูละมยั มีการจดักิจกรรมโรงเรียนและวดัร่วมอนุรักษภ์าพจิตกรรมฝาผนงั โดยการนาํเด็ก

นกัเรียนมาทาํกิจกรรมบริเวณสิมเพื�อเรียนรู้เรื�องราววรรณกรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั และทาํ

ความสะอาดบริเวณรอบสิม โดยจากการสัมภาษณ์พระครูวิบูลย ์สาระการ เจา้อาวาสวดัสระบวัแกว้ 

ทราบว่า โรงเรียนกาํลงัจะมีโครงการมคัคุเทศก์นอ้ยเอสอบถอดองคค์วามรู้เรื�องวรรณกรรมสินไซ

จากปราชญช์าวบา้น ซึ� งพระครูกล่าววา่ “เมื�อก่อนมองวา่การท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัใน

วดัเป็นไปไม่ได ้เพราะทางวดัและชุมชนเรายงัขาดทั@งคนที�มีความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และ

ขาดทั@งหน่วยงานที�จะเขา้มาให้ความรู้ และเขา้มาสนบัสนุนดา้นการท่องเที�ยว ดา้นการจดัการต่างๆ
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แต่ ณ วนันี@ เราเห็นวา่คนใหค้วามสนใจมากขึ@นเรื�อยๆเราก็ดีใจที�มีคนจากที�ไกลๆเดินทางเขา้มาเยี�ยม

ชม ทาํให้เราเห็นคุณค่าของสิมของสิ�งที�มีอยูใ่นสิมมากขึ@น ทั@งวรรณกรรมเก่าแก่และภาพจิตรกรรม

ฝาผนงั และเป็นเรื�องน่ายินดีที�ทางโรงเรียนบา้นวงัคูณ นาํโดยอาจารยล์ะมยั ที�ท่านสนใจศึกษาดา้น

นี@จริงๆท่านก็มีความคิดที�ดีที�จะอนุรักษแ์ละสืบสาน ส่งต่อความรู้นี@ ให้เด็กเยาวชนไดเ้ห็นคุณค่าและ

ใหค้วามสาํคญักบัของเก่าแก่ที�มีมาแต่นาน” (พระครูวบูิลย ์สาระการ, 2557: สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.18 ปรับใชสิ้นไซโดยโรงเรียนบา้นวงัคูณอนุรักษภ์าพเขียนวดัสระบวัแกว้ 

 

4.1.3.6 สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

จากการสังเกตพบวา่ วดัสระบวัแกว้เป็นวดัที�มีความสงบ และค่อนขา้งเงียบเนื�องจาก

ที�วดัมีพระจาํพรรษาอยูเ่พียง 3-4 รูปเท่านั@น สภาพบริเวณวดัมีความกวา้งขวาง สะอาด ส่วนบริเวณ

สิมมีความร่มรื�นแต่สิมจะอยูด่า้นในไม่สามารถมองเห็นไดเ้มื�อขบัรถเขา้ไปถึงวดั ภาพจิตรกรรมฝา

ผนังที�วดัสระบวัแก้วมีความสวยงาม และค่อนขา้งสมบูรณ์ มีสีสันไปทางสีเหลือง พื@นรอบสิมมี

เปื@ อนฝุ่ นเพราะไม่มีผูดู้แลความสะอาด ขา้งๆมีป้ายห้ามใชแ้ฟลชถ่ายรูป และมีสมุดเยี�ยมดา้นหน้า

ทางเขา้สิม รวมทั@งมีป้ายกิจกรรมโรงเรียนบา้นวงัคูณร่วมอนุรักษสื์บสานมรดกพื@นบา้น 

และจากการสัมภาษณ์พระครูวิบูลย ์สาระการ เจา้อาวาสวดัสระบวัแก้ว พบว่า มี

นกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้เยี�ยมชมประจาํทุกวนัมากนอ้ยต่างกนัไป ลกัษณะการมาก็มีทั@งแบบส่วนตวั 

2-3 คน และมาแบบหมู่คณะเป็นรถบสัเป็นทวัร์จะมีวิทยากรมาด้วย กิจกรรมท่องเที�ยวก็จะมีการ

ชมฮูปแตม้ชมเสร็จก็ถ่ายรูปหมู่หนา้สิมแลว้ก็กลบัไปเป็นแบบนี@ประจาํ คนส่วนใหญ่ที�มาจะรู้จกัจาก

อินเตอร์เน็ต เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ช่วงหลงัชาวต่างชาติใหค้วามสนใจเรื�องภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัและนิทานพื@นบา้นเยอะมากโดยลกัษณะการมาจะมีเพื�อนที�เป็นคนไทยมาดว้ย ส่วนใหญ่คนที�
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เขา้มาท่องเที�ยวแบบส่วนตวัจะไม่ได้ติดต่อทางวดัมา แต่ถ้ามาเป็นคณะอย่างมหาวิทยาลยั หรือ

โรงเรียนโดยส่วนมากมาจากมหาวทิยาลยัขอนแก่น ทั@งอาจารยแ์ละนกัศึกษา การมาจะประสานทาง

วดัมาก่อนเพื�อให้ทางวดัติดต่อกบัครูละมยั ซึ� งเป็นคุรครูอยูโ่รงเรียนบา้นวงัคูณ มาเป็นวิทยากรใน

การบอกเล่าเรื�องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนงั และปัจจุบนัครูละมยัเป็นผูที้�รู้เรื�องและศึกษาเกี�ยวกบั

เรื�องวรรณกรรมสินไซจริงจงัอยา่งจริงจงั ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที�ยวจะแตกต่างกนัถา้เป็น

ทวัร์จะมาชม มาถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่ไม่มีการทาํกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งนกัท่องเที�ยว ชุมชน และ

วดัต่างคนต่างอยูต่่างคนต่างมาเที�ยวแลว้ก็ไป ชุมชนก็ทาํมาหากินไป วดัก็ส่วนวดั เป็นลกัษณะที�ไม่

มีส่วนร่วมกันเลย แต่ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนเจะเข้ามาหาพระ บางครั@ งก็มีกิจกรรม

เล็กๆน้อยๆบ้าง เพราะเขามาท่องเที�ยวแบบเชิงศึกษาเรียนรู้ (พระครูวิบูลย ์สาระการ,  2557 : 

สัมภาษณ์) 

  

4.1.4 ชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงบัง อาํเภอนาดูน จังหวดัมหาสารคาม 

4.1.4.1 ขอ้มูลทั�วไป  

ชุมชนบา้นวงัคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�สาํคญัคือ  เรื�องเล่าในชุมชน ภาพ

จิตรกรรมฝาผนงั และละคนหุ่นอีสาน หนงัตะลุงอีสานหรือที�ชาวอีสานรู้จกักนัดีในนาม “หนงัประ

โมทยั” วดัโพธาราม ตั@ งอยู่ที�บ้านดงบงั หมู่ 5 ตาํบลดงบงั อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

ชาวบา้นเรียกวา่วดับา้นดงบงั มีเนื@อที� 19 ไร่เศษ มีพระสงฆจ์าํนวน 6 รูป สร้างเมื�อ พ.ศ. 2343 เป็น

วดัเก่าแก่สมยัเวยีงจนัทร์เป็นราชธานี ไม่ปรากฏผูส้ร้างมีพระไตรปิฎกจารึกดว้ยภาษาลาวและภาษา

ขอม มีหอไตรอยู่กลางนํ@ าปัจจุบันได้ผุพงัแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื�อวนัที�  16 

กรกฎาคม พ.ศ. 2451 เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง 14 เมตร ปัจจุบนัมีพระครูถาวรโพธารักษ์ เป็นเจา้

อาวาส และเป็นเจา้คณะตาํบลดงบงัด้วย (การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สํานักงานขอนแก่น, 

2555) 

4.1.4.2  ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว  

1)  สิมหรือโบสถว์ดัโพธารามมีลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐสอดินฉาบปูน ผนงัก่อ

ทึบ โดยเจาะช่องหนา้ต่างขา้งละ 2 ช่อง มีทางเขา้ทางดา้นทิศตะวนัออกมีประตูเปิดปิด ทางขึ@นเป็น

บนัไดนาค หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก หลงัคามีลกัษณะเป็นจั�วชั@นเดียว มีเสาชายคารับ ปีกนก

โดยรอบ ซ้อน 2 ชั@น ภาพฮูปแตม้ดา้นในเป็นเรื�อง พุทธประวติั เวสสันดรชาดก และรามสูร-เมขลา 

ส่วนฮูปแตม้ดา้นนอกเป็นเรื�องเวสสันดรชาดก พระมาลยั พุทธประวติั และสินไซ สิมนี@ ไดรั้บการ

พิจารณารางวลัอาคารอนุรักษดี์เด่นปี 2547 จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์และ

ไดจ้ดัทาํทะเบียนอาคารที�ควรค่าแก่การอนุรักษอี์กดว้ย (พฒัยา จนัดากูล (สุนทรธรรม), 2557ง) 
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ภาพที� 4.19 สิมวดัโพธาราม จงัหวดัมหาสารคาม 

 

2) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงัโพธารามมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัสิม

วดัป่าเรไร บา้นหนองพอก ตาํบลดงบงั อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม เนื@อหาประกอบดว้ย ภาพ

พุทธประวิติ ภาพพระเวทสันดรชาดก ภาพพระมาลยั(นรก สวรรค์) ภาพนิทานพื@นบา้น พระลกั

พระราม และที�สําคญัคือ สินไซ คุณค่าของภาพเป็นศิลปะแนวบริสุทธ์ ไม่ได้ยึดขนบเชิงช่างที�มี

แบบแผน ผูว้าดเขียนคือ อาจารยซ์าลาย และนายสิงห์ เทคนิคการแตม้สีของวดัโพธารามคือ ใชสี้ฝุ่ น

วรรณะเยน็ ไดแ้ก่ สีฟ้า สีคราม สีเขียว และสีขาวดว้ยความศรัทธา สะทอ้นและสอดแทรกวิถีชีวิต

ของชาวอีสานในสมยัก่อนไม่วา่จะเป็นการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานบวช งานศพ 

งานแต่งงาน เป็นตน้ (พฒัยา จนัดากูล (สุนทรธรรม), 2557ง; การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  

สาํนกังานขอนแก่น, 2555)   
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ภาพที� 4.20 ฮูปแตว้สินไซวดัโพธาราม จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ภาพที� 4.21 ฮูปแตม้วดัโพธาราม จงัหวดัมหาสารคาม 

 

4.1.4.3 กิจกรรมประเพณีที�สําคญั ชุมชนบา้นดงบงัมีงานบุญประเพณีตามหลกัฮีต 

12 ครอง 14 ของชาวอีสาน และที�น่าสนใจคือทุกงานบุญประเพณีจะมีการแสดงหนงัประโมทยั 

หรือหนงัตะลุงอีสานดว้ย 

4.1.4.4 การเดินทางเขา้ถึง 

การเดินทางไปชุมชนบา้นดงบงั และวดัโพธาราม จากตวัเมืองมหาสารคาม ไปตาม

ทางหลวงหมายเลข 2040 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) และค่อยต่อดว้ยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื�อถึง

แยกอาํเภอนาดูนใหต้รงไปทาง อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จนถึงบา้นดงบงั จากนั@นเลี@ ยวขวาเขา้สู่บา้นดง

บงั วดัโพธารามจะอยูด่า้นซ้าย รวมระยะทางจากตวัเมืองราว 69 กิโลเมตร โดยมีถนนเขา้ถึงชุมชน

และแหล่งท่องเที�ยวที�ดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง แต่มีรถประจาํ

ทางผา่นหนา้ชุมชน และสามารถเดินเขา้มาในชุมชนไดร้ะยะทางประมาณ 500 เมตร 
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ภาพที� 4.22 แผนที�เดินทางจากจงัหวดัมหาสารคาม – วดัโพธาราม 

 

4.1.4.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนบ้านดงบงัมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ดงันี@  

1) นาํเรื�องเล่าจากวรรณกรรมสินไซมาใช้ในสื�อความหมายประกอบภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัให้แก่นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเที�ยวที�วดัโพธาราม ซึ� งจากการสัมภาษณ์พระครู

ถาวร โพธารักษ ์พบวา่ ทางชุมชนมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซในการนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั

โดยมีปราชญ์ชาวบา้น คือคุณลุงสําลี คาํมาก เป็นผูน้าํชมและปัจจุบนัทางวดัได้รับการสนับสนุน

โครงการสืบทอดมรดกวฒันธรรมจากสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

ใหถ่้ายทอดองคค์วามรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซใหแ้ก่เยาวชน พระครูยงักล่าววา่ “ตอ้งบอกก่อนวา่

วดัก็คือวดัไม่ใช่สถานที�ท่องเที�ยวโดยตรง แต่เป็นเรื�องความบงัเอิญที�ที�วดัโพธารามมีทรัพยากรทาง

วฒันธรรมที�โดดเด่นมีคุณค่า อยา่งภาพจิตรกรรมฝาผนงั สิมโบราณ และหนงัประโมทยั คนก็เลยให้

ความสนใจอยากเขา้มาเที�ยวชม ทางวดัก็ยินดีและโชคดีวา่ผูค้นส่วนใหญ่ที�เขา้มามาในลกัษณะของ

การเที�ยวชมเพื�อศึกษาเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ ทาํใหก้ารจดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆมีวตัถุประสงค์

เพื�อการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ ์และสืบทอด” (พระครูถาวร โพธารักษ,์ 2557: สัมภาษณ์) 

2) กิจกรรมทางวฒันธรรมโดยการละเล่นเชิดหุ่นตะลุงอีสาน หรือหนงัประ

โมทยั ปัจจุบนัมีปราชญ์ชาวบา้นเป็นผูถ่้ายทอดความรู้กระบวนการทั@งหมดของการเชิดหนังประ

โมทยั ตั@งแต่ขั@นตอนการเรียนรู้เนื@อหาสาระสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ ลกัษณะใจคอของตวัละคร
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สาํคญั การแกะสลกัหนงัตวัละคร การแต่งกายของตวัละคร และวิธีการเชิดหนงัและพากษห์นงัประ

โมทัย โดยจากการสัมภาษณ์คุณตาสําลี คาํมาก ปราชญ์ชาวบ้าน พบว่า ในอดีตชาวบ้านรู้จัก

วรรณกรรมสินไซจากการแสดงหมอลาํในงานประเพณีต่างๆ โดยเรียกหมอลาํกกขาขาว แต่ใน

ปัจจุบนัสินไซเป็นที�รู้จกัอยา่งดีของคนในชุมชนในนามของหนงับกัตื@อ หนงัประโมทยั หรือเรียกวา่

หนังตะลุงอีสาน ลักษณะการแสดงจะคล้ายกับตะลุงทางภาคใต้ แต่ชุมชนมีการปรับใช้ดนตรี

พื@นบา้นอีสาน รวมถึงเครื�องแต่งการตามวถีิชาวชุมชนอีสานทาํให้มีเอกลกัษณ์และแตกต่างจากหนงั

ตะลุงทางภาคใต ้และสาเหตุที�เลือกเรื�องสินไซในการละเล่นเพราะว่าวรรณกรรมสินไซมีเนื@อหาที�

สามารถใช้สอนผูช้มได้ในเรื�องของความกตญั�ูรู้จกัการทดแทนบุญคุณ และสามารถเป็นนิทาน

สอนใจเด็กรุ่นใหม่ไดดี้ ทั@งยงัมีความสนุกสนานตามแบบฉบบัของคนอีสาน และคุณตายงักล่าวว่า 

“ปัจจุบันชุมชนบ้านดงบงัมีคณะหนังประโมทัยชื�อว่า “คณะเพชรอีสาน” ก็รับจ้างแสดงทั�ว

ราชอาณาจกัร ส่วนใหญ่จะแสดงในงานบุญต่างๆเช่น งานบุญปีใหม่ งานทอดกฐิน งานบวชนาค 

และงานขึ@นปีใหม่ และก็มีโครงการของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จาก

กรุงเทพให้งบประมาณมาในการฟื@ นฟูตรงนี@  เราก็มีการจดักิจกรรมเรียนรู้เพื�อสืบสาน อนุรักษไ์ว ้มี

หลายรายการที�มาสนบัสนุนเขา้มาทาํกิจกรรม ร่วมกบัชุมชน เช่น รายการทุ่งแสงตะวนั รายการของ

ช่องไทยพีบีเอส การจดักิจกรรมจดัที�วดัเป็นส่วนใหญ่ เพราะสะดวกและมีลานกวา้ง มีกิจกรรมเหลา

ยอยา่ง เช่น ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั หดัเชิดหุ่นประโมทยั รวมถึงกิจกรรมสื�อความหมายเล่าเรื�อง

จากภาพจิตกรรมฝาผนงัเพื�อท่องเที�ยว ดว้ยเหตุที�กิจกรรมทุกอยา่งเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซทาํให้

สินไซเป็นที�รู้จกัมากขึ@นดว้ย” (สาํลี คาํมาก, 2557: สัมภาษณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.23 ปรับใชสิ้นไซหนงัประโมทยัชุมชนบา้นดงบงั (1) 

แหล่งที�มา: พื@นที�นี@  ดีจงั, ม.ป.ป. 
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ภาพที� 4.24 ปรับใชสิ้นไซหนงัประโมทยัชุมชนบา้นดงบงั (2) 

แหล่งที�มา: พื@นที�นี@  ดีจงั, ม.ป.ป. 

 

4.1.4.6 สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

จากการสังเกตพบวา่ วดัโพธารามเป็นวดัที�มีความเงียบ สงบ ส่วนสิมมองเห็นไดช้ดั

เนื�องจากตั@งอยูบ่ริเวณทางเขา้วดั แต่ที�น่าเสียดายคือ บริเวณรั@ ววดัมีเสาไฟและที�บรรจุธาตุอฐิัปิดบงั

ความสวยงามของสิม รอบๆ สิมรกร้างไม่สะอาดรวมทั@งสภาพแวดรอบยงัไม่สวยงามเท่าที�ควร 

และจากการสัมภาษณ์พระครูถาวร โพธารักษ ์เจา้อาวาสวดัโพธาราม พบวา่ ปัจจุบนั

มีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประจาํ ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะมาศึกษา

เรียนรู้ทางด้านศิลปะ เช่น นักเรียนจากมหาวิทยาลัยเพาะช่าง มาศึกษาและก็มานอนที�วดัด้วย 

ลกัษณะคนที�เขา้มาท่องเที�ยวจะเป็นคนที�ศึกษาขอ้มูลมาก่อนแลว้ เมื�อมาถึงบา้งก็เขา้ชมฮูปแตม้เลย

บา้งก็เขา้มาหาพระมาสอบถามขอ้มูลบา้ง ส่วนลกัษณะกิจกรรมที�เขามาท่องเที�ยว จะเป็นการชมภาพ

จิตรกรรม ถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางส่วนที�มานั�งวาดภาพ ถา้เป็นการมาเที�ยวแบบกลุ่มใหญ่จะ

มีวทิยากรมาดว้ยไม่ไดใ้ชบ้ริการผูรู้้ ปราชญช์าวบา้นของชุมชน แต่ถา้บางครั@ งเขาไม่มีวิทยากรมาเขา้

จะติดต่อมาทางวดัให้ช่วยประสานกบัปราชญ์ชาวบา้นให้ และท่านยงักล่าวว่า “การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย สํานักงานจงัหวดัขอนแก่น ก็เคยพาคนมาเที�ยวชม แต่เขาจะมาจากพระธาตุนาดูน 

เหมือนวา่เป็นโปรแกรมการท่องเที�ยวของเขาที�จะตอ้งแวะมาที�นี@หลงัจากที�ไปพระธาตุนาดูนมาแลว้ 

เขาก็จะประสานมาที�วดั หรือบา้งครั@ งก็ทางองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น เราก็จะมีการเตรียมตอ้นรับ

ให”้ (พระครูถาวร โพธารักษ,์ 2557: สัมภาษณ์) 
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4.1.5 ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ตําบลหนองหมื�นถ่าน อําเภออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอด็ 

4.1.5.1 ขอ้มูลทั�วไป 

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีรองรอยวรรณกรรมสินไวที�สําคญัคือ เรื�องเล่าในชุมชน

และภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัจกัรวาลภูมิพินิจ โดยวดัจกัรวาลภูมิพินิจตั@งอยูที่�ชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด เดิมชื�อวดัคือ วดัหนองหมื�นถ่าน ตวั

สิมสร้างด้วยปี พ.ศ. 2452 เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื@นถิ�นอีสาน ภายใตอิ้ทธิพลศิลปะลาว และ

รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 5 (การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย.  สาํนกังานขอนแก่น, 2555; การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 2552ก) 

4.1.5.2 ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

1) สิมหรือโบสถ์ วดัจกัรวาลภูมิพินิจมีลกัษณะทางศิลปกรรมเป็นสิมแบบ

พื@นเมืองอีสาน ประเภทสิมทึบ ไม่มีหน้าต่าง รูปทรงสี� เหลี�ยมผืนผา้ ผนงัก่ออิฐถือปูน หันหน้าไป

ทางทิศตะวนัออก หลังคาจั�วสูงประดับด้วยลาํยองนาคสะดุ้ง ตวัสิมมีเอกลักษณ์เฉพาะในการ

ประดบัตกแต่งอาคารดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คนัทวย และฮงัผึ@งหรือรังผึ@งที�แกะสลกัดว้ยไม ้

เครื� องประกอบสถาปัตยกรรมทั@งหมดประดบัด้วยกระจกเงาอย่างงดงาม โดยกรมศิลปากรเมื�อ

ปีงบประมาณ 2542 และไดรั้บรางวลัอาคารอนุรักษดี์เด่นประจาํปี 2543 จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

(การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย. สาํนกังานขอนแก่น, 2555; การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย, 2552ก) 
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ภาพที� 4.25 สิมวดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอด็ (1) 

 

 

 

ภาพที� 4.26 สิมวดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอด็ (2) 

 

2) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัจกัรวาลภูมิพินิจ เป็นศิลปะการวาด

รูประบายสีที�ผนงัสิมเป็นลายเส้นพื@นบา้น ดา้นนอกเป็นเรื�องราวจากพุทธประวติัตอนมารผจญ ภาพ

นรกสวรรค ์และภาพพระพุทธเจา้ปลงเกศามีพระอินทรืมารับนาํไปประดิษฐานยงัจุฬามณี ซึ� งอยูบ่น

สวรรคช์ั@นดาวดึงส์ ดา้นในสิมเป็นภาพจากวรรณกรรมพื@นบา้นสินไซ และภาพตวัมอมซึ� งเป็นสัตว์

ในเทพนิยายรูปร่างคลา้ยสิงห์ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ประกอบสังฆกรรมแลว้ แต่วดัยงัร่วมกบั

กรมศิลปากรอนุรักษไ์ว ้
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ภาพที� 4.27 ฮูปแตม้สินไซวดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอด็ (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4.28 ฮูปแตม้สินไซวดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอด็ (2) 

 

4.1.5.3 กิจกรรมประเพณีที�สาํคญั 

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีประเพณีที�สาํคญัคือ งานบุญใหญ่ในวนัออกพรรษาจะมี

ปรากฏการณ์ที�เรียกวา่ “คีรีวงกต” เกิดขึ@นบริเวณกลางลานหญา้ มีบุญเผวส จดัขึ@นเป็นประจาํของทุก

ปีในเดือนสี� และบุญบั@งไฟ จดัขึ@นเป็นประจาํของทุกปีในเดือนหก 

4.1.5.4 การเดินทางเขา้ถึง 

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านและวดัจกัรวาลภูมิพินิจ สามารถเดินทางเขา้ถึงโดยจาก

อาํเภอเมือง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 7�?< ถึงอาํเภออาจสามารถ และเดินทางต่อไปอีก 4� 

กิโลเมตร แลว้เลี@ ยวซ้ายเขา้ทางบา้นหนองหมื�นถ่าน 7 กิโลเมตร ซึ� งมีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวที�

ค่อนขา้งดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง 
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ภาพที� 4.29 แผนที�เดินทางจากจงัหวดัร้อยเอด็ – วดัจกัรวาลภูมิพินิจ 

4.1.5.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่านมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัวดัจกัรวาลภูมิพินิจ ปัจจุบนัวดัจกัรวาลภูมิพินิจ  ไม่

มีผูใ้ห้คามรู้ เล่าเรื�องหรือสื�อความหมายวรรณกรรมสินไซเพื�อนาํนกัท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝา

ผนังแล้ว สิมถูกปิดไว ้และจากการสัมภาษณ์พระครูสมาน เจ้าอาวาสวดัพบว่า ตวัสิมถูกปิดไว้

เนื�องจากเมื�อก่อนเปิดไวแ้ละมีเหตุการณ์คนร้ายบุกปลน้พระเก่าแก่ของวดัไปนบัแต่นั@นมาจึงมีการ

ปิดสิมไว ้หากมีนกัท่องเที�ยวมาขอเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในสิมจะตอ้งไปพบพระครูเพื�อ

ขอกุญแจมาเปิด และจากการสัมภาษณ์พบว่า ทางหน่วยงานปกครองทอ้งถิ�นที�ดูแลชุมชนและวดั

ไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบัเรื�องของวฒันธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ จะมีก็แต่การพฒันาการ

สร้างรูแบบสมยัใหม่แบบที�เห็นในปัจจุบนัคือ โบสถ์ใหม่ อาคารอเนกประสงค์ ส่วนสิมจะมีกรม

ศิลปากรเขา้มาดูแลบา้ง และเมื�อสอบถามถึงการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวพระครู

กล่าววา่ “คนในชุมชนถา้เป็นคนรุ่นอายุประมาณ �� ปีขึ@นไปจะรู้จกัสินไซวา่เป็นนิทานพื@นบา้น แต่

ส่วนใหญ่จะรู้จกัวา่เป็นหมอลาํสินไซ เป็นหมอลาํเรื�อง หมอลาํกลอน แต่สมยันี@ ไม่มีแลว้ ส่วนผูที้�รู้

เรื�องราวเหล่านี@ ดี ปราชญช์าวบา้นก็เสียชีวิตไปแลว้ ไม่มีคนสืบทอดต่อ ไม่มีผูน้าํชมแต่ส่วนใหญ่ผู ้

ที�มาก็จะรู้จกัเรื� องราวเกี�ยวกบัสินไซและภาพเขียนดี เขาบอกว่าศึกษาขอ้มูลมาจากอินเตอร์เน็ต” 

พระครูยงักล่าวต่ออีกวา่ “มรดกวฒันธรรมเหล่านี@ มีแต่คนนอกให้ความสนใจ คนใกลเ้ด็กรุ่นใหม่ไม่

รู้ด้วยซํ@ าว่าชุมชนตวัเองมีของดี พระครูก็ไดแ้ต่หวงัว่าจะมีหน่วยงานเขา้มาช่วยฟื@ นฟู ส่งเสริมให้

ชุมชนเห็นคุณค่า ให้วรรณกรรมสินไซกลับมามีชีวิตอีกครั@ ง” (พระครูสมาน (สมาทิโต), 2557: 

สัมภาษณ์) 

4.1.5.6 สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

จากการสังเกต พบวา่ วดัจกัรวาลภูมิพินิจ มีความเงียบมาก เนื�องจากมีพระจาํพรรษา

อยู ่1-2 รูป สิมมีลกัษณะสวยงามและไม่เหมือนที�ใดเนื�องจากหลงัคามีลกัษณะเป็นไมแ้กะสลกั ภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัดา้นนอกเป็นภาพพุทธประวติั และชาดก ส่วนดา้นในเป็นภาพจิตกรรมฝาผนงัเรื�อง

สินไซ เป็นตอนงูซวง ลกัษณะสีสันที�ใชแ้ตกต่างไปจากที�อื�นๆเนื�องจากมีการใชสี้แดง และสีเหลือง 

รวมทั@งสีดาํ สิมด้านในถูกปิดล็อคไว ้จากการสอบถามพระครูพบว่าเหตุที�ตอ้งปิดเนื�องจากเคยมี

คนร้ายมาขโมยพระพุทธรูปเก่าแก่ไป นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเพื�อชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัจะตอ้ง

ไปนิมนต์พระครูมาเปิดให้ชมความงามของภาพ และจากการสัมภาษณ์พระครูสมาน เจา้อาวาส 
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กล่าวว่า ปัจจุบนัที�วดัมีคนเขา้มาชมสิมและฮูปแตม้เป็นประจาํ ลกัษณะจะมาแบบส่วนตวั 3-4 คน 

เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีทั@งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ที�มาก็จะรู้จกัเรื�องราวเกี�ยวกบัสิมและ

ภาพวาดเป็นอยา่งดี ไม่วา่จะเป็นเรื�องสินไซ หรือเรื�องชาดก คนที�เขา้มาชมส่วนใหญ่จะทาํการศึกษา

มาก่อน โดยพบวา่ศึกษามาจากอินเตอร์เน็ต คนที�มาส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยไดเ้ขา้ชมในสิมเพราะที�วดั

ไม่ค่อยมีใครอยู่ และทางวดัจะใส่กุญแจไวเ้พราะเมื�อก่อนเปิดไวแ้ล้วพระพุทธรูปเก่าแก่ถูกขโมย

หายไป การท่องเที�ยวสํานกังานจงัหวดัขอนแก่นมาครั@ งล่าสุดเมื�อตน้ปีที�ผ่านมา ก็พาคนมาเที�ยวมา

เป็นรถตู ้มีคนนาํชมมาดว้ย เมื�อก่อนที�วดัเคยมีคนที�รู้จกัวรรณกรรมสินไซและสามารถสื�อสารเล่า

เรื�องได ้แต่ปัจจุบนัเสียชีวิตไปแลว้ก็ไม่จากนั@นก็ไม่มีใครสืบต่อ และอีกอยา่งคือหน่วยงานใกลชิ้ด

ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัวฒันธรรมเท่าไหร่นกั และวดัก็เป็นที�รู้จกัมากขึ@นเพราะเคยเป็นสถานที�ถ่าย

ทาํภาพยนตร์เรื�อง อีนางเอย้ เขยฝรั�ง (พระครูสมาน(สมาทิโต), 2557: สัมภาษณ์) 

 

4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากวตัถุประสงค์ข้อที� 1 เพื�อรวบรวมข้อมูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทาํการศึกษาโดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากการทบทวน

วรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ เพื�อทบทวนแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรม และงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง กบัการ

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแล้วนําผลที�ได้มา

ตรวจสอบกบัขอ้มูลปฐมภูมิโดยศึกษาจากการสํารวจขอ้มูลภาคสนามร่วมกบัการสัมภาษณ์เชิงลึก

ประชาชนในชุมชนดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

และสถานการณ์ท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ วรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�เป็นที�รู้จกัอยา่งแพร่หลายใน

ภาคอีสาน โดยเฉพาะภาคอีสานกลาง เดิมเป็นนิทานประเภท มุขปาฐะ ถ่ายทอดโดยการบอก หรือ

การเล่า หรือการร้องสืบต่อกันมาในชุมชนชนบท จุดประสงค์การเล่าก็เพื�อความสนุกสนาน 

บางครั@ งก็สอดแทรกคติเพื�อฝังใจไปดว้ย (สิริวฒัน์ คาํวนัสา, 7�7�: 4�� ) ซึ� งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลที�ได้

จากการสัมภาษณ์คุณลุงสําลี ค ํามาก ชาวบ้านดงบัง ตําบลดงบัง อําเภอโพธาราม จังหวัด

มหาสารคาม วา่ ในอดีตสินไซเป็นนิทาน หรือเรื�องเล่าที�คนในชุมชนเล่าต่อๆกนัมานาน ชาวบา้นใน

อดีตจะรู้จกัดีจากการแสดงหมอลาํในงานประเพณีต่างๆ ในนามของหมอลาํกกขาขาว โดยเรื�องที�

เป็นที�นิยมในการนาํมาแสดงหมอลาํคือ เรื�องสินไซ (สําลี คาํมาก, 7���: สัมภาษณ์) และที�ทาํให้

ชาวบา้นรู้จกัวรรณกรรมสินไซดีคือ การนาํมาแสดงในงานบุญต่างๆ โดยเฉพาะงานบุญใหญ่ เป็น

การแสดงผ่านศิลปกรรมการแสดงหมอลาํ และการเชิดหนงัประโมทยัหรือหนงัตะลุงอีสาน ซึ� งถือ
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เป็นช่องทางสําคญัที�ทาํให้สินไซเป็นที�รู้จกัในหมู่ชาวบา้นอยา่งแพร่หลาย พร้อมทั@งยงัช่วยกระจาย

หลกัธรรมคาํสอนต่างๆ    ที�สอดแทรกในวรรณกรรมสินไซให้ชาวบา้นไดย้ึดถือและปฏิบติัตาม 

(โสวทิย ์บาํรุงภกัดิ| , 7��7: �) 

และที�น่าสนใจคือ เรื�องราวของวรรณกรรมสินไซถูกนาํมาวาดเป็นจิตรกรรมฝาผนงัสิมของ

วดัหลายแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ�งในจังหวดัทางภาคอีสานกลาง เช่น จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดั

มหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ดโดยพบวา่ส่วนใหญ่จะวาดบนผนงัดา้นนอกของสิม ถือไดว้่าเป็น

ตาํแหน่งที�ชาวบา้นสามารถมองเห็นภาพไดอ้ยา่งทั�วถึง อีกหนึ�งเหตุผลสําคญัอาจเพราะตอ้งการให้

ผูค้นทุกเพศ ทุกวยัสามารถมองเห็นจิตรกรรมฝาผนงัไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั เนื�องดว้ยจารีตของชาว

อีสานผูห้ญิงไม่สามารถเขา้ไปภายในสิมได ้เพราะเป็นพื@นที�ประกอบกิจพิธีของพระสงฆ์ที�มีความ

ศกัดิ| สิทธิ| แมก้ระทั�งผูช้ายหากไม่มีกิจก็ไม่ควรเขา้ไป (วิไลรัตน์ ยงัรอด และธวชัชยั องค์วุฒิเวทย,์ 

7���; มาลี เอกชนนิยม, 7�?�) แต่ในปัจจุบนัเรื�องราวของวรรณกรรมสินไซถูกปรับใชใ้นหลายดา้น

เช่น การสร้างอตัลกัษณ์ของเมือขอนแก่น เสาไฟประดบัเมือง เพื�อการศึกษาทอ้งถิ�น งานประเพณี

ทอ้งถิ�น การท่องเที�ยวโดยการเล่าเรื�องประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนงั รวมไปถึงการเชื�อมโยงการ

ท่องเที�ยวสองฝั�งโขง และดา้นการแสดงทางวฒันธรรม เช่น หมอลาํ หนงัประโมทยั เป็นตน้  

จากการลงพื@นที� ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ชุมชนมีการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการนาํเรื� องเล่าวรรณกรรมสินไซที�รู้จกัใน

อดีตประกอบการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรีเพื�อสื�อความหมายทางการท่องเที�ยว ทั@งนี@ มีการ

เชื�อมโยงระหว่างวดักับโรงเรียนโดยโรงเรียนสาวะถีวิทยาสรรพ์ จดัหลักสูตรสินไซศึกษาให้

นกัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที� 1 และ 4 ที�มีใจรักในวรรณกรรมสินไซและสนใจดา้นการท่องเที�ยว

อาสาสมคัรภายใตโ้ครงการ “เยาวชนตน้กลา้สินไซ” ทาํหนา้ที�เป็นมคัคุเทศก์นอ้ยเป็นผูช่้วยปราชญ์

ชาวบา้นในการนาํนกัทองเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที�วดัไชยศรี นอกจากนี@ ยงัมีกิจกรรมการ

แสดงหมอลาํสินไซประกอบกิจกรรมการท่องเที�ยว เพื�อสร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเที�ยวที�

เดินทางมาเยี�ยมชม และวดัไชยศรียงัเป็นสถานที�ที�หน่วยงานการศึกษาให้ความสนใจเขา้มาเพื�อ

ศึกษาดา้นภาพจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประจาํ โดยเฉพาะนกัเรียนจากโรงเรียนบา้นโนนชยั โรงเรียน

สั ง กัด เ ท ศ บ า ล ข อ น แ ก่ น  แ ล ะ นัก ศึ ก ษ า จา ก ค ณะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์แ ล ะ ศิล ป ก ร รม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปัจจุบนัเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมและสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของ

จงัหวดัขอนแก่น 

ในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัไชยศรีคือ 

ภาพวาดแสดงเนื@อเรื�องวรรณกรรมสินไซครบสมบูรณ์ที�สุดในภาคอีสาน สิมโบราณงดงามตามแบบ

ฉบบัอีสาน  
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จากการลงพื@นที�  ชุมชนบ้านหัวหนอง จังหวดัขอนแก่น พบว่า ชุมชนมีการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการนาํเรื�องเล่าวรรณกรรมสินไซ

มาใช้ในลกัษณะเดียวกนักบัชุมชนบา้นสาวะถี โดยมีชมรมอาสาสมคัรทอ้งถิ�นในการดูแลรักษา

มรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) เป็นผูป้ระสานงาน ให้ความรู้ และนาํนกัท่องเที�ยวชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนังที�วดัสนวนวารีพัฒนา แต่ที�น่าสนใจคือ วดัสนวนวารีพัฒนาเป็นสถานที�ที�

หน่วยงานการศึกษาให้ความสนใจเข้ามาเพื�อศึกษาด้านภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นอย่างมาก 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก เ รี ย น  แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น และจงัหวดัมหาสารคาม 

ในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัหัวหนองคือ 

ภาพวาดมีสีฟ้าครามสวยงาม เห็นตวัละครเอกในเรื�องสินไซชดัเจน สิมโบราณงดงามตามแบบฉบบั

อีสาน  

จากการลงพื@นที� ชุมชนบา้นวงัคูณ จงัหวดัขอนแก่น พบวา่ ชุมชนมีการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการนาํเรื� องเล่าวรรณกรรมสินไซมาใช้ใน

ลกัษณะเดียวกนักบัชุมชนบา้นสาวะถีและบา้นหวัหนอง คือ ใชเ้พื�อสื�อความหมายทางการท่องเที�ยว

วดัสระบวัแกว้โดยนกัท่องเที�ยวแบบหมู่คณะจะตอ้งมีการติดต่อประสานงานผา่นทางเจา้อาวาสเพื�อ

นดัแนะปราชญ์ชาวบา้นให้ความรู้และนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั และในปัจจุบนัทางวดัสระบวั

แก้มและโรงเรียนบ้านวงัคูณมีโครงการอนุรักษ์สืบสานวฒันธรรมถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซและการเป็นมคัคุเทศก์น้อยแก่นักเรียน รวมถึงมีกิจกรรมการทาํความสะอาด

บริเวณสิมเพื�อใหว้ดัสระบวัแกว้สะอาด และตอ้นรับผูม้าเยี�ยมเยอืนได ้ 

ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัสระบวัแกว้คือ 

ภาพวาดมีสีเหลืองและสีแสดแปลกตาแตสวยงาม สอดแทรกวถีิชีวติ วฒันธรรม ประเพณีอีสาน เช่น 

ประเพณีฮดสรงหรือสรงนํ@ าพระภิกษุ การทาํคลอดโดยหมอตาํแยผูช้าย ขบวนรื�นเริงป่าแคน การ

แต่งกาย สิมโบราณงดงามตามแบบฉบบัอีสาน  

จากการลงพื@นที�  ชุมชนบ้านดงบัง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ชุมชนมีการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แตกต่างจากชุมชนอื�นๆ ซึ� งนอกจาก

การนาํเรื�องเล่าวรรณกรรมสินไซมาใชใ้นในการสื�อความหมายทางการท่องเที�ยวแลว้ ยงัมีการนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นการเชิดหุ่นละครอีสาน หรือที�ชาวอีสานรู้จกัดีในชื�อ หนงัประโมทยั 

และที�ชุมชนบา้นดงบงัยงัมีปราชญช์าวบา้นทาํหนา้ที�ให้ความรู้และนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดั

โพธาราม และทีน่าสนใจคือ ปราชญช์าวบา้นทาํหนา้ที�เป็นพ่อครู แม่ครู เพื�อสอนเด็กๆเยาวชนของ

ชุมชนในการสร้างหนงัประโมทยั ตั@งแต่สอนเนื@อหาเรื�องวรรณกรรมสินไซ จนถึงการเชิดหนงัประ



131 

 

โมทยั โดยมีโครงการการร่วมมือกนัระหวา่งวดั ชุมชน โรงเรียน และสํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื�อสืบถอดองคค์วามรู้ทางวฒันธรรมของชุมชน ปัจจุบนัชุมชนมี

คณะเชิดหนงัประโมทยัชื�อ คณะเพชรอีสาน และวดัโพธารามยงัเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมที�

หน่วยงานต่างๆให้ความสนใจ เช่น รายการทุ่งแสงตะวนั รายการเด็กเล่าเรื� องไทยพีบีเอส และ

นกัเรียน นกัศึกษาเขา้มาเพื�อศึกษาดา้นภาพจิตรกรรม ทั@งจากจงัหวดัมหาสารคาม จงัหวดัขอนแก่น 

และจงัหวดัใกลเ้คียง 

ในส่วนของความเป็นเอกลักษณ์ของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัโพธารามคือ 

ภาพวาดมีสีฟ้า สีคราม สีเขียว และสีขาว สะทอ้นและสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวอีสานในสมยัก่อน

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงานสวยงาม สิม

โบราณงดงามตามแบบฉบบัอีสาน  

จากการลงพื@นที� ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า ชุมชนมีการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีภาพ

จิตรกรรมฝาผนัง ปัจจุบันชุมชนไม่มีปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู ้รู้ เรื� องของวรรณกรรมสินไซ  

หน่วยงานปกครองท้องถิ�นไม่เห็นความสําคญัและให้การสนับสนุนทางด้านวฒันธรรม กรม

ศิลปากรดูแลด้านการบูรณะ ซ่อมแซมสิมโบราณ แต่มีนักท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาเยี�ยมชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนังเป็นประจาํ นักท่องเที�ยวส่วนใหญ่ศึกษาขอ้มูลด้านวรรณกรรมสินไซและภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัมาดว้ยตนเองทางอินเตอร์เน็ต   

ในส่วนของความเป็นเอกลกัษณ์ของสิมและภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดัจกัรวาลภูมิพินิจ

คือ ภาพวาดเนื@อเรื� องสินไซตอนสําคญัและใช้สีแตกต่างจากวดัอื�น คือสีเหลือง สีแดง และสีดาํ 

สวยงามแปลกตา สิมโบราณงดงามตามแบบฉบบัอีสานพิเศษคือสถาปัตยกรรมทั@งหมดประดบัดว้ย

กระจกเงาอยา่งงดงาม 
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ภาพที� 4.31 แสดงการปรับใชว้รรณกรรมสินไซทั@ง 5 ชุมชน 

 

จากการภาพที� 4.31 แสดงการปรับใชว้รรณกรรมสินไซทั@ง 5 ชุมชน โดยเส้นสีชมพูแสดง

เรื�องเล่าในชุมชน เส้นสีเขียวแสดงภาพจิตรกรรมฝาผนงั เส้นสีแดงแสดงกิจกรรมหมอลาํสินไซ 

เส้นสีเขียวแสดงประเพณีในทอ้งถิ�น และเส้นสีเหลืองแสดงการเชิดหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) และ

สัญลกัษณ์รูปหวัใจสีส้มแสดงการมีอยูข่องปราชญช์าวบา้นในชุมชน  

ซึ� งสามารถสรุปผลจากการศึกษาทั@ง 5 ชุมชนพบวา่ ชุมชนมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ

เพื�อการท่องเที�ยวในรูปแบบที�เหมือนกนัคือ การนาํเรื�องเล่าวรรณกรรมสินไซที�มีอยูใ่นอดีตมาเล่า

เรื�อง สื�อความหมายการท่องเที�ยวประกอบการเที�ยวชมจิตรกรรมฝาผนงั (ฮูปแตม้) ที�ปรากฏตามวดั 

และมีบางชุมชนที�มีการปรับใชใ้นดา้นประเพณีและกิจกรรมทางวฒันธรรม โดยชุมชนบา้นสาวะถี 

จงัหวดัขอนแก่น มีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซในงานประเพณีอีสาน ไดแ้ก่ งานบุญขา้วจี� (บุญ

เดือน 3) งานบุญเผวส และงานสงกรานต ์โดยในงานมีกิจกรรมเช่น กิจกรรมแสดงหมอลาํเรื�องสิน

เรื�องเล่า, ภาพจิตรกรรม 

และปราชญ์ชาวบ้าน 

เรื�องเล่า, ภาพจิตรกรรม 

และปราชญ์ชาวบ้าน 
เรื�องเล่า, ภาพจิตรกรรม,หมอลาํ, 

เชิดหุ่นอสีาน และปราชญ์ชาวบ้าน 

เรื�องเล่า, ภาพจิตรกรรม 

เรื�องเล่า, ภาพจิตรกรรม,หมอลาํ 

ประเพณ ีท้องถิ�น และปราชญ์ชาวบ้าน 
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ไซ กิจกรรมคดัลอกลายสินไซลงผา้เผวส เป็นตน้ และชุมชนบา้นดงบงั จงัหวดัมหาสารคาม มีการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซในการเชิดหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) ซึ� งเป็นกิจกรรมทางวฒันธรรมที�มี

ปราชญช์าวบา้นเป็นพ่อครุ แม่ครูในการสืบทอดความรู้ทั@งกระบวนการให้แก่เยาวชนในชุมชน  แต่

ที�เป็นที�สังเกตคือ ปราชญช์าวบา้นเป็นบุคคลสําคญัในการสืบทอดองค์ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรม

สินไซและการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ซึ� งในบางชุมชน ณ เวลานี@ ไม่มีปราชญช์าวบา้น ดงันั@นควร

มีกระบวนการในการจดัการเพื�อสืบสานองคค์วามรู้จากปราชญช์าวบา้นต่อไป  
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บทที� 5 

 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม เสนอผลการศึกษาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ตามลาํดบัขั@นตอน ดงันี@   

วตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ที� 2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบบรายชุมชน  

5.1.1 ชุมชนบา้นสาวะถี 

5.1.2 ชุมชนบา้นหวัหนอง  

5.1.3 ชุมชนบา้นวงัคูณ  

5.1.4 ชุมชนบา้นดงบงั 

5.1.5 ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

และแบ่งผลการศึกษาเป็น 2 ตอน ดงันี@   

ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

5.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบบภาพรวม 

ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

วตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ที� 3 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจที�

มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  
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5.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการจดัการการท่องเที�ยวที�มีต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

5.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบบรายชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสาวะถี ชุมชนบ้านหัวหนอง  

ชุมชนบ้านวงัคูณ  ชุมชนบ้านดงบัง และชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน 

 

5.1.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมือง 

จังหวดัขอนแก่น ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

5.1.1.1 ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามชุมชนบา้นสาวะ

ถี 

ทั@งหมดจาํนวน 174 ตวัอยา่ง ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดห้ลกั

ของชุมชน อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ภูมิลาํเนาเดิม ระดบัการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซ และแหล่งที�มาที�ทาํรู้จกัวรรณกรรมสินไซ  

 

ตารางที� 5.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนบา้นสาวะถี 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

59 

115 

 

33.90 

66.10 

รวม 174 100 

2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

53 

31 

27 

18 

36 

9 

 

30.50 

17.80 

15.50 

10.30 

20.70 

5.20 

รวม 174 100 
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ตารางที� 5.1 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

   

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.5 อนุปริญญา / ปวส. 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

 

1 

55 

32 

58 

11 

10 

7 

 

0.60 

31.60 

18.40 

33.30 

6.30 

5.70 

4.00 

รวม 174 100 

4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.3 รับจา้ง 

 

120 

45 

00 

9 

 

69.00 

25.90 

00.00 

5.20 

รวม 174 100 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

5.4 พนกังานบริษทั / เอกชน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

 

 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

 

10 

51 

10 

6 

4 

4 

8 

39 

42 

 

5.70 

29.30 

5.70 

3.40 

2.30 

5.30 

8.80 

22.40 

24.10 
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5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

รวม 174 100 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

165 

9 

 

94.80 

5.20 

รวม 174 100 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

 

00 

6 

97 

71 

00 

 

00.00 

3.4 

55.70 

40.80 

00.00 

รวม 174 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

8.5 สื�อออนไลน์ 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั 

8.7 อินเตอร์เน็ต 

8.8 คนในครอบครัว 

8.9 หมอลาํ 

8.10 หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั 

8.12 ปราชญช์าวบา้น 

 

89 

2 

2 

00 

8 

30 

00 

00 

25 

16 

00 

2 

 

51.10 

1.10 

1.10 

00.00 

4.60 

17.20 

00.00 

00.00 

14.40 

9.20 

00.00 

1.10 
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รวม 174 100 

 

 

จากตารางที� 5.1 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี จาํนวน 174 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 66.10) อายุ ต ํ�ากว่า 20 ปี (ร้อยละ 30.50) รองลงมาอายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 20.70) 

และ อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี (ร้อยละ 17.80) ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 33.30) 

รองลงมาประถมศึกษา (ร้อยละ 31.60) และมธัยมศึกษาตอนตน้(ร้อยละ 18.40) รายได้หลกัของ

ชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 69.00) รองลงมาคา้ขาย (ร้อยละ 25.90) และรับจา้ง (ร้อยละ 5.20)  

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 29.30) รองลงมากาํลงัศึกษาอยู ่(ร้อยละ 24.10) และ

รับจ้าง (ร้อยละ 22.40) ส่วนใหญ่มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 94.80) ระดับการรู้จัก

วรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 55.70) รองลงมาระดบัมาก (ร้อยละ 

40.80)  และแหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือเรื�องเล่าในชุมชน (ร้อยละ 51.10) 

รองลงมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั (ร้อยละ 17.20) จากหมอลาํ (ร้อยละ 9.20) และหนงัสือ

เรียน (ร้อยละ 9.20) 

5.1.1.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ที�มีต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทั@งแบบภาพรวมและรายดา้น 

 

ตารางที� 5.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ดา้นคุณค่าและความสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ  x  S.D. แปลความ 

1. วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 4.64 0.61 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.43 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั  3.89 0.85 เห็นดว้ย 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทาง

วฒันธรรมของตนเอง 

4.17 0.81 เห็นดว้ย 

5. วรรณกรรมสินไซทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี 3.82 0.63 เห็นดว้ย 

6. วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนใน 3.91 0.63 เห็นดว้ย 



139 

 

ชุมชน 

รวม 4.14 0.68 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.2 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยดงันี@  

เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ�น ( x = 4.64) 

รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( x = 4.43) และเห็นดว้ยมาก

ที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง ( x = 

4.17) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคนในชุมชน ( x = 3.91)  

วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ( x = 3.89) และสุดทา้ยคือวรรณกรรม

สินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี  ( x = 3.82)  

 

ตารางที� 5.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซ 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ x  S.D. แปลความ 

1. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

4.31 0.65 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 

คลอง 14  

4.52 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น 

หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

4.02 0.78 เห็นดว้ย 

4. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอ

ลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

4.16 0.76 เห็นดว้ย 

5. มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัต

ลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

4.47 0.70 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม 

4.29 0.67 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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รวม 4.29 0.68 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.3 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 4 

ขอ้ และเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุด

คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ( x = 4.52) รองลงมา

คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวน

สินไซ ( x = 4.47) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิ

เมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) ( x = 4.31) และการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ( x = 4.29) เห็นดว้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการ

แสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ ( x = 4.16) และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ( x = 4.02) 

 

ตารางที� 5.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ด้านการพฒันาหรือการจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวได้รับ

ความคิดเห็นจากชุมชน 

4.25 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็น

การทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน 

4.07 0.69 เห็นดว้ย 

3. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

3.75 1.15 เห็นดว้ย 

4. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง

ความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

4.18 0.63 เห็นดว้ย 

5. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของ

ชุมชน 

4.32 0.65 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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6. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลาย

สาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

4.20 0.61 เห็นดว้ย 

รวม 4.12 0.71 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.4 พบวา่ คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  

เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบ

กบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ( x = 4.32) รองลงมาคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน( x = 4.25) การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทําลายสาระสําคัญหรือความดั@ งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 4.20) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความ

แตกแยกใหก้บัชุมชน ( x = 4.18) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการ

ทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  ( x = 4.07) และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน ( x = 3.75) 

 

ตารางที� 5.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านสาวะถี ด้านแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.48 0.65 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.16 0.81 เห็นดว้ย 

3.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงาน

กบัชุมชนล่วงหนา้ 

4.26 0.86 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.18 0.77 เห็นดว้ย 
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5.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันการ

สูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

4.29 0.70 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบ

จากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.24 0.97 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.26 0.79 เห็นดว้ย 

 

จากตารางที� 5.5 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหา

น้อย ดงันี@  คือเห็นด้วยอย่างยิ�งว่าการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.48) รองลงมา คือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมี

แนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.29) การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกับชุมชนล่วงหน้า ( x = 4.26) การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 

4.24) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่

เสมอ ( x = 4.18) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.16)  

 

ตารางที� 5.6 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ด้านการมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเที�ยว 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการ

ท่องเที�ยว 

4.40 0.75 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

3.94 0.68 เห็นดว้ย 

3. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิด

จากการท่องเที�ยว 

3.87 1.04 เห็นดว้ย 

4. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ 4.17 0.60 เห็นดว้ย 
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ท่องเที�ยว 

5. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล

ดา้นการท่องเที�ยว 

3.81 0.57 เห็นดว้ย 

6. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

3.98 0.96 เห็นดว้ย 

รวม 4.02 0.6 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.6 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง 1 ขอ้ และยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 5 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็น

ดว้ยอยา่งยิ�งคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว ( x = 4.40) 

และเห็นด้วยมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 

4.17) รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั

สินไซ ( x = 3.98) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อ

การจดัการดา้นการท่องเที�ยว ( x = 3.94) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิด

จากการท่องเที�ยว ( x = 3.87) และสุดทา้ยคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ( x = 3.81)  

 

ตารางที� 5.7 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.หน่วยงานที� เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการจัดการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

4.39 0.55 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผู ้

สื�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.43 0.63 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์

การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.35 0.67 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการ

กระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

4.12 0.5 เห็นดว้ย 
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5.หน่วยงานที� เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.08 0.65 เห็นดว้ย 

6. หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสิน

ไซ 

4.30 0.64 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.27 0.60 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.7 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  

เห็นด้วยอย ่างยิ �งมากที�สุด  คือ  หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้มัคคุเทศก์หรือผู ้สื� อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน ( x = 4.43) รองลงมาคือหน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้าน

การจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน ( x =  4.39) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน  ( x = 4.35) และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริม

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.30) เห็น

ดว้ยคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการกระจายรายไดใ้ห้คนในชุมชน (

x = 4.12) และสุดทา้ยคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มี

ร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ( x = 4.08)  

 

ตารางที� 5.8 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะถี โดยรวม 

 

ความคิดเห็นของชุมชน x  S.D. แปลความ 

ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  4.14 0.68 เห็นดว้ย 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 4.29 0.68 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 4.12 0.71 เห็นดว้ย 

ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 4.26 0.79 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 4.02 0.76 เห็นดว้ย 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 4.27 0.60 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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รวม 4.18 0.70 เห็นด้วย 

  

จากตาราง 5.8 พบว่า คนในชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.18) เมื�อพิจารณาราย

ดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง 4 ขอ้ และอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ ดา้นการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซ ( x = 4.29) รองลงมาคือดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ( x = 4.27) เห็นดว้ยดา้นแนว

ทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 4.26) และดา้นคุณค่าและความสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 4.14) และเห็นดว้ยคือ ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว (

x = 4.12) และที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x = 

4.02) แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเช่นกนั 

 

5.1.1.3 ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที� มีที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นสาวะถี 

จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นสาวะถีมีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติมที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี@  

1) ดา้นความตอ้งการหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ การท่องเที�ยว

แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน โดยต้องการให้ส่งเสริมในด้านของด้านการ

อนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ�น ภาพจิตรกรรมฝาผนัง สิมอีสาน ด้านการสืบสานความรู้เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซ ดา้นการใหค้วามรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว และดา้นงบประมาณ 

2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีดงันี@  

(1)  ควรมีการปลูกฝัง ถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้กบั

เยาวชน หรือเด็กๆในชุมชน เริ�มตั@งแต่เด็กๆ เพื�อที�เด็กจะไดมี้ความรู้ เห็นคุณค่าและความสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ และสามารถเผยแพร่ใหค้นภายนอกไดรั้บรู้ดว้ย 

(2)  ควรจดัใหมี้กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น การแสดง

ละครสินไซ การแสดงหมอลาํ หรือการประกวดเล่าเรื�องประกอบภาพวาดวรรณกรรมสินไซ เพื�อ

เขา้ถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ@น 
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(3)  กิจกรรมการท่องเที�ยวให้เน้นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและการ

อนุรักษโ์บราณสถาน 

(4)  อยากให้พฒันาเป็นการท่องเที�ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ เพื�อช่วยกนัรักษา

สิ�งดีงามให้คงอยูต่่อไป ไม่ใช่เป็นการท่องเที�ยวที�สร้างรายได ้หรือสร้างผลประโยชน์ให้กบัใครคน

ใดคนหนึ�ง 

(5)  กิจกรรมการท่องเที�ยว หรือลกัษณะการท่องเที�ยวควรเป็นการศึกษา

เรียนรู้เพื�อใหเ้ห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมมากกวา่แค่มาถ่ายภาพเพื�อความสวยงาม 

(6) ว ัด  ชุมช น และส ถานศึกษ า  มีความสําคัญในการทําให้ เ กิ ด

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีสิทธิ| ที�จะแสดงความคิดเห็น 

ตดัสินใจและวางแผนดา้นการท่องเที�ยว 

 

 

 

5.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหัวหนอง ตําบลหัวหนอง อําเภอบ้าน

ไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที�มี ต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

5.1.2.1 ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามชุมชนบา้นหัว

หนอง 

ทั@งหมดจาํนวน 35 ตวัอย่าง ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดห้ลกั

ของชุมชน อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ภูมิลาํเนาเดิม ระดบัการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซ และแหล่งที�มาที�ทาํรู้จกัวรรณกรรมสินไซ  

 

ตารางที� 5.9 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

20 

15 

 

57.10 

42.90 

รวม  35 100 
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2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

3 

5 

6 

5 

9 

7 

 

8.60 

14.30 

17.10 

14.30 

25.70 

20.00 

รวม 35 100 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.5 อนุปริญญา / ปวส. 

