


ชาวลาวเวียงเป็นชาวลาวที่มีเชื้อสายจากชาวลาวเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อพยพเข้ามาต้ังถิ่นฐานในประเทศไทยในสมัย 
กรุงธนบุรี อพยพเข้ามามากขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และโยกย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่
ที่อุดมสมบูรณ์ในช่วงรัชกาลที่ 5 แม้ว่าจะต้องย้ายถิ่นฐานไปยังที่ต่างๆ ชาวลาวเวียง
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

 คู่มือองค์ความรู้การท่องเที่ยวลาวเวียงบ้านดอนคาเล่มนี้ น�าเสนอเรื่องราว
ของชาวลาวเวยีงทีก่ล่าวถงึประวัตคิวามเป็นมา ท่ีตัง้ อาณาเขต ประชากร การประกอบอาชพี 
แหล่งท่องเทีย่ว กจิกรรมทางการท่องเทีย่ว แหล่งเรยีนรู ้อาหารพืน้ถิน่ ของทีร่ะลกึ ทีพ่กั
ในชมุชนทีร่วบรวมไว้น้ัน ตลอดจนการรกัษาวฒันธรรมประเพณขีองตนไว้อย่างเข้มแขง็ 
สะท้อนให้เหน็อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุม่ชาตพินัธุล์าวเวยีง บ้านดอนคา อ�าเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ชุมชนแห่งนี้พร้อมจะเปิดให้ผู้คนที่เข้ามาเยือนได้ชื่นชมวัฒนธรรม
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ต�าบลดอนคา อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงสมัยรัชกาล ที่ 5 

กลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง และลาวกลุ่มต่างๆ ได้เคลื่อนย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน
เน่ืองจากมกีารปรบัเปลีย่นการปกครองเป็นแบบเทศาภบิาล มเีลกิทาสและไพร่
และระบบเศรษฐกิจได้เปลีย่นเป็นการผลติเพ่ือส่งออกโดยเฉพาะการส่งออกข้าว
ซ่ึงผลักดันท�าให้ผู ้คนต้องขยายที่ท�ากิน หาที่ดินแปลงอื่นที่ยังว่างอยู่ท�าให้
ชาวลาวเวยีงหลายกลุม่ (รวมถึงจงัหวดัราชบุร ีกาญจนบรุ ีนครปฐม) กระจายตัวออก
ไปตั้งชุมชนอยู่ตามท้องที่ ที่ห่างไกลออกไปจากอ�าเภอเมืองหรือรวมกันตั้งเป็น
หมูบ้่านใหม่ในพืน้ทีห่่างไกล และได้ผสมผสานกบัผูค้นต่างวฒันธรรม ซ่ึงส�าหรบั
ชาวลาวเวยีงบ้านดอนคาซึง่มปีระวตัว่ิาย้ายมาจากบ้านสมอ สนันษิฐานว่าน่าจะเป็น
การย้ายถิ่นฐานในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน

 ปัจจุบันลาวเวียงในต�าบลดอนคา อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตท่ีสะท้อน
อัตลักษณ์ของชาวลาวเวียงอย่างโดดเด่น มีการสืบทอดความเชื่อและประเพณี
ดั้งเดิมของตนไว้ ท�าให้ชุมชนลาวเวียง ต�าบลดอนคาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ
ชาตพินัธุล์าวเวยีง และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรมชาวลาวเวยีงทีส่�าคญั
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

อย่างไรก็ตาม วิถีชีวิต ความเชื่อ และประเพณีดังกล่าว แม้ว ่า
โดยประเด็นหลักจะยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดจนถึงปัจจุบัน แต่รายละเอียด
บางประการก็มกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และเหมาะสม
กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป 

อ�าเภออู่ทองติดต่อกับอ�าเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ      ติดต่อกับอ�าเภอดอนเจดีย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ�าเภอบางปลาม้า
  และอ�าเภอสองพี่น้อง
ทิศใต้        ติดต่อกับอ�าเภอสองพี่น้อง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับอ�าเภอพนมทวน อ�าเภอห้วยกระเจา และ 

   อ�าเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)

ประวัติบ้านดอนคา

ที่ตั้งและอาณาเขต อ�าเภออู่ทอง
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แผนที่อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จ�านวนหมู่บ้าน

ประชากรของต�าบลคอนดา

ต�าบลดอนคา มีประชากรทั้งสิ้น 13,269 คน แยกเป็นชาย 6,535 คน
หญิง 6,734 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3207.33 คน/ ตารางกิโลเมตร จ�านวน
ครัวเรือน 3,794 ครัวเรือน

มีจ�านวนหมู่บ้านทั้งหมด 20 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านดอนคาหัวตาล
หมู่ที่ 2 บ้านดอนคา
หมูที่ 3 บ้านใหม่
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หมู่ที่ 4 บ้านสระกร่าง
หมู่ที่ 5 บ้านทรัพย์พุทอง
หมู่ที่ 6 บ้านโนนหัวนา
หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุฎีทอง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะขอ
หมู่ที่ 9 บ้านเขาก�าแพง
หมู่ที 10 บ้านโนน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระโซ่
หมู่ที่ 12 บ้านช้างด�าหัว
หมู่ที่ 13 บ้านในตง
หมู่ที่ 14 บ้านโป่งพรานอินทร์
หมู่ที่ 15 บ้านหนองศรีเทพ
หมู่ที่ 16 บ้านเขาดีสลัก
หมู่ที่ 17 บ้านหนองหมู
หมู่ที่ 18 บ้านหนองทราย
หมู่ที่ 19 บ้านห้วย
หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ใต้

ชาวลาวเวยีงต�าบลดอนคาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
ได้แก่ ท�านา ท�าไร่ ท�าสวน เลีย้งสตัว์ ค้าขาย มอีาชพีเสรมิ คอื กลุม่ท�าผลติภัณฑ์
จากไม้ตาล วงแคนประยกุต์ การท�าน�า้ตาลจากมะพร้าว กลุม่ทอพืน้บ้าน ผ้ามดัหมี่ 
กลุม่เยบ็มุง้ กลุม่ท�าผลติภัณฑ์แปรรปูจากไม้ตาล กลุม่ท�าปลาร้า การท�าไม้แห่นาค 
กลุม่อาชพีจกัสาน รบัจ้าง (ส�านกัปลดัองค์การบรหิารส่วนต�าบลดอนคา, 2558)

