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  “ชุมชนนี้คือบ้านเกิด พวกเราเกิดและโตและคงตายท่ีนี่  ชุมชน
มอญบางขันหมาก ตลอดยี่สิบปีชมรมยุวชนไทยรามัญตั้งมา เราคิด
เสมอและมีวัตถุประสงค์หลักในการท างานเพื่อบ้านเราคือ สืบสาน 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแผ่ ชมรมเราพยายามสร้างบุคคลากรเพื่อ
สานต่อวิถีมอญอันเป็นรากเหง้าของพวกเรารุ่นแล้วรุ่นเล่า.. .
วัฒนธรรมประเพณี อัตลักษณ์ วิถีมอญในชุมชนที่หายไปได้
คืนกลับมาในชุมชนหลายๆ งานด้วยกัน... มันคือความภาคภูมิใจ 
แม้สิ่งเหล่านี้ท าแล้วไม่เกิดรายได้ ท าแล้วเสียเงิน เสียก าลังกายและ
หลายๆ ครั้งเสียก าลังใจ พวกเราก็ยังท าต่อนะ...เพราะมันคือ "สิ่งท่ี
รักแม้ไม่ได้อะไรก็ท า" 
 

พระปัญญาวุฒิ วุฒิโก 
แกนนําในการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ ์

และสบืสานวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การจัดการ
ความรูใ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก ตําบลบางขันหมาก อําเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี นี้สําเร็จลงด้วยด้วยการมีส่วนร่วมอย่างสําคัญของ
หลายฝ่ายที่คณะผู้วิจัยของประกาศเกียรติคุณและขอขอบคุณอย่างยิ่ง
มา ณ โอกาสนี้ ดังนี้ 
 1. ชุมชนมอญบางขันหมาก หมู่ 1 ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี โดยการนําอย่างสําคัญของพระปัญญาวุฒิ วุฒิโก ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสําคัญยิ่งในการประสานพลังจาก
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม ทั้งจากในชุมชนและนอกชุมชน รวมทั้งผู้นําและผู้ทรงภูมิปัญญา 
ด้านวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก ในการร่วมกันศึกษา อนุรักษ์และสืบทอด
ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมากอย่างจริงจัง จนทํา
ให้ชุมชนมอญบางขันหมากมีทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มี
ศักยภาพจนสามารถนํามาใช้เป็นฐานอย่างสําคัญในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญบางขันหมากได้ ตลอดจนผู้นํา
และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมมอญบางขันหมากทุกท่านที่ได้รวม
พลังกันจนสามารถสร้าง จัดการ และสรุปความรู้จนเป็นรูปแบบในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ของชุมชนมอญบางขันหมากเป็น “ต้นแบบ” หรือ “แหล่งเรียนรู้” ที่
ชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและความพร้อมจะได้มาเรียนรู้และประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งได้ต่อไป 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดง
บทบาทในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
โดยการบูรณาการกันของคณะและสาขาวิชาต่างๆ ทั้งอาจารย์และ
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นักศึกษาที่ได้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติการจริง การ
จัดการความรู้ในการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ ซึ่งเป็นวิธีการสําคัญในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชนต่อไป  
 3. โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน 
สังคม สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะผู้สนับสนุนการทํา
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการให้
ทิศทาง คําแนะนํา ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตลอดจน
งบประมาณและการอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทํา
ให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงอย่างดียิ่ง 
 และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อคณะผู้วิจัยได้จัดการความรู้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ของชุมชนมอญบางขันหมาก และได้จัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยัง
ชุมชนอ่ืนในจังหวัดลพบุรีที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 3 ชุมชน จน
สามารถสรุปรูปแบบที่ชัดเจนแล้ว ก็ได้จัดทําเป็นคู่มือองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ที่สามารถขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยรูปแบบ 
ขั้นตอน (flowchart) วิธีการดําเนินการ (How to ?) ในทุกขั้นตอนอย่าง
ละเอียดจนสามารถนําไปใช้ในการขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 

ผศ.ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ภูมิปัญญาคือพลังทางวัฒนธรรม เป็นอาวุธสําคัญเพื่อต่อสู้กับวิกฤติ
เศรษฐกิจทุนนิยม ต้องบํารุงรากแก้วที่สําคัญนี้ให้สมบูรณ์ แข็งแรง คงทน 
ซึ่งจะส่งผลถึงความสง่างามที่โดดเด่นในโลกใบนี้ 
 การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว
ชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนและเศรษฐกิจ
ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนการ
ดํารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพราะช่วยเปิดโอกาสให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ให้ความสําคัญกับความผูกพัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน การจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของชุมชน สังคม
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กําหนดทิศทางโดย
ชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของสิทธิ
ในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน 
 จากการเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
และทําเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองลพบุรีที่มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สําคัญของลพบุรีและไทยมากนัก 
มหาวิทยาลัยเทพสตรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ได้ร่วมมือกับชุมชนบางขันหมากอย่างใกล้ชิด ซึ่งนอกจากจะทําให้ชุมชน
เกิดความรู้ เกิดเจตคติที่ดี มีทักษะและสามารถอนุรักษ์และสืบทอดทุน
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนแล้ว ยัง
ก่อให้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงที่สามารถจัดการและ
สรุปองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบในทุกขั้นตอน แล้วนําองค์ความรู้มา
พัฒนาเป็นรูปแบบและผลิตเป็นคู่มือและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งการ
จัดเวทีฝึกอบรมเพื่อถ่ายโยงประสบการณ์ที่เป็นองค์ความรู้สําคัญนี้เพื่อ
ขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ 
จนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรม อันจะ
นําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต่อไป 
 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
จัดการ และสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญ     
บางขันหมาก หมู่ 1 ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
อย่างเป็นระบบ แล้วจัดทําคู่มือการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน โดยการ
ดําเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชน
มอญบางขันหมาก 2) การจัดการและสรุปองค์ความรู้แล้วจัดทําเป็น
คู่มือการเรียนรู้ที่สามารถขยายผลได้ และ 3) การจัดเวทีฝึกอบรมขยาย
ผลไปยังชุมชนอ่ืน  
 มีผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผลการดําเนินงานสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญ     
บางขันหมาก ทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นดังนี้ 
  1.1 สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ 
และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยชุมชน จนสามารถสรุปอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมาก
ที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวได้ ได้ผังกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และได้คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ  
  1.2 สามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
คือ 1) สามารถพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่อง
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ชุมชน (ผู้ใหญ่ 20 คน เด็ก/เยาวชน 50 คน) 2) สามารถเพิ่มทักษะการ
แสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว (20 คน 6 ชุดการแสดง) 3) สามารถ
ยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม (สไบมอญ และ
โอ่งมอญ) 4) สามารถพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมากให้ได้
มาตรฐานสะอาด ปลอดภัยและอร่อย (3 เมนูหลัก 18 เมนูย่อย)        
5) สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (งานหัตถกรรมตะกร้ามอญบาง
ขันหมาก) 6) สามารถเพิ่มทักษะการจัดทําสื่อเรียนรู้ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมากเผยแพร่ได้อย่าง
เป็นปัจจุบัน 7) สามารถออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ของชุมชน (เวทีจัด
แสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม แผนผังทุนทางวัฒนธรรมและ       
ภูมิปัญญามอญบางขันหมาก และป้ายภูมิปัญญามอญบางขันหมาก) 
  1.3 สามารถออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์
ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมากเพื่อการส่งเสริม
ช่องทางการตลาดท่องเที่ยว จัดพิมพ์เผยแพร่ 1,000 แผ่น 
  1.4 สามารถจัดแสดง จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน
ท่องเที่ยวเพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ (6 คร้ัง) 
 2. สามารถจัดการและสรุปองค์ความรู้เป็นรูปแบบในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการในทุก
ขั้นตอน และได้จัดทําเป็นคู่มือการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดจน
สามารถนําไปใช้ในการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. ได้จัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนในจังหวัดลพบุรีที่มี
ศักยภาพและมีความพร้อม 3 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนลาวแง้ว (ลาวหลวง)  
บ้านหนองน้ํ าทิพย์ ตําบลพุคา อําเภอบ้านหมี่  2) ชุมชนลาวเวียง            
บ้านหนองแขม ตําบลท่าแค อําเภอเมือง และ 3) ชุมชนลาวใต้ บ้าน 
สระมะเกลือ ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมือง  
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รูปแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมาก 

ต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  
(ที่ได้จากการจดัการความรู้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจัดการความรู้และสรุปองค์ความรู้ 

1. การสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 

1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ์ และสร้างการมีส่วน
ร่วม ในการส่งเสริมการจัดการท่องเท่ียวและจัดทําผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม และได้คณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการ   
 

2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 
 

2.3 การยกระดับภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึก
ทางวัฒนธรรม 

2.1 การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและ
เยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเร่ืองชุมชน 

เด็ก/เยาวชน 50 คน 

2.2 การเพิ่มทักษะการแสดง
ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

2.6 การเพิ่มทักษะการจัดทําสือ่
เรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก 

2.5 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

2.4 การพัฒนาอาหารพื้น
ถิ่นมอญบางขันหมาก 

2.7 การพัฒนา
ภูมิทัศน์ของ

ชุมชน 

3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 
 
 

3.1 การจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธช์ุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
มอญบางขันหมาก 

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
 
 

4.1 การจัดแสดง จําหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนท่องเท่ียว 

ติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังและรายงานความก้าวหน้า (ระหว่าง-หลัง) 
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรม 1.1: การสร้างความรูค้วามเข้าใจ รวบรวม เชื่อมโยงอตัลักษณ์  
 และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทําผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทาง 
 วัฒนธรรมโดยชุมชน 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนมอญบางขนัหมาก 
  2. เพื่อออกแบบกิจกรรมพัฒนาและกําหนดรูปแบบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
วันที่: 27-28 เมษายน 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วดัอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
วิธีด าเนินการ: สร้างการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การดําเนินการ โดย
จัดการประชุมและฝึกอบรม ในเนื้อหา 
 1. แนวทางการดาํเนินงานชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
 2. ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน  
 3. ออกแบบวางผังกิจกรรมและรูปแบบการพัฒนาและเชื่อมโยงสู่
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นํากลุ่มองค์กรในชุมชน 
และภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง (อบต./โรงเรียน) จํานวน 20 
คน 
 

1. การสร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 

ติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลังและรายงานความก้าวหน้า (ระหว่าง-หลัง) 

1.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจ รวบรวม เช่ือมโยงอัตลักษณ์  
และสร้างการมีส่วนร่วมในการจดัทําผังกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมโดยชุมชน 
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รายละเอียดการด าเนินการ: 
 จัดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ของวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ชาวบ้านคุ้นเคยเพราะใช้เป็นสถานที่สําหรับการทําบุญและประกอบ
ศาสนกิจของชุมชนเป็นประจํา  
 

  
 

