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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
คลองแดนมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน1และ 2) เพ่ือศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้
ข้อมูล.ได้แก.่ผู้น าชุมชน.5.คน.ตัวแทนชาวบ้าน.5.คน.ปราชญ์ชุมชน.1.คน.และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านการท่องเที่ยว.1.คน.โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง.(Purposive.Sampling).เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย.ได้แก่.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง.(Semi-structure.Interview.form).เพ่ือศึกษาข้อมูล
เชิงลึกเก่ียวกับบริบทประเพณีพ้ืนบ้าน.และการฟื้นฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน  

ผลของการศึกษาวิจัย .พบว่า.การฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน .ได้แก่.ประเพณี
ขันหมากปฐม.ซึ่งเป็นประเพณีการแต่งงานพ้ืนบ้านที่หายไปจากชุมชนคลองแดนกว่า.60.ปี.ซึ่งจุดเริ่มต้นของ
การฟ้ืนฟูประเพณีสืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชน
ฟ้ืนฟูประเพณีที่สูญหายไปของชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณในการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของ
ชุมชน ทั้งนี้ประเพณีขันหมากปฐม ชุมชนได้พบร่องรอยของประเพณีดังกล่าวว่าเป็นประเพณีพ้ืนบ้านของ
ชุมชนคลองแดน โดยมีหลักฐานมาจากภาพถ่ายในอดีตของคนรุ่นเก่าที่อาศัยอยู่ในชุมชน ค าบอกเล่าที่
สอดคล้องกับหลักฐานที่พบ รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีความรู้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพิธีกรรมของประเพณี
ขันหมากปฐม1ทั้งนี้ประเพณีขันหมากปฐมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของพิธีกรรม
และสิ่งที่ของที่น ามาใช้ประกอบในพิธี  โดยให้เหตุผลในการเลือกฟ้ืนฟูประเพณีขันหมากปฐมมี  ดังนี้ 
1) เป็นประเพณีพ้ืนบ้านที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 2) เป็นประเพณีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความ
สามัคคีของคนในชุมชน 3) เป็นประเพณีอ้างอิงกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาล และ 4) เป็นการพลิกฟ้ืนการ
ท าบายศรีแบบโบราณของชุมชนคลองแดน นอกจากนี้ชุมชนมีแนวทางการใช้ประเพณีขันหมากปฐมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดนอยู่  2 แนวทาง ได้แก่ 1) แนวทางการร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ และ 2) การท างานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
ค าส าคัญ: ประเพณีขันหมากปฐม, การฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้าน, ชุมชนคลองแดน 
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Abstract 
The study of traditional restoration to promote Community Based Tourism of 

Klong Dan Community, Songkhla Province aims to 1) study the restoration of the local 
tradition of Klong Dan community, and 2) study the guidelines to promote cultural 
tourism of Klong Dan community. The population and the sample groups/informants 
which consisted of 5 community leaders, a community philosopher, and a tourism 
organization representative were selected by the Purposive Sampling. In order to study 
in-depth information about local traditions and tradition restoration of Klong Dan 
community, the Semi-structure Interview form was applied.  

The study revealed that local traditions restoration of Klong Dan community is 
the restoration of the Khanmhak Pathom tradition which is a tradition that has 
disappeared from the community for over 60 years. The restoration process started 
when the Department of Cultural Promotion launched a project to encourage people in 
the communities to restore the lost traditions of the community by supporting the 
budget for the restoration of community local traditions. The community has found 
traces of the said tradition that is a local tradition of Klong Dan community with 
evidences from old photographs of older people living in the community, hearsay in 
accordance with the evidence found Including community philosopher who have 
knowledge and wisdom about the rituals of the Khanmhak Pathom tradition. The 
Khanmhak Pathom is an ancient tradition that is interesting in both the ritual and the 
things used in the ceremony. The reasons for choosing to restore Khanmhak Pathom 
tradition are as follows: 1) It is a local tradition that promote Buddhism. 2) It can build 
relationship and create unity of people in the community. 3) It is a tradition according to 
the story in the Buddhist era, and 4) it is the revival of the ancient style of Bai Sri (a 
pedestal tray decorated with banana leave and flowers) of the Klong Dan community. In 
addition, the community has two guidelines for using the Khanmhak Pathom tradition to 
promote cultural tourism in the Klong Dan community, 1) guideline for cooperation with 
government rectors, and 2) working with tourism operators.  