การประกอบอาชีพ
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วัดเขาดีสลัก
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาในเขต ต�าบลดอนคา อ�าเภออูท่อง จงัหวดัสพุรรณบรุี 

เป็นวดัทีส่วยงามสงบเงยีบ และรายล้อมด้วยธรรมชาต ิกรมศลิปากรได้ขึน้ทะเบยีน
เป็นโบราณวัตถุ และสร้างมณฑปทรงไทยสวยงามครอบไว้  มีการดูแลโดยรอบ
บรเิวณอย่างด ี มถีนนลาดยางข้ึนสูม่ณฑปบนยอดเขา มองเหน็ทุง่โล่งกว้าง  และ
ทวิเขาสลบัซับซ้อนของอ�าเภออู่ทอง และสร้างระฆงั 72 ใบ เพือ่เฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ครบรอบ 72 พรรษา

วัดเขาท�าเทียม 
วดัเขาท�าเทยีม ตัง้อยูท่ี่ ต�าบลอู่ทอง อ�าเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ เป็น

วดัเก่าแก่มาแต่โบราณ สนันษิฐานว่าจะเป็นวดัแห่งแรกในประเทศไทย หลังจาก
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรนิพิานได้ 300 ปี พระโมคคลัลีบตุรติสสะเถระ
ได้ท�าการสังคยนา ครั้งท่ี 3 โดยมีพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นองค์อุปถัมภ์ 
ณ เมืองปาฏลีบุตร และได้ส่งสมณฑูตพระอรหันต์ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ พระสณะ 
พระมุนียเถระ พระฌานีเถระ พระภูริยเถระและพระอุตตรเถระ ออกเผยแพร่
พระพุทธศาสนายังเมืองสุวรรณภูมิ และได้จารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า
ปษุยคริ ิหรอื ปษุยครี ีแปลว่า ภเูขา ดอกไม้ เนือ่งจากบนภเูขามดีอกไม้ทีส่วยงาม
ประกอบด้วย ดอกสพุรรณิกา (สมอฝ้าย) ดอกงิว้ป่าสามสเีป็นทีน่่าอศัจรรย์ ทีช่ือ่ 
ปษุยคริ ิไปพ้องกันกบัภูเขาปษุยครีสีงัฆาราม ในเมืองสาญจี รฐัโอรสิสาศาสนวตัถุ
ที่อยู่ในบริเวณวัด ประกอบด้วยพระอุโบสถเก่า สร้างในสมัยต้นๆกรุงศรีอยุธยา
และเจดีย์หมายเลข 12 ฐานเจดีย์สร้างในสมัยอยุธยา พระพุทธรูปเก่าๆ
ทีพ่บทีว่ดัเขาท�าเทยีมนัน้ ปัจจบุนัน�าไปเกบ็รักษาไว้ทีพิ่พิธภณัฑ์และเสมาธรรมจักร
ที่สมบูรณ์ที่สุด สวยงามที่สุด ขุดค้นพบในปี พ.ศ.2519 โดยนายธนิต อยู่โพธิ์ 
อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น

วัดโภคาราม (วัดดอนคา)
 เมือ่ผูค้นอพยพย้ายถิน่ฐานบ้านเรอืนมาตัง้มัน่อยู ่ณ หมูบ้่านดอนคาแห่งนี้ 
ซึ่งราษฎรทุกคนในสมัยนั้นนับถือพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
ท�าให้อยูร่่วมกนัได้อย่างปกติสขุ “วดัดอนคา” ก�าเนดิข้ึนมาพร้อมกบัการต้ังหมูบ้่าน

แหล่งท่องเที่ยว
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สนันษิฐานว่าน่าจะมอีายเุก่าแก่ประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว โดยมหีลวงพ่อธรรม
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านเป็นบุตรของ พ่อคุณหงษ์ สถานที่ตั้งวัดในอดีตนั้น
อยู่บริเวณตลาดวัดเก่ามีแม่น�้าไหลผ่าน ท�าให้การเดินทางของผู้คนในสมัยนั้น
สะดวกสบายในการติดต่อค้าขาย และไปมาหาสู่กัน หลวงพ่อธรรม ได้เป็นเจ้า
อาวาสรปูแรก เป็นศนูย์รวมจติใจของพทุธศาสนิกชนชาวพทุธ เป็นผูว้างรากฐาน
การปฏิบัติตนที่ดีตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านดอนคา
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ว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว โดยมีหลวงพ่อธรรมเป็นเจ้าอาวาส
องค์แรก ท่านเป็นบุตรของ พ่อคุณหงษ์ สถานที่ตั้งวัดในอดีตนั้นอยู่บริเวณตลาด  
วัดเก่ามีแม่น้ าไหลผ่าน ท าให้การเดินทางของผู้คนในสมัยนั้นสะดวกสบายในการ
ติดต่อค้าขาย และไปมาหาสู่กัน หลวงพ่อธรรม ได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก เป็นศูนย์รวม
จิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ เป็นผู้วางรากฐานการปฏิบัติตนท่ีดีตามค าสอนของ
พระพุทธเจ้าแก่ชาวบ้านดอนคา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมกำรท่องเท่ียว 
กิจกรรมประเพณีบุญข้าวจี่ (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3) บุญข้าวจี่เป็นประเพณีที่

เกิดจากความสมัครสมานของชุมชนลาวเวียง บ้านดอนคา ครั้นเมื่อถึงรุ่งเช้าในวัน
ต่อมาชาวบ้านจะช่วยกันจี่ข้าว หรือปิ้งข้าวและตักบาตรข้าวจี่ร่วมกัน หลังจากนั้น  
แห่พระอุปคุตจากมะขามเฒ่า มาประดิษฐาน ณ วัดโภคาราม พระสงฆ์เจริญพระพุทธ
มนต์  และในช่วงกลางคืนมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพิณแคนบ้านดอนคา 
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กิจกรรมการท่องเที่ยว