 พระปัญญาวุฒิ วุฒิโกซึ่งเป็นแกนนําสําคัญในการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์
และสืบสานวัฒนธรรมมอญของชุมชนบางขันหมาก และเป็นแกนนํา
สําคัญในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐานในการจัดการของชุมชนมอญบางขันหมากได้นําเสนอความรู้ที่
สําคัญของชุมชนมอญบางขันหมาก ในส่วนของประวัติการอพยพของ
ชาวมอญเข้าสู่ประเทศไทย เรื่อยมาจนถึงการมาตั้งถิ่นฐานที่ชุมชน   
บางขันหมาก ริมแม่น้ําลพบุรี โดยชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนา
พุทธอย่างเคร่งครัดและมีใจบุญสุนทานและยังรวมกันในกลุ่มคนตระกูล
หรือนามสกุลเดียวกัน โดยจะมีพิธีไหว้ผีบรรพบุรษผู้เป็นต้นตระกูล เป็นต้น 
 นางปัทมา ขําดี ผู้รู้ด้านความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวมอญบาง
ขันหมากได้ให้ข้อมูลว่าชาวมอญบางขันหมากนับถือศาสนาพุทธ แต่ใน
ขณะเดียวกันก็นับถือผีด้วย ผีที่นับถือคือผีเรือน (กะลก-ฮ่อย) ผีบรรพ
บุรุษ/ผีประจําตระกูล (ฮะกาว-กะล่ก) ผีหมู่บ้าน (ปะจุ๊) การไหว้ผีเรือน
ซึ่งจะอยู่ที่เสาเอกของเรือนเจ้าของบ้าน ชาวมอญเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิต
ของผีบรรพบุรุษ การไหว้ผีเรือนจะทําได้ทุกโอกาส ถ้าไม่เคารพผีเรือน
จะทําให้เกิดความเดือดร้อน คนในครอบครัวเจ็บป่วยได้ ส่วนใหญ่จะมี
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การจัดพิธีกรรมการเลี้ยงผีโรงหรือผีปะจําตระกูล ในช่วงเดือนหกถึง
เดือนแปด แล้วแต่ว่าสมาชิกในตระกูลตกลงกันเป็นวันใดของเดือน 
 ในตอนบ่ายผู้ร่วมประชุมได้แบ่งกลุ่มกันศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์
ชุมชนมอญบางขันหมาก จนสามารถสรุปอัตลักษณ์ชุมชนมอญ       
บางขันหมากที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ (6 ด้าน 16 อัตลักษณ์  
ภูมิปัญญามอญบางขันหมาก “วิถีชุมชนมอญบางขันหมาก”) ได้ดังนี้ 
  1. ภาษามอญ: ในอดีตมีการศึกษาภาษามอญในวัดมีพระสงฆ์
เป็นผู้สอน ชายชาวมอญในอดีตส่วนใหญ่จึงอ่านและเขียนภาษามอญได้ 
ส่วนหญิงชาวมอญจะพูดภาษามอญได้เท่านั้น เมื่อมีโรงเรียนทําให้ผู้รู้ใน
การอ่านและเขียนภาษามอญลดน้อยลง แต่ชาวมอญบางขันหมากยัง
สามารถพูดได้เกือบทุกคน  
  2. การแต่งกายของชาวมอญบางขันหมาก ชายชาวมอญ   
บางขันหมากส่วนใหญ่นิยมนุ่งผ้าโสร่งสวมเสื้อคอกลมผ่าอกและคาด
ผ้าขาวม้าที่เอว หญิงสาวนิยมสวมกําไลข้อมือข้อเท้าจนกระทั่งโตเป็นสาว 
ส่วนสตรีสูงอายุนิยมไว้ผมมวยเกล้าสูงไว้กลางศีรษะใกล้ๆ ขวัญ
เช่นเดียวกับเด็กไว้ผมโก๊ะ ในงานบุญสําคัญสตรีสูงอายุจะนําลูกปัดมา
ร้อยประดับมวยผมอย่างงดงาม สตรีสูงอายุจะนิยมสวมผ้าซิ่นหรือผ้าถุง
สวมเสื้อแขนกระบอกสามส่วน นิยมใช้สไบคล้องคอปล่อยชายยาว 2 
ข้าง เมื่อไปวัดจะใช้สไบพาดเฉียงไหล่ เวลากราบพระจะปล่อยชายข้าง
หนึ่งลงมารองกราบ  
  3. ประเพณีสงกรานต์มอญบางขันหมาก : ชาวมอญบาง
ขันหมากยังคงยึดมั่นอยู่ในประเพณีความเชื่ออันมีอัตลักษณ์เฉพาะ โดย
จะเริ่มขึ้นปีใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ โดยจะทําบุญถึง 5 วันติดต่อกัน 
ตอนเช้าไปทําบุญที่วัดจะเล่นสนุกสนานร้องรําทําเพลงกันในหมู่บ้าน 
ลานบ้าน มีการเล่นพื้นบ้าน ถึงเวลาเพลจะนําข้าวสงกรานต์ไปถวายพระ 
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ตอนบ่ายจะสรงน้ําพระ บังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กัน 
ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อพระเจดีย์ทราย พระสวดมนต์เย็น 
ตกเวลาค่ําชาวบ้านจะรวมกลุ่มร้องเพลง เล่นเข้าผี สลับกับร้องรําทํา
เพลงอย่างสนุกสนาน 
  4. ประเพณีตักบาตรน้ําผึ้งของชาวมอญบางขันหมาก: ในวัน
พระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 ของทุกปี ชาวมอญก็จะมาทําบุญที่วัด
ตามปกติ เพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้เพื่อบรรพบุรุษ และ
ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว และจะนําน้ําผึ้งมารินใส่ในบาตร โดยเชื่อว่า
เป็นการทําบุญที่ ได้อานิสงส์มาก เพราะน้ําผึ้ งเป็นยาอายุวัฒนะ 
พระภิกษุสงฆ์จะนําน้ําผึ้งไปผสมและปั้นเป็นยาลูกกลอน  
  5. ประเพณีผ้าป่าทางเรือมอญบางขันหมาก : ชาวมอญ          
บางขันหมากมีการรวมกลุ่มกันอย่าง เหนียวแน่น และได้สร้า ง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องชาวไทยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ติดต่อกัน 
โดยในหน้าน้ําหลังออกพรรษาจะนัดหมายและชักชวนกันจัดทอดผ้าป่า
วัดริมแม่น้ําลพบุรีในตําบลบางขันหมากและตําบลพรหมมาสตร์ รวม 9 
วัด เป็นประจําทุกปี มีการตกแต่งเรืออย่างสวยงาม และจัดให้มี
การละเล่นทางน้ําอย่างสนุกสนาน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความ
สํานึกในคุณค่าและความสําคัญของแม่น้ําลพบุรีที่หล่อเลี้ยงชุมชนชาว
มอญและชุมชนข้างเคียงไปพร้อมกันด้วย 
  6. อาหารของชาวมอญบางขันหมาก ส่วนใหญ่คล้ายคนไทย
ทั่วไป แต่มีอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมากเท่านั้น 
กล่าวคือ 
   6.1 ข้าวแช่: อาหารมอญที่นิยมทํากันในช่วงเทศกาล คือ 
ข้าวเหนียวแดงนิยมทําตอนวันตรุษไทย ข้าวแช่ นิยมทําในช่วงสงกรานต์ 
ข้าวแช่ (ข้าวสงกรานต์ “เปิงด้าจก์” แปลว่า “ข้าวน้ํา”) มีขั้นตอนการ
ทําค่อนข้างพิถีพิถัน ใช้เวลาในการจัดเตรียมมาก และเมื่อปรุงเสร็จต้อง
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นําไปถวายบูชาต่อเทวดา แล้วนําไปถวายพระ และแบ่งไปส่งผู้ใหญ่ที่
เหลือจึงจะนํามาแบ่งกันกินในครัวเรือน  
   6.2 อาหารคาว: หมู่บ้านชาวมอญบางขันหมากส่วนใหญ่มี
บ้านเรือนอยู่ติดกับแม่น้ํา มีวัฒนธรรมการกินอาหารคล้ายกับคนไทย
ภาคกลาง รู้จักทําผักต่างๆ มาประกอบ นอกจากนี้มะตาด “คะเปร้า”  
มะสั้น ส้มพอเหมาะ กระต๊าด (กระเจี๊ยบเขียว) ผักปลัง พุทราป่า ดอกเอ้ือง 
ดอกงิ้ว เป็นต้น 
  7. การละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมาก: แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 1) การละเล่นที่เล่นเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน 
รวมทั้งเป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และ 2) เล่นเข้าผีต่างๆ ซึ่ง
จะมีการร้องเพลงประกอบตั้งวงล้อมรอบช่วยกันปรบมือร้องเพลงกัน
อย่างครึกคร้ืน  
  8. อิฐมอญบางขันหมาก: มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพดีราคาถูก 
ชาวบางขันหมากทําอิฐมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเสริมรายได้
ในครอบครัวและบางครอบครัวก็ทําเป็นอาชีพหลักจากรุ่นสู่รุ่น สร้าง
ความภาคภูมิใจให้ชาวมอญบางขันหมากอยู่เสมอสมดังคําขวัญของ
ตําบลบางขันหมากที่ว่า “อิฐมอญบางขันหมาก รกรากไทยรามัญ ลือลั่น
หลวงปูุทอกรัก เอกลักษณ์เด็กจุกโก๊ะแกละ” 
 

 หลังจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปอัตลักษณ์ชุมชนมอญบาง
ขันหมากที่สามารถใช้ในการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ (6 ด้าน 16 อัตลักษณ์ภูมิปัญญา
มอญบางขันหมาก “วิถีชุมชนมอญเมืองลพบุรี”) ได้ดังนี้ 
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/
ผู้รู้/ผู้ทรง
ภูมิปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

1. อาหารพื้นบ้าน 
 1.1 แกงมอญ 

(เช่น แกง
กระเจี๊ยบ  
แกงมะตาด 
เป็นต้น) 

1. การสาธิตใน
ทุกขั้นตอน 
2. ร่วมลงมือ
ปฏิบัติในบาง
ขั้นตอน 
3. ได้
รับประทาน 
4. เลือกซ้ือเป็น
ของฝาก 
 

ตลอดปี  นางมาลี 
แช่มแก้ว 

ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่า
ความสําคัญ
ของวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญาท่ี
เป็นอัตลักษณ์
ของชาวมอญ
บางขันหมาก 
ได้ลงมือปฏิบัติ 
รับประทาน 
และเลือกซ้ือ
เป็นของฝาก 

1.2 ข้าวแช่
มอญ 

สงกรานต์  - 

1.3 ขนมมอญ 
1) ตอยกะนะ 
2) ลอดช่อง
มอญโบราณ 
3) กวนอ่อน
มอญ 
4) ปั้นแป้ง 

ตลอดปี  1. นาง
สมควร  
โพธ์ิงาม  
2. นางสาว
บุญช่วย     
รุมรามัญ  
3. นางอรสา 
รุมรามัญ  
4. นางมาลี 
แช่มแก้ว  

2. การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน 
 2.1 

การละเล่น
พื้นบ้าน 
2.2 เพลง
พื้นบ้านและ
รํามอญ 

1. ชมการสาธิต 
2. ร่วมกิจกรรม
การละเล่น
พื้นบ้าน 
 
 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

1. นางประทุม 
กรอบทอง  
2. นางประไพ 
กันยา  

ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่า
ความสําคัญ
การละเล่น
พื้นบ้านซ่ึงเป็น
วิถีชีวิต       
ภูมิปัญญาและ   
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/

ผู้รู้/ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

     อัตลักษณ์ของ
ชาวมอญบาง
ขันหมาก และ
ได้ลงมือปฏิบัติ 

3. สถาปัตยกรรม 
 3.1 วัดมอญ/

สถาปัตยกรรม
มอญ 
[วัดอัมพวัน] 

เยี่ยมสถานท่ี
สําคัญ/ไหว้รูป
เหมือนหลวงปู่
ทอกรัก/
พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์/เสา
หงส์/ธง
ตะขาบ/ฟังคํา
บรรยาย 

ตลอดปี พระปัญญาวุฒิ ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่า
ความสําคัญ
ของงาน
สถาปัตยกรรม
ของชาวมอญ 
ซ่ึงแสดงให้เห็น
ถึงความเชื่อ/
ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์
ท่ีสําคัญยิ่งของ
ชาวมอญ   
บางขันหมาก 

3.2 เรือนมอญ  
"บ้านอีเต๊ะ" 

เยี่ยมบ้านมอญ
หลังสุดท้ายท่ี
ยังคงสภาพดี
พร้อมท้ังฟังคํา
บรรยาย 

ตลอดปี นางราตรี 
ออกแมน 

4. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม 
 4.1 ประเพณี

สงกรานต์ 
เรียนรู้
สนุกสนานร่วม
ทําบุญ สรงน้ํา
พระ 
การละเล่น 

13-17 
เมษายน 

- ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่าและ
ความสําคัญ
ของประเพณี
สงกรานต์ซ่ึง 
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/