 

3 

12 

2 

8 

6 

 

8.60 

34.30 

5.70 

22.90 

17.10 

ตารางที� 5.9 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

3 

1 

8.60 

2.90 

รวม 35 100 

4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.4 รับจา้ง 

 

23 

6 

00 

6 

 

65.70 

17.10 

00.00 

17.10 

รวม 35 100 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

 

4 

13 

6 

 

11.40 

37.10 

17.10 
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5.4 พนกังานบริษทั / เอกชน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

00 

4 

00 

1 

4 

3 

00.00 

11.40 

00.00 

2.90 

11.40 

8.60 

รวม 35 100 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

29 

6 

 

82.90 

17.10 

รวม 35 100 

 

ตารางที� 5.9 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

 

00 

14 

17 

3 

1 

 

00.00 

40.00 

48.60 

8.60 

2.90 

รวม 35 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

8.5 สื�อออนไลน์ 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

 

16 

0 

0 

0 

0 

11 

 

45.70 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

31.40 
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8.7 อินเตอร์เน็ต 

8.8 คนในครอบครัว 

8.9  หมอลาํ 

8.10  หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั 

8.12  ปราชญช์าวบา้น 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

00.00 

00.00 

22.90 

00.00 

00.00 

00.00 

รวม 35 100 

 

จากตารางที� 5.9 พบว่า คนในชุมชนบา้นหวัหนอง ทั@งหมดจาํนวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย (ร้อยละ 57.10) อายุระหว่าง 51-60 ปี (ร้อยละ 25.70) รองลงมาอายุ 61 ปีขึ@นไป (ร้อยละ 

20.00) และ อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 17.10) ระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 34.30) 

รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 22.90) และอนุปริญญา/ปวส. (ร้อยละ 17.10) รายไดห้ลกั

ของชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 65.70) รองลงมาคา้ขาย และรับจา้ง (ร้อยละ 17.10) ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 37.10) รองลงมาคา้ขาย (ร้อยละ 17.10) และมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่

ในชุมชน (ร้อยละ 82.90) ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 

48.60) รองลงมาอยู่ในระดบัน้อย (ร้อยละ 40.00) และแหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รู้จกัวรรณกรรมสินไซ

มากที�สุดคือเรื�องเล่าในชุมชน (ร้อยละ 45.70) รองลงมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั (ร้อยละ 31.40) 

และหมอลาํ (ร้อยละ 22.90) 

5.1.2.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง ที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

 

ตารางที� 5.10 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง ดา้นคุณค่าและความสําคญั

ของวรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ  x  S.D. แปลความ 

1. วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 4.31 0.86 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.51 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั  

3.71 0.85 เห็นดว้ย 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสาํนึกรัก หวงแหนรากเงา้ 4.25 0.65 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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ทางวฒันธรรมของตนเอง 

5. วรรณกรรมสินไซทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี 4.08 0.81 เห็นดว้ย 

6. วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่ง

คนในชุมชน 

3.85 0.80 เห็นดว้ย 

รวม 4.02 0.74 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.10 พบว่า คนในชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหา

นอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( x = 

4.51) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ�น ( x = 4.31) และ 

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง ( x = 4.25) 

และเห็นด้วยมากที�สุดคือ วรรณก รรมสิ นไซทาํใ ห้ชุ มชนมีความ เข้ม แข็ง  ส าม ัคคี  ( x = 

4.08) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคนในชุมชน ( x = 3.85) 

และสุดทา้ยคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั ( x = 3.71)  

 

ตารางที� 5.11 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหัวหนอง ด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ x  S.D. แปลความ 

1.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

3.82 1.15 เห็นดว้ย 

2.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14  3.74 0.91 เห็นดว้ย 

3.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตร

การเรียนสินไซ 

4.11 0.83 เห็นดว้ย 

4.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วง

โปงลางสินไซ 

3.97 0.85 เห็นดว้ย 

5.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง 

เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

3.71 0.75 เห็นดว้ย 
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6.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

3.85 0.80 เห็นดว้ย 

รวม 3.86 0.88 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.11 พบว่า คนในชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรม

สินไซไปปรับใช้เพื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ( x = 4.11) รองลงมาคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ ( x = 3.97)  การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ( x = 3.85) การนาํวรรณกรรมสิน

ไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนังประโมทยั)        

( x = 3.82) ) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต  12 คลอง 14 ( x = 3.74) 

และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัต ลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟ

ประดบั สวนสินไซ ( x = 3.71) 

 

ตารางที� 5.12 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง ดา้นการพฒันาหรือการจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความ

คิดเห็นจากชุมชน 

2.02 0.38 ไม่เห็นดว้ย 

2. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการ

ทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน 

4.34 0.68 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

3.88 0.58 เห็นดว้ย 

4. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง

ความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

4.31 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของ

3.97 0.85 เห็นดว้ย 
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ชุมชน 

6. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลาย

สาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

3.37 0.91 เฉยๆ 

รวม 3.64 0.66 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.12 พบว่า คนในชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 2 ขอ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเฉยๆ 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

ท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  ( x = 4.34) รองลงมาคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน ( x = 4.31) 

และเห็นดว้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่ง

ท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ( x = 3.97) รองลงมาคือ การนํา

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงาม

ของชุมชน ( x = 3.88) และเฉยๆ คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่

ทาํลายสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.37) และสุดทา้ยคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน( x = 2.02)  

 

ตารางที� 5.13 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง ดา้นแนวทางการป้องกนั

ผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.37 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับการ

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.54 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือ

ประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

4.25 0.44 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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4.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.45 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

การสูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.54 0.56 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผล

กระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.25 0.61 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.40 0.52 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.13 พบวา่ ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ 

การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

และการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 4.54) รองลงมาคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.45) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.37) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวใน

พื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ และการ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ ( x = 4.25)  

 

ตารางที� 5.14 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง ดา้นการมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเที�ยว 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการ

ท่องเที�ยว 

4.42 0.80 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

4.57 0.55 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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3. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�

เกิดจากการท่องเที�ยว 

4.22 0.80 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

4.42 0.69 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

3.97 0.78 เห็นดว้ย 

6. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

4.62 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.37 0.68 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.14 พบว่า คนในชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�งเกือบทุกขอ้ โดยมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย

จากมากไปหานอ้ย คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ( x = 4.62) รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว ( x = 4.57) และคน

ในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การจดักิจกรรมการท่องเที�ยว มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.42) และคนในชุมชนควรมีส่วนร่วม

ในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว ( x = 4.22) สุดทา้ยมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 

คือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ( x = 3.81)  

 

ตารางที� 5.15 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหัวหนอง ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการจัดการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

4.45 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผู ้

สื�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.82 0.38 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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3.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์

การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.25 0.44 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมด้านงบประมาณและ

การกระจายรายไดใ้ห้คนในชุมชน 

4.48 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.48 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.62 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.51 0.52 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.15 พบว่า คนในชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว โดยมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมาก

ที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใชม้คัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน (

x = 4.82) รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการ

อนุรักษ์ความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.62) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้น

งบประมาณและการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการ

เชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.48) 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน ( x = 4.45) และสุดทา้ย

คือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน  ( x = 4.25)  

 

ตารางที� 5.16 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหัวหนอง ที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยรวม 

 

ความคิดเห็นของชุมชน x  S.D. แปลความ 

ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  4.02 0.74 เห็นดว้ย 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 3.86 0.88 เห็นดว้ย 
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ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 3.64 0.66 เห็นดว้ย 

ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 4.40 0.52 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 4.37 0.68 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 4.51 0.46 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.13 0.65 เห็นด้วย 

  

จากตาราง 5.16 พบว่า คนในชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.13) เมื�อพิจารณาราย

ดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 3 ขอ้ โดย

เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ ด้านการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว ( x = 4.51)  รองลงมาคือ ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 

4.40) และดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x = 4.37) และเห็นดว้ยมากที�สุดคือ 

ด้านคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.02) รองลงมาคือ ด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซ ( x = 3.86) และที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรม

การท่องเที�ยว ( x = 3.64) แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเช่นกนั 

5.1.2.3 ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที� มีที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นหวัหนอง 

จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นหวัหนองมีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติมที�มี

ต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี@  

1) ดา้นความตอ้งการหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยัหรือ

โรงเรียน โดยตอ้งการให้สนบัสนุนดา้นการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ดา้นการสืบสาน

ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นงบประมาณ 

2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีดงันี@  

(1) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซกบัคนในชุมชน

เพื�อที�คนในชุมชนจะไดน้าํความรู้ไปเผยแพร่ต่อผูค้นภายนอกใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากขึ@น หรือ
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สามารถสื�อความหมาย เล่าเรื�องให้นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซในชุม

ชม 

(2) ควรมีการจดัร้านเพื�อจาํหน่ายของที�ระลึก หรือของฝากของชุมชนที�

เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ โดยมีหน่วยงานเขา้ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�

ระลึกที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน 

(3) กิจกรรมแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซและการ

ท่องเที�ยวระหวา่งชุมชน 

(4) อยากให้เป็นการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วม

ในทุกขั@นตอน 

(5) มีการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�อง หรือเชื�อมโยงกบักิจกรรมงาน

ประเพณีของชุมชน และมีการเชิญรายการโทรทศัน์ หรือสื�อเขา้มาท่องเที�ยวมากขึ@น เพื�อช่วยเพิ�มการ

ประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง 

(6) อยากให้มีหน่วยงานทางดา้นการศึกษามาเป็นพี�เลี@ ยงให้คาํแนะนาํ 

ดูแล เหมือนอยา่งชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 

 

5.1.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านวังคูณ ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง

ห้อง จังหวดัขอนแก่น ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม 

5.1.3.1 ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามชุมชนบา้นวงัคูณ  

ทั@งหมดจาํนวน 76 คน ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดห้ลกัของ

ชุมชน อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ภูมิลาํเนาเดิม ระดบัการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

และแหล่งที�มาที�ทาํรู้จกัวรรณกรรมสินไซ  

 

ตารางที� 5.17 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

54 

22 

 

71.10 

28.90 

รวม 76 100 
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2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

15 

7 

3 

10 

25 

16 

 

19.70 

9.20 

3.90 

13.20 

32.90 

21.10 

รวม 76 100 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.5 อนุปริญญา / ปวส. 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

 

3 

23 

10 

19 

8 

13 

00 

 

3.90 

30.30 

13.20 

25.00 

10.50 

17.10 

00 

รวม 76 100 

4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.4 รับจา้ง 

 

57 

8 

00 

11 

 

75.00 

10.50 

00.00 

14.50 

รวม 76 100 

ตารางที� 5.17 (ต่อ) 

  

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

 

8 

24 

6 

 

10.50 

31.60 

7.90 
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5.4 พนกังานบริษทั / เอกชน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

7 

7 

1 

3 

5 

15 

9.20 

9.20 

1.30 

3.90 

6.60 

19.70 

รวม 76 100 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

73 

3 

 

96.10 

3.90 

รวม 76 100 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

 

00 

44 

29 

3 

00 

 

00.00 

57.90 

38.20 

3.90 

00.00 

รวม 76 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

 

28 

00 

00 

00 

 

36.80 

00.00 

00.00 

00.00 

ตารางที� 5.17 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

8.5 สื�อออนไลน์ 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั 

8.7 อินเตอร์เน็ต 

00 

33 

00 

00.00 

43.40 

00.00 
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8.8 คนในครอบครัว 

8.9  หมอลาํ 

8.10  หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั 

8.12 ปราชญช์าวบา้น 

00 

15 

00 

00 

00 

00.00 

19.70 

00.00 

00.00 

00.00 

รวม 76 100 

 

จากตารางที� 5.17 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ ทั@งหมดจาํนวน 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย (ร้อยละ 71.10) อายุระหวา่ง 51-60 ปี (ร้อยละ 32.90) รองลงมาอายุ 61 ปีขึ@นไป (ร้อยละ 21.10) 

และ อายตุ ํ�ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 19.70) ระดบัการศึกษาประถมศึกษา (ร้อยละ 30.30) รองลงมาระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 25.00) และระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 17.10) รายไดห้ลกัของชุมชน

มาจากการเกษตร (ร้อยละ 75.00) รองลงมารับจา้ง (ร้อยละ 14.50) และการคา้ขาย (ร้อยละ 10.50) 

และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 31.60) รองลงมากาํลงัศึกษาอยู ่ (ร้อยละ 

19.70) และพ่อบา้น/แม่บา้น (ร้อยละ 10.50) มีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน (ร้อยละ 96.10) ระดบัการ

รู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย (ร้อยละ 57.90) รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง 

(ร้อยละ 38.20) และแหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือภาพจิตรกรรมฝาผนงัใน

วดั (ร้อยละ 43.40)  รองลงมาเรื�องเล่าในชุมชน (ร้อยละ 36.80) และหมอลาํ (ร้อยละ 19.70) 

5.1.3.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ที�มีต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

 

ตารางที� 5.18 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ดา้นคุณค่าและความสําคญั

ของวรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ  x  S.D. แปลความ 

1.วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 4.46 0.83 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.42 0.59 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั  3.76 0.72 เห็นดว้ย 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสาํนึกรัก หวงแหนรากเงา้

ทางวฒันธรรมของตนเอง 

4.42 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. วรรณกรรมสินไซทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี 4.14 0.77 เห็นดว้ย 
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6.วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคน

ในชุมชน 

4.13 0.71 เห็นดว้ย 

รวม 4.22 0.69 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.18 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ โดยมีความ

คิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 3 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 3 ขอ้โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก

ไปหาน้อย ดังนี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุด คือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น ( x = 4.46) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม วรรณกรรม

สินไซช่วยปลุกจิตสาํนึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x
= 4.42) และเห็นด้วยมากที� สุดคือวรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามัคคี  

( x = 4.14) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนในชุมชน 

( x = 4.13) และสุดทา้ยคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ( x = 

3.76) 

 

ตารางที� 5.19 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ดา้นการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซ 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ x  S.D. แปลความ 

1. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

4.05 0.95 เห็นดว้ย 

2. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 

คลอง 14  

4.00 0.93 เห็นดว้ย 

3. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น 

หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

3.69 0.89 เห็นดว้ย 

4. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสิน

ไซ วงโปงลางสินไซ 

3.92 0.93 เห็นดว้ย 

5. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์

เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

3.63 0.74 เห็นดว้ย 
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6. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

3.89 0.70 เห็นดว้ย 

รวม 3.86 0.85 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.19 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยทุกขอ้ 

โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซ

ไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) ( x = 

4.05) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต  12 คลอง 14 ( x = 

4.00) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ ( x = 

3.92) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเ ชิงว ัฒนธรรม ( x = 3.89) 

การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ ( x = 3.69) และ

สุดท้ายคือ การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื �อการพฒันาอ ัต ลักษณ์เมือง เช่น เสาไฟ

ประดบั สวนสินไซ ( x = 3.63)  

 

ตารางที� 5.20 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ดา้นการพฒันาหรือการ

จดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไดรั้บ

ความคิดเห็นจากชุมชน 

2.39 0.49 เฉยๆ 

2. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็น

การทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน 

4.17 0.44 เห็นดว้ย 

3. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดั

ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

4.05 0.60 เห็นดว้ย 

4. การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง

ความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

4.13 0.59 เห็นดว้ย 

5. การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่

ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสน

4.10 0.66 เห็นดว้ย 
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สถานของชุมชน 

6. การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่

ทาํลายสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

4.05 0.53 เห็นดว้ย 

รวม 3.81 0.55 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.20 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว อยู่ในระดบั

เห็นดว้ยเกือบทุกขอ้และมีความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหา

นอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการ

ทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  ( x = 4.17) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับ

ใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน ( x = 4.13) การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของ

ชุมชน ( x = 4.10) การนําวรรณกรรมสินไซไปป รับ ใ ช้เ พื �อ ก า ร ท่อ ง เ ที �ย ว ไ ม่ทาํ ล า ย

สาระสําคัญหรือความดั@ ง เ ดิมของวรรณกรรมสินไซ และการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับ

ใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ (

x = 4.05) และมีความคิดเห็นเฉยๆต่อ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยว

ได้รับความคิดเห็นจากชุมชน ( x = 2.39)  

 

ตารางที� 5.21 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านวงัคูณ ด้านแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.47 0.55 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับการชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.52 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงาน

กบัชุมชนล่วงหนา้ 

4.51 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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4. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.50 0.57 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการ

สูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

4.60 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจาก

การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.47 0.62 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.51 0.55 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.21 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งมาก

ที�สุดคือ การทอ่งเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิม

ของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.60) รองลงมา การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับ

การชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.52) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการ

แจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหน้า ( x = 4.51) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนว

ทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.50) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวใน

พื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ และการ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ มี

คะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.47)  

 

ตารางที� 5.22 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ด้านการมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเที�ยว 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด้านการ

ท่องเที�ยว 

4.46 0.64 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

4.50 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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3. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�

เกิดจากการท่องเที�ยว 

4.35 0.53 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4. คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

4.21 0.63 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. คนในชุ มชนควรมี ส่ วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

4.00 0.71 เห็นดว้ย 

6. คนในชุ มชนควรมี ส่ วนร่วมในการอนุ รักษ์และ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

4.61 0.51 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.35 0.58 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.22 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�งเกือบทุกขอ้ และอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย 

ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ( x = 4.61) รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจัดการด้านการท่องเที�ยว ( x = 4.50) คนในชุมชน

ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว ( x = 4.46) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว ( x = 4.35) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.21) และสุดทา้ยเห็นดว้ยคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ( x = 4.00)  

 

ตารางที� 5.23 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ดา้นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

4.68 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมใหใ้ชม้คัคุเทศกห์รือผูสื้�อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.69 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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3. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์

การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.46 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการ

กระจายรายไดใ้ห้คนในชุมชน 

4.38 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.35 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสิน

ไซ 

4.78 0.41 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.55 0.47 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.23 พบวา่ คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุด คือ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 4.78) รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใชม้คัคุเทศก์หรือ

ผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน ( x = 4.69) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการ

การท่องเที�ยวแก่ชุมชน ( x = 4.68) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การ

ท่องเที�ยวของชุมชน  ( x = 4.46) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมด้านงบประมาณและการ

กระจายรายได้ให้คนในชุมชน ( x = 4.38) และสุดทา้ยคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการ

เชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ( x = 4.35) 

 

ตารางที� 5.24 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทั@งแบบภาพรวม 

 

ความคิดเห็นของชุมชน x  S.D. แปลความ 

ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  4.22 0.69 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 3.86 0.85 เห็นดว้ย 
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ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 3.81 0.55 เห็นดว้ย 

ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 4.51 0.55 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 4.35 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 4.55 0.47 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.21 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตาราง 5.24 พบว่า คนในชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ( x = 4.21) เมื�อ

พิจารณารายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 

ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ ด้านการส่งเสริม

การท่องเที�ยว มีคะแนนเท่ากบั ( x = 4.55) รองลงมาคือ ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบ

จากการท่องเที�ยว ( x = 4.51) ด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x = 4.35) และ

ด้านคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.22) และเห็นด้วยด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซ ( x = 3.86) และที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรม

การท่องเที�ยว ( x = 3.81) แต่ก็ยงัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยเช่นกนั 

5.1.2.3 ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที� มีที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นวงัคูณ 

จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นวงัคูณมีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติมต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี@  

1) ดา้นความตอ้งการหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตาํบล การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน โดย

ตอ้งการให้สนบัสนุนดา้นการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงั ดา้นการสืบสานความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นงบประมาณ 

2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีดงันี@  

(1) ส่งเสริมการให้คนในชุมชนนาํหลกัธรรม ความรู้จากวรรณกรรม

สินไซมาใชใ้นชีวติประจาํวนั และเพื�อการท่องเที�ยว 
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(2) ควรมีชั@นวางสมุดเยี�ยมชมที�สวยงาม และจดัวางอย่างเป็นระเบียบ 

และ และมีคนคอยดูแลทาํความสะอาดสิมโบราณใหเ้หมาะแก่การมาเยี�ยมชม 

(3) ต้องมีป้ายเตือน หรือป้ายแนะนํา ข้อปฏิบติัในการเที�ยวชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัอยา่งครบถว้น ชดัเจน 

(4) หากมีการเขา้มาจดัการท่องเที�ยวควรมีการชี@ แจงและประสานงาน

ให้คนในชุมชนได้รับทราบและเข้าใจการท่องเที�ยวมากกว่าปัจจุบนันี@  และควรมีการติดต่อ 

ประสานงานกบัทางชุมชนก่อนการเดินทางมาเยี�ยมชม 

(5) จดัทาํสื�อในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว แผ่นที� คู่มือการท่องเที�ยว คู่มือวรรณกรรมสินไซฉบบั

ประชาชนที�เขา้ใจไดง่้าย เป็นตน้ 

(6) อยากใหโ้รงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเที�ยว เช่น มีโครงการ

ให้นกัเรียนเขา้มาดูแลทาํความสะอาด โครงการศึกษาเรียนรู้วรรณกรรม จิตรกรรมฝาผนังในวดั  

และมคัคุเทศกน์อ้ย 

 

5.1.4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนชุมชนบ้านดงบัง ตําบลดงบัง อาํเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม ที �ม ีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที �ยวเชิง

วัฒนธรรม 

5.1.4.1 ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามชุมชนบา้นดงบงั  

ทั@งหมดจาํนวน 26 ตวัอย่าง ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดห้ลกั

ของชุมชน อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ภูมิลาํเนาเดิม ระดบัการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซ และแหล่งที�มาที�ทาํรู้จกัวรรณกรรมสินไซ 

 

ตารางที� 5.25 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนบา้นดงบงั 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

20 

6 

 

76.90 

23.10 

รวม 26 100 
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2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

10 

00 

00 

4 

6 

6 

 

36.20 

00.00 

00.00 

15.40 

23.10 

23.10 

รวม 26 100 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.5 อนุปริญญา / ปวส. 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

 

2 

9 

8 

5 

1 

1 

0 

 

7.70 

34.60 

30.80 

19.20 

3.80 

3.80 

0.00 

รวม 26 100 

4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.4 รับจา้ง 

 

18 

7 

00 

1 

 

69.20 

26.90 

00.00 

3.80 

รวม 26 100 

ตารางที� 5.25 (ต่อ) 

  

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

 

3 

7 

2 

 

11.50 

26.90 

7.70 
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5.4 พนกังานบริษทั / เอกชน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

00 

00 

00 

00 

4 

10 

00.00 

00.00 

00.00 

00.00 

15.40 

38.50 

รวม 26 100 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

24 

2 

 

92.30 

7.70 

รวม 26 100 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

 

00 

1 

23 

2 

0 

 

00.00 

3.80 

88.50 

7.70 

00.00 

รวม 26 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

 

4 

0 

0 

0 

 

15.40 

00.00 

00.00 

00.00 

ตารางที� 5.25 (ต่อ) 

  

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

8.5 สื�อออนไลน์ 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั 

8.7 อินเตอร์เน็ต 

0 

5 

0 

00.00 

19.20 

00.00 



171 

 

8.8 คนในครอบครัว 

8.9  หมอลาํ 

8.10  หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั 

8.12 ปราชญช์าวบา้น 

0 

0 

0 

17 

0 

00.00 

00.00 

00.00 

65.40 

00.00 

รวม 26 100 

 

จากตารางที� 5.25 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั ทั@งหมดจาํนวน 26 คน ส่วนใหญ่ เ ป็นเพศ

ชาย ( ร้อยละ 76.90) อายุต ํ�ากว่า  20 ปี  ( ร้อยละ 38.50) รองลงมาอายุระหว่าง  51 - 60 ปี 

และ 61 ปีขึ@นไป (ร้อยละ 23.10) และ อายุระหว่าง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 15.40) ระดบัการศึกษา

ประถมศึกษา (ร้อยละ 34.60) รองลงมามัธยมศึกษาตอนต้น(ร้อยละ 30.80) และมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ร้อยละ 19.20) รายไดห้ลกัของชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 69.20) รองลงมาคา้ขาย 

(ร้อยละ 26.90) และรับจา้ง (ร้อยละ 3.80) ส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู่ (ร้อยละ 38.50) รองลงมาเป็น

เกษตรกร (ร้อยละ 26.90) ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 92.30) ระดับการรู้จกั

วรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 88.50) และแหล่งข้อมูลที�ทาํให้รูจกั

วรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ หนงัตะลุงอีสาน/หนงัประโมทยั (ร้อยละ 65.40) รองลงมาจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัในวดั (ร้อยละ 19.20) และเรื�องเล่าในชุมชน (ร้อยละ 15.40) 

5.1.4.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ที�มีต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทั@งแบบภาพรวมและรายดา้น 

 

ตารางที� 5.26 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ดา้นคุณค่าและความสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ  x  S.D. แปลความ 

1. วรรณกรรมสินไซทําให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น 

4.49 0.46 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม 4.47 0.51 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. ว ร ร ณ ก ร ร ม สิ น ไ ซ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ดํา เ นิ น

ชีวติประจาํวนั  

3.84 0.48 เห็นดว้ย 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหน 4.46 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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รากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

5. วรรณกรรมสินไซทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สามคัคี 

4.42 0.43 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพันธ์ที� ดี

ระหวา่งคนในชุมชน 

4.81 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.49 0.46 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที�  5.26 พบว่า คนในชุมชนบ้านดงบัง มีความคิดเห็นต่อการปรับใช

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�งเกือบทุกขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมาก

ไปหาน้อย ดงันี@  มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้าง

ความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคนในชุมชน ( x = 4.81) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น ( x = 4.49) วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( x = 4.47) 

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง ( x = 4.46) 

วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามัคคี  ( x = 4.42) และสุดทา้ยเห็นดว้ย

คือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั ( x = 3.84) 

 

ตารางที� 5.27 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ดา้นการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซ 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ x  S.D. แปลความ 

1.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดง

ละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงั

ประโมทยั) 

4.50 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงาน

ประเพณีฮีต 12 คลอง 14  

4.53 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา 

เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

4.53 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดง 4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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หมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

5.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการ

พฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

4.11 0.51 เห็นดว้ย 

6.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

4.61 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.47 0.51 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.27 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง

เกือบทุกขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นด้วย

อย่างยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ( x = 

4.61) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสิน

ไซ ( x = 4.57) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

และการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ( x = 4.53) และการ

นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน 

(หนงัประโมทยั) ( x = 4.50) และสุดทา้ยเห็นด้วยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ ( x = 4.11)  

 

ตารางที� 5.28 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ด้านการพฒันาหรือการจดั  

กิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวได้รับ

ความคิดเห็นจากชุมชน 

2.07 0.56 ไม่เห็นดว้ย 

2.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็น

การทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน 

4.46 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดั

ต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

4.46 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง 4.53 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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ความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

5.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถาน

ของชุมชน 

4.11 0.32 เห็นดว้ย 

6.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่

ทาํลายสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

3.42 0.50 เห็นดว้ย 

รวม 3.84 0.48 เห็นดว้ย 

 

จากตารางที� 5.28 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว อยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบั

ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้

เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน ( x = 4.53) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรม

สินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  และการนํา

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของ

ชุมชน มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.46) และเห็นดว้ยที�การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน (

x = 4.11) และการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือ

ความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.42) และมีไม่เห็นดว้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน( x = 2.07)  

 

ตารางที� 5.29 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านดงบงั ด้านแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว ใ น พื@ น ที� ชุ ม ช น ค ว ร คํา นึ ง ถึ ง

ผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสิน

ไซ 

4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีข้อปฏิบัติ 4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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สาํหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสิน

ไซ 

3.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจ้งหรือ

ประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการ

ป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.34 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการ

ป้องกนัการสูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ 

4.50 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผล

กระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.26 0.45 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.46 0.48 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.29 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งมาก

ที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรม

สินไซ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรม

สินไซ และการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหน้า มีค่า

คะแนนเท่ากันคือ ( x = 4.57) รองลงมาคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการ

ป้องก ันการสูญเสียสาระสําค ัญหรือความดั@ งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.50) การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 

4.34) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรม

การท่องเที�ยวอยูเ่สมอ ( x = 4.26)  

 

ตารางที� 5.30 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ด้านการมีส่วนร่วมในการ

จดัการการท่องเที�ยว 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 
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1.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด้านการ

ท่องเที�ยว 

4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�

เกิดจากการท่องเที�ยว 

4.15 0.36 เห็นดว้ย 

4.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

4.57 0.50 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.คนใ นชุ มช นควรมี ส่วนร่ว มใ นก ารติดตาม แล ะ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

4.07 0.27 เห็นดว้ย 

6.คนในชุมชนควรมี ส่วนร่วมในการอนุ รักษ์และ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

4.61 0.49 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.42 0.43 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.30 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง 4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  

เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบาํรุงรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ( x = 4.61)รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านการท่องเที�ยว คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการ

จดัการดา้นการท่องเที�ยว และคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว มีค่า

คะแนนเท่ากันคือ ( x = 4.57) และเ ห็น ด ้ว ย คือ  คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว ( x = 4.15) และสุดทา้ยคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ( x = 4.07)  

 

ตารางที� 5.31 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมด้านการจดัการการ 4.84 0.36 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใชม้คัคุเทศก์หรือ

ผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.92 0.27 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.ห น่ ว ย ง า น ที� เ กี� ย ว ข้ อ ง ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ก า ร

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.76 0.42 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและ

การกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

5.00 0.00 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.34 0.48 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

5.00 0.00 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.81 0.25 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

 

จากตารางที� 5.31 พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุด คือ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการกระจายรายไดใ้ห้

คนในชุมชน มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 5.00) รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้

ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน ( x = 4.92) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควร

ส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน ( x = 4.84) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้น

การประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน  ( x = 4.76) และสุดทา้ยคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควร

ส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ( x = 4.34)  

 

ตารางที� 5.32 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยรวม 

 

ความคิดเห็นของชุมชน x  S.D. แปลความ 
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ดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสิน

ไซ  

4.57 0.65 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 4.57 0.70 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ด้ า น ก า ร พัฒ น า ห รื อ ก า ร จัด กิ จ ก ร ร ม ก า ร

ท่องเที�ยว 

4.15 0.78 เห็นดว้ย 

ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยว 

4.33 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 4.51 0.51 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 4.78 0.35 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.41 0.43 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

 

จากตาราง 5.32 พบว่า คนในชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ( x = 4.41) เมื�อ

พิจารณารายดา้นพบว่ามีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างเกือบทุกขอ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 1 

ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ ดา้นการส่งเสริม

การท่องเที�ยว ( x = 4.78) รองลงมาคือ ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ และดา้น

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซ มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.57) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการ

การท่องเที�ยว ( x = 4.51) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 4.33) และ

สุดท้ายคือ เห็นด้วยด้านการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.15)  

 

5.1.2.4 ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที� มีที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นดงบงั 

จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นดงบงัมีขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ�มเติมต่อการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี@  

1) ดา้นความตอ้งการหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงาน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย โดยตอ้งการให้สนบัสนุน

ดา้นการดูแล อนุรักษภ์าพจิตรกรรมฝาผนงั ดา้นการสืบสานความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ดา้น

การปรับภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที�ยวชุมชนและวดัโพธาราม และดา้นงบประมาณ 
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2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีดงันี@  

(1) ควรมีการจดัทาํนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ภายใน

ชุมชน หรือในแหล่งท่องเที�ยวเพื�อใหเ้ป็นที�ศึกษาความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซทั@งสําหรับคนใน

ชุมชน และนกัท่องเที�ยวดว้ย 

(2) ควรมีโครงการพฒันาปรับปรุงความงามภายในชุมชน ทั@งนี@ เพื�อ

ความสะอาด สวยงาม และเพิ�มความสนใจจากคนภายนอก 

(3) ควรมีการจัดกิจกรรมการแสดงหนังประโมทัย เรื� องสินไซให้

นกัท่องเที�ยวไดช้มในสถานที�ท่องเที�ยว เพื�อสร้างจินตนาการ สุนทรียะในการท่องเที�ยวมากขึ@นจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม ให้นกัท่องเที�ยวมาหดัเล่นหนงัประโมทยัเล่า

เรื�องสินไซ 

(4) ควรมีการส่งเสริมการท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัไปพร้อมๆ

กบัการส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ เพราะจะทาํให้ท่องเที�ยวอย่างเขา้ใจมาก

ยิ�งขึ@น 

  

5.1.5 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ตําบลหนองหมื�น

ถ่าน อําเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

5.1.5.1 ตอนที� 1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่าน 

ทั@งหมดจาํนวน 89 ตวัอย่าง ซึ� งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดห้ลกั

ของชุมชน อาชีพหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ภูมิลาํเนาเดิม ระดบัการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซ และแหล่งที�มาที�ทาํรู้จกัวรรณกรรมสินไซ  

 

ตารางที� 5.33 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 
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1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

52 

37 

 

58.40 

41.60 

รวม 89 100 

2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

13 

8 

14 

28 

21 

5 

 

14.60 

9.00 

15.70 

31.50 

23.60 

5.60 

รวม 89 100 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษาตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.5 อนุปริญญา / ปวส. 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

 

8 

21 

21 

19 

12 

6 

2 

 

9.00 

23.60 

23.60 

21.30 

13.50 

6.70 

2.20 

รวม 89 100 

 

 

ตารางที� 5.33 (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 
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4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.4 รับจา้ง 

 

65 

14 

00 

10 

 

73.00 

15.70 

00.00 

11.20 

รวม 89 100 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

5.4 พนกังานบริษทั / เอกชน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

 

12 

26 

13 

6 

3 

00 

2 

14 

13 

 

13.50 

29.20 

14.60 

6.70 

3.40 

00.00 

2.20 

15.70 

14.60 

รวม 89 100 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

77 

12 

 

86.50 

13.50 

รวม 89 100 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

 

00 

83 

6 

00 

0 

 

00.00 

93.30 

6.70 

00.00 

00.00 

ตารางที� 5.33 (ต่อ) 
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ข้อมูลทั�วไปของคนในชุมชน จํานวน ร้อยละ 

รวม 89 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

8.5 สื�อออนไลน์ 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั 

8.7 อินเตอร์เน็ต 

8.8 คนในครอบครัว 

8.9  หมอลาํ 

8.10  หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั 

8.12 ปราชญช์าวบา้น 

 

43 

00 

00 

00 

00 

21 

20 

00 

5 

00 

00 

00 

 

48.30 

00.00 

36.20 

00.00 

00.00 

23.60 

22.50 

00.00 

5.60 

00.00 

00.00 

00.00 

รวม 89 100 

 

จากตารางที� 5.33 พบวา่ คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ทั@งหมดจาํนวน 89 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย (ร้อยละ 58.40) อายุระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 31.50) รองลงมาอายุระหวา่ง 51 - 60 ปี 

(ร้อยละ 23.60) และ อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี (ร้อยละ 15.70) ระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา และ

มธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 23.60) รองลงมามธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 21.30) และระดบั

อนุปริญญา / ปวส. (ร้อยละ 13.50)   รายได้หลักของชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 73.00) 

รองลงมาคา้ขาย (ร้อยละ 15.70) และรับจา้ง (ร้อยละ 11.20)  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร 

(ร้อยละ 29.20) รองลงมารับจ้าง (ร้อยละ 15.70) ค้าขายและกําลังศึกษาอยู่ (ร้อยละ 14.60) มี

ภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 86.50) ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบั

นอ้ย (ร้อยละ 93.30) และแหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รูจกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ เรื�องเล่าในชุมชน 

(ร้อยละ 48.30) รองลงมาคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังในวดั (ร้อยละ 23.60) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 

22.50) และหมอลาํ (ร้อยละ 5.60) 

5.1.5.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ที�

มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ทั@งแบบภาพรวมและรายดา้น 
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ตารางที� 5.34 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ด้านคุณค่าและ

ความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ  x  S.D. แปลความ 

1.วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 3.71 0.75 เห็นดว้ย 

2.วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม 3.58 0.71 เห็นดว้ย 

3.วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั  

2.90 0.71 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสาํนึกรัก หวงแหนราก

เงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

3.42 0.49 เห็นดว้ย 

5. วรรณกรรมสินไซทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี 2.91 0.49 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

6.วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่ง

คนในชุมชน 

3.01 0.41 เฉยๆ 

รวม 3.25 0.59 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

 

จากตารางที� 5.34 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ อยู่

ในระดบัเห็น 3 ขอ้ และอยู่ในระดบัเฉยๆ 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  มี

ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น (

x = 3.71) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ( x = 3.58) 

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง ( x = 3.42) 

และมีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจ คือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคน

ในชุมชน ( x = 3.01) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามัคคี  

( x = 2.91) และสุดทา้ยคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั ( x = 2.90)  

 

 

ตารางที� 5.35 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซ 
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ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ x  S.D. แปลความ 

1.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงละคร

เวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

4.16 0.43 เห็นดว้ย 

 

2.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 

12 คลอง 14  

4.05 0.34 เห็นดว้ย 

3.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น 

หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

4.10 0.47 เห็นดว้ย 

4.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอ

ลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

4.23 0.54 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตั

ลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

4.04 0.29 เห็นดว้ย 

6.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม 

4.11 0.5 เห็นดว้ย 

รวม 4.11 0.42 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.35 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็น

เกือบทุกขอ้ โดยอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  

เห็นด้วยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

( x = 4.23) และเห็นดว้ยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละคร

เวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนังประโมทยั) ( x = 4.16) รองลงมาคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ( x = 4.11)  การนาํวรรณกรรมสินไซ

ไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ( x = 4.10) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้

ในงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ( x = 4.05) และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ ( x = 4.04)  

 

ตารางที� 5.36 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ดา้นการพฒันาหรือการ

จดักิจกรรมการท่องเที�ยว 
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ด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

1.75 0.8 ไม่เห็นดว้ย 

อยา่งยิ�ง 

2.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของ

ชุมชน 

4.44 0.89 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงาม

ของชุมชน 

3.51 0.54 เห็นดว้ย 

4.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

4.01 0.53 เห็นดว้ย 

5.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภท

โบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน 

3.02 0.21 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

6.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ เ พื� อการ

ท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ 

3.04 0.36 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

รวม 3.29 0.55 เฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

 

จากตารางที� 5.36 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว อยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 1 ขอ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ เฉยๆ 2 ขอ้ และอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย อยา่งยิ�ง 

1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  ( x = 4.44) เห็นดว้ยคือ 

การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน ( x = 

4.01) และการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ข ัดต่อขนบธรรมเนียม 

ประเพณี อ ันดีงามของชุมชน ( x = 3.51) และมีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจต่อการนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทําลายสาระสําคัญหรือความดั@ งเดิมของ
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วรรณกรรมสินไซ ( x = 3.04) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ( x = 3.02) และไม่เห็น

ดว้ยอยา่งยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน(

x = 1.75)  

 

ตารางที� 5.37 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ด้านแนวทางการ

ป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

3.85 0.35 เห็นดว้ย 

2.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับการชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

3.91 0.28 เห็นดว้ย 

3.ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว ใ น พื@ น ที� ชุ ม ช น ค ว ร มี ก า ร แ จ้ ง ห รื อ

ประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

3.91 0.28 เห็นดว้ย 

4.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.15 0.36 เห็นดว้ย 

5.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการ

สูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

4.15 0.36 เห็นดว้ย 

6.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบ

จากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.20 0.4 เห็นดว้ย 

รวม 4.02 0.33 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.37 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ (

x = 4.20) รองลงมาคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัผลกระทบจาก

กิจกรรมการท่องเที�ยวและการท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันการสูญเสีย
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สาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ มีค่าคะแนนเท่ากนั ( x = 4.15) การท่องเที�ยวใน

พื@นที� ชุมชนควรมีข้อปฏิบัติสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ และการ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหน้า มีคะแนนเท่ากนัคือ        

( x = 3.91) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.85) 

 

ตารางที� 5.38 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ดา้นการมีส่วนร่วมใน

การจดัการการท่องเที�ยว 

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการ

ท่องเที�ยว 

4.00 0.00 เห็นดว้ย 

2.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

4.34 0.62 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิด

จากการท่องเที�ยว 

4.01 0.23 เห็นดว้ย 

4.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

4.22 0.41 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

4.01 0.38 เห็นดว้ย 

6.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

4.23 0.42 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.13 0.34 เห็นดว้ย 

 

จากตารางที� 5.38 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง 3 ขอ้ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย 3 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย 

ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะ

ความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว ( x = 4.34) รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วม
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ในการอนุรักษ์และบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ( x = 4.23) และคนในชุมชนควรมี

ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.22) เห็นดว้ยมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมี

ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว และคนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

ติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว มีค่าคะแนนเท่ากนัคือ ( x = 4.01) และคนในชุมชนควร

มีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการท่องเที�ยว ( x = 4.00) 

 

ตารางที� 5.39 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ดา้นการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว x  S.D. แปลความ 

1.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

4.10 0.30 เห็นดว้ย 

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมใหใ้ชม้คัคุเทศกห์รือผู ้

สื�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.11 0.31 เห็นดว้ย 

3.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.10 0.3 เห็นดว้ย 

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและ

การกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

4.02 0.14 เห็นดว้ย 

5.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.03 0.18 เห็นดว้ย 

6. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.05 0.23 เห็นดว้ย 

รวม 4.06 0.24 เห็นด้วย 

 

จากตารางที� 5.39 พบว่า คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดับเห็นด้วยทุกข้อ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดังนี@  เห็นด้วยมากที�สุด คือ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน ( x = 
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4.11) รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน และ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน มีคะแนนเท่ากนัคือ (

x = 4.10) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วาม

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.05) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ( x = 4.03) และสุดทา้ยคือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน ( x = 4.02)  

 

ตารางที� 5.40 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยรวม 

 

ความคิดเห็นของชุมชน x  S.D. แปลความ 

ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  3.25 0.59 เฉยๆ 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 4.11 0.42 เห็นดว้ย 

ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 3.29 0.55 เฉยๆ 

ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 4.02 0.33 เห็นดว้ย 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 4.13 0.34 เห็นดว้ย 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 4.06 0.24 เห็นดว้ย 

รวม 3.81 0.41 เห็นด้วย 

 

จากตาราง 5.40 พบวา่ คนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นโดยรวมต่อการปรับ

ใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.81) เมื�อพิจารณา

รายดา้นพบวา่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 4 ขอ้ ในระดบัเฉยๆ 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย

จากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยมากที�สุดคือ ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x = 

4.13) รองลงมาคือ ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ( x = 4.11) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ( x
= 4.06) และดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 4.02) และมีความคิดเห็นเฉยๆ

ต่อ ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 3.29) และสุดทา้ยคือ ดา้นคุณค่าและ

ความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.25)  

5.1.2.4 ตอนที�  3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพิ�มเติมที� มีที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 
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จากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่านมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็น

เพิ�มเติมต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี@  

1) ดา้นความตอ้งการหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงาน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร วฒันธรรมจงัหวดั กรมศิลปากร การท่องเที�ยวแห่งประเทศ

ไทย มหาวทิยาลยัหรือโรงเรียน และหน่วยงานภาคประชาชน เช่น ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น เยาวชนคน

รุ่นใหม่ โดยตอ้งการให้สนับสนุนด้านการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านการสืบสาน

ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ

ดา้นงบประมาณ 

2) ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มีดงันี@  

(1) ควรมีการฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ ทั@งในดา้นของวรรณกรรมเรื�อง

เล่า และฟื@ นฟูภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีเหมาะแก่การมาศึกษา หรือเยี�ยมชม 

(2) ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้กบัเยาวชน 

หรือเด็กๆในชุมชน โดยมีผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องวรรณกรรมสินไซมาถ่ายทอดความรู้ 

(3) อยากให้มีการจดัทาํหนงัสือ คู่มือเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัของวดั เพื�อการศึกษาสาํหรับคนทั�วไป 

(4) อยากให้ชุมชนนําเรื� องราวในวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้ใน

ประเพณีฮีต 47 ครอง 4? ให้มากขึ@น และนาํหลกัธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้จากวรรณกรรม

สินไซไปปรับใชใ้นดา้นการศึกษาของทอ้งถิ�น 

(5) ควรมีการจดัทาํป้ายนาํเสนอขอ้มูลดา้นประวติั ความเป็นมา เรื�องยอ่ 

และสรุปคาํสอนจากวรรณกรรมสินไซ เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดท้าํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซ ทั@งนี@อาจจะมีการติดตั@งป้ายไวที้�สิม เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดอ่้านก่อนการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

(6) ควรมีหน่วยงานกลางที�เขา้มาทาํหน้าที�เป็นผูป้ระสานงานระหว่าง

ชุมชนและหน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว 

(7) ส่งเสริมการให้ความรู้เรื�องการจดัทาํสื�อเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

แก่ชุมชน เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว แผ่นที� คู่มือการท่องเที�ยว คู่มือวรรณกรรม

สินไซฉบบัประชาชนที�เขา้ใจไดง่้าย เป็นตน้ 
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5.2 ภาพรวมผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ตามวตัถุประสงค์ข้อที� 2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเชิงปริมาณ ประชากรที�ใช้ใน

การศึกษาครั@ งนี@  คือ ประชาชนที�อาศยัอยูใ่นพื@นที�ศึกษา 5 พื@นที� ใน 3 จงัหวดั คือ จงัหวดัขอนแก่น 

จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั@ งนี@ ผูว้ิจยัได้กาํหนด

ตวัอยา่ง คือ ประชาชนที�อาศยัอยู่ในชุมชนพื@นที�แหล่งท่องเที�ยวที�ทาํการศึกษา ผูว้ิจยัจึงทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนทั@งสิ@น ?�� คน ประกอบดว้ย 5 ชุมชน ดงัต่อไปนี@  

1) ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

2) ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น 

3) ชุมชนบา้นวงัคูณ ตาํบลหนองเมก็ อาํเภอหนองสองหอ้ง จงัหวดัขอนแก่น 

4) ชุมชนบา้นดงบงั ตาํบลดงบงั อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

5) ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอด็  

สําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลในครั@ งนี@ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ได้แก่ 

ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย ( x ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

การแปลผลระดบัความคิดเห็นตามเกณฑ ์(สุวมิล ติรกานนท,์ 2548 : 56 )ดงันี@  

  ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 1.00   -   1.80 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 1.81   -   2.60 หมายถึง    ไม่เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 2.61   -   3.40 หมายถึง  เฉยๆ หรือไม่แน่ใจ 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 3.41   -   4.20 หมายถึง  เห็นดว้ย 

ค่าเฉลี�ยตั@งแต่ 4.21   -   5.00 หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

  ซึ� งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในครั@ งนี@ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอตามลาํดบัดงันี@  
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5.2.1  ตอนที� 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที� 5.41 แสดงผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามในชุมชน 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1. เพศ 

1.1 ชาย 

1.2 หญิง 

 

59 

115 

 

20 

15 

 

54 

22 

 

20 

6 

 

52 

37 

 

205 

195 

 

51.20 

48.80 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

2. อาย ุ

2.1 ตํ�ากวา่ 20 ปี 

2.2 20 – 30 ปี 

2.3 31 – 40 ปี 

2.4 41 – 50 ปี 

2.5 51 – 60 ปี 

2.6 61 ปีขึ@นไป 

 

53 

31 

27 

18 

36 

9 

 

3 

5 

6 

5 

9 

7 

 

15 

7 

3 

10 

25 

16 

 

10 

00 

00 

4 

6 

6 

 

13 

8 

14 

28 

21 

5 

 

94 

51 

50 

65 

97 

43 

 

23.50 

12.80 

12.50 

16.20 

24.20 

10.80 

171 
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ตารางที� 5.41 (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

3. ระดบัการศึกษา 

3.1 ตํ�ากวา่

ประถมศึกษา 

3.2 ประถมศึกษา 

3.3 มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

3.4 มธัยมศึกษาตอน

ปลาย 

3.5 อนุปริญญา / 

ปวส. 

3.6 ปริญญาตรี 

3.7 ปริญญาตรีขึ@นไป 

 

1 

 

55 

32 

 

58 

 

11 

 

10 

7 

 

3 

 

12 

2 

 

8 

 

6 

 

3 

1 

 

3 

 

23 

10 

 

19 

 

8 

 

13 

00 

 

2 

 

9 

8 

 

5 

 

1 

 

1 

0 

 

8 

 

21 

21 

 

19 

 

12 

 

6 

2 

 

17 

 

120 

73 

 

109 

 

38 

 

33 

10 

 

4.20 

 

30.00 

18.20 

 

27.20 

 

9.50 

 

8.20 

2.50 

172 
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ตารางที� 5.41 (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

4. รายไดห้ลกัของชุมชน 

4.1 การเกษตร 

4.2 การคา้ขาย 

4.3 การท่องเที�ยว 

4.5 รับจา้ง 

 

120 

45 

00 

9 

 

23 

6 

00 

6 

 

57 

8 

00 

11 

 

18 

7 

00 

1 

 

65 

14 

00 

10 

 

283 

80 

00 

37 

 

70.80 

20.00 

00.0 

9.20 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

5. อาชีพหลกัของท่าน 

5.1 พอ่บา้น / แม่บา้น 

5.2 เกษตรกร 

5.3 คา้ขาย 

5.4 พนกังานบริษทั / 

เอกชน 

 

10 

51 

10 

6 

 

 

4 

13 

6 

00 

 

 

8 

24 

6 

7 

 

 

3 

7 

2 

00 

 

 

12 

26 

13 

6 

 

 

37 

121 

37 

19 

 

 

9.20 

30.20 

9.20 

4.80 

 

173 
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ตารางที� 5.41 (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

5.5 รับราชการ 

5.6 รัฐวสิาหกิจ 

5.7 ธุรกิจส่วนตวั 

5.8 รับจา้ง 

5.9 กาํลงัศึกษา 

4 

4 

8 

39 

42 

4 

00 

1 

4 

3 

7 

1 

3 

5 

15 

00 

00 

00 

4 

10 

3 

00 

2 

14 

13 

18 

5 

14 

66 

83 

4.50 

1.20 

3.50 

16.50 

20.80 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

6. ท่านมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่

ในชุมชน 

6.1 ใช่ 

6.2 ไม่ใช่ 

 

 

165 

9 

 

 

29 

6 

 

 

73 

3 

 

 

24 

2 

 

 

77 

12 

 

 

368 

32 

 

 

92.00 

8.00 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

7. ท่านรู้จกัวรรณกรรม

สินไซในระดบัใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174 



196 

 

ตารางที� 5.41 (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

7.1 ไม่รู้จกั 

7.2 นอ้ย 

7.3 ปานกลาง 

7.4 มาก 

7.5 มากที�สุด 

00 

6 

97 

71 

00 

00 

14 

17 

3 

1 

00 

44 

29 

3 

00 

00 

1 

23 

2 

0 

00 

83 

6 

00 

0 

0 

148 

172 

79 

1 

0.00 

37.00 

43.00 

19.80 

0.20 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 

8. ท่านรู้จกัวรรณกรรม

สินไซจากแหล่งขอ้มูล

ใด 

8.1 เรื�องเล่าในชุมชน 

8.2 บุคคล 

8.3 หน่วยงาน 

8.4 สื�อสิ�งพิมพ ์

 

 

 

89 

2 

2 

00 

 

 

 

16 

0 

0 

0 

 

 

 

28 

00 

00 

00 

 

 

 

4 

0 

0 

0 

 

 

 

43 

00 

00 

00 

 

 

 

180 

2 

2 

0 

 

 

 

45.00 

0.50 

0.50 

0.00 
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8.5 สื�อออนไลน์ 8 0 00 0 00 8 2.00 

ตารางที� 5.41 (ต่อ) 

 

ข้อมูล จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ชุมชนบ้าน 

สาวะถี 

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

8.6 ภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัในวดั 

8.7 อินเตอร์เน็ต 

8.8 คนในครอบครัว 

8.9  หมอลาํ 

8.10  หนงัสือเรียน 

8.11 หนงัตะลุงอีสาน / 

หนงัประโมทยั 

8.12 ปราชญช์าวบา้น 

30 

 

00 

00 

25 

16 

00 

 

2 

11 

 

0 

0 

8 

0 

0 

 

0 

33 

 

00 

00 

15 

00 

00 

 

00 

5 

 

0 

0 

0 

0 

17 

 

0 

21 

 

20 

00 

5 

00 

00 

 

00 

100 

 

20 

00 

53 

16 

17 

 

2 

25.00 

 

5.00 

0.00 

13.20 

4.00 

4.20 

 

0.50 

รวม 174 35 76 26 89 400 100 
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จากตารางที� 5.41 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามในชุมชนพบวา่ คนใน

ชุมชนทั@งหมดจาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.20) อายุระหวา่ง 51 – 60 ปี (ร้อย

ละ24.20) รองลงมาอายุต ํ�ากวา่ 20 ปี (ร้อยละ 23.50) และ อายุระหวา่ง 41 – 50 ปี (ร้อยละ 16.20) 

ระดับการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 30.00) รองลงมา

มธัยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 27.20) และมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 18.20) รายได้หลกัของ

ชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 70.80) รองลงมาการคา้ขาย (ร้อยละ 20.00) และรับจา้ง (ร้อยละ 

9.20) อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร (ร้อยละ 30.20) รองลงมากาํลงัศึกษาอยูเ่ป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 

(ร้อยละ 20.80) และรับจา้ง (ร้อยละ 16.50) ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชุมชน (ร้อยละ 92.00) 

ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 43.00) รองลงมาอยู่ใน

ระดบัน้อย (ร้อยละ 37.00) และแหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รูจกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือเรื�องเล่าใน

ชุมชน (ร้อยละ 45.00) รองลงมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั (ร้อยละ 25.00) หมอลาํ (ร้อยละ 

13.20) อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 5.00) และหนงัตะลุงอีสาน / หนงัประโมทยั (ร้อยละ 4.20) 

 โดยชุมชนที�มีการรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี รู้จกัวรรณกรรม

สินไซอยูร่ะดบัมากถึง 71 คน จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 174 คน ส่วนที�น่าสนใจคือ ชุมชน

บา้นหวัหนองมีผูรู้้จกัวรรณกรรมสินไซอยูใ่นระดบัมากที�สุด 1 คน จากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

35 คน  

 และแหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุด ชุมชนบา้นสาวะถี และบา้นหัว

หนอง คือ เรื�องเล่าในชุมชน หมอลาํ และหนงัสือเรียน ชุมชนบา้นวงัคูณ คือจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัในวดั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน คือ อินเตอร์เน็ต และชุมชนบา้นดงบงั คือ หนงัตะลุงอีสาน/

หนงัประโมทยั  
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5.2.2 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ตารางที� 5.42 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

 

ด้านคุณค่าและความสําคญัของ 

วรรณกรรมสินไซ  

ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1. วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น 

4.64 4.31 4.46 4.49 3.71 4.37 0.79 เห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง 

2. วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

4.43 4.51 4.42 4.47 3.58 4.26 0.70 เห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง 

3. วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนั  

3.89 3.71 3.76 3.84 2.90 3.65 0.87 เห็นดว้ย 

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวง

แหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

4.17 4.25 4.42 4.46 3.42 4.10 0.77 เห็นดว้ย 

5. วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง 

สามคัคี 

3.82 4.08 4.14 4.42 2.91 3.74 0.80 เห็นดว้ย 

6. วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี

ระหวา่งคนในชุมชน 

3.91 3.85 4.13 4.81 3.01 3.78 0.76 เห็นดว้ย 

รวม 3.98 0.78 เห็นด้วย 
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จากตารางที� 5.42 พบว่า คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 2 ขอ้ และอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 4 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ย

อยา่งยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น ( x = 4.37) รองลงมา

คือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( x = 4.26) และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก

ที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง ( x = 

4.10) รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคนในชุมชน ( x = 3.78) 

ว ร ร ณ ก ร ร ม สิ น ไ ซ ทาํ ใ ห้ชุม ช น มีค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ง  ส า ม ัค คี  ( x = 3.74) และสุดท้ายคือ 

วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ( x = 3.65) ผลการศึกษามีความคิดเห็น

รายขอ้ ดงันี@  

1) วรรณกรรมสินไซวรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น  

มีชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง ความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.51) ( x =4.47) ( x =4.43) และ 

( x =4.42) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่า

คะแนนคือ ( x =3.71) 

7) วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�งโดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.64) ( x =4.49) ( x =4.46) และ (

x =4.31) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่า

คะแนนคือ ( x = 3.58) 

<) วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั  

 ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =3.89) ( x =3.84) ( x =3.76) และ ( x
=3.71) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ 

โดยมีค่าคะแนนคือ ( x = 2.90) 

?) วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสาํนึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของ 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ�ง โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.46) ( x =4.42) และ( x =4.25) ตามลาํดบั ส่วนชุมชน
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บา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าคะแนนคือ (

x =4.17) และ ( x =3.42) ตามลาํดบั 

5) วรรณกรรมสินไซทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็ สามคัคี 

ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.42) 

ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.14) ( x =4.08) และ( x =3.82) ตามลาํดบั และทา้ยสุดชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนคือ ( x =2.91) 

6) วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหวา่งคนในชุมชน 

ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.81) 

ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.13) ( x =3.91) และ ( x =3.85) ตามลาํดบั และทา้ยสุดชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนคือ ( x =3.01) 
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ตารางที� 5.43 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การแสดงละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละคร

หุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

4.20 3.82 4.05 4.50 4.16 4.20 0.74 เห็นดว้ย 

2. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงาน

ประเพณีฮีต 12 คลอง 14  

4.25 3.74 4.00 4.53 4.05 4.25 0.71 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

3. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

4.02 4.11 3.69 4.53 4.10 4.02 0.76 เห็นดว้ย 

4. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

4.14 3.97 3.92 4.57 4.23 4.14 0.76 เห็นดว้ย 

5. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การพฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั 

สวนสินไซ 

4.13 3.71 3.63 4.11 4.04 4.13 0.72 เห็นดว้ย 

6. มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

4.16 3.85 3.89 4.61 4.11 4.16 0.67 เห็นดว้ย 

รวม 4.15 0.72 เห็นด้วย 
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จากตารางที� 5.43 พบวา่ คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 1 ขอ้ และ

เห็นดว้ย 5 โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสิน

ไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 ( x = 4.25 ) และเห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงั

ประโมทยั) ( x = 4.20) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ( x = 4.16) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลาง

สินไซ ( x = 4.14) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสา

ไฟประดับ สวนสินไซ ( x = 4.13) และสุดท้ายคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ( x = 4.02) และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

1) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละคร

หุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) 

ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.50) 

ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และ ชุมชนบา้นหวัหนอง มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.20) ( x =4.16) ( x =4.05) และ ( x
=3.82) ตามลาํดบั 

2) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 

ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.53) และ ( x =4.25) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงั

คูณ และ ชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.05) (

x =4.00) และ ( x =3.74) ตามลาํดบั 

3) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.53) 

ส่วนชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นสาวะถี และ ชุมชนบา้นวงัคูณ มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.11) ( x =4.10) ( x =4.02) และ ( x
=3.69) ตามลาํดบั 

4) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) และ ( x =4.23) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวั
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หนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.14) ( x
=3.97) และ ( x =3.92) ตามลาํดบั 

5) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั 

สวนสินไซ 

ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นหวัหนอง และ

ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยเห็นดว้ยมากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี มี

ค่าคะแนนเท่าคือ ( x =4.13) และ มีค่าคะแนนคือ ( x =4.11) ( x =4.04) ( x =3.71) และ (

x =3.63) ตามลาํดบั 

6) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ชุมชนบ้านดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนเท่าคือ ( x
=4.61) และชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และ

ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าคะแนนเท่าคือ ( x =4.13) และ มี

ค่าคะแนนคือ ( x =4.16) ( x =4.11) ( x =3.89) และ ( x =3.85) ตามลาํดบั 
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ตารางที� 5.44 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการพฒันาหรือการจดักจิกรรมการท่องเที�ยว ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

4.31 2.02 2.39 2.07 1.75 3.00 1.26 เฉยๆ 

2.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน 

4.52 4.34 4.17 4.46 4.44 4.22 0.71 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

4.02 3.88 4.05 4.46 3.51 3.81 0.90 เห็นดว้ย 

4.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่สร้างความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

4.16 4.31 4.13 4.53 4.01 4.17 0.60 เห็นดว้ย 

5.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภท

โบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน 

4.47 3.97 4.10 4.11 3.02 3.94 0.77 เห็นดว้ย 

6.การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่ทาํลายสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.29 3.37 4.05 3.42 3.04 3.79 0.75 เห็นดว้ย 

รวม 3.82 0.83 เห็นด้วย 

184 
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จากตารางที� 5.44 พบวา่ คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 1 ขอ้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 4 ขอ้ และมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ย

จากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว

ไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  ( x = 4.22) เห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน ( x = 4.17) 

รองลงมาคือ การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกับแหล่ง

ท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ( x = 3.94) การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน ( x = 3.81) การ

นําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือความดั@ งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 3.79) และสุดทา้ยมีความคิดเห็นเฉยๆ คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน ( x = 3.00) และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

1) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.34) 

ส่วน ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั และ ชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่

เห็นด้วย มีค่าคะแนนคือ ( x =2.39) ( x =2.07) และ ( x =2.02) ตามลาํดบัและชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =1.75)  

2)  การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความ

ภาคภูมิใจของชุมชน 

ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นหัวหนอง มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.52) ( x =4.46) ( x =4.44) 

และ ( x =4.34) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนน

คือ ( x =4.17)  

3) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี 

อนัดีงามของชุมชน 

ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.46) 

และชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.05) ( x =4.02) ( x =3.88) และ ( x
=3.51) ตามลาํดบั  
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4) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กับ

ชุมชน 

ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.53) และ ( x =4.31) ตามลาํดบั ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี  ชุมชนบา้นวงัคูณ และ

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.16) ( x
=4.13) และ ( x =4.01) ตามลาํดบั 

5) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื� อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกับแหล่ง

ท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน 

ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.47) 

ตามลาํดบั และชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.11) ( x =4.10) และ ( x =3.97) ตามลาํดบั ส่วนชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนคือ ( x =3.02) 

6) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือความ

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.29) 

ตามลาํดบั โดยชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.05) และ ( x =3.42) ส่วนชุมชนบา้นหวัหนองและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆหรือไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนคือ ( x =3.37) และ ( x =3.04) 

ตามลาํดบั 
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ตารางที� 5.45 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบ 

จากการท่องเที�ยว 

ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.48 4.37 4.47 4.57 3.85 4.33 0.61 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับ

การชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

4.16 4.54 4.52 4.57 3.91 4.23 0.67 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3. การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีการแจ้งหรือ

ประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

4.26 4.25 4.51 4.57 3.91 4.25 0.69 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  

4.18 4.45 4.50 4.34 4.15 4.27 0.63 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนั

การสูญเสียสาระสาํคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.29 4.54 4.60 4.50 4.15 4.35 0.60 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

6. การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีการประเมินผล

กระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

4.24 4.25 4.47 4.26 4.20 4.23 0.75 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.27 0.65 เห็นด้วยอย่างยิ�ง 

187 
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จากตารางที� 5.45 พบวา่ คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ�งทุกขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันการสูญเสียสาระสําคัญหรือความดั@ งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ( x = 4.35) รองลงมาคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.33) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนว

ทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.27) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควร

มีการแจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหน้า ( x = 4.25) และสุดทา้ยคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�

ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และการท่องเที�ยวใน

พื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ ( x = 4.23) 

และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

1) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรม

สินไซ 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.48) ( x =4.47) และ (

x =4.37) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =3.85)  

2) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีข้อปฏิบัติสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วรรณกรรมสินไซ 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นสาวะถี 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.54) ( x =4.52) 

และ ( x =4.16) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มี

ค่าคะแนนคือ ( x =3.91)  

3) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

 ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.51) ( x =4.26) และ (

x =4.25) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =3.91)  



210 

 

4) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และ ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.50) ( x =4.45) และ ( x =4.34) ตามลาํดบั โดย ชุมชน

บา้นสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x
=4.18) และ ( x =4.15) ตามลาํดบั 

5) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความ

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.60) ( x =4.54) ( x =4.50) และ (

x =4.29) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.15)  

6) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.47) ( x =4.26) ( x =4.25) และ (

x =4.24) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.20) 
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ตารางที� 5.46 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

 

 

ด้านการมส่ีวนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้น

การท่องเที�ยว 

4.40 4.42 4.46 4.57 4.00 4.33 0.63 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

2.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นตอ่การจดัการดา้น

การท่องเที�ยว 

3.94 4.57 4.50 4.57 4.34 4.23 0.67 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

3.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชนที์�เกิดจากการท่องเที�ยว 

3.87 4.22 4.35 4.15 4.01 4.04 0.79 เห็นดว้ย 

4.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม

การท่องเที�ยว 

4.17 4.42 4.21 4.57 4.22 4.24 0.58 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

5.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

3.81 3.97 4.00 4.07 4.01 3.92 0.58 เห็นดว้ย 

6.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

3.98 4.62 4.61 4.61 4.23 4.26 0.77 เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

รวม 4.17 0.67 เห็นด้วย 

190 
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จากตารางที� 5.46 พบวา่ คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

4 ขอ้ และอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 2 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง

มากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว ( x = 4.33) 

รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

( x = 4.26) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 4.24) และคนใน

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว 

( x = 4.23) และเห็นดว้ยมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจาก

การท่องเที�ยว ( x = 4.04) และรองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ( x = 3.92) และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

1) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.46) ( x =4.42) และ (

x =4.40) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.00)  

2) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการ

จดัการดา้นการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.57) ( x =4.50) 

และ ( x =4.34) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนน

คือ ( x =3.94)  

3) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว 

 ชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.35) และ ( x =4.22) ตามลาํดบั และ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.15) ( x
=4.01) และ ( x =3.87) ตามลาํดบั 

4) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน และชุมชนบา้นวงัคูณ 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) ( x =4.42) ( x =4.22) 
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และ ( x =4.21) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนน

คือ ( x =4.17)  

5) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และ

ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกชุมชน โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.07) (

x =4.01) ( x =4.00) ( x =3.97) และ ( x =3.81)  

6) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง โดยมีค่าคะแนนคือ ( x =4.62) ( x =4.61) ( x =4.61) และ 

( x =4.23) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าคะแนน

คือ ( x =3.98) 
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ตารางที� 5.47 แสดงผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 

ค่าเฉลี�ยระดบัความคดิเห็นของแต่ละชุมชน ค่าเฉลี�ย 

x  

ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐาน 

S.D. 