 กจิกรรมประเพณีบญุข้าวจี ่(ขึน้ 15 ค�า่ เดอืน 3) บญุข้าวจีเ่ป็นประเพณี
ทีเ่กดิจากความสมคัรสมานของชมุชนลาวเวยีง บ้านดอนคา คร้ันเมือ่ถึงรุ่งเช้าในวนั
ต่อมาชาวบ้านจะช่วยกนัจีข้่าว หรอืป้ิงข้าวและตกับาตรข้าวจีร่่วมกนั หลงัจากนัน้  
แห่พระอุปคุตจากมะขามเฒ่า มาประดษิฐาน ณ วดัโภคาราม พระสงฆ์เจรญิ
พระพุทธมนต์ และในช่วงกลางคืนมีการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพิณแคน
บ้านดอนคา
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 กจิกรรมประเพณบุีญบัง้ไฟ (ข้ึน 15 ค�า่ เดอืน 6) งานประเพณบีญุบัง้ไฟ  
ซ่ึงเป็นประเพณีส�าคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวต�าบลดอนคาท่ีสืบทอดมาจาก
บรรพบรุษุ และได้ด�าเนนิการจดัอย่างต่อเนือ่งมาเป็นประจ�าทกุปีงานประเพณี
บญุบัง้ไฟ จะจดัขึน้ ตรงกับวนัขึน้ 15 ค�า่เดอืน 6 เป็นวนัวสิาขบชูาหรอืท่ีชาวบ้าน
เรยีกงานบญุเดอืน 6 เป็นวันทีเ่ริม่เข้าสูฤ่ดทู�านาซึง่การจดุบัง้ไฟเป็นความเชือ่ว่า
เป็นการบูชาพระยาแถนซึ่งเป็นเทวดาท่ีท�าให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล 
ได้รบัรูว่้าเกษตรกรเริม่ท�านาแล้วพระยาแถนกจ็ะบนัดาลให้ฝนตกท�าให้ชาวนา
มีน�า้ไว้ท�าการเกษตรตามความเชือ่ดัง้เดมิ ดงันัน้ ชาวต�าบลดอนคาจึงให้ความ
ส�าคญัประเพณบีญุบัง้ไฟเป็นอย่างมาก การจดัประเพณนีีน้อกจากอนรุกัษ์สบืทอด
วฒันธรรมประเพณบีญุบัง้ไฟของชาวต�าบลดอนคาให้คงอยูสื่บต่อไปแล้วยงัท�าให้
ประชาชนทกุหมูบ้่านได้มส่ีวนร่วมให้เกดิความรกัความสามคัคีและเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตชุมชนต�าบลดอนคา เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชนได้ร่วมกันแสดงออกและมีส่วนร่วม
อนรุกัษ์ประเพณีบญุบัง้ไฟ ทีม่เีพยีงแห่งเดยีวของภาคกลาง โดยช่วงเช้าได้มกีาร
ท�าบญุเนือ่งในวันวสิาขบูชา จากนัน้เป็นการเปิดงานประเพณบุีญบัง้ไฟ ส่วนช่วง
กลางคืนมีการเวียนเทียนที่พระอุโบสถวัดโภคาราม

 กิจกรรมประเพณีสารทลาว (ข้ึน 15 ค�่า เดือน 10)  ชาวลาวเวียง
ถอืเป็นประเพณธีรรมเนยีมโบราณท่ีถือปฏบัิตติดิต่อกนัมาหลายชัว่อายคุนและ
สัง่สอนกนัว่าบญุสารทลาวเป็นบุญใหญ่ ให้ลกูหลานมนี�า้ใจต่อกันทัง้คนเป็นและ
คนตาย โดยคนเป็นลูกหลานก็จะน�ากล้วยอ้อยและขนม ไปแจกจ่ายตามบ้าน
ญาติพี่น้อง เป็นการแสดงความเคารพ และความมีน�้าใจ ส่วนคนตายลูกหลาน
กจ็ะน�าของไปท�าบญุโดยท�าเป็นข้าวห่อใส่ตะกร้าไปท�าบญุถวายพระแล้วกก็รวดน�า้
อุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ งานประเพณีสารทลาวของชาวบ้านดอนคาแห่งนี้ 
นอกจากจะเป็นงานบุญท่ีชาวบ้านเช่ือว่าท�าบุญแล้วท�าให้ครอบครัวมีความ
เจรญิรุง่เรอืงมคีวามเป็นสริมิงคลแก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยงัท�าให้ชาวบ้าน
เกิดความสามัคคีกัน เนื่องจากก่อนจะมีพิธีท�าบุญช่วงเพล ชาวบ้านต่างก็
ช่วยกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์การท�าขนมกระยาสารท มากวนกระยาสารทกันใน
วัด โดยมีดนตรีพิณแคนมาขับกล่อมมีนางร�านางเซิ้ง มาเซิ้งมาร�าสร้างความสุข



ให้กับผูท้ีม่าร่วมท�าบญุ แล้วยงัมพีระนกัเทศน์ชือ่ดงัมาเทศนาธรรมเกีย่วกบัการ
ท�าบุญสารทลาวให้ได้บุญได้อานิสงส์ต้องท�าอย่างไรเป็นการท�าบุญที่ได้ทั้งบุญ
แล้วยังอิม่ใจอิม่ท้องโดยทางวดัได้ตัง้โรงทาน โดยได้รบัความอนเุคราะห์จากผูท้ี่
ใจบุญน�าซุ้มอาหารเครื่องดื่มมาร่วมท�าบุญ

ชุมชนลาวเวียง บ้านดอนคา มีวัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์
ของชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์ ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลากหลาย
ภูมิปัญญา สามารถเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดทั้งการสืบทอดภูมิปัญญาให้คนรุ่นใหม่
ได้เรียนรู้มากมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อันทรงคุณค่า

