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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวตลาดสี่ชนเผ่า.อําเภอสําโรงทาบ.จังหวัด
สุรินทร์.และนําข้อมูลที่ได้มาสร้างแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ .จีน 
กูย.ลาว.เขมร.ที่อาศัยอยู่รวมกันในบริเวณนี้.ซึ่งอดีตเป็นจุดศูนย์รวมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทาง
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ .และเพ่ือไม่ให้วิถีชีวิตนี้สูญหายไป .เทศบาลและประชาชนอําเภอ 
สําโรงทาบ.จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเทศกาล.“ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่าไทย ไชน่าทาวน์ กูย ลาว 
ขะแมร์”.ณ.ตลาดสี่ชนเผ่า.ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี.และเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกเย็น 
วันเสาร์เพ่ือนําเสนอวิถีชีวิต.ภูมิปัญญา.สัมมาชีพ.การแต่งกาย.อาหาร.การแสดงประจําถิ่น.และที่อยู่อาศัย
ดั่งเดิม.ผ่านการจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น.ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน 
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มีผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานมากมาย .เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น 
มาใช้งานบนสมาร์ทโฟน .แทบเล็ต .หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ .ดังนั้น .การใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริม 
การท่องเที่ยว.จึงมีประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวและช่วยตัดสินใจวาง
แผนการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
อีกด้วย 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้, ประเพณีวัฒนธรรม, ตลาดสี่ชนเผ่าไทย, แอพพลิเคชั่น 
 
Abstract 

This article is an exploratory primary study in the four tribal market areas. 
Samrong Thap Municipality Surin Province, which is the historical trade center point of 
the Chinese, Kui, Lao, Khmer ethnic groups and to preserve the original way of life. The 
Municipality and the people of Samrong Thap District joined forces to organize the 
festival. "Culture of Four Thai Tribes, Chinatown, Kui Lao Ka Mer" at Four Tribes Market. In 
early February of every year. There were opened as a cultural road every Saturday 
evening to