ระดบัความ

คดิเห็น ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

1.หน่วยงานที� เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการจัดการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

4.39 4.45 4.68 4.84 4.10 4.42 0.52 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใชม้คัคุเทศก์หรือผู ้

สื�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

4.43 4.82 4.69 4.92 4.11 4.47 0.57 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

3.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์

การท่องเที�ยวของชุมชน 

4.35 4.25 4.46 4.76 4.10 4.33 0.56 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการ

กระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

4.12 4.48 4.38 5.00 4.02 4.23 0.56 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

5.หน่วยงานที� เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�

ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

4.08 4.48 4.35 4.34 4.03 4.17 0.54 เห็นดว้ย 

6. หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของวรรณกรรม

สินไซ 

4.30 4.62 4.78 5.00 4.05 4.41 0.57 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

รวม 
4.33 0.55 เห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�ง 

193 
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จากตารางที� 5.47 พบวา่ คนในชุมชนมีความคิดเห็นต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 5 ขอ้ และอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย 1 ขอ้ โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย ดงันี@  เห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน (

x = 4.47) รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน (

x = 4.42) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วาม

ดั@ งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ( x = 4.41) หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมด้านการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน  ( x = 4.33) และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้น

งบประมาณและการกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน ( x = 4.23) และสุดทา้ยเห็นดว้ยคือ หน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ( x = 

4.17) และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

1) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.84) ( x =4.68) ( x =4.45) และ (

x =4.39) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.10)  

2) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้� อความหมายที�เป็นคนใน

ชุมชน 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.92) ( x =4.82) ( x =4.69) และ (

x =4.43) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.11)  

3) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน 

 ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.76) ( x =4.46) ( x =4.35) และ (

x =4.25) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.10) 

4) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านงบประมาณและการกระจายรายได้ให้คนใน

ชุมชน 



216 

 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =5.00) ( x =4.48) และ ( x =4.38) ตามลาํดบั ชุมชนบา้นสาวะ

ถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.12) 

และ ( x =4.02) ตามลาํดบั 

5) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซ

ร่วมกนั 

ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.48) ( x =4.35) และ ( x =4.34) ตามลาํดบั ชุมชนบา้นสาวะ

ถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.08) 

และ ( x =4.03) ตามลาํดบั 

6) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความ

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =5.00) ( x =4.78) ( x =4.62) และ (

x =4.30) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.05) 
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ตารางที� 5.48 แสดงภาพรวมผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน 

 

 

ข้อมูล ระดบัความคดิเห็นของชุมชน สรุปภาพรวม 

แต่ละชุมชน ชุมชนบ้าน 

สาวะถ ี

ชุมชนบ้าน 

หัวหนอง 

ชุมชนบ้าน 

วงัคูณ 

ชุมชนบ้าน 

ดงบัง 

ชุมชนบ้าน 

หนองหมื�นถ่าน 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรม

สินไซ  

เห็นดว้ย 

(4.14) 

เห็นดว้ย 

(4.02) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.22) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.57) 

เฉยๆ/ไม่แน่ใจ 

(3.25) 

เห็นดว้ย 

(3.98) 

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.29) 

เห็นดว้ย 

(3.86) 

เห็นดว้ย 

(3.86) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.57) 

เห็นดว้ย 

(4.11) 

เห็นดว้ย 

(4.15) 

ด้านการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

เห็นดว้ย 

(4.12) 

เห็นดว้ย 

(3.64) 

เห็นดว้ย 

(3.81) 

เห็นดว้ย 

(4.15) 

เฉยๆ/ไม่แน่ใจ 

(3.29) 

เห็นดว้ย 

(3.82) 

ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยว 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.26) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.40) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.51) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.33) 

เห็นดว้ย 

(4.02) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.27) 

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว เห็นดว้ย 

(4.02) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.37) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.35) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.51) 

เห็นดว้ย 

(4.13) 

เห็นดว้ย 

(4.17) 

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว เห็นดว้ยอยา่ง 

(4.27) 

เห็นดว้ยอยา่ง 

(4.51) 

เห็นดว้ยอยา่ง 

(4.55) 

เห็นดว้ยอยา่ง 

(4.78) 

เห็นดว้ย 

(4.06) 

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

(4.33) 

196 
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จากตารางที� 5.48 สามารถสรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนมี�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยคนในชุมชนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ�งในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ( x = 4.33) เป็นอนัดบัหนึ�ง รองลงมาคือดา้นแนว

ทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 4.27) และเห็นดว้ยดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการ

การท่องเที�ยว ( x = 4.17) รองลงมาคือ เห็นดว้ยดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ( x = 4.15)  เห็น

ดว้ยดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.98) และที�ไดค้ะแนนนอ้ยที�สุดคือ เห็นดว้ย

ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 3.82) นาํเสนอผลการศึกษาโดยเรียงลาํดบัจาก

มากไปหานอ้ย ไดด้งันี@  

1) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ( x = 4.33) 

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว พบว่า ชุมชนบา้นดงบงั 

ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย

อย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.78) ( x =4.55) ( x =4.51) และ ( x =4.27) ตามลาํดับ และ

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.06)  

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) เพิ�มเติมดา้นการโฆษณาในระดบัประเทศ เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

โฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทางทีวี เพื�อให้รู้จกักวา้งขวางมากขึ@น เช่น จดัทาํโฆษณา หรือสารคดี

ท่องเที�ยวเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซโดยตรง 

(2) มีการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนื�อง หรือเชื�อมโยงกบักิจกรรมงานประเพณีของ

ชุมชน 

(3) ควรมีการส่งเสริมการท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังไปพร้อมๆกับการ

ส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ เพราะจะทาํใหท้่องเที�ยวอยา่งเขา้ใจมากยิ�งขึ@น 

(4) อยากให้มีการส่งเสริมอยา่งต่อเนื�องไม่ใช่เขา้มาส่งเสริมเพียงแค่ตอ้งการสร้าง

ผลงาน หรือสร้างผลประโยชน์ส่วนตน 

(5) ควรทาํการส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้

มากกวา่นี@ เพราะปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ในชุมชนห่างไกลความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 



219 

 

(6) จดัทาํสื�อในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพบั

ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว แผ่นที� คู่มือการท่องเที�ยว คู่มือวรรณกรรมสินไซฉบบัประชาชนที�

เขา้ใจไดง่้าย เป็นตน้ 

(7) มีการเชิญรายการโทรทศัน์ หรือสื� อเขา้มาท่องเที�ยวมากขึ@น เพื�อช่วยเพิ�มการ

ประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้ง 

(8) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�ระลึกที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแต่

ละชุมชน 

(9) ส่งเสริมเรื� องเทคนิค วิธีการนําเสนอ หรือสื� อความหมายที� ถูกต้องแก่ยุว

มคัคุเทศก ์หรือปราชญช์าวบา้น 

2) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ( x = 4.27) 

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

พบว่า ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบ้านดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.51) ( x =4.40) ( x =4.33) และ (

x =4.26) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่า

คะแนนคือ ( x =4.02)  

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) ตอ้งมีป้ายเตือน หรือป้ายแนะนาํ ขอ้ปฏิบติัในการเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั

อยา่งครบถว้น ชดัเจน 

(2) มีกิจกรรมการรณรงคใ์ห้ชาวชุมชนและนกัท่องเที�ยวช่วยกนัรักษาความสะอาด

บริเวณแหล่งท่องเที�ยวและบริเวณพื@นที�ในชุมชน 

3) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ( x = 4.17) 

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว พบว่า 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

มีค่าคะแนนคือ ( x =4.51) ( x =4.37) ( x =4.35) โดยชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านและชุมชน

บา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.13) และ ( x =4.02) 

ตามลาํดบั 
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แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) ชาวบ้านในชุมชนควรมีสิทธิ| ที�จะแสดงความคิดเห็น และวางแผนด้านการ

ท่องเที�ยว 

(2) เมื�อมีการเขา้มาจดัการท่องเที�ยวในชุมชนควรมีการชี@แจงและประสานงานให้

คนในชุมชนไดรั้บทราบและเขา้ใจมากกวา่นี@  

(3) อยากใหเ้ป็นการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

(4) วดั ชุมชน และสถานศึกษา เป็นหน่วยงานสาํคญัในการทาํใหเ้กิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 

4) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ( x = 4.15)   

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ พบวา่ ชุมชนบา้นดงบงั 

และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.57) และ 

( x =4.29) ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.11) ( x =3.86) และ ( x =3.86) 

ตามลาํดบั 

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซกบัคนในชุมชน เพื�อคนใน

ชุมชนจะไดน้าํความรู้ไปเผยแพร่ต่อผูค้นภายนอกใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากขึ@น หรือสามารถสื�อ

ความหมาย เล่าเรื�องใหน้กัท่องเที�ยวที�เขา้มาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซในชุมชม 

(2) ส่งเสริมให้มีการนาํตวัละครในวรรณกรรมสินไซไปเป็นสัญลกัษณ์ หรือสร้าง

มาสคอต ตุก๊ตา การ์ตูน 

(3) ส่งเสริมใหจ้งัหวดั หรือชุมชนที�มีวรรณกรรมสินไซ นาํตวัละครในวรรณกรรม

สินไซไปปรับเพื�อสัญลกัษณ์ ดงัเช่นที�จงัหวดัขอนแก่นสร้างเสาไฟประดบัเมือง 

(4) ควรจดัให้มีกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น การแสดงละครสิน

ไซ การแสดงหมอลาํ หรือการประกวดเล่าเรื�องประกอบภาพวาดวรรณกรรมสินไซ เพื�อเขา้ถึงกลุ่ม

เยาวชนมากขึ@น 
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(5) ควรมีการจดัทาํนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือใน

แหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้เป็นที�ศึกษาความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซทั@งสําหรับคนในชุมชน และ

นกัท่องเที�ยวดว้ย 

5) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ ( x = 3.98) 

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ พบว่า 

ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นวงัคูณ ถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง มีค่าคะแนน

คือ ( x =4.57) และ ( x =4.22) ตามลาํดบั โดยชุมชนบา้นสาวะและชุมชนบา้นหวัหนอง มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย มีค่าคะแนนคือ ( x =4.14) และ ( x =4.02) ตามลาํดบั และชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ มีค่าคะแนนคือ ( x =3.25)  

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซใหก้บัเยาวชน หรือเด็กๆใน

ชุมชน โดยมีผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องวรรณกรรมสินไซมาถ่ายทอดความรู้ เริ�มตั@งแต่เด็กๆ เพื�อเป็นการ

ปลูกฝังใหเ้ด็กมีความรู้ เห็นคุณค่า และตระหนกัถึงความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ และสามารถ

เผยแพร่ใหค้นภายนอกไดรั้บรู้ดว้ย 

(2) อยากให้มีการจดักิจกรรมที�เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซทุกปี เช่น กิจกรรมการ

สัมนาความรู้เกี�ยวกบัสินไซ เป็นตน้ 

(3) อยากให้มีการส่งเสริมให้ชุมชนนาํหลกัธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซมา

ใชใ้นชีวติประจาํวนั 

(4) ควรมีการฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ ทั@งในดา้นของวรรณกรรมเรื�องเล่า และฟื@ นฟู

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีเหมาะแก่การมาศึกษา หรือเยี�ยมชม 

(5) อยากใหมี้การจดัทาํหนงัสือ คู่มือเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัของวดั เพื�อการศึกษาสาํหรับคนทั�วไป 

6) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ( x = 3.82) 

ผลการศึกษาความคิดเห็นชุมชน 

จากการศึกษาความคิดเห็นชุมชนดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว พบว่า 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดับ เ ห็นด้วย  มี ค่ าคะ แนนคื อ ( x =4.15) ( x =4.12) ( x =3.81) และ ( x =4.64) 
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ตามลาํดบั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ มีค่า

คะแนนคือ ( x =3.29) 

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(1) ควรมีการจดัร้านจาํหน่ายของที�ระลึก หรือของฝากของชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบั

วรรณกรรมสินไซ 

(2) กิจกรรมการท่องเที�ยวให้เน้นการท่องเที�ยวเชิงว ัฒนธรรมการอนุรักษ์

โบราณสถาน 

(3) อยากให้พฒันาเป็นการท่องเที�ยวเชิงศึกษาเรียนรู้ เพื�อช่วยกนัรักษาสิ�งดีงามให้

คงอยูต่่อไป ไม่ใช่เป็นการท่องเที�ยวที�สร้างรายได ้หรือสร้างผลประโยชน์ใหก้บัใครคนใดคนหนึ�ง 

(4) กิจกรรมการท่องเที�ยว หรือลักษณะการท่องเที�ยวควรเป็นการศึกษาเรียนรู้

เพื�อใหเ้ห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมมากกวา่แค่มาถ่ายภาพเพื�อความสวยงาม 

(5) ขยายผลจากการพฒันาให้ชุมชนไดป้รับปรุงความงามภายในชุมชน ทั@งนี@ เพื�อ

ความสวยงาม และเพิ�มความสนใจจากคนภายนอก 

(6) ควรมีการจดัทาํป้ายคาํสอนจากวรรณกรรมเพื�อให้นักท่องเที�ยวได้ทาํความ

เขา้ใจเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ทั@งนี@ อาจจะมีการติดตั@งป้ายไวที้�สิม เพื�อให้นักท่องเที�ยวไดอ่้าน

ก่อนการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

(7) ควรมีการจดักิจกรรมการแสดงละครสินไซให้นักท่องเที�ยวไดช้มในสถานที�

ท่องเที�ยว เพื�อสร้างจินตนาการ และเพิ�มสุนทรียะในการท่องเที�ยว 

ขอ้เสนอแนะความตอ้งการใหห้น่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที�ยว และ

ส่งเสริมดา้นใดบา้ง 

(1) ความตอ้งการหน่วยงาน 

ก. หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง เช่น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เทศบาลเมือง 

ข. หน่วยงานทางวฒันธรรม เช่น วฒันธรรมจงัหวดั 

ค. หน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว เช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

ง. หน่วยงานดา้นการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยั หรือโรงเรียน 

จ. หน่วยงานภาคประชาชน หรือชุมชน เช่น พระครู ผูน้ ําชุมชน ปราชญ์

ชาวบา้น 

(2) ความตอ้งการการส่งเสริม 
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ก. ดา้นวฒันธรรม 

ข. ดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น เช่น ภาพจิตรกรรมฝาผนงั สิมอีสาน 

ค. ดา้นการฟื@ นฟูความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

ง. ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

จ. ดา้นการใหค้วามรู้ดา้นการท่องเที�ยว 

ช. ดา้นงบประมาณ 

ซ. ดา้นการปรับภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มของแหล่งท่องเที�ยวชุมชน (วดั) 

 

 

 

5.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกจิที�มีต่อการปรับ

ใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

   

จากวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 เพื�อการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�

มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว รวมทั@งเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และ

เป็นผูที้�เคยมีประสบการณ์เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยวที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ ในพื@นที�ศึกษา

ทั@ง 5 ชุมชน ใน 3 จงัหวดั จาํนวนทั@งสิ@น 16 ท่าน สามารถสรุปความเห็นที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยแสดงผลการวิเคราะห์เชิงเนื@อหา

ในประเด็นดงัต่อไปนี@  

 

5.3.1 ประเด็นความคิดเห็นด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ดา้นคุณค่าและดา้นความสําคญั 

โดยมีความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี@  

5.3.1.1 ดา้นคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ ดา้นคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ สามารถ

แบ่งไดเ้ป็น < ดา้น ดงันี@  

4) คุณค่าทางวรรณกรรม  
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จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า

วรรณกรรมสินไซมีคุณค่าทางวรรณกรรม คือ มีความงามดา้นภาษา อธิบายไดด้งันี@  

การแต่งวรรณกรรมสินไซมีความงดงาม สมบูรณ์ลงตวัทั@งในสัมผสัสํานวน

และมีความหมาย หรือเรียกวา่ งามในคาํ คือ อกัษรสวย การเรียบเรียง การประพนัธ์ งามในความ คือ 

มีสุนทรียศาสตร์ ฉนัทลกัษณ์ ฉนัทก์วหีรือวรรณศิลป์  

และงามในเนื@อเรื� อง คือ ภาษาในวรรณกรรมสินไซทาํให้เราเห็นรูป เห็น

เหตุการณ์ สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตของคนในสมยันั@นๆ สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์

เรื� องราวโดยการเชื�อมโยงกับนิเวศวฒันธรรม วฒันธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และพิธีกรรมต่างๆ

สะทอ้นออกมาในเนื@อเรื�องสินไซทั@งสิ@น เนื@อหามีการสอนและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

โดย ผู ้อาํนวยการสํานักวฒันธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าว่า 

“วรรณกรรมสินไซและแต่ละฉบบัก็มีคุณค่าทางวรรณศิลป์แตกต่างกนัไป ในอีสานและประเทศ

ลาวฉบบัที�ไดรั้บการยกยอ่งและความนิยมคือ ฉบบัของทา้วคาํปางโดยเฉพาะในประเทศลาวถือเป็น

วรรณกรรมแห่งชาติที�โดดเด่นและมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก”  

และคุณครูสมบูรณ์ พรหมจารย์ กล่าวเสริมว่า “วรรณกรรมสินไซมี

เอกลกัษณ์มากในเรื� องของการสะทอ้นวิถีชีวิต เนื�องด้วยเป็นเรื� องราวที�ว่าด้วยเรื� องใกล้ตวัของ

ชาวบา้น เป็นเรื�องราวความรักความผูกพนัของคนในครอบครัวความเป็นพี�เป็นน้องความส ามคัคี 

และยงัสื�อความหมายให้เห็นความวิริยะ อุตสาหะของคนในสมยันั@นในการพยายามทาํเรื� องราว

ต่างๆ และที�เป็นแก่นแทข้องเรื�องสินไซคือ เรื�องของคุณธรรม จริยธรรม ของสินไซและพี�น้อง ที�

สอดแทรกในเนื@อหาของวรรณกรรม” 

2) คุณค่าทางศิลปกรรม  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญทุกท่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า

วรรณกรรมสินไซมีคุณค่าทางศิลปกรรม ทั@งที�เป็นนามธรรมและรูปธรรม ไม่วา่จะเป็นหมอลาํ หนงั

ประโมทยั หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั สรุปคือ วรรณกรรมสินไซและร่องรอยทางศิลปกรรม เป็น

สองสิ�งที�ตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจร่วมกนั จึงจะเกิดองคค์วามรู้ หรืออรรถรสในการท่องเที�ยว 

โดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น กล่าววา่ “การวาด การนาํวรรณกรรมที�เป็นนามธรรม

มาสร้างเป็นรูปธรรม โดยร่องรอยทางศิลปกรรมตอ้งอาศยัการถอดความ ตีความจากวรรณกรรม

ทั@งหมด ซึ� งเป็นลกัษณะของภาพจิตกรรมฝาผนงัแบบอีสานที�ไม่ไดสื้�อความหมายอยา่งชดัเจน ถา้ดู

ภาพอยา่งเดียวอาจจะไม่รู้เรื�องจึงตอ้งมีขอ้มูลความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ”   
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3)  ศกัยภาพในการดึงดูดผูค้น 

ดา้นศกัยภาพในการดึงดูดผูค้นนั@นผูใ้ห้ขอ้มูลหงกัมีความคิดเห็นที�ตรงกนั

คือ เห็นว่าวรณกรรมสินไซมีศักยภาพในการดึงดูดผูค้นทั@งในด้านการท่องเที�ยว และในด้าน

การศึกษาเรียนรู้ ไม่วา่จะมีวตัถุประสงคเ์พื�อการถ่ายทอด การต่อยอด หรือเพื�อเขา้ถึงวรรณกรรมสิน

ไซอยา่งแทจ้ริงก็ตาม และเมื�อเทียบวรรณกรรมสินไซกบัวรรณกรรมเรื�องอื�นๆของภาคอีสาน ถือวา่

วรรณกรรมสินไซให้อะไรมากกว่าเรื�องอื�นมาก เพราะมีมิติที�สะทอ้นให้เห็นทั@งทางทั@งทางโลก คือ 

การสร้างจินตนาการ และความเพลิดเพลินใจสําหรับผูอ่้าน  และทางธรรมคือ มีเนื@อหาที�บรรจุ

หลกัธรรม พุทธธรรม คาํสอนตามหลกัพระพุทธศาสนาไม่วา่จะเป็น ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา   

โดยผูอ้าํนวยการสํานกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น หยิบยกคาํกล่าว

ของมหา ศิลาวงศ์ ผูแ้ต่งวรรณกรรมสินไซ ที�กล่าวไวว้่า “วรรณกรรม หรือวรรณคดี เป็นที�อยู่ของ

วฒันธรรม” และ “อะไรที�เป็นของดีแมผ้่านมากี�ยุคสมยัก็ยงัใช้ประโยชน์ได ้อยู่ที�คนนาํไปใช้จะ

ใชไ้ดดี้อยา่งไร และแมว้า่วรรณกรรมสินไซจะมีเวลายาวนานถึง ?�� ปี แต่ยงัมีการนาํมาปรับใชใ้น

บริบทต่างๆไดอ้ยา่งดี”   

5.3.1.2 ดา้นความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัใน

ด้านคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 5 

ประเด็นโดยมีความคิดเห็นดงัต่อไปนี@  

1) วรรณกรรมสินไซมีเนื@อหาสอดแทรกเรื�องราวของคุณธรรม จริยธรรม 

อยา่งดีเยี�ยม  

คุณธรรม จริยธรรม ในวรรณกรรมสินไซสามารถนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั

ได ้รวมทั@งยงัมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติของคนในชุมชนทอ้งถิ�นทั@งในอดีตและปัจจุบนั  

ดงัคาํบอกกล่าวของคุณครูสมบูรณ์ พรหมจารย ์ที�วา่ “เพราะวา่ในปัจจุบนัมี

การฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ มีการใหค้วามสาํคญัมากขึ@น ทาํใหช้าวบา้นในทอ้งถิ�นเขา้มาใกลว้ดัมาก

ขึ@น มีเรื�องพูดคุยกนัมากขึ@น ชุมชนที�ห่างวดักลายเป็นชุมชนสามคัคี มีความเขม้แข็ง รักใคร่ กลม

เกลียวกนั ยกตวัอย่าง วดัไชยศรี ที�บา้นสาวะถี เมื�อชาวบา้นรู้ว่าวรรณกรรมสินไซยงัมีชีวิตอยู่ มี

ความงดงามอยูใ่นฮูปแตม้ (จิตรกรรมฝาผนงั) ชาวบา้นก็ให้คุณค่า เห็นความสําคญัก็มาวดับ่อยขึ@น 

มาใหพ้ระครูเล่าเรื�องใหฟั้งบา้ง และในงานบุญประเพณีต่างๆก็มีการรวมตวักนัพูดคุยกนัเกี�ยวกบัสิน

ไซ มีการนาํหมอลาํสินไซมาแสดง เป็นบรรยากาศที�อบอุ่นมาก” 

7) วรรณกรรมสินไซมีเนื@อหาปลุกจิตสาํนึกใหแ้ก่เยาวชนในชุมชน  
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โดยเฉพาะเรื� อง ความกตญั�ู โดยปราชญ์ชาวบ้าน กล่าวว่า “สินไซ คือ

พระเอกของเรื�องเป็นคนที�มีความกตญั�ูสูงมากแก่บิดา มารดา พ่อแม่บอกให้ทาํอะไร ขออะไรสิน

ไซจะทาํทุกอย่างอยา่งสุดความสามารถ และก็ยงัมีขอ้คิดคติธรรมอื�นๆมากมาย ทั@งยงัมีการบอกเล่า

เกี�ยวกับประเพณีต่างๆ จรรยาบรรณคนอีสาน ฮีต 47 คอง 4? และวิถีชีวิตของคนอีสาน ทุกๆ

อิริยาบถทุกช่วงตอนของเรื�องจะมีหลกัคาํสอนอยู่ตลอด คนสมยัก่อนหรือพระจะใช้วรรณกรรม

เรื�องนี@ ในการสอนชาวบา้น เรื�องการทาํมาหากินความซื�อสัตย ์สุจริต การปฏิบติัตามศีล� ในปัจจุบนั

ก็สอนลูก สอนหลาน สอนเยาวชน” และวรรณกรรมสินไซยงัช่วยใหเ้ยาวชนเขา้ใกลว้ดัมากขึ@น 

โดย คุณครูมาลี เสาร์สิงห์  กล่าวว่า  “เ ด็กใกล้ว ัดมากขึ@ นจากการใช้

วรรณกรรมสินไซเป็นเครื�องมือ ซึ� งเป็นเรื� องที�ดีมากที�พระครูจะสอนเยาวชนให้เห็นคุณค่าของ

ตวัเอง ให้หวงแหนรากเง้าทางวฒันธรรมที�ตนเองมีอยู่ เมื�อก่อนเด็กไม่รู้หรอกว่าที�สิม (โบสถ์) มี

อะไรซ่อนอยู่ มนัมีความสําคญัอย่างไร จากที�พระครูนาํบอกเล่าทาํให้เด็กเห็นความสําคญั สร้าง

ความภาคภูมิใจ ใหเ้ด็กตระหนกัและเห็นคุณค่าของสิ�งที�มีอยู”่  

ตวัแทนเยาวชนตน้กลา้สินไซ ยงักล่าวเสริมอีกวา่ “วรรณกรรมสินไซเป็นดงั

คาํปลุกเตือนใจใหค้นรุ่นเก่ากลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั@ ง และวรรณกรรมสินไซช่วยให้คนรุ่นใหม่ที�ได้

ฟังไดคิ้ดไดเ้ห็นคาํสอนจากวรรณกรรมสินไซที�วา่ “ทุกสิ�งทุกอย่างเกิดขึ@นไดห้ากเรากตญั�ู มุ่งมั�น

ทาํความดี”” 

<) วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีของคนในชุมชน  

โดยผูใ้หข้อ้มูลหลกัมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชน 

วดั โรงเรียน ใกลชิ้ดกนัมากขึ@น เด็ก ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ใกลชิ้ดกนัมากขึ@น วรรณกรรมสินไซ เป็นตวัเชื�อม

ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ชุมชนกลบักลายเป็นชุมชนเขม้แข็ง ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนดีขึ@น

โดยเฉพาะในงานบุญ ประเพณีต่างๆทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจกนั พบปะพูดคุยกนัเรื�องวรรณกรรม

สินไซ  

?) วรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีจุดมุ่งหมายในการนาํไปใช ้

โดยผูอ้าํนวยการสํานกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น กล่าววา่ “ในอดีต

น่าจะเป็นวรรณกรรมที�ใชเ้พื�อสอนธรรมะ เป็นกุศโลบายของคนสมยัก่อน เพื�อขดัเกลาสังคม หรือ

การเถลิงอาํนาจของกษตัริย์ หรือนําไปสอนสั�งชาวบ้านตามหลักพระพุทธศาสนา ในปัจจุบัน 

นาํมาใชเ้ป็นระเบียบแบบแผน กรอบปฏิบติัในสังคม ให้คนไดต้ระหนกัในความดี ความชั�ว และใน

แง่ของศิลปะ มีการนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการสร้างสรรคง์านศิลปะในแขนงอื�นๆ” 
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�) วรรณกรรมสินไซทาํใหว้ดัมีบทบาททางสังคมมากขึ@น  

บทบาทในชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น วดัไชยศรีมี ทาํให้ชุมชนมีคุณค่าในตวัเอง

มากขึ@น เนื�องดว้ยมีกิจกรรมหรือโครงการที�เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซอยูเ่ป็นประจาํเป็นโอกาสให้

ชาวบา้นมารวมตวักนัมาช่วยกนั เช่นเดียวกบัวดัสนวนวารีพฒันา วดัสระบวัแกว้ จงัหวดัขอนแก่น 

และวดัโพธาราม จงัหวดัมหาสารคาม ส่วนที�วดัจกัรวาลภูมิพินิจ จงัหวดัร้อยเอ็ด วดัยงัไม่มีบทบาท

ชุมชนมากนัก เนื�องด้วยภาคส่วนต่างๆยงัไม่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสําคัญของ

วรรณกรรมสินไซเท่าที�ควร 

บทบาทในโรงเรียน โดยคุณครูมาลี เสาร์สิงห์ กล่าวว่า เนื�องดว้ยเรื� องราว

ของสินไซไปตรงกบัเอกลกัษณ์ของโรงเรียนบา้นสาวะถีวิทยาสรรพท์ ที�ว่า “กลา้หาญ กตญั�ู อยู่

อยา่งพอเพียง” และร่องรอยทางจิตรกรรมฝาผนงัในวดั สิ�งนี@ เป็นรูปธรรมชดัเจนนกัเรียนสามารถ

ศึกษาไดแ้ละเขา้ใจง่าย ทั@งจากการมองเห็น สัมผสั รับฟังทาํให้นกัเรียนเกิดความซาบซึ@ งในเรื�องราว

ความกล้าหาญ กตญั�ู ของสินไซ ตวัเอกในเรื�อง จึงมีกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยให้

นกัเรียนมาเรียนที�สิมที�วดัไชยศรีเป็นหลกัสูตรการศึกษาทอ้งถิ�น” 

และบทบาทในสังคมเมือง โดย ที�ปรึกษานายกเทศบาลนครขอนแก่น 

กล่าวถึงคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซว่า “ความงามและคุณค่าของวรรณกรรมสิน

ไซ คือ จุดเริ�มตน้ในการที�นาํวรรณกรรมเรื�องนี@มาปรับใช้เพื�อการพฒันาอตัลกัษณ์ และพฒันาคน

ขอนแก่น” 

สรุปจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัพบว่า ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นด้วยว่า

วรรณกรรมสินไซมีคุณค่าและความสําคัญเป็นอย่างยิ�ง โดยมีคุณค่าในด้านวรรณกรรม ด้าน

ศิลปกรรม และยงัมีศกัยภาพในการดึงดูดผูค้นทั@งในแง่ของการศึกษาหาความรู้ และการท่องเที�ยว 

ในเรื�องของความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซมีความสาํคญัในเรื�องของเนื@อหาที�สอดแทรกเรื�องราว

ของคุณธรรม จริยธรรม อยา่งดีเยี�ยม และปลุกจิตสํานึกให้แก่เยาวชนในชุมชน วรรณกรรมสินไซ

ช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีของคนในชุมชน วรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีจุดมุ่งหมายใน

การนําไปใช้ และวรรณกรรมสินไซทาํให้วดัมีบทบาททางสังคมมากขึ@ น ทั@ งบทบาทในชุมชน 

บทบาทในโรงเรียน และบทบาทในสังคมเมือง 

 

5.3.2 ประเด็นความคิดเห็นด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ 
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 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ ผูใ้ห้สัมภาษณ์มี

ความคิดเห็นหลากกหลายเกี�ยวกบัการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ โดยสามารถสรุปไดด้งันี@   

5.3.2.1 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการศึกษา 

ในประเด็นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการศึกษานั@น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกท่าน

เห็นดว้ยที�มีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซกบัการศึกษา และมีความคิดเห็นว่าเป็นเรื�องที�ดีมากที�มี

การนาํหลกัคุณธรรม จริยธรรม จากวรรณกรรมไปปรับใช้เป็นหลกัสูตรการศึกษาทอ้งถิ�น ซึ� งใน

เทศบาลเมือง จังหวัดขอนแก่นถือเป็นจังหวดันําร่อง และจะขยายผลในเทศบาลตําบลที� มี

วรรณกรรมสินไซเช่นเดียวกนั โดยคุณครูสมบูรณ์ พรหมจารย ์กล่าวถึงเรื�องนี@ วา่ “โรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครขอนแก่นมีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้บูรณาการกบัตวัอกัษรไทน้อย และ

จดัทาํหลกัสูตรสินไซศึกษาบูรณาการกบัการเรียนการสอนโดยใชเ้นื@อเรื�องในวรรณกรรมสินไซเป็น

การสอน เช่น ให้นักเรียนคน้หาศกัยภาพของตนเอง การแสดงละครตามแบบฉบบัของสินไซใช้

บทบาทสมมุติในการสอนเรื�อง การทาํงานเป็นทีมความสามคัคี ภาวะผูน้าํ บูรณาการกบัเหตุการณ์

ข่าวในปัจจุบนั เช่น ข่าวการฆ่ากนัตายของพี�น้องร่วมสายเลือด เราก็จะสอนในเรื�องของความรัก 

ความสามคัคีของพี�น้องร่วมสายเลือดระหว่างสินไซ สีโห สังข์ เป็นตน้” ทั@งนี@ จากการสัมภาษณ์

คุณครูสมบูรณ์ พรหมจารย ์ยงักล่าวเสริมอีกวา่ “การพานกัเรียนออกไปเรียนรู้ยงัสถานที�ที�มีร่องรอย

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ตามวดัใกลเ้คียงอยา่งเช่น วดัไชยศรี วดัสนวนวารี (บา้นหวัหนอง) วดั

สระบวัแกว้ (บา้นวงัคูณ)ทาํใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ศิลปะแบบอีสาน เกิดจินตนาการ ซึ� งต่อไปจะมีการ

ขยายพื@นที�ไปยงัวดัจงัหวดัใกลเ้คียงที�มีภาพจิตกรรมสินไซ เช่น วดัโพธาราม ที�ตาํบลดงบงั”  

เช่นเดียวกบั คุณครูมาลี เสาร์สิงห์ กล่าวสอดคลอ้งกนัวา่ “การนาํวรรณกรรมสินไซ

มาใช้ในการศึกษาทอ้งถิ�นมีทั@งเรียนการสอนในห้องเรียน โดยคุณครูจะให้เขาอ่านเนื@อเรื�องและดู

ละครสินไซจากนั@นให้เขาวิเคราะห์เนื@อเรื� อง และเหตุผลของการกระทาํของตวัละครในเนื@อเรื�อง

ตอนนั@นๆ จากนั@นวิเคราะห์ตวัเองเพื�อปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั แต่ถา้เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียน ก็

จะมีการจัดกิจกรรมอาสาเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื�อสื� อความหมายให้นักท่องเที�ยวที�มาเยี�ยมชม

จิตรกรรมฝาผนงัที�วดัไชยศรี กิจกรรมนี@ เราจะให้นกัเรียนที�รักและก็มีจิตอาสามาอาสาเพื�อเขา้ร่วม

โครงการ โดยหลกัสูตรนี@ เราจะใหน้กัเรียนชั@นมธัยมศึกษาปีที� 1 และปีที� 4 ไดเ้รียน” 

ส่วนในจังหวดัมหาสารคาม จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวดัโพธาราม จังหวดั

มหาสารคาม กล่าวว่า “ที�วดัได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) ในการจดัทาํโครงการสืบสานตาํนานหนงัปะโมทยั โดยนาํฮูปแตม้สินไซจากสิมวดั 
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มาบอกเล่าผา่นหนงัปะโมทยั ร่วมมือกบัจากโรงเรียนดงบงัพิสัยนวการนุสรณ์ และคณะเพชรอีสาน 

ใหเ้ยาวชนในชุมชนเขา้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ และเชิญพอ่ครูแม่ครูหนงัปะโมทยัในหมู่บา้น 

มาสืบสานภูมิปัญญาให้เด็กๆ มีการสอนเชิดและแกะตวัหนงั สอนร้องลาํเตย้ หมอลาํและลาํล่อง

ประกอบการแสดง” 

และจากการสัมภาษณ์เจา้อาวาสวดัจกัรวาลภูมิพิจ จงัหวดัร้อยเอ็ด ในดา้นการปรับ

ใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการศึกษายงัไม่ปรากฏเห็น ทั@งในเจา้อาวาส กล่าววา่ “เห็นดว้ยอยา่งยิ�งหาก

จะมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการศึกษา แต่ ณ ปัจจุบนัที�วดัไม่มีการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซในดา้นนี@  และยงัขาดความร่วมมือหลายส่วน”สรุปจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัพบวา่ ผูใ้ห้

สัมภาษณ์เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการศึกษา ทั@งนี@ จะเห็นวา่การปรับใช้

ไปไปในลกัษณะของการเชื�อมโยงวรรณกรรมสินไซ กบัร่องรอยทางศิลปกรรมที�ปรากฏเป็นภาพ

จิตรกรรมฝาผนังในวดั และบูรณาการกับสิ� งที�พื@นที�นั@ นๆมีอยู่ เช่น วรรณกรรมสินไซกับภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรี บูรณาการกบัตวัอกัษรไทนอ้ย ที�จงัหวดัขอนแก่น หรือ วรรณกรรมสิน

ไซกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัโพธาราม บูรณาการกบัการเชิดหุ่นหนงัประโมทยั เป็นตน้ 

5.3.2.2 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการแสดง 

ในประเด็นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการแสดงนั@น ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัทุกท่าน

เห็นดว้ยที�มีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการแสดง และมีความคิดเห็นวา่ วรรณกรรมสินไซ

กบัการแสดงเป็นของคู่กนัมาตั@งแต่สมยัอดีตจนในปัจจุบนั เช่น การแสดงหมอลาํ โดยคณะหมอลาํ

จะมีกลอนลําเรื� องสินไซ เป็นต้น การแสดงหนังประโมทัยหรือเชิดหุ่นอีสานก็จะนําเรื� อง

วรรณกรรมสินไซไปแสดง โดยปราชญ์ชาวบ้านบ้านดงบงั คุณคาสําลี คาํมาก กล่าวเสริมใน

ประเด็นนี@ ว่า “เหตุผลที�เลือกวรรณกรรมสินไซมาเชิดหุ่นอีสาน เพราะวา่ เนื@อหาของวรรณกรรม

สินไซมีการสอดแทรกหลกัคาํสอนไวม้ากมาย มีการผจญภยั ทั@งสนุกสนานดว้ย ชุดการแต่งกายก็

แกะหนงัไม่ยาก เพราะตวัละครก็แต่งกายตามประเพณีชาวอีสาน และที�สําคญัคือ ชาวบา้นก็ไดรั้บ

ความสนุกสานานเตม็ที� เพราะรู้จกัวรรณกรรมนิทานเรื�องนี@ ดีอยูแ่ลว้”  

5.3.2.3 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง 

ในประเด็นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซด้านการพฒันาอตัลักษณ์เมืองนั@น ผูใ้ห้

ขอ้มูลสาํคญัทุกท่านเห็นดว้ยที�มีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง และมี

ความคิดเห็นวา่ หากมีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นการพฒันาอตัลกัษณ์เมืองไดใ้นจงัหวดั

อื�นๆนอกจากจงัหวดัขอนแก่น จะเป็นเรื�องที�ดีมาก แต่ทั@งนี@ จะตอ้งอาศยัการผลกัดนันโยบายของ
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ผูป้กครองเมืองที�จะเห็นดีเห็นงามดว้ย โดยจากการสัมภาษณ์ ที�ปรึกษานายกเทศบาลนครขอนแก่น 

กล่าวว่า “เรื� องนโยบายของผูมี้อาํนาจในการปกครองเป็นเรื�องสําคญัมาก หากผูป้กครองมีความ

สนใจ ให้ความสําคญักบัเรื�องวฒันธรรมก็มีความเป็นไปไดที้�จงัหวดัอื�นๆที�มีวรรณกรรมสินไซ จะ

นาํไปปรับใชอ้ยา่งเช่นจงัหวดัขอนแก่น” 

และความคิดเห็นเพิ�มเติมที�น่าสนใจในประเด็นนี@ คือ ประธานชมรมอาสาสมคัร

ทอ้งถิ�นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม กล่าวว่า “ในความคิดเห็นส่วนตวั ก็อยากให้

ตาํบลของตวัเองนาํเอารูปแบบความคิด ตวัอยา่งเทศบาลเมืองขอนแก่น มาปรับใชใ้นตาํบลหวัหนอง

ดว้ยเช่นกนั” 

สรุปจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสําคญัพบวา่ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง ทั@งนี@ จะตอ้งผลกัดนันโยบายจากผูป้กครอง

เมือง และอาศยัความร่วมมือจากเครือข่ายทางวฒันธรรมในการร่วมกนัคิด ร่วมกนัสร้างอตัลกัษณ์

ของเมือง 

5.3.2.4 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นงานประเพณี 

ในประเด็นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นงานประเพณี ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัร้อยละ 

80 มีเห็นด้วยที�มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณี โดยเห็นว่าควรปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเขา้กบักิจกรรมประเพณีของอีสาน เช่น ประเพณีบุญขา้วจี� ประเพณีแห่สงกรานต ์

ประเพณีบุญบั@งไฟ บุญผเวส เป็นตน้ ซึ� งจากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเสนอวา่อยากให้มีการนาํ

ประเพณีบุญขา้วจี� ที�วดัไชยศรี ซึ� งมีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชแ้ละไดรั้บความนิยมในวง

กวา้งแลว้ในปัจจุบนัไปบรรจุในปฎิทินการท่องเทียวบุญประเพณีของการท่องเที�ยวแห่งประเทศ

ไทย เพื�อใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งแพร่หลายมากขึ@น  

และความคิดเห็นที�สําคญัในประเด็นนี@ ไดแ้ก่ ที�ปรึกษานายเทศมนตรีเทศบาลนคร

ขอนแก่น ที�กล่าวว่า “การนาํสินไซมาอยู่ในขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ เมื�อปี 2557 โดย

เน้นที�เนื@อหาของสินไซเป็นหลกัประกอบกบัประติมากรรมทรายสินไซเพื�อให้คนสนใจมากขึ@น 

อย่างนอ้ยก็เป็นจุดที�คนสามารถถ่ายรูปและแชร์ เป็นการประชาสัมพนัธ์อีกทางหนึ� ง โดยปกติงาน

ประเพณีสงกรานตข์องขอนแก่นก็จะมีถนนขา้วเหนียวมีดนตรี เราจึงสร้างตรงศาลหลกัเมืองให้เป็น

จุดของวฒันธรรม โดยใหสิ้นไซเป็นสาระสาํคญัตรงจุดนั@นมี ประติมากรรมทราย มีการเตน้บลัเล่สิน

ไซประกอบเพลง ซึ� งผลการจดังานมองว่าประสบความสําเร็จ เพราะสามารถตรึงคนดูไวไ้ด ้แขกผู ้
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หลกัผูใ้หญ่ให้ความสนใจ อยา่งผูว้า่ราชการจงัหวดั นายกเทศมนตรี หรือ ผูอ้าํนวยการ ททท. ตั@งใจ

วา่ปีแรกเราจะทาํใหค้นเห็นก่อนปีถดัไปเราจะสื�อใหค้นเขา้ใจวรรณกรรมสินไซใหม้ากขึ@นกวา่นี@ ” 

5.3.2.5 การปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการท่องเที�ยว 

ประเด็นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซด้านการท่องเที�ยวนั@น ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุก

ท่านเห็นดว้ยที�มีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซดา้นการท่องเที�ยว และความคิดเห็นทีน่าสนใจ คือ 

เจา้อาวาสวดัไชยศรี กล่าววา่ “การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว เห็นวา่เป็นเรื�อง

ที�ดี  หากใช้การท่องเที�ยวเขา้มามีส่วนช่วยในการฟื@ นฟูจิตสํานักรักของชุมชน ของเยาวชน แต่

ประเด็นหลกัคือ กระบวนการในการฟื@ นฟู เพราะในขณะนี@ยงัขาดการประสานงานที�ดี วรรณกรรม

สินไซไม่ไดมี้แค่ที�วดัไชยศรีที�เดียว ที�วดัสนวนวารีพฒันา วดัสระบวัแกว้ก็มี วดัโพธาราม ที�จงัหวดั

มหาสารคามก็มี ที�ร้อยเอ็ดก็มี และเห็นวา่ทุกทีมีการนาํไปปรับใช้หมด ขึ@นอยูแ่ต่ว่าจะนาํเสนอดว้ย

วิธีการไหน อยา่งวดัไชยศรีเราก็มีหมอลาํสินไซ วดัสนวนวารีพฒันาเขาทาํคดัลอกฮูปแตม้  วดัโพ

ธารามที�มหาสารคามเขา้มีหนงัปะโมทยัสินไซ แตกต่างกนัไป แต่สิ�งหนึ�งที�ทุกที�มีเหมือนกนัคือ ฮู

ปแต้ม จิตรกรรมฝาผนังที�อยู่ในโบสถ์ในสิม ทีนี@ ก็ต้องดูว่ากระบวนการควรจะเป็นอย่างไร ?” 