ผู้รู้/ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

  พื้นบ้าน อาหาร
พื้นบ้านท่ี
เป็นอัตลักษณ์ 
การแต่งกาย 
จุก โก๊ะ แกละ 
เป็นต้น 

  เป็นความเชื่อ
และประเพณีที่
สําคัญมากของ
ชาวมอญ 
บางขันหมาก 

4.2 ประเพณี
ตักบาตรน้ําผ้ึง 

เรียนรู้
สนุกสนานร่วม
ในพิธีการ
ทําบุญ/การ
แต่งกายท่ี
เป็นอัตลักษณ์ 

วันพระ
ขึ้น 15 
คํ่า 
เดือน 
10  

- ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่าความ 
สําคัญของวิถี
ชีวิตความเชื่อ
และประเพณี 
ท่ีสําคัญของ
ชาวมอญ 
บางขันหมาก 

4.3 ประเพณี
ทอดผ้าป่าทาง
เรือ 

หน้านํ้า
หลังออก
พรรษา 

- 

4.4 ความเชื่อ 
พิธีกรรมไหว้ผี
ประจําตระกูล 

เรียนรู้ ร่วมใน
พิธีกรรม การ
รําลึกถึงผี
ประจําตระกูล 
ผีบรรพบุรุษ   
ผีประจําชุมชน 

เดือน  
6-8 

นางปัทมา  
ขําดี 

ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่า
ความสําคัญ
ของพิธีกรรมซ่ึง
เป็นความเชื่อ
และพิธีกรรมท่ี
สําคัญมากของ
ชาวมอญ    
บางขันหมาก 
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/

ผู้รู้/ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

5. วิถีชีวิตและการท ามาหากิน 
 5.1 ภาษา

มอญ 
1. การทักทาย
ด้วยภาษามอญ
ง่ายๆ 
2. การเขียน
อักษรภาษา
มอญเป็นชื่อ 
นามสกุลของ
นักท่องเท่ียว
บนของที่ระลึก  

ตลอดปี  นายจําปี 
ซ่ือสัตย์ 

ได้เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจใน
คุณค่าและ
ความสําคัญ
ของภาษาซ่ึง
เป็นวิถีชีวิต  
ภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์
ท่ีสําคัญของ
ชาวมอญ   
บางขันหมาก 

5.2 การแต่ง
กายมอญ 

1. การแต่งกาย
มอญร่วมงาน
เทศกาล งาน
ทําบุญ งานเลี้ยง 
2. การปัก
ลวดลายมอญ
โบราณลงบน
สไบมอญเพื่อ
เป็นของที่ระลึก 

ตลอดปี 
(ในช่วง
เทศกาล
ต่างๆ) 

 ได้เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจใน
คุณค่าและ
ความสําคัญ
ของการแต่ง
กายของชาว
มอญท่ีเป็นวิถี
ชีวิตและภูมิ
ปัญญาท่ีสําคัญ
ของชาวมอญ
บางขันหมาก 
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/

ผู้รู้/ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

 5.3 อิฐมอญ 1. การสาธิต
การทําอิฐมอญ
ในทุกขั้นตอน 
2. เชิญชวนให้
ร่วมลงมือทําใน
บางขั้นตอน 

ตลอดปี นางเป้า  
แก้วไทย 

ได้เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจใน
คุณค่าและ
ความสําคัญ
ของอิฐมอญซ่ึง
เป็นวิถีชีวิต
อาชีพและการ
ทํามาหากินท่ี
เป็นภูมิปัญญา
และอัตลักษณ์
ชาวมอญ   
บางขันหมาก 

5.4 วิถีชาวนา
มอญ 

1. การสาธิต
การทํานาในทุก
ขั้นตอน 
2. เชิญชวนให้
ร่วมลงมือทําใน
บางขั้นตอน 

ตลอดปี  ได้เรียนรู้ทํา
ความเข้าใจใน
คุณค่าและ
ความสําคัญ
ของวิถีชาวนา
มอญซ่ึงเป็นวิถี
ชีวิตอาชีพและ
การทํามาหา
กินท่ีเป็นภูมิ
ปัญญาและ  
อัตลักษณ์   
ชาวมอญ   
บางขันหมาก 
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ที ่ อัตลักษณ์

ชุมชนมอญ
บางขันหมาก 

กิจกรรม/สาระ 
การเรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

แหล่ง
ท่องเที่ยว/

ผู้รู้/ผู้ทรงภูมิ
ปัญญา 

ประโยชน์ที่
นักท่องเที่ยว 

จะได้รับ 

6. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
 6.1 หัตถกรรม

พื้นบ้าน 
1. ชมการสาธิต
การประดิษฐ์
หัตถกรรม
พื้นบ้าน 
2. ลงมือ
ปฏิบัติการ
ประดิษฐ์
หัตถกรรม
พื้นบ้าน 
3. เลือกซ้ือเป็น
ของฝากของท่ี
ระลึก 

ตลอดปี 1.นางอําไพ 
หยดย้อย 
2.นางพร้อม 
หยดย้อย 
(โน่ห์) 

ได้เรียนรู้ชื่นชม
ในคุณค่าและ
ความสําคัญ
ของวิถีชีวิต 
ภูมิปัญญา 
งานหัตถกรรม
ท่ีเป็นอัตลักษณ์
ของชาวมอญ
บางขันหมาก 
รวมท้ังได้ลงมือ
ปฏิบัติ และ
เลือกซ้ือเป็น
ของฝาก 
ของที่ระลึก 

 

 และได้ร่วมกันจัดทําผังกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมบน
ฐานอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางขันหมากที่สามารถส่งเสริมการจัดการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการตลอดทั้งปี 
ดังนี้ 
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อัตลักษณ์ทุนวัฒนธรรม 
มอญบางขันหมาก 

เดือน (จันทรคติ) 
5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1 2 3 4 

1. อาหารพื้นบ้าน 
   1.1 แกงมอญ              
   1.2 ข้าวแช่มอญ             
   1.3 ขนมมอญ              
2. การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน 
   2.1 การละเล่นพื้นบ้าน             
   2.2 เพลงพื้นบ้านและรํา
มอญ 

            

3. งานสถาปัตยกรรม 
   3.1 วัดมอญ/
สถาปัตยกรรมมอญ  

            

   3.2 เรือนมอญ              
4. ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม 
   4.1 สงกรานต์             
   4.2 การตักบาตรน้ําผ้ึง             
   4.3 การทอดผ้าป่าทาง
เรือ 

            

   4.4 การไหว้ผีประจํา
ตระกูล 

            

5. วิถีชีวิตและการท ามาหากิน 
   5.1 ภาษามอญ             
   5.2 การแต่งกายมอญ             
   5.3 อิฐมอญ             
   5.4 วิถีชาวนามอญ             
6. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
   6.1 หัตถกรรมพื้นบ้าน             
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 2.1: การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเปน็ 
                  นักเล่าเร่ืองชุมชน 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อพัฒนาฝึกทักษะให้ปราชญ์ชุมชนและเยาวชนสู่การเปน็นกั
เล่าเร่ืองชุมชน 
 2. เพื่อสร้างทีมในการต้อนรับและถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชน
ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมมอญบางขันหมาก 
วันที่: 8-9 มิถุนายน 2562 และ 6-7 กรกฎาคม 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วดัอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก และ
ปฏิบัติการในพืน้ที่จริง  
วิธีด าเนินการ: จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาปราชญช์ุมชนและ
เยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเร่ืองชุมชน ในเนื้อหาตา่งๆ คือ 

2. การพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
 
 2.1 การพัฒนาปราชญ์ชุมชนและ

เยาวชนสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชน 
2.2 การเพิ่มทักษะการแสดง

ต้อนรับนักท่องเที่ยว 

2.3 การยกระดับภูมิปญัญาให้เป็น
สินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรม 

ที่ระลึกทางวัฒนธรรม 
2.6 การเพิ่มทักษะการจดัทํา

สื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม  

ภูมิปัญญา และวิถีชุมชน 

2.5 การพัฒนา
ผลิตภณัฑ์

ชุมชน 

2.4 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่น
มอญบางขันหมาก 

2.7 การพัฒนา 
ภูมิทัศน์ของ

ชุมชน 
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 1. เรียนรู้ประวัติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ จุดเด่นจุดขายของ
ชุมชน และการสรา้งเร่ืองราวของชุมชน (story) 
 2. ฝึกปฏิบตัิจริงเพื่อพัฒนาทักษะ  
  1) การเป็นนักเล่าเรื่องและฝึกการถ่ายทอดเพื่อใช้ในการ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว  
  2) การพัฒนาทักษะทางภาษา (ภาษาไทยและภาษามอญ) เพื่อ
ใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว  
กลุ่มเป้าหมาย: ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาํชุมชน ครูและนักเรียนโรงเรียนวัด
โพระหัตและโรงเรียนวดัอัมพวัน จํานวน 50 คน 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 คร้ังที่ 1: 8-9 มิถุนายน 2562 
 จัดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ของวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ชาวบ้านคุ้นเคยเพราะใช้เป็นสถานที่สําหรับการทําบุญและประกอบ
ศาสนกิจของชุมชนเป็นประจํา 
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 ดร.สยามล เทพทา อาจารย์จากสาขาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ กล่าวนําว่าการอบรม         
เชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาให้ปราชญ์ชุมชนและเยาวชนมีทักษะสูก่ารเปน็
นักเล่าเรื่องชุมชน และสร้างทีมในการต้อนรับและถ่ายทอดเรื่องราวใน
ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก เพราะการแนะนํา
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราสําคัญมาก  

 คุณอุดมรัตน์ ทองดี (ป้าดม) วิทยากร ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้อมูลความรู้ของชุมชนเราซึ่งเราเป็น
คนในชุมชนที่รู้เร่ืองดีที่สุด  
 หลังจากพักนายเลอศักดิ์ สถิตย์พรหม (ต้น) มัคคุเทศก์อาชีพได้
เสนอเทคนิคการนําชมและศิลปะการพูดเพื่อการนําเที่ยวของมัคคุเทศก์ 
ในประเด็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารสําหรับมัคคุเทศก์ ดังนี้  
   1. กริยา-ท่วงทีท่าเดิน ยืน เคลื่อนไหว การแสดงสีหน้า สายตา 
ประกอบคําพูดตั้งแต่การใช้วัฒนธรรมมอญในการทักทายให้ถูกต้อง
เหมาะสม การกําหนดตําแหน่งการยืนที่เหมาะสม 
   2. การใช้เสียงและน้ําเสียงพูดเสียงดัง ฟังชัดพอเหมาะ สั้น/
ยาว มีจังหวะ สื่อความหมายได้ มีทํานองท่วงท่าน่าสนใจการใช้สายตา 
การเดินไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยว ชัดเจนออกเสียงเต็มคํา 
   3. การวางตัวและมารยาทในการพูด ต้องรู้จักวางตัวและ
มารยาทให้เหมาะสม 
   4. มีสมาธิและพูดเล่าเรื่องตามลําดับโครงเรื่อง ใส่ใจใน
รายละเอียดข้อมูล มีอารมณ์ขันและมีความกระตือรือร้นในการถ่ายทอด 
    5. เป็นทูตวัฒนธรรมที่ดี  
 พร้อมจะพูด: เตรียมตัวให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี ท่าทีเตะตา กถาเตะหู 
(มีบทกลอน คําคม) ตรวจดูคนฟังต้องนั่งผึ่งผาย ทักทายชุมชน ขึ้นต้น
ไพเราะ เสนาะท่ามกลาง สุดทางทิ้งท้าย 
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 วันที่สองพระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันซึ่งเป็น 
ผู้ มี บทบาทสํ าคัญ ในการอนุ รั กษ์และสืบสานวัฒนธรรมมอญ           
บางขันหมาก ได้เป็นวิทยากรเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับวัดอัมพวัน และ
หลวงปู่ทอกรัก สุวณฺณสาโร เจ้าอาวาสองค์สําคัญของวัดอัมพวัน 
 

 ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการฝึกจริงในสถานที่จริง โดยรอบบริเวณวัด โดย
ใช้หลัก 1) ทักทายให้ประทับใจ 2) เริ่มเล่าเรื่อง/ตํานาน/ประวัติ        
3) เชื่อมโยงจากอดีตถึงกิจกรรมในปัจจุบัน 4) ส่งต่อถึงความตั้งใจของ
ชุมชนในอนาคต สุดท้าย 5) เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวซักถาม ในขณะที่
ฝึกปฏิบัตินั้น วิทยากร (มัคคุเทศก์ต้นและป้าดม) ได้ให้คําแนะนําอย่าง
ใกล้ชิด และเมื่อเสร็จการฝึกแล้ว ได้ร่วมกันสรุปบทเรียน 
 

 คร้ังที่ 2: 6-7 กรกฎาคม 2562 
 จัดกิจกรรม ณ ศาลาวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวบ้าน เด็ก 
เยาวชน และนักเรียนในชุมชนคุ้นเคยเพราะใช้เป็นสถานที่สําหรับการ
ทําบุญและประกอบศาสนกิจของชุมชนเป็นประจํา  
 การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นําชุมชน ครู
และนักเรียนโรงเรียนวัด  โพระหัตและโรงเรียนวัดอัมพวันเข้าร่วม
จํานวน 58 คน 
 ดร.จุติรั ฐ  อนุกูล  ผู้ อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวเปิดการอบรมว่าการอบรม      
เชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนาให้ปราชญ์ชุมชนและ
เยาวชนมีทักษะสู่การเป็นมัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถ
ต้อนรับและถ่ายทอดเรื่องราวในชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญ 
บางขันหมาก เพราะการแนะนํานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบ้านเราสําคัญ
มากจึงต้องมีการพัฒนามัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรมขึ้น  
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 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะพัฒนาปราชญ์ชุมชนและ
เยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์ทางวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอเรื่องราวชุมชน 
และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาทักษะในเรื่อง 1) หลักการเป็นมัคคุเทศก์ที่
ดี (โดยดร.มงคล สามารถ) 2) หลักการบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยว (โดย 
ดร.มงคล สามารถ) และ  3) หลักการพูดแนะนําชุมชน (โดย อาจารย์
สนธยา สุขอ่ิม) รวมทั้งจะได้เรียนรู้เรื่องราวของชุมชนวัฒนธรรมมอญ
บางขันหมาก ในเรื่อง 1) อาหารมอญ (โดยนางประทุม กรอบทอง)     
2) ภาษามอญ (โดยนางราตรี ออกแมน) 3) เรือนมอญ ความเชื่อ วิถี
ชีวิตชุมชน (โดยนางปัทมา ขําดี และนางประไพ กันยา) และ 4) วิถีชีวิต
ชุมชน (โดยพระปัญญาวุฒิ รุมรามัญ) ฝึกปฏิบัติการจริงในการเล่าเรื่อง
ชุมชนบางขันหมาก โดยคาดหวังว่าจะมีปราชญ์ชุมชนและเยาวชนมี
ทักษะการเป็นนักเล่าเร่ืองชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
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 ดร.มงคล สามารถ นายรพีพัฒน์ คงช่วยและนายอาทิตย์ ช่วย
ประดิษฐ์ วิทยากรได้บรรยายและสาธิต “หลักการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี” 
ว่า การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีควรเป็น 
  1. ต้องเป็นนักสร้างมนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
เริ่มต้นจากการสวัสดี แนะนําตัวเอง ยินดีที่เขามา ปฏิสัมพันธ์ ปฏิสัณฐาน 
ปฏิบัติ ห้ามปฏิเสธ (การเรียนรู้/การพัฒนา) โดย สร้างความเป็นกันเอง
ด้วยการพูดจาอ่อนโยน ใช้ปิยวาจา แสดงความร่าเริงแจ่มใสมีชีวิตชีวา 
ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน ต้องเป็นทั้งผู้ให้ น้ําใจไมตรี ปรารถนาดีต่อกัน ดูแล
เอาใจใส่ มีน้ําใจ เป็นที่พึ่งได้ ไว้ใจได้ ไม่นินทา เก็บความลับได้ ทําผิด
ยอมรับ (ขอโทษ) พร้อมแก้ไขปรับปรุง อดทนต่อความบกพร่องของผู้อ่ืน 
  2. ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี การมีบุคลิกภาพที่ดีช่วยให้คนชื่นชม 
อยากเข้าหา อยากอยู่ใกล้ จากการวิจัย พบว่าสิ่งที่ประทับใจในการพบ
กันครั้งแรก 55% อยู่ที่การแต่งกาย ดี ถูกกาลเทศะ ถูกวัฒนธรรม 38% 
ประทับใจจากน้ําเสียงสิ่งที่ 7% อยู่ที่ความรู้ 
 นายอาทิตย์ ช่วยประดิษฐ์ (อาจารย์เล็ก) มัคคุเทศก์ผู้ได้รับอนุญาต 
เสริมว่า บุคลิกภาพมี 2 แบบ คือ บุคลิกภาพภายนอก (เสื้อผ้าหน้าผม 
กิริยาอาการ เป็นต้น) และบุคลิกภาพภายใน (น้ําใจไมตรี เป็นต้น) และ
ได้สาธิตและฝึกปฏิบัติการไหว้ในลักษณะต่างๆ การเดิน การแต่งกายใน
โอกาสต่างๆ พร้อมทั้งให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนและกิริยา
อาการ   
 หลังจากพักเครื่องดื่มและอาหารว่างในช่วงสายๆ แล้ว ได้จัด
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน เพื่อร่วมกันคิด ว่า “หากท่านเป็น 
“นักท่องเที่ยว” ท่านมีความประสงค์ และไม่พึงประสงค์ให้ “มัคคุเทศก์
ที่ดี/ไม่ดี มีคุณลักษณะอย่างไร” โดยให้วาดภาพในกระดาษที่เตรียมไว้
ให้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม เมื่อแต่ละกลุ่มได้นําเสนอเพื่อแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน  
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 เมื่อทุกกลุ่มรายงานครบแล้ว ดร.มงคล สามารถได้สรุปการเรียนรู้ 
และเพิ่มเติม “เพิ่มคุณค่าบริการด้วยใจบริการ” โดย ต้องรักอาชีพ ทํา
ทุกอย่างด้วยใจอยากทํา จงมีให้มากกว่าความรัก คือ ความศรัทธาใน
ชุมชน วัฒนธรรม ในผู้คน และนักท่องเที่ยว เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
นักท่องเที่ยวคือคนสําคัญ การรับใช้เขาคือภารกิจของเรา บริการ 4 งาม 
“งามในหน้า งามวาจา งามกิริยา งาม IQ+EQ” บริการด้วยความอ่อนโยน 
จริงใจเป็นกันเอง 
 มีศิลปะการพูดที่ดี 7 ประการ คือ “1) ชัดเจน 2) กระชับ          
3) ถูกต้อง 4) สุภาพ 5) สื่อให้มีความสร้างสรรค์ 6) มีความเชื่อถือ และ 
7) มีความสมบูรณ์” หลักสําคัญของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดี 10 ประการ 
คือ 1) ยิ้มแย้ม แจ่มใส 2) พูดได้ พูดเป็น 3) ไม่กลัวงานหนัก 4) น่ารัก 
วาจา 5) ตื่นเต้น ตื่นตัว 6) เห็นท่า รู้ทาง 7) ทําอย่างยินดี 8) มากมี
มารยาท 9) มีมาดงามสง่า และ 10) ชีวาเป็นสุข 
 

 ในช่วงบ่ายอาจารย์สนธยา สุขอ่ิม อาจารย์จากสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้
เป็นวิทยากรบรรยาย เร่ือง “หลักการพูดแนะนําชุมชน” โดยเริ่มจากให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตอบคําถาม 10 เรื่อง รู้หรือไม่ ก่อนเป็นมัคคุเทศก์ 
1. สวัสดีภาษามอญบางขันหมาก 2. สัญลักษณ์ของวัดมอญ 3. หลวงพ่อ
ที่มีชื่อเสียงของวัดอัมพวัน 4. ซาโม่น คือ 5. ประเพณีของชาวมอญ  
บางขันหมากที่ต้องมาชม คือ 6. อาหารของชาวมอญบางขันหมากที่ต้อง
ได้ชิม คือ 7. ผลิตภัณฑ์ชุมชนของวัดอัมพวัน คือ 8. เลี้ยงผีของชาวมอญ
บางขันหมาก คือ 9. ไปศึกษาข้อมูลมอญบางขันหมากได้ที่ไหน 10. ฉันรู้
อะไรอีกบ้างเก่ียวกับ “มอญบางขันหมาก” 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเฉพาะนักเรียนต่างคร่ําเคร่งในการหา
คําตอบสําหรับคําถามทั้ง 10 เรื่อง และได้ร่วมกันเฉลยเพื่อการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกัน  
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 อาจารย์สนธยา สุขอ่ิม วิทยากรได้บรรยาย “หลักการพูดสู่
มัคคุเทศก์มอญบางขันหมาก” ดังนี้ 3 ใจ = ตั้งใจ ใส่ใจ มั่นใจ รู้ไว้เรื่อง
ข้อมูล เพิ่มพูนวิธีการ รู้งานรู้คนฟัง ตั้งเป้าหมายที่มุ่งหวัง ซ้อมทุกครั้ง
ก่อนทําหน้าที่ ไหว้ ยิ้มสดใส ก่อนทักทาย จับไมค์ถูกวิธี มีคําทักทาย
ถูกต้อง พูดแล้วมองผู้ฟัง เกริ่นนําต้องดึงดูด พูดให้น่าสนใจ ใส่เรื่องเล่า
ชวนตื่นเต้น เน้นให้เห็นของจริง มีสิ่งของรางวัล ชวนกันตอบคําถาม ย้ํา
ของดีบ้านเรา เช่น ต้องไหว้หลวงปู่กรัก ต้องกินแกงมอญ ต้องซื้อสไบมอญ 
เป็นต้น ชวนเขามาเที่ยวอีกรอบ ขอบคุณและกล่าวลา ขอให้เดินทาง
กลับโดยสวัสดิภาพ 
 และอาจารย์สนธยา สุขอ่ิม วิทยากรได้สาธิตและให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดในทุก
ขั้นตอน   
 

 ในวันที่ 7 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ได้เน้นการเรียนรู้เรื่องราวของชุมชนวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก ใน
เร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
  ช่วงเช้านางประทุม กรอบทอง ปราชญ์ชุมชนได้ให้ความรู้เรื่อง 
“มอญบางขันหมาก” และ “อาหารมอญ” เป็นบทเพลงดังนี้  
 

     “คนมอญรักเคารพมั่น วิญญาณแห่งบรรพชน ลูกชายคนโตทุก
คน รักษาผีต้นตระกูล ทุกปีต้องมีของไหว้ ของกินเครื่องใช้พร้อมมูล ห้าม
คนนอกวงตระกูล เข้าห้องในของเรือนมอญ 
     ทุกเรือนต้องมีเสาเอก เป็นเฉกเช่นเครื่องสังวร แขวนเครื่อง
บูชาผ้าผ่อน ผีมอญเป็นผีมีคุณ แม้ใครใจคิดลบหลู่ จะอยู่ดังผีเดือดดุล 
ต้องขอขมาทุกรุ่น พระคุณผีจึงคุ้มครอง 
     ลูกหลานเคารพนบนอบ จะมอบทรัพย์สินเนืองนอง รักษาไร่นา
บ้านช่อง คุ้มครองพี่น้องครอบครัว”  
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  “เชิญมาดู มารู้ มาลอง เรื่องคนข้างคลองพี่น้องไทยมอญ ชุมชน
ของคนใจบุญ รักษ์วงสกุลมั่นคงถาวร รักการกินอยู่ และเชิดชูเชื้อชาติ
ไทยมอญ เพราะพ่อแม่สั่งสอน ภาษาพาสารรามัญ สืบมา 
  เชิญมาชิม มาลิ้มมาลอง รสอาหารของชาวมอญรสโอชา แกงบอน 
แกงส้ม แกงเลียง และกินเครื่องเคียงขนมจีนน้ํายา ทั้งแกงมะตาด แกง
มะซ่าน ทั้งกุ้งและปลา ทั้งปลาจ่อมปลาร้า ของดีของดีที่บ้าน  ของเรา 
  เชิญมาลองมาร้องมาแล มาเล่นทะแยสะบ้าเบาเบา ชมหญิงชาย
แต่งกายโสภา สมทีสมท่าหน้าตาพริ้มเพรา สาวน้อย “เฮอนึง” “ปราย
ประเกริด” เฉิดเฉลา สาวหนุ่มบ้านเราหนุ่มลอยชาย ลอยชายสาวใส่
กรอมส้น 
  เชิญมายลมาค้นความจริง คําที่ท้วงติง “มอญขวาง” บ้านเรา 
เร่ืองของมอญปลูกขวางต่างไป เพราะมุ่งหมายให้ร่มเย็นน่ายล ขวางคือ
ขวางพวกทัพพม่าที่มาประจญ เพื่อให้ไทยรอดพ้น มอญขวางตามคําอ้าง
เอ่ยสรรค์” 
   