Keywords:  Khanmak Pathom tradition, Local tradition restoration, Klong Dan community 

 
บทน า  
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน1(Community1Based1Tourism)1ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยว
ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน” โดยมีรูปแบบการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว .มีการก าหนดทิศทางและจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน 
ท าให้ชุมชนมีบทบาทมีความเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการจัดการดูแลการท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
แก่ผู้มาเยือน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
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แห่งชาติ1ฉบับที่121พ.ศ.2560-25641ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2561) 
 ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนต่าง .ๆ.เป็นปัจจัยส าคัญที่
ผลักดันให้ชุมชนท่องเที่ยวต่าง.ๆ.สามารถสามารถสร้างความประทับใจ.และมอบประสบการณ์.การท่องเที่ยวที่
ลึกซึ้งให้กับนักท่องเที่ยว.โดยพบว่าในปี.พ.ศ.2561.มีชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กว่า.400.ชุมชน (ปรัชญากรณ์.ไชยคช.และคณะ,.2561) โดยทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนต่าง .ๆ 
แบ่งออกเป็น.3.ประเภทหลัก.ได้แก่.ทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรด้านวัฒนธรรม .ประเพณี.และ
ทรัพยากรด้านวิถีชีวิต ซึ่งมีชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มีความโดดเด่นและมีชื่อเสียง
หลายชุมชน เช่น 1) ชุมชนบ้านจ่าโบ่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่โดดเด่นเรื่องของวัฒนธรรมชาวชาติพันธุ์ลาหู่
และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 2) วีถีและวัฒนธรรมชาวอีสานของชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา หรือ
3) ชุมชนคลองแดน จังหวัดสงขลา ที่มีความโดดเด่นในวิถีและวัฒนธรรมของชุมชนริมคลองมาใช้ในการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิด “ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน” 
 ชุมชนคลองแดน.นับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ชุมชนคลองแดนยังได้รับรางวัล.“กินรีทอง”.จากการ
ประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย.ครั้งที.่11.ประจ าปี.2560.ประเภทองค์กร.สนับสนุนและส่งเสริม
การท่องเที่ยว สาขาภาคเอกชนยอดเยี่ยม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,.2560) โดยการน าเอาเอกลักษณ์
ของชุมชนมาใช้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี.อาทิ.การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
พ้ืนถิ่นของชุมชน กิจกรรมตลาดน้ าคลองแดน ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน.รวมถึงการส่งเสริมประเพณี
ท้องถิ่นต่าง.ๆ.ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนคลองแดนได้เป็นอย่างดี 
 จากข้อมูลข้างต้น.คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจและเล็งเห็นความส าคัญที่จะศึกษาการฟ้ืนฟูประเพณี
พ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดนกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนคลองแดน ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชนคลองแดน ตลอดจนเพ่ือเป็นแนวทางให้
ชุมชนท่องเที่ยวอ่ืน ๆ ที่สนใจน าไปปรับใช้และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน 
  2. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
1. วัฒนธรรม และประเพณี 
  1.1 ความหมายของวัฒนธรรม 
  วัฒนธรรม.(Culture).ได้มีการให้ค าจ ากัดความ และความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมไว้อย่าง