สอดคล้องกบัและผูอ้าํนวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานจงัหวดัขอนแก่น กล่าว

เสริมในประเด็นเดียวกันนี@ ว่า “การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ทาํไดแ้น่นอน แต่กระบวนการบริหารจดัการเป็นเรื�องสาํคญั เพราะการท่องเที�ยวรูปแบบ

นี@ เป็นการท่องเที�ยวที�น่าจะเนน้ไปที�การเรียนรู้ทางวฒันธรรม แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์

น่าสนใจในการนาํมาบูรณาการปรับใช”้ 

 

5.3.3 ประเด็นความคิดเห็นด้านการพฒันาหรือการจัดกจิกรรมการท่องเที�ยว 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ผูใ้ห้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า การพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวสิ�งสําคญัอนัดบัแรก คือ 

จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากคนในชุมชนเสียก่อน จากนั@นกระบวนการต่อไปจะเกิดขึ@นไดด้ว้ยการ

อาศยัความร่วมมือของคนในชุมชน และจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านสามารถแยก

ออกเป็น 2 ประเด็น ดงัต่อไปนี@  

5.3.3.1 การพฒันาการท่องเที�ยว 

ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญทุกท่านมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนาการ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนตอ้งใช้ความระมดัระวงัเป็นอย่างมาก เนื�องจากชุมชนในภาคอีสานส่วน
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ใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม ชาวบา้นส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั คือ การทาํเกษตรกรรมอยู่ หากมีการ

พฒันาการท่องเที�ยวใหเ้กิดขึ@นในพื@นที�ชุมชนใครจะเขา้มารับหนา้ที�ตรงนี@  ดงันั@นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงและ

ใหค้วามสําคญัเป็นอนัดบัแรกคือ ความคิดเห็นของคนในชุมชน รวมทั@งตอ้งคาํนึงถึงการสนบัสนุน

ของหน่วยงานส่วนทอ้งถิ�นวา่มีการสนบัสนุนมากน้อยเพียงใด มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งคน

ในชุมชนหรือระหว่างชุมชนหรือไม่ และมีความคิดเห็นตรงกนัว่าหน่วยงานด้านการศึกษา เช่น 

โรงเรียน มหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานสาํคญัที�เขา้มามีส่วนช่วยในการส่งเสริมการให้ความรู้หรือเป็น

พี�เลี@ยงใหก้บัชุมชน และอยากให้ใชก้ารท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการสร้างความตระหนกัให้คนใน

ชุมชนเห็นค่า เกิดความรัด หวงแหนวฒันธรรมของตนเอง สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ@นในชุมชน 

เกิดเวทีการพูดคุยกนัของคนในชุมชน ทาํให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ� งจากการ

สมัภาษณ์มีความคิดเห็นที�น่าสนใจ เช่น 

ผูอ้าํนวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานขอนแก่น กล่าววา่ “จากการลง

พื@นที�ทาํงานในภาคอีสาน คิดเห็นว่าการท่องเที�ยวเป็นยาแรง แรงมากสําหรับชุมชน หากชุมชนไม่

เขม้แขง็การท่องเที�ยวคือ เครื�องมือทาํลายชุมชนอยา่งดี แต่หากชุมชนเขม้แข็งการท่องเที�ยวก็จะเป็น

เครื�องมือในการกระตุน้เตือน ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมที�ดีให้อยู่กบัชุมชนไดอ้ย่าง

สมดุลและย ั�งยนื” 

ผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องวรรณกรรมสินไซ เสนอวา่ “ตอ้งมีการเขา้มาศึกษาบริบทของชุมชน

ก่อน เพื�อใหท้ราบวา่จะมีกระบวนการพฒันาอยา่งไร ที�จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตผูค้น

ในพื@นที�แหล่งท่องเที�ยว และตอ้งไม่เป็นการปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตของชุมชนจนเกิดการสูญเสียอตั

ลกัษณ์ เพราะหากเกิดการพฒันาจนเกินไปอาจกลายเป็นการทาํลายได ้และเห็นวา่ส่วนนี@ผูน้าํชุมชน

มีส่วนสาํคญัในการช่วยดูแลได”้ 

และนอกจากการการพฒันาดา้นกระบวนการแลว้ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัยงัเห็นว่าสิ�งที�

ตอ้งพฒันายงัมีอีกหลายอย่าง เช่น การพฒันาความสะอาดของที�อยู่อาศยัของชุมชนในพื@นที�แหล่ง

ท่องเที�ยวให้มีความปลอดภยั และความสะดวกเรื�องถนนหนทาง การพฒันาสภาพแวดล้อมให้มี

บรรยากาศของการตอ้นรับ การพฒันาให้คนในชุมชนเกิดการกระตุน้ ตื�นตวัเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการท่องเที�ยวของชุมชนซึ� งเป้าหมายของการพฒันาการท่องเที�ยวเพื�อให้คนทอ้งถิ�นสํานึก 

ตระหนกัถึงคุณค่าเห็นประโยชน์ของมรดกวฒันธรรมของตนเอง 

ดงันั@นสรุปไดว้า่ การพฒันาการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนที�สําคญัจะตอ้งไดรั้บความ

คิดเห็นจากชุมชนเสียก่อน และจะตอ้งมีกระบวนการพฒันาและจดัการที�ดี รวมถึงมีหน่วยงานที�คอย
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สนบัสนุนใหเ้กิดกระบวนการต่างๆ โดยใหชุ้มชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจการพฒันาชุมชนเพื�อการ

ท่องเที�ยว 

5.3.3.2 การจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั พบวา่ประเด็นการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ผูใ้ห้

ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นที�สอดคลอ้งกนั คือ การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนจะตอ้ง

คาํนึงถึงสถานที�เป็นสําคญั เพราะสถานที�ท่องเที�ยวในชุมชนอยู่ในวดั ซึ� งเป็นศาสนสถานอนัศกัดิ|

สิทธิ และเป็นแหล่งเคารพนบัถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชนการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งไม่

เป็นบ่อนทาํลายความเชื�อความศรัทธาของคนในชุมชน ไม่ขดัต่อประเพณี รวมถึงรูปแบบกิจกรรม

การท่องเที�ยวจะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อการสูญเสียสาระสําคญัของวรรณกรรมสินไซ และได้

เสนอความคิดเห็นที�น่าสนใจเกี�ยวกบัรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยววา่ การใชค้วามคิดสร้างสรรคม์า

บูรณาการเขา้กบักิจกรรมการท่องเที�ยวเป็นความคิดที�ดี เนื�องดว้ยทรัพยากรการท่องเที�ยวของชุมชน

คือ เรื�องที�เกี�ยวกบัศิลปกรรมอย่างวรรณกรรมและภาพจิตรกรรมฝาผนงั หรือวรรณกรรมและการ

แสดงหนงัประโมทยั และหมอลาํ ดงันั@นจึงมีความคิดเห็นตรงกนัว่า การสร้างสรรค์กิจกรรมโดย

การใช้ศิลปะเชิงสร้าสรรค์เขา้มาบูรณาเป็นเรื�องที�น่าสนใจ ดงัความคิดเห็นของ ผูอ้าํนวยการการ

ท่องเที�ยวแงประเทศไทย สํานกังานขอนแก่นที�วา่ แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์น่าสนใจใน

การนาํมาบูรณาการปรับใช ้ซึ� งสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่านอื�นๆ เช่น คุณครู

มาลี เสาร์สิงห์ กล่าวว่า “การใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปร่วมด้วยในการสร้างกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว เช่น เรื� องการลอกลายจิตรกรรมสินไซ การสร้างวรรณกรรมสินไซในฉบบัการ์ตูนเพื�อ

เขา้ถึงกลุ่มเยาวชน หรือเด็ก ให้เขา้ใจเรื�องราวของวรรณกรรมสินไซมากขึ@น การสร้างเกมส์สินไซ

เพื�อให้เด็กได้เล่นโดยใส่คุณสมบติัของตวัละครและมีการเก็บแต้มคะแนนสะสมความดีความ

กตญั�ู และกลา้หาญ” 

และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น กล่าวว่า  “กิจกรรมน่าจะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง

นกัท่องเที�ยวและชุมชนมากกว่านี@  โดยกิจกรรมจะตอ้งมีเนื@อหาในส่วนของความรู้ประวติัศาสตร์ 

ความเป็นมาของวรรณกรรมสินไซ ความสนุกสานเขา้ถึงและก็เขา้ใจ เช่น สื�อวรรณกรรมผา่นหนงั

ประโมทัย ผ่านหมอลํา และสุดท้ายกิจกรรมต้องทําให้เกิดความลึกซึ@ งในวรรณกรรมสินไซ 

ยกตวัอยา่งกิจกรรม เช่น การเล่านิทานสินไซสาํหรับเด็ก การวาดรูปลอกลายจิตรกรรมฝาผนงั”  

ดงันั@นจึงสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการท่องเที�ยว สิ� งสําคญัจะตอ้งคาํนึงถึงเรื� อง

สถานที�ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชุมชนแลว้ ยงัตอ้งให้ความสําคญักบัการรักษาเนื@อหาสาระสําคญั
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ของวรณกรรมสินไซ และกิจกรรมการท่องเที�ยวควรเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนกัท่องเที�ยวและ

ชุมชนใหม้ากขึ@น โดยนาํเสนอการใชค้วามคิดสร้างสรรคเ์ขา้มาบูรณาการปรับใช ้รวมถึงความรู้ทาง

ประวติัศาสาตร์ ความเป็นมาและเนื@อหาสาระของวรรณกรรมสินไซ เพื�อนกัท่องเที�ยวจะไดรั้บทั@ง

ความสนุกสนาน เขา้ใจและเขา้ถึงวรรณกรรมสินไซอีกดว้ย 

 

5.3.4 ประเด็นความคิดเห็นด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นวา่ เรื�องแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยวควรเริ�มที�ทาํ

ความเขา้ใจและให้ความรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และเรื�องผลกระทบทั@งทางบวก และทางลบแก่

ชุมชนก่อนแลว้จึงมีการสร้างแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว โดยความร่วมมือกนั

ระหวา่งชุมชน หน่วยงานสนบัสนุน และนกัท่องเที�ยว ทั@งนี@ เพื�อเป็นการป้องกนัผลกระทบซึ� งอาจจะ

เกิดขึ@นจากการท่องเที�ยว และผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัยงัมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ การท่องเที�ยว

สร้างผลกระทบกบัชุมชนในทางบวกมากกวา่ทางลบ แต่ทั@งนี@ ยงัขึ@นอยูก่บักระบวนการจดัการที�ดี มี

แนวทางในการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ประเด็นที�ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัให้ความสนใจคือ 

เรื�องของการสร้างแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสิน

ไซ การสร้างขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั รวมถึงการแจง้หรือประสานงานกบั

ชุมชนก่อนการท่องเที�ยว การคาํนึงถึงความเหมาะสมของจาํนวนนกัท่องเที�ยวในแต่ละห้วงเวลา ซึ� ง

มีรายละเอียดดงันี@  

5.3.4.1 การสร้างแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัว่า ควรมีการจดัอบรม

มัคคุเทศก์ท้องถิ�นสําหรับการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ เพื�อให้ความรู้ที� ถูกต้อง เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซ หรือจดัโครงการสืบสานความรู้วรรณกรรมสินไซจากปราชญ์ชาวบา้นให้แก่

เยาวชนในทอ้งถิ�น และมีการจดัทาํคู่มือการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซฉบบันกัท่องเที�ยว ดงัความ

คิดเห็นของเยาวชนตน้กลา้สินไซที�กล่าววา่ “อยากให้มีมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�นเพราะบางชุมชนเวลามีคน

มาท่องเที�ยวจะไม่มีคนให้ขอ้มูล ไปก็พบแต่พระ แต่ว่าตอนนี@ คนในชุมชนเองยงัไม่มีใครเขา้มา

รับผดิชอบโดยตรง” 

5.3.4.2 การสร้างขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ควรมีการจดัทาํป้ายขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติัไว้
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อย่างชัดเจน  เช่น ห้ามใช้แฟลตถ่ายภาพ ห้ามเขา้ไปในสิม หรือแมแ้ต่การแต่งกาย และขอความ

ร่วมมือไปยงับริษทัทวัร์หรือผูจ้ดัโปรแกรมเพื�อให้ขอ้มูลเบื@องตน้แก่นกัท่องเที�ยว และเพื�อจะไดรู้้วา่

ขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดัของการท่องเที�ยวรูปแบบนี@ เป็นอยา่งไร 

5.3.4.3 การแจง้หรือประสานงานกับชุมชนล่วงหน้า ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทุกท่านม

ความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ควรมีการจดัทาํเอกสารขอ้มูลผูติ้ดต่อทางชุมชนให้กบัหน่วยงานที�มี

ความเกี�ยวขอ้ง เพื�อนกัท่องเที�ยวที�สนใจเดินทางท่องเที�ยวจะไดป้ระสานงานถูก แต่หากชุมชนไม่มี

ผูรั้บผิดชอบโดยตรง ให้ขอความร่วมมือกบัหน่วยงานด้านการท่องเที�ยว เช่นการท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทยสํานักงานขอนแก่น เป็นผูป้ระสานงานให้ และมีการจัดทาํข้อมูลสําหรับบริษัท

ท่องเที�ยวบริษทัทวัร์หรือผูจ้ดัโปรแกรมเพื�อความเขา้ใจและทราบว่ารูปแบบการท่องเที�ยวควรจะ

เป็นไปในลกัษณะใด 

5.3.4.4 การคาํนึงถึงความเหมาะสมของจาํนวนนกัท่องเที�ยวในแต่ละห้วงเวลา ผูใ้ห้

ขอ้มูลสําคญัทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ช่วงเวลาของการท่องเที�ยวในชุมชนเป็นเรื�อง

สําคญัมาก เนื�องดว้ยชุมชนมีอาชีพหลกัคือการทาํเกษตรกรรม ดงันั@นช่วงฤดูฝน หรือฤดูทาํนาก็จะ

ไม่มีเวลามาต้อนรับขบัสู้นักท่องเที�ยวได้อย่างเต็มที� ทั@ งยงัจะทาํให้เสียรายได้ ส่วนเรื�องจาํนวน

นกัท่องเที�ยวในแต่ละครั@ งเห็นวา่หากมากเกินไปจะไม่ส่งผลดีแก่นกัท่องเที�ยว เพราะการท่องเที�ยว

ลกัษณะนี@จะตอ้งอาศยัการฟัง หากนกัท่องเที�ยวมากเกินไปอาจทาํให้ไดรั้บความรู้ไม่ครบถว้น และ

คิดวา่เป็นการท่องเที�ยวที�เนน้การเรียนรู้วฒันธรรมที�เนน้การศึกษา ดงันั@นรูปแบบการท่องเที�ยวควร

จะพฒันาไปในทางนั@นมากกวา่ แต่ก็ตอ้งขึ@นอยูก่บัขอ้ตกลงของชุมชน 

ดงันั@นสรุปไดว้า่ หากมีการท่องเที�ยวที�เป็นรูปธรรมเกิดขึ@น ควรเริ�มที�ทาํความเขา้ใจและให้

ความรู้เกี�ยวกบัผลกระทบทั@งทางบวกและทางลบของการท่องเที�ยว ใหแ้ก่ชุมชนทราบก่อน แลว้จึงมี

การสร้างแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว คนในชุมชนก็จะมีการรับรู้มากขึ@น มี

ความรู้ความเขา้ใจเพิ�มขึ@น การเตรียมความพร้อมก็จะมากตามไปดว้ย โดยแนวทางในการป้องกนั

ผลกระทบจากการท่องเที�ยวจะเกิดขึ@นไดจ้ากความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน หน่วยงานสนบัสนุน 

และนกัท่องเที�ยว  

 

5.3.5 ประเด็นความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัในดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ผูใ้ห้

สัมภาษณ์มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า ตอ้งเริ�มจากหน่วยงานสนบัสนุนมีการพูดคุยทาํ
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ความเขา้ใจ หาขอ้ตกลงร่วมกนั และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วมถือเป็นหวัใจสําคญั

ในการพฒันาการท่องเที�ยว ตั@งแต่กระบวนการเลือกที�จะทาํหรือไม่ทาํ การวางแผน การตดัสินใจ 

และเห็นวา่เรื�องการรับผลประโยชน์เป็นเรื�องที�สําคญัและอ่อนไหวมาก หากไม่มีการจดัการที�ดีนะ

ชุมชนอาจเกิดความแตกแยกได ้โดยตอ้งทาํให้ชุมชนเห็นผลประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการเขา้มามี

ส่วนร่วมในกระบวนการก่อน เมื�อเกิดการเรียนรู้ ชุมชนจะเขา้ใจและยินดีเขา้มาเป็นส่วนหนึ� งใน

กระบวนการ  

ประธานสโมสรนกัเขียนภาคอีสาน กล่าววา่ “ก่อนอื�นเลยตอ้งหาเจา้ภาพให้กบักระบวนการ

นี@ ก่อน เพื�อที�จะประสานให้เกิดความร่วมมือเชิญหน่วยงานที�เกี�ยว จุดประสงคข์องงานนี@ น่าจะเพื�อ

การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืนหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา การท่อ

เที�ยวแห่งงประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�น สมาคมธุรกิจท่องเที�ยว

โรงแรม สื�อ นักเขียน” ซึ� งสอดคล้องกบัผูเ้ชียวชาญด้านวรรณกรรมสินไซ ที�ว่า“การส่งเสริมให้

ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วม หน่วยงานเองจะตอ้งเขา้ไปเรียนรู้ร่วมกบัชุมชนก่อน ทาํให้ชุมชนเกิดความ

ภาคภูมิใจวา่ตนเองไดท้าํในสิ�งที�ถูกที�ดีแลว้ หน่วยงานจึงเขา้ไปในลกัษณะของการดูแล แสดงความ

คิดเห็นบา้ง ช่วยใหชุ้มชนไดเ้กิดการปรับตวั”  

 ทั@งนี@ เห็นวา่กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ที�สําคญัไดแ้ก่ 

คนในชุมชนเอง วดั อาจจะเป็นเจา้อาวาสหรือผูป้ระสานงานของวดั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั@งภาครัฐ

และเอกชน และที�ขาดไม่ได ้คือ มคัคุเทศก์ ผูสื้�อความหมาย หรือตวัแทนจากบริษทัทวัร์ จะตอ้งมี

การพูดคุยกนั โดยสามารถอธิบายไดด้งันี@  

5.3.5.1 ภาคชุมชน ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัมีความคิดเห็นตรงกันว่า การเริ� มต้นของ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวของชุมชน ตอ้งเริ�มที�ชุมชน แต่หากมองในทาง

ปฏิบติัชุมชนไม่สามารถสร้างกระบวนการเหล่านี@ ขึ@นเองไดเ้พียงลาํพงั ตอ้งอาศยัการช่วยเหลือจาก

หน่วยงานสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น 

มหาวิทยาลยัใกลเ้คียงในจงัหวดั องค์การบริหารส่วนตาํบล หรือหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ และ

จากการสัมภาษณ์พบว่า สิ� งที�ชุมชนยงัขาดคือ ความรู้เกี�ยวกับการจดัการการท่องเที�ยว ความรู้

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และดา้นงบประมาณ 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญักล่าวว่า “ชุมชนควรมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ�ง เพราะมีกลุ่มคน 

หรือหน่วยงานนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชห้ลายส่วน อยา่งชุมชนสาวะถีจะมีการนาํไปปรับใช้
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เป็นหมอลาํสินไซ แต่หากมีการท่องเที�ยวแบบมีส่วนร่วมก็ควรจะมีงบประมาณในการสนบัสนุนใน

การดูแลแหล่งท่องเที�ยว และตอ้งมีการทาํความเขา้ใจกบัชุมชน ใหชุ้มชนเกิดความพร้อมดว้ย” 

5.3.5.2 วดั หรือตวัแทนวดั ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัมีความคิดเห็นตรงกันว่า วดัเป็น

หน่วยงานหลกัในการทาํให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เนื�องดว้ยวดัเป็นที�เคารพ ศรัทราของคนใน

ชุมชน วดัยงัเป็นสถานที�ที�มีทรัพยากรการท่องเที�ยวที�สาํคญัอยา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ และวดั

ยงัสามารถเป็นสถานที�ที�ใชป้ระกอบกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว ยกตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดัคือ 

วดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น วดันอกจากจะเป็นศาสนสถานที�เคารพของชุมชน 

วดัไชยศรียงัเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นสถานที�ที�ใช้ประกอบกิจกรรมงานประเพณีสําคญั เช่น งาน

บุญขา้วจี� งานบุญสงกรานต ์และงานบุญผเวส และในจงัหวดัมหาสารคาม ที�บา้นดงบงั วดัโพธาราม 

ก็เป็นสถานที�ที�ใชป้ระกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการเชิดหุ่นอีสาน กิจกรรมที�หน่วยงานต่างๆ

ใหก้ารสนบัสนุน ทั@งนี@จากการสัมภาษณ์พบวา่ เหตุผลที�กิจกรรมทางการท่องเที�ยว หรือกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆเกิดขึ@นที�วดั มีเหตุผลอยู ่3 ประการ คือ 1.วดัเป็นศูนยร์วมของคนในชุมชน 2. วดัเป็น

แหล่งเรียนรู้ใหท้ั@งเด็กและผูใ้หญ่ และ 3. วดัมีสิมซึ�งมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ที�เป็นองค์ประกอบ

สาํคญัในการทาํกิจกรรมดงักล่าว 

โดยผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเจา้อาวาสวดัไชยศรี บา้นสาวะถี กล่าววา่ “วดัไชยศรี บอกก่อน

เลยวา่เราไม่ไดอ้ยากเป็นแหล่งท่องเที�ยว ตั@งแต่แรกเริ�มเราพฒันาเพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ จากนั@นชุมชน

เรามีความเขม้แข็ง เพราะคนในชุมชนนี@ มีส่วนร่วม เขาไดป้ระโยชน์จากการเขา้มามีส่วนร่วมเขา้ก็

อยากมา อยากลงมือทาํ เห็นคุณค่าค่าของสิ� งทาํ จากนั@ นคนอื�นก็มาเห็น สนใจ ก็ค่อยเกิดการ

ท่องเที�ยวตามมา การท่องเที�ยวที�นี@ จึงไม่เหมือนทั�วไป เพราะให้การเรียนรู้เป็นหลกั การท่องเที�ยว

เป็นผลพลอยได”้ 

5.3.5.3 หน่วยงานภาครัฐ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ การเริ�มตน้ของ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยวของชุมชน จาํเป็นต้องมีหน่วยงานเข้ามา

สนบัสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ� งหน่วยงานที�มีความสําคญัอยา่งมากคือ มหาวิทยาลยั และการ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น ที�มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบกลุ่มจงัหวดัขอนแก่น 

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ ควรให้ความรู้เรื�องการจดัการการท่องเที�ยวและทาํให้ชุมชน

เห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วม เพราะชุมชนอื�นๆที�อยู่ห่างไกลหน่วยงานสนับสนุน 

อยา่งเช่น ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนหวัหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ ยงัไม่

มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเกิดขึ@ น ซึ� งเห็นว่ามีเพียงชุมชนบ้านสาวะถี ทีเริ� มมี
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กระบวนการเหล่านี@ เกิดขึ@นบา้งแลว้ ทั@งนี@ เนื�องจากชุมชนบา้นสาวะถี มีมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นพี�

เลี@ ยง มีนกัวิชาการเขา้มาทาํการศึกษาร่วมกบัชุมชนอยูเ่สมอ และมีที�ตั@งอยูใ่กลห้น่วยงานสนบัสนุน 

จึงเป็นโอกาสที�ดีที�ทาํใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึ@น 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั มคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น กล่าวว่า “มหาวิทยาลยัจะเป็นหน่วยงาน

สาํคญัที�ใหค้วามรู้แก่ชุมชน โดยตอ้งเริ�มทาํใหชุ้มชนมีความรู้ ความเขา้ใจกบัวรรณกรรมสินไซก่อน

เป็นกระบวนการฟื@ นฟู จึงค่อยให้ความรู้ความเขา้ใจเรื�องการจดัการการท่องเที�ยว และกรมศิลปากร 

มีความสาํคญัดา้นการให้ความรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษแ์ละการจดัการดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั

แก่ชุมชน ไม่เพียงเท่านั@นกรมศิลปากรก็ตอ้งเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้ชุมชน

เขา้ไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา แกไ้ขปรับปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการอนุรักษนี์@ดว้ย” 

5.3.5.4 หน่วยงานภาคเอกชน ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นตรงกนัวา่ หน่วยงาน

ภาคเอกชนมีความสําคญัในแง่ของการส่งเสริมและสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกบัชุมชน มีโครงการ

สร้างสรรคเ์กิดขึ@นมากมายที�ที�ใหชุ้มชนเกิดการฟื@ นฟู สืบสาน และส่งต่อความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรม

สินไซ ยกตวัอย่างเช่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที�เข้ามาจดั

โครงการสืบสานตาํนานหนงัปะโมทยั โดยนาํฮูปแตม้สินไซ จากสิมวดัโพธาราม มาบอกเล่าผ่าน

หนังปะโมทยั ที�วดัโพธาราม บา้นดงบงั จงัหวดัมหาสารคาม โครงการจากสโมสรนักเขียนภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ทั@งนี@ กิจกรรมเหล่านี@ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในวงกวา้ง เพราะกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปที�เยาวชน โดยมีพ่อครู แม่ครู ผูสู้งอายุเป็นผู ้

ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชน และจากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนหนึ� งที�หน่วยงานภาคเอกชนมี

ความสาํคญัในการช่วยเหลือคือ ดา้นงบประมาณในการจดักิจกรรม 

ดงัจะเห็นไดว้า่กิจกรรมที�ทางภาคเอกชนเขา้มาดาํเนินการเป็นกิจกรรมทางดา้นการ

ส่งเสริมความรู้และการอนุรักษ์ สืบสานวฒันธรรมเป็นส่วนใหญ่ และไม่ใช่กิจกรรมทางการ

ท่องเที�ยวโดยตรง แต่จะสังเกตไดว้่า กิจกรรมดงักล่าวลว้นเป็นกิจกรรมที�สนบัสนุนและก่อให้เกิด

ประโยชน์ไม่ทางตรงก็ทางออ้มต่อการท่องเที�ยว 

 

5.3.6 ประเด็นความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 จากการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ผูใ้หส้ัมภาษณ์มีความ

คิดเห็นตรงกนัวา่ ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวควรจะมีการส่งเสริมในเรื�องดงัต่อไปนี@  
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5.3.6.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมี

ความคิดเห็นตรงกนัวา่ การส่งเสริมองคค์วามรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซเป็นเรื�องที�มีความจาํเป็น

อย่างยิ�ง เนื�องจากว่าการรับรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซยงัอยู่ในวงแคบสําหรับบุคคลทั�วไป 

และในขณะเดียวกันการรับรู้ของคนในชุมชนก็ค่อยๆจางหายไปตามเวลา ส่วนใหญ่ที� รู้จกัใน

ผูสู้งอาย ุส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่นอ้ยมากที�จะรู้จกั รวมทั@งแหล่งขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสิน

ไซส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบที�เขา้ถึงไดย้าก เห็นสมควรอย่างยิ�งในการส่งเสริมองค์ความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซที�ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย อยา่งเช่น วรรณกรรมสินไซฉบบัประชาชน ฉบบัเยาวชน 

เป็นตน้ ทั@งนี@ เพื�อคนทั�วไป และหน่วยงานต่างๆที�นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชจ้ะไดป้รับใชด้ว้ย

ความเขา้ใจและเห็นคุณค่าที�แทจ้ริงที�ซ่อนอยูใ่นวรรณกรรมสินไซ และที�สําคญัคือ มคัคุเทศก์หรือผู ้

สื�อความหมาย จะไดส่้งต่อขอ้มูลที�ถูกตอ้งและไม่สร้างความเสียหายต่อวรรณกรรมสินไซ 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั ที�ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวว่า 

“การใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ถือเป็นจุดบอดอยา่งหนึ�งในการพฒันาเพราะคนยงัไม่ค่อย

ให้ความสําคญั และมองวา่วรรณกรรมสินไซยงัเป็นเรื�องเฉพาะทอ้งถิ�น วรรณกรรมสินไซยงัไม่ใช่

เรื�องระดบัชาติหรือระดบัจงัหวดั คือมนัยงัไม่ใช่เรื�องของคนส่วนใหญ่ เพราะฉะนั@นเราคงตอ้งรอ

เวลา และมองว่าเรื�องของวฒันธรรมเป็นเรื�องเดียวกนักบัการปลูกตน้ไม ้ตอ้งค่อยๆให้ขอ้มูลค่อยๆ

รดนํ@ าพรวนดินไป มนัสร้างวนันี@ ไม่ใช่ว่ามนัจะโตเลยมนัตอ้งอาศยัเวลา เพื�อให้คนเกิดความสนใจ 

คนเริ�มรับรู้ เห็น และให้ความสําคญั และนาํไปต่อยอดต่อไป” ซึ� งสอดคล้องกบัประธานสโมสร

นกัเขียนภาคอีสานที�กล่าวว่า “การจะนาํวรรณกรรมสินไซไปต่อยอดปรับใชใ้นเรื�องใดก็ตาม ควร

จะเริ�มจากการทาํความเขา้ใจเนื@อหาจากขอ้มูลที�ถูกตอ้งเพื�อที�จะสามารถส่งต่อไดอ้ยา่งเขา้ใจ” 

5.3.6.2 ส่งเสริมการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมีความคิดเห็น

สอดคลอ้งกนัวา่ เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัการส่งเสริมใหชุ้มชนมีความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว 

เพราะความรู้จะทาํใหชุ้มชนมีความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และมองเห็นประโยชน์ใน

การใชก้ารท่องเที�ยวเพื�อการพฒันาชุมชน และเห็นวา่การเริ�มตน้จากชุมชนจะทาํใหชุ้มชนมีความ

เขม้แขง็ 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั กล่าววา่ “หน่วยงานดา้นการท่องเที�ยวควรจะเขา้มาเป็นพี�

เลี@ ยงในการให้ความรู้ แต่ก่อนอื�นก็ควรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันของเป้าหมายการพัฒนา 

สอบถามความคิดเห็นความตอ้งการของชุมชนก่อน และก็เริ�มกระบวนการร่วมกนั” 
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5.3.6.3 ส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษ ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นตรงกนั

วา่ เห็นดว้ยอยา่งยิ�งกบัการส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ดา้นการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

และมีความคิดเห็นวา่หน่วยงานที�สาํคญัดา้นการอนุรักษคื์อ กรมศิลปากรที�จะตอ้งให้ความรู้เกี�ยวกบั

การอนุรักษ์และการจดัการ ดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัแก่ชุมชน ขณะเดียวกนักรมศิลปากรก็

ตอ้งเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนใหชุ้มชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์

ดว้ย 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั กล่าวว่า “อยากให้หน่วยงานที�รับผิดชอบดา้นการดูแลรักษา

โบราณสถานให้ทาํการบาํรุงรักษาโดยคงสภาพเดิม หากมีการใชสี้อยากให้ทาํตามแบบดั@งเดิม และ

การดดัแปลงหรือแปลสภาพภาพใหเ้ป็นไปขอตกลงร่วมกนัตามวถีิชาวบา้น” 

5.3.6.4 ส่งเสริมดา้นการพฒันาชุมชนและกิจกรรมการท่องเที�ยว ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมี

ความคิดเห็นตรงกนัวา่ อนัดบัแรกควรมีการส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้เหมาะแก่การท่องเที�ยว มี

บรรยากาศของการต้อนรับ เช่น การปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน ภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม 

สถานที�จอดรถ ป้ายบอกเส้นทางเขา้ถึงชุมชน  รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

และส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมการท่องเที�ยว

ระหวา่งชุมชนให้เกิดการทาํงานและกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งชุมชนที�มีมรดกวฒันธรรมเหมือนกนั

เป็นการเชื�อมโยงวฒันธรรม 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญักล่าววา่ “อยากให้หน่วยงานต่างๆเขา้มาเป็นแม่งานในการจดั

กิจกรรมร่วมกนัเนน้การมีส่วนร่วมชุมชนกบันกัท่องเที�ยว เช่น วาดภาพจิตรกรรมฝาผนงั เล่านิทาน

สินไซ มีการนาํภาพตวัละคร นาํภาพในเรื�องไปเป็นสื�อ เป็นสัญลกัษณ์ ซึ� งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ

ตอ้งช่วยชุมชน” และยงัมีความคิดเห็นวา่ “อยากใหมี้การจดั กิจกรรมการท่องเที�ยวร่วมกบัช่วงที�มี

เทศกาลประเพณีประจาํปีของชุมชน เช่น งาน บุญ ขา้วจี� บุญผเวส ”  

โดยผูอ้าํนวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น กล่าวว่า “ใน

พื@นที�อีสานกิจกรรมการท่องเที�ยวจะเน้นเรื�องการเรียนรู้วฒันธรรม การท่องเที�ยวเชิงเรียนรู้อู่อารย

ธรรมอีสาน และปัจจุบนัมีอีกหนึ� งกลยุทธ์ คือ การสร้างประสบการณ์การท่องเที�ยว และแบ่งปัน

ประสบการณ์การท่องเที�ยว เพื�อบอกเล่าเรื� องราวของการเดินทางท่องเที�ยวให้เพื�อนๆได้รับรู้ได้

เขา้ถึงประสบการณ์ของเราและสามารถรวมแบ่งปันแลกเปลี�ยนกนัได”้ 

5.3.6.5 ส่งเสริมด้านงบประมาณ ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นในเรื� อง

งบประมาณสนบัสนุนวา่ งบประมาณเป็นสิ�งที�จาํเป็นสาํหรับชุมชน เนื�องดว้ยชุมชนมีอาชีพหลกัคือ
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การเกษตรเป็นส่วนใหญ่และไม่มีผูรั้บผดิชอบในการดูแลแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง หากมีงบประมาณ

สนบัสนุนก็เป็นเรื�องที�ดีและเห็นว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วน หน่วยงานทอ้งถิ�นที�มีความ

ใกล้ชิดควรให้การสนับสนุนงบประมาณทั@งด้านการพฒันาโดยเฉพาะโครงสร้างพื@นฐานการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์ เป็นตน้ รวมถึงงบประมาณในการดูแลรักษาอนุรักษภ์าพจิตรกรรมฝาผนงั 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญักล่าววา่ “เริ�มที�จงัหวดัก่อนควรให้ความสําคญัในเรื�องของการ

จดัทาํโครงสร้างพื@นฐานเพื�อเขา้ถึงพื@นที�ท่องเที�ยวชุมชนไดง่้ายขึ@น เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายบอกแหล่ง

ท่องเที�ยว องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�น (อบต-อบจ-เทศบาล) ในฐานะที�ใกล้ชิดชุมชนตอ้งมีการ

สนบัสนุนงบประมาณในการจดัโครงการต่างๆในชุมชน” 

5.3.6.6 ส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัมีความคิดเห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์เป็นเรื�องที�มีความจาํเป็นสํารับ

การท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ และเห็นตรงกนัวา่ วรรณกรรมสินไซยงัเป็นเรื�องที�จบัตอ้งไดย้าก มี

ลกัษณะเป็นนามธรรม แต่หากมีการส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์วรรณกรรมสินไซให้เป็นที�รู้จกั

ในวงกวา้งจะทาํใหว้รรณกรรมสินไซจบัตอ้งไดม้ากขึ@นโดยวิธีการในการประชาสัมพนัธ์ผูใ้ห้ขอ้มูล

สาํคญัเสนอวา่  

1) ก่อนอื�นตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจกบัคนที�จะใชก้ารประชาสัมพนัธ์ก่อน 

โดยแบ่งคนออกเป็น < กลุ่ม คือ ผูส่้งสาร  สาร และผูรั้บสาร คือตอ้งทราบก่อนวา่ทั@ง < กลุ่มนี@  คือ

ใคร ยกตวัอยา่ง ผูส่้งสารคือ นกัข่าว และไกด์ หรืออื�นๆใดจะตอ้งมีการจดัอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบั

สารทีเราจะสื�อออกไป คือ ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ มีอะไรบา้ง ที�มาความสําคญั เรื�องราว

ของวรรณกรรม แก่นสาระสาํคญั    

2) สาร รูปภาพ ภาพถ่าย ขอ้มูล คือ ตวัของสารนี@ก็สาํคญัมาก เพราะปัจจุบนั

มองว่าสารที�มีอยู่นั@นยงัไม่มีการสังเคราะห์แยกย่อยตามกลุ่ม คือ เป็นสารที�เสพยากมาก เขา้ใจยาก

เขา้ไม่ถึงคนบางกลุ่ม ยกตวัอยา่ง นกัเรียนก็ควรจะมีวรรณกรรมสินไซฉบบัการ์ตูน ฉบบัประชาชน

ทั�วไป และนี@ คือปัญหาที�มีอยูต่อนนี@ คือมีสารแต่สารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

3) ผูรั้บสาร ตอ้งทราบก่อนว่า ผูรั้บสารคือใคร ที�เห็นในปัจจุบนั คือกลุ่ม

นกัศึกษา ซึ� งมองวา่กลุ่มนี@ คือกลุ่มที�โดนบงัคบัให้ศึกษามากกวา่ จึงทาํให้เขาไม่ลึกซึ@ งไม่เขา้ใจ เรียบ

จบ เรื�องราวก็จบลืมหมด มนัไม่เกิดการต่อยอด 
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4) ตอ้งมีการวางแผนในการสื�อสาร แผนระยะสั@น โดยมองวา่สร้างการรับรู้

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซก่อนจะดีมากเพื�อให้เกิดการตื@นตวัอยากเรียนรู้ แผนระยะกลาง ทาํให้เกิด

การนาํไปปรับใชต่้อยอดความรู้ แผนระยะยาว ก็คือ การสร้างใหมี้ความต่อเนื�องไม่ขาดหายไป  

โดยผูใ้ห้ข้อมูลสําคญักล่าวว่า “เรื� องการประชาสัมพนัธ์ อยากให้มีการ

ส่งเสริมให้มากกว่านี@ เพื�อกระตุน้เตือนให้คนรู้จกัสินไซ รู้เรื�องราวของสินไซก็จะทาํให้เขารู้จกัการ

รักษาศีลไปในตวั มีคุณธรรม จริยธรรมมากขึ@ น” ซึ� งมคัคุเทศก์ท้องถิ�นเสนอว่า“สมาคมธุรกิจ

ท่องเที�ยวจงัหวดั ช่วยส่งเสริมเรื� องการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ สามารถทาํได้โดยการมีข้อมูล

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซแจกที�ล็อบบี@โรงแรม การขายโปรแกรมการท่องเที�ยวที�โรงแรม การใช้

เอกลกัษณ์ของวรรณกรรมสินไซมาตกแต่งหอ้งโรงแรม ออกแบบป้ายติดประชาสัมพนัธ์ในโรงแรม 

เป็นตน้” และประธานสโมสรนกัเขียนภาคอีสาน กล่าววา่ “กองทุนสนบัสนุนการสร้าเสริมสุขภาพ 

จะมีโครงการ < D ซึ� งประกอบไปดว้ย พื@นที�ดี ภูมปัญญาดี และสื�อดี โดยเขาจะใชพ้ื@นที�ของวดัไชย

ศรีที�มีศิลปะจิตรกรรมภาพวาดฝาผนงัเป็นภูมิปัญญาดี จะมาช่วยกนัสร้างสื�อที�ดีให้กบัพื@นที�ซึ� งเป็น

กิจกรรมที�น่าสนใจ และเหมาะกบัชุมชนการท่องเที�ยวสินไซเป็นอยา่ง 

 

5.3.7 ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

 ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสงเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นว่า การนาํวรรณกรรมไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม เป็นเรื� องน่ายินดีและตวัวรรณกรรมสินไซก็เป็นวรรณกรรมที�มีคุณค่า มีร่องรอยทาง

วฒันธรรม และที�สาํคญัคือศกัยภาพในการดึงดูดผูค้นใหเ้ขา้มาศึกษา เที�ยวชม ซึ� งสอดคลอ้งกบัความ

คิดเห็นของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  

เจา้อาวาสวดัไชยศรี กล่าววา่“วรรณกรรมนี@ มีคุณค่าในตวัเองอยูแ่ลว้ อยูที่�การบริหารจดัการ 

การต่อยอด ดึงจุดที�น่าสนใจออกมาให้ไดใ้นแต่ละชุมชน แต่ละจงัหวดั สิ�งที� ททท.ขอนแก่น ตอ้ง

เพิ�มเติมคือ การประสานงานระหวา่งชุมชนกบัชุมชนในแต่ละพื@นที�ในเส้นทางท่องเที�ยว ประสาน

ให้ดี ให้เข้าใจ และให้เข้ากบับริบทของความเป็นวดั เพราะ “การท่องเที�ยวที�เข้ามาและทาํเสีย

บรรยากาศของความเป็นวดัเราก็ไม่เอา” แต่หลกัการของการท่องเที�ยวแบบที�วา่มาเที�ยวเพื�อเรียนรู้ 

มาอยา่งสร้างสรรค ์แบบนี@ ตรงกบัความคิดของทางวดั ใครๆก็เป็นนกัท่องเที�ยวไดห้ากมีคุณสมบติั

แบบนี@” สอดคลอ้งกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั  
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ผูอ้าํนวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยสํานกังานขอนแก่น ที�วา่ “วรรณกรรม สามารถ

ดึงดูดความสนใจไดดี้มากในแง่ของการท่องเที�ยว เพราะวรรณกรรมทุกเรื�องจะเต็มไปดว้ยคุณค่า

ทางวฒันธรรมสูง ลึกซึ@ งน่าคน้หาติดตาม หากพูดถึงวรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมทอ้งถิ�นเรื�อง

หนึ�งที�ถูกหยบิหยกขึ@นมาเปิดประเด็นในเชิงการท่องเที�ยวโดยเฉพาะจงัหวดัขอนแก่น เพราะจงัหวดั

ขอนแก่นมีการนาํวรรณกรรมเรื�องนี@มาต่อยอดในการพฒันาดา้นต่าง เช่น เสาไฟประดบัเมือง โดย

การนาํตวัละครเอกของเรื�องอย่างสินไซ และสีโห มาทาํเป็นเสาไฟประดบัเมือง การนาํคุณสมบติั

ของตวัละครด้านคุณธรรม จริยธรรม ความกตญั�ู กล้าหาญ มาเป็นแนวทางในการพฒันาคน 

พฒันาเมือง หรือพฒันาจิตใจ จึงคิดวา่หากเป็นเช่นนี@ แลว้วรรณกรรมเรื�องนี@ ถือว่ามีศกัยภาพและมี

ความน่าสนใจในการที�จะนาํมาเป็นทุนทางวฒันธรรมในการต่อยอดดา้นการท่องเที�ยว” 

ซึ� งผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั เจ้าอาวาสวดัไชยศรี กล่าวว่า “เมื�อก่อนมองว่ามนัไปกันไม่ได้นะ 

เพราะจุดประสงค์ของการมามนัก็แตกต่างกนัแลว้ วดัเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งรวมจิตใจชาวบา้น 

สถานที�ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่การท่องเที�ยว คือ การเที�ยวชม ถ่ายรูป กิจกรรมต่างๆอาจ

ก่อใหเ้กิดเสียงดงั ลกัษณะการมาเป็นคนหมู่มาก มนัดูวุน่วายไปหมด แต่จากประสบการณ์ที�ผา่นมา

ทาํให้เขา้ใจมากขึ@นว่าหากเรามีการปรับมีการประสานกนั หากการท่องเที�ยวนั@นเป็นการมาเพื�อ

เรียนรู้ในแหล่งที�เป็นศาสนสถาน เช่น วดั ก็พอจะเป็นไปได ้เพราะวดัเราแตกต่างจากที�อื�น ตรงที�เรา

มีฮูปแตม้ เรามีเรื�องราวทางวฒันธรรมที�ผูค้นให้ความสนใจ จริงๆวฒันธรรมที�เรามีและผูค้นสนใจ

จะเป็นวฒันธรรมที�จบัตอ้งได ้ใหผู้ค้นไดม้าชื�นชมความสวยงาม ความเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ แต่

สิ�งที�น่าสนใจที�มีอยูแ่ต่คนมองไม่เห็นก็มีอยูม่ากอยา่งวฒันธรรมที�จบัตอ้งไม่ได ้และหลวงพ่อคิดวา่

มนัยิ�งใหญ่และน่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ� งตรงนี@ตอ้งอาศยัผูรู้้และผูสื้�อความหมายที�มีความสามารถ

มากในการศึกษาบอกเล่ากนัอีกที” 

และจากการสอบถามความคิดเห็นผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั สามารถสรุปการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซเพื�อการท่องเที�ยวเป็นรายดา้นไดด้งันี@  

�.<.�.1 ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ 

ดา้นกระบวนการบริหารจดัการ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั มีความคิดเห็นตรงกนัว่า ในการ

ปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยว ควรมีกระบวนการจดัการที�ดี และเสนอวา่ควรเป็นการ

จดัการในรูปแบบจากล่างสู่บน เพราะจะทาํให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และเกิดความ

ตระหนกัในสิ�งที�ตนเองมี” โดยประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน กล่าวว่า “ควรมีการพูดคุยกนั

ระหว่างคนในชุมชนเดียวกัน ระหว่างชุมชนและชุมชนที�มีวรรณกรรมสินไซ ผู ้เป็นเจ้าของ
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วฒันธรรม เป็นเจา้ของวรรณกรรมที�ทรงคุณค่านี@  ตกลงกนัเอาอยา่งไร แบบไหน และมีการประสาน

ความร่วมระหวา่งหน่วยงานภายนอก ทั@งภาครัฐ เอกชน และชุมชน” 

สอดคล้องกับ คุณครูมาลี เสาร์สิงห์ ที�ว่า “มีองค์ประกอบหลายอย่างที�จะทาํให้

เกิดผลสาํเร็จ ไม่วา่จะเป็นชุมชน วดั โรงเรียน มหาวทิยาลยั หน่วยงานทอ้งถิ�น จงัหวดั หน่วยงานรัฐ 

หรือหน่วยงานภายนอก เอกชน นกัวิชาการ ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบที�สําคญัแต่สิ�งที�เป็นจุดเริ�มตน้

คือ ชุมชน เจา้ของวฒันธรรม”  

5.3.7.2 ดา้นหน่วยงานสนบัสนุน 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั มีความคิดเห็นตรงกนั วา่ ในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยว ควรมีหน่วยงานสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการพฒันาขึ@น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดบั

ทอ้งถิ�น หน่วยงานระดบัจงัหวดั หรือหน่วยงานระดบัประเทศ ที�จะร่วมกนัผลกัดนัให้เกิดการพฒันา 

หน่วยงานสนบัสนุนที�สาํคญั สามารถแบ่งไดด้งันี@  

1) หน่วยงานภาครัฐ เช่น วฒันธรรมจงัหวดั กรมพระพุทธศาสนา และที�

สาํคญัคือ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น เนื�องจากเป็นหน่วยงานที�มีความใกลชิ้ดกบัชุมชนมากที�สุด 

2) หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที�ยว หอการค้าจงัหวดั 

สื�อมวลชน นกัเขียน 

3) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งดา้นการท่องเที�ยว เช่น สาํนกังานการท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย กรมศิลปากร 

4) หน่วยงานดา้นการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยั โรงเรียน  

โดยประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน ให้ความเห็นต่อเรื� องนี@ ว่า“คนกลาง

สนบัสนุน ควรทาํหน้าที�เป็นเพียงผูป้ระสานให้เกิดกระบวนการขึ@น ไม่วา่จะเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการคิด สร้าง และกระบวนการตดัสินใจ แต่ตอ้งไม่ใช้ผูต้ดัสินใจ อาํนาจการตดัสินใจควร

เป็นของชุมชน” 

5.3.7.3 ดา้นเนื@อหาสาระของวรรณกรรมสินไซ 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั มีความคิดเห็นตรงกนั วา่ ในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยวนั@น ไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งมีการจดัทาํเนื@อหาวรรณกรรมสินไซที�เป็นฉบบักลางที�

เหมือนกนัทุกจงัหวดั หากแต่จาํเป็นตอ้งมีการจดัทาํขอ้มูลพื@นฐานเรื�องวรรณกรรมสินไซ ให้แก่

นกัท่องเที�ยวไดศึ้กษาก่อนการท่องเที�ยว โดยมีประเด็นที�น่าสนใจดงันี@   
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เจา้อาวาสวดัไชยศรี มีความคิดเห็นวา่ “เนื@อหาเรื�องเล่าของวรรณกรรมสินไซมีความ

แตกต่างกนัไป บางที�อาจมีเนื@อเรื� องและภาพจิตรกรรมฝาผนังที�บางพื@นที�ไม่มี จุดนี@ น่าสนใจมาก 

หลวงพ่อมองวา่เราจะทาํอย่างไรให้มนัมีเรื�องเล่าที�เป็นพื@นฐาน เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไม่รู้สึกสับสน  

ส่วนเกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยที�แต่ละชุมชนมีก็เก็บไวเ้ป็นเสน่ห์” 

สอดคล้องกับมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ให้ความคิดเห็นว่า “ไม่มีความจําเป็นในการ

ปริวรรต หรือ จดัทาํใหม่ หรือรวบรวมทาํเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปล่อยให้มีเรื� องราวในแต่ละ

ทอ้งถิ�นเป็นเสน่ห์ของแต่ละทอ้งถิ�นนั@น และมองวา่การคงไวข้องความแตกต่างจะเป็นการรักษาภูมิ

ปัญญา รักษาประวติัศาสตร์ไวเ้พื�อจะไดมี้การศึกษาต่อไป เห็นสมควรให้แต่ละที�คงไวต้ามบริบท

ชุมชน” และคุณครูสมบูรณ์ พรหมจารยที์�วา่ 

“เนื@อเรื� องในแต่ละทอ้งถิ�นอาจมีความแตกต่างกนัอยู่บา้งตามบริบท ตามการรับรู้

เรื�องราวมา เพราะวรรณกรรมสินไซเป็นมุขปาฐะดงันั@นแต่ละทอ้งถิ�นไม่เหมือนกนัแน่นอน ส่วนตวั

ครูมองวา่เป็นเสน่ห์ของสินไซ ดงันั@นไม่จาํเป็นตอ้งมาทาํให้มนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั ฉบบัเดียวกนั 

แต่ที�สาํคญัคือ การเล่าเรื�องตอ้งไม่ทิ@งแก่นสําคญัของเรื�องที�มีอยู ่แต่ประเด็นสําคญัสําหรับเรื�องนี@ คือ 

มคัคุเทศก ์หรือผูสื้�อความหมาย” 

ในส่วนของเนื@อหาสาระสําคัญของวรรณกรรมสินไซที�นักท่องเที�ยวควรได้รับ

หลงัจากการท่องเที�ยว ผูอ้าํนวยการสํานกัวฒันธรรม มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที�ว่า“แก่นของเรื�องที�

ตอ้งถอดมาใหไ้ด ้คือ เราตอ้งนาํเสนอ “หวัใจสําคญั” ของเรื�องให้นกัท่องเที�ยวไดรั้บรู้ เนื�องจากการ

ท่องเที�ยวเราไม่สามารถบอกรายละเอียดไดม้าก เพราะตอ้งใชเ้วลานานในการศึกษา แต่เราควรจะมี

หวัใจสาํคญัของเรื�องบอกผา่นตวัละครให้นกัท่องเที�ยวทราบ ซึ� งตอ้งอาศยัการตีความและเชื�อมโยง

ใหไ้ด ้ลึกลงไปในเนื@อหาและหลกัธรรมที�แฝงอยูใ่ห้ไดเ้ชื�อมโยงไปถึงศิลปกรรมในแต่ละอยา่งที�เรา

จะพานกัท่องเที�ยวไปดูไปชมความงามที�นาํเสนอผ่านฮูปแตม้สินไซในแต่ละสถานที�ที�มีความแตกต่าง

กนั (ความงามเชิงทศันศิลป์) และมีความจาํเป็นที�จะตอ้งพูดถึงเพื�อเชื�อมโยงความหมายกบับริบทชุมชน”

สอดคลอ้งกบัผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องวรรณกรรมสินไซ กล่าวว่า “แก่นของเนื@อเรื�องจะพูดถึงชีวิตของคน 

สาระสาํคญัคือ การสอนให้คนเอาชนะใจของตวัเอง หรือการสอนธรรมะ (กายเป็นนายใจเป็นบ่าว) 

สามตวัละครสําคญัก็จะเปรียบเสมือน ศีล (สังข์) สมาธิ (สีโห) ปัญญา (สินไซ) ผูสื้�อความหมาย 

หรือมคัคุเทศกต์อ้งชี@ ใหน้กัท่องเที�ยวเห็นสิ�งเหล่านี@ผา่นการท่องเที�ยว” 

และในส่วนของขอ้มูลพื@นฐานที�นักท่องเที�ยวควรทราบก่อนการท่องเที�ยวสินไซ 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเห็นตรงกนัว่า ขอ้มูลที�นกัท่องเที�ยวควรจะได้รับสําหรับการเที�ยวสินไซ  คือ 1. 
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เรื�องยอ่วรรณกรรมสินไซ 2. ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมสินไซ 3. ประวติัศาสตร์และการ

เชื�อมโยง 4. ฝากขอ้คิดจากแก่นของวรรณกรรมสินไซ และผูที้�จะให้ขอ้มูลแก่นักท่องเที�ยวคือ 

หวัหนา้ทวัร์ ซึ� งเป็นผูที้�ทาํหนา้ที�ประสานระหวา่งนกัท่องเที�ยวกบัแหล่งท่องเที�ยว หวัหนา้ทวัร์ตอ้ง

เป็นนกัประสานที�ดีทั@งกบัชุมชนทอ้งถิ�นและกบันกัท่องเที�ยว มีความรอบรู้ในเรื�องต่างๆของสถานที� 

หรือพื@นที�ท่องเที�ยวที�จะไป และต้องเป็นผู ้เปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวได้แสดงความคิดเห็น 

สอบถาม และเสนอแนะ 

5.3.7.4 ดา้นผูสื้�อความหมาย หรือมคัคุเทศก ์

ด้านผูสื้� อความหมายหรือมัคคุเทศก์ ผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นตรงกันว่า 

มคัคุเทศก์หรือผูสื้� อความหมาย เป็นผูที้�มีความสําคญัต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยวเป็นอย่างมาก เนื�องจากการท่องเที�ยวในลกัษณะนี@ เป็นรูปแบบการท่องเที�ยวที�มีลกัษณะ

พิเศษ จะต้องอาศยัมคัคุเทศก์เป็นผูท้าํหน้าที�สื� อความหมายจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวดัให้

นกัท่องเที�ยวเขา้ใจได ้และเป็นการท่องเที�ยวเฉพาะกลุ่มที�มีความสนใจพิเศษเน้นการศึกษาเรียนรู้

โดยเฉพาะผูที้�สนใจเรื�องราวของวรรณกรรมสินไซและลกัษณะสําคญัของผูสื้�อความหมาย หรือ

มคัคุเทศก์ จะต้องบุคลิกดี พูดโต้ตอบให้ความสนุกสนานแก่นักท่องเที�ยวได้ มีความสามารถ

หลากหลายดา้นทั@งในเรื�องของทอ้งถิ�น และเรื�องส่วนลึกของเนื@อหาของวรรณกรรมสินไซ เป็นนกั

ประสานที�ดี คือ ตอ้งประสานทั@งกบันกัท่องเที�ยวทางหนึ�ง และประสานกบัชุมชนคนในทอ้งถิ�นอีก

ทางหนึ�ง และตอ้งมีความ เขา้ใจ เล่าเรื�องราวใหถู้ก มีการสรุปใจความสาํคญัใหน้กัท่องเที�ยวฟังได ้

ทั@งนี@ ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัยงัมีความคิดเห็นที�น่าสนใจในเรื�องของกลุ่มนักท่องเที�ยวว่า 

นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่ที�เขา้มาท่องเที�ยวถา้ไม่เป็นผูที้�มีความสนใจในเรื�องราวของวรรณกรรมสิน

ไซ ก็เป็นผูที้�ศึกษาทางดา้นศิลปะเกี�ยวกบัจิตรกรรมฝาผนงั โดยนกัท่องเที�ยวกลุ่มนี@ จะมาเป็นกลุ่ม

เล็กๆและมาแบบส่วนตวั และอีกประเภทหนึ� งจะเป็นนักท่องเที�ยวทั�วๆไปเดินทางมาเป็นคณะ

ท่องเที�ยวผ่านบริษทันําเที�ยวและหรือติดต่อผ่านทางการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

ขอนแก่น ก่อนการเดินทางเขา้ชมในพื@นที�ท่องเที�ยว ดงันั@นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัจึงมีความคิดเห็นในเรื�อง

กลุ่มนักท่องเที�ยวเชื�อมโยงกบัประเด็นของมคัคุเทศก์หรือผูสื้� อความหมาย และได้แบ่งประเภท

มคัคุเทศกห์รือผูสื้�อความหมายไวด้งันี@   

1) มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน อาจหมายถึงปราชญ์

ชาวบา้น ยุวมคัคุเทศก์ ทั@งนี@ เพราะบุคคลเหล่านี@ ถือเป็นผูมี้ความรู้ในเรื�องวรรณกรรมสินไซแบบมุข

ปาฐะในแบบฉบบัของชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง เกร็ดเล็กเกร็ดนอ้ยในชุมชนที�สั�งสมผา่นระยะเวลามา
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ยาวนานจะเป็นเสน่ห์ในการเล่าเรื�องสินไซของแต่ละพื@นที� และยงัทาํหน้าที�เป็นผูสื้�อสารเชื�อมโยง

วฒันธรรมของชุมชนใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ใจบริบทวฒันธรรมของชุมชนเพิ�มมากขึ@น   

และมีความคิดเห็นว่ามคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน จะ

สามารถใหบ้ริการกบันกัท่องเที�ยวกลุ่มที�เป็นผูส้นใจเรื�องสินไซ และหรือเป็นนกัท่องเที�ยวที�เป็นคน

พื@นที�ใกลเ้คียงกบัแหล่งท่องเที�ยวมีภาษาและวฒันธรรมไม่แตกต่างกนัจนเกินความเขา้ใจ คือเป็นผูที้�

มีความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซมาแลว้ระดบัหนึ�ง การนาํเสนอไม่เป็นทางการมาก สามารถสื�อ

ความหมายโดยใชภ้าษาขอ้มูลทอ้งถิ�นได ้เป็นกลุ่มเล็กปราชญช์าวบา้นสามารถสื�อสารไดช้ดัเจนและ

ทั�วถึง ทั@งนี@ เนื�องจากขอ้จาํกดัของมคัคุเทศกห์รือผูสื้�อความหมายชุมชนคือ เป็นผูสู้งอายุ ไม่มีเทคนิค

การนาํเสนอที�เขา้ใจง่าย และไม่มีอุปกรณ์ที�ช่วยให้การสื�อสารชดัเจนและทั�วถึง (คือลกัษณะการ

ท่องเที�ยวเป็นการเล่าเรื�องประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนงั) 

โดยผูใ้ห้สําคญัมีความคิดเห็นที�น่าสนใจ คือ “ตวัมคัคุเทศก์จะตอ้งทราบ

แก่นของเรื�อง ส่วนเรื�องที�ซ่อนอยูใ่นสิมในแต่ละพื@นที�ท่องเที�ยวให้เป็นหน้าที�ของปราชญช์าวบา้น 

และหากเป็นกลุ่มท่องเที�ยวที�ตอ้งการความรู้มากขึ@นก็มีนกัวิชาการ หรือผูรู้้เรื�องสินไซนาํเที�ยวไป

ดว้ยกนั” 

ซึ� งในประเด็นของปราชญช์าวบา้น ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นเพิ�มเติม

ว่า “บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน ท่านมีความสําคญักบัการท่องเที�ยวในชุมชนมาก แต่ปัญหาคือ 

ความสูงอาย ุการนาํเสนอ หรือการสื�อสารจะชา้ และภาษาที�ใชก้็เป็นอุปสรรคอยา่งหนึ�ง เนื�องดว้ยใช้

ภาษาถิ�น และขอ้จาํกดัของการท่องเที�ยวคือ มีช่วงเวลาที�จดัไวแ้ลว้เวลาจาํกดัทุกอย่างตอ้งเป็นไป

ตามโปรแกรม” 

ส่วนในมุมของปราชญ์ชาวบา้นบา้นสาวะถีมีความคิดเห็นว่า “ท่านจะทาํ

หนา้ที�นาํชมฮูปแตม้ ในกรณีที�ไม่มีวิทยากรหรือนกัวิชาการมามากบัทวัร์ ส่วนถา้มีวิทยากรก็จะให้

วิทยากรเป็นผูน้าํชม เล่าเรื�องจิตรกรรมฝาผนงั และจะแยกกนัพูดเป็นรอบๆ ในกรณีที�นกัท่องเที�ยว

มาเยอะ ทงันี@ เพราะภาพจิตรกรรมฝาผนงัไม่ไดเ้รียงลาํดบักนัตามเนื@อเรื�อง ดงันั@นลกัษณะการนาํชม

ตอ้งเดินหาเดินวนไปตามเนื@อเรื�อง” สอดคลอ้งกบั ปราชญ์ชาวบา้นบา้นดงบงัวา่ “จะทาํหนา้ที�เป็น

ผูน้าํชมกรณีที�ไม่มีวทิยากร หรือมคัคุทศกม์ากบัทวัร์ และกรณีที�มีการติดต่อผา่นทางเจา้อาวาสวดัไว้

ล่วงหนา้ เพราะหากไม่มีการติดต่อไวล่้วงหนา้ อาจจะไม่ไดอ้ยูน่าํชม เนื�องจากติดภาระกิจในการหา

เลี@ยงชีพ” 
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2) มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนกลาง อาจหมายถึงมคัคุเทศก์

ของจงัหวดัในพื@นที�ท่องเที�ยวหรือมคัคุเทศก์จากบริษทัทวัร์ หรือหวัหนา้ทวัร์เพราะบุคคลเหล่านี@ คือ

ผูป้ระสานงานกลางระหวา่งนกัท่องเที�ยวและชุมชนพื@นที�ท่องเที�ยว มคัคุเทศก์ประเภทนี@จะให้ขอ้มูล

พื@นฐานในเรื�องของวรรณกรรมสินไซได้ และเป็นผูท้าํหน้าที�ประสานในเรื�องขอ้มูลพื@นฐานของ

วรรณกรรมสินไซ ความรู้และขอ้ปฏิบติัในการท่องเที�ยว เพื�อให้นักท่องเที�ยวเตรียมความพร้อม

สาํหรับการท่องเที�ยวในลกัษณะนี@ก็จะทาํใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความเขา้ใจมากขึ@น โดยมคัคุเทศก์หรือ

ผูสื้�อความหมายที�เป็นคนกลาง จะสามารถช่วยลดภาระของปราชญช์าวบา้นในกรณีที�นกัท่องเที�ยว

เป็นนกัท่องเที�ยวกลุ่มทั�วไปที�เดินทางมาจากต่างพื@นที� อาจหมายถึงต่างภูมิภาคที�ไม่มีความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซ แต่มีความสนใจอยากชื�นชมเรียนรู้ มคัคุเทศก์ส่วนกลางก็จะสามารถสื�อสารทั@ง

ในเรื�องความรู้พื@นฐานเพื�อให้นกัท่องเที�ยวเกิดความเขา้ใจมากขึ@น แต่ทั@งนี@ เนื�องจากขอ้จาํกดัของ

มคัคุเทศกส่์วนกลางคือจะไม่มีความรู้ในเชิงลึกเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซก็จะมีปราชญช์าวบา้นเป็น

ผูน้าํเที�ยวและนาํเสนอเกร็ดความรู้ต่างๆ ส่วนมคัคุเทศก์ส่วนกลางจะเป็นผูช่้วยแปลความหมายหรือ