 ช่วงบ่ายนางราตรี ออกแมน นางปัทมา ขําดี และนางประไพ กันยา 
ปราชญ์ชุมชนได้ให้ความรู้เรื่อง “เรือนมอญ ความเชื่อ วิถีชีวิตชุมชน”  
 ช่วงสุดท้ายของการฝึกอบรมพระปัญญาวุฒิ รุมรามัญ ปราชญ์
ชุมชนได้ให้ความรู้เรื่อง “วิถีชีวิตชุมชน มอญ” และ ดร.จุติรัฐ อนุกูล 
ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน พร้อมทั้งกล่าวปิดการ
อบรม  

 

กิจกรรม 2.2: การเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค:์  
 1 เพื่อสร้างทีมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้านการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
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 2. เพื่อให้มีกิจกรรมด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
วันที่: 22-23 มิถุนายน 2562 3-4 และ 31 สิงหาคม 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วัดอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก และ 
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี  
วิธีด าเนินการ: ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแสดงต้อนรบันักท่องเที่ยว โดย 
 1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกําหนดรูปแบบกิจกรรมชุดการ
แสดง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม  
 2. จัดทําแผนชุดการแสดง ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรมเพื่อใช้ต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 
 3. ฝึกอบรมทักษะการแสดง เพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยวตามแผน
ที่กําหนด 
กลุ่มเป้าหมาย: ทีมนักแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว จาํนวน 20 คน 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 คร้ังที่ 1: 22-23 มิถุนายน 2562 
 จัดกิจกรรม ณ ศาลาอเนกประสงค์ของวัดอัมพวัน ซึ่งเป็นสถานที่ที่
ชาวบ้านคุ้นเคยเพราะใช้เป็นสถานที่สําหรับการทําบุญและประกอบ
ศาสนกิจของชุมชนเป็นประจํา  
 ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้กล่าวนําว่านักท่องเที่ยว
ต้องการความรู้ (50%) และความสนุกสนาน (50%) ไปพร้อมกัน จึงต้อง
มีการพัฒนาการแสดงศิลปวัฒนธรรมมอญบางขันหมากขึ้น  
 พระปัญญาวุฒิ วุฒิโก กล่าวนําว่า “มอญบางขันหมากส่วนหนึ่ง
อพยพมาจากเมืองปทุมธานี และยังเชื่อมโยงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ได้เรียนรู้ว่ามอญปทุมธานีมีวัฒนธรรมการ “ล าพาข้าวสาร” 
เป็นวัฒนธรรมของล าน้ าเจ้าพระยา ซึ่งคล้ายกับล าน้ าลพบุรีของชาว
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มอญบางขันหมาก และได้เคยเชิญให้มาร้องในการลอยผ้าปุาทางเรือ
ของชาวมอญบางขันหมาก ที่ชมรมยุวชนไทยรามัญได้ฟื้นฟูขึ้นและท า
ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 18 แล้ว อยากให้มอญบางขันหมากของเรามีการ
ร้องร าเล่นเพลง “ล าพาข้าวสาร” ในการลอยผ้าปุาทางเรือและไว้
ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย วันนี้เลยเกิดกิจกรรมการฝึกอบรมการร้อง 
“ล าพาข้าวสาร” ขึ้น โดยเชิญวิทยากรชาวบ้านกระแชงจากปทุมธานีมา
ฝึกอบรมให้พวกเรา ทั้งนี้จึงมีการถ่ายทอดการล าพาข้าวสารเพื่อต่อยอด
ประเพณีเก่าให้มีความงดงามและหลากหลายด้วยวิถีมอญ” 
 

   
 

 วิทยากรต้นแบบประกอบด้วย นางหรรษา จั่นเพชร (ผู้ใหญ่ดํา) 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 นางสาวสมจิต ดุรงค์ฤทธิ์ชัย อดีตคุณครู และนาย      
วิรัตน์ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย จากศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน  
วัดสําแล หมู่ 2 ต.บ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี  
 วิทยากรได้เล่าให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่า คําว่า “ลํา” หมายถึง
บทกลอนที่ร้องเล่นเป็นตอนๆ มีเรื่องราว ส่วนคําว่า “ลําพา” เป็นคํา
โบราณ หมายถึง เที่ยวขอไป ประเพณี “ลําพาข้าวสาร” เป็นเพลง
พื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเกาะเกร็ด และชาวปทุมธานี เป็นเพลงเรือของ
ชาวมอญที่ใช้ร้องรับกันระหว่างพายเรือไปตามบ้านเรือนริมน้ํา เพื่อ 
“บอกบุญ” เป็นการบอกให้ทราบว่าเรือคณะนี้จะทําบุญที่วัดใด พร้อม
กันนั้นก็ชักชวนให้คนมาทําบุญร่วมกันไปด้วย  
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ซึ่งเหมาะอย่าง
ยิ่งที่ชาวบ้านจะออกบอกบุญทางเรือ ด้วยการพายเรือไปตามหมู่บ้าน
ต่างๆ ตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืน จะมีพ่อเพลงแม่เพลงและลูก
คู่ผู้ใจบุญ ประมาณ 15-20 คน จึงต้องใช้เรือขนาดใหญ่ จัดให้คนแก่   
นุ่งขาวห่มขาวนั่งกลางเรือเป็นประธาน พร้อมกับร้องเพลงเรือ เชิญชวน
ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญด้วยกัน คนมอญที่มีภูมิลําเนาในเกาะเกร็ด และ
จังหวัดปทุมธานีได้ปฏิบัติเป็นประเพณีมาช้านานแล้ว  
 บทเพลงเจ้าขาวเป็นเพลงที่ผู้ร้องสามารถร้องต่อไปได้เรื่อยๆ มักจะ
ขึ้นต้นด้วยคําว่า “เจ้าขาวแม่ลา ระลอกเอย...” เพื่อเป็นการนึกถึง
พระองค์เจ้าขาวซึ่งเป็นผู้ริเริ่มประเพณีลําพาข้าวสาร โดยเปลี่ยนสร้อย
ท้ายชื่อดอกไม้ไปเร่ือยๆ และลงท้ายให้คล้องจองกับชื่อดอกไม้นั้นๆ ลูกคู่
จะร้องรับทํานองเห่เรือว่า “เฮ เฮ้ หล่า เห่ ลา ขาว เอย” เนื้อหาในบท
ร้องมี 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นบทร้องเชิญชวนให้มาทําบุญ ตอนที่ 2 
เป็นบทร้องบอกผลของการทําบุญ ตอนที่ 3 เป็นบทร้องการให้พร  
 วิทยากรได้สอนและฝึกให้ชาวมอญบางขันหมากผู้เข้ารับการอบรม
ได้เรียนรู้ หลังจากนั้นตอนบ่ายได้เปิดโอกาสให้ชาวมอญบางขันหมาก   
ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยวิทยากรได้ให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 
 ในวันที่ 23 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้ คณะวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ชาวมอญบางขันหมาก
ผู้ เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยวิทยากรได้ให้
คําแนะนําอย่างใกล้ชิด 
 

 คร้ังที่ 2: 2-4 สิงหาคม 2562 
 จัดกิจกรรม ณ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสอน
และนําฝึกปฏิบัติการจริงของ ชาวมอญสังขละบุรีและมอญจากแผ่นดิน
มอญ ประเทศพม่า ซึ่งเป็นชุมชนที่คุ้นเคยในการแลกเปลี่ยนทาง
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วัฒนธรรมระหว่างมอญสองแผ่นดินกับชาวมอญบางขันหมากอยู่แล้ว
เป็นประจํา โดยมีพระปัญญาวุฒิ วุฒิโกเป็นผู้ประสานงานและเป็น
หัวหน้าคณะในการเดินทาง มีชาวบ้านบางขันหมากที่เป็นทีมนักแสดง
ต้อนรับนักท่องเที่ยวไปร่วมฝึกอบรม จํานวน 12 คน โดยฝึกอบรมการ
แสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว 3 ชุดการแสดง คือ 1) รํามอญ 2) รําเทียน 
และ 3) รําร่ม  
 

     
 

 คร้ังที่ 3: 31 สิงหาคม 2562 
 จัดกิจกรรม ณ ลานแสดงกลางแจ้งตลาดย้อนยุค “ซาโม่น” ตลอด
มอญเมืองละโว้ ในบริเวณวัดอัมพวัน โดยฝึกอบรมการแสดงต้อนรับ
นักท่องเที่ยวสําหรับเยาวชน 2 ชุดการแสดง คือ เพลงพื้นบ้าน และ
เพลงรําวงชาวมอญ (ร้องเป็นภาษาไทยและภาษามอญ) 
 

   
 

กิจกรรม 2.3: การยกระดับภมูิปญัญาให้เป็นสินค้าท่ีระลึกทางวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อยกระดับสินคา้ภูมิปัญญาให้เป็นสินค้าที่ระลึกสามารถ
จําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
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 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าภูมิปัญญา สามารถสร้างงานสร้าง
รายได้ 
วิธีด าเนินการ: คัดสรรผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนดําเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชน
มอญบางขันหมากให้เป็นสินค้าที่ระลึก 2 ผลิตภัณฑ์ และผลิตเป็น
ต้นแบบที่สามารถจําหน่ายได้ 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ 1: สไบมอญ 
รายละเอียดการด าเนินการ:  
 นางประไพ กันยา (ครูหนิง) ซึ่งเป็นชาวมอญบางขันหมากโดย
กําเนิด และเป็นครูที่โรงเรียนวัดโพระหัตมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
เย็บและปักผ้าสไบมอญได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็นผู้ออกแบบ
และพัฒนาสไบมอญซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนมอญบาง
ขันหมากให้เป็นสินค้าที่ระลึก 
  

    
 

ผลิตภัณฑ์ที่ 2: โอ่งมอญ 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 ป้าอําไพ หยดย้อย ซึ่งเป็นชาวมอญบางขันหมากโดยกําเนิด มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานหัตถกรรมหลายชนิด ทั้งการจัดสาน การ
เย็บปักถักร้อย และการปั้น ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น
ผู้ออกแบบและพัฒนา “โอ่งมอญ” ซึ่งเป็นอัตลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่ง
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ของชาวมอญที่มีความเชี่ยวชาญในเร่ืองของเคร่ืองปั้นดินเผา โดยเฉพาะ
อิฐมอญ โอ่งมอญ กระถางมอญ เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ชุมชนมอญบางขันหมากให้เป็นสินค้าที่ระลึก สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะ
ซื้อไปเป็นของฝากของชําร่วยหรือของที่ระลึกในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชน
มอญบางขันหมาก 
 

    
 