หลากหลาย.ตามมุมมองของการศึกษาเก่ียวกับวัฒนธรรม.เช่น.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.(2559).ได้อธิบายว่า
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ.พ.ศ.2553 วัฒนธรรม.หมายถึง.การวิถีการด าเนินชีวิต.ความคิด 
ความเชื่อ.ค่านิยม.จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์สั่งสม 
ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งด้านจิตใจและวัตถุ
อย่างสันติสุขและยั่งยืน.หรือรุจน์.หาเรือนทรง.(ม.ป.ป).ได้อธิบายว่า.วัฒนธรรม.คือ.ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์
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สร้างข้ึน จากกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้แก่ การรู้จักคิด รู้จักใช้ รู้จักถ่ายทอด ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญ
ที่ท าให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์เพราะว่าสิ่งที่สัตว์กระท าถือว่าเป็นสัญชาตญาณ.มิใช่การเรียนรู้ 
  ดังนั้นความหมายของวัฒนธรรมสามารถกล่าวโดยสรุป คือ เป็นมรดกทางสังคมที่ผ่านการเรียนรู้1
ปรับปรุงจากการด าเนินชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม และภูมิปัญญาต่าง ๆ และถ่ายทอดสู่สมาชิกของสังคม 
  1.2 ความหมายของประเพณี 
  ประเพณี .(Tradition).นั้นได้มีการศึกษา .และให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับประเพณีไว้อย่าง
หลากหลาย.เช่น.พระยาอนุมานราชธน (2514) ได้อธิบายความหมายของประเพณีไว้ว่า .ประเพณี.คือ 
ความประพฤติที่ชนหมู่หนึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน  และสืบต่อกันมานาน 
หรือบรรเทิง.พาพิจิตร.(2532) ได้อธิบายความหมายเกี่ยวกับประเพณีว่าเป็นกิจกรรมที่มีการปฏิบัติ
สืบเนื่องกันมาเป็นเอกลักษณ์และมีความส าคัญต่อสังคม เช่น ภาษาการแต่งกาย วัฒนธรรม ศาสนา 
ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ.ฯลฯ.อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้อชาติต่าง .ๆ 
กลายเป็นประเพณีประจ าชาติและถ่ายทอดกันมาโดยล าดับ 
  ดังนั้นความหมายของประเพณีสามารถกล่าวโดยสรุป.คือ.เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มคนแสดงออก.และ
ยึดถือเป็นแบบแผน.และเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้น  ๆ 
 1.3 ประเภทของประเพณี 
  บรรเทิง พาพิจิตร.(2532).ได้จ าแนกประเพณีออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่ 
  1).จารีตประเพณี.(Custom).คือ.ประเพณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมและจรรยา ของสังคมมี
คุณค่าต่อบุคคลในสังคมนั้น.ๆ.ใครฝ่าฝืนหรือเมินเฉย.ถือว่าเป็นการละเมิดกฎของสังคม.ผิดประเพณีของ
สังคม.และถือเป็นความผิดที่มีโทษ.อาท.ิประเพณีการแต่งงาน.เป็นต้น 
  2) ขนบประเพณี.(Ethnocentrism).คือ.ประเพณีที่วางเป็นระเบียบไว้.ทั้งโดยตรง.หรือโดยอ้อม 
ก็ตาม.ตัวอย่างเช่น.ขนบประเพณีโดยตรง.อาท.ิเขียนเป็นกฎหรือระเบียบ.ให้กระท าร่วมกัน.มีข้ออ้างอิงเป็น
ตัวบทกฎเกณฑ์โดยอ้อมหรือโดยปริยาย.คือ.รู้กันเอง.ถือสืบ.ๆ.กันมา.คนในถิ่นนั้น.ปฏิบัติกันอย่างนั้น.ๆ 
เช่น.ประเพณีท าบุญเลี้ยงพระของไทย.เป็นต้น 
  3) ธรรมเนียมประเพณี.(Tradition).คือ เรื่องเกี่ยวกับธรรมดาของคนทั่วไป.ไม่ถือเอาผิดเอาถูก 
ไม่มีการลงโทษ.เหมือนจารีตประเพณี.ไม่มีระเบียบเคร่งครัดเหมือนขนบประเพณี .ผู้ท าผิดประเพณีนี้ 
ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหาย.เพียงแต่ถือว่าผู้ผิดประเพณีเป็นผู้ไร้การศึกษา.ขาดคุณสมบัติผู้ดี.อาทิ.การแต่งกาย 
ไม่ถูกกาลเทศะ.การยืน.การเดิน.การนั่ง.การนอน.อันไม่เหมาะสม.เป็นต้น 
2การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม . 