 แหล่งเรยีนรูก้ารทอผ้าพืน้เมอืง ผ้าลาวเวียง มชีือ่เสยีงอย่างมากในวงการ
ผ้าทอมือ ผ้าทอมอืของชมุชนลาวเวยีง มกีารถกัทอจากก่ี เส้นต่อเส้น ออกมาเป็น
ลายผ้าที่งดงาม ประณีตและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยภูมิปัญญาการ
ทอผ้านี้ เป็นหนึง่แหล่งเรยีนรูท้ีนั่กท่องเท่ียวสามารถเข้ามาสมัผสัถงึกระบวนการ
ทอผ้าได้ด้วยตนเอง

 แหล่งเรียนรู ้วิถีชีวิตทางการประมง ชุมชนลาวเวียง ในคร้ันอดีต 
มคีลองและแหล่งน�า้หลายสายล้อมรอบต�าบลดอนคา และพบว่ามกีารท�าอาชพี
ด้านการประมงในชมุชนลาวเวยีงอยู ่ซึง่จากอดตีจนถงึปัจจบุนัการท�าประมงลดลง
เนื่องจากการเกิดภัยธรรมชาติและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของชุมชน
จงึหนัไปท�าอาชพีอ่ืนทดแทน แหล่งเรยีนรูวิ้ถีชีวิตทางการประมง จงึเป็นอกีหนึง่
แหล่งเรียนรู้ ท่ีหล่อหลอมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยการ
น�าผลิตภัณฑ์บางประเภทมาย่อขนาดให้เล็กลงเป็นส่วนหนึ่งท่ีนักท่องเท่ียว
สามารถน�าไปเป็นของฝากของท่ีระลึก สร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดทั้ง
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แหล่งเรียนรู้
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แหล่งเรียนรู้ประมง/ผ้าทอ
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แหล่งเรียนรูป้ระมง/ผ้ำทอ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            …… 
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อาหารมีคุณค่าเชิงโภชนาการกับสังคมมนุษย์ และความหมายทาง
สังคมวัฒนธรรมก�ากับอยู่ด้วย ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าอาหารเป็นอัตลักษณ์
สะท้อนถึงความเป็นพวกเดียวกัน และสะท้อนให้เห็น ถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างของแต่ละกลุ่มด้วยเช่นกัน ที่วัฒนธรรมด้านอาหารที่มี
ลักษณะเฉพาะของตน โดยคนภาคกลางรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก 
ซึ่งแตกต่างจากชาวลาวโดยท่ัวไปท่ีจะรับประทานข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก 
สันนิษฐานว่าเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของภูมิประเทศ
ที่เหมาะในการปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว ข้าวเหนียวจึงเป็นข้าวที่
ชาวลาวเวียงใช้ท�าเป็นขนม หรืออาหารที่ไม่ใช่อาหารหลัก ซ่ึงสะท้อนให้เห็น
ว่าเม่ือชาวลาวเวียงอาศัยอยู่ในพื้นที่สภาพเหมาะแก่การปลูกข้าวเจ้าจึงมีการ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการรบัประทานอาหารคอืเปลีย่นมารบัประทานข้าวเจ้า
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ชาวลาวเวียงถึงอาหารท่ีชุมชนรับประทาน
กันเป็นประจ�า พบว่ามีอาหารหลายชนิดที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ และที่
ส�าคัญคอืใช้ปลาร้าเป็นส่วนประกอบส�าคญั ส�าหรบัอาหารคาวแทบทุกชนดิรวม
ทัง้อาหาร ทีไ่ด้รบัอทิธพิลจากชมุชนอืน่ด้วยกค็อื แกงกะทปิระเภทต่างๆ แต่ได้
น�าแกงกะทมิาประยุกต์ตามรสนยิมหรือความชอบด้วยการใส่ปลาร้าลงไปในแกงด้วย 
อาหารท่ีชาวลาวเวียง บ้านดอนคานิยมรับประทานในปัจจุบันทั้งอาหารคาว
และอาหารหวาน

 อาหารคาว ส่วนประกอบส่วนใหญ่จะมีปลาร้าเป็นส่วนประกอบส�าคญั 
ส�าหรับอาหารคาวแทบทุกชนิดรวมท้ังอาหารท่ีได้รบัอทิธพิลจากชมุชนอืน่ เช่น 
แกงกะทิก็มักใส่ปลาร้า แกงลาวหรือแกงเปรอะป่นปลา แกงผ�า ส่วนอาหาร
หวานชาวลาวเวียง เช่น กระยาสารท ข้าวต้มหัวหงอก ขนมก้นกระทะ แป้งจี่ 
ข้าวจี่ ขนมข้าวปาดด�า เป็นต้น 

อาหารพื้นถิ่น
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ชุมชนดอนคา มีร้านอาหารที่มีรสชาติยอดเยี่ยมและสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้หลากหลายร้าน เช่น ร้านคลองบุญ และร้านบุญมี ซึ่งเป็นร้าน
อาหารพืน้ถิน่ มเีมนอูาหารทีห่ลากหลาย มีพืน้ทีจ่อดรถไว้คอยบรกิารนกัท่องเทีย่ว 
โดยเมนูที่ได้รับความนิยม คือเมนูลาบหมู เมนูปลาแขยงแกงป่า เมนูแกงปลา
หมอนา ปลาช่อนทอดลาบ เป็นต้น

ร้านอาหารในชุมชน
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ได้รับความนิยม คือเมนูลาบหมู เมนูปลาแขยงแกงป่า เมนูแกงปลาหมอนา ปลาช่อน
ทอดลาบ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
ของท่ีระลึก 
ของที่ระลึกเป็นสิ่งของต่างๆที่เราน ามาใช้เพื่อให้เกิดความจูงใจ เพื่อให้มี

การคิดถึงในเรื่องราวท่ีได้เกี่ยวข้องกับหรืออาจจะกล่าวถึง ของที่บ่งบอกถึงแหล่งที่เรา
เดินทางมาท่องเที่ยว ความทรงจ า ดังนั้นหลายๆ แหล่งท่องเที่ยวหรือหน่วยงาน 
มักจะคัดสรรสินค้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดความ
ประทับใจและความรู้สึกอันดีต่อผู้มาเยือน เช่นเดียวกับชุมชนดอนคา ซึ่งมีของ 
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ได้รับความนิยม คือเมนูลาบหมู เมนูปลาแขยงแกงป่า เมนูแกงปลาหมอนา ปลาช่อน
ทอดลาบ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
ของท่ีระลึก 
ของที่ระลึกเป็นสิ่งของต่างๆที่เราน ามาใช้เพื่อให้เกิดความจูงใจ เพื่อให้มี