กิจกรรม 2.4: การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมาก 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อค้นหา อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมากเป็นเมนู
สําหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว 
 2. เพื่อพัฒนาอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมากให้มีมาตรฐานสะอาด
ปลอดภัยและมีความเป็นอัตลักษณ์สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
วันที่: 22 มิถุนายน 2562, 3 และ 10 สิงหาคม 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วดัอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
วิธีด าเนินการ: คัดสรรผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาหารให้มี
มาตรฐานได้คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยดํา เนินการคัดเลือก
เมนูอาหารพื้นถิ่นมอญบางขันหมากอบรมให้ความรู้ มาตรฐานการปรุง
การจัดสํารับ ความสะอาด ปลอดภัย การคิดคํานวณต้นทุน และอบรม
การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุง การผลิตอาหาร 
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ 4 เมนู 
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เมนทูี่ 1: อาหารจากมะตาด 
รายละเอียดการด าเนินการ:  
 ชุมชนได้คัด เลือกคุณอุดมรัตน์  ทองดี  (ป้าดม)  ซึ่ ง เป็นชาว        
บางขันหมากและเป็นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาหารจาก
มะตาดซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมากให้มีมาตรฐานได้
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย และอบรมให้ความรู้ มาตรฐานการปรุง
การจัดสํารับ ความสะอาด ปลอดภัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการปรุง การผลิตอาหารจากมะตาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ได้ ซึ่งสามารถนํา “มะตาด” ที่ชาวมอญบางขันหมากใช้เป็นอาหารกัน
มาเนิ่นนานมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าได้หลากหลายชนิด  
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 1. แกงส้มมะตาด: เป็นอาหารคู่ครัวชาวมอญบางขันหมาก ที่เมื่อถึง
ช่วงเดือน 8-9-10 (สิงหาคม–ตุลาคม) ซึ่งเป็นช่วงที่มะตาดกําลังออกผล
และช่วงน้ําเร่ิมหลากปลากําลังชุกชุมชาวมอญบางขันหมากทุกครัวเรือน
จะนําผลมะตาดมาแกงส้มกับปลาช่อน โดยใช้รสเปรี้ยวของมะตาด
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ   
 2. แกงคั่วมะตาด: เป็นอาหารที่ชาวมอญบางขันหมากพัฒนาขึ้นใน
ระยะหลัง โดยใส่กะทิและปรุงรสชาติแบบแกงคั่ว โดยใช้รสเปรี้ยวของ
มะตาดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ และอาจใส่หมูสับหรือหมูสามชั้นเพิ่มเติม
เข้าไปด้วย  
 3. น้ําพริกมะตาด: ชาวมอญบางขันหมากมีภูมิปัญญาในการทํา
น้ําพริกโดยใช้รสเปรี้ยวจากพืชตามฤดูกาล ทั้งมะนาว มะขาม มะม่วง 
กระท้อน มะดัน เป็นต้น ชาวมอญบางขันหมากได้พัฒนา โดยใช้รส
เปรี้ยวของมะตาดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะเป็น “น้ําพริกมะตาด” กินกับผัก
และเครื่องเคียงต่างๆ โดยเฉพาะผักบุ้งดองได้อย่างเหมาะเจาะลงตัว 
 4. มะตาดหยี: เป็นหนึ่งในกรรมวิธีถนอมอาหารที่ชาวมอญ      
บางขันหมากพัฒนาขึ้น โดยนํามะตาดมาฝานเป็นชิ้นบางๆ ผึ่งแดดให้พอ
หมาด นําลงกวนกับน้ําตาลทรายขาวที่ไฟอ่อนๆ จนสุก จะได้ “มะตาดหยี” 
ที่มีรสเปรี้ยวของมะตาดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะกับรสหวานของน้ําตาลที่
ลงตัว เหมาะสําหรับเป็นอาหารกินเล่น 
 5. บาร์บีคิวมะตาด: เป็นอาหารยามว่างที่ชาวมอญบางขันหมาก
พัฒนาขึ้นสําหรับผู้รักสุขภาพ โดยใช้มะตาดฝานเป็นชิ้นขนาดพอคํา 
เสียบไม้ร่วมกับ กระเจี๊ยบมอญ พริก เห็ด ข้าวโพด และผักอ่ืนๆ ตาม
ชอบ นําขึ้นย่างบนไฟอ่อนๆ พอสุก ราดด้วยน้ําจิ้มซีฟูดที่ใช้รสเปรี้ยว
ของมะตาดซึ่งเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ   
 6. น้ําสมุนไพรมะตาด: ชาวมอญบางขันหมากได้นํามะตาดมาคั้นน้ํา
จนได้รสเปรี้ยวของมะตาดซึ่งมีอัตลักษณ์เฉพาะมาผสมกับรสหวานของ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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น้ําผึ้งเดือนห้าจนได้รสเปี้ยวอมหวานที่ลงตัวและมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
สามารถใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและดับกระหายได้อย่างดียิ่ง  
 นอกจากนั้นชาวมอญบางขันหมากยังเตรียมการพัฒนา มะตาด
แช่อิ่ม มะตาดกวน มะตาดตากแห้ง เป็นต้น เพ่ิมเติมขึ้นอีกด้วย 
 

เมนูที่ 2: อาหารจากกระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะ 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 ชุมชนได้คัด เลือกคุณอุดมรัตน์  ทองดี  (ป้าดม)  ซึ่ ง เป็นชาว        
บางขันหมากและเป็นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอาหารจาก
กระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะ ซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญ      
บางขันหมากให้มีมาตรฐานได้คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย และอบรม
ให้ความรู้ มาตรฐานการปรุงการจัดสํารับ ความสะอาด ปลอดภัย เป็น
วิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุง การผลิตอาหารจาก
กระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งสามารถ
นํา “กระเจี๊ยบมอญ” และ “ส้มพอเหมาะ” ที่ชาวมอญบางขันหมากใช้
เป็นอาหารกันมาเนิ่นนานมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าได้
หลากหลายชนิด  
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 1. แกงส้มกระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะ: เป็นอาหารคู่ครัวชาว
มอญบางขันหมาก ชาวมอญบางขันหมากทุกครัวเรือนจะปลูกกระเจี๊ยบ
มอญและส้มพอเหมาะไว้เป็นผักคู่ครัว และจะนํามาแกงส้มกับปลาช่อน 
โดยใช้รสเปรี้ยวของส้มพอเหมาะที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะ นอกจากจะใส่
กระเจี๊ยบมอญเป็นหลักแล้ว ยังอาจใส่ผักพื้นบ้านอ่ืนๆ เช่น มะเขือ 
หน่อไม้สด เป็นต้น เป็นส่วนประกอบด้วย 
 2. แกงคั่วกระเจี๊ยบมอญและส้มพอเหมาะ: เป็นอาหารที่ชาวมอญ
บางขันหมากพัฒนาขึ้นในระยะหลัง ทําเช่นเดียวกับแกงส้มแต่ใส่กะทิ
และปรุงรสชาติแบบแกงคั่ว โดยใช้รสเปรี้ยวของส้มพอเหมาะเป็น     
อัตลักษณ์เฉพาะ และอาจใส่หมูสับหรือหมูสามชั้นเพิ่มเติมเข้าไปด้วย  
 3. กระเจี๊ยบมอญดิบและลวกจิ้มน้ําปลาร้าแบบมอญ: เป็นอาหารคู่
ครัวชาวมอญบางขันหมาก ชาวมอญบางขันหมากจะนํากระเจี๊ยบมอญที่
เป็นฝักอ่อนมาล้างให้สะอาดหรือลวกพอสุก (จะมีเมือก) ใช้เป็นผักจิ้ม
กับน้ําปลาร้าที่ปรุงรสแบบมอญ และยังอาจใช้ผักพื้นบ้านอ่ืนๆ เป็น
เครื่องเคียงประกอบด้วย    
 4. ผัดเผ็ดใบส้มพอเหมาะแบบมอญ: ชาวมอญบางขันหมากได้นํา
ความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวมอญใน
ประเทศพม่าที่นําใบส้มพอเหมาะมาผัดเผ็ดกับหน่อไม้สดและหมูสาม
ชั้นที่ได้รสชาติที่ลงตัวและมีอัตลักษณ์เฉพาะ  
 5. ไข่เจียวทรงเครื่องกระเจี๊ยบมอญ: เป็นอาหารที่ชาวมอญบาง
ขันหมากพัฒนาขึ้นใหม่สําหรับผู้รักสุขภาพ โดยใช้กระเจี๊ยบมอญสดฝาน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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เป็นชิ้นบางๆ ร่วมกับพริก เห็ด ข้าวโพด และผักอ่ืนๆ ตามชอบ เจียว
พร้อมไข่รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยและมีอัตลักษณ์เฉพาะ   
 6. สลัดโรลกระเจี๊ยบมอญ: เป็นอาหารที่ชาวมอญบางขันหมาก
พัฒนาขึ้นใหม่สําหรับผู้รักสุขภาพ โดยใช้กระเจี๊ยบมอญสดฝานเป็นชิ้น
บางๆ ร่วมกับแครอท เห็ด ข้าวโพด และผักอ่ืนๆ ตามชอบ ห่อพันด้วย
แป้งบางตัดให้พอดีคํา รับประทานกับน้ําสลัด หรือน้ําจิ้มซีฟูด อร่อยและ
มีอัตลักษณ์เฉพาะ   
 7. ขนมปังหมูหน้ากระเจี๊ยบมอญ : เป็นอาหารที่ชาวมอญบาง
ขันหมากพัฒนาขึ้นใหม่สําหรับผู้รักสุขภาพ โดยใช้กระเจี๊ยบมอญสดฝาน
เป็นชิ้นบางๆ ทําเป็นหน้าของขนมปังหมู จัดขนาดพอคํานําไปทอดให้
เหลือง รับประทานกับน้ําจิ้ม อร่อยและมีอัตลักษณ์เฉพาะ 
 8. ก๋วยเตี๋ยวคั่วกระเจี๊ยบมอญ: เป็นอาหารที่ชาวมอญบางขันหมาก
พัฒนาขึ้นใหม่สําหรับผู้รักสุขภาพ โดยใช้กระเจี๊ยบมอญสดห่ันเป็นชิ้น
บางๆ ใช้เป็นผักที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของก๋วยเตี๋ยวคั่ว อร่อยและ
มีอัตลักษณ์เฉพาะ 
 

เมนูที่ 3: "ขฺนํจินฺ" [คนอมจนิ -คะ-นอม-จีน] 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 ขนมจีนเป็นภูมิปัญญาของคนมอญ ที่เรียกว่า "คนอมจิน" คนอม 
แปลว่า จับกันเป็นกลุ่มก้อน จิน แปลว่า ทําให้สุกหรือสุก มีคนเรียกกัน
ตามมาจึงเพี้ยนเป็นขนมจีนในปัจจุบัน  
 เดิมชาวมอญบางขันหมากทําขนมจีนจากแป้งหมัก ใช้การหมักแป้ง
ข้าวเจ้าซึ่งจะต้องเลือกใช้ข้าวแข็ง คือข้าวที่เรียกว่า “ข้าวหนัก” เช่น 
ข้าวเล็บมือนาง ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวพลวง เป็นต้น เพราะเมื่อทําเป็น
ขนมจีนแล้วจะได้เส้นขนมจีนที่เหนียวเป็นพิเศษ และต้องใช้น้ําจาก
แหล่งน้ําธรรมชาติ เร่ิมจากนําแป้งข้าวเจ้ามาแช่น้ําให้นิ่ม (ประมาณเจ็ด
วัน) และนําไปโม่หรือนวดจนเป็นน้ําแป้ง นําน้ําแป้งมาใส่ถุงผ้าดิบทับน้ํา
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ออกจนเหลือแต่แป้ง แล้วนําแป้งมานวดแล้วปั่นเป็นก้อนกลม (ขนาด
ประมาณลูกฟุตบอล/หรือมะพร้าวขนาดใหญ่) แล้วนําไปต้มในกระทะ
น้ําร้อน จนแป้งด้านนอกเริ่มสุก นําไปใส่ครก โขลกจนเหนียว แล้วนํา
แป้งมานวดจนเหนียว ตักแป้งใส่กระบอกทองเหลือง มีรูเจาะไว้ที่ปลาย
ด้านหนึ่ง เมื่อกดแป้งเข้าไปในกระบอก เส้นขนมจีนก็จะไหลออกจาก
ปลายกระบอก ลงในน้ําที่ร้อน เป็นเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1 – 1.5 มิลลิเมตร เมื่อได้เส้นแล้วก็ต้มในน้ําร้อนเดือดจนสุก
เส้นขนมจีนที่สุกแล้วจะลอยขึ้น จึงตักออกนํามาแช่ในน้ําเย็นที่สะอาด ก็
จะได้เส้นขนมจีน หลังจากนั้นก็นําเส้นขนมจีนมาจับเป็นหัวจัดเรียงไว้ใน
กระจาดที่รองด้วยใบไม้สะอาด (นิยมใช้ใบมะยม) พร้อมรับประทาน 