  2.1 ความหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548).การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.หมายถึง.การเดินทางของผู้คน.หรือกลุ่มคน
จากสถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่น.เพ่ือชื่นชมกับเอกลักษณ์.ความงดงามทางวัฒนธรรม.ของกลุ่มชนอ่ืน 
ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน.เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพ.ความรู้ความเข้าใจ.และความซาบซึ้ง
ตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น .ๆ.อีกทั้งต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคล.วัฒนธรรม.และ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด.ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ่น.ผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์
จากการท่องเที่ยวในด้านการสร้างรายได้และการจ้างงาน .อันน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เช่นเดียวกับประพัทธ์ชัย.ไชยนอก.(2553).ได้อธิบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.คือ.การเดินทางออกจากที่
อยู่อาศัยไปยังท้องถิ่นอ่ืน.เพ่ือท่องเที่ยวเรียนรู้.หาประสบการณ์.และชื่นชมกับเอกลักษณ์.และวัฒนธรรมใน
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ด้านศิลปะ.สถาปัตยกรรม.โบราณสถาน.โบราณวัตถุ.เรื่องราวทางประวัติศาสตร์.รูปแบบวิถีชีวิต.ภาษา 
การแต่งกาย.การบริโภค.ความเชื่อ.ศาสนา.จารีตประเพณี 
  กล่าวโดยสรุป.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.คือ.การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง.ๆ.เพ่ือหา
ประสบการณ์.เรียนรู้.และชื่นชมเอกลักษณ์.และความงดงามของวัฒนธรรมของสังคมอ่ืน .ๆ.ทั้งนี้การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.จะต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกัน 
  2.2 รูปแบบและหลักการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  บุญเลิศ.จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้อธิบายถึงหลักการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม .ซึ่งประกอบด้วย 
หลักการ 4 ประการ ดังนี้  
  1).เป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญ .คุณค่าของประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว .เพ่ือเป็นข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในการเพ่ิมคุณค่า
ของประสบการณ์ในการเข้าชม.ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
  2).เป็นการท่องเที่ยวที่ปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรัก.หวงแหนรักษา
ดึงชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนด้วย.และได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจ้างงาน การบริการน าเที่ยว การให้การขนส่ง การให้บริการที่พัก 
การขายสินค้าที่ระลึก 
  3).เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว .เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมและ
ได้รับความเพลิดเพลิน.พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 
  4).เป็นการท่องเที่ยวที่มีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบ้าน .หรือของชุมชนอ่ืน.รวมทั้งเคารพใน
วัฒนธรรม.ศักดิ์ศร.ีและผู้คน 
3. การการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.(2550).ได้อธิบายหลักการการด าเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น.5.องค์ประกอบส าคัญดังนี้ 
  3.1.เร่งพัฒนา บูรณะ ฟ้ืนฟูมรดก และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทั้งในเขตเมือง และนอกเมือง
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่ สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวโดยส่งเสริมบทบาทเอกชน
ร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ใน สภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง 
  3.2.เพ่ิมความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง .ๆ.ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ.รวมทัง้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวมากขึ้น .ทั้งในรูปแบบการจัดสหกรณ์.การท่องเที่ยว
และการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  3.3.เพ่ิมมาตรการอ านวยความสะดวก.สร้างความปลอดภัยและป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยว
รวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวอย่างจริงจัง 
  3.4.เร่งฟ้ืนฟูความร่วมมือกับท้องถิ่นอื่น.ๆ.โดยรอบ.ทั้งทางด้านการตลาด.การลงทุน.และการขจัด
อุปสรรคในการท่องเที่ยว 
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  3.5.บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โดยสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
กับธุรกิจชุมชน.ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว .รวมทั้งการโฆษณา.ประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1..ประชากร.และกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล .ได้แก่.ผู้น าชุมชน.5.คน.ตัวแทนชาวบ้าน.5.คน 
ปราชญ์ชุมชน.1.คน.และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว .1.คน.โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