การคิดถึงในเรื่องราวท่ีได้เกี่ยวข้องกับหรืออาจจะกล่าวถึง ของที่บ่งบอกถึงแหล่งที่เรา
เดินทางมาท่องเที่ยว ความทรงจ า ดังนั้นหลายๆ แหล่งท่องเที่ยวหรือหน่วยงาน 
มักจะคัดสรรสินค้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสถานที่นั้นๆ เพื่อก่อให้เกิดความ
ประทับใจและความรู้สึกอันดีต่อผู้มาเยือน เช่นเดียวกับชุมชนดอนคา ซึ่งมีของ 

ของที่ระลึก

ของที่ระลึกเป็นสิ่งของต่าง ๆ ท่ีเราน�ามาใช้เพื่อให้เกิดความจูงใจ
เพือ่ให้มีการคิดถงึในเรือ่งราวทีไ่ด้เก่ียวข้องกนัหรอือาจจะกล่าวถงึ ของทีบ่่งบอกถงึ
แหล่งที่เราเดินทางมาท่องเที่ยว ความทรงจ�า ดังนั้นหลายๆ แหล่งท่องเท่ียว
หรือหน่วยงานมักจะคัดสรรสินค้าที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสถานท่ีนั้นๆ
เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจและความรู้สึกอันดีต่อผู้มาเยือน เช่นเดียวกับ
ชมุชนดอนคา ซึง่มีของทีร่ะลกึให้นกัท่องเทีย่วเลอืกสรรเพือ่น�าไปฝากเพือ่นฝงู 
ญาติมิตรหรือเก็บไว้เป็นของที่ระลึกให้กับตนเอง

ผ้าทอมอืลาวเวยีง บ้านดอนคา มทีัง้ผ้าทอพืน้ ผ้าทอลาย ผ้าจกทอมอื  
ผ้าทอมือดอนคาถือได้ว่า เป็นผ้าท่ีทรงคุณค่าและงดงามป็นอย่างมาก และมี
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากผ้าจกหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าพันคอ หมอน กระเป๋าใส่โทรศัพท์ เป็นต้น
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เครื่องจักสาน นับเป็นอีกหน่ึงของท่ีระลึกท่ีมีราคาหลากหลายให้
นักท่องเที่ยวเลือกสรรเกิดจากการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน
แล้วจึงส่งต่อความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีการท�าเพื่อการขาย ต่อมางานฝีมือ
ที่ต้องอาศัย การสอด ขัด และสานของวัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้น เป็นร้ิว
เพื่อให้ได้ลวดลายที่สวยงาม นั้น ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของเครื่องจักสาน
ปัจจุบันชาวลาวเวียง บ้านดอนคา ได้ผลิตเครื่องจักสานเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย
หลากหลายราคาให้เลือกสรร  เช่น ตระกร้า ชะลอม แก้วถนอมความเย็น 
กล่องใส่ปากกา ดินสอ เป็นต้น

น�้าพริกปลาร้าพร้อมทาน ปลาร้าถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของชาวลาวเวียง
บ้านดอนคา โดยปลาร้าของท่ีนี่คือการคัดสรรปลาน�้าจืดที่มีขนาดใหญ่ และ
เลก็ ขึน้อยูกั่บความต้องการ โดยน�าปลามาขอดเกลด็ท�าความสะอาดเอาไส้ออก
ท้ังหมดแล้ว น�ามาล้างด้วยน�้าจนหมดเมือกปลาแล้วจึงน�าไปหมักกับเกลือและ
ร�าข้าวแล้วบรรจุใส่ไหปิดฝาให้สนิทไว้ประมาณ 1 ปี แล้วจึงน�ามาเป็นอาหาร
หรือส่วนประกอบในการปรุงอาหารต่อไป เช่น ปลาร้าทอด ปลาร้าสับ
ทรงเครื่อง รับประทานกับผักพื้นบ้าน 12 
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ที่พักในชุมชน

ปัจจบุนัชมุชนลาวเวยีง บ้านดอนคา เป็นกลุ่มชมุชนเล็กๆ ท่ีก�าลังเปิด
บ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีที่พักในชุมชนที่ร่วมน�าร่องในครั้งนี้ มีจ�านวน 
3 หลัง ซึ่งทั้ง 3 หลังนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน

บ้านคุณญุ่น จะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น ยกพื้นสูง กิจกรรมที่น่า
สนใจ หากเข้าพักบ้านคุณญุ่น คือ การเรียนรู้การท�าเครื่องจักสานจากฝีมือ
คุณปู่ ซึ่งเป็นปราชญ์จักสานของชุมชนลาวเวียง ดอนคา

 บ้านสาวเดือน มีลักษณะเป็นบ้านคร่ึงปูนครึ่งไม ้ ยกพื้นสูง 
กิจกรรมที่น่าสนใจหากเข้าพักบ้านสาวเดือน คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียง พ้ืนที่บ้านมีการจัดสรรที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและท�ากิน 
โดยมีการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เป็นต้น

 บ้านคุณส�าราญ ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น กิจกรรมที่น่าสนใจ
หากเข้าพักบ้านคุณส�าราญ คือ การใช้ศาสตร์ด้านการนวดแผนไทยผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน คือการนวดแบบไม้ตาลต้านตึง บรรเทาอาการปวดเมื่อย
ได้เป็นอย่างดี

13 
 

ที่พักในชุมชน 
 ปัจจุบันชุมชนลาวเวียง บ้านดอนคา เป็นกลุ่มชุมชนเล็กๆ ที่ก าลัง

เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยมีที่พักในชุมชนที่ร่วมน าร่องในครั้งนี้ มีจ านวน 3 
หลัง ซึ่งทั้ง 3 หลังนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกัน 