    

    
 

    
 

 1. ขนมจีนน้ํายา: ชาวมอญบางขันหมากนิยมกินขนมจีนกับน้ํายา 
ซึ่งส่วนใหญ่จะทําจากปลาช่อน (ปัจจุบันปลาช่อนหายากและราคาแพง 
จึงประยุกต์ใช้ปลานิลหรือปลาทู) ใส่น้ํากะทิค่อนข้างเข้มข้นด้วยเนื้อปลา 
ใส่เครื่องเทศเช่นหอม กระเทียม กระชาย เป็นต้น ปัจจุบันนิยมใส่
ลูกชิ้นปลากรายในน้ํายาด้วย  
 2. ขนมจีนน้ําพริก: ชาวมอญบางขันหมากมีภูมิปัญญาในการกิน
ขนมจีนกับน้ําพริกอีกด้วย น้ําพริกทําจากถ่ัวหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็น
ถั่วเขียวผ่าซีก นํามาแช่น้ําให้อ่อนตัว แล้วนําไปนึ่งให้สุก บดให้ละเอียด 
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ป่นถั่วชนิดอ่ืน (เช่น ถั่วลิสง) ผสมลงไป ปรุงรสให้ออกหวาน ใส่หอม
เจียว มะกรูดฝาน ปัจจุบันหากินได้ยากแล้ว 
 3. ขนมจีนน้ํายาป่า: ในระยะหลังๆ นี้ ชาวมอญบางขันหมากได้
พัฒนาการกินขนมจีนโดยเพิ่มน้ํายาป่าเป็นส่วนผสมหนึ่งด้วย ซึ่งส่วน
ใหญ่จะทําจากน้ําปลาร้าปรุงรสให้ค่อนข้างเค็ม ใส่เครื่องเทศเช่นหอม 
กระเทียม กระชาย เป็นต้น ปัจจุบันนิยมใส่เล็บมือนางและเลือดไก่ใน
น้ํายาป่าด้วย  
 4. ขนมจีนแกงเขียวหวาน: ในระยะหลังๆ นี้ ชาวมอญบางขันหมาก
ได้พัฒนาการกินขนมจีนโดยเพิ่มแกงเขียวหวานเป็นส่วนผสมหนึ่งด้วย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแกงเขียวหวานไก่  

 

กิจกรรม 2.5: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชุมชนที่มีคณุภาพ 
วัตถุประสงค:์  
 1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสนิค้าที่จาํหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว 
      2. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างงานสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 
วันที่: 13-14 กรกฎาคม 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วดัอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 ป้าอําไพ หยดย้อย ซึ่งเป็นชาวมอญบางขันหมากโดยกําเนิด มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานหัตถกรรมหลายชนิด ทั้งการจัดสาน การ
เย็บปักถักร้อย และการปั้น ได้รับการคัดเลือกจากชุมชนให้เป็น
ผู้ออกแบบและพัฒนา “ตะกร้า” ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้า
ชุมชนที่มีคุณภาพให้เป็นสินค้าที่ระลึก สําหรับนักท่องเที่ยวที่จะซื้อไป
เป็นของฝากของชําร่วยหรือของที่ระลึกในการมาท่องเที่ยวที่ชุมชนมอญ      
บางขันหมาก รวมถึงการควบคุมกํากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอย่างสม่ําเสมอ 
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กิจกรรม 2.6: การเพิ่มทักษะการจัดท าสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก 
วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญา และ
วิถีชุมชนมอญบางขันหมากเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
วันที่: 11-12 สิงหาคม 2562 
สถานที่: ศาลาอเนกประสงค์ วดัอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
วิธีด าเนินการ: ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มจัดทําสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมากเพื่อการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โดยการฝึกปฏิบัติการจริงในการจัดทําสื่อวิดิทัศน์เรียนรู้     
อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 มีสื่อเรียนรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และวิถีชุมชนมอญบางขันหมาก ผ่าน facebook: ยุวชนไทยรามัญ    
วัดอัมพวัน ลพบุรี 
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กิจกรรม 2.7: การออกแบบและพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ชุมชนในการออกแบบและพฒันา
ภูมิทัศน์ชุมชนในบริบททางสังคมที่หลากหลาย  
 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญ         
บางขันหมากให้มีอัตลักษณ์โดดเด่น พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ผลผลิตที่ 1: เวทีจัดแสดงและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม พร้อมสิ่ง
อํานวยความสะดวก 
สถานที่: ลานอเนกประสงค์ วัดอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 1. ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  
     2. ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม และพร้อมสําหรับการใช้ประโยชน์
ในการจัดแสดงและจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
 3. ลงมือสร้างตามแบบที่ได้ออกแบบไว้  
 พร้อมนี้ได้เตรียมห้องน้ํา (แยกชายหญิง และแยกอาคารต่างหาก) และ
ที่จอดรถไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วม
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กิจกรรมด้วย ในขณะเดียวกันก็ได้เตรียมมาตรการในเรื่องของความสะอาด 
(ทั้งขยะและน้ําเสีย) ไว้ด้วย 
 

   
  

ผลผลิตที่ 2: แผนผังทุนทางวัฒนธรรมและบ้านภูมิบ้านปัญญามอญ 
บางขันหมาก 
สถานที่: ลานอเนกประสงค์ วัดอัมพวัน ตําบลบางขันหมาก  
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 1. ศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญ     
บางขันหมาก  
 2. ประสานงานกับผู้ทรงภูมิปัญญา และพิจารณาความเหมาะสม 
ความสะดวกในการเดินทางถึงแหล่งทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในแต่
ละแหล่ง  
 3. ปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชน  
 4. ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม  
 5. ลงมือสร้างตามแบบที่ได้ออกไว้ พร้อมทั้งติดตั้งและจัดภูมิทัศน์
ประกอบ ต้นไม้ประดับให้สวยงาม และโดดเด่น 
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ผลผลิตที่ 3: ป้ายทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมาก 
สถานที่: บริเวณหน้าบ้านผู้ทรงภูมิปัญญาในแตล่ะหลัง  
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 1. ศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบาง
ขันหมาก  
 2. ประสานงานกับผู้ทรงภูมิปัญญา และปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในชุมชน  
 3. ออกแบบให้เหมาะสม สวยงาม  
 4. ลงมือสร้างตามแบบที่ได้ออกไว้ พร้อมทั้งติดตั้งและจัดภูมิทัศน์
ประกอบ ต้นไม้ประดับให้สวยงาม และโดดเด่น จํานวน 12 ป้าย ดังนี้ 
  1) หัตถกรรมมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางอําไพ หยดย้อย 
  2) รํามอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางประไพ กันยา 
  3) เรือนมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางราตรี ออกแมน 
  4) เครื่องแต่งกายมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางพิสมัย ซื่อสัตย์ 
  5) อาหารมอญ (เปิงฟะจะนะโม่น) ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางมาลี 
แช่มแก้ว 
  6) ความเชื่อมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางปัทมา ขําดี 
  7) ดังโน่ห์ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางพร้อม หยดย้อย 
  8) ภาษามอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นายจําปี ซื่อสัตย์ 
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  9) พืชผักพื้นบ้านมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางชูชีพ ไชยภูเขียว 
  10) รําพาข้าวสาร ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางวราพร ซื่อสัตย์ 
  11) ขนมมอญ ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางสมควร โพธิ์งาม 
  12) เพลงพื้นบ้าน/การละเล่น ผู้ทรงภูมิปัญญา คือ นางประทุม 
กรอบทอง 
 

     
 

ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 
 

 
 
 
 
  
กิจกรรม 3.1: การออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก 
วัตถุประสงค์:  
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญบางขันหมาก  
 2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมอญ          
บางขันหมากผ่านสื่อแผ่นพับ 
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2563 

3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดท่องเที่ยว 
 
 

3.1 การจัดพิมพ์แผ่นพับประชาสมัพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
มอญบางขันหมาก 
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วิธีด าเนินการ:  
 1. จัดทําข้อมูล และถ่ายภาพเพื่อประกอบการจัดทําแผ่นพับ  
 2. ออกแบบแผ่นพับ โดยจัดวางเนื้อหาและรูปภาพให้มีความ
เหมาะสม สวยงาม และมีความน่าสนใจ  
 3. จัดพิมพ์แผ่นพับตามรูปแบบที่ออกแบบไว้จํานวน 1,000 แผ่น 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 1. จัดทําข้อมูล และถ่ายภาพเพื่อประกอบการจัดทําแผ่นพับ โดย
ข้อมูลจําแนกเป็น 4 ส่วนสําคัญ คือ 
  1.1 ส่วนนํา ซึ่งประกอบด้วยข้อความที่แสดงความเป็นมา
และอัตลักษณทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญบางขันหมากโดยสรุป 
  1.2 อัตลักษณ์ทุนวัฒนธรรมมอญบางขันหมากที่ประกอบด้วย 6 
ส่วน ได้แก่ 1) อาหารพื้นบ้าน 2) การละเล่นและเพลงพื้นบ้าน 3) งาน
สถาปัตยกรรม 4) ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม 5) วิถีชีวิตและการทํา
มาหากิน และ 6) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
   1.3 แผนผังบ้านภูมิปัญญามอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ดูงาน และเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมาก 
จํานวน 12 หลัง ได้แก่ 1) หัตถกรรมมอญ 2) รํามอญ 3) เรือนมอญ   
4) เครื่องแต่งกายมอญ 5) อาหารมอญ 6) ความเชื่อมอญ 7) ดังโน่ห์   
8) ภาษามอญ 9) พืชผักพื้นบ้านมอญ 10) รําพาข้าวสาร 11) ขนมมอญ 
และ 12) เพลงพื้นบ้าน/การละเล่น  
  1.4 การติดต่อขอข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม ที่พระปัญญาวุฒิ 
วุฑฺฒิโก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน โทร. 087 019 9199 
 2. ได้ออกแบบแผ่นพับ โดยจัดวางเนื้อหาและรูปภาพให้มีความ
เหมาะสม สวยงาม และมีความน่าสนใจ 
 3. จัดพิมพ์แผ่นพับตามรูปแบบที่ออกแบบไว้จํานวน 1,000 แผ่น 
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 ขั้นตอนที่ 4 การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 4.1: การจัดแสดง จาํหน่ายผลติภัณฑ์และบริการชุมชน 
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดแสดงและนําเสนออัตลักษณ์การแสดง อาหาร 
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบางขันหมากที่
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
สถานที่: ลานวฒันธรรม วัดอัมพวัน ตําบลบางขนัหมาก  
ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม: ประกอบด้วย  
 1. ชุมชนมอญบางขันหมากที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพทุนทาง
วัฒนธรรมจนสามารถจัดแสดงและนําเสนออัตลักษณ์การแสดง อาหาร 