  2..เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล.คือ.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure 
Interview) เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับบริบททางวัฒนธรรมและประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน 

3..การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์ .เพ่ือรวบรวมข้อมูลเชิงลึก .เกี่ยวกับบริบทของ
วัฒนธรรม.และประเพณีพ้ืนถิ่น.กระบวนการการฟ้ืนฟ ูนอกจากนั้นการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือร่วมก าหนด
แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม.รวมถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคต่าง.ๆ.ในการด าเนินงาน
ของชุมชน 

4..น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารและข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์ .มาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล.คัดกรองข้อมูลและจัดแยกเป็นประเด็นต่าง.ๆ.วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ตามประเด็นที่ค้นพบ (Topic) แล้วน ามาพรรณนาเชิงอุปนัย (Inductive) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการศึกษาการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนคลองแดน สามารถอธิบายผลได้ ดังนี้ 
1. การฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชุมชนคลองแดน 

ชุมชนคลองแดนเป็นชุมชนที่ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง .เป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ าในพ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา.จนกระทั่งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม .การขนส่งทางบก.จึงท า
ให้ชุมชนแห่งนี้ถูกทิ้งร้างเนื่องจากผู้คนอพยพและย้ายถิ่นฐานออกจากชุมชนไปท างานในเมือง  อย่างไรก็
ตามได้มีการรื้อฟ้ืนด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนด้วยการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด ชุมชนวิถีพุทธคลอง
แดน1โดยมีตลาดน้ าเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชน .จนส่งผลให้คลองแดนกลับมามีชีวิตชีวา
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา .นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังน าไปสู่การฟ้ืนฟู
ประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนคลองแดน ได้แก่ ประเพณีขันหมากปฐม ซึ่งเป็นประเพณีการแต่งงานพ้ืนบ้านที่
หายไปจากชุมชนคลองแดนกว่า .60.ปี.ซึ่งจุดเริ่มต้นของการฟ้ืนฟูประเพณีสืบเนื่องมาจากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม1มีโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชนฟ้ืนฟูประเพณีที่สูญหายไปของชุมชน .โดยการ
สนับสนุนงบประมาณในการฟื้นฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชน.ซึ่งขั้นตอนการฟ้ืนฟูของชุมชนเริ่มจากชุมชน
ร่วมพิจารณาคัดเลือกประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชนที่สูญหายไป โดยประเพณีขันหมากปฐม1เป็นประเพณี
พ้ืนบ้านที่ได้รับการเห็นชอบจากชุมชนให้เข้าร่วมโครงการฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม.ทั้งนี้ประเพณีขันหมากปฐม.ชุมชนได้พบร่องรอยของประเพณีดังกล่าวว่าเป็นประเพณีพ้ืนบ้าน
ของชุมชนคลองแดน.โดยมีหลักฐานมาจากภาพถ่ายในอดีตของคนรุ่นเก่าที่อาศัยอยู่ในชุมชน .ค าบอกเล่าที่
สอดคล้องกับหลักฐานที่พบ.รวมถึงปราชญ์ชาวบ้าน.(อดีตมหาดเล็ก).ที่มีความรู้.ภูมิปัญญาเกี่ยวกับพิธีกรรม
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ของขันหมากปฐม.ทั้งนี้ประเพณีขันหมากปฐมเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีความน่าสนใจทั้งในเรื่องของพิธีกรรม
ตั้งแต่การจัดเตรียมขันหมากไปจนถึงถึงพิธีกรรมทางศาสนาในงานแต่งงาน .และสิ่งที่ของที่น ามาใช้
ประกอบในพิธี.โดยให้เหตุผลในการเลือกฟ้ืนฟูประเพณีขันหมากปฐมมีดังนี้ 

1) เป็นประเพณีพ้ืนบ้านที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
2) เป็นประเพณีที่สามารถสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีของคนในชุมชน 
3) เป็นประเพณีอ้างอิงกับเรื่องราวในสมัยพุทธกาล 
4) เป็นการพลิกฟ้ืนการท าบายศรีแบบโบราณของชุมชนคลองแดน  

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยประเพณีพื้นบ้าน 
 จากการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับแกนน าชุมชนเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนด้วยประเพณีพ้ืนบ้าน.ซึ่งจากผลการประชุมชุมชนคลองแดนมีแนวคิดจะ
ใช้ประเพณีขันหมากปฐมเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนคลองแดน .โดยปัจจุบันมี 
การก าหนดวันที่ชัดเจนเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ .โดยประเพณีขันหมากปฐม.จะจัดขึ้น
ในวันอาทิตย์ที่ .2.เดือนพฤษภาคมของทุกปี .นอกจากนี้ชุมชนมีแนวทางการใช้ประเพณีขันหมากปฐม 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดนอยู่.2.แนวทาง.ได้แก่.1).แนวทางการร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ .สืบเนื่องจากประเพณีขันหมากปฐมนั้น .แรกเริ่มเดิมทีเป็นการฟ้ืนฟูตามนโยบาย .และ
โครงการของกระทรวงวัฒนธรรมที่มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนต่าง .ๆ.ฟ้ืนฟูประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชน .อย่างไร 