สื�อสารใหน้กัท่องเที�ยวเขา้ใจมากขึ@นโดยเป็นลกัษณะการทาํงานร่วมกนั 

ซึ� งในประเด็นของมคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนกลาง ผูใ้ห้ขอ้มูล

สําคญั มีความคิดเห็นเพิ�มเติมวา่ “ตอ้งมีการทาํงานร่วมกนักบัผูป้ระสานงานทวัร์ที�จะตอ้งทาํหนา้ที�

เป็นผูใ้หข้อ้มูลเบื@องตน้ และใหข้อ้มูลสรุปการท่องเที�ยวสินไซอีกครั@ ง ถา้ในกรณีที�หวัหนา้ทวัร์ไม่มี

ความรู้หรือไม่รู้จกัวรรณกรรมสินไซ ซึ� งส่วนใหญ่ที�มาจะไม่รู้จกัเท่าไรนัก วิธีการแก้ไข คือ ใช้

สํานักงาน ททท. เป็นหน่วยงานประสานเพื�อหาคนที�มีความรู้เรื� องสินไซ หรือติดต่อหาไกด์ที�มี

ความรู้มานาํเที�ยวชม หรือมาประสานงานทวัร์” 

3) มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นนักวิชาการหรือผูเ้ชี�ยวชาญเรื�อง

วรรณกรรมสินไซ ทาํหนา้ที�เป็นมคัคุเทศก์กิตติมศกัดิ|  เพราะบุคคลเหล่านี@ คือผูมี้ความรู้เชิงวิชาการ 

สามารถใหค้วามรู้ในทางลึก นกัท่องเที�ยวจะไดรั้บความรู้แบบลึกซึ@ งทั@งเรื�องของวรรณกรรมสินไซ 

และการเชื�อมโยงทางวฒันธรรมในภาพกวา้ง รวมไปถึงการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีวรรณกรรม

สินไซร่วมกนั หรือเรื�องราวประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสองฝั�งโขงดว้ย โดยมคัคุเทศก์หรือผูสื้�อ

ความหมายที�เป็นนกัวิชาการหรือผูเ้ชี�ยวชาญพิเศษ จะทาํหนา้ที�เป็นมคัคุเทศก์กิตติมศกัดิ| ในกรณีที�

เป็นกลุ่มนกัท่องเที�ยวกลุ่มสนใจพิเศษ หรือผูต้อ้งการขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซในทางลึก ใช้

ขอ้มูลเพื�อการศึกษาเรียนรู้ เป็นการสื�อสารที�ใช้ภาษาเชิงวิชาการหรือในกรณีที�มีแขกคนพิเศษ

เดินทางมาเพื�อเขา้ชมหรือเป็นการเปิดพื@นที�ท่องเที�ยวใหสื้�อ หรือหน่วยงานต่างๆเยี�ยมชม  
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ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวรรณกรรมสินไซ กล่าวว่า “การปรับใช้วรรณกรรมสินไซ

ควรมุ่งไปที�การนาํคุณธรรม จริยธรรมที�มีอยูใ่นวรรณกรรมไปใชใ้นการบอกเล่า สื�อความหมายให้

นักท่องเที�ยวเข้าใจและมองเห็นสัจจะธรรมข้อนี@  และอยากให้ผูสื้� อความหมายหรือมคัคุเทศก์

พยายามศึกษาและคน้หาธรรมมะดีๆในวรรณกรรมสินไซเพื�อไปใชใ้นการนาํเที�ยว”  

 

5.3.8 ข้อควรระมัดระวังในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นวา่การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม หรือเพื�อส่งเสริมด้านอื�นถือเป็นเรื�องสร้างสรรค์ และชาญฉลาดในการนาํทุนทาง

วฒันธรรมมาต่อยอด แต่ทั@งนี@ สําหรับวรรณกรรมสินไซ ขอ้ควรระมดัระวงัจะตอ้งคาํนึงถึงบริบท

ทางวฒันธรรมเนื�องดว้ยวรรณกรรมสินไซถือเป็นมรดกร่วมวฒันธรรมสองฝั�งโขง และยงัเป็นมรดก

แห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ� งเป็นที�เคารพและมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง 

การปรับใช้จึงต้องประกอบด้วยความรู้ ความเข้าใจที�แท้จริง และไม่บิดเบือนแก่นแท้ของ

วรรณกรรม ซึ� งมีขอ้แนะนาํและขอ้ควรระมดัระวงั ดงัต่อไปนี@  

5.3.8.1 ขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํวรรณกรรมสินไซมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว 

โดยจากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญัสามารถสรุปขอ้ดีและข้อเสียของการนํา

วรรณกรรมสินไซมาปรับใชเ้พื�อการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดงันี@  

1) ขอ้ดีของการนาํวรรณกรรมสินไซมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว  

(1) ยงัไม่มีพื@นใดในประเทศไทยหรือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ที�เห็น

คุณค่าและนาํวรรณกรรมมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดป้ระสบความสาํเร็จอยา่งแทจ้ริง 

(2) การนําวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการใช้

จินตนาการบวกกบัเรื� องราวของวรรณกรรมที�มีความสนุก ความงาม ผสมผสานกนัให้เกิดความ

สมดุล 

(3) วรรณกรรมสินไซยงัมีอิทธิพลต่อวิถีการดาํเนินชีวิตของชุมชนของ

ผูค้น คนในพื@นที�มีการรับรู้ และมีความพร้อมที�จะช่วยเหลือ ส่งเสริม สนบัสนุน มีการนาํคุณธรรม

ของตวัละครมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้มีคุณค่าและสร้างผลกระทบต่อจิตใจได ้

(4) มีร่องรอยทั@งทางวฒันธรรมและทางประวติัศาสตร์ชัดเจน เช่น 

ร่องรอยทางจิตรกรรมฝาผนงั เป็นวรรณกรรมร่วมสองฝั�งโขง 
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(5) มีการนาํไปปรับใชใ้นดา้นอื�นๆอยา่งชดัเจน เช่น การพฒันาคน การ

พฒันาเมือง พฒันาการศึกษา เป็นตน้ 

(6) สินไซเป็นวรรณกรรมที�ยงัมีชีวิตอยู่ มีการนําไปต่อยอดหลาย

รูปแบบให้เกิดคุณค่าเชิงสร้างสรรค ์เช่น เสาไฟประดบัเมือง ละครเวที หลกัสูตรการเรียนการสอน 

ตั@งชื�อวงหมอลาํ วงโปงลางสินไซมหาวทิยาลยัขอนแก่น เป็นตน้ 

2) ขอ้เสียของการนาํวรรณกรรมสินไซมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว 

(1) จะตอ้งมีการศึกษาว่าคนในชุมชนมีความซาบซึ@ งวรรณกรรมและ

คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการนาํวรรณกรรมไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวมากนอ้ยแค่ไหน 

(2) จะต้องมีการศึกษาความต้องการของชุมชนในเรื� องของการ

ท่องเที�ยวชุมชนเสียก่อนว่าตอ้งการการท่องเที�ยวหรือไม่ ซึ� งเป็นสิ�งสําคญัที�สุด เพราะถา้ชุมชนไม่

ตอ้งการกระบวนการทุกอยา่งจะไม่เกิดขึ@น 

(3) ต้องมีการศึกษากระบวนการจัดการการท่องเที�ยวที� เหมาะสม

สําหรับบริบทชุมชน หากมีการจดัการแบบที�ไม่ดีจะไม่เกิดความย ั�งยืน และเกิดความเสียหายทาง

วฒันธรรม 

ประเด็นนี@ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั นายกสโมสรนกัเขียนภาคอีสาน กล่าววา่  “สําหรับการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ที�มีชุมชนเป็นพื@นที� และมีวรรณกรรมเป็นทุน เช่นนี@  ทุกอยา่งลว้นมีความ

อ่อนไหวมาก หากการส่งเสริมการท่องเที�ยวนี@ประสบความสําเร็จก็อยากให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิ

ในในรากเงา้วฒันธรรมของตนเอง แต่หากลม้เหลวก็ให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ที�

ลม้เหลวเพื�อพฒันาตวัเองต่อไป การท่องเที�ยวในรูปแบบนี@ อย่าคาดหวงัให้สําเร็จดว้ยเม็ดเงิน หาก

อยากใหก่้อให้เกิดประโยชน์กบัชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ที�เกิดจากความสุขที�ไดท้าํ ไดเ้ห็น

คุณค่าของวฒันธรรมตวัเอง และใหเ้กิดการพฒันาที�ย ั�งยนื” 

เจา้อาวาสวดัไชยศรี กล่าววา่ “การนาํวฒันธรรมมาปรับใชเ้พื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

ควรจะควรสนใจในวฒันธรรมอื�นๆด้วย อยา่งนิเวศวฒันธรรม กระบวนการในการฟื@ นฟูสําคญัมาก

ทาํให้ชุมชนรู้ถึงคุณค่าของวฒันธรรมที�ตนมีโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ใช้การท่องเที�ยวเป็น

เครื�องมือในการกระตุน้เตือน ชกันาํเด็กๆในชุมชนใหเ้ขา้ใกลว้ดั เขา้ใกลว้ฒันธรรมมากขึ@น” 

5.3.8.2 ข้อแนะนําเพิ�มเติมในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
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จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสําคัญ พบข้อแนะนําเพิ�มเติมที�น่าสนใจ และเป็น

ประโยชน์สาํหรับการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ซึ� งสามารถ

สรุปไดด้งันี@  

1) จุดที�ควรให้ความสนใจตอนนี@ คือ การพัฒนากลุ่มบุคคลที�สนใจ

วรรณกรรมสินไซกบัการท่องเที�ยว เริ�มจากบุคคลและขยายวงกวา้งไปเรื�อย รวมถึงการส่งเสริมให้

เกิดการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�น และการพฒันาการส่งเสริมในดา้นต่างๆ 

2) จาํเป็นอย่างยิ�งในการรักษาสถานที�ที�สามารถอา้งอิงวรรณกรรมสินไซ 

หรือมีร่องรอยทางวฒันธรรมของวรรณกรรมสินไซ ตอ้งมีกระบวนการรักษาไวใ้ห้ไดก่้อน เพราะ

สถานที�และร่องรอยทางวฒันธรรมเป็นสิ�งที�จบัตอ้งได ้มองเห็นเป็นรูปธรรม ยกตวัอยา่งเช่น วดัไชย

ศรี ชุมชนสาวะถี จงัหวดัขอนก่น เป็นตน้ 

<) จาํเป็นอย่างยิ�งที�ต้องรักษาคนที�มีความรู้ ความเข้าใจและศึกษาเรื� อง

วรรณกรรมสินไซอย่างลึกซึ@ ง เช่น ผูเ้ชี�ยวชาญ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบา้น เป็นตน้ ทั@งนี@ บุคคล

เหล่านี@จะเป็นผูสื้�อความหมาย บอกเล่า ส่งต่อเรื�องราวเหล่านี@ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

?) การส่งเสริมตอ้งแบ่งเป็นส่วนๆ เริ�มตั@งแต่ระดบัทอ้งถิ�น เรื� อยไปจนถึง

ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

�) ระดับท้องถิ�นต้องมีการสร้างความเชื�อมั�นให้ชุมชนและหน่วยงาน

ทอ้งถิ�นก่อนวา่สิ�งที�กาํลงัทาํเป็นเรื�องที�ดี และผูบ้ริหารระดบัทอ้งถิ�นจะตอ้งเขา้ใจวา่วฒันธรรมเป็น

เรื�องของความงามจริงๆตอ้งให้วฒันธรรมเป็นชีวิตจิตใจ โดยกระบวนการพฒันาอาจเป็นไปอย่าง

ชา้ๆแต่ตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ 

6) ระดับจังหวดั นโยบายและวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารเป็นสิ� งสําคญัที�จะ

ผลกัดนัส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ�นใหไ้ปสู่วฒันธรรมระดบัประเทศ 

�) ระดบัประเทศ ส่วนกลางตอ้งสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆดา้น โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัประเทศจะช่วยสร้างชื�อใหก้บัแหล่งท่องเที�ยวไดใ้นวงกวา้ง 

ผูอ้าํนวยการการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น “วดัไชยศรีถือเป็น

ตน้แบบของกระบวนการจดัการการเรียนรู้ รวมทั@งกระบวนการบริหารจดัการชุมชนในดา้นต่างๆมี

หน่วยงานให้การสนบัสนุนอยา่งแข็งขนั เช่น มหาวิทยาลยัของจงัหวดั วฒันธรรมจงัหวดั องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั ตาํบล”  
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5.3.8.3 ข้อควรระมัดระวังในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

จากการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั นายกสโมสรนกัเขียนภาคอีสาน กล่าวว่า “การ

ส่งต่อความรู้หรือการเล่าต่อ การนาํไปใช้ตอ้งไม่บิดเบือนขอ้มูลหรือเนื@อหาที�เป็นจริง เพราะจะทาํ

ใหเ้กิดการบิดเบือนรูปแบบของวรรณกรรม อนันี@สาํคญัมาก เพราะวา่ประเทศลาวเขาใชว้รรณกรรม

เรื�องสินไซในการพฒันาประเทศ ถือเป็นมรดกวฒันธรรมแห่งชาติ ถา้เราเอามาปรับใชแ้ละเกิดการ

บิดเบือนจะทาํใหว้รรณกรรมไม่สง่างาม เกิดความเสียหาย ยกตวัอยา่งหน่วยงานที�นาํวรรณกรรมสิน

ไซไปปรับใช้ ไปถามดูคนที�นาํไปใชย้งัไม่รู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซเท่าไรนกัเลย รู้จกัแต่ชื�อแต่

ขาดขอ้มูล” 

โดยขอ้ควรระมดัระวงัในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรมที�น่าสนใจ เป็นประโยชน์ และควรให้ตระหนกัถึงความสําคญัของขอ้ระมดัระวงัใน

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี@  

1) ต้องใช้ในเชิงของการเชิดชู ส่งเสริมทางบวกและสร้างสรรค์ไม่ใช่

ลกัษณะของการทาํลาย กา้วร้าว 

2) ตอ้งไม่ปรับใชเ้พื�อความสนุกสนานมากจนเกินไป 

3) ปรับใช้วรรณกรรมสินไซด้วยความเข้าใจ โดยคํานึงถึงแก่นและ

สาระสําคญัของวรรณกรรมสินไซ โดยตอ้งการรักษาความหมายและคุณค่าของวรรณกรรมสินไซ

เอาไวใ้หไ้ด ้

4) การปรับใช้วรรณกรรมสินไซอยากให้นาํเสนอทั@งในรูปแบบการรักษา

แบบเก่าโดยการอนุรักษ์ เช่น หมอลาํสินไซ และนําเสนอในรูปแบบใหม่ โดยการนําไปใช้ใน

ปัจจุบนั 

5) การนาํเสนอ หรือสื�อความหมายทางการท่องเที�ยวตอ้งไม่บิดเบือนขอ้มูล

หรือเนื@อหาที�เป็นจริง เพราะจะทาํใหเ้กิดการบิดเบือนรูปแบบของวรรณกรรม 

6) การตีความเนื@อหา หรืออะไรที�อาจจะกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

ไทย-ลาว ซึ� งอาจมีโอกาสเกิดขึ@นได ้ บริษทัทวัร์หรือผูจ้ดัโปรแกรมตอ้งเขา้ใจและรู้ประวติัศาสตร์ 

ของวรรณกรรมสินไซ โดยตอ้งศึกษาขอ้มูลอย่างลึกซึ@ งก่อนที�จะนาํขอ้มูลไปเผยแพร่ หรือส่งต่อ

ขอ้มูลแก่นกัท่องเที�ยว เพราะวรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีความสาํคญัต่อชุมชน 
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บทที� 6 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื�อง “แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม” กาํหนดวตัถุประสงค์ของการศึกษาไว ้1) เพื�อรวบรวมข้อมูลด้านการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 2) เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนใน

ชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 3) เพื�อศึกษาความคิดเห็น

ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม และ 4) เพื�อเสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ในการศึกษาวจิยัครั@ งนี@สามารถทาํการสรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะโดยมีลาํดบั

การนาํเสนอดงันี@   

6.1 สรุปผลการศึกษา 

�.4.4 วตัถุประสงคข์อ้ที� 1 เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6.1.2 วตัถุประสงคข์อ้ที� 2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

�.4.< วตัถุประสงค์ข้อที�  3 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและ

รัฐวสิาหกิจที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6.1.4 วตัถุประสงค์ข้อที� 4 เพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

6.2.1อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ

เพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

6.2.2 อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6.3 ประสบการณ์ที�ไดจ้ากการวจิยั  
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6.4 ขอ้เสนอแนะ 

6.4.1 ขอ้เสนอแนะการนาํงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 

6.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครั@ งต่อไป 

 

6.1 สรุปผลการศึกษา 

 

6.1.1 วัตถุประสงค์ข้อที� 1 เพื�อรวบรวมข้อมูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

สนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 6.1 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 

 

6.1.1.1 แนวคิดและทฤษฏีที�ใชใ้นการวจิยั 

แนวคิดและทฤษฏีที�ใช้ในการศึกษาเพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แนวคิดเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดการปรับใช้วฒันธรรมกบัการท่องเที�ยวและแนวคิดการปรับใช้วรรณกรรมท้องถิ�นเพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยว ซึ� งมีความสาํคญัอยา่งยิ�งในการนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื�อการศึกษารวบรวมขอ้มูล

วตัถุประสงค์ข้อที� 1 

เพื�อรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการ

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

- แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดการปรับใชว้ฒันธรรมกบัการ

ท่องเที�ยว 

- แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

- แบบสาํรวจขอ้มูลภาคสนาม 

- แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื@นที� 
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ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวในชุมชนทั@ง 5 ชุมชน คือ ชุมชนบา้น

สาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

 

6.1.1.2 วธีิการดาํเนินการวจิยั 

เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซของชุมชนเพื�อ

สนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แบบสํารวจข้อมูลภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์

ประชาชนในพื@นที� ดงันี@  

1) แบบสํารวจขอ้มูลภาคสนาม ทาํการสํารวจขอ้มูลเบื@องตน้ของชุมชนทั@ง 

5 ชุมชน แบ่งออกเป็น 6 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลทั�วไป ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว กิจกรรมประเพณีที�

สําคญั การเดินทางเข้าถึง และด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซของชุมชนเพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และสถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนัของชุมชน ซึ� งผูว้ิจยัเป็นผูท้าํการ

สาํรวจขอ้มูลภาคสนามของชุมชนเพื�อใหท้ราบถึงสภาพพื@นที�และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว

ของชุมชน 

2) แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื@นที� ใชก้ารสัมภาษณ์ประชาชนในพื@นที�ใน

ประเด็นเดียวกนักบัแบบสาํรวจ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนไดแ้ก่ ขอ้มูลทั�วไป ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

กิจกรรมประเพณีที�สําคญั การเดินทางเขา้ถึง และดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซของชุมชนเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และสถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนัของชุมชน ทั@งนี@ เพื�อ

ตรวจสอบขอ้มูลและใหท้ราบถึงขอ้มูลเชิงลึกที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเทียว 

6.1.1.3 สรุปผลการศึกษาแต่ละชุมชน 

จากการศึกษารวบรวมขอ้มูลด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สามารถสรุปผลการศึกษา ไดด้งันี@  

1) ชุมชนบา้นสาวะถี ตาํบลสาวะถี อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  

(1) ขอ้มูลทั�วไป จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นสาวะถีมีร่องรอยของ

วรรณกรรมสินไซที�สาํคญัคือ  เรื�องเล่าในชุมชนและภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรี โดยวดัไชยศรี

สร้างขึ@นตั@งแต่ปี พ.ศ. 2408 ปัจจุบนัวดัไชยศรียงัคงความงดงามของสถาปัตยกรรมไวเ้ป็นอย่างดี 

นอกจากวดัจะเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านในชุมชนแล้ว ยงัเป็นแ หล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาให้กับ

ผูส้นใจในแง่มุมของศิลปวฒันธรรมพื@นบา้นอีสาน ทั@งนี@ ยงัมีพิพิธภณัฑ์พื@นบา้น ซึ@ งสร้างขึ@นในปี 

พ.ศ.2546 โดยพระครูบุญชยากร (วสันต ์มหาปุญโญ) เจา้อาวาสองคปั์จจุบนั  
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(2) ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นสาวะถี

มีทรัพยากรการท่องเทียวที�สาํคญัดงันี@  

ก) สิมหรือโบสถ์ มีอายเุก่าแก่กวา่ 100 ปี โดยสร้างขึ@นเมื�อปี พ.ศ. 

2408 เดิมเป็นอาคารแบบสิมอีสานโบราณ รูปทรงเดิมของโบสถ์เป็นแบบสิมอีสานโบราณ ฐาน

ส่วนล่างและผนงัก่ออิฐฉาบปูน ช่วงบนเป็นไมห้ลงัคาเป็นไมมี้ปีกยื�น บานประตูแหนา้ต่างแกะสลกั 

ฝาผนงัทั@งดา้นนอกและดา้นในมีฮูปแตม้ สิมวดัไชยศรีเป็นสิมทึบ ก่ออิฐถือปูนทรงสีเหลี�ยมผืนผา้ มี

ทางเขา้ – ออกทางเดียว ภายหลงัไดซ่้อมเสริมผนงัให้สูงขึ@นและทาํหลงัคาทรงไทย สร้างขึ@นราวปี 

พ.ศ. 2443 กรมศิลปากรไดจ้ดัให้อยู่ในโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนงัเร่งด่วน และประกาศขึ@น

ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื�อ พ.ศ. 2544 

ข) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง  ของวดัไชยศรีมีทั@งด้าน

ในและด้านนอก เกือบทั@งหมดเป็นฮูปแตม้บอกเล่าเรื� องสินไซ โดยสะทอ้นวฒันธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิตของวฒันธรรมอีสาน เป็นฮูปแตม้ที�มีความงดงามจนไดรั้บการยอมรับว่าเป็นฮูปแตม้ที�

สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งในภาคอีสาน จุดเด่นของฮูปแตม้วดัไชยศรี คือ จะมีการเขียนภาพแตม้ผนงัไม่

เหลือที�ว่าง สะดุดตาด้วยภาพคนที�มีขนาดใหญ่และเล็กต่างกันกระจายอยู่ทั�วซึ� งส่วนใหญ่จะมี

ร่างกายไม่สมส่วน เกือบทุกภาพแสดงท่าทางเคลื�อนไหวโลดโพน มีการจดัองคป์ระกอบของภาพ

ทั�วบริเวณสิมอยา่งเป็นสัดส่วนจนออกมาสวยงามแปลกตา โดยฮูปแตม้ดา้นนอกเล่าเรื�องนรกเจ็ดขุม 

และที�น่าสนใจคือ ภาพเรื�องสินไซที�วาดเล่าตน้กาํเนิดของนิทานสินไซอยา่งสมบูรณ์สวยงาม 

(3) กิจกรรมประเพณีที�สําคญั จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นสาวะถีมี

งานประเพณีที�สาํคญั ดงันี@  

ก) งานสินไซบุญขา้วจี� วิถีวฒันธรรมอีสาน หรือเรียกว่างานบุญ

เดือนสาม โดยจดัขึ@นเป็นประจาํช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ของทุกปี 

ข) งานสงกรานต์ในแบบวิ ถีว ัฒนธรรมดั@ ง เ ดิมชาวอีสาน 

“ประเพณีสงกรานต์วดัไชยศรี” ที�ยงัคงรักษาประเพณีวฒันธรรมพื@นบา้นไวอ้ย่างมั�นคงโดยงาน

ประเพณีสงกรานต์วดัไชยศรีเป็นหนึ� งในประเพณีที�ชาวบา้นสาวะถีไดสื้บสานปฏิบติักนัมาอย่าง

ต่อเนื�องซึ� งจดัขึ@นในช่วงเดือนเมษายนช่วงเวลาเดียวกนักบัประเพณีสงกรานต์ในยุคปัจจุบนั โดยมี

กิจกรรมตามวิถีวฒันธรรมที�น่าสนใจ อนัไดแ้ก่ การตกับาตรขา้วเหนียว การก่อเจดียท์ราย เป็นตน้ 

ซึ� งกิจกรรมดงักล่าวลว้นปฏิบติัตามวถีิดั@งเดิมของชุมชนที�ยดึถือปฏิบติัต่อเนื�องมาเป็นยาวนาน 
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(4) การเดินทางเขา้ถึง การเดินทางไปวดัไชยศรี ชุมชนบา้นสาวะถี มี

ถนนเขา้ถึงที�มีสภาพดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง เดินทางจากเมือง

ขอนแก่นไปตามถนนมะลิวลัยส์ายขอนแก่น-ชุมแพ ถึงกิโลเมตรที� 4? แลว้เลี@ ยวขวาไปตามเส้นทาง

หมู่บา้นสาวะถี ผา่นบา้นม่วงรวมระยะทางประมาณ � กิโลเมตร เป็นทางลูกรังประมาณครึ� งหนึ�ง แต่

ถา้จะไปโดยทางลาดยางตลอดตอ้งออ้มเล็กน้อยผ่านบา้นม่วง บา้นโคกล่าม บา้นหนองตาไก ้บา้น

ม่วงโป้ บา้นโนนกู่และเขา้สู่บา้นสาวะถี 

(5) การปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนบา้นสาวะถี จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนบานสาวะถีมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวดงัต่อไปนี@  

ก) นําเรื� องเล่าจากวรรณกรรมสินไซมาใช้ในการศึกษาผ่าน

หลกัสูตรการศึกษาทอ้งถิ�นโดยการฝึกใหน้กัเรียนเป็นมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นสื�อความหมายประกอบภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเที�ยวที�วดัไชยศรี 

ข) การจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น กิจกรรมสินไซบุญขา้วจี� 

วิถีวฒันธรรมอีสาน เป็นประเพณีท้องถิ�นของชาวชุมชนบา้นสาวะถี โดยภายในงานจะมีกิจกรรม

การจี�ขา้วเหนียว มีการแสดงหมอลาํเรื� องสินไซ การเชิดหุ่นหนังประโมทยั การคดัลอกลายภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัลงบนผา้เผวส จดัขึ@นเป็นประจาํในเดือนสามของทุกปี  

(6) สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนั

วดัไชยศรีเป็นสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัของจงัหวดัขอนแก่น และเป็นที�นิยมของนกัท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรมที�มีความสนใจในเรื�องของภาพจิตรกรรมฝาผนงัและวรรณกรรมพื@นบา้นสินไซ และมี

กลุ่มนกัศึกษาและนกัวิจยั รวมทั@งหน่วยงานทางดา้นวฒันธรรมให้ความสนใจเขา้มาศึกษาและร่วม

กิจกรรมทางวฒันธรรมเพิ�มมากขึ@น ทาํให้มีเครือข่ายและเป็นที�รู้จกัในวงกวา้ง มีนกัท่องเที�ยวเดิน

ทางเขา้มาท่องเที�ยวอยู่เป็นประจาํ ลกัษณะของการท่องเที�ยวมีทั@งมาเพื�อเชิงศึกษาเรียนรู้ และมา

ท่องเที�ยวเพื�อชื�นชมความงดงามของภาพจิตรกรรมฝาผนงั นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่มาแบบส่วนตวั

หรือเป็นกลุ่มประมาณ 3-5 คน และมาเป็นรถทวัร์โดยมีบริษทัทวัร์นาํมาท่องเที�ยว ที�วดัไชยศรีมี

โครงการต้นกล้าสินไซ ยุวชนมคัคุเทศก์ โดยโรงเรียนร่วมกับวดัจดัโครงการยุวมคัคุเทศก์ ให้

นกัเรียนเป็นผูน้าํเที�ยว พาชมสิมและฮูปแตม้ แต่หากมีการติดต่อบอกล่วงหน้า ทางวดัจะมีปราชญ์

ชาวบา้นคอยใหค้วามรู้เกี�ยวกบันิทานสินไซ และพาชมฮูปแตม้  

2) ชุมชนบา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น       
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(1) ขอ้มูลทั�วไป จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นหวัหนองมีร่องรอยของ

วรรณกรรมสินไซที�สาํคญัคือ  เรื�องเล่าในชุมชนและภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัสนวนวารีพฒันา โดย

วดัสนวนวารีพฒันา ตั@งอยูที่�บา้นหวัหนอง ตาํบลหวัหนอง อาํเภอบา้นไผ่  จงัหวดัขอนแก่น เดิมชื�อ

วดัชนวน เพราะมีตน้ขนวนอยูภ่ายในวดั เมื�อเวลาผา่นไปจึงเพี@ยนจาก “ขนวน” มาเป็น “สนวน” วดั

สร้างขึ@นราว พ.ศ. 2465 โดยการบริจาคตามกาํลงัศรัทธาของชาวบา้น  

(2) ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นหัว

หนองมีทรัพยากรการท่องเทียวที�สาํคญัดงันี@  

ก) สิมหรือโบสถ์ เป็นสิมทึบก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็ก ก่อซุ้มโคง้

แบบช่างญวนทั@งหมด  หลังคาทรงจั�วชั@นเดียว มีชานจั�ว โหง่และลาํยองเป็นไม้แบบไท-อีสาน

พื@นบา้น  หลงัคาปีกนกยื�นมีเสารับ 18 ตน้  พระประธานปูนปั@ นปางมารผจญอยู่บนฐานชุกชีแบบ

พื@นบา้น สถาปัตยกรรมเป็นแบบธรรมดาพื@นบา้นดา้นนอกสิมมีการเสื�อมสลายของภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั อนัเนื�องมาจากความชื@นจากดินเคม็ 

ข) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนัง ดา้นนอกเป็นเนื@อหาของ

วรรณกรรมสินไซทั@งหมด ส่วนด้านในเป็นเรื�องราวพุทธประวติั สีที�ใช้เป็นสกุลสีครามทั@งหมด  

วาดเต็มผนัง ลกัษณะการเขียนช่างเขียนภาพจะแทรกตรงที�มีพื@นที�ว่าง ไม่เรียงลาํดบัตามเนื@อเรื�อง

ดงันั@นผูที้�จะดูภาพเขา้ใจจะตอ้งมีพื@นความรู้เกี�ยวกบันิทานพื@นบา้นสินไซ  เพราะนอกจากบางครั@ งจะ

ไม่วาดตามลําดับเรื� องราวแล้วบางทียงัแปลงเรื� องใหม่สุดแท้แต่ความนิยม แสดงถึงความรู้

สร้างสรรค์ของช่างแตม้พื@นบา้นกนัที�แสดงไดอ้ยา่งอิสระไม่มีกรอบหรือแบบแผนที�ตอ้งเคร่งครัด

เหมือนงานช่างหลวง  และปัจจุบนัฮูปแตม้วดัสนวนวารีพฒันา มีส่วนที�เลือนรางเนื�องจากปูนเป็น

เกลือ ทาํใหภ้าพเลือนรางจางไป โดยมีกรมศิลปากรเขา้มาดูแลบูรณะซ่อมแซม 

(3) กิจกรรมประเพณีสําคญั จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นหวัหนองมี

ประเพณีประจาํปีของชุมชนตรงกบับุญเดือนสาม บุญขา้วจี�หรือบุญผเวส ของชาวอีสาน ซึ� งจะมีการ

ทาํบุญตกับาตรทั�วไปตามวถีิชาวอีสาน 

(4) การเดินทางเขา้ถึง จากการศึกษาพบวา่ชุมชนบา้นหวัหนอง และวดั

สนวนวารีพฒันา ห่างจากตวัจงัหวดัขอนแก่นประมาณ �� กม. ใชท้างหลวง 7  (มิตรภาพ) สู่อาํเภอ

บา้นไผ ่ประมาณ ?? กม. เลี@ยวซา้ยไปตามทางหลวง 7<  (บา้นไผ-่บรบือ) 4�.� กม. เลี@ยวซา้ยเขา้ถนน

แจง้สนิทประมาณ 4.� กม. มีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวที�มีไม่ค่อยดี และไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึง

แหล่งท่องเที�ยวโดยตรง 
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(5) การปรับใช้วรรณกรรมสินไซชุมชนบา้นหัวหนอง จาการศึกษา

พบว่า ชุมชนบ้านหัวหนองมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัชุมชนบา้นสาวะถี กล่าวคือ มีการนาํเรื�องเล่าจะวรรณกรรมสิน

ไซไปใชเ้พื�อการสื�อความหมายกบันกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั แต่ยงัไม่มีการ

นําไปปรับใช้ในกิจกรรมงานประเพณีเหมือนเช่นชุมชนบ้านสาวะถี โดยการจัดการด้านการ

ท่องเที�ยวมีชมรมอาสาสมคัรทอ้งถิ�นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม (อส.มศ.) เป็นศูนย์

ประสานงานให้และมีเจา้หน้าที�ให้ความรู้เรื�องวรรณกรรมสินไซ ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และดูแล

นักท่องเที�ยวหากมีการแจง้ล่วงหน้า และจากการลงพื@นที�พบนักเรียนจากโรงเรียนบ้านโนนชัย 

สังกดัเทศบาลนครขอนแก่น กาํลงันั�งคดัลอกลายภาพจิตรกรรมฝาผนงั ในวิชาเรียนอิสระหลกัสูตร

สินไซศึกษาแสดงถึงความสําคญัและความน่าสนใจของภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดัสนวนวารี

พฒันาราม 

(6) สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า วดัสวน

วารีพฒันารามเป็นวดัที�มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัเรื�องสินไซที�เด่นชดัสวยงาม ภาพมีลกัษณะที�แสดง

ใหเ้ห็นลกัษณะตวัละครสาํคญัที�ชดัเจน ตวัละครเอกแต่งองคท์รงเครื�องโดยสวมเครื�องประดบัต่างๆ 

มีอาวธุประจาํกายไม่วา่จะเป็นสังข ์สินไซ และสีโห ภาพปราสาท ราชวงัวาดขึ@นอยา่งเรียบง่าย และ

มีอกัษรไทยนอ้ยเขียนกาํกบัเรื�องราว  บริเวณรอบๆสิมมีความสะอาด ร่มรื�น และเงียบสงบ ปัจจุบนั

นกัเรียนจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเขา้มาทาํกิจกรรมคดัลอกลายจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง

เรื�องสินไซอยา่งต่อเนื�อง มีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเรื�อยๆ ลกัษณะการมาจะมาแบบส่วนตวัเป็นกลุ่ม

เล็กๆประมาณ 7-< คน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที�สนใจเรื�องราวของภาพจิตรกรรมฝาผนงั นิทาน

พื@นบา้นสินไซ  

3) ชุมชนบ้านวงัคูณ ตําบลหนองเม็ก อําเภอหนองสอง ห้อง จังหวัด

ขอนแก่น 

(1) ขอ้มูลทั�วไป ชุมชนบา้นวงัคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�

สาํคญัคือ  เรื�องเล่าในชุมชนและภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยวดัสระบวัแกว้ ตั@งอยูที่�บา้นวงัคูณ ตาํบล

หนองเม็ก อาํเภอหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น เดิมสิมเป็นสิมนํ@ าอยู่ที�หนองใต ้ต่อมาในสมยั

พระครูวบูิลยพ์ฒันานุยตุ (หลวงปู่ผุย) เป็นเจา้อาวาสไดส้ร้างสิมบกหลังนี@ ขึ@น โดยนาํรูปแบบมาจาก

สิมวดับา้นยาง ตาํบลบวัมาศ อาํเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม ในการนี@ทางวดัไดขุ้ดสระเอาดินไป
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สร้างสิม ปัจจุบันจึงกลายเป็นสระบัวขนาดใหญ่จึง ได้เรียกชื�อวดัว่า วดัสระบัวแก้ว ได้รับ

พระราชทานวสุิงคามสีมาเมื�อ พ.ศ. 2475 

(2) ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นวงัคูณมี

ทรัพยากรการท่องเทียวที�สาํคญัดงันี@  

ก) สิมหรือโบสถ์ วดัสระบวัแกว้ สร้างขึ@นเมื�อปี พ.ศ. 2474 สมยั

พระครูวบูิลยพ์ฒันายกุต ์(ผยุ) เป็นอาคารก่อผนงัก่ออิฐถือปูน ผนงัดา้นยาวมีทางเขา้-ออกทางเดียว มี

ขนาดเล็กตามลกัษณะสิมอีสานทั�วไป สะทอ้นความง่ายและสมถะ ตรงเชิงบนัไดทางขึ@นสู่พระ

อุโบสถ ประดบัดว้ยประติมากรรมหงส์หมอบทั@งซ้ายขวาดา้นหนา้ทั@งสองมีรูปปั@ นคนนั�งเหยียดเทา้  

สีของพื@นพนงั  ประดบัดว้ยเครื�องทรงที�เป็นสีเหลืองหรือเหลืองจาํปาแทนการใชท้องคาํเปลว  แลว้

ตดัเส้นในรายละเอียดดว้ยเส้นที�บางเบา นํ@าหนกัที�เขม้เด่นขึ@นก็คือสีครามเขม้หรือสีนํ@ าเงินของเครื�อง

แต่งกาย และเป็นสิมทึบพื@นบา้นประยุกตโ์ดยช่างพื@นบา้นบริสุทธิ|  ลกัษณะพิเศษคือระเบียงแกว้ ซื�

งยกพื@นสูง 70 ซม บนฐานปัทม์ โดยกรมศิลปากรประกาศขึ@นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ 

เมื�อ พ.ศ. 2544 

 

ข) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั วดัสระบวัแกว้ ใช้สีนํ@ ามนั

วาดบนผนงัดา้นในและดา้นนอก ดว้ยสีวรรณะร้อยคือเหลือและแสด เนื@อหาภาพดา้นนอกเป็นเรื�อง

พระลกั พระราม ดา้นในสิมเป็นพุทธประวติั และนิทานพื@นบา้นสินไซ ฮูปแตม้วดัสระบวัแกว้ต่าง

จากที�อื�นคือ มีการใช้สินเทาหรือเส้นแบ่งภาพแบ่งเรื� อง ซึ� งเป็นแบบฉบบัสมยัสมยัอยุธยาและ

รัตนโกสินทร์ ฮูปแตม้สอดแทรกวิถีชีวิต วฒันธรรม ประเพณีอีสาน เช่น ประเพณีฮดสรง หรือสรง

นํ@าพระภิกษุ การทาํคลอดโดยหมอตาํแยผูช้าย ขบวนรื�นเริงป่าแคน การแต่งกายของหญิงสาว และมี

ภาพพระธาตุที�ไดรั้บอิทธิพลจากพระธาตุขามแก่น ศาสนสถานสําคญัของจงัหวดั ซึ� งปรากฏอยูท่ ั@ง

ภายในเเละภายนอกสิม มีอกัษรตวัธรรม เขียนบรรยายภาพกาํกบัอยู ่ 

(3) กิจกรรมประเพณีที�สําคญั จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นวงัคูณมี

ประเพณีที�สาํคญัตามวถีิชีวติชาวอีสานทั�วไปคือ งานบุญตามฮีต 12 ครอง 14 เช่น บุญเผวส บุญออก

พรรษา บุญบั@งไฟ เป็นตน้  

(4) การเดินทางเข้า ถึง  จากขอนแก่น ใช้ทางหลวงหมายเลข 7 

(มิตรภาพ) มุ่งสู่อาํเภอพล ระยะทางประมาณ �� กิโลเมตร แลว้เลี@ ยวซ้ายเขา้สู่ทางหลวงหมายเลข 

7�� ไปยงั อ.หนองสองห้อง ประมาณ 4� กิโลเมตร (ระหวา่งกม.ที� 7�-7�) ก็จะถึงบา้นวงัคูณ แลว้
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เลี@ ยวขวาเขา้ไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงวดัสระบวัแกว้ และการเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวมีถนน

ค่อนขา้งดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง 

(5) การปรับใชว้รรณกรรมสินไซชุมชนบา้นวงัคูณ จากการศึกษาพบวา่ 

ชุมชนบ้านวงัคูณมีการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

เช่นเดียวกนักบัชุมชนบา้นหัวหนอง คือ การนาํเรื�องเล่าวรรณกรรมสินไซที�มีอยู่ในชุมชนไปใชใ้น

การนําชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยมีปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู ้นําชมแต่ทั@ งนี@ ต้องมีการติดต่อ

ประสานงานไปที�เจา้อาวาสวดัสระบวัแกว้ล่วงหนา้ และในปัจจุบนัโรงเรียนบา้นวงัคูณโดยการนาํ

ของคุณครูละมยั มีการจดักิจกรรมโรงเรียนและวดัร่วมอนุรักษภ์าพจิตกรรมฝาผนงั โดยการนาํเด็ก

นกัเรียนมาทาํกิจกรรมบริเวณสิมเพื�อเรียนรู้เรื�องราววรรณกรรมจากภาพจิตรกรรมฝาผนงั และทาํ

ความสะอาดบริเวณรอบสิม รวมทั@งมีโครงการมคัคุเทศก์นอ้ยเพื�อความหมายทางการท่องเที�ยว

ชมฮูปแตม้อีสาน 

(6) สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า วดัสระ

บวัแกว้เป็นวดัที�มีความสงบ และค่อนขา้งเงียบเนื�องจากที�วดัมีพระจาํพรรษาอยูเ่พียง 3-4 รูปเท่านั@น 

สภาพบริเวณวดัมีความกวา้งขวาง สะอาด ภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัสระบวัแกว้มีความสวยงาม 

และค่อนขา้งสมบูรณ์ ขา้งสิมมีป้ายหา้มใชแ้ฟลชถ่ายรูป และมีสมุดเยี�ยมดา้นหนา้ทางเขา้สิม รวมทั@ง

มีป้ายแสดงการร่วมกิจกรรมระหวา่งโรงเรียนและวดัเพื�ออนุรักษสื์บสานมรดกพื@นบา้นวรรณกรรม

สินไซ มีนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้เยี�ยมชมประจาํทุกวนั ลกัษณะการมามีทั@งแบบส่วนตวั และมาแบบ

หมู่คณะโดยรถบสัและบริษทัทวัร์มีวิทยากรมาพร้อม คนส่วนใหญ่ที�มาชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง

รู้จกัจากอินเตอร์เน็ต เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ  

4) ชุมชนบา้นดงบงั ตาํบลดงบงั อาํเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม 

(1) ขอ้มูลทั�วไป ชุมชนบา้นวงัคูณมีร่องรอยของวรรณกรรมสินไซที�

สําคญัคือ เรื�องเล่าในชุมชน ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และละคนหุ่นอีสาน หนงัตะลุงอีสานหรือที�ชาว

อีสานรู้จกักนัดีในนาม “หนงัประโมทยั” วดัโพธาราม ตั@งอยูที่�บา้นดงบงั หมู่ 5 ตาํบลดงบงั อาํเภอ

นาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ชาวบา้นเรียกว่าวดับา้นดงบงั สร้างเมื�อ พ.ศ. 2343 เป็นวดัเก่าแก่สมยั

เวยีงจนัทร์เป็นราชธานี ไม่ปรากฏผูส้ร้างมีพระไตรปิฎกจารึกดว้ยภาษาลาวและภาษาขอม ปัจจุบนัมี

พระครูถาวรโพธารักษ ์เป็นเจา้อาวาส และเป็นเจา้คณะตาํบลดงบงัดว้ย 

(2) ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นดงบงัมี

ทรัพยากรการท่องเทียวที�สาํคญัดงันี@  
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ก) สิมหรือโบสถ์วดัโพธาราม ลกัษณะเป็นอาคารก่ออิฐสอดิน

ฉาบปูน ผนงัก่อทึบ โดยเจาะช่องหนา้ต่างขา้งละ 2 ช่อง มีทางเขา้ทางดา้นทิศตะวนัออกมีประตูเปิด

ปิด ทางขึ@นเป็นบนัไดนาค หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก หลงัคามีลกัษณะเป็นจั�วชั@นเดียว ภาพฮู

ปแตม้ดา้นในเป็นเรื�อง พุทธประวติั เวสสันดรชาดก และรามสูร-เมขลา ส่วนฮูปแตม้ดา้นนอกเป็น

เรื�องเวสสันดรชาดก พระมาลยั พุทธประวติั และสินไซ เมื�อปี 2547 สิมไดรั้บการพิจารณารางวลั

อาคารอนุรักษดี์เด่น จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถมัภ ์และไดจ้ดัทาํทะเบียนอาคาร

ที�ควรค่าแก่การอนุรักษ ์

ข) ฮูปแตม้หรือภาพจิตรกรรมฝาผนงั เนื@อหาประกอบดว้ย ภาพ

พุทธประวิติ ภาพพระเวทสันดรชาดก ภาพพระมาลยั (นรก สวรรค์) ภาพนิทานพื@นบา้น พระลกั

พระราม และที�สําคญัคือสินไซ เทคนิคการแตม้สีของวดัโพธารามคือ ใชสี้ฝุ่ นวรรณะเยน็ ไดแ้ก่ สี

ฟ้า สีคราม สีเขียว และสีขาว  สะทอ้นและสอดแทรกวถีิชีวติของชาวอีสานในสมยัก่อนไม่วา่จะเป็น

การแต่งกาย ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น งานบวช งานศพ งานแต่งงาน  

(3) กิจกรรมประเพณีที�สําคญั จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นดงบงัมี

งานบุญประเพณีตามหลกัฮีต 12 ครอง 14 ของชาวอีสาน และที�น่าสนใจคือทุกงานบุญประเพณีจะมี

การแสดงหนงัประโมทยั หรือหนงัตะลุงอีสานดว้ย 

(4) การเดินทางเข้าถึง การเดินทางไปชุมชนบ้านดงบัง และวดัโพ

ธาราม จากตวัเมืองมหาสารคาม ไปตามทางหลวงหมายเลข 2040 (มหาสารคาม-วาปีปทุม) และค่อย

ต่อดว้ยทางหลวงหมายเลข 2045 เมื�อถึงแยกอาํเภอนาดูนให้ตรงไปทาง อาํเภอพยคัฆภูมิพิสัย จนถึง

บา้นดงบงั จากนั@นเลี@ ยวขวาเขา้สู่บา้นดงบงั วดัโพธารามจะอยู่ดา้นซ้าย รวมระยะทางจากตวัเมือง

ราว 69 กิโลเมตร โดยมีถนนเขา้ถึงชุมชนและแหล่งท่องเที�ยวที�ดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่ง

ท่องเที�ยวโดยตรง แต่มีรถประจาํทางผา่นหนา้ชุมชน และสามารถเดินเขา้มาในชุมชนไดร้ะยะทาง

ประมาณ 500 เมตร 

(5) การปรับใชว้รรณกรรมสินไซชุมชนบา้นดงบงั จากการศึกษาพบวา่ 

ชุมชนบา้นดงบงัมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดงันี@  

ก) นําเรื� องเล่าจากวรรณกรรมสินไซมาใช้ในสื� อความหมาย

ประกอบภาพจิตรกรรมฝาผนงัให้แก่นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเที�ยวที�วดัโพธาราม ทางชุมชนมีการ

ปรับใช้วรรณกรรมสินไซในการนาํชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัโดยมีปราชญ์ชาวบา้น คือคุณลุงสําลี 

คาํมาก เป็นผูน้าํชมและปัจจุบนัทางวดัไดรั้บการสนบัสนุนโครงการสืบทอดมรดกวฒันธรรมจาก
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สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซใหแ้ก่เยาวชน 

ข) กิจกรรมทางวฒันธรรมโดยการละเล่นเชิดหุ่นตะลุงอีสาน 

หรือหนงัประโมทยั ปัจจุบนัมีปราชญ์ชาวบา้นเป็นผูถ่้ายทอดความรู้กระบวนการทั@งหมดของการ

เชิดหนงัประโมทยั ตั@งแต่ขั@นตอนการเรียนรู้เนื@อหาสาระสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ลกัษณะใจคอ

ของตวัละครสําคญั การแกะสลกัหนงัตวัละคร การแต่งกายของตวัละคร และวิธีการเชิดหนงัและ

พากษ์หนังประโมทยั ปัจจุบนัชุมชนบ้านดงบงัมีคณะหนังประโมทยัชื�อว่า “คณะเพชรอีสาน” 

รับจา้งแสดงทั�วราชอาณาจกัร ส่วนใหญ่จะแสดงในงานบุญต่างๆ เช่น งานบุญปีใหม่ งานทอดกฐิน 

งานบวชนาค และงานขึ@นปีใหม่ และก็มีโครงการของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ สนับสนุนงบประมาณมาในการฟื@ นฟู มีการจดักิจกรรมเรียนรู้เพื�อสืบสาน อนุรักษ์ไว ้

รวมทั@งมีราการโทรทศัน์ที�เกี�ยวกบัวฒันธรรมสนบัสนุนและให้ความสนใจขา้มาทาํกิจกรรมร่วมกบั

ชุมชน เช่น รายการทุ่งแสงตะวนั รายการของช่องไทยพีบีเอส การจดักิจกรรมส่วนใหญ่จดัที�วดัเป็น 

เพราะสะดวกและมีลานกวา้ง มีกิจกรรมเหลายอย่าง เช่น ศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนัง หัดเชิดหุ่น

ประโมทยั รวมถึงกิจกรรมสื�อความหมายเล่าเรื�องจากภาพจิตกรรมฝาผนงัเพื�อท่องเที�ยว 

(6) สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบนั จากการศึกษาพบว่า วดัโพ

ธารามเป็นวดัที�มีความเงียบ สงบ ส่วนสิมมองเห็นไดช้ดัเนื�องจากตั@งอยูบ่ริเวณทางเขา้วดั บริเวณรั@ ว

วดัมีเสาไฟและที�บรรจุธาตุอฐิัปิดบงัความสวยงามของสิม รอบสิมไม่สะอาดรวมทั@งสภาพแวดรอบ

ยงัไม่สวยงามเท่าที�ควร ปัจจุบนัมีนกัท่องเที�ยวเดินทางมาเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัเป็นประจาํ 

ส่วนใหญ่เป็นลักษณะเพื�อศึกษาเรียนรู้ทางด้านศิลปะ ลกัษณะคนที�เขา้มาท่องเที�ยวจะเป็นคนที�

ศึกษาข้อมูลมาก่อนแล้ว ส่วนลักษณะกิจกรรมที�เขามาท่องเที�ยว จะเป็นการชมภาพจิตรกรรม 

ถ่ายรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางส่วนที�มานั�งวาดภาพ ถ้าเป็นการมาเที�ยวแบบกลุ่มใหญ่เขาจะมี

วทิยากรมาดว้ย แต่ถา้บางครั@ งไม่มีวทิยากรมาจะติดต่อมาทางวดัใหช่้วยประสานกบัปราชญช์าวบา้น

ให ้

5) ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ 

จงัหวดัร้อยเอด็  

(1) ขอ้มูลทั�วไป ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีรองรอยวรรณกรรมสิน

ไวที�สําคญัคือ เรื�องเล่าในชุมชนและภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัจกัรวาลภูมิพินิจ โดยวดัจกัรวาลภูมิ

พินิจตั@งอยูที่�ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ตาํบลหนองหมื�นถ่าน อาํเภออาจสามารถ จงัหวดัร้อยเอ็ด 
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เดิมชื�อวดัคือ วดัหนองหมื�นถ่าน ตวัสิมสร้างดว้ยปี พ.ศ. 2452 เป็นสถาปัตยกรรมแบบพื@นถิ�นอีสาน 

ภายใตอิ้ทธิพลศิลปะลาวและรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 

(2) ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นดงบงัมี

ทรัพยากรการท่องเทียวที�สาํคญัดงันี@  

ก) สิมหรือโบสถ์วดัจกัรวาลภูมิพินิจ มีลักษณะทางศิลปกรรม

เป็นสิมแบบพื@นเมืองอีสาน ประเภทสิมทึบ ไม่มีหน้าต่าง รูปทรงสี� เหลี�ยมผืนผา้ ผนงัก่ออิฐถือปูน 

หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก หลงัคาจั�วสูงประดบัดว้ยลาํยองนาคสะดุง้ ตวัสิมมีเอกลกัษณ์เฉพาะใน

การประดบัตกแต่งอาคารดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ คนัทวย และรังผึ@งที�แกะสลกัดว้ยไม ้เครื�อง

ประกอบสถาปัตยกรรมทั@งหมดประดบัดว้ยกระจกเงาอยา่งงดงาม โดยไดรั้บรางวลัอาคารอนุรักษ์

ดีเด่นประจาํปี 2543 จากสมาคมสถาปนิกสยาม 

ข) ฮูปแต้มหรือภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัจกัรวาลภูมิพินิจ เป็น

ศิลปะการวาดรูประบายสีที�ผนงัสิมเป็นลายเส้นพื@นบา้น ดา้นนอกเป็นเรื�องราวจากพุทธประวติัตอน

มารผจญ ภาพนรกสวรรค์ และภาพพระพุทธเจา้ปลงเกศามีพระอินทรืมารับนาํไปประดิษฐานยงั

จุฬามณี ซึ� งอยูบ่นสวรรคช์ั@นดาวดึงส์ ดา้นในสิมเป็นภาพจากวรรณกรรมพื@นบา้นสินไซ และภาพตวั

มอมซึ�งเป็นสัตวใ์นเทพนิยายรูปร่างคลา้ยสิงห์ ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชเ้ป็นสถานที�ประกอบสังฆกรรมแลว้ 

แต่วดัยงัร่วมกบักรมศิลปากรอนุรักษไ์ว ้

(3) กิจกรรมประเพณีที�สําคญั จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่านมีประเพณีที�สําคญัคือ งานบุญใหญ่ในวนัออกพรรษาจะมีปรากฏการณ์ที�เรียกว่า “คีรี

วงกต” เกิดขึ@นบริเวณกลางลานหญา้ มีบุญเผวส จดัขึ@นเป็นประจาํของทุกปีในเดือนสี�  และบุญบั@งไฟ 

จดัขึ@นเป็นประจาํของทุกปีในเดือนหก 

(4) การเดินทางเขา้ถึง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านและวดัจกัรวาลภูมิ

พินิจ สามารถเดินทางเขา้ถึงโดยจากอาํเภอเมือง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 7�?< ถึงอาํเภออาจ

สามารถ และเดินทางต่อไปอีก 4� กิโลเมตร แลว้เลี@ ยวซ้ายเขา้ทางบา้นหนองหมื�นถ่าน 7 กิโลเมตร 

ซึ� งมีถนนเขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวที�ค่อนขา้งดี แต่ไม่มีรถประจาํทางที�เขา้ถึงแหล่งท่องเที�ยวโดยตรง 

(5) การปรับใช้วรรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่านมีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ภาพ

จิตกรรมฝาผนังวดัจกัรวาลภูมิพินิจ ปัจจุบนัวดัจกัรวาลภูมิพินิจไม่มีผูใ้ห้ความรู้ เล่าเรื� องหรือสื�อ

ความหมายวรรณกรรมสินไซเพื�อนาํนกัท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัแลว้ สิมถูกปิดไว ้และ
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เนื�องจากเมื�อก่อนเปิดไวแ้ละมีเหตุการณ์คนร้ายบุกปลน้พระเก่าแก่ของวดัไปนบัแต่นั@นมาจึงมีการ

ปิดสิมไว ้หากมีนกัท่องเที�ยวมาขอเยี�ยมชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัภายในสิมจะตอ้งไปพบพระครูเพื�อ

ขอกุญแจมาเปิด และทางหน่วยงานปกครองทอ้งถิ�นที�ดูแลชุมชนและวดัไม่ไดใ้ห้ความสําคญักบั

เรื�องของวฒันธรรมและการส่งเสริมการอนุรักษ์ จะมีก็แต่การพฒันาการสร้างรูแบบสมยัใหม่ เช่น 

โบสถใ์หม่ อาคารอเนกประสงค ์ส่วนสิมจะมีกรมศิลปากรเขา้มาดูแล และเมื�อสอบถามถึงการปรับ

ใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวพบว่า ปัจจุบันคนในชุมชนในไม่ได้ให้ความสนใจใน

วรรณกรรมสินไซ และไม่ไดใ้กลชิ้ดกบัวดั จะมีก็เพียงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่อายุประมาณ 50 ปีขึ@นไปจะรู้จกัสิน

ไซว่าเป็นนิทานพื@นบา้น ว่าเป็นหมอลาํสินไซ เป็นหมอลาํเรื�อง หมอลาํกลอน ส่วนผูที้�รู้เรื� องราว

วรรณกรรมสินไซไม่มีแลว้ ปราชญช์าวบา้นที�รู้จกัวรรณกรรมสินไซดีก็เสียชีวิตไปแลว้ ไม่มีคนสืบ

ทอดต่อ ไม่มีผูน้าํชมแต่ส่วนใหญ่ผูที้�มาก็จะรู้จกัเรื�องราวเกี�ยวกบัสินไซและภาพเขียนดี โดยส่วน

ใหญ่ศึกษาขอ้มูลมาจากอินเตอร์เน็ต 

(6) สถานการณ์การท่องเที�ยวในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่า วดั

จกัรวาลภูมิพินิจ มีความเงียบมาก เนื�องจากมีพระจาํพรรษาอยู ่1-2 รูป สิมมีลกัษณะสวยงามและไม่

เหมือนที�ใดเนื�องจากหลงัคามีลกัษณะเป็นไมแ้กะสลกั ภาพจิตรกรรมฝาผนงัดา้นนอกเป็นภาพพุทธ

ประวติั และชาดก ส่วนดา้นในเป็นภาพจิตกรรมฝาผนงัเรื�องสินไซ เป็นตอนงูซวง ลกัษณะสีสันที�

ใชแ้ตกต่างไปจากที�อื�นๆเนื�องจากมีการใชสี้แดง และสีเหลือง รวมทั@งสีดาํ สิมดา้นในถูกปิดล็อคไว ้

จากการสอบถามพระครูพบว่าเหตุที�ตอ้งปิดเนื�องจากเคยมีคนร้ายมาขโมยพระพุทธรูปเก่าแก่ไป 

นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาเพื�อชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัจะตอ้งไปนิมนต์พระครูมาเปิดให้ชมความ

งามของภาพ ปัจจุบนัที�วดัมีคนเขา้มาดูสิม ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นประจาํ ลกัษณะมาแบบ

ส่วนตวั 3-4 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา มีทั@ งชาวไทยและชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ที�มาก็จะรู้จกั

เรื� องราวเกี�ยวกบัสิมและเรื� องราวที�ปรากฏในภาพภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยนักท่องเที�ยวจะมี 

การศึกษามาล่วงหนา้ แหล่งที�ศึกษามาจากอินเตอร์เน็ต ที�วดัไม่ค่อยมีใครอยู ่นกัท่องเที�ยวส่วนใหญ่