บ้ำนคุณญุ่น จะมีลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน ยกพื้นสูง กิจกรรมที่น่าสนใจ 
หากเข้าพักบ้านคุณญุ่น คือ การเรียนรู้การท าเครื่องจักสานจากฝีมือคุณปู่ ซึ่งเป็น
ปราชญ์จักสานของชุมชนลาวเวียง ดอนคา 

บ้ำนสำวเดือน มีลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ ยกพื้นสูง กิจกรรมที่
น่าสนใจหากเข้าพักบ้านสาวเดือน คือ การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่บ้าน
มีการจัดสรรที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและท ากิน โดยมีการปลูกผักปลอดสารพิษ 
การเลี้ยงปลา เลี้ยงหอย เป็นต้น 

บ้ำนคุณส ำรำญ ลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน กิจกรรมที่น่าสนใจหากเข้าพัก
บ้านคุณส าราญ คือ การใช้ศาสตร์ด้านการนวดแผนไทยผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
คือการนวดแบบไม้ตาลต้านตึง บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี 
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         กจิกรรมท่ี 1 การบรหิารจดัการความรูก้ารวจัิยเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ ลาวเวียง ชุมชนดอนคา 
(รศ. ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณี) 

ได้คูม่อืการจดัการองค์ความรูจ้ากวิธจีดัการบรหิาร ใช้หลกัการบรหิาร
งานวิจัย โดยการจัดท�าเวทีเสวนา วิธีการคืนข้อมูล วิธีการ Focus group 
การประเมินผลจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และ
แบบสอบถาม ชุมชนมีความกระตือรือร้น และ กล้าแสดงออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
อาจเนื่องจากมคีวามคุ้นเคย และไว้ใจทีมนักวิจัย  ทั้งนี้หัวหน้าโครงการ และ
ทีมประเมินหรือนักวิจัยได้ลงพื้นที่กันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน (ดร. บุญสมหญิง พลเมืองดี) 

ได้องค์ความรู้อัตลักษณ์ผ้าทอพื้นถิ่น ได้แก่ การฟื้นฟูลายผ้า ปรากฏ
ว่าพบลายผ้าจ�านวนมาก เป็นฐานข้อมลูในการรวบรวมความรูเ้พือ่อนรุกัษ์ลาย
ผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และนักวิจัยยังพบว่ามีผ้าทอโบราณจ�านวนหนึ่ง
ในชุมชน นักวิจัยจึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า มาให้ความรู้เรื่องการเก็บรักษา
ผ้าโบราณอายุกว่า 100 - 200 ปี เพื่อเก็บเป็นองค์ความรู้ในชุมชน

องค์ความรู้จากงานวิจัย

14 
 
องค์ควำมรู้จำกผลกำรด ำเนินงำน 11 กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการความรู้การวิจยัเพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชิง    
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ ลาวเวยีง ชุมชนดอนคา (รศ. ดร. รวีวรรณ เดื่อมขันมณ)ี  
               ตัวช้ีวัด : ได้คู่มือการจัดการองค์ความรู ้

 
 
 
 
 
 

กิจตกรรมที่ 2 การศึกษาอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑข์องชุมชน  
(ดร. บุญสมหญิง พลเมืองด)ี ได้องค์ความรู้อัตลักษณผ์้าทอพื้นถิ่น   
                  ตัวชีวัด : 1 ชุดความรู ้

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาหารพืน้ถ่ินของชาติพันธ์ุ ลาวเวียง เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา 
                (ผศ. ดร.วิจติรา เหลยีวตระกลู)   ผลติภณัฑ์อาหารพื้นถิ่นของกลุ่มชาติ
พันธุ์ลาวเวียงท่ีพัฒนาได้  
                ตัวชีวัด : 1 ผลิตภณัฑ์ 
 
 
 



กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาอาหารพื้นถิ่นของชาติพันธุ์ ลาวเวียง เพื่อ
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของชมุชนดอนคา (ผศ. ดร.วิจติรา เหลยีวตระกูล) 

ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร ่วมกับชุมชน โดยการน�าองค์ความรู ้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรม โดยใช้ “องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร”สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยท�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ท�าให้
ได้ผลิตภัณฑ์กระยาสารทลาวเวียงหรือข้าวตอกแตกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
กระยาสารทลาวเวียง

กจิกรรมที ่4 การพัฒนาบรรจภัุณฑ์อาหารพ้ืนถิน่ของชาตพินัธ์ุ ลาวเวยีง
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา (ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล)

ได้บรรจุภัณฑ์กระยาสารทลาวเวียงหรือข้าวตอกแตกของกลุ่มส่งเสริม
อาชีพกระยาสารทลาวเวียง (แบบใหม่) จากการออกแบบร่วมกันระหว่าง
นักวิจัย และสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพกระยาสารทลาวเวียง

15 
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์อาหารพื้นถ่ินของชาติพันธ์ุ ลาวเวียง เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา (ดร.วชิรญา เหลยีวตระกูล) บรรจภุัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
ของกลุ่ม ชาติพันธ์ุลาวเวียงที่พัฒนาได้ ตัวช้ีวัด : 1 บรรจภุณัฑ ์
  
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างแบรนดผ์ลติภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชน 
(ผศ. บุญส่ง  วงษ์ฤทธ์ิ) การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด : เอกลักษณ์แบรนด์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชน (ดร.ปัชฌา  ตรมีงคล  ) ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน   
ตัวช้ีวัด : 1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กจิกรรมที ่5 การสร้างแบรนด์ผลติภณัฑ์ท้องถิน่ เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
ชุมชน (ผศ. บุญส่ง  วงษ์ฤทธิ์) 

การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ออกแบบร่วมกัน เพื่อให้ได้ซึ่งตราสินค้าที่เหมาะสม
กับชุมชนของตนเอง และน�าไปทดสอบตลาด จนได้ตราสินค้าที่ออกแบบอย่าง

เป็นรูปธรรมต่อสาธารณชน 

15 
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์อาหารพื้นถ่ินของชาติพันธ์ุ ลาวเวียง เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา (ดร.วชิรญา เหลยีวตระกูล) บรรจภุัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
ของกลุ่ม ชาติพันธ์ุลาวเวียงที่พัฒนาได้ ตัวช้ีวัด : 1 บรรจภุณัฑ ์
  