ก็ตามชุมชนเห็นพ้องกันว่าควรสืบทอดประเพณีนี้ต่อไป .เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของประเพณีพ้ืนบ้านของ
ชุมชนคลองแดน .และอีกนัยยะหนึ่งคือชุมชนต้องการให้ประเพณีของขันหมากปฐมเป็นการร่วมท าบุญ
ให้กับวัดคลองแดน .ในปัจจุบันชุมชนคลองแดนได้ร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดสงขลาในการส่งเสริมให้
ประเพณีขันหมากปฐมเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา .โดยในปี .พ.ศ.2563.ประเพณี
ขันหมากปฐมได้ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา.2).การท างานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยว .ชุมชนมีแนวคิดที่จะท างานร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว .แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เข้าใจประเพณี.วัฒนธรรม.และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน .เนื่องจาก
ชุมชนมองว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากผู้ประกอบการนั้น .ต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่อง
ของประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชน .นอกจากนี้ชุมชนยังมุ่งหวังให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในประเพณี
ขันหมากปฐม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การฟ้ืนฟูประเพณีขันหมากปฐม.ซึ่งเป็นประเพณีการแต่งงานแบบโบราณจากการสนับสนุนจาก
กระทรวงวัฒนธรรม.และถือเป็นประเพณีพ้ืนบ้านที่สามารถน าประโยชน์มาสู่ชุมชนคลองแดนได้หลายด้าน 
เช่น.การท านุบ ารุงศาสนา หรือการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน.นอกจากนี้ยังส่งผลต่อการพลิกฟ้ืน
การท าบายศรีแบบโบราณของชุมชนคลองแดนขึ้นมาพร้อมกันด้วย .ซึ่งประเพณีพ้ืนบ้านนี้ได้สะท้อนถึง
เอกลักษณ์.และวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนคลองแดน.รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนผ่าน
การมีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีขันหมากปฐม .ซึ่งสอดคล้องกับอ าพร.ปวงรังสี.(2551).ศึกษาเรื่อง
กระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม.กรณีศึกษา.ประเพณีแข่งเรือชุมชนบ้านดอนไชย.ต าบลกลางเวียง 
อ าเภอเวียงสา.จังหวัดน่าน.พบว่า.ประเพณีการแข่งเรือมีมานานไม่น้อยกว่า .300.ปี.ซึ่งในอดีตเรือเป็น
พาหนะในการขนส่งคณะศรัทธาของหมู่บ้านที่มี พ้ืนที่อยู่บริเวณล าน้ าน่านเข้าร่วม “งานบุญสลากภัทร” 
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หรือ.“ตานก๋วยสลาก”.ช่วงเทศกาลออกพรรษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา.ชาวบ้านก็จะรวมตัวกันเพ่ือ
ร่วมแข่งขันเรือ.เป้าหมายของการแข่งเรือนั้นเพ่ือความสนุกสนาน.สร้างความสามัคคีกันในชุมชน.อีกทั้งถือ
เป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน .นอกจากนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
คลองแดน สามารถสรุปผลได้.2.แนวทาง.ได้แก่.1).การด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม
และประชาสัมพันธ์อย่างไรก็ดีประเพณีปฐมได้ถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
สงขลา.ตามปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา .2).การร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในการ
ประชาสัมพันธ์ประเพณีขันหมากปฐมเป็ฯส่วนหนึ่งของโปรแกรมท่องเที่ยว .อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการ
จะต้องเข้าใจประเพณ.ีวัฒนธรรม.และมีประสบการณ์เก่ียวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน.เนื่องจากชุมชนมอง
ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากผู้ประกอบการนั้น .ต้องเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในเรื่องของ
ประเพณีพ้ืนบ้านของชุมชน .นอกจากนี้ชุมชนยังมุ่งหวังให้กลุ่มนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในประเพณี
ขันหมากปฐม.ซึ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้สอดคล้องกับ หลักการการด าเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.(2550).ได้แก่.1) เร่งพัฒนา.บูรณะ.ฟ้ืนฟูมรดก.และสินทรัพย์
ทางวัฒนธรรม.ทั้งในเขตเมือง.และนอกเมือง.เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวใหม่.สร้างแหล่งจับจ่ายซื้อสินค้าของ
นักท่องเที่ยว.โดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ใน
สภาพเดิมอย่างต่อเนื่อง.และ.2) บริหารการท่องเที่ยวโดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก.โดยสร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับธุรกิจชุมชน.ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว .รวมทั้งการโฆษณา 
ประชาสัมพันธ์.การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยการฟื้นฟูประเพณีพ้ืนบ้านกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม.ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพ่ิมเติมในประเด็นศักยภาพของการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม.และการพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคลองแดน
รวมถึงการศึกษาผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคลองแดน 
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