ที�มาจึงไม่ไดเ้ขา้ชมภาพจิตรกรรมภายในสิม เนื�องจากทางวดัตอ้งใส่กุญแจไว ้เพราะเมื�อก่อนเปิดไว้

แลว้พระพุทธรูปเก่าแก่ถูกขโมยหายไป  

6.1.1.4 สรุปผลการศึกษาภาพรวมการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมทั@ง 5 ชุมชน 

 

ตารางที� 6.1 สรุปภาพรวมของการปรับใชว้รรณกรรมสินไซทั@ง 5 ชุมชน 
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จากตารางที� 6.1 สรุปภาพรวมของการปรับใชว้รรณกรรมสินไซทั@ง 5 ชุมชน พบวา่ ชุมชน

ส่วนใหญ่มีการปรับใช้วรรณกรรมในดา้นเรื�อเล่า และภาพจิตรกรรมฝาผนงัทุกชุมชน โดยชุมชน

บา้นสาวะถี มีการปรับใชว้รรณกรรมสินไซมากที�สุด ไดแ้ก่ เรื�องเล่าในชุมชน ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

ประเพณีท้องถิ�น และการแสดงหมอลํา และที� น่าสนใจคือ ชุมชนบ้านดงบัง มีการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซในด้านเชิดหุ่นอีสาน หรือหนังประโมทยั ซึ� งแตกต่างจากชุมชนอื�น และใน

ประเด็นการคงอยู่ของปราชญ์ชาวบ้านพบว่า ปัจจุบนัชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน ไม่มีปราชญ์

ชาวบา้นผูรู้้ขอ้มูลเรื�องวรรณกรรมสินไซ 

6.1.2 วัตถุประสงค์ข้อที� 2 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ลาํดับ รายชื�อ 

การปรับใช้ ปราชญ์

ชาวบ้าน 

เรื
�อง

เล่
า 
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จิต
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นั
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ลาํ
 

เชิ
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าน
(ห

นั
งป

ระ
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ท
ยั)

 มี ไม่มี 

1. ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น � � � � � �  

2. ชุ ม ช น บ้ า น หั ว ห น อ ง  จั ง ห วัด

ขอนแก่น 

� � � � � �  

3. ชุมชนบา้นวงัคูณ จงัหวดัขอนแก่น � � � � � �  

4. ชุ ม ช น บ้ า น ด ง บั ง  จั ง ห วั ด

มหาสารคาม 

� � � � � �  

5. ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จงัหวดั

ร้อยเอด็ 

� � � � �  � 
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ภาพที� 6.2 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 

 

6.1.2.1 แนวคิดและทฤษฏีที�ใชใ้นการวจิยั 

แนวคิดและทฤษฏีที�ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แนวคิดเกี�ยวกับการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกับความคิดเห็นและวิธีการศึกษาความคิดเห็นและแนวคิดการปรับใช้

วรรณกรรมทอ้งถิ�นเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว ซึ� งมีความสําคญัอยา่งยิ�งในการนาํมาประยุกตใ์ชเ้พื�อ

การศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ทั@ง 5 ชุมชน คือ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดง

บงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

6.1.2.2 วธีิการดาํเนินการวจิยั 

เครื� องมือที�ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มี

ต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

วตัถุประสงค์ข้อที� 2 

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน

ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

- แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

- แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็น

และวธีิการศึกษาความคิดเห็น 

- แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

- แบบสอบถามคนในชุมชนในพื@นที�ศึกษา 
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1) แบบสอบถามคนในชุมชนทั@ง 5 ชุมชน ใชใ้นการสอบถามความคิดเห็น

ของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมทาํ 

แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

(2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(3) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

(4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

(5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

(6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

6.1.2.3 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสิน

ไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบบรายชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหัวหนอง  

ชุมชนบา้นวงัคูณ  ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน สามารถสรุปผลการศึกษา ได้

ดงันี@  

1) ชุมชนบา้นสาวะถี จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นสาวะ

ถีที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สรุปผลการศึกษาดงันี@  

(1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ คนในชุมชนบา้นสาวะ

ถี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต ํ�ากวา่ 20 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย รายไดห้ลกัของ

ชุมชนมาจากการเกษตร และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ผูต้อบแบบสอบถามเกือบ

ทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ในชุมชนบา้นสาวะถี ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดบัปานกลาง และแหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือเรื�องเล่าในชุมชน  

(2) ความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านสาวะถี ที� มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

 ก) ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ 

อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.14) โดยเห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุดวา่ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น และวรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด

คือวรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี  
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 ข) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นสาวะถี มีความคิดเห็นดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง ( x = 

4.29) โดยเห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณี

ฮีต 12 คลอง 14 รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัต ลกัษณ์เมือง 

เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ และเห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

 ค) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวจากการศึกษา

พบว่า ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นด้านการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.12) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้

เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน 

รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

และเห็นด้วยน้อยที� สุดคือ การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขัดต่อ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

 ง) ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านสาวะถี มีความคิดเห็นด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.26) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุด วา่การท่องเที�ยว

ในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ รองลงมาคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันการสูญเสียสาระสําคัญหรือความดั@ งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการ

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

 จ) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย ( x = 4.02) โดยเห็นดว้ยอย่างยิ�งคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้านการท่องเที�ยว รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว และ

เห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

 ฉ) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้น

สาวะถี มีความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.27) โดย
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เห็นด้วยอย ่างยิ �งมากที�สุด  คือ  หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้มัคคุเทศก์หรือผู ้สื� อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการจดัการ

การท่องเที�ยวแก่ชุมชน และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยง

พื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

(3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นสาวะถี 

ชุมชนบา้นสาวะถีมีความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

เขา้มาสนบัสนุน ไดแ้ก่ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และมหาวทิยาลยัหรือโรงเรียน โดยตอ้งการ

ใหส่้งเสริมในดา้นของดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิ�น ภาพจิตรกรรมฝาผนงั สิมอีสาน ดา้นการ

สืบสานความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ดา้นการให้ความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว และดา้น

งบประมาณ และเสนอแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม คือ ควรมีการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้กบัเยาวชนของชุมชน 

โดยจดัให้มีกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น การแสดงละครสินไซ การแสดงหมอลาํ 

หรือการประกวดเล่าเรื�องประกอบภาพวาดวรรณกรรมสินไซ เพื�อเขา้ถึงกลุ่มเยาวชนมากขึ@นและ

กิจกรรมการท่องเที�ยวให้เนน้การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและการอนุรักษ์โบราณสถานในลกัษณะ

ของการศึกษาเรียนรู้เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมมากกวา่แค่มาถ่ายภาพ

เพื�อความสวยงาม และคนในชุมชนเห็นว่า วดั ชุมชน และสถานศึกษา มีความสําคญัในการทาํให้

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดงันั@นควรเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีสิทธิ| ที�จะแสดงความ

คิดเห็น ตดัสินใจและวางแผนดา้นการท่องเที�ยว 

2) ชุมชนบา้นหวัหนอง จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นหวั

หนองที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สรุปผลการศึกษาดงันี@  

(1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า คนในชุมชนบา้นหัว

หนอง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 51-60 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา รายไดห้ลกัของ

ชุมชนมาจากการเกษตร (ร้อยละ 65.70) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ระดบัการรู้จกั

วรรณกรรมสินไซอยูใ่นระดบัปานกลาง และแหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ

เรื�องเล่าในชุมชน 

(2) ความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้านหัวหนอง ที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  
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ก) ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสิน

ไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.02) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิด

ด้านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมา วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ�น และ

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง และเห็นด้วย

นอ้ยที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติประจาํวนั 

ข) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.86) 

โดยเห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียน

สินไซ รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสิน

ไซ และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัต ลกัษณ์เมือง 

เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

ค) ด้านการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นด้านการพฒันาหรือการจัดกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.64) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน รองลงมาคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน และเฉยๆหรือไม่

แน่ใจ คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

ง) ด้านแนวทางการป้องกันผกระทบจากการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านหัวหนอง มีความคิดเห็นด้านแนวทางการป้องกนัผกระทบจากการ

ท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.40) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�

ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และการท่องเที�ยวใน

พื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

และเห็นด้วยน้อยที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ และการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกบั

ชุมชนล่วงหนา้ 

จ) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบว่า ชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นด้านการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยู่ใน
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ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.37) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุด

คือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

ฉ) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้น

หวัหนอง มีความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว อยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง ( x = 4.51)

โดยเห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้มัคคุเทศก์หรือผูสื้� อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซและเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ หน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน   

(3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นหวัหนอง 

ชุมชนบ้านหัวหนองมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐและภาค

รัฐวสิาหกิจเขา้มาสนบัสนุนการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน โดยตอ้งการให้สนบัสนุนดา้นการ

ดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านการสืบสานความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ และดา้นงบประมาณ และเสนอแนะแนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ควรส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซกบัคน

ในชุมชน มีกิจกรรมแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซและการท่องเที�ยวระหวา่งชุมชน 

และอยากใหเ้ป็นการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั@นตอน โดยเสนอให้มี

หน่วยงานทางดา้นการศึกษามาเป็นพี�เลี@ยงใหค้าํแนะนาํ ดูแล เหมือนอยา่งชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดั

ขอนแก่น เพิ�มเติมการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�องเชื�อมโยงกบักิจกรรมงานประเพณีของชุมชน

และเห็นควรว่า ควรมีการจดัร้านเพื�อจาํหน่ายของที�ระลึกหรือของฝากของชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบั

วรรณกรรมสินไซ โดยมีหน่วยงานเขา้ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�ระลึกที�เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน 

3) ชุมชนบา้นวงัคูณ จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ 

ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สรุปผลการศึกษาดงันี@  
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(1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า คนในชุมชนบา้นวงั

คูณ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 51-60 ปี ระดบัการศึกษาประถมศึกษา รายได้หลกัของ

ชุมชนมาจากการเกษตร และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร เกือบทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิม

อยู่ในชุมชน ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัน้อย แหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รู้จกั

วรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือภาพจิตรกรรมฝาผนงัในวดั 

(2) ความคิดเห็นของคนในชุมชนชุมชนบา้นวงัคูณ ที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

ก) ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.22) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุด คือ วรรณกรรมสินไซทาํให้

เกิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดด้านคุณธรรม จริยธรรม 

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง และเห็นดว้ย

นอ้ยที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

ข) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.86) โดย

เห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอ

นิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ใน

งานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

ค) ด้านการพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมการท่องเที� ยว จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.81) โดยเห็นดว้ยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อ

การท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสิน

ไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกใหก้บัชุมชน และมีความคิดเห็นเฉยๆ หรือไม่

แน่ใจต่อการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื �อการท่อง เ ที�ยวได้รับความคิด เห็นจาก

ชุมชน 

ง) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านวงัคูณ มีความคิดเห็นด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ
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ท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.51) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การท่องเที�ยว

ในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

รองลงมา การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีข้อปฏิบัติสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วรรณกรรมสินไซ และเห็นด้วยอย่างยิ�งน้อยที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

จ) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.35) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจ ัดการด้านการท่องเที�ยวและเห็นดว้ย

นอ้ยที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว  

ฉ) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้น

วงัคูณ มีความคิดเห็นดา้นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.55) โดยเห็น

ดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุด คือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการ

อนุรักษ์ความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้

มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

(3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นวงัคูณ 

ชุมชนบ้านวงัคูณตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเข้ามา

สนบัสนุนการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

และมหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน โดยตอ้งการให้สนบัสนุนด้านการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝา

ผนัง ด้านการสืบสานความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้าน

งบประมาณ และเสนอแนะแนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม คือ ควรส่งเสริมการใหค้นในชุมชนนาํหลกัธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซมาใชใ้น

ชีวิตประจาํวนัและเพื�อการท่องเที�ยว จดัชั@นวางสมุดเยี�ยมชมให้เป็นระเบียบ มีการดูแลทาํความ

สะอาดสิมโบราณใหเ้หมาะแก่การมาเยี�ยมชม โดยใหโ้รงเรียนเขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเที�ยว เช่น 

มีโครงการให้นกัเรียนเขา้มาดูแลทาํความสะอาด โครงการศึกษาเรียนรู้วรรณกรรม จิตรกรรมฝา
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ผนงัในวดั และมคัคุเทศก์น้อย ทั@งนี@ตอ้งมีป้ายเตือนหรือป้ายแนะนาํ ขอ้ปฏิบติัในการเที�ยวชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัอยา่งครบถว้น ชดัเจน หากมีการจดัการท่องเที�ยวควรมีการชี@แจงและประสานงาน

ให้คนในชุมชนไดรั้บทราบ และประสานงานกบัทางชุมชนก่อนการเดินทางมาเยี�ยมชม ที�สําคญั

จดัทาํสื�อในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเที�ยว แผน่ที� คู่มือการท่องเที�ยว คู่มือวรรณกรรมสินไซฉบบัประชาชนที�เขา้ใจไดง่้าย  

4) ชุมชนบา้นดงบงั จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนบา้นดงบงั 

ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สรุปผลการศึกษาดงันี@  

(1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ คนในชุมชนบา้นดงบงั 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต ํ�ากว่า  20 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา รายไดห้ลกัของชุมชนมา

จากการเกษตร และส่วนใหญ่กาํลงัศึกษาอยู ่เกือบทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน ระดบัการรู้จกั

วรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง และแหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รูจกัวรรณกรรมสินไซ

มากที�สุดคือ หนงัตะลุงอีสาน/หนงัประโมทยั 

(2) ความคิดเห็นของคนในชุมชนชุมชนบา้นดงบงั ที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

ก) ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ 

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.57) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซช่วย

สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนในชุมชน รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในท้องถิ�น และเห็นด้วยน้อยที� สุดคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนั 

ข) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นดงบงั มีความคิดเห็นดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ( x = 

4.57) โดยเห็นด้วยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลาง

สินไซ และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัต ลกัษณ์

เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

ค) ด้านการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 
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อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.15) โดยเห็นดว้ยอย่างยิ�งมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกใหก้บัชุมชน รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน และไม่เห็นดว้ยคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน( x = 2.07)  

ง) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านดงบงั มีความคิดเห็นด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.33) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การท่องเที�ยว

ในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ รองลงมาคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และ

เห็นดว้ยอยา่งยิ�งนอ้ยที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

จ) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.51) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว และเห็นดว้ยอยา่งยิ�งนอ้ยที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมใน

การติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

ฉ) ดา้นส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นดง

บงั มีความคิดเห็นดา้นส่งเสริมการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.78) โดยเห็นดว้ย

อย่างยิ�งมากที�สุด คือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการ

อนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณ

และการกระจายรายได้ให้คนในชุมชน  รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้

มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  และเห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

(3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นดงบงั 

ชุมชนบา้นดงบงัความตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเขา้

มาสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเที�ยว ไดแ้ก่ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร การ
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ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย โดยตอ้งการให้สนับสนุนด้านการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง 

ดา้นการสืบสานความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ดา้นการปรับภูมิทศัน์ สภาพแวดลอ้มของแหล่ง

ท่องเที�ยวชุมชนและวดัโพธาราม และด้านงบประมาณ และเสนอแนะแนวทางในการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ควรมีการจัดทํานิทรรศการ 

พิพิธภณัฑ ์หรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือในแหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้เป็นที�ศึกษาความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซทั@งสําหรับคนในชุมชน และนกัท่องเที�ยว ปรับปรุงความสวยงามภายในชุมชน 

จดักิจกรรมการแสดงหนงัประโมทยั เรื�องสินไซให้นักท่องเที�ยวไดช้มในสถานที�ท่องเที�ยว เพื�อ

สร้างจินตนาการ สุนทรียะในการท่องเที�ยวมากขึ@นจดักิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ทาง

วฒันธรรม มีกิจกรรมให้นกัท่องเที�ยวหัดเล่นหนงัประโมทยัเล่าเรื�องสินไซ และที�สําคญัควรมีการ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนังไปพร้อมๆกบัการส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซ เพราะจะทาํใหท้่องเที�ยวดว้ยความเขา้ใจมากยิ�งขึ@น 

5) ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จากการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน

บ้านหนองหมื�นถ่านที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สรุปผล

การศึกษาดงันี@  

(1) ข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า คนในชุมชนบ้าน

หนองหมื�นถ่าน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 41-50 ปี (ร้อยละ 31.50) ระดบัการศึกษาระดบั

ประถมศึกษา รายไดห้ลกัของชุมชนมาจากการเกษตร โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร 

และเกือบทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั

นอ้ย และแหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ เรื�องเล่าในชุมชน  

(2) ความคิดเห็นของคนในชุมชนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

ก) ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นดา้นคุณค่า แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง

วรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดับเฉยๆหรือไม่แน่ใจ ( x = 3.25) โดยเห็นด้วยมากที�สุดคือ 

วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้น

คุณธรรม จริยธรรม วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเง้าทางวฒันธรรมของ

ตนเอง และมีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนั 
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ข) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 

4.11) โดยเห็นดว้ยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วง

โปงลางสินไซ รองลงมาเห็นดว้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ การนาํวรรณกรรม

สินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

ค) ดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรม จากการศึกษาพบวา่ ชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นด้านการพฒันาและการจดักิจกรรม อยู่ในระดบัเฉยๆหรือไม่

แน่ใจ ( x = 3.29) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่

เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน รองลงมาเห็นดว้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับ

ใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน และมีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจ ต่อ

การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซและสุดทา้ยไม่เห็นดว้ยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

ท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน 

ง) ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการท่องเที�ยว จาก

การศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจาก

การท่องเที�ยว อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.02) โดยเห็นดว้ยมากที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�

ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ รองลงมาคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว และเห็น

ด้วยน้อยที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วรรณกรรมสินไซ  

จ) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยู่

ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.13) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว และเห็นดว้ยมากที�สุดคือ 

คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว และคนในชุมชนควรมี

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว และเห็นดว้ยน้อยที�สุดคือ คนในชุมชน

ควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการท่องเที�ยว 
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ฉ) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ ชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.06) โดย

เห็นดว้ยมากที�สุด คือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใชม้คัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็น

คนในชุมชน รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

และเห็นดว้ยนอ้ยที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการกระจายรายได้

ใหค้นในชุมชน   

(3) ขอ้เสนอแนะแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

เขา้มาสนบัสนุนส่งเสริมการท่องเที�ยว ได้แก่ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตาํบล กรมศิลปากร 

วฒันธรรมจงัหวดั กรมศิลปากร การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลยัหรือโรงเรียน และ

หน่วยงานภาคประชาชน เช่น ผูน้าํชุมชน ชาวบา้น เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยตอ้งการให้สนบัสนุน

ด้านการดูแล อนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ด้านการสืบสานความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซ 

ความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นงบประมาณ และเสนอแนะ

แนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ควรมีการ

ฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ ทั@งในดา้นของวรรณกรรมเรื�องเล่า และฟื@ นฟูภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัให้

อยูใ่นสภาพที�ดีเหมาะแก่การมาศึกษาหรือเยี�ยมชม ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสิน

ไซใหก้บัเยาวชนในชุมชนไดน้าํเรื�องราวในวรรณกรรมสินไซมาปรับใชใ้นประเพณีฮีต 47 ครอง 4? 

ให้มากขึ@น และนาํหลกัธรรม คุณธรรม จริยธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในดา้น

การศึกษาของทอ้งถิ�นโดยผูเ้ชี�ยวชาญเรื�องวรรณกรรมสินไซมาถ่ายทอดความรู้และจดัทาํหนงัสือ 

คู่มือเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซและภาพจิตรกรรมฝาผนังของวดั เพื�อการศึกษาสําหรับคนทั�วไป 

ทั@งนี@ควรจดัทาํป้ายนาํเสนอขอ้มูลดา้นประวติั ความเป็นมา เรื�องยอ่ และสรุปคาํสอนจากวรรณกรรม

สินไซ เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดท้าํความเขา้ใจเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ทั@งนี@อาจจะมีการติดตั@งป้าย

ไวที้�สิม เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดอ่้านก่อนการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั ที�สําคญัคือ ส่งเสริมการให้

ความรู้เรื�องการจดัทาํสื�อเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวแก่ชุมชน และมีหน่วยงานกลางเขา้มาทาํหน้าที�

เป็นผูป้ระสานงานระหวา่งชุมชนและหน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว 

6.1.2.4 ความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบบภาพรวม 
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1) ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ คนในชุมชนทั@งหมดจาํนวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 51 – 60 ปี ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามอยู่

ในระดับประถมศึกษา รายได้หลักของชุมชนมาจากการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น

เกษตรกร เกือบทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิมอยูใ่นชุมชน ระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง แหล่งขอ้มูลที�ทาํใหรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือเรื�องเล่าในชุมชนโดยชุมชน

ที�มีการรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนที�มีการรู้จกัวรรณกรรมสิน

ไซน้อยที�สุดคือ ชุมชนบา้นหนองมื�นถ่าน แหล่งข้อมูลที�ทาํให้รู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุด

ชุมชนบ้านสาวะถี ชุมชนบ้านหัวหนอง คือ เรื� องเล่าในชุมชน ชุมชนบ้านวงัคูณ คือจากภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัในวดั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน คือ อินเตอร์เน็ต และชุมชนบา้นดงบงั คือ หนงั

ตะลุงอีสาน/หนงัประโมทยั  

2) ความคิดเห็นของคนในชุมชน ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

(1) ด้านคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนมีความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (

x = 3.98) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น 

รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ( x = 4.26) เห็นดว้ยมากที�สุดคือ 

วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง รองลงมาคือ 

วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนในชุมชน วรร ณก รรม สิ น ไ ซ ทาํใ ห้

ชุม ช น มีค ว า ม เ ข ้ม แ ข็ง  ส า ม ัค คี  และสุดท้ายคือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

ก) วรรณกรรมสินไซวรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจ

ในทอ้งถิ�น ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง ความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย  

ข) วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ชุมชน

บา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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ค) วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวนั 

ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ  

ง) วรรณกรรมสินไซช่วยจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเง้าทาง

วฒันธรรมของชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

จ) วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง สามคัคี ชุมชน

บา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง 

และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และทา้ยสุดชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่แน่ใจ 

ฉ) วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนใน

ชุมชนชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชน

บา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย และทา้ยสุดชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่แน่ใจ  

แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซดา้นคุณค่าและความสําคญั   มีดงันี@  

1) ควรมีการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซให้กับเยาวชนในชุมชน และมีการจัด

กิจกรรมที�เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น กิจกรรมการสัมมนาความรู้เกี�ยวกบัสินไซ เป็นประจาํทุก

ปี 2) ส่งเสริมให้ชุมชนนาํหลกัธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 3) ควรมี

การฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ ทั@งในดา้นของวรรณกรรมเรื�องเล่า และฟื@ นฟูภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดั

ให้อยู่ในสภาพที�ดีเหมาะแก่การมาศึกษาและการท่องเที�ยว และ 4) ควรมีการจดัทาํหนงัสือ คู่มือ

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซและภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�เขา้ใจง่าเพื�อการศึกษาสาํหรับคนทั�วไป 

(2) ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมี

ความคิดเห็นดา้นการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 4.15) โดยเห็นด้วย

อย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14 และเห็นด้วยมากที�สุด

คือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที  การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่น

อีสาน (หนงัประโมทยั) รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ การ
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นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการพฒันาอัตลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

และสุดทา้ยคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ และ

มีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

ก) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ�ง มีค่าคะแนนคือ ( x =4.50) ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

ชุมชนบา้นวงัคูณ และ ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ข) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณีฮีต 12 

คลอง 14 ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วน

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และ ชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ย 

ค) มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการศึกษา เช่น 

หลกัสูตรการเรียนสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชน

บา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ง) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดงหมอลาํสิน

ไซ วงโปงลางสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย 

จ) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์

เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยเห็นดว้ย

มากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี 

ฉ) มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง และชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชน

บา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ

เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว 1) ส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซกบัคนในชุมชน และ

ส่งเสริมให้จังหวดัหรือชุมชนที�มีวรรณกรรมสินไซนําตัวละครในวรรณกรรมสินไซไปเป็น

สัญลกัษณ์ 2) จดัให้มีกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น การแสดงละครสินไซ การ

แสดงหมอลาํ หรือการประกวดเล่าเรื�องประกอบภาพวาดวรรณกรรมสินไซ เพื�อเขา้ถึงกลุ่มเยาวชน

มากขึ@น และ 3) จดัทาํนิทรรศการ พิพิธภณัฑ ์หรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน หรือในแหล่งท่องเที�ยว

เพื�อใหเ้ป็นที�ศึกษาความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซทั@งสาํหรับคนในชุมชน และนกัท่องเที�ยวดว้ย 

(3) ด้านการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนมีความคิดเห็นดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย (

x = 3.82) โดยเห็นดว้ยอย่างยิ�งคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็น

การทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน เห็นดว้ยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับ

ใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กบัชุมชน รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของ

ชุมชน) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั

ดีงามของชุมชน การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสําคญัหรือ

ความดั@ งเดิมของวรรณกรรมสินไซ และสุดท้ายมีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจ คือ การนํา

วรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชน และมีความคิดเห็นราย

ขอ้ ดงันี@  

ก) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวได้รับ

ความคิดเห็นจากชุมชน ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง ส่วนชุมชน

บา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั และ ชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย และ

ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง  

ข) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็น

การทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่าน ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ค) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย
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อยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ง) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง

ความแตกแยกให้กบัชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี  ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

จ) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่าง และชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ

หรือไม่แน่ใจ  

ฉ) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่

ทาํลายสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง โดยชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย ส่วนชุมชนบา้นหัวหนองและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ

หรือไม่แน่ใจ  

แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซดา้นการพฒันาและจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 1) กิจกรรมการท่องเที�ยวให้เน้นการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เพื�ออนุรักษ์โบราณสถาน 

และการศึกษาเรียนรู้ 2) ควรมีการจดัทาํป้ายคาํสอนจากวรรณกรรม เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดอ่้านก่อน

การชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั และมีการจดักิจกรรมการแสดงละครสินไซให้นกัท่องเที�ยวไดช้มใน

สถานที�ท่องเที�ยว เพื�อสร้างจินตนาการ และเพิ�มสุนทรียะในการท่องเที�ยว และ 3) ควรมีการจดัร้าน

จาํหน่ายของที�ระลึกหรือของฝากของชุมชนที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ  

(4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว จากการศึกษา

พบวา่ ชุมชนมีความคิดเห็นดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว อยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยอย่างยิ�ง ( x = 4.27) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนว

ทางการป้องกันการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@ งเดิมของวรรณกรรมสินไซ รองลงมาคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว การ
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ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงานกับชุมชนล่วงหน้า และสุดทา้ยคือ การ

ท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และ

การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

และมีความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

ก) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นวงัคูณ และ

ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ข) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีข้อปฏิบติัสําหรับการชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ 

และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ค) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้หรือประสานงาน

กบัชุมชนล่วงหนา้ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหวัหนอง 

มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย  

ง) การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกัน

ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และ ชุมชนบา้นดงบงั 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

จ. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกันการ

สูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง 

ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้น

หนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ฉ. การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจาก

การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง และ

ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบ

จากการท่องเที�ยว 1) ตอ้งมีป้ายเตือน หรือป้ายแนะนาํ ขอ้ปฏิบติัในการเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัที�ครบถว้น ชดัเจน และมีกิจกรรมการรณรงคใ์ห้ชาวชุมชนและนกัท่องเที�ยวช่วยกนัรักษาความ

สะอาดบริเวณแหล่งท่องเที�ยวและบริเวณพื@นที�ในชุมชน 

(5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบวา่ 

ชุมชนมีความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 

4.17) โดยเห็นดว้ยอยา่งยิ�งมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการ

ท่องเที�ยว รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัสินไซ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว และคนในชุมชนควรมี

ส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว และเห็น

ด้วยมากที�สุดคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที� เกิดจากการท่องเที�ยว 

รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลด้านการท่องเที�ยว และมี

ความคิดเห็นรายขอ้ ดงันี@  

ก) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจดา้นการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ข) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะ

ความคิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงั

คูณ และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นสา

วะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

ค) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจาก

การท่องเที�ยว ชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

และ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย 

ง) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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จ) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้น

การท่องเที�ยว ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง 

และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกชุมชน 

ฉ) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย 

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการ

ท่องเที�ยว 1) คนในชุมชนควรมีสิทธิ| ที�จะแสดงความคิดเห็นและวางแผนดา้นการท่องเที�ยว ควรมี

การชี@ แจงให้คนในชุมชนไดเ้ขา้ใจเรื�องการท่องเที�ยวและมีการประสานงานทางดา้นการท่องเที�ยว

กบัคนในชุมชน 2) ส่งเสริมให้วดั ชุมชน และสถานศึกษา เป็นหน่วยงานสําคญัในการทาํให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว 

(6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาพบว่า ชุมชนมีความ

คิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ( x = 4.33) โดยเห็นดว้ยอยา่ง

ยิ�งมากที�สุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็น

คนในชุมชน รองลงมาคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของ

ชุมชน  และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมด้านงบประมาณและการกระจายรายได้ให้คนใน

ชุมชน และสุดทา้ยเห็นดว้ยคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มี

ร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

ก) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยว

แก่ชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ย 

ข) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้� อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชน
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บา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ค) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การ

ท่องเที�ยวของชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหัว

หนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย  

ง) หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านงบประมาณและการ

กระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ชุมชนบ้านสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

จ) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มี

ร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นดงบงั มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ชุมชนบ้านสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

ฉ) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

ที�เนน้การอนุรักษค์วามดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้น

หวัหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว  

(1)  เพิ�มเติมด้านการโฆษณาในระดับประเทศ ส่งเสริมการ

ประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มเยาวชน ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�อง จดัทาํสื�อท่องเที�ยวในหลากหลาย

รูปแบบ และเชื�อมโยงกบักิจกรรมงานประเพณีของชุมชน 

(2)  มีการส่งเสริมการท่องเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัไปพร้อมๆกบั

การส่งเสริมการใหค้วามรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซแก่ท่องเที�ยว 

(3)  ส่งเสริมการให้ความรู้เกี� ยวกับการจัดทําของที�ระลึกที� เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละชุมชน และส่งเสริมเรื�องเทคนิค วธีิการนาํเสนอ หรือสื�อความหมายที�ถูกตอ้ง

แก่ยวุมคัคุเทศก ์หรือปราชญช์าวบา้น  
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3) ขอ้เสนอแนะด้านความตอ้งการให้หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการท่องเที�ยว จากการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนพบวา่ ชุมชนตอ้งการให้หน่วยงานทุก

ภาคส่วน เช่น องค์การบริหารส่วนตาํบล เทศบาลเมือง วฒันธรรมจงัหวดั การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย มหาวทิยาลยัหรือโรงเรียน พระครู ผูน้าํชุมชน และปราชญช์าวบา้นเขา้มา มี ส่ ว น ร่ ว ม

ในการส่งเสริมการท่องเที�ยวและส่งเสริมดา้นวฒันธรรม ดา้นการอนุรักษแ์ละการฟื@ นฟูวรรณกรรม

สินไซ การปรับภูมิทศัน์ชุมชน รวมทั@งการให้ความรู้ดา้นการท่องเที�ยว การประชาสัมพนัธ์แหล่ง

ท่องเที�ยว และดา้นงบประมาณ  

 

 

 

6.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที� 3 เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�

มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 6.3 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 

วตัถุประสงค์ข้อที� 3 

เพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับ

ใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง 

- แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

- แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็น

และวธีิการศึกษาความคิดเห็น 

- แนวคิดการส่งเสริมการท่องเที�ยวโดยใช้

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

- แบบสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัจาก

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ  
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6.1.3.1 แนวคิดและทฤษฏีที�ใชใ้นการวจิยั 

แนวคิดและทฤษฏีที�ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและ

รัฐวสิาหกิจที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แนวคิดเกี�ยวกบัการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม แนวคิดและทฤษฏีเกี�ยวกบัความคิดเห็นและวิธีการศึกษาความคิดเห็นและ

แนวคิดการปรับใช้วรรณกรรมทอ้งถิ�นเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยว ซึ� งมีความสําคญัอยา่งยิ�งในการ

นาํมาประยกุตใ์ชเ้พื�อการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

6.1.3.2 วธีิการดาํเนินการวจิยั 

เครื�องมือที�ใชใ้นการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อ

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ แบบสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญั

จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

1) แบบสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญั ใชใ้นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ

ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

(2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

(3) ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

(4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

(5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

(6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

6.1.3.3 สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที�มีต่อ

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

จากการศึกษาความคิดเห็นของความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใน

การจดัการการท่องเที�ยวที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สามารถ

สรุปผลการศึกษาดงัต่อไปนี@  

1) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 
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ก) วรรณกรรมสินไซมีคุณค่าในดา้นวรรณกรรม ดา้นศิลปกรรม และ

ยงัมีศกัยภาพในการดึงดูดผูค้นทั@งในแง่ของการศึกษาหาความรู้ และการท่องเที�ยว 

ข) วรรณก ร รมสิ นไ ซมี ควา ม สํ าคัญ ข องว ร รณก รร ม สิ นไซ มี

ความสําคญัในเรื�องของเนื@อหาที�สอดแทรกเรื�องราวของคุณธรรม จริยธรรม อยา่งดีเยี�ยม และปลุก

จิตสํานึกให้แก่เยาวชนในชุมชน วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีของคนในชุมชน 

วรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีจุดมุ่งหมายในการนาํไปใชเ้พื�อการเรียนรู้ พฒันา ต่อยอด และ

วรรณกรรมสินไซทาํให้วดัมีบทบาททางสังคมมากขึ@น ทั@งบทบาทในชุมชน บทบาทในโรงเรียน 

และบทบาทในสังคมเมือง 

2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรม 

ก) นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นเพื�อการศึกษาทอ้งถิ�น และเสนอ

วา่ควรมีการปรับใชไ้ปในลกัษณะของการเชื�อมโยงการศึกษาทอ้งถิ�น กบัเนื@อหาวรรณกรรมสินไซ

และร่องรอยทางศิลปกรรม และบูรณาการกบัสิ�งที�พื@นที�นั@นๆมีอยู่ เช่น วรรณกรรมสินไซกบัภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวดัไชยศรี บูรณาการกบัตวัอกัษรไทนอ้ย ที�จงัหวดัขอนแก่น หรือ วรรณกรรมสิน

ไซกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัโพธาราม บูรณาการกบัการเชิดหุ่นหนงัประโมทยั เป็นตน้ 

ข) ปรับใช้วรรณกรรมสินไซด้านการแสดง และมีความคิดเห็นว่า 

วรรณกรรมสินไซกบัการแสดงเป็นของคู่กนัมาตั@งแต่สมยัอดีตจนในปัจจุบนั เช่น การแสดงหมอลาํ 

โดยคณะหมอลาํจะมีกลอนลาํเรื�องสินไซ เป็นตน้ การแสดงหนงัประโมทยัหรือเชิดหุ่นอีสานก็จะ

นาํเรื�องวรรณกรรมสินไซไปแสดง 

ค) ปรับใช้วรรณกรรมสินไซดา้นการพฒันาอตัลกัษณ์เมืองและเสนอ

ใหจ้งัหวดัอื�นๆนอกจากจงัหวดัขอนแก่น นาํไปปรับใชใ้นบริบทของเมืองตวัเอง 

ง) นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงานประเพณี โดยเห็นว่าควร

ปรับใช้วรรณกรรมสินไซเข้ากับกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ�น เช่น ประเพณีบุญขา้วจี� ประเพณีแห่

สงกรานต ์ประเพณีบุญบั@งไฟ บุญผเวส เป็นตน้ 

จ. ปรับใชว้รรณกรรมสินไซดา้นการท่องเที�ยว ตอ้งอาศยักระบวนการ

จดัการที�ดี ควรเป็นการจดัการในรูปแบบจากล่างสู่บนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งไม่วา่จะเป็นชุมชน วดั โรงเรียน มหาวิทยาลยั หน่วยงานทอ้งถิ�น หน่วยงานจงัหวดั หรือ

หน่วยงานภายนอก เอกชน นกัวชิาการ ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบที�สาํคญั  

3) ดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 
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พฒันาการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนที�สําคญัจะตอ้งได้รับความคิดเห็นจาก

ชุมชนเสียก่อน และจะตอ้งมีกระบวนการพฒันา และจดัการที�ดีรวมถึงมีหน่วยงานที�คอยสนบัสนุน

ใหเ้กิดกระบวนการต่างๆ โดยให้ชุมชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจการพฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว 

การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนจะต้องคาํนึงถึงสถานที�เป็นสําคัญ เพราะสถานที�

ท่องเที�ยวในชุมชนอยูใ่นวดั เป็นศาสนสถานอนัศกัดิ| สิทธิ และเป็นแหล่งเคารพนบัถือเป็นศูนยร์วม

จิตใจของชุมชน การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งไม่เป็นบ่อนทาํลายความเชื�อความศรัทธาของคน

ในชุมชน ไม่ขดัต่อประเพณี รวมถึงรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวจะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบต่อการ

สูญเสียสาระสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  ควรนาํแนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคม์าบูรณาการ

กบักิจกรรมกาท่องเที�ยว และเนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งนกัท่องเที�ยวและชุมชนมากขึ@น 

4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

การท่องเที�ยวสร้างผลกระทบกับชุมชนในทางบวกมากกว่าทางลบ และ

แนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว ควรเริ�มที�ทาํความเขา้ใจการให้ความรู้เกี�ยวกบั

ผลกระทบจากการท่องเที�ยวทั@งทางบวกและทางลบแก่ชุมชนก่อนแลว้จึงมีการสร้างแนวทางการ

ป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว โดยความร่วมมือกนัระหวา่งชุมชน หน่วยงานสนบัสนุน และ

นกัท่องเที�ยว แนวทางในการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว มีรายละเอียดดงันี@  

(1) สร้างแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิม

ของวรรณกรรมสินไซ โดยควรมีการจดัอบรมมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�นสําหรับการท่องเที�ยววรรณกรรม

สินไซ เพื�อให้ความรู้ที� ถูกต้อง เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซ หรือจัดโครงการสืบสานความรู้

วรรณกรรมสินไซจากปราชญ์ชาวบา้นให้แก่เยาวชนในทอ้งถิ�น และมีการจดัทาํคู่มือการท่องเที�ยว

วรรณกรรมสินไซฉบบันกัท่องเที�ยว 

(2) สร้างขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสิน

ไซ มีการจดัทาํป้ายขอ้ห้าม ขอ้ปฏิบติัไวอ้ย่างชดัเจน เช่น ห้ามใช้แฟลตถ่ายภาพ ห้ามเขา้ไปในสิม 

และดา้นการแต่งกายที�เหมาะสม และขอความร่วมมือไปยงับริษทัทวัร์หรือผูจ้ดัโปรแกรมเพื�อให้

ขอ้มูลเบื@องตน้แก่นกัท่องเที�ยว และแจง้ขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดัของการท่องเที�ยวสินไซ 

(3) ควรจดัทาํแนวทางการประสานงานกบัชุมชนหรือการแจง้ โดยมี

การจดัทาํเอกสารขอ้มูลผูติ้ดต่อทางชุมชนให้กบัหน่วยงานที�มีความเกี�ยวขอ้ง เพื�อนกัท่องเที�ยวที�

สนใจเดินทาง่องเที�ยวจะได้ประสานงานถูก แต่หากชุมชนไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง ให้ขอความ
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ร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว เช่นให้สํานกังานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยขอนแก่น 

เป็นผูป้ระสานงาน 

(4) ควรมีการจดัทาํขอ้มูลสําหรับบริษทัท่องเที�ยวหรือผูจ้ดัโปรแกรม

เพื�อความเขา้ใจและทราบรูปแบบการท่องเที�ยวชุมชน 

(5) ควรคาํนึงถึงความเหมาะสมของจาํนวนนกัท่องเที�ยวในแต่ละห้วง

เวลา โดยตอ้งมีการจดัทาํขอ้กาํหนดรูปแบบการท่องเที�ยวที�สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม ประเพณี วิถี

ชีวติของคนในชุมชน  

5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

ตอ้งเริ�มจากการจดัตั@งหน่วยงานหลกัในการประสานงานให้เกิดการพูดคุย

ทําความเข้าใจ หาข้อตกลงร่วมกัน และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตั@ งแต่

กระบวนการ การตดัสินใจ การวางแผน และเห็นวา่เรื�องการรับผลประโยชน์เป็นเรื�องที�สําคญัและ

อ่อนไหวมาก หากไม่มีการจดัการที�ดีนะชุมชนอาจเกิดความแตกแยกได ้โดยตอ้งทาํให้ชุมชนเห็น

ผลประโยชน์ที�จะไดรั้บจากการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการก่อน เมื�อเกิดการเรียนรู้ ชุมชนจะ

เขา้ใจและยินดีเขา้มาเป็นส่วนหนึ�งในกระบวนการ  ทั@งนี@ เห็นวา่กระบวนการมีส่วนร่วมตอ้งอาศยั

การมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ที�สําคัญได้แก่ คนในชุมชนเอง วดั อาจจะเป็นเจ้าอาวาสหรือผู ้

ประสานงานของวดั หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั@งภาครัฐและเอกชน และที�ขาดไม่ได ้คือ มคัคุเทศก์ ผูสื้�อ

ความหมาย หรือตวัแทนจากบริษทัทวัร์ จะตอ้งมีการพูดคุยกนั 

(1) ภาคชุมชน เริ� มที�การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการ

ท่องเที�ยว แต่หากมองในทางปฏิบติัชุมชนไม่สามารถสร้างกระบวนการเหล่านี@ ขึ@นเองไดเ้พียงลาํพงั 

ตอ้งอาศยัการช่วยเหลือจากหน่วยงานสนบัสนุน สิ�งที�ชุมชนยงัขาดคือ ความรู้เกี�ยวกบัการจดัการ

การท่องเที�ยว ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ และดา้นงบประมาณ 

(2) ว ัดหรือตัวแทนวัด  เป็นหน่วยงานหลักในการทําให้เ กิด

กระบวนการมีส่วนร่วม วดัเป็นที� เคารพ ศรัทราของคนในชุมชน และวดัยงัเป็นสถานที�ที� มี

ทรัพยากรการท่องเที�ยวที�สาํคญัอยา่ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ และวดัยงัสามารถเป็นสถานที�ที�ใช้

ประกอบกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว 

(3) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที�มีความสําคญัคือ มหาวิทยาลยั 

และการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น ที�มีหน้าที�ดูแลรับผิดชอบกลุ่มจงัหวดั
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ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธ์ุ กรมศิลปากร หน่วยงานทางวฒันธรรม และ

พระพุทธศาสนา  

(4) หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคเอกชนมีความสําคญัในแง่ของ

การส่งเสริมและสร้างสรรคกิ์จกรรมร่วมกบัชุมชน เช่น สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) สโมสรนกัเขียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สมาคมธุรกิจท่องเที�ยวจงัหวดั 

5) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

(1) ส่งเสริมองค์ความรู้ขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซที�ถูกตอ้งและ

เขา้ใจง่าย อยา่งเช่น วรรณกรรมสินไซฉบบัประชาชน ฉบบัเยาวชน เป็นตน้ ทั@งนี@ เพื�อคนทั�วไป และ

หน่วยงานต่างๆที�นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้จะได้ปรับใช้ด้วยความเขา้ใจและเห็นคุณค่าที�

แทจ้ริงที�ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมสินไซ และที�สําคญัคือ มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมาย จะไดส่้งต่อ

ขอ้มูลที�ถูกตอ้งและไม่สร้างความเสียหายต่อวรรณกรรมสินไซ 

(2) ส่งเสริมการใหชุ้มชนความรู้ดา้นจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

(3) ส่งเสริมองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษ ์และดูแลภาพจิตรกรรมฝาผนงั

สินไซโดยกรมศิลปากรที�จะตอ้งใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการอนุรักษแ์ละ ดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั

แก่ชุมชน ขณะเดียวกนักรมศิลปากรก็ตอ้งเรียนรู้และยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนให้ชุมชนเขา้

ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษด์ว้ย 

(4) ส่งเสริมดา้นการพฒันาชุมชนและกิจกรรมการท่องเที�ยว 

ก) ควรมีการส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้เหมาะแก่การท่องเที�ยว 

มีบรรยากาศของการตอ้นรับ เช่น การปรับ สภาพแวดลอ้มในชุมชน ภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม 

สถานที�จอดรถ ป้ายบอกเส้นทางเขา้ถึงชุมชน รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

ข) ควรมีการส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม รวมถึงกิจกรรมการท่องเที�ยวระหวา่งชุมชนที�มีมรดกวฒันธรรมเหมือนกนัให้เป็นการ

เชื�อมโยงวฒันธรรม 

(5) ส่งเสริมดา้นงบประมาณ 

ก) สนบัสนุนงบประมาณดา้นการพฒันาโครงสร้างพื@นฐาน และ

การปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

ข) สนบัสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาอนุรักษภ์าพจิตรกรรม

ฝาผนงั 
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(6) ส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว 

ก) การส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์จะช่วยวรรณกรรมสินไซ

ใหเ้ป็นที�รู้จกัในวงกวา้งจะทาํใหว้รรณกรรมสินไซจบัตอ้งไดม้ากขึ@น 

ข) มีการสร้างความเขา้ใจกบัคนที�จะใช้การประชาสัมพนัธ์ก่อน 

โดยการจัดอบรมให้ความรู้ข้อมูลที�สําคัญเกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซที�จะใช้เพื�อสื� อสารกับ

นกัท่องเที�ยว ที�มาความสาํคญั 

ค) มีโครงการจดัการสังเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ

ให้มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง เขา้ใจ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มนกัเรียนก็ควรจะมีวรรณกรรม

สินไซฉบบัการ์ตูน เป็นตน้ 

ง) ควรมีการวางแผนในการสื�อสาร แบ่งเป็นแผนระยะสั@ นเพื�อ

สร้างการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ  แผนระยะกลางเพื�อให้เกิดการนาํไปปรับใชต่้อยอดความรู้ 

แผนระยะยาว เพื�อตอกย ํ@าขอ้มูลความรู้สร้างความต่อเนื�องไม่ขาดหาย 

 

6.1.4 วัตถุประสงค์ข้อที� 4 เพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ข้อที� 4 

เพื�อเสนอแนวทางการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ขั'นตอนที� 1  

นาํผลการศึกษาของวตัถุประสงคที์ 1-3  

มาสรุปประเด็นแนวทางการปรับใช้

วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ขั'นตอนที� 2 

 นาํผลจากการวเิคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ

ร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี สรุปผลการ

วเิคราะห์เนื@อหาเพื�อเสนอแนวทางการปรับ

ใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  
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ภาพที� 6.4 สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคข์อ้ที� 4 

 

จากการศึกษาสามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยเรียงลาํดบัขอ้เสนอแนะแนวทางจากค่าเฉลี�ยความคิดเห็น

ของชุมชนจากมากไปหานอ้ยดงัต่อไปนี@  

6.1.4.1 ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว  

1) ดา้นความรู้ 

(1) หน่วยงานที� เ กี� ยวข้องส่ง เสริมการให้ความรู้ข้อมูลเกี� ยวกับ

วรรณกรรมสินไซให้คนในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชนเพื�อที�จะได้นาํความรู้ไปเผยแพร่ต่อผูค้น

ภายนอกใหรู้้จกัวรรณกรรมสินไซมากขึ@น 

(2) การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยสาํนกังานขอนแก่นควรเขา้มามีส่วน

ร่วมในการจดัทาํข้อมูลด้านการท่องเที�ยวกับชุมชน และส่งเสริมการให้ความรู้ด้านจดัการการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชนการ 

(3) กรมศิลปากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์  และดูแลรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนังสินไซโดยกรมศิลปากรที�จะต้องให้ความรู้เกี�ยวกับการอนุรักษ์แก่ชุมชน 

ขณะเดียวกันกรมศิลปากรยอมรับฟังความคิดเห็นของชุมชน ให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการอนุรักษด์ว้ย 

(4) ส่งเสริมการให้ความรู้เรื�องการจดัทาํสื�อแก่คนในชุมชนและจดัทาํ

สื�อในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ 

(5) ส่ง เสริมให้ความรู้เ รื� องเทคนิควิธีการนําเสนอ หรือการสื� อ

ความหมายที�ถูกตอ้งแก่ยุวมคัคุเทศก์ หรือปราชญ์ชาวบา้น เนน้การใช้นวตักรรมเพื�อการนาํเสนอ

อยา่งมีเทคนิค แต่ตอ้งคงคุณค่า ความดั@งเดิมที�เป็นแก่นของวรรณกรรมสินไซไวใ้ห้ไดโ้ดยการให้

ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�ระลึกที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะแต่ละชุมชน 

2) ดา้นการพฒันาชุมชนและกิจกรรมการท่องเที�ยว 

(1) ส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้เหมาะแก่การท่องเที�ยว เช่น การปรับ

สภาพแวดลอ้มในชุมชน ภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม สถานที�จอดรถ ป้ายบอกเส้นทางเขา้ถึงชุมชน 

รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 
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(2) การส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

รวมถึงการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวระหว่างชุมชนที�มีมรดกวฒันธรรมเหมือนกันให้เป็นการ

เชื�อมโยง 

(3) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งร่วมกนัผลกัดนัให้มีการบรรจุการท่องเที�ยว

วรรณกรรมสินไซลงในในปฏิทินการท่องเที�ยวของจงัหวดั โดยเชื�อมโยงกบัประเพณีประจาํปีของ

ชุมชน เช่น เทศกาลสงกรานตสิ์นไซ และงานบุญขา้วจี�วดัไชยศรี จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 

(4) สนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสินค้า 

หรือมีกระบวนการเรียนรู้เพื�อพฒันาต่อยอดทั@งเชิงคุณค่า และมูลค่า 

(5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที�ยวตามรอยทางวฒันธรรมของ

วรรณกรรมสินไซโดยเชื�อมโยงพื@นที�ในกลุ่มจงัหวดั 

3) ดา้นงบประมาณ 

(1) สนับสนุนงบประมาณด้านการพฒันาโครงสร้างพื@นฐานและการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

(2) สนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝา

ผนงั 

4) ดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว 

(1) การส่งเสริมด้านการประชาสัมพนัธ์จะช่วยวรรณกรรมสินไซให้

เป็นที�รู้จกัในวงกวา้งจะทาํใหว้รรณกรรมสินไซจบัตอ้งไดม้ากขึ@น 

(2) จดัโครงการอบรมใหค้วามรู้และขอ้มูลที�สําคญัเกี�ยวกบัวรรณกรรม

สินไซที�จะใชเ้พื�อประชาสัมพนัธ์ 

(3) มี โ ค ร ง ก า ร จัด ทํา ข้อ มู ล เ กี� ย ว กับ ว ร ร ณ ก ร ร ม สิ น ไ ซ ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง เขา้ใจ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

(4) ควรมีแผนการสื�อสารแบ่งเป็น แผนระยะสั@นโดยเพื�อสร้างการรับรู้

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ  แผนระยะกลางเพื�อให้เกิดการนาํไปปรับใช้ต่อยอดความรู้ แผนระยะ

ยาว เพื�อตอกย ํ@าความรู้สร้างความต่อเนื�องไม่ขาดหาย 

(5) การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทยควรส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์และ

การโฆษณาในระดบัประเทศเพื�อสร้างชื�อใหก้บัแหล่งท่องเที�ยวไดใ้นวงกวา้ง 
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(6) ควรจัดทําสื� อประชาสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนให้มากขึ@ นเพราะ

ปัจจุบนัเยาวชนในชุมชนห่างไกลความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

6.1.4.2 ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว  

1) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรมีการจดัทาํป้ายเตือนหรือป้ายแนะนาํสําหรับ

นกัท่องเที�ยวในการเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ เช่น ขอ้ควรระวงัในการถ่ายรูป วิธีการชม

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัตามลาํดบัเรื�องราววรรณกรรมสินไซ 

2) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรมีการกาํหนดขอ้ปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที�ยวเมื�อ

อยูใ่นศาสนสถานของชุมชน  

3) ควรมีโครงการหรือกิจกรรมการรณรงค์ให้ชาวชุมชนและนกัท่องเที�ยว

ช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณแหล่งท่องเที�ยวและบริเวณพื@นที�ในชุมชน 

4) ควรมีการจดัโครงการอบรมมคัคุเทศก์ท้องถิ�นเกี�ยวกับการท่องเที�ยว

วรรณกรรมสินไซ เพื�อเป็นการป้องกนัการบิดเบือนเนื@อหาของวรรณกรรม และการส่งต่อขอ้มูลที�

ไม่ถูกตอ้ง 

5) มีการศึกษากฎจารีต พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน เพื�อจดัทาํ

กฎระเบียบการท่องเที�ยวในชุมชน 

 

6.1.4.3 ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว  

1) ภาคชุมชน แต่งตั@งตวัแทนชุมชนเพื�อเป็นตวัแทนในเขา้ร่วมกระบวนการ

จดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน ควรมีการจดัเวทีสาธารณะให้ชุมชนมีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นที�มีต่อการท่องเที�ยว ให้อาํนาจการตดัสินใจดา้นการท่องเที�ยวเป็นของชุมชน และหน่วยงาน

ที�เกี�ยวขอ้งเป็นเพียงพี�เลี@ ยง หน่วยงานสนับสนุนให้เกิดการพฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว จดัตั@ง

เครือข่ายชุมชนวฒันธรรมสินไซเพื�อเป็นการสร้างสายสัมพนัธ์วฒันธรรมร่วมกนัระหว่างชุมชน 

และควรมีการกาํหนดวิสัยทศัน์ร่วมกนัระหว่างชุมชนที�มีวรรณกรรมสินไซเป็นมรดกวฒันธรรม

ร่วม โดยมีหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนร่วมกระบวนการ 

2) ว ัดหรือตัวแทนวัด จัดตั@ งว ัดเป็นหน่วยงานกลางประสานให้เกิด

กระบวนการมีส่วนร่วมระหวา่งชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3) หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยและการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

สํานกังานขอนแก่น เป็นหน่วยงานหลกัในการเป็นเจา้ภาพประสานให้เกิดกระบวนการท่องเที�ยว
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พฒันาอย่างมีส่วนร่วม หน่วยงานด้านการท่องเที�ยวควรร่วมกับชุมชนในการจดัทาํคู่มือการ

ท่องเที�ยวฮูปแตม้ในแต่ละชุมชน หน่วยงานดา้นการท่องเที�ยวควรร่วมกบัชุมชนในการพฒันาการ

ท่องเที�ยว และกรมศิลปากรควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ์ ดูแลภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัร่วมกนั 

4) หน่วยงานภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณการจดักิจกรรมสร้างสรรค์เพื�อพฒันา

ชุมชน สโมสรนกัเขียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีส่วนร่วมดา้นการจดัโครงการส่งเสริมกิจกรรม

สร้างสรรค์ร่วมกบัชุมชน และสมาคมธุรกิจการท่องเที�ยวจงัหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

6.1.4.4 ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ  

1) โครงการฟื@ นฟูกิจกรรมทางวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ

ในชุมชนเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เช่น การแสดงละครสินไซ การแสดงหมอลาํ

สินไซ การเชิดหุ่นอีสาน/หนงัประโมทยั 

2) ควรปรับใช้วรรณกรรมสินไซเข้ากับกิจกรรมประเพณีทอ้งถิ�น เช่น 

ประเพณีบุญขา้วจี� ประเพณีแห่สงกรานต ์ประเพณีบุญบั@งไฟ บุญผเวส เป็นตน้ 

3) ควรมีการบรรจุวรรณกรรมสินไซในหลกัสูตรการศึกษาทอ้งถิ�น แบบ

บูรณาการโดยเชื�อมโยงกบัแหล่งท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซในชุมชน 

4) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริม และผลกัดนัให้จงัหวดัอื�นนอกจาก

จงัหวดัขอนแก่น นาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นบริบทของจงัหวดั 

5) จดัตั@งหน่วยงานเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอย่างมีส่วน

ร่วมในรูปแบบการพฒันาบนจากล่างสู่ และการมีส่วนร่วมโดยของชุมชน 

6) ผลกัดนัใหเ้กิดศูนยก์ลางสินไซ หรือโครงการรวบรวมวรรณกรรมสินไซ 

และจัดทาํพิพิธภัณฑ์ถาวร นิทรรศการชั�วคราวเพื�อเป็นสถานที� เก็บรวบรวมความรู้เกี�ยวกับ

วรรณกรรมสินไซและแหล่งเรียนรู้ทั@งสาํหรับคนในชุมชนและนกัท่องเที�ยว  

7) ควรมีการจดัทาํขอ้มูลพื@นฐานเรื�องวรรณกรรมสินไซ ให้แก่นกัท่องเที�ยว

ได้ศึกษาก่อนการท่องเที�ยว และขอ้มูลพื@นฐานที�นักท่องเที�ยวควรทราบก่อนการท่องเที�ยวสินไซ 

โดยจดัโครงการอบรมมคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายสําหรับการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ โดย
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นักวิชาการ ผูรู้้ ผูเ้ชี�ยวชาญด้านวรรณกรรมสินไซ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกับหน่วยงานด้านการ

ท่องเที�ยว 

8) จดัทาํแผนการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

อยา่งสมดุล โดยผา่นกระบวนการพูดคุย แลกเปลี�ยนประสบการณ์ จากหน่วยงานต่างๆ มีเวทีให้ได้

พูดคุยกนัระหวา่งคนในชุมชนเดียวกนัเอง ระหวา่งชุมชนสู่ชุมชน และชุมชนกบัหน่วยงานดา้นการ

ท่องเที�ยว  

6.1.4.5 ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

1) จดัโครงการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้กบัเยาวชนใน

ชุมชนเพื�อที�จะไดมี้ความรู้ เขา้ใจ เห็นคุณค่า ตระหนกัถึงความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

2) ส่งเสริมใหชุ้มชนนาํหลกัคุณธรรม จริยธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสิน

ไซมาปรับใชใ้นชีวติประจาํวนั 

3) สถาบนัการศึกษาใกลเ้คียงนาํหลกัธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซ 

ไปจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอนตั@งแต่เด็กชั@นอนุบาลถึงปริญญาตรีเพื�อเป็นการปลูกจิตสํานึกรัก 

หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของเยาวชนในทอ้งถิ�น 

4) จดัโครงการสานความสัมพนัธ์ในชุมชนโดยใช้วรรณกรรมสินไซเป็น

เครื�องมือเพื�อก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีในชุมชนโดยใชก้ารท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือ 

5) ศึกษารวบรวมและจดัทาํฐานขอ้มูลเกี�ยวกบัคุณค่าและความสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ ดา้นวรรณกรรม ดา้นศิลปกรรม และศกัยภาพของวรรณกรรมสินไซในการดึงดูด

ผูค้นทั@งในแง่ของการศึกษาหาความรู้ และการท่องเที�ยว 

6) ควรมีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการเรียนรู้ พฒันา ต่อยอด

ในดา้นอื�น 

6.1.4.6 ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว  

1) ดา้นการพฒันาการท่องเที�ยว 

(1) ควรมีการศึกษาเพื�อสอบถามความคิดเห็นจากชุมชนด้านการ

ท่องเที�ยวเสียก่อน และจะต้องมีกระบวนการพฒันา และจัดการที�ดีรวมถึงมีหน่วยงานที�คอย

สนับสนุนให้เกิดกระบวนการ โดยให้ชุมชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจการพฒันาชุมชนเพื�อการ

ท่องเที�ยว 



301 

 

(2) อยากให้มีการพฒันาการท่องเที�ยวในรูปแบบที�มีการร่วมกันทาํ

กิจกรรมระหวา่งนกัท่องเที�ยว ชุมชน และวดั 

(3) ควรมีโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้นฐานและ

สภาพแวดลอ้มของชุมชนให้มีบรรยากาศเหมาะแก่การท่องเที�ยว เช่น ป้ายคาํสอนจากวรรณกรรม

เพื�อให้นักท่องเที�ยวได้ทาํความเข้าใจเกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซ อาจจะมีการติดตั@งป้ายไวที้�สิม 

เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดอ่้านก่อนการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

(4) ควรมีการพฒันาการท่องเที�ยวสินไซให้มีลกัษณะที�เป็นรูปธรรม

สามารถจบัตอ้งไดม้ากขึ@นกวา่ปัจจุบนั 

(5) ควรมีการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวไปพร้อมๆกับพฒันาวฒันธรรม 

และบริบทชุมชนด้วย ซึ� งจะทาํให้เกิดกระบวนการท่องเที�ยวที�มีกระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน ตามหลกัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน 

(6) ควรมีการจดัโครงการเพื�อศึกษาบริบทพื@นที� และการภาพจิตรกรรม

ฝาผนังแต่ละพื@นที�ชุมชนโดยอาศยัความร่วมมือกันระหว่างคนในชุมชน วดั นักวิชาการ และ

หน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว 

(7) ควรมีการศึกษาเพื�อหารูปแบบที�เหมาะสมกบัการนาํวรรณกรรมสิน

ไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยว และนาํมาสร้างเป็นรูปแบบการท่องเที�ยวเพื�อจดัทาํโปรแกรมการ

ท่องเที�ยวต่อไป เช่น นาํบริบทพื@นที� หรือถอดบทเรียนจากวรรณกรรมและนาํมาสร้างการท่องเที�ยว

อยา่งเป็นรูปธรรม 

(8) ควรมีกาศึกษาเพื�อสร้างประวัติศาสตร์หรือเ รื� องราวให้กับ

วรรณกรรมสินไซ เช่น สถานที�ที�ถูกกล่าวถึงในวรรณกรรมนาํมาเชื�อมโยงกบัพื@นที�จริง 

(9) ควรมีการจดัทาํโครงการตน้แบบการท่องเที�ยวโดยใหผู้เ้ชี�ยวชาญลง

พื@นที�ทดลองเล่าเรื�องก่อนก่อนการเปิดเส้นทางท่องเที�ยวจริง 

(10) ควรมีกระบวนพฒันาเพื�อการสร้างรากฐานที�แข็งแรงให้กบัชุมชน 

โดยใชก้ารท่องเที�ยวเขา้มาผูกโยงมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกี�ยวกบัการท่องเที�ยวผา่นช่องทาง

ของการศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี�ยนข้อคิดเห็น โดยมีนักวิชาการของมหาวิทยาลยัขอนแก่น และ

หน่วยงานดา้นการศึกษาทอ้งถิ�น รวมทั@งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเขา้มามีส่วนช่วยส่งเสริมใน

เรื�องของงบประมาณ และทรัพยากรที�เอื@อต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั 

2) ดา้นการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 
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(1) ควรคาํนึงถึงสถานที�เป็นสําคญัเพราะสถานที�ท่องเที�ยวในชุมชนอยู่

ในวดั ซึ� งศาสนสถานอนัศกัดิ| สิทธิ และเป็นแหล่งเคารพนบัถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน การจดั

กิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งลบหลู่ความเชื�อความศรัทธา และไม่ขดัต่อประเพณีของคนในชุมชน 

(2) นําแนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์มาบูรณาการกับการจัด

กิจกรรมท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ โดยรูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวจะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบ

ต่อการสูญเสียสาระสําคญัของวรรณกรรมสินไซ และการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวเน้นการมีส่วน

ร่วมระหวา่งนกัท่องเที�ยวและชุมชน 

(3) ควรมีการจดัตั@งร้านจาํหน่ายของที�ระลึก หรือของฝากของชุมชนที�

เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ 

(4) รูปแบบการท่องเที�ยวเน้นการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์วฒันธรรม 

การศึกษาเรียนรู้เพื�อใหเ้ห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมมากกวา่แค่มาถ่ายภาพเพื�อความสวยงาม 

รวมถึงควรมีการจดักิจกรรมการแสดงละครสินไซให้นกัท่องเที�ยวไดช้มในสถานที�ท่องเที�ยว เพื�อ

สร้างจินตนาการ และเพิ�มสุนทรียะในการท่องเที�ยว 

จากการศึกษาสามารถสรุปขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ

เพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดงันี@  

1) ควรมีหน่วยงานสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการพฒันา ประกอบดว้ยหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น วฒันธรรมจงัหวดั กรมพระพุทธศาสนา และที�สําคญัคือ องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ�น 

หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที�ยว หอการคา้จงัหวดั สื�อมวลชน นกัเขียน หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้องด้านการท่องเที�ยว เช่น สํานักงานการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย กรมศิลปากร และ

หน่วยงานดา้นการศึกษา เช่น มหาวทิยาลยั โรงเรียน  

2) ควรมีการจดัทาํขอ้มูลพื@นฐานเรื�องวรรณกรรมสินไซ ให้แก่นักท่องเที�ยวได้

ศึกษาก่อนการท่องเที�ยว และขอ้มูลพื@นฐานที�นกัท่องเที�ยวควรทราบก่อนการท่องเที�ยวสินไซ 

3) ควรมีการจดัโรงการอบรมมคัคุเทศกห์รือผูสื้�อความหมาย เป็นผูที้�มีความสําคญั

ต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยว และแบ่งประเภทมคัคุเทศกห์รือผูสื้�อความหมาย 

4) ควรมีการพฒันากลุ่มบุคคลที�สนใจวรรณกรรมสินไซกบัการท่องเที�ยว รวมถึง

การส่งเสริมใหเ้กิดการท่องเที�ยวในระดบัทอ้งถิ�น และการพฒันาการส่งเสริมในดา้นต่างๆ 
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5) จาํเป็นอย่างยิ�งในการรักษาสถานที�ที�สามารถอา้งอิงวรรณกรรมสินไซ หรือมี

ร่องรอยทางวฒันธรรมของวรรณกรรมสินไซ ยกตวัอยา่งเช่น วดัไชยศรี ชุมชนสาวะถี จงัหวดัขอน

ก่น เป็นตน้ 

6) จาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งรักษาคนที�มีความรู้ ความเขา้ใจและศึกษาเรื�องวรรณกรรม

สินไซอยา่งลึกซึ@ ง เช่น ผูเ้ชี�ยวชาญ นกัวชิาการ ปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

7) แผนการส่งเสริมการท่งเที�ยวแบ่งเป็นส่วนเริ� มตั@ งแต่ระดับท้องถิ�น เรื� อยไป

จนถึงระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ 

8) กาํหนดนโยบายระดับท้องถิ�นโดยผูบ้ริหารระดับท้องถิ�นจะตอ้งสร้างความ

เชื�อมั�นใหชุ้มชนและหน่วยงานทอ้งถิ�นในการพฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมชนทอ้งถิ�น 

9) นโยบายและวสิัยทศัน์ระดบัจงัหวดั ผูบ้ริหารจะตอ้งผลกัดนัส่งเสริมวฒันธรรม

ทอ้งถิ�นใหไ้ปสู่วฒันธรรมระดบัประเทศ 

10) ระดบัประเทศ ส่วนกลางตอ้งสนบัสนุน ส่งเสริมในทุกๆดา้น โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ�งดา้นการประชาสัมพนัธ์ในระดบัประเทศจะช่วยสร้างชื�อใหก้บัแหล่งท่องเที�ยวไดใ้นวงกวา้ง  

นอกจากขอ้เสนอแนะในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว

จะตอ้งมีขอ้ควรระมดัระวงัในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ทั@งนี@ เพื�อป้องกนัผลกระทบทางลบที�จะ

เกิดขึ@น โดยมีดงันี@  

1) ก่อนนาํไปปรับใชค้วรมีการวเิคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของการนาํวรรณกรรมสิน

ไซมาปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยว 

2) คาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมเนื�องด้วยวรรณกรรมสินไซถือเป็นมรดกร่วม

วฒันธรรมสองฝั�งโขง และยงัเป็นมรดกแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ� ง

เป็นที�เคารพและมีความสําคญัเป็นอย่างยิ�ง การปรับใช้จึงตอ้งประกอบด้วยความรู้ ความเขา้ใจที�

แทจ้ริง และไม่บิดเบือนแก่นแทข้องวรรณกรรม 

3) ตอ้งใชใ้นเชิงของการเชิดชู ส่งเสริมทางบวกและสร้างสรรคไ์ม่ใช่ลกัษณะของ

การทาํลาย กา้วร้าว และตอ้งไม่ปรับใชเ้พื�อความสนุกสนานมากจนเกินไป 

4) ปรับใชว้รรณกรรมสินไซบนความเขา้ใจ โดยคาํนึงถึงแก่นและสาระสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ และตอ้งการรักษาความหมายและคุณค่าของวรรณกรรมสินไซเอาไวใ้หไ้ด ้

5) การนาํเสนอหรือสื�อความหมายทางการท่องเที�ยวตอ้งไม่บิดเบือนขอ้มูลหรือ

เนื@อหาที�เป็นจริงเพราะจะทาํใหเ้กิดการบิดเบือนรูปแบบของวรรณกรรม 
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6) การตีความเนื@อหาหรืออะไรที�อาจจะกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-ลาว 

ซึ� งอาจมีโอกาสเกิดขึ@ นได้ บริษทัทวัร์หรือผูจ้ดัโปรแกรมต้องเข้าใจและรู้ประวติัศาสตร์ของ

วรรณกรรมสินไซโดยตอ้งศึกษาขอ้มูลอยา่งลึกซึ@ งก่อนที�จะนาํขอ้มูลไปเผยแพร่ หรือส่งต่อขอ้มูลแก่

นกัท่องเที�ยว เพราะวรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีความสาํคญัต่อชุมชน 

จากการศึกษาสามารถสรุปขอ้เสนอแนะเพื�อเป็นแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

สนบัสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม รายชุมชน ดงัต่อไปนี@  

1. แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

สาํหรับชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 

 

ตารางที� 6.2 แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ สาํหรับชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น 

 

แนวทางการปรับใช้ หน่วยงานสนับสนุน 

1. จัดโครงการอบรมเพื�อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี� ยวกับ

วรรณกรรมสินไซใหก้บัเยาวชนของชุมชนบา้นสาวะถี  

ปราชญช์าวบา้น/มหาวทิยาลยั / 

ผูเ้ชี�ยวชาญ/ นกัวชิาการ 

2. จดักิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ เช่น การแสดง

ละครสินไซ การแสดงหมอลํา หรือการประกวดเล่าเรื� อง

ประกอบภาพวาดวรรณกรรมสินไซ เพื�อเขา้ถึงกลุ่มเยาวชนมาก

ขึ@น 

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ+วดั+

ชุมชน+สถานศึกษา 

3. จดักิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเพื�อการศึกษาเรียนรู้

และการอนุรักษโ์บราณสถาน 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +วดั+

มหาวทิยาลยั+กรมศิลปากร 

 4. จดัการประชุมสัมมนาเพื�อสร้างความร่วมมือระหว่างวดั 

ชุมชน และสถานศึกษา  

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +วดั+

มหาวทิยาลยั 

5. จดัตั@งคณะทาํชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีสิทธิ| ที�จะแสดงความคิดเห็น ตดัสินใจและวางแผน

ดา้นการท่องเที�ยว 

ชุมชน+มหาวทิยาลยั+องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
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2. แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

สาํหรับชุมชนบา้นหวัหนอง จงัหวดัขอนแก่น 

 

ตารางที� 6.3 แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ สาํหรับชุมชนบา้นหวัหนอง จงัหวดัขอนแก่น 

 

แนวทางการปรับใช้ หน่วยงานสนับสนุน 

1. ควรส่งเสริมการให้ความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซกบัคน

ในชุมชน  

ปราชญช์าวบา้น/มหาวทิยาลยั / 

ผูเ้ชี�ยวชาญ/ นกัวชิาการ  

2. มีกิจกรรมแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซและ

การท่องเที�ยวระหวา่งชุมชน 

ชุมชนบา้นหวัหนอง+ชุมชน

อื�นๆที�มีวรรณกรรมสินไซ+

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น 

3. การจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน ชุมชนมีส่วนร่วมในทุก

ขั@นตอนโดยเสนอให้มีหน่วยงานทางด้านการศึกษามาเป็นพี�

เลี@ ยงให้คาํแนะนาํ ดูแล เหมือนอยา่งชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดั

ขอนแก่น 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น+ วดั+

ชุมชน+มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4. เพิ�มเติมการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื�องเชื�อมโยงกับ

กิจกรรมงานประเพณีของชุมชน 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +

หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ 

5. จดัร้านเพื�อจาํหน่ายของที�ระลึกหรือของฝากของชุมชนที�

เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซ โดยมีหน่วยงานเขา้ส่งเสริมการ

ให้ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�ระลึกที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ชุมชน  

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +ชุมชน+

มหาวทิยาลยั+องคก์ารปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�น 

6. จดัโครงการใหค้วามรู้ วธีิการเกี�ยวกบัการอนุรักษ ์ดูแล รักษา

ภาพจิตรกรรมฝาผนงั 

ชุมชน+กรมศิลปากร 
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3. แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

สาํหรับชุมชนบา้นวงัคูณ จงัหวดัขอนแก่น 

 

ตารางที� 6.4 แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ สาํหรับชุมชนบา้นวงัคูณ จงัหวดัขอนแก่น 

 

แนวทางการปรับใช้ หน่วยงานสนับสนุน 

1. ควรส่งเสริมการให้คนในชุมชนนาํหลกัธรรม ความรู้จาก

วรรณกรรมสินไซมาใชใ้นชีวติประจาํวนัและเพื�อการท่องเที�ยว 

ปราชญช์าวบา้น/มหาวทิยาลยั / 

ผูเ้ชี�ยวชาญ/ นกัวชิาการ  

2. จดัชั@นวางสมุดเยี�ยมชมให้เป็นระเบียบ จดัคนดูแลทาํความ

สะอาดสิมโบราณให้เหมาะแก่การมาเยี�ยมชม โดยให้โรงเรียน

เขา้มามีส่วนร่วมในการท่องเที�ยว เช่น มีโครงการให้นักเรียน

เขา้มาดูแลทาํความสะอาด 

ชุมชน+โรงเรียนบา้นวงัคุณ+

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น 

3. โครงการศึกษาเรียนรู้วรรณกรรมสินไซจากภาพจิตรกรรมฝา

ผนงัในวดั และโครงการอบรมมคัคุเทศกน์อ้ยเพื�อการท่องเที�ยว 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น+ ปราชญ์

ชาวบา้น+วดั+โรงเรียน+

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4. มีป้ายเตือนหรือป้ายแนะนาํ ขอ้ปฏิบติัในการเที�ยวชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัอยา่งครบถว้น ชดัเจน  

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +

หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

5. การท่องเที�ยวควรมีการชี@แจงและประสานงานใหค้นใน

ชุมชนไดรั้บทราบ และประสานงานกบัทางชุมชนก่อนการ

เดินทางมาเยี�ยมชม  

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

สาํนกังานขอนแก่น +ชุมชน+

วดั 

6. จดัทาํสื�อในการส่งเสริมการท่องเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ 

เช่น แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยว แผ่นที� คู่มือการ

ท่องเที�ยว คู่มือวรรณกรรมสินไซฉบบัประชาชนที�เขา้ใจไดง่้าย 

ชุมชน+มหาวทิยาลยัขอนแก่น+

นกัวชิาการ+การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทยสาํนกังาน

ขอนแก่น 



307 

 

 

4. แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

สาํหรับชุมชนบา้นดงบงั จงัหวดัมหาสารคาม 

 

ตารางที� 6.5 แนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ สาํหรับชุมชนบา้นดงบงั จงัหวดัมหาสารคาม 

 

แนวทางการปรับใช้ หน่วยงานสนับสนุน 

1. จดัทาํนิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ หรือแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

หรือในวดั (แหล่งท่องเที�ยว) เพื�อให้เป็นที�ศึกษาความรู้เกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซ 

 

ชุม ช น +หน่ว ย ง า น ป ก ค ร อ ง

ท้อ ง ถิ� น +นัก วิ ช า ก า ร +ก า ร

ท่อง เ ที� ย วแ ห่งป ระ เท ศไ ท ย

สาํนกังานขอนแก่น 

2. โครงการปรับปรุงความสวยงามภายในชุมชน  หน่วยงานปกครองท้องถิ�น+

ชุมชน 

3. จดักิจกรรมการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม มี

กิจกรรมการแสดงหนงัประโมทยัสินไซให้นกัท่องเที�ยวไดช้ม

พร้อมกบัการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั กิจกรรมให้นกัท่องเที�ยว

หดัเล่นหนงัประโมทยัเล่าเรื�องสินไซ เพื�อสร้างจินตนาการและ

เพิ�มสุนทรียะในการท่องเที�ยว 

ชุ ม ช น +ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว แ ห่ ง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย สํ า นั ก ง า น

ข อ น แ ก่ น +ห น่ ว ย ง า น

รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  ( ส ส ส . ) +

มหาวทิยาลยั 

4. โครงการให้ความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซ และการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน  

ปราชญ์ชาวบา้น+มหาวิทยาลยั 

+ ผูเ้ชี�ยวชาญ/ นกัวิชาการ+การ

ท่อง เ ที� ย วแ ห่งป ระ เท ศไ ท ย

สาํนกังานขอนแก่น 
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5. แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

สาํหรับชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จงัหวดัร้อยเอด็ 

 

ตารางที� 6.6 แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ สําหรับชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จงัหวดั

ร้อยเอด็ 

 

แนวทางการปรับใช้ หน่วยงานสนับสนุน 

1. ควรมีการฟื@ นฟูวรรณกรรมสินไซ ทั@งในดา้นของวรรณกรรมเรื�อง

เล่า และฟื@ นฟูภาพจิตรกรรมฝาผนงัที�วดัใหอ้ยู่ในสภาพที�ดีเหมาะแก่

การมาศึกษาหรือเยี�ยมชม  

ชุมชน+กรมศิลปากร+หน่วยงาน

ด้านการศึกษา+องค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ�น+การท่องเที�ยวแห่ง

ประเทศไทย 

2. ควรมีโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ

และการท่องเที�ยว ให้กับเยาวชนในชุมชน โดยผูเ้ชี�ยวชาญเรื� อง

วรรณกรรมสินไซ 

ผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการ+ชุมชน+

หน่วยงานด้านการศึกษา+ การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

3. จดัทาํหนงัสือ คู่มือเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซและภาพจิตรกรรม

ฝาผนงัของวดั เพื�อการศึกษาสาํหรับคนทั�วไป และนกัท่องเที�ยว 

ผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการ+ชุมชน+

หน่วยงานด้านการศึกษา+ การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

4. ควรจดัทาํป้ายนาํเสนอขอ้มูลดา้นประวติั ความเป็นมา เรื�องย่อ 

และสรุปคาํสอนจากวรรณกรรมสินไซ เพื�อให้นกัท่องเที�ยวไดท้าํ

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ ทั@งนี@อาจจะมีการติดตั@งป้ายไว้

ที�สิม เพื�อใหน้กัท่องเที�ยวไดอ่้านก่อนการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั  

ผูเ้ชี�ยวชาญ/นักวิชาการ+ชุมชน+

หน่วยงานด้านการศึกษา+ การ

ท่อ ง เ ที� ย ว แห่ งป ระ เ ทศ ไท ย +

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

5. โครงการส่งเสริมการใหค้วามรู้เรื�องการจดัทาํสื�อเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวแก่ชุมชน  

หน่วยงานดา้นการศึกษา+ชุมชน+ 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย+

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

6. มีหน่วยงานกลางเข้ามาทาํหน้าที� เป็นผูป้ระสานงานระหว่าง

ชุมชนและหน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว  

หน่วยงานดา้นการศึกษา+ชุมชน+ 

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย+

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
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6.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

 

6.2.1 อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ

เพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

6.2.1.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ดา้นขอ้มูลทั�วไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 51 – 60 ปี 

มากที�สุด ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัประถมศึกษา รายไดห้ลกัของชุมชน

มาจากการเกษตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร และเกือบทั@งหมดมีภูมิลาํเนาเดิมอยู่ใน

ชุมชน และระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางมากที�สุด แหล่งขอ้มูลที�

ทาํใหรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือเรื�องเล่าในชุมชน 

โดยชุมชนที�มีระดบัการรู้จกัวรรณกรรมสินไซมากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี  และ

ชุมชนที�มีการรู้จกัวรรณกรรมสินไซนอ้ยที�สุดคือ ชุมชนบา้นหนองมื�นถ่าน แหล่งขอ้มูลที�ทาํให้รู้จกั

วรรณกรรมสินไซมากที�สุด ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหัวหนอง คือ เรื�องเล่าในชุมชน ชุมชน

บา้นวงัคูณ คือจากภาพจิตรกรรมฝาผนังในวดั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน คือ อินเตอร์เน็ต และ

ชุมชนบา้นดงบงั คือ หนงัตะลุงอีสาน/หนงัประโมทยั   

สอดคล้องกับ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ และชายสะหมุด จาํปาอุทุม (2557) ที�ว่า

ร่องรอยทางศิลปกรรมที�เกี�ยวข้องกับวรรณกรรมสินไซ และการปรับใช้วรรณกรรมสินไซใน

กิจกรรมทางศิลปวฒันธรรมไดแ้ก่ ภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ การเทศน์สินไซ หมอลาํสินไซ หนงั

ประโมทยัหรือหนังตะลุงอีสาน ปัจจุบนัคณะที�เล่นเรื� องสินไซสามารถหาชมได้ที�อาํเภอนาดูน 

จงัหวดัมหาสารคาม และ อาํเภอประทุมรัตน์ จงัหวดัร้อยเอด็  

สอดคลอ้งกบัพระครูปลดัสุวฒันจริยคุณ  (2556) ที�ศึกษาสถานการณ์การท่องเที�ยว

ของวดัในกลุ่มจงัหวดัลา้นนาตะวนัออกในปัจจุบนั พบว่า ลกัษณะการท่องเที�ยวของวดัต่างๆใน

จังหวดัล้านนาตะวนัออก ส่วนใหญ่นักท่องเที�ยวจะให้ความสําคัญกับว ัดที� มีโบราณสถาน

โบราณวตัถุที�สาํคญัๆประจาํจงัหวดั เช่น วดัที�มีมหาเจดียเ์ก่าแก่ มีพระพุทธรูปศกัดิ| สิทธิ|  เป็นตน้ แต่

ก็มีบางวดัที�มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวดัอื�นๆที�นักท่องเที�ยวให้ความสนใจ  เช่น วดัภูมินทร์ 

จงัหวดัน่าน ที�มีจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวแตกต่างจากวดัอื�น คือมีภาพวาดเก่าแก่  ซึ� งกลายเป็นสัญญา

ลกัษณ์อย่างหนึ� งของจงัหวดัที�นกัท่องเที�ยวตอ้งแวะไปชม  และจงัหวดัก็ไดใ้ชเ้ป็นจุดขายทางการ

ท่องเที�ยวของจงัหวดั 
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6.2.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน ที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ดงันี@  

1) ดา้นคุณค่าและความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนมีความคิดเห็น

อยู่ในระดับเห็นด้วย ( x = 3.98) โดยสามารถเรียงลําดับได้ดังนี@  ข้อที� มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ 

วรรณกรรมสินไซทาํใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น รองลงมาคือ วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้น

คุณธรรม จริยธรรม และข้อที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าที�สุด คือ วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนิน

ชีวติประจาํวนั ซึ� งสอดคลอ้งกบั ซึ� งสอดคลอ้งกบั พฒัน์ เพง็ผลา (2528) วา่วรรณกรรมทอ้งถิ�นนิยม

เล่าในงานต่างๆเพื�อสอนจริยธรรมที�ดีเหมือนไดรั้บอานิสงส์เหมือนการฟังเทศน์ และ ธวชั ปุณโณ

ทก (2522) ที�วา่วรรณกรรมทอ้งถิ�นส่วนใหญ่แต่งโดยผูมี้ศรัทธาในศาสนา จึงมกัชี@ แนะแนวทาง การ

ประพฤติปฏิบติัตนให้เหมาะสมกบัสังคม โดยสอนให้ยึดมั�นในศีลธรรม ปลูกฝังจิตสํานึกให้เห็น

คุณค่าของธรรมชาติ และความสาํคญัของการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีสันติสุข ส่งผลต่อการยึดถือ

ในการดาํเนินชีวติประจาํวนั สอดคลอ้งกบั รัตนา จนัทร์เทาว ์และคณะ (2547)  ที�วา่ นิทานพื@นบา้น

เป็นวรรณกรรมที�มุ่งเนน้ให้เยาวชนรู้จกักตญั�ูต่อพ่อแม่และผูมี้พระคุณ นาํเสนอความเชื�อเรื�องการ

สร้างโลก และวิถีชีวิตของคนชนบทลาวในการทาํมาหากิน โดยมีความคิดเห็นรายขอ้ของแต่ละ

ชุมชน ดงันี@  

(1) วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ�น ในข้อนี@

พบว่า ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบ้านดงบงั ชุมชนบ้านวงัคูณ และชุมชนบ้านหัวหนอง มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็น

ดว้ย 

(2) วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม ในขอ้นี@พบว่า 

ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(3) วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั ในขอ้นี@

พบวา่ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชน

บา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ หรือไม่แน่ใจ ซึ� งสอดคล้องกับ พระครูปลัดสุวฒันจริยคุณ 

(2556) พบวา่ชุมชนที�อยูร่อบๆวดัที�มีนกัท่องเที�ยวเดินทางไปเที�ยว ไดรั้บผลจากการท่องเที�ยวดว้ย 
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คือ ชุมชนเกิดอาชีพใหม่ คือการขายของที�ระลึกแก่นกัท่องเที�ยว  เกิดรายไดเ้ขา้ชุมชน  ทาํให้เกิดการ

พฒันาด้านคุณภาพชีวิตที�ดีตามมา  เกิดการอนุรักษ์ฟื@ นฟูวฒันธรรมประเพณีท้องถิ�นที�กาํลังจะ

หายไป ทาํให้ชุมชนรักและหวงแหนวฒันธรรมประเพณีของตน เพราะเห็นคุณค่าจากการที�

นกัท่องเที�ยวไดใ้หก้ารชื�นชม 

(4) วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเง้าทาง

วฒันธรรมของ ในขอ้นี@พบวา่ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

(5) วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามัคคี ในข้อนี@

พบวา่ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และทา้ยสุดชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆหรือไม่

แน่ใจ โดยสอดคล้องกับ พระครูปลัดสุวฒันจริยคุณ (2556)  ที�ว่าชุมชนที�อยู่รอบๆวดัที� มี

นักท่องเที�ยวเดินทางไปเที�ยว  ก็ได้รับผลจากการท่องเที�ยว คือ ทาํให้ชุมชนรักและหวงแหน

วฒันธรรมประเพณีของตน เพราะเห็นคุณค่าจากการที�นกัท่องเที�ยวไดใ้ห้การชื�นชมชุมชน เกิดการ

อนุรักษฟื์@ นฟูวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ�นที�กาํลงัจะหายไป 

(6) วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีระหว่างคนในชุมชน 

ในขอ้นี@พบวา่ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั โดยชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย และทา้ยสุดชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เฉยๆหรือไม่แน่ใจ โดยสอดคลอ้งกบั ธวชั ปุณโณทก,  (2522) และ สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน 

(ม.ป.ป. : 31) ที�ว่าคุณค่าของวรรณกรรมทอ้งถิ�นก่อให้เกิดความเขา้ใจวฒันธรรมของชาวบ้านใน

ทอ้งถิ�นนั@นกระชบัความสัมพนัธ์ของคนในทอ้งถิ�น การขบัร้องเพลงพื@นบา้น การเล่านิทาน และการอ่าน

วรรณคดีสู่กนัฟัง จดัว่า เป็นเครื�องกระชบัความสัมพนัธ์ของคนในครอบครัว และในชุมชนทอ้งถิ�นที�ดี

อยา่งหนึ�ง 

2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ ชุมชนมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบัเห็น

ดว้ย ( x = 4.15) โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี@  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไป

ปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 คลอง 14  รองลงมาคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ
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แสดงละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ 

การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ ซึ� งสอดคลอ้งกบั

ภคัณิษา อภิศุภกรกุล (2550) ที�ว่าประเพณี วิถีชีวิต ความเป็นอยู่และวดัวาอาราม ที�เป็นศูนยร์วม

วฒันธรรมในปัจจุบนั เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่นพื@นบา้น ศาสนสถานหรือสํานัก

สงฆ์ ตลอดทั@ งงานเทศกาล ประเพณีที�สําคญัในท้องถิ�น เป็นปัจจยัสําคัญในการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม โดยมีความคิดเห็นของแต่ละชุมชนรายขอ้ดงันี@  

(1) มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงละครเวที 

การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงัประโมทยั) ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย อยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และ ชุมชน

บา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(2) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชใ้นงานประเพณีฮีต 12 คลอง 

14 ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชน

บา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และ ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

(3) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการศึกษา เช่น หลกัสูตร

การเรียนสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นหัว

หนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย  

(4) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการแสดงหมอลาํสินไซ วง

โปงลางสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย  

(5) มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง 

เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน 

ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยเห็นด้วยมาก

ที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี  

(6) มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่ง และชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชน
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บา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

3) ดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ชุมชนมีความคิดเห็น 

อยู่ในระดบัเห็นดว้ย ( x = 3.82) โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี@  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน  

รองลงมาคือ เห็นด้วยมากที�สุดคือ การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่สร้าง

ความแตกแยกให้กบัชุมชน และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ มีความคิดเห็นเฉยๆหรือไม่แน่ใจ การนาํ

วรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวได้รับความคิดเห็นจากชุมชน ซึ� งสอดคล้องกับ 

สุวฒัน์ บุศยเ์มือง และคณะ (2551) ที�วา่ การพฒันาการท่องเที�ยวตอ้งยึดความสมดุลทางวฒันธรรม 

และการดาํเนินชีวิตของชุมชนเป็นหลกั และตอ้งไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณค่าของมรดก

วฒันธรรม และการวิถีชีวิตของคนในชุมชน  และรุ่งรัตน์ ทองสกุล, มยุเรศ ตนะวฒันา และวชิรา

ภรณ์ ชนะศรี (2550)  ที�วา่ ชุมชนชาวเล ควรจะมีแนวทางในการรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนให้ดาํรง

อยู่บนพื@นฐานของความอยู่รอด หน่วยงานที�เขา้ไปมีส่วนร่วมจะตอ้งดูแลอย่างเขา้ใจวิถีวฒันธรรม 

ประเพณี วรรณกรรมของชุมชน และการดาํเนินการดา้นการท่องเที�ยวจะตอ้งมีแนวทางที�เหมาะสม

ไม่ส่งผลกระทบต่อวถีิดั@งเดิม โดยมีความคิดเห็นของแต่ละชุมชนรายขอ้ดงันี@  

(1) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไดรั้บความ

คิดเห็นจากชุมชน ในขอ้นี@พบวา่ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ชุมชนบา้นสาวะถี มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั และ ชุมชนบา้น

หวัหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัไม่เห็นดว้ย และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง โดยสอดคลอ้งกบั สุภาวณีิ ทรงพรวาณิชย ์และคณะ (2�?� : บทคดัยอ่) 

ที�วา่ “คนในชุมชน” เป็นหวัใจสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยว และสุวฒัน์ บุศยเ์มือง และคณะ 

(2551) ที�วา่ การส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมควรมุ่งเนน้วตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของ

ชุมชนเป็นหลกัตอ้งไม่มุ่งเนน้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว 

(2) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่เป็นการ

ทาํลายความความภาคภูมิใจของชุมชน ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นวงัคูณมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  
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(3) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ขดัต่อ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดีงามของชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นหนองหมื�น

ถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(4) การนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการท่องเที�ยวไม่สร้างความ

แตกแยกใหก้บัชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั และชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง ส่วนชุมชนบา้นสาวะถี  ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย  

(5) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ส่งผล

กระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอย่าง และชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นหวัหนอง 

มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ส่วนชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ

หรือไม่แน่ใจ โดยสอดคลอ้งกบั สุวฒัน์ บุศยเ์มือง และคณะ (2551) ที�วา่ การตดัสินใจ วางแผนและ

พฒันาการท่องเที�ยว ควรคาํนึงถึงคุณค่าทางกายภาพและวฒันธรรมของชุมชน นอกจากนั@นการ

กาํหนดรูปแบบของการท่องเที�ยวภายในชุมชนตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพดา้นการรองรับนกัท่องเที�ยว 

ทั@งในแง่ของกายภาพ การบริการ และที�สําคญัความเปราะบางทางวฒันธรรม และการพฒันาการ

ท่องเที�ยวตอ้งยดึความสมดุลทางวฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตของชุมชนเป็นหลกั และตอ้งไม่ให้

เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และการวถีิชีวติของคนในชุมชน 

(6) การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยวไม่ทาํลาย

สาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นสาวะถี  มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

เห็นด้วยอย่างยิ�ง โดยชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย 

ส่วนชุมชนบา้นหัวหนองและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆหรือไม่

แน่ใจ โดยสอดคล้องกบัรุ่งรัตน์ ทองสกุล, มยุเรศ ตนะวฒันา และวชิราภรณ์ ชนะศรี (7��� : 

บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�องการจดัการการท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน ประเพณี และวรรณกรรมทอ้งถิ�น

ของจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี�  พบวา่ ชุมชนชาวเล ควรจะมีแนวทางในการรักษาเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนให้ดาํรงอยูบ่นพื@นฐานของความอยูร่อด หน่วยงานที�เขา้ไปมีส่วนร่วมจะตอ้งดูแลอยา่งเขา้ใจ

วิถีวฒันธรรม ประเพณี วรรณกรรมของชุมชน และการดาํเนินการด้านการท่องเที�ยวจะต้องมี

แนวทางที�เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีดั@งเดิม และสุดชีวนั นันทวนั ณ อยุธยา (2551) ศึกษา
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ความคิดเห็นของชุมชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มีความคิดเห็นว่าควรอนุรักษ์วฒันธรรม

แบบดั@งเดิมไว ้เพราะการอนุรักษ์วฒันธรรม ประเพณีแบบดั@งเดิมจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

และเห็นว่าวฒันธรรมงานประเพณี เทศกาล และภูมิปัญญาของท้องถิ�น และแหล่งท่องเที�ยว

โบราณสถาน เป็นปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหน้กัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาในชุมชน 

4) ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการท่องเที�ยว ชุมชนมีความ

คิดเห็น อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง ( x = 4.27) โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี@  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ย

สูงสุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความ

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ รองลงมาคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึงผลกระทบต่อ

ภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และ ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชน

ควรมีขอ้ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ และการท่องเที�ยวในพื@นที�

ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ ซึ� งสอดคลอ้งกบักฎ

บตัรที� ICOMOS ในหลกัการสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมว่า การพฒันาหรือ

การจดักิจกรรม จะตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบทางลบกบัวถีิชีวติของชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวให้เกิดขึ@น

นอ้ยที�สุด และตอ้งรักษาไวซึ้� งความเป็นอตัลกัษณ์ (Identities) ตวัตนที�แทจ้ริง (Authenticities) ของ

แหล่งท่องเที�ยว และกิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งมีการวางแผนและจดัการที�ดี เพื�อให้ผลงานศิลปะ

และวฒันธรรม งานฝีมือและความเชื�อ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนยงัคงอยูอ่ยา่งมั�นคง

มิสูญหายหรือเปลี�ยนแปลงรูปไป และองคก์รการท่องเที�ยวโลก (World Tourism: WTO) ไดก้าํหนด

หลกัสากลหรือจริยธรรมของแนวปฏิบติัในการจดัการการท่องเที�ยว (Global Codes of Ethics’ for 

Tourism) (มนัส ชยัสวตัถิกุล, 2544) ที�ว่า กิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งมีการวางแผนและจดัการที�ดี 

เพื�อใหผ้ลงานศิลปะและวฒันธรรม งานฝีมือและความเชื�อ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน

ยงัคงอยูอ่ยา่งมั�นคงมิสูญหายหรือเปลี�ยนแปลงรูปไป โดยมีความคิดเห็นของแต่ละชุมชนรายขอ้ดงันี@  

(1) การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรคํานึงถึงผลกระทบต่อภาพ

จิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นสาวะถี ชุมชนบา้นวงัคูณ และ

ชุมชนบา้นหวัหนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(2) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีข้อปฏิบติัสําหรับการชมภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และ
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ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(3) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจ้งหรือประสานงานกับ

ชุมชนล่วงหนา้ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหัวหนอง มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย  

(4) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัผลกระทบ

จากกิจกรรมการท่องเที�ยว ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และ ชุมชนบา้นดงบงั มีความ

คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(5) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการป้องกนัการสูญเสีย

สาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชน

บา้นดงบงั และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

(6) การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผลกระทบจากการ

จดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยู่เสมอ ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหัวหนอง และ

ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่านมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว ชุมชนมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นด้วย ( x = 4.17) โดยสามารถเรียงลาํดบัได้ดงันี@  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ คนใน

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว รองลงมาคือ คนในชุมชนควรมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษแ์ละบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุดคือ คนใน

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

กฎบตัรที� ICOMOS ในหลกัการสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ดา้นการมีส่วน

ร่วม วา่ควรใหค้วามสาํคญักบัชุมชนในแหล่งท่องเที�ยวเป็นอนัดบัแรก ชุมชนจะตอ้งไดรั้บสิทธิและ

ผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการวางแผนอนุรักษแ์ละการจดัการการท่องเที�ยวในชุมชนของตน และ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุญเลิศ ตั@งจิตวฒันา (2548ข : 331)  ที�วา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ทอ้งถิ�น คือ การสนบัสนุนส่งเสริมให้ชุมชนทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวทุก
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ขั@นตอน และให้ชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเที�ยวเพื�อก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหน 

การสร้างจิตสํานึกในการดูแลปกป้องรักษาทรัพยากรทางการท่องเที�ยวของตน และประทีป มูลเภา 

(2548) ได้วิจยัเรื� อง การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์บนพื@นที�สูง : กรณีศึกษาศูนย์วฒันธรรมชาวเขา 

หมู่บา้นดอยเหลี�ยม ตาํบลแม่เหาะ อาํเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่ การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการจดัการการท่องเที�ยว เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และจากการดาํเนินงานการอยา่งมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านบวกมากกว่าด้านลบ เกิด

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทาํให้ชุมชนมีความรู้จากประสบการณ์จริง มีกระบวนการจดัการ

ท่องเที�ยวตั@งแต่การตดัสินใจ ร่วมกิจกรรมปฏิบติังาน การวางแผน การรับผลประโยชน์ และการ

ติดตามประเมินผลกิจกรรมร่วมกนั โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน อนัจะ

ส่งผลถึงการจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษที์�มีความย ั�งยืนอย่างแทจ้ริง โดยมีความคิดเห็นของชุมชน

รายขอ้ดงันี@  

(1) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการท่องเที�ยว 

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(2) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุมเสนอแนะความ

คิดเห็นต่อการจดัการดา้นการท่องเที�ยว ชุมชนบา้นหัวหนอง ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ 

และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถี มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  

(3) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ที�เกิดจากการ

ท่องเที�ยว ชุมชนบา้นวงัคูณและชุมชนบา้นหัวหนอง มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง 

และ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

เห็นดว้ย  

(4) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ชุมชน

บา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

(5) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลดา้นการ

ท่องเที�ยว ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหวัหนอง และ

ชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยทุกชุมชน 
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(6) คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบาํรุงรักษาภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัสินไซ ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัเห็นดว้ย 

6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว ชุมชนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย

อยา่งยิ�ง ( x = 4.33) โดยสามารถเรียงลาํดบัไดด้งันี@  ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน รองลงมาคือ หน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน และขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงตํ�าคือ หน่วยงาน

ที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกัน ซึ� ง

สอดคล้องกบั หลกัการสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของกฎบตัร ICOMOS

หลกัการที� 5 เรื�องการจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัชุมชนทอ้งถิ�น (Provide Benefit for the Local 

Communities) โดย ควรให้มีการใช้มคัคุเทศก์ที�เป็นคนในทอ้งถิ�น เพื�อเป็นการเพิ�มพูนทกัษะและ

ประสบการณ์ให้กับคนในท้องถิ�น ในการนําเสนอหรอบรรยายเรื� องราวอนัมีคุณค่าของแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของพวกเขา ควรส่งเสริมให้ล่ามทอ้งถิ�นไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในโครงการ 

และการจดัทาํเรื�องบอกเล่าเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยโครงการนี@ควรจะส่งเสริม

ใหเ้กิดความรู้และความเคารพในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน รวมทั@งกระตุน้ใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามี

ผลประโยชน์โดยตรงในการดูแลรักษาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยในการ

ดาํเนินการอนุรักษ์และการจดัการการท่องเที�ยว ควรจดัให้มีการให้ความรู้และการฝึกอบรมแก่คน

ในระดบันโยบาย นกัวางแผน นกัวจิยั นกัออกแบบ สถาปนิก นกัอนุรักษ ์และผูจ้ดัการการท่องเที�ยว 

(Tour Operator) ผูเ้ขา้ฝึกการอบรมควรไดรั้บการอบรมให้มีความเขา้ใจและสามารถช่วยแกปั้ญหา

ต่างๆที�อาจเกิดขึ@ นได้ และยงัสอดคล้องกับ หลักการสําคัญของการจัดการการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม หลักการที� 6 ว่าด้วยเรื� องส่งเสริมการท่องเที�ยวด้วยความรับผิดชอบ (Responsible 

Promotion Program) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื�อการป้องกนัและยกระดบัคุณลกัษณะที�ดีของธรรมชาติ 

และแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมให้ดีขึ@ นอย่างมีความรับผิดชอบ ที�เสนอว่า การส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวควรกระจายผลประโยชน์ไปยงัแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอื�นๆที�อยูใ่นทอ้งถิ�นนั@น ไม่

เนน้เฉพาะแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง โดยควรกระตุน้ใหน้กัท่องเที�ยวไดไ้ปเยี�ยมชมในสถานที�อื�นๆ

ดว้ย และสุวฒัน์ บุศย์เมือง และคณะ (2551) เสนอแนวทางการอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัในโบสถ ์

เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม วา่ควรมีผูเ้ชี�ยวชาญจากกรมศิลปกรมาดาํเนินการซ่อมแซม
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อย่างสมํ�าเสมอ ควรพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีของชุมชน และมีการแต่งตั@งคณะทาํงาน

จากหน่วยงานท้องถิ�นให้รับผิดโดยตรง และทําการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางสื� อที�

หลากหลาย สอดคล้องกบั อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ|  (2553) เสนอแนวทางการส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร์  ว่าควรมีป้ายบอกทางที�ชัดเจนและต่อเนื�อง มีห้องนํ@ าไว้

บริการที�เพียงพอ มีเจา้หนา้ที�คอยใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว และที�สําคญัคือ ควรให้ชุมชน

เขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว ดูแลรักษาแหล่งท่องเที�ยว  และพฒันามคัคุเทศก์

ทอ้งถิ�น รวมถึงจดัทาํเวบ็ไซต์เพื�อนาํเสนอขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์ดา้นการท่องเที�ยวของจงัหวดั

สุรินทร์ใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ โดยมีความคิดเห็นของชุมชนรายขอ้ดงันี@  

(1) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชน

ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัวหนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

(2) หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมให้ใช้มัคคุ เทศก์หรือผู ้สื� อ

ความหมายที�เป็นคนในชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชน

บา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย สอดคลอ้งกบัหลกัการสาํคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

ของ ICOMOS ที�วา่ ดา้นการส่งเสริมควรเนน้การส่งเสริมให้คนในทอ้งถิ�นเพิ�มพูนทกัษะการเป็น

มคัคุเทศก์ ผูสื้� อความหมาย บอกเล่าเรื� องราวเกี�ยวกับแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชน 

ส่งเสริมการกระจายรายไดใ้ห้ทุกระดบัในชุมชน และมีการฝึกอบรมให้ความรู้ผา่นกระบวนการให้

การศึกษา ฝึกอบรมภายในชุมชน และหลกัปฏิบติัการสร้างแหล่งท่องเที�ยวสีเขียว ในฐานะของ

แหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรม การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย (2554)  เสนอวา่ควรขอความร่วมมือ

จากผูรู้้ หรือผูท้รงภูมิปัญญาของทอ้งถิ�นช่วยถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัวฒันธรรมดั@งเดิม

ประเพณีอนัดีงามของเผา่พนัธ์ุและภูมิปัญญาพื@นบา้นที�มีคุณค่าให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ไดย้ึดปฏิบติักนั

อยา่งต่อเนื�อง 

(3) หน่วยงานที� เกี�ยวข้องควรส่งเสริมด้านการประชาสัมพนัธ์การ

ท่องเที�ยวของชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นสาวะถี และชุมชนบา้นหัว

หนอง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง และชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัเห็นดว้ย  
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(4) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณและการกระจาย

รายไดใ้ห้คนในชุมชน ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นหวัหนอง และชุมชนบา้นวงัคูณ มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ชุมชนบา้นสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย 

(5) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยงพื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอย

วรรณกรรมสินไซร่วมกนั ชุมชนบา้นหวัหนอง ชุมชนบา้นวงัคูณ และชุมชนบา้นดงบงั มีความคิดเห็น

อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง ชุมชนบา้นสาวะถีและชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่น

ระดบัเห็นดว้ย  

(6) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�เนน้

การอนุรักษ์ความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ ชุมชนบา้นดงบงั ชุมชนบา้นวงัคูณ ชุมชนบา้นหัว

หนอง และชุมชนบา้นสาวะถี มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ�ง และชุมชนบา้นหนอง

หมื�นถ่าน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

6.2.2.2 อภิปรายผลการศึกษาความคิดเห็นของความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐ

และรัฐวสิาหกิจที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

1) ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นว่า วรรณกรรมสินไซมี

คุณค่าในดา้นวรรณกรรม  ศิลปกรรม และมีศกัยภาพในการดึงดูดผูค้นทั@งในแง่ของการศึกษาหา

ความรู้และการท่องเที�ยว  วรรณกรรมสินไซมีความสาํคญัในแง่ของเนื@อหาที�สอดแทรกเรื�องราวของ

คุณธรรม จริยธรรม อย่างดีเยี�ยม และปลุกจิตสํานึกให้แก่เยาวชนในชุมชน วรรณกรรมสินไซช่วย

สร้างความสัมพนัธ์ที�ดีของคนในชุมชน วรรณกรรมสินไซเป็นวรรณกรรมที�มีจุดมุ่งหมายในการ

นาํไปใชเ้พื�อการเรียนรู้ พฒันา ต่อยอด และวรรณกรรมสินไซทาํให้วดัมีบทบาททางสังคมมากขึ@น 

ทั@งบทบาทในชุมชน บทบาทในโรงเรียน และบทบาทในสังคมเมืองสอดคลอ้งกบั รัตนา จนัทร์เทาว ์

และคณะ (7�?�) จากการศึกษาวิจยัเรื�อง ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัสังคมลาว พบว่า 

นิทานพื@นบา้นเป็นวรรณกรรมที�มุ่งเน้นให้เยาวชนรู้จกักตญั�ูต่อพ่อแม่และผูมี้พระคุณ นาํเสนอ

ความเชื�อเรื�องการสร้างโลก และวถีิชีวติของคนชนบทลาวในการทาํมาหากิน ประกอบกบั วิไลภรณ์ 

จิรวฒันเศรษฐ ์(2544) ศึกษาเรื�อง “สื�อพื@นบา้นในฐานะทุนวฒันธรรมเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวที�พกั

ทางวฒันธรรม (โฮมสเตย)์ : ศึกษาเฉพาะกรณีบา้นปราสาท จงัหวนัครราชสีมา” พบวา่ สื�อพื@นบา้น

ชาวบา้นปราสาทนาํมาเพื�อสร้างแรงดึงดูดใจ และนาํเสนอแก่นกัท่องเที�ยวนั@นลว้นแลว้แต่เป็นทุน
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ทางวฒันธรรมที�ชาวบา้นมีอยู ่เช่น เพลงพื@นบา้น ตาํนาน เกี�ยวกบัหมู่บา้นและลาํธารปราสาท อาหาร

พื@นบา้น และทุนทางวฒันธรรมที�เกิดจากการต่อยอดจากสิ�งเดิม คือ  การแสดงฟ้อนรําของนกัเรียน 

รําวง พิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ และภคัณิษา อภิศุภกรกุล (2550) ซึ� งทาํการศึกษาเกี�ยวกบัการพฒันา

เส้นทางการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เพื�อเชื�อมโยงกบัเทศกาลท่องเที�ยวประจาํปีของกลุ่มจงัหวดั

อีสานใต ้พบวา่ประเพณี วถีิชีวติ ความเป็นอยูแ่ละวดัวาอาราม ที�เป็นศูนยร์วมวฒันธรรมในปัจจุบนั 

เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี การละเล่นพื@นบา้น ศาสนสถานหรือสานกัสงฆ ์ตลอดทั@งงานเทศกาล 

ประเพณีที�สาํคญัในทอ้งถิ�น และเป็นปัจจยัสาํคญัในการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

2) ดา้นการปรับใชว้รรณกรรม 

ดา้นการปรับใช้วรรณกรรมเพื�อการศึกษาทอ้งถิ�น งานประเพณี การแสดง

หมอลาํ หนงัประโมทยัหรือเชิดหุ่นอีสาน หรือการพฒันาอตัลกัษณ์เมือง ผูห้น่วยงานภาครัฐและ

รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นว่า ควรมีการปรับใช้ไปในลักษณะของการเชื�อมโยงกับเนื@ อหา

วรรณกรรมสินไซและร่องรอยทางศิลปกรรม และบูรณาการกับสิ� งที�พื@นที�นั@ นๆมีอยู่  เช่น 

วรรณกรรมสินไซกบัภาพจิตรกรรมฝาผนังวดัไชยศรี บูรณาการกับตวัอกัษรไทน้อย ที�จงัหวดั

ขอนแก่น หรือ วรรณกรรมสินไซกบัภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดัโพธาราม บูรณาการกบัการเชิดหุ่น

หนงัประโมทยั เป็นตน้  

ส่วนการปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยว ตอ้งอาศยักระบวนการจดัการที�ดี ควร

เป็นการจดัการในรูปแบบจากล่างสู่บนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไม่

ว่าจะเป็นชุมชน วดั โรงเรียน มหาวิทยาลยั หน่วยงานทอ้งถิ�น หน่วยงานจงัหวดั หรือหน่วยงาน

ภายนอก เอกชน นกัวิชาการ ลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบที�สําคญั สอดคลอ้งกบั วชัรี หิรัญพนัธ์ุ และ

คณะ (2550) เสนอแนวทางการพฒันาโปรแกรมการท่องเที�ยวสําเร็จรูป การส่งเสริมการตลาด และ

จิตวิทยาการบบริการ ผลิตภณัฑ์การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมประเภทตาํนานและวรรณกรรม ผล

การศึกษาระบุว่า ควรจดันาํเที�ยวตามเรื�องราวของตาํนานและวรรณกรรมเป็นแกนในการเดินทาง

ท่องเที�ยวตามทอ้งเรื�อง เช่น ตาํนานทา้วเทพกระษตัรี ทา้วศรีสุนทรโดยเชื�อมโยงกบัโบราณสถาน 

ศาสนสถานได ้หรือชมการแสดงตามเรื�องราวตามตาํนานและวรรณกรรมจากงานเทศกาล และภาคี

ภาครัฐควรชูนโยบายด้านการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมและการประชาสัมพนัธ์ และชุมชนควร

ร่วมกนัจดัสภาพแวดลอ้มและคงเอกลกัษณ์ไว ้ที�สําคญัมคัคุเทศก์ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะในการถ่ายทอด

เรื�องราวที�ถูกตอ้ง ชดัเจน และมีวกีารนาํเสนอไดอ้ยา่งน่าสนใจ ประกอบกบั วิภาวรรณ บวัทอง และ

คณะ (2550) เสนอช่องทางจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์การท่องเที�ยวเชิงศิลปวฒันธรรม ประเภท
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วรรณกรรมตาํนาน ไวว้่า ภาครัฐควรผลกัดนัให้มากขึ@น เพราะวรรณกรรมตาํนานส่วนใหญ่อยู่ใน

ความดูแลของภาครัฐ ควรฟื@ นฟูวรรณกรรมตาํนานให้คงอยู ่จดัภูมิทศัน์ และควรใชช่้องทางการจดั

จาํหน่ายที�หลากหลาย  

และรุ่งรัตน์ ทองสกุล และคณะ (2550) ได้ศึกษาเรื� องการจดัการการ

ท่องเที�ยววถีิชีวติชุมชน ประเพณี และวรรณกรรมทอ้งถิ�นของจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบี�  พบวา่ 

ดา้นแนวทางการจดัการการท่องเที�ยววิถีชีวิตชุมชน ประเพณี และวรรณกรรมทอ้งถิ�น พบว่า ชาว

ไทยถิ�นควรจะมีการจดัทาํหมู่บ้านศิลปินขึ@ นเพื�อเป็นศูนยร์วมวฒันธรรมของชุมชน มีการจดัตั@ ง

ศูนยบ์ริการนกัท่องเที�ยว ร้านขายอาหารพื@นบา้นและขายของที�ระลึก รวมทั@งมีการประชาสัมพนัธ์ 

โดยภาคส่วนต่างๆจะตอ้งมีส่วนร่วมในการผลกัดนัชุมชนชาวไทยเชื@อสายจีนควรจดัให้เป็นการ

ท่องเที�ยวแบบยั�งยืน ควรมีมคัคุเทศก์ที�มีความรู้อย่างแท้จริง มีการทาํป้ายเส้นทางที�ชัดเจน มี

พิพิธภณัฑที์�เป็นแหล่งใหข้อ้มูล ชุมชนชาวไทยมุสลิม ควรจดัการเพื�อนาํเสนอการท่องเที�ยววิถีชีวิต

ชุมชน ให้นักท่องเที�ยวเขา้มาสัมผสัท่องเที�ยว โดยจดัทาํเอกสารประกอบการท่องเที�ยวเพื�อเป็น

ขอ้มูลให้แก่นกัท่องเที�ยว ชุมชนชาวเล ควรจะมีแนวทางในการรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนให้ดาํรง

อยู่บนพื@นฐานของความอยู่รอด หน่วยงานที�เขา้ไปมีส่วนร่วมจะตอ้งดูแลอย่างเขา้ใจวิถีวฒันธรรม 

ประเพณี วรรณกรรมของชุมชน และการดาํเนินการด้านการท่องเที�ยวจะตอ้งมีแนวทางที�เหมาะสม

ไม่ส่งผลกระทบต่อวถีิดั@งเดิม 

3) ดา้นการพฒันาและการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ มีความคิดเห็นวา่ การพฒันาการท่องเที�ยว

ในพื@นที�ชุมชนจะตอ้งไดรั้บความคิดเห็นจากชุมชนเสียก่อน ให้ชุมชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจดา้น

การพฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว โดยมีกระบวนการพฒันาและการจดัการที�ดี รวมถึงมีหน่วยงาน

ที�คอยสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการต่างๆ โดย  และการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชน

จะตอ้งคาํนึงถึงสถานที�เป็นสําคญั เพราะสถานที�ท่องเที�ยวในชุมชน เป็นศาสนสถานอนัศกัดิ| สิทธิ 

และเป็นแหล่งเคารพนบัถือเป็นศูนยร์วมจิตใจของชุมชน ทั@งนี@การจดักิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งไม่

เป็นบ่อนทาํลายความเชื�อความศรัทธาของคนในชุมชน ไม่ขดัต่อประเพณี รวมถึงรูปแบบกิจกรรม

การท่องเที�ยวจะต้องคาํนึงถึงผลกระทบต่อการสูญเสียสาระสําคญัของวรรณกรรมสินไซ โดย

สามารถนาํแนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคม์าบูรณาการกบักิจกรรมการท่องเที�ยว เพื�อสร้างการ