4. การสื่อสารสร้างการรับรู้ 
 
 4.1 การจัดแสดง จําหนา่ยผลิตภณัฑ์และบริการชุมชนท่องเที่ยว 
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และผลิตภัณฑ์ที่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบางขันหมากที่
สามารถสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้  เช่น มัคคุเทศก์และ  
นักเล่าเรื่องชุมชน ผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านอาหารสุขภาพพื้นบ้านมอญ
บางขันหมากหลากหลายเมนู ผู้รู้และผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการแสดง
พื้นบ้านมอญบางขันหมาก เป็นต้น 
 2. หน่วยงานและองค์กรสนับสนุนทั้งในและนอกชุมชน  
 3. หน่วยงานวิชาการ 
 โดยมีนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมาร่วมกิจกรรมครั้งละ ประมาณ 
60-80 คน  
วิธีด าเนินการ: คัดสรรและนําเสนออัตลักษณ์การแสดง อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์ที่ เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวบางขันหมากที่ ได้
พัฒนาขึ้นแล้ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
รายละเอียดการด าเนินการ: 
 เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็น “การทดลอง” จึงได้จัดกิจกรรมเล็กๆ ที่
อบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจมาร่วมกิจกรรม
ได้สัมผัสกับกลิ่นไอวัฒนธรรมมอญบางขันหมากในบรรยากาศสบายๆ 
"ร้องเล่นเต้นรํากินข้าวเย็นที่บ้านมอญ" ด้วยเมนูอาหารสุขภาพพื้นบ้าน
มากมายหลากหลายเมนู พร้อมชมการแสดงของชาวบ้านที่สรรสร้างเพื่อ
สานต่อลมหายมอญบางขันหมาก ในขณะเดียวกันก็จัด “ซาโม่น: ตลาด
วัฒนธรรมมอญเมืองละโว้” ซึ่งเป็นตลาดที่รวมวิถีชุมชนคนมอญเมืองละโว้ 
ทั้งการอยู่ การกิน อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา เศรษฐกิจ วิถีตัวตนผู้คนและ
ชุมชนมอญบางขันหมากลพบุรี 
 ชาวมอญบางขันหมากที่ แต่ งกายด้ วย อัตลักษณ์ชาวมอญ         
บางขันหมากยืนคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส พูดคุย แนะนําในเรื่องต่างๆ ด้วยไมตรีจิต ชาวบ้านที่ผันตัว
เป็นแม่ค้าเตรียมอาหารไว้คอยต้อนรับ ปรุงสุกใหม่ๆ ด้วยอัธยาศัยไมตรี 
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เมื่อนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมาถึงก็แยกย้ายกันเลือกชิม เลือกซื้อหา 
บ้างสนทนากับแม่ค้าด้วยความอยากรู้ ชาวมอญบางขันหมากก็ทักทาย 
แนะนํา และตอบคําถามอย่างเต็มใจยิ่ง ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความ
ประทับใจให้กับผู้มาเยือน โดยบางคนก็ใช้โอกาสนี้ถ่ายรูปกับชาวบ้าน
บางขันหมากไว้เป็นที่ระลึก 
 เมื่อได้เวลารับประทานอาหารก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน
ได้ล้อมวง “กินข้าวเย็นที่บ้านมอญ” ด้วยเมนูอาหารสุขภาพพื้นบ้าน
มากมายหลากหลายเมนู  
 เมื่อได้อร่อยกับเมนูสุขภาพที่ เป็นอาหารที่ เป็นอัตลักษณ์จาก      
ภูมิปัญญาของชาวมอญบางขันหมากกันพอสมควรแล้วก็ได้เวลาของการ 
“ร้องเล่นเต้นรํา” โดยเป็นการชมการแสดงและร่วมสนุกสนานตามวิถี
ชีวิตของชุมชนมอญบางขันหมาก และร่วมสนุกสนานกับการรําวง
พื้นบ้าน  
 

คร้ังที่ 1: ยามเย็นของวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 
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คร้ังที่ 2: ยามเย็นของวันที่ 21 กรกฎาคม 2562  
 

  
 

 
 

คร้ังที่ 3 ยามเย็นของวันที:่ 10 สิงหาคม 2562  
 

  
 

 

คร้ังที่ 4: ยามเย็นของวันที่ 31 สิงหาคม 2562  
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คร้ังที่ 5: วันที่ 12-13 กันยายน 2562  
วิธีด าเนินการ: ทดลองจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนโดย
การจัดประเพณี “ตักบาตรน้ าผึ้ง” มอญบางขันหมาก ลพบุรี 

 

  
 

  
 

คร้ังที่ 6: วันที่ 27 ตุลาคม 2562  
สถานที่: แม่น้ําลพบุรี บริเวณตําบลบางขันหมากและตําบลพรหมมาสตร์  
วิธีด าเนินการ: ทดลองจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนโดย
การจัดประเพณี “ลอยผ้าป่าทางเรือ” ของชาวมอญบางขันหมาก หนึ่ง
เดียวในลุ่มน้ําลพบุรี 
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การจัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยังชุมชนอื่น 
  

 เมื่อสามารถพัฒนาเป็นรูปแบบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการในทุกขั้นตอนที่สามารถ
ขยายผลไปยังชุมชนอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรูปแบบที่ปรากฏใน
รูปแบบข้างต้น (หน้า 9) คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีฝึกอบรมขยายผลไปยัง
ชุมชนอ่ืนที่มีศักยภาพและมีความพร้อม 3 ชุมชน ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ 
1) ชุมชนลาวแง้ว (ลาวหลวง) บ้านหนองน้ําทิพย์ ตําบลพุคา อําเภอบ้านหมี่ 
2) ชุมชนลาวเวียง บ้านหนองแขม ตําบลท่าแค อําเภอเมือง และ 3) ชุมชน
ลาวใต้ บ้านสระมะเกลือ ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมือง ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมสําคัญในการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. การต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
  กิจกรรมการเรียนรู้เริ่มข้ึนเมื่อเวลา 13.30 น. เมื่อผู้แทนซึ่งเป็น
ผู้นําชุมขนและผู้นํา/ปราชญ์ท้องถิ่นด้านวัฒนธรรมจากทั้ง 3 ชุมชน มา
พร้อมกันแล้ว นักเล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) ได้ให้การ
ต้อนรับ ทักทายเป็นภาษามอญและภาษาไทย แนะนําชุมชนท่องเที่ยว
มอญบางขันหมาก พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

   
 

 2. การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญ
บางขันหมากในพื้นที่จริง 
  หลังจากกล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมการ
เรียนรู้แล้ว นักเล่าเรื่องชุมชน ได้นําผู้นําชุมชนที่มาเรียนรู้ไปเรียนรู้การ
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พฒันาศักยภาพ ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมากในพื้นที่
จริง 6 เรื่อง กล่าวคือ 
  1) พิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
เกี่ยวกับความเป็นมาและวิถีชีวิตชาวมอญบางขันหมาก โดยพี่ประทุม 
กรอบทองและคณะนักเล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) ได้ให้
การต้อนรับ นําชมและให้การเรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดและวิธีการในการ
จัดตั้งและดําเนินการพิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมากด้วย 
 

   
 

  2) เรือนมอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นตาม
ความเชื่อและความสะดวกสบายในการพักอาศัย โดยพี่ราตรี ออกแมน 
ผู้ทรงภูมิปัญญาและคณะนักเล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) 
ได้ให้การต้อนรับ นําชมและให้การเรียนรู้ รวมทั้งแนวคิดและวิธีการใน
การศึกษาและเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวมอญ       
บางขันหมากเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมด้วย 
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  3) ขนมมอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นอัตลักษณ์ของ
มอญบางขันหมาก โดยพี่สมควร โพธิ์งาม ผู้ทรงภูมิปัญญาและคณะนัก
เล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) ได้ให้การต้อนรับ สาธิต ให้
การเรียนรู้โดยการทดลองลงมือทํา และได้ชิม รวมทั้งแนวคิดและวิธีการ
ในการศึกษาและเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านขนมพื้นบ้าน
ชาวมอญบางขันหมากเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมด้วย 
 

     
 

  4) เพลง/การละเล่นพื้นบ้านมอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นกิจกรรม
ที่ชาวมอญบางขันหมากใช้ในการพักผ่อนและเชื่อมความสามัคคีใน
ชุมชนในช่วงเทศกาลและเวลาว่าง โดยพี่ประทุม กรอบทอง ผู้ทรง      
ภูมิปัญญาและคณะนักเล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) ได้ให้
การต้อนรับ สาธิต ให้การเรียนรู้โดยการทดลองร้องเล่น รวมทั้งแนวคิด
และวิธีการในการศึกษาและเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้าน
เพลง/การละเล่นพื้นบ้านของชาวมอญบางขันหมากเพื่อประโยชน์ใน
การเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย 
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  5) อาหารพื้นบ้านมอญบางขันหมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาว
มอญบางขันหมากใช้ในการพักผ่อนและเชื่อมความสามัคคีในชุมชน
ในช่วงเทศกาลและเวลาว่าง โดยผู้ทรงภูมิปัญญาและคณะนักเล่าเรื่อง
ชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) ได้ให้การเรียนรู้และการรับประทาน
อาหารร่วมกัน รวมทั้งแนวคิดและวิธีการในการศึกษาและเก็บข้อมูล
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านมอญบางขันหมากเพื่อ
ประโยชน์ในการเรียนรู้และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วย 
 

  
 

  6) การแสดงและเพลงพื้นบ้านมอญบางขันหมาก ซึ่งเป็น
กิจกรรมที่ชาวมอญบางขันหมากใช้ในการพักผ่อนและเชื่อมความ
สามัคคีในชุมชนในช่วงเทศกาลและเวลาว่าง โดยพี่ประทุม กรอบทอง  
ผู้ทรงภูมิปัญญาและคณะนักเล่าเรื่องชุมชน (ที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้ว) 
ได้ให้การเรียนรู้โดยจัดการแสดง รวมทั้งแนวคิดและวิธีการในการศึกษา
และเก็บข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการแสดงและเพลงพื้นบ้าน



59 
 
ของชาวมอญบางขันหมากเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมด้วย 
 

   
 

  เนื่องจากแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชาวมอญบางขันหมากอยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างห่างไกลกัน จึงต้องจัด
ให้เดินทางโดยรถยนต์โดยสารในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนเพิ่มข้ึนได้อีก 
 

   
 

 3. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และสรุปการเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ
ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญามอญบางขันหมาก 
  หลังจากได้ไปเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญามอญบางขันหมากในพื้นที่จริงทั้ง 6 เรื่อง แล้ว ได้จัดให้มีเวที
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และสรุปบทเรียนเพื่อประโยชน์ในการที่
ชุมชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมทั้ง 3 ชุมชน จะได้นํารูปแบบในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ของชุมชนมอญบางขันหมาก (ตามรูปแบบข้างต้น) ไปประยุกต์ใช้ในการ
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ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ
ของชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

  
 

   
 

   ท้ายสุดได้มีการนําการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุมชน (ทั้ง 
4 ชุมชน คือ 1) มอญบางขันหมาก 2) ชุมชนลาวแง้ว (ลาวหลวง) บ้าน
หนองน้ําทิพย์ 3) ชุมชนลาวเวียง บ้านหนองแขม และ 4) ชุมชนลาวใต้  
บ้านสระมะเกลือ มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานด้วย 
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ภาคผนวก 
 

 ทุนวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคนและกลุ่มคนมาอย่าง
ยาวนาน สิ่งที่เป็นรูปธรรม และความเป็นสถาบันของชุมชนมอญ     
บางขันหมากที่สะท้อนออกมาเป็น 1) อาหารพื้นบ้าน 2) การละเล่นและ
เพลงพื้นบ้าน 3) สถาปัตยกรรม 4) ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม  
5) วิถีชีวิตและการทํามาหากิน และ 6) ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถใช้
เป็นต้นทุนสําคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนมอญ
บางขันหมากได้ 
 การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ให้ความสําคัญกับความผูกพัน
ระหว่างนักท่องเที่ยวและผู้ที่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการเดินทางเพื่อชื่นชม
กับเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรม มุ่งเรียนรู้จากวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
และเป็นวิธีทางหนึ่งในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป  
 การจัดการท่องเที่ยวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดการ หมายถึง 
การท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว โดยมีหลักการ
สําคัญ คือ 1) ชุมชนเป็นเจ้าของ 2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและกําหนดทิศทาง 3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง       
4) ยกระดับคุณภาพชีวิต 5) มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 6) คงไว้
ซึ่ง     อัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง
คนต่างวัฒนธรรม 8) เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น และ 
10) มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน การจะให้ชุมชน
ดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการข้างต้น มีความจําเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