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างแบรนดผ์ลติภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชน 
(ผศ. บุญส่ง  วงษ์ฤทธ์ิ) การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด : เอกลักษณ์แบรนด์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชน (ดร.ปัชฌา  ตรมีงคล  ) ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน   
ตัวช้ีวัด : 1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

15 
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์อาหารพื้นถ่ินของชาติพันธ์ุ ลาวเวียง เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา (ดร.วชิรญา เหลยีวตระกูล) บรรจภุัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
ของกลุ่ม ชาติพันธ์ุลาวเวียงที่พัฒนาได้ ตัวช้ีวัด : 1 บรรจภุณัฑ ์
  
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างแบรนดผ์ลติภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชน 
(ผศ. บุญส่ง  วงษ์ฤทธ์ิ) การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด : เอกลักษณ์แบรนด์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชน (ดร.ปัชฌา  ตรมีงคล  ) ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน   
ตัวช้ีวัด : 1 ระบบ 
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กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน (ดร.ปัชฌา  ตรีมงคล) 
 ได้ระบบฐานข้อมูล 3 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านการสร้าง
ความรู้ และ 3) ด้านความพึงพอใจของการใช้ระบบฐานข้อมูล ซี่งผู้ใช้ระบบ
สามารถรวบรวมข้อมูลในชุมชน และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ด้วยตนเองได้ รวมทั้งเพิ่มเติมในเรื่องการบ�ารุงรักษา และการดูแลให้ระบบ

ฐานข้อมูลของการท่องเที่ยวโดยชุมชนสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา 

กิจกรรมที่ 7 การพัฒนารายการโทรทัศน์ออนไลน์เพ่ือส่งเสริม
วฒันธรรมชาตพัินธุล์าวเวียง ดอนคา ชาแนล (ว่าทีร้่อยเอกพลปชา มณรตันชยั) 
 ชุมชนได้รับความรู้ ในการเผยแพร่โดยผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน 
ยูทูป โดยใช้ชื่อช่อง ดอนคาชาแนล ผ่านกระบวนการตัดต่อ เรียบเรียง และ
ได้เริ่มท�าการทยอยอัปโหลดวีดีทัศน์กิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นสู่ช่อง ดอนคาชาแนล 

เพื่อท�าการเผยแพร่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนชาติพันธุ์ลาวเวียง

15 
 
กิจกรรมที่ 4 การพัฒนาบรรจุภณัฑ์อาหารพื้นถ่ินของชาติพันธ์ุ ลาวเวียง เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวของชุมชนดอนคา (ดร.วชิรญา เหลยีวตระกูล) บรรจภุัณฑ์อาหารพื้นถิ่น
ของกลุ่ม ชาติพันธ์ุลาวเวียงที่พัฒนาได้ ตัวช้ีวัด : 1 บรรจภุณัฑ ์
  
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 5 การสร้างแบรนดผ์ลติภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวชุมชน 
(ผศ. บุญส่ง  วงษ์ฤทธ์ิ) การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
ตัวช้ีวัด : เอกลักษณ์แบรนด์ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของชุมชน (ดร.ปัชฌา  ตรมีงคล  ) ระบบฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชน   
ตัวช้ีวัด : 1 ระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 8 การศึกษาภาษาท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ ลาวเวียง 
ชุมชนดอนคา (อาจารย์จฬุารตัน์  ชยัพทิกัษ์) 

ได้องค์ความรู้เกีย่วกับระบบ เสียง ค�า ความหมาย ของภาษาลาวเวยีง 
สามารถน�าไปเผยแพร่ เพ่ือกระตุน้ชมุชนให้ภาคภมูใิจในภาษาลาวของตน 
ตามแนวทางภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาสากล
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กจิกรรมท่ี 9 เรือ่งเล่ามรดกภมูปัิญญาท้องถิน่ เพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว
เชงิวฒันธรรมวถิชีวีติชาตพินัธุล์าวเวยีง ชมุชนดอนคา (อาจารย์วรรษา พรหมศลิป์) 

ได้รวบรวมเรื่องเล่าภูมิปัญญาที่สืบเนื่องจากประเพณีส�าคัญในชุมชน 
ได้แก่ บุญข้าวจี่เดือน 3 บุญบั้งไฟเดือน 6 และบุญสารทเดือน 10

กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต
ทางการประมงของชาติพันธุ์ลาวเวียง (ดร.ยุพิน พูนดี) 

ได้แหล่งเรียนรู้เครื่องมือประมงแห่งใหม่ในพื้นที่ต�าบลดอนคา เพื่อ
หนุนเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนได้     

กิจกรรมท่ี 11 รูปแบบการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนลาวเวียง  ดอนคา 
(อาจารย์ณัฐกฤตา รักใหม่) 
 ได้รวบร่วมจัดเก็บองค์ความรู ้เชิงวัฒนธรรมวิถีชาติพันธุ ์ลาวเวียง
ชุมชนดอนคา เกิดรูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบ
มีส่วนร่วมของชมุชนลาวเวยีง ดอนคา สามารถเป็นกระบวนทศัน์และทศิทางใหม่
เพือ่สรรค์สร้างกจิกรรม สนิค้าหรอืบริการอย่างสร้างสรรค์ สามารถน�าเสนอแก่
นกัท่องเทีย่วได้ ซึง่นักท่องเท่ียวเองมีส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเรยีนรู ้ในขณะ
เดียวกันก็เป็นเครื่องมือที่จะช่วยเน้นย�้า ในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติของชุมชน จนเกิดการเสริมสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
และยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นท่ีดึงดูด
ของนกัท่องเทีย่วให้มาท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งและชมุชนมคีวามยัง่ยนืตลอดไป
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การออกแบบสัญลักษณ์ที่พักในชุมชน โดยการเสวนากลุ่มย่อย