มีส่วนร่วมระหวา่งนกัท่องเที�ยวและชุมชนมากขึ@น สอดคลอ้งกบั หลกัการสําคญัของการจดัการการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในกฎบตัรที� ICOMOS ว่า ก่อนที�จะมีการส่งเสริมและพฒันาแหล่ง
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ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเพื�อเพิ�มจาํนวนนกัท่องเที�ยว ผูว้างแผนจะตอ้งกาํหนดรูปแบบการจดัการที�

ดาํรงไวซึ้� งคุณค่าทางธรรมชาติและวฒันธรรมก่อน เพื�อให้การดาํเนินการหรือข้อกาํหนดที�จะ

ออกมาอยูใ่นกรอบที�ยอมรับได ้และไม่ก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในทางลบต่อสถานที�ท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ�งผลกระทบจากจาํนวนนักท่องเที�ยวที�จะมีต่อลกัษณะทางกายภาพ 

ความเป็นเอกลกัษณ์ นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งท่องเที�ยว ระบบการขนส่ง

และคมนาคม รวมทั@ งผลกระทบทางด้านความเป็นอยู่ที� ดีของชุมชนด้วย ทั@ งนี@ หากพบว่าการ

เปลี�ยนแปลงต่างๆที�เกิดขึ@นนั@นไม่อยู่ในระดบัที�ยอมรับได ้ก็จาํเป็นตอ้งปรับปรุงวิธีการหรือแนว

ทางการพฒันาใหม่ และสุดชีวนั นนัทวนั ณ อยุธยา (2551) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนในอาํเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่  มีความคิดเห็นว่าควรอนุรักษ์วฒันธรรมแบบดั@งเดิมไว ้เพราะการอนุรักษ์

วฒันธรรม ประเพณีแบบดั@งเดิมจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยว และเห็นวา่วฒันธรรมงานประเพณี 

เทศกาล และภูมิปัญญาของท้องถิ�น และแหล่งท่องเที�ยวโบราณสถาน เป็นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้

นกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาในชุมชน และปัญหา และอุปสรรคของปัจจยัดึงดูดทางการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพรวไิล วงศไ์ตรพิพฒัน์ (2552 : บทคดัยอ่) ในการศึกษา 

เส้นทางสายหิน : การจดัการแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดั

นครราชสีมา พบว่า แนวทางการจดัการแหล่งท่องเที�ยวตอ้งเพิ�มการประชาสัมพนัธ์ให้เห็นคุณค่า

ของร่องรอยอารยธรรมประวติัศาสตร์ ควบคู่ไปกบัประเพณีทอ้งถิ�น และนาํธรรมชาติเขา้มาเป็น

บริบทในการท่องเที�ยวเพิ�มขึ@ น โดยความร่วมมือของคนและหน่วยงานในท้องถิ�น นอกจากนี@

หน่วยงานของรัฐ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรให้การสนบัสนุน

และให้คาํปรึกษาเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวอย่างจริงจงั ตลอดจนจดัสรรงบประมาณในการปรับปรุง 

ดูแลรักษา และพฒันาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที�ยว เช่น จดัทาํป้ายบอกทาง สิ� งอาํนวยความ

สะดวก ป้ายประชาสัมพันธ์สารสนเทศ จัดทํา เอกสารแผ่นพับแนะนําแหล่งท่อง เที� ยว 

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ@ น จัดอบรมมัคคุเทศก์ ให้ความรู้แก่เยาวชน 

อาสาสมคัรในหมู่บา้น และบุคลากรผูด้าํเนินการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเพื�อให้มีศกัยภาพในการ

บริหารจดัการ และนาํนกัท่องเที�ยวเขา้ชมได ้

4) ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นว่า การท่องเที�ยวสร้าง

ผลกระทบกับชุมชนในทางบวกมากกว่าทางลบ และแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยว ควรเริ�มที�ทาํความเขา้ใจการให้ความรู้เกี�ยวกบัผลกระทบจากการท่องเที�ยวทั@งทางบวก
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และทางลบแก่ชุมชนก่อนแลว้จึงมีการสร้างแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว โดย

อาศยัความความร่วมมือกนัระหว่างชุมชน หน่วยงานสนบัสนุน และนกัท่องเที�ยว สอดคลอ้งกบั 

สุวฒัน์ บุศยเ์มือง และคณะ (2551) พบขอ้เสนอจากการวิจยั วา่การพฒันาการท่องเที�ยวตอ้งยึดความ

สมดุลทางวฒันธรรม และการดาํเนินชีวิตของชุมชนเป็นหลกั และตอ้งไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิง

ลบต่อคุณค่าของมรดกวฒันธรรม และการวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยชุมชนในทอ้งถิ�นควรมี

บทบาทในการวางแผนเพื�อการท่องเที�ยวและการอนุรักษชุ์มชนตั@งแต่เริ�มตน้เพื�อให้เกิดการจดัการ

และพฒันาอย่างย ั�งยืน และการตดัสินใจ วางแผนและพฒันาการท่องเที�ยว ควรคาํนึงถึงคุณค่าทาง

กายภาพและวฒันธรรมของชุมชน นอกจากนั@น การกาํหนดรูปแบบของการท่องเที�ยวภายในชุมชน

ตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพดา้นการรองรับนกัท่องเที�ยว  ทั@งในแง่ของกายภาพ การบริการ และที�สําคญั

ความเปราะบางทางวฒันธรรม และสอดคลอ้งกบั หลกัการสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมในกฎบตัรที� ICOMOS ว่าควรมีการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการท่องเที�ยวที�

เกิดขึ@นต่อสถานที�ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยูเ่ป็นระยะๆ 

5) ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่า ตอ้งเริ�มจากการจดัตั@ง

หน่วยงานหลกัในการประสานงานใหเ้กิดการพูดคุยทาํความเขา้ใจ หาขอ้ตกลงร่วมกนั และการเปิด

โอกาสให้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วม ตั@งแต่กระบวนการ การตดัสินใจ การวางแผน และเห็นว่าเรื�อง

การรับผลประโยชน์เป็นเรื�องที�สําคญัและอ่อนไหวมาก หากไม่มีการจดัการที�ดีนะชุมชนอาจเกิด

ความแตกแยกได้ โดยตอ้งทาํให้ชุมชนเห็นผลประโยชน์ที�จะได้รับจากการเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการก่อน เมื�อเกิดการเรียนรู้ ชุมชนจะเขา้ใจและยินดีเขา้มาเป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการ 

สอดคล้องกับสุดชีวนั นันทวนั ณ อยุธยา (2551) ที�เสนอแนวทางการจดัการการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม โดยเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง คือ 1) การกําหนดนโยบายการศึกษาของรัฐเป็น

เครื� องมือสําคัญในการอนุรักษ์วฒันธรรม และเป็นเครื� องมือในการจัดการการท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรม ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ 2) กาํหนดนโยบายการท่องเที�ยวของรัฐให้จาํเป็นตอ้งส่งเสริม

ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเที�ยวของทอ้งถิ�น 3) เสริมสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง และเปิด

พื@นที�ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประเมิน และที�

สาํคญัมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มากยิ�งขึ@น  

6) ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 
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หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ มีความคิดเห็นว่า ส่งเสริมการให้องค์

ความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซเป็นเรื�องที�มีความจาํเป็นมากที�สุดเนื�องจากว่าการรับรู้ข้อมูล

เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซยงัอยูใ่นวงแคบ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ดา้นการจดัการการท่องเที�ยว 

เพราะความรู้จะทาํใหชุ้มชนมีความเขา้ใจที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการท่องเที�ยว และมองเห็นประโยชน์ใน

การใชก้ารท่องเที�ยวเพื�อพฒันาชุมชน สอดคลอ้งกบัหลกัการสําคญัของการจดัการการท่องเที�ยวเชิง

ว ัฒนธรรมในกฎบัตรที�  ICOMOS หลักการที�  3 ให้มีความมั�นใจว่านักท่องเที�ยวจะได้รับ

ประสบการณ์ที�คุม้ค่า (Ensure a Worth While Experience) 1) ชุมชน ควรมี ก า รจัด เต รีย ม ข้อ มู ล

ข่าวสารเกี�ยวกบัแล่งท่องเที�ยวที�มีคุณภาพเพื�อให้นกัท่องเที�ยวมีความรู้ ความเขา้ใจถึงความสําคญั

ของคุณลกัษณะของแหล่งท่องเที�ยวนั@นๆ อยา่งเต็มที� และเพื�อให้นกัท่องเที�ยวเห็นคุณค่าของแหล่ง

ท่องเที�ยว และช่วยปกป้องแหล่งท่องเที�ยวนั@ น รวมทั@ งจัดให้นักท่องเที�ยวได้ชื�นชมกับแหล่ง

ท่องเที�ยวอย่างมีความสุข และภคัณิษา อภิศุภกรกุลและกุลกันยา ศรีสุข (2550 : บทคดัย่อ) ได้

ทาํการศึกษาวิจยัเรื� องการพฒันาเส้นทางการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเชื�อมโยงกับเทศกาลการ

ท่องเที�ยวประจาํปีของกลุ่มจงัหวดัอีสานใต้ จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที�ยวมีความต้องการ

รับทราบขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบังานประเพณีไม่วา่จะเป็นประวติัความ

เป็นมาของงานประเพณี เพื�อจะไดเ้ป็นความรู้และนาํขอ้มูลไปบอกต่อ 

และส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ดา้นการอนุรักษภ์าพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

และมีความคิดเห็นวา่หน่วยงานที�สาํคญัดา้นการอนุรักษคื์อ กรมศิลปากรที�จะตอ้งให้ความรู้เกี�ยวกบั

การอนุรักษ์และการจัดการ ดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังแก่ชุมชน สอดคล้องกับ เกศินี 

พรหมบุตร (2554) ศึกษาความคิดเห็นของผูน้าํชุมชนต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ในเขตเทศบาลตาํบลเวียง อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบว่า การมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษแ์หล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมค่อนขา้งจาํกดั และการปรับภูมิ

ทศัน์โดยรอบแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมควรมีการสนบัสนุนงบประมาณสําหรับการซ่อมแซม 

ดูแลแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และการเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัชุมชนในการบุรณะซ่อมแซมแหล่ง

ท่องเที�ยวอยูใ่นระดบัน้อย และปัญหาและอุปสรรคในการจดัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ขาด

แคลนงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมท่องเที�ยวในชุมชน ขาดการดาํเนินกิจกรรมรณรงค์ให้คน

ในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เรื�องการเรียนรู้และเขา้ใจในการอนุรักษ์ ดูแลแหล่งท่องเที�ยว

ทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ของชุมชนอย่างต่อเนื�อง และสุวฒัน์ บุศยเ์มือง และคณะ (2551) 

จากผลวิจัยพบว่า ในบริเวณโดยรอบของวดัไม่ได้รับการสนับสนุนให้พร้อมที�จะเป็นแหล่ง
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ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เช่น ไม่มีป้ายแสดงสถานสถานที�ของวดั เส้นทางการเขา้ถึง โบสถ์มีสภาพ

ทรุดโทรม และภาพจิตรกรรมฝาผนงัตอ้งไดรั้บการซ่อมแซมโดยผูเ้ชี�ยวชาญจากกรมศิลปกร ซึ� งใน

ปัจจุบนัยงัไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง ดงันั@นจึงเสนอแนวทางการอนุรักษจิ์ตรกรรมฝาผนงัในโบสถ ์

เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม วา่ควรมีผูเ้ชี�ยวชาญจากกรมศิลปกรมาดาํเนินการซ่อมแซม

อย่างสมํ�าเสมอ โดยพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้โบราณคดีของชุมชน และมีการแต่งตั@งคณะทาํงาน

จากหน่วยงานทอ้งถิ�นใหรั้บผดิโดยตรง  

ส่งเสริมดา้นการพฒันาชุมชนและกิจกรรมการท่องเที�ยว ควรพฒันาชุมชน

ให้เหมาะแก่การท่องเที�ยว มีบรรยากาศของการตอ้นรับ เช่น การปรับสภาพแวดลอ้มในชุมชน ภูมิ

ทศัน์ให้มีความสวยงาม สถานที�จอดรถ ป้ายบอกเส้นทางเขา้ถึงชุมชน  รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์

แหล่งท่องเที�ยวชุมชน และส่งเสริมการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมรวมถึง

กิจกรรมการท่องเที�ยวระหวา่งชุมชนให้เกิดการทาํงานและกิจกรรมร่วมกนัระหวา่งชุมชนที�มีมรดก

วฒันธรรมเหมือนกันสอดคล้องกับ อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ|  (2553) ศึกษาเรื� องแนวทางการ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจงัหวดัสุรินทร์ มีขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีป้ายบอกทางที�ชดัเจน

และต่อเนื�อง มีห้องนํ@ าไวบ้ริการที�เพียงพอ มีเจา้หนา้ที�คอยให้ความรู้เกี�ยวกบัสถานที�ท่องเที�ยว และ

ที�สําคัญคือ ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที�ยว ดูแลรักษาแหล่ง

ท่องเที�ยว และพฒันามคัคุเทศกท์อ้งถิ�น รวมถึงจดัทาํเวบ็ไซตเ์พื�อนาํเสนอขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์

ดา้นการท่องเที�ยวของจงัหวดัสุรินทร์ใหมี้ความครบถว้นสมบูรณ์  

ส่งเสริมดา้นงบประมาณเพราะงบประมาณเป็นสิ�งที�จาํเป็นสําหรับชุมชน 

เนื�องด้วยชุมชนมีอาชีพหลกัคือ การเกษตรเป็นส่วนใหญ่และไม่มีผูรั้บผิดชอบในการดูแลแหล่ง

ท่องเที�ยวโดยตรง หากมีงบประมาณสนบัสนุนก็เป็นเรื�องที�ดีและเห็นว่าหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทุก

ภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานทอ้งถิ�นที�มีความใกลชิ้ดควรให้การสนบัสนุนงบประมาณทั@งดา้นการ

พฒันาโครงสร้างพื@นฐาน การปรับปรุงภูมิทศัน์ เป็นตน้ รวมถึงงบประมาณในการดูแลรักษาอนุรักษ์

ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว เพราะการประชาสัมพนัธ์

เป็นเรื�องที�มีความจาํเป็นสํารับการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ เพราะวรรณกรรมสินไซเป็นเรื�องที�

จบัตอ้งไดย้าก มีลกัษณะเป็นนามธรรมอยูม่าก หากมีการส่งเสริมดา้นการประชาสัมพนัธ์ จะทาํให้

วรรณกรรมสินไซเป็นที�รู้จกัในวงกวา้งจะทาํให้วรรณกรรมสินไซจบัตอ้งไดม้ากขึ@น สอดคลอ้งกบั 

สุวฒัน์ บุศย์เมือง และคณะ (2551) ขอ้คิดเห็นเกี�ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรมสําหรับภาพจิตรกรรมฝาผนงัวดันาทราย และหลวงพ่อใหญ่ วดัตาล อาํเภอหล่มเก่า จงั
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เพชรบูรณ์ พบว่า ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านสื�อที�หลากหลาย และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรให้

การสนับสนุนด้านงบประมาฯ และบุคลากรเพื�อผลกัดนัให้วดัเป็นแหล่งท่องเที�ยวประจาํจงัหวดั 

รวมถึงหน่วยงานดา้นวฒันธรรมควรความสําคญักบัภาพจิตรกรรมฝาผนงั และเผยแพร่ความงดงาม

ทางศิลปกรรมที�มีค่าและเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าให้คงอยูสื่บไป และขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

พบว่า แหล่งศิลปกรรมวดันาทราย และวดัตาลยงัไม่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการการ

ท่องเที�ยวอย่างจริงจัง ดังนั@ นจังหวดัเพชรบูรณ์ ควรกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ

ดาํเนินการอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรมมากขึ@นบุคลากรและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรมีแนวทางการ

จดัการการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม อย่างชดัเจน โดยการดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วมกบัคนในชุมชน

ทอ้งถิ�น 

 

6.3 ประสบการณ์ที�ได้จากการวจิัย 

 

จากการลงพื@นที�ศึกษาวิจยั วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา ผูว้ิจยัไดป้ระสบการณ์และขอ้

คน้พบจากการวจิยั ดงันี@  

1. จากการศึกษาวิจยัในครั@ งนี@ ทาํให้ทราบสถานการณ์ปัจจุบนัเกี�ยวกบัการท่องเที�ยวใน

พื@นที�ชุมชนทั@ง 5 พบวา่มีนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มาท่องเที�ยวเป็นประจาํ โดยวดัไชยศรี ชุมชนบา้น

สาวะถี จงัหวดัขอนแก่น เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุด และปัจจุบนัเป็นสถานที�

ท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�สําคญัของจงัหวดัขอนแก่น ทั@งนี@ เนื�องดว้ยแหล่งท่องเที�ยวของชุมชนที�

ทาํการศึกษาทั@งหมดอยูใ่นวดัทาํให้วดักลายเป็นแหล่งถูกเที�ยว เนื�องจากนกัท่องเที�ยวเดินทางเขา้มา

เที�ยวชม หรือศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนงั ไม่ไดมี้การประสานงานหรือแจง้กล่าววดัหรือชุมชนก่อน

ล่วงหนา้ จึงขาดการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งวดั ชุมชน และนกัท่องเที�ยว ดงันั@นจึงเสนอวา่ควรมีการ

จดัการการท่องเที�ยวในรูปแบบที�ชดัเจน เป็นรูปธรรมมากขึ@น โดยเนน้การมีส่วนร่วมผา่นกิจกรรม

การท่องเที�ยวโดยชุมชน หรือการจดัการการท่องเที�ยวในรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์โดยมี

ชุมชน วดั และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทาํงานร่วมกนัเพื�อกาํหนดแผนการพฒันาการท่องเที�ยวโดย

ชุมชน 

2. จากการศึกษาวิจยัครั@ งนี@ พบว่า ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนมีระดบัการมีส่วนร่วมต่างกนั ทั@งนี@

ชุมชนที�มีระดบัการมีส่วนร่วมมากที�สุดคือ ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่น โดยเหตุผลสําคญัที�

ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่นเกิดการมีส่วนร่วมและมีการพฒันาที�ดีเนื�องดว้ยเจา้อาวาสวดัให้
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ความสาํคญักบัการพฒันาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และมีหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งให้

การสนับสนุนเป็นอย่างดี และชุมชนที�มีการส่วนร่วมน้อยที�สุดคือ ชุมชนบ้านหนองหมื�นถ่าน 

จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยเหตุผลที�ทาํให้ชุมชนบา้นหนองหมื�นถ่าน จงัหวดัร้อยเอ็ดมีการส่วนร่วมน้อย

เนื�องจาก ขาดการมีส่วนร่วมระหวา่งคนในชุมชนและวดั รวมถึงขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง ทาํใหว้ดัอยูใ่นสภาพที�ไม่เหมาะแก่การท่องเที�ยว ขาดการดูแลและปล่อยใหร้กร้าง 

3. จากการศึกษาวิจยัในครั@ งนี@พบวา่ มหาวิทยาลยัและหน่วยงานการศึกษามีส่วนสําคญัใน

การช่วยเหลือชุมชนในการพฒันาดา้นต่างๆ โดยชุมชนที�มีมหาวิทยาลยัเขา้ไปมีส่วนร่วมจะเกิดการ

พฒันาอย่างดี เช่น ชุมชนบา้นสาวะถี จงัหวดัขอนแก่นมีมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นพี�เลี@ ยง ชุมชน

บา้นดงับง จงัหวดัมหาสารคาม มีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามและมหาวิทยาลยัมหาสารคาม

เป็นพี�เลี@ยง โดยมหาวทิยาลยัเป็นหน่วยงานสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดโครงการเพื�อการพฒันาในทุกดา้น 

4. จากการศึกษาวิจัยในครั@ งนี@ พบว่า ข้อมูลเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการท่องเที�ยวที� มี

วรรณกรรมเป็นทรัพยากรหลกัในการท่องเที�ยว เพราะขอ้มูลที�มีความถูกตอ้ง ชดัเจน จะช่วยสร้าง

การรับรู้และความเขา้ใจให้แก่นกัท่องเที�ยวมากขึ@น ทั@งยงัทาํให้นกัท่องเที�ยวมีอรรถรสในการเที�ยว

ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง ทั@งสนุกสนาน ได้ความรู้ และเขา้ถึงวรรณกรรมได้อย่างลึกซึ@ ง ดงันั@น

ขอ้มูลจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�ง 

5. จากการศึกษาวจิยัในครั@ งนี@พบวา่ ทรัพยากรการท่องเที�ยวของชุมชนจดัวา่เป็นมรดกทาง

วฒันธรรม ซึ� งมีองคป์ระกอบและคุณลกัษณะที�ตรงกบัรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์ดงันั@น

ผูว้ิจยัไดข้อเสนอรูปแบบการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชน สําหรับการพฒันาการท่องเที�ยว

ของชุมชนทั@ง 5 ชุมชน 

6. จากการศึกษาวจิยัในครั@ งนี@พบปัญหาแนวทางแกไ้ขปัญหา ดงันี@  

1) ปัญหาในเรื�องของระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล เนื�องดว้ยชุมชนทั@ง 5 ชุมชนอยูค่นละ

จงัหวดัและสถานที�ไม่มีรถโดยสารเขา้ถึงทาํให้กระบวนการเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างยากลาํบากตอ้ง

ใชร้ถยนตส่์วนตวั ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและการดาํเนินการค่อนขา้งเยอะ รวมทั@งเรื�องการ

นดัสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัจะตอ้งมีการวางแผนเป็นอยา่งดี ตอ้งรู้จกัเวลาที�เหมาะสมเพราะ

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุ และผูต้อบแบสอบถามคือประชาชนในชุมชน ที�ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทาํการเกษตร การเลือกระยะเวลาเก็บขอ้มูลจึงเป็นเรื� องสําคญัอย่างมาก หากไป

ในช่วงฤดูทาํนา หรือเก็บเกี�ยวจะไม่มีผูใ้ห้ขอ้มูล ดงันั@นการแกไ้ขปัญหาคือ ตอ้งมีการติดต่อไปยงั
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ประธานชมรม หรือผูน้าํชุมชนเพื�อประสานงานสอบถามช่วงเวลาที�ประชาชนในชุมชนวา่งหรือใช้

โอกาสสาํคญัเช่น งานบุญต่างที�ประชาชนในชุมชนจะมารวมตวักนัในการลงพื@นที� 

2) ปัญหาการสื�อสาร ภาษาที�ใชใ้นการสื�อสารเป็นอีกหนึ�งเรื�องที�ตอ้งเตรียมตวัเป็นอยา่ง

ดี ทั@งนี@ เนื�องจากผูใ้ห้ขอ้มูลคนสําคญัคือพระภิกษุสงฆก์ารใชค้าํศพัท ์การแต่งการ กิริยา มารยาท จึง

เป็นเรื�องที�ควรใหค้วามสาํคญั การแกไ้ขปัญหาในครั@ งนี@ คือ หาผูช่้วยเก็บขอ้มูลที�เป็นผูช้ายเพื�อความ

สะดวก ศึกษาขอ้มูลของพื@นที�และขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลคนสาํคญัก่อนการลงพื@นที�จริง 

3) ปัญหาการใชภ้าษาทอ้งถิ�น เนื�องจากพื@นที�ที�ทาํการศึกษาเป็นภาคอีสาน ประชาชนใน

พื@นที� และผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เกือบทั@งหมดเป็นคนทอ้งถิ�น การใช้ภาษาทอ้งถิ�นในการพูดคุย 

สัมภาษณ์ทาํใหก้ารเก็บขอ้มูลเป็นไปอยา่งราบรื�นมากยิ�งขึ@น หากผูว้จิยัไม่ใช่คนทอ้งถิ�นตอ้งหาผูช่้วย

ที�เป็นคนในทอ้งถิ�นเพื�อความสะดวกมากยิ�งขึ@น 

 

6.4 ข้อเสนอแนะ 

 

6.4.1 ข้อเสนอแนะการนํางานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

จากการศึกษาวจิยัเพื�อเสนอแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซโดยชุมชนเพื�อสนบัสนุน

การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยการสํารวจขอ้มูลภาคสนาม การสัมภาษณ์คนชุมชน และการใช้

แบบสอบถามเพื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการ

ทองเที�ยวเชิงวฒันธรรม และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั เพื�อศึกษาความคิดเห็นหน่วยงาน

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดยมี

ขอ้เสนอแนะการนํางานวิจยัไปใช้ประโยชน์ โดยนาํเสนอตามการใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน

ดงัต่อไปนี@  

1) หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ�น (อบต., อบจ.,เทศบาล) 

มหาวทิยาลยั โรงเรียน กรมศิลปากร การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ วดั ชุมชน นาํผลการวิจยัไปพิจารณาเพื�อศึกษารวบรวม และจดัทาํฐานขอ้มูลเกี�ยวกบั

วรรณกรรมสินไซ และจดัโครงการถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้กบัเยาวชนใน

ชุมชนเพื�อที�จะไดมี้ความรู้ เขา้ใจ เห็นคุณค่า ตระหนกัถึงความสําคญัของวรรณกรรมสินไซ และ

ส่งเสริมให้คนในชุมชนนาํหลักคุณธรรม จริยธรรม ความรู้จากวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้ใน

ชีวิตประจาํวนั และผลกัดนัให้สถาบนัการศึกษาขอชุมชนหรือใกลเ้คียงนาํหลกัธรรม ความรู้จาก
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วรรณกรรมสินไซ ไปจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอนตั@งแต่เด็กชั@นอนุบาลถึงปริญญาตรี เพื�อเป็น

การปลูกจิตสํานึกรัก หวงแหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของเยาวชนในทอ้งถิ�นโดยใช้วรรณกรรมสิน

ไซเป็นเครื�องมือในการสานความสัมพนัธ์และสร้างรากฐานที�แข็งแรงให้กบัชุมชนในชุมชนผ่าน

กิจกรรมท่องเที�ยวเพื�อก่อใหเ้กิดความรักความสามคัคีในชุมชน และควรมีการนาํวรรณกรรมสินไซ

ไปปรับใชเ้พื�อพฒันาต่อยอดในดา้นอื�นๆ 

2) การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สาํนกังานขอนแก่น ในฐานะผูดู้แลพื@นที�ท่องเที�ยว

ในกลุ่มจงัหวดั มหาวิทยาลยัใกลเ้คียงร่วม และหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ร่วมกบัคนในชุมชน จดั

โครงการฟื@ นฟูกิจกรรมทางวฒันธรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัวรรณกรรมสินไซในชุมชนเพื�อสนบัสนุนการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เช่น การแสดงละครสินไซ การแสดงหมอลาํสินไซ การเชิดหุ่นอีสาน/หนงั

ประโมทยั และส่งเสริมการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้กับกิจกรรมประเพณีท้องถิ�น เช่น 

ประเพณีบุญขา้วจี� ประเพณีแห่สงกรานต์ ประเพณีบุญบั@งไฟ บุญผเวส โดยปรับใช้ไปในลกัษณะ

ของการเชื�อมโยงเนื@อหาวรรณกรรมสินไซและร่องรอยทางศิลปกรรม และบูรณาการกบัทรัพยากร

ในพื@นที�ที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 

3) การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น เป็นเจา้ภาพในการจดัทาํ

แผนการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมอยา่งสมดุล โดยผา่นกระบวนการ

พูดคุย แลกเปลี�ยนประสบการณ์ จากหน่วยงานต่างๆไดแ้ก่ ชุมชนทั@ง 5 ชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 

นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยั สโมสรนกัเขียนภาคอีสาน หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยมีเวที

พูดคุยกนัระหวา่งคนในชุมชนเดียวกนัเอง ระหวา่งชุมชนสู่ชุมชน และชุมชนกบัหน่วยงานดา้นการ

ท่องเที�ยว และจดัตั@งหน่วยงานเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมและ

เสนอรูปแบบการพฒันาบนจากล่างสู่ เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทั@งนี@ ควรมีการจดัทาํข้อมูล

พื@นฐานวรรณกรรมสินไซสาํหรับการท่องเที�ยว 

4) หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ�นสนบัสนุนงบประมาณการจดัทาํพิพิธภณัฑ์ถาวร 

นิทรรศการชั�วคราวเพื�อเป็นสถานที�เก็บรวบรวมความรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซสําหรับคนใน

ชุมชนและนกัท่องเที�ยว และจดัโรงการอบรมมคัคุเทศก์หรือผูสื้�อความหมายสําหรับการท่องเที�ยว

วรรณกรรมสินไซ โดยมีนกัวชิาการ ผูรู้้ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวรรณกรรมสินไซ ปราชญช์าวบา้น ร่วมกบั

หน่วยงานดา้นการท่องเที�ยว เป็นหน่วยงานสาํคญัในการจดัโครงการ  

5) สํ า นั ก ว ั ฒ น ธ ร ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล ล า ว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น และเครือข่ายทาง
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วฒันธรรม จดัสัมมนาเพื�อจดัทาํข้อควรระมดัระวงัในการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม คือ ก่อนนาํไปปรับใชค้วรมีการวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของ

การนาํวรรณกรรมสินไซมาปรับใช้เพื�อการท่องเที�ยว โดยตอ้งคาํนึงถึงบริบททางวฒันธรรมเนื�อง

ด้วยวรรณกรรมสินไซถือเป็นมรดกร่วมวฒันธรรมสองฝั�งโขง และยงัเป็นมรดกแห่งชาติของ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ� งเป็นที�เคารพและมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง การปรับใช้

จึงตอ้งประกอบดว้ยความรู้ ความเขา้ใจที�แทจ้ริง ตอ้งปรับใชใ้นเชิงของการเชิดชู ส่งเสริมทางบวก

และสร้างสรรคโ์ดยคาํนึงถึงแก่นสาระสาํคญัของวรรณกรรมสินไซเป็นสาํคญั 

6) การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น หน่วยงานดา้นการศึกษา นาํ

ผลการศึกษาวิจยัครั@ งนี@ ไปศึกษาเพื�อต่อยอดงานวิจยัเพื�อพฒันาการท่องเที�ยวโดยชุมชน โดยให้

ชุมชนเป็นผูเ้ลือกและตดัสินใจการพฒันาชุมชนเพื�อการท่องเที�ยว และจะตอ้งมีกระบวนการพฒันา

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลกัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน มีหน่วยงานที�คอยสนบัสนุนให้เกิด

กระบวนการ พฒันาการท่องเที�ยวสินไซให้มีลักษณะที�เป็นรูปธรรมมากขึ@ นกว่าปัจจุบัน การ

พฒันาการท่องเที�ยวเน้นรูปแบบที�มีการร่วมกนัทาํกิจกรรมระหวา่งนกัท่องเที�ยว ชุมชน และวดั จดั

โครงการเพื�อศึกษาบริบทพื@นที�เพื�อหารูปแบบที�เหมาะสมกบัการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยว เช่น สร้างประวติัศาสตร์หรือเรื� องราวให้กบัวรรณกรรมสินไซ เช่น สถานที�ที�ถูก

กล่าวถึงในวรรณกรรมนาํมาเชื�อมโยงกบัพื@นที�จริง มีการจดัทาํโครงการตน้แบบการท่องเที�ยวโดย

ให้ผูเ้ชี�ยวชาญลงพื@นที�ทดลองเล่าเรื� องก่อนก่อนการเปิดเส้นทางท่องเที�ยวจริง และการถอดรหัสฮู

ปแตม้แต่ละพื@นที�ชุมชน โดยอาศยัความร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชน วดั นกัวิชาการ และหน่วยงานดา้น

การท่องเที�ยว 

7) บริษทันาํเที�ยว สมาคมธุรกิจการท่องเที�ยวจงัหวดัขอนแก่น และจงัหวดัอื�นๆ นาํ

ผลการศึกษาไปใชเ้พื�อการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึงสถานที�ท่องเที�ยวในชุมชน โดยการ

จดักิจกรรมการท่องเที�ยวตอ้งไม่ลบหลู่ความเชื�อความศรัทธา และไม่ขดัต่อประเพณีของคนใน

ชุมชน รูปแบบกิจกรรมการท่องเที�ยวจะต้องคาํนึงถึงผลกระทบต่อการสูญเสียสาระสําคญัของ

วรรณกรรมสินไซ โดยเสนอให้นําแนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์มาบูรณาการกับการจดั

กิจกรรมท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ ที�เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งนกัท่องเที�ยวและชุมชน ทั@งนี@ควร

มีโครงการส่งเสริมใหชุ้มชนทั@ง 5 จดัตั@งร้านจาํหน่ายของที�ระลึก หรือของฝากของชุมชนที�เกี�ยวขอ้ง

กบัวรรณกรรมสินไซ โดยหน่วยงานภาครัฐใหก้ารสนบัสนุนความรู้และงบประมาณ 
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8) ชุมชนทั@ง 5 ชุมชนควรการศึกษากฎจารีต พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน

เพื�อจดัทาํกฎระเบียบการท่องเที�ยวในชุมชน และกาํหนดขอ้ปฏิบติัสําหรับนกัท่องเที�ยวเมื�ออยูแ่หล่ง

ท่องเที�ยว และจดัทาํป้ายเตือนหรือป้ายแนะนาํสําหรับการเที�ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ มี

การจดัโครงการอบรมมคัคุเทศก์ท้องถิ�นเกี�ยวกับการท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซ เพื�อเป็นการ

ป้องกนัการบิดเบือนเนื@อหาของวรรณกรรม และการส่งต่อขอ้มูลที�ไม่ถูกตอ้ง ทั@งนี@ควรมีโครงการ

หรือกิจกรรมการรณรงค์ให้ชาวชุมชนและนักท่องเที�ยวช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณแหล่ง

ท่องเที�ยวและบริเวณพื@นที�ในชุมชน โดยมีการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังานขอนแก่น กรม

ศิลปากรหน่วยงานปกครองทอ้งถิ�น มหาวทิยาลยัใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ  

9) ภาคชุมชน โดยทั@ง 5 ชุมชนแต่งตั@งตวัแทนชุมชนเพื�อเป็นตวัแทนในเขา้ร่วม

กระบวนการจดัการการท่องเที�ยวโดยชุมชน มีการจดัเวทีสาธารณะให้ชุมชนมีโอกาสในการแสดง

ความคิดเห็นที�มีต่อการท่องเที�ยว ทั@งนี@ควรมีการจดัตั@งเครือข่ายชุมชนวฒันธรรมสินไซ เพื�อกาํหนด

วิสัยทศัน์ร่วมกนัระหว่างชุมชนที�มีวรรณกรรมสินไซเป็นมรดกวฒันธรรมร่วม โดยมีหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนร่วมกระบวนการ  

10) วดัหรือตวัแทนวดั ทั@ง 5 วดัเป็นหน่วยงานกลางประสานให้เกิดกระบวนการมี

ส่วนร่วมระหวา่งชุมชนและหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

11) หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลยั และการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานกังาน

ขอนแก่น ควรเป็นหน่วยงานหลกัในการเป็นเจา้ภาพประสานให้เกิดกระบวนการท่องเที�ยวพฒันา

อย่างมีส่วนร่วมหน่วยงานด้านการท่องเที�ยวควรร่วมกบัชุมชนในการจดัทาํคู่มือการท่องเที�ยวฮู

ปแตม้ในแต่ละชุมชน และกรมศิลปากรควรเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ ์

ดูแลภาพจิตรกรรมฝาผนงัร่วมกนั 

12) หน่วยงานภาคเอกชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) สโมสรนกัเขียนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ควรมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณการ

จดักิจกรรมสร้างสรรคเ์พื�อร่วมกบัชุมชน และสมาคมธุรกิจการท่องเที�ยวจงัหวดั ควรเขา้มามีส่วน

ร่วมในการส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

13) นักวิชาการร่วมกับหน่วยงานที� เ กี� ยวข้องให้  ให้ความรู้ข้อมูลเกี� ยวกับ

วรรณกรรมสินไซให้คนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน และเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํขอ้มูลดา้น

การท่องเที�ยวกบัชุมชนใหค้วามรู้ดา้นจดัการการท่องเที�ยวแก่ชุมชนการ  



333 

 

14) กรมศิลปากรใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษ ์และดูแลรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนังสิน

ไซโดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอนุรักษ ์ 

15) สํ า นัก ง า น ก อ ง ทุ น ส นับ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ  ( ส ส ส . )  ห รื อ

สถาบนัการศึกษาให้ความรู้เรื� องการจดัทาํสื�อแก่คนในชุมชนและจดัทาํสื�อในการส่งเสริมการ

ทอ่งเที�ยวในหลากหลายรูปแบบ และใหค้วามรู้เรื�องเทคนิควธีิการนาํเสนอ หรือการสื�อความหมายที�

ถูกตอ้งแก่ยุวมคัคุเทศก์ หรือปราชญ์ชาวบา้น ส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์เป็นคนในทอ้งถิ�น และให้

ความรู้เกี�ยวกบัการจดัทาํของที�ระลึกที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละชุมชน 

16) บริษทันาํเที�ยวนาํผลการศึกษาไปศึกษาเพื�อพฒันาโปรแกรมการท่องเที�ยวและ

กิจกรรมการท่องเที�ยว ที�เหมาะกบัลกัษณะพื@นที�การท่องเที�ยว แหล่งท่องเที�ยวที�อยูใ่นวดั 

17) ชุมชนทั@ง 5 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบา้นดงบงัตอ้งส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้

เหมาะแก่การท่องเที�ยว โดยปรับสภาพแวดลอ้มในชุมชน ภูมิทศัน์ให้มีความสวยงาม สถานที�จอด

รถ ป้ายบอกเส้นทางเขา้ถึงชุมชน รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

18) บริษทันาํเที�ยว และการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น จดั

กิจกรรมการท่องเที�ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงเชื�อมโยงการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวระหวา่ง

ชุมชนที�มีมรดกวฒันธรรมเหมือนกนั หรือการจดักิจกรรมท่องเที�ยวตามรอยทางวฒันธรรมของ

วรรณกรรมสินไซโดยเชื�อมโยงพื@นที�ในกลุ่มจงัหวดั ผลกัดนัใหมี้การบรรจุการท่องเที�ยววรรณกรรม

สินไซลงในในปฏิทินการท่องเที�ยวของจงัหวดัและส่งเสริมให้คนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการ

พฒันาสินคา้ หรือมีกระบวนการเรียนรู้เพื�อพฒันาต่อยอดทั@งเชิงคุณค่าและมูลค่า 

19) หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ�น สนับสนุนด้านงบประมาณ สนับสนุน

งบประมาณด้านการพฒันาโครงสร้างพื@นฐาน และการปรับปรุงภูมิทศัน์แหล่งท่องเที�ยวชุมชน 

รวมถึงงบประมาณในการดูแลรักษาอนุรักษภ์าพจิตรกรรมฝาผนงั 

20) การท่องเที� ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานขอนแก่น ส่งเสริมด้านการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยว จดัโครงการจดัทาํขอ้มูลเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซให้มีประสิทธิภาพ 

ถูกตอ้ง เขา้ใจ และเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื�อใหค้วามรู้และขอ้มูลที�สําคญัเกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซที�

จะใช้เพื�อประชาสัมพนัธ์ และจดัทาํแผนการสื�อสารเพื�อสร้างการรับรู้เกี�ยวกบัวรรณกรรมสินไซ 

โดยมีแผนระยะกลางเพื�อให้เกิดการนาํไปปรับใชต่้อยอดความรู้ แผนระยะยาว เพื�อตอกย ํ@าความรู้

สร้างความต่อเนื� องไม่ขาดหาย โดยควรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาใน

ระดบัประเทศเพื�อสร้างชื�อใหก้บัแหล่งท่องเที�ยวไดใ้นวงกวา้ง 
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6.4.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยครั'งต่อไป 

1) ควรมีการศึกษาเพื�อจดัทาํต้นแบบการท่องเที�ยวเชิงวรรณกรรมสินไซ จงัหวดั

ขอนแก่น 

2) ควรมีการศึกษารูปแบบการท่องเที�ยวที�เหมาะกบับริบททางวฒันธรรมของชุมชน

ทั@ง 5 ชุม 

3) ควรมีการศึกษาวรรณกรรมสินไซเพื�อพฒันาสินคา้ที�ระลึกทางการท่องเที�ยวที�มี

เอกลกัษณ์เฉพาะชุมชน 

4) ควรมีการศึกษาองค์ความรู้เกี�ยวกับวรรณกรรมสินไซเพื�อการสื� อความหมาย

ทางการท่องเที�ยวโดยเฉพาะ 

5) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของนกัท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมในพื@นที�ท่องเที�ยว 5 

ชุมชน 

6) ควรมีการจดัเก็บสถิตินักท่องเที�ยวในพื@นที�ท่องเที�ยวทั@ง 5 ชุมชนเพื�อทราบถึง

จาํนวนนกัท่องเที�ยว ทศันคติและขอ้เสนอแนะเพื�อการพฒันาการท่องเที�ยว 

7) ควรศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนังสินไซแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชน 

8) ควรมีการศึกษาเพื�อพฒันาศกัยภาพมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�นเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

9) ควรศึกษาวจิยัการท่องเที�ยวเชิงวรรณกรรม โดยใชรู้ปแบบวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี

ส่วนร่วม (PAR)  

10) ควรมีการศึกษาเพื�อจดัทาํเส้นทางเชื�อมโยงท่องเที�ยววรรณกรรมสินไซระหว่าง

จงัหวดัขอนแก่นและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

คําชี'แจง 

แบบสอบถามนี@ เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ เรื�อง “แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสิน

ไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม” มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชน

ที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิ�งต่อการศึกษาวิจัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดสละเวลาตอบแบบสอบถามนี@  

แบบสอบถามชุดนี@  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที� 1 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที� 2 เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรม

สินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ตอนที� 3 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด เป็นการแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมเพื�อให้ผูต้อบได้

แสดงขอ้เสนอแนะต่อแนวทางการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

 

 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ขอ้มูล 

นางสาววนิดา อ่อนละมยั 

นกัศึกษาปริญญาโท คณะการจดัการการท่องเที�ยว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ตอนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คําชี'แจง โปรดทาํเครื�องหมาย �ลงในช่องขวามือใหต้รงกบัเป็นจริง 

1) เพศ □ ชาย     □ หญิง 

2) อาย ุ □ ต ํ�ากวา่ 20 ปี    □ 20-30 ปี   

 □ 31-40 ปี    □ 41-50 ปี 

□ 51-60 ปี    □ 61 ปีขึ@นไป 

3) ระดบัการศึกษา 

□ ต ํ�ากวา่ประถมศึกษา  □ ประถมศึกษา  □ มธัยมศึกษา

ตอนตน้ 

□ มธัยมศึกษาตอนปลาย  □ อนุปริญญา/ ปวส. □ ปริญญาตรี 

□ ปริญญาตรีขึ@นไป 

4) รายไดห้ลกัของชุมชนท่านมาจากอาชีพใด 

□ การเกษตร   □ การคา้ขาย  □ การท่องเที�ยว 

□ อื�นๆ (ระบุ....................................................) 

5) อาชีพหลกัของท่าน 

□ พอ่บา้น/แม่บา้น  □  เกษตรกร □ คา้ขาย 

□ พนกังานบริษทั/เอกชน □รับราชการ □ รัฐวสิาหกิจ 

□ ธุรกิจส่วนตวั   □ รับจา้ง □อื�นๆ (ระบุ.........................) 

6) ท่านมีภูมิลําเนาเดิมอยูใ่นชุมชน 

□ ใช่   □ ไม่ใช่   

7)  ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซในระดบัใด 

 □ ไม่รู้จกั □ นอ้ย  □ ปานกลาง □ มาก  □ มากที�สุด 

8) ท่านรู้จกัวรรณกรรมสินไซจากแหล่งขอ้มูลใด 

 □ เรื�องเล่าในชุมชน 

 □ บุคคล (ระบุ..................................................)     

 □ หน่วยงาน (ระบุ............................................)   

 □ สื�อสิ�งพิมพ ์(ระบุ...........................................) 

 □ สื�อออนไลน์ (ระบุ.........................................)  
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□ อื�นๆ (ระบุ.....................................................) 

ตอนที� 2  ความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

คําชี'แจง โปรดทาํเครื� องหมาย � ลงในช่องขวามือให้ตรงกับเป็นจริงตามความคิดเห็น หรือ

ความรู้สึกของท่าน 

การใหค้วามหมายระดบัความคิดเห็นของคนในชุมชนที�มีต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เป็นดงันี@  

1 หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยอย่างยิ�งต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 

2  หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

3 หมายถึง ท่านเฉยๆต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยอย่างยิ�งต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

ประเด็น ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ       

1.วรรณกรรมสินไซทําให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น 

     

2.วรรณกรรมสินไซใหแ้ง่คิดดา้นคุณธรรม จริยธรรม      

3.ว ร ร ณ ก ร ร ม สิ น ไ ซ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร ดํา เ นิ น

ชีวติประจาํวนั  

     

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวงแหน

รากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

     

5. วรรณกรรมสินไซทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

สามคัคี 

     

6.วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพันธ์ที� ดี

ระหวา่งคนในชุมชน 

     

ข้อเสนอแนะด้านคุณค่าและความสําคัญของวรรณกรรมสินไซ
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................................................................................................................................................................. 

 

ด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ      

1.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดง 

ละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน (หนงั

ประโมทยั) 

     

 

ประเด็น 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงาน

ประเพณีฮีต 12 คลอง 14  

     

3.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการศึกษา 

เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

     

4.มีการนาํวรรณกรรมสินไซไปปรับใชเ้พื�อการแสดง

หมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

     

5.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

พฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสินไซ 

     

6.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

     

ข้อเสนอแนะด้านการปรับใช้วรรณกรรมสินไซ

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

 

ด้านการพฒันาหรือการจัดกจิกรรมการท่องเที�ยว      

1.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวได้รับความคิดเห็นจากชุมชน 

     

2.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความภาคภูมิใจของ

ชุมชน 
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3.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี อนัดี

งามของชุมชน 

     

4.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกใหก้บัชุมชน 

     

5.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกบัแหล่งท่องเที�ยวประเภท

โบราณสถาน ศาสนสถานของชุมชน 

     

6.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เ พื�อการ

ท่องเที�ยวไม่ทําลายสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรม 

     

 

ประเด็น 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

สินไซ      

ข้อเสนอแนะด้านการพฒันาหรือการจัดกจิกรรมการท่องเที�ยว

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

 

ด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว      

1.ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว ใ น พื@ น ที� ชุ ม ช น ค ว ร คํา นึ ง ถึ ง

ผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนังวรรณกรรมสิน

ไซ 

     

2.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีขอ้ปฏิบติัสาํหรับ

การชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัวรรณกรรมสินไซ 

     

3.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจ้งหรือ

ประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

     

4.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการ

ป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที�ยว  
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5.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีแนวทางการ

ป้องกนัการสูญเสียสาระสําคญัหรือความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ 

     

6.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการประเมินผล

กระทบจากการจดักิจกรรมการท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

     

ข้อเสนอแนะด้านแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว

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

 

ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว      

1.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจด้าน

การท่องเที�ยว 

     

2.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน ประชุม

เสนอแนะความคิดเห็นต่อการจัดการด้านการ

ท่องเที�ยว 

     

3.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

ที�เกิดจากการท่องเที�ยว 

     

 

ประเด็น 

 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยว 

     

5.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

     

6.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ

บาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

     

ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที�ยว

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

ด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว      
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1.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการ

การท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

     

2.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมให้ใช้มคัคุเทศก์

หรือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

     

3.หน่ว ย ง า นที� เ กี� ย ว ข้อง คว รส่ ง เส ริม ด้า น ก า ร

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน 

     

4.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นงบประมาณ

และการกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

     

5.หน่วยงานที�เกี�ยวข้องควรส่งเสริมการเชื�อมโยง

พื@นที�ท่องเที�ยวที�มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซร่วมกนั  

     

6. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

ว ัฒนธรรมที� เน้นการอนุรักษ์ความดั@ ง เ ดิมของ

วรรณกรรมสินไซ 

     

ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการท่องเที�ยว

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

 

 

ตอนที� @ การแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติมเพื�อใหผู้ต้อบไดแ้สดงขอ้เสนอแนะความคิดเห็นอื�นๆที�มีที�มี

ต่อการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมคาํชี@แจง  

คําชี'แจง โปรดเติมข้อความในช่องว่าง โปรดตอบคาํถามทุกข้อ เพื�อข้อมูลที�ได้จากท่านจะเป็น

ประโยชน์ และความสมบูรณ์ต่องานวจิยั 

1.ท่านต้องการให้หน่วยงานใดเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที�ยว และส่งเสริมด้าน

ใดบา้ง 

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

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

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

2.ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 
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.............................................................................................................................................................

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

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

ขอบพระคุณสาํหรับขอ้มูลและความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ  

หัวข้อวิทยานิพนธ์แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

คําชี'แจง ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื�อศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นแนวทางใน

การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ซึ� งมีคาํถามดงัต่อไป 

 

 1. ประเด็นความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  

 2. ประเด็นความคิดเห็นดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

 3. ประเด็นความคิดเห็นดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

 4. ประเด็นความคิดเห็นดา้นแนวทางการป้องกนัผลจากการท่องเที�ยว 

 5. ประเด็นความคิดเห็นดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว  

 6. ประเด็นความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 7. ประเด็นข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 8. ประเด็นขอ้ควรระมดัระวงัในการปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม 
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ภาคผนวก ค 

 

แบบสํารวจภาคสนาม 

 

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 
 

1. ขอ้มูลทั�วไป 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมประเพณีที�สาํคญั 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การเดินทางเขา้ถึง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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6. สถานการณ์ท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

     

      สถานที�......................................................................... 

      วนัที�สาํรวจ................................................................... 
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ภาคผนวก ง 

 

แบบสัมภาษณ์ประชาชนในพื'นที� 
 

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อสนับสนุนการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 
 

1. ขอ้มูลทั�วไป 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. ทรัพยากรทางการท่องเที�ยว 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมประเพณีที�สาํคญั 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

4. การเดินทางเขา้ถึง 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. การปรับใชว้รรณกรรมสินไซเพื�อสนบัสนุนการท่องเที�ยว 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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6. สถานการณ์ท่องเที�ยวในปัจจุบนั 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

     

      สถานที�......................................................................... 

      วนัที�สาํรวจ................................................................... 
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ภาคผนวก จ 

  

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที�มีต่อตัวชี'วดัในแบบสอบถาม 

วทิยานิพนธ์ เรื�อง แนวทางการปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 

ตารางที� 1 รายการวดัระดบัความคิดเห็นต่อแบบสอบถามรวม 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

ดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ  +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ด้านแนวทางการป้องกันผลกระทบจากการ

ท่องเที�ยว 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ แบบรวมทุกดา้น 

ค่า IOC  = 1+1+1+1+1+1  =  1.0 

              6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  1.0 แปลผลวา่ใชไ้ด ้
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ตารางที� 2 รายการวดัระดบัความคิดเห็นดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ ค่า IOC แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.วรรณกรรมสินไซทาํให้เกิดความภาคภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.วรรณกรรมสินไซให้แง่คิดด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.วรรณกรรมสินไซมีอิทธิพลต่อการดําเนิน

ชีวติประจาํวนั  

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

4. วรรณกรรมสินไซช่วยปลุกจิตสํานึกรัก หวง

แหนรากเงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. วรรณกรรมสินไซทาํให้ชุมชนมีความเขม้แข็ง 

สามคัคี 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.วรรณกรรมสินไซช่วยสร้างความสัมพนัธ์ที�ดี

ระหวา่งคนในชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นคุณค่าและความสาํคญัของวรรณกรรมสินไซ 

ค่า IOC  = 1+1+0.7+1+1+1  = 0.95 

              6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ = 0.95 แปลผลวา่ใชไ้ด ้
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ตารางที� 3 รายการวดัระดบัความคิดเห็น ดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

แสดงละครเวที การ์ตูน (แอนิเมชั�น) ละครหุ่นอีสาน 

(หนงัประโมทยั) 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้ในงาน

ประเพณีฮีต 12 คลอง 14  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การศึกษา เช่น หลกัสูตรการเรียนสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

แสดงหมอลาํสินไซ วงโปงลางสินไซ 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

5.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

พฒันาอตัลกัษณ์เมือง เช่น เสาไฟประดบั สวนสิน

ไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.มีการนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อการ

ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นการปรับใชว้รรณกรรมสินไซ 

ค่า IOC  = 1+1+0.7+1+1+1  =  0.95 

              6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  0.95 แปลผลวา่ใชไ้ด ้
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ตารางที� 4 รายการวดัระดบัความคิดเห็น ดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ ค่า IOC แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยวได้รับความคิดเห็นจากชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยวไม่เป็นการทาํลายความความ

ภาคภูมิใจของชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที� ยวไม่ขัด ต่อขนบธรรมเนียม 

ประเพณี อนัดีงามของชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยวไม่สร้างความแตกแยกให้กับ

ชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยวไม่ส่งผลกระทบกับแหล่ง

ท่องเที�ยวประเภทโบราณสถาน ศาสนสถาน

ของชุมชน 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.การนําวรรณกรรมสินไซไปปรับใช้เพื�อ

การท่องเที�ยวไม่ทาํลายสาระสาํคญัหรือความ

ดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นการพฒันาหรือการจดักิจกรรมการท่องเที�ยว 

ค่า IOC  = 1+1+1+1+1+1  =  1.0 

              6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  1.0 แปลผลวา่ใชไ้ด ้

 

 

ตารางที� 5 รายการวดัระดบัความคิดเห็น ดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรคาํนึงถึง

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ภ า พ จิ ต ร ก ร ร ม ฝ า ผ นั ง

วรรณกรรมสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2.การท่องเที� ยวในพื@ นที� ชุมชนควรมีข้อ

ปฏิบติัสําหรับการชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง

วรรณกรรมสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3.การท่องเที�ยวในพื@นที�ชุมชนควรมีการแจง้

หรือประสานงานกบัชุมชนล่วงหนา้ 

+1 -1 +1 0.3 ใชไ้ด ้

4.การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนว

ทางการป้องกนัผลกระทบจากกิจกรรมการ

ท่องเที�ยว  

+1 -1 +1 0.3 ใชไ้ด ้

5.การท่องเที� ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีแนว

ทางการป้องกันการสูญเสียสาระสําคญัหรือ

ความดั@งเดิมของวรรณกรรมสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6.การท่องเที�ยวในพื@นที� ชุมชนควรมีการ

ประเมินผลกระทบจากการจดักิจกรรมการ

ท่องเที�ยวอยูเ่สมอ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นแนวทางการป้องกนัผลกระทบจากการท่องเที�ยว 

ค่า IOC  = 1+1+0.3+0.3+1+1  =  0.76 

               6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  0.76 แปลผลวา่ใชไ้ด ้

 

 

ตารางที� 6 รายการวดัระดบัความคิดเห็น ดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ

ดา้นการท่องเที�ยว 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

2.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ประชุมเสนอแนะความคิดเห็นต่อการจดัการ

ดา้นการท่องเที�ยว 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

3.คนในชุ มชนควรมี ส่ วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ที�เกิดจากการท่องเที�ยว 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

4.คนในชุ มชนควรมี ส่ วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการท่องเที�ยว 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

5.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการติดตาม

และประเมินผลดา้นการท่องเที�ยว 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

6.คนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และบาํรุงรักษาภาพจิตรกรรมฝาผนงัสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

 

ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยว 

ค่า IOC  = 0.7+0.7+1+0.7+0.7+0.7  =  0.75 
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                   6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  0.75 แปลผลวา่ใชไ้ด ้

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที� 7 รายการวดัระดบัความคิดเห็น ดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

 

รายการขอ้คิดเห็น 

ประเมินค่าความคิดเห็น 

ผูท้รงคุณวุฒิ 
ค่า 

IOC 
แปลผล 

คนที� 1 คนที� 2  คนที� 3 

1.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมดา้นการจดัการ

การท่องเที�ยวแก่ชุมชน 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

2.หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่ งเสริมให้ใช้

มคัคุเทศกห์รือผูสื้�อความหมายที�เป็นคนในชุมชน  

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

3.หน่วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่งเสริมด้านการ

ประชาสัมพนัธ์การท่องเที�ยวของชุมชน 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

4.หน่ วยงานที� เกี� ยวข้องควรส่ งเสริ มด้ าน

งบประมาณและการกระจายรายไดใ้หค้นในชุมชน 

+1 0 +1 0.7 ใชไ้ด ้

5.หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการเชื�อมโยง

พื@นที�ท่องเที�ยวที� มีร่องรอยวรรณกรรมสินไซ

ร่วมกนั  

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งควรส่งเสริมการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรมที�เน้นการอนุรักษ์ความดั@งเดิมของ

วรรณกรรมสินไซ 

+1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ประมาณค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิดา้นการส่งเสริมการท่องเที�ยว 

ค่า IOC  = 0.7+0.7+0.7+0.7+1+1  =  0.8 

                    6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  0.8 แปลผลวา่ใชไ้ด ้

 

สรุปรวมการประเมินค่าความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ 

รวม  6 ดา้น 36 ขอ้ ค่า IOC = 0.95+0.95+1.0+0.76+0.75+0.8 = 0.86 

       6 

สรุปผลแสดงความคิดเห็นของกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญ =  0.86 แปลผลวา่ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฉ 

 

รายนามผู้เชี�ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

รายชื�อ       ตําแหน่งสถานที�ทาํงาน 

 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.โสวทิย ์บาํรุงภกัดิ|   อาจารย ์ 

                  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราช- 

      วทิยาลยั 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศรา สุกเพชร  คณะการจดัการการท่องเที�ยว 

      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนกกานต ์แกว้นุช  คณะการจดัการการท่องเที�ยว 

      สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ชื�อ ชื�อสกุล นางสาววนิดา อ่อนละมยั 

 

ประวตัิการศึกษา เกียรตินิยมอนัดบั 2 

บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(การจดัการการโรงแรมและการท่องเที�ยว) 

 คณะวทิยาการจดัการ 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 ปีที�สาํเร็จการศึกษา 2550 

 

ประสบการณ์ทาํงาน พ.ศ. 2553-2554 

 นกัศึกษาฝึกงาน 

 Renaissance Phuket Resort and Spa 

 พ.ศ. 2554-2555 

 ผูช่้วยเจา้หนา้ที� 

 ศูนยข์อ้มูลลาวและหอศิลปวฒันธรรม 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 พ.ศ. 2556-ปัจจุบนั 

 ผูช่้วยนกัวจิยั 

 ศูนยว์จิยัอุตสาหกรรมท่องเที�ยว 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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