รูปแบบการท่องเที่ยวโดยภาพรวมครอบคลุมทุกกิจกรรม

17 
 
กิจกรรมที่ 10 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตทางการประมง 
ของชาติพันธ์ุลาวเวียง (ดร.ยุพิน พูนดี) ข้อมูลพื้นฐานทางวัฒนธรรมเครื่องมือ 
ทางการประมงพื้นบ้าน  ตัวช้ีวัด : พิพิธภัณฑ์การประมงพ้ืนบ้าน 1 แหล่ง  

 

 

 

 
กิจกรรมที่ 11 รูปแบบการจดัการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนลาวเวียง  ดอนคา (อาจารยณ์ัฐกฤตา  รักใหม่) แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม ตัวช้ีวัด : 1 แหล่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการท่องเที่ยวโดยภาพรวมครอบคลมุทุกกิจกรรม 

 
แผนที่ท่องเที่ยว



โปรแกรมท่องเที่ยว
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แผนที่ท่องเที่ยว(ต่อ)



โปรแกรมท่องเที่ยว

20

21 
 

กิจกรรมคืนข้อมลูสูชุ่มชน  7 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนของพ่อ 
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21 
 

กิจกรรมคืนข้อมลูสูชุ่มชน  7 กุมภำพันธ์ 2563  
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนของพ่อ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ทั้ง 11 กิจกรรม

เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) กิจกรรม

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. การทบทวนหลังการปฏิบัติ
   (After Action Review-AAR)

√           

2. การเสวนา (Dialogue) √ √ √ √ √   √ √ √ √

3. การเรียนรู้โดยวิธีการปฏิบัติ 
   (Action Learning)

  √ √ √       

4. การสอนงาน (Coaching)          √ √

5. พี่เลี้ยง (Mentoring)  √          

6. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา   
   (Lesson Learned)

√           

7. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง   
   (Storytelling)

 √          

8. การศึกษาดูงาน (Study tour)  √ √ √ √     √ √

9. เวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้  
   (Knowledge Forum)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10. แหล่งผู้รู้ในองค์กร 
     (Center of Excellence-CoE)

      √ √  √

11. ฐานความรู้ (Knowledge Bases)      √ √     

12. Intranet, Web      √ √     

13. สภากาแฟ (Knowledge Café) √ √         √

14. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
     (Best Practice)

         √  

15. เพื่อนช่วยเพื่อน (peer assist)  √          

22
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22 
 

จากผลการศึกษาได้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ น าผลการจัดการความรู้การ
ท่องเที่ยว ให้มีศักยภาพที่จะส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
ยั่งยืนและสมดุล และได้รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาติพันธ์ุ ลาวเวียงชุมชนดอนคา ให้เป็นระบบ จะเห็นได้จากผลผลติ
โครงการ ดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ทางคณะนักวิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามหลักพีดีซีเอ (วางแผน ปฏิบัติ 

ตรวจสอบ และด าเนินการให้เหมาะสม) แบบมีส่วนร่วม ได้องค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management, KM) ซึ่งก็คือ การรวบรวม สร้าง  จัดระเบียบ 
แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรหรือชุมชน โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล
ไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญา รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการน าไปใช้
และเกิดการเรียนรู้ภายในชุมชนโดยในวันที่ 7 กพ 2563 ได้มีกิจกรรมคืนข้อมูล
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 ทางคณะนักวิจัยได้ด�าเนินการวิจัยตามหลักพีดีซีเอ (วางแผน ปฏิบัติ 
ตรวจสอบ และด�าเนินการให้เหมาะสม) แบบมีส่วนร่วม ได้องค์ความรู้
ในการจดัการความรู ้(Knowledge Management, KM) ซ่ึงกคื็อ การรวบรวม 
สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กรหรือชุมชน
โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ และปัญญา 
รวมทัง้เพือ่ประโยชน์ในการน�าไปใช้และเกิดการเรยีนรู้ภายในชมุชนโดยในวนัที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีกิจกรรมคืนข้อมูลงานวิจัยสู่ชุมชน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จาก ภาคีเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นายกอบต.ผู้ประกอบการ
โอทอป ผู้สนใจการท่องเที่ยว จาก 4 ชมุชน คือ ชมุชนดอนคา ชุมชนสามเรอืน 
ชุมชนภูเขาทอง และชุมชนบ้านกุ่ม 

 กล่าวได้ว่าปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ (key success factors) ในงานวจิยั
ครั้งนี้ คือ ได้เลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกต้อง ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทีมวิจัย
มีความมุ่งมั่น มีองค์ความรู้ตรงสาขาที่ท�า มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่ และ
ยังมีผู ้น�าทางที่ดี เป็นที่เคารพนับถือในชุมชน ถึงแม้เราจะได้งบประมาณ
ค่อนข้างจ�ากัด ทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยมี
ระบบประเมิน ติดตามผลเป็นระยะ ที่ส�าคัญทาง อบต. ดอนคา อ.อู่ทอง 
จ.สพุรรณบรุ ีได้มแีผนงานผลกัดนัเรือ่งการท่องเทีย่ว สอดคล้องและมส่ีวนร่วม
กบัโครงการวจิยั ท�าให้พฒันาไปสูก่ารเป็นแหล่งท่องเทีย่วได้อย่างยัง่ยนืและสมดุล

 จากการสังเกตโดยภาพรวม ชุมชนมีความกระตือรือร ้น และ 
กล้าแสดงออกเพิม่ข้ึน อาจเน่ืองจากได้มคีวามคุน้เคย และไว้ใจทมีนกัวจิยั ทัง้น้ี
หวัหน้าโครงการ และทีมประเมนิหรือนกัวจิยัได้ลงพ้ืนทีก่นัเป็นระยะ อย่างต่อเนือ่ง
ที่ส�าคัญผลผลิตที่ได้หลังจากการวิจัยนั้น ได้เกิดขึ้น ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่ได้มี 
เช่น องค์ความรู้เรื่องลายผ้า จากบรรพ-บุรุษรุ่นสู่รุ่น การท�าเส้นทางท่องเที่ยว 
นักวิจัยมาท�าให้เป็นระบบ เชื่อมโยงกับเทศกาลวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น

คณะนักวิจัยขอขอบคุณส�านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัย
และชาวชุมชนดอนคาที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวิจัยในครั้งนี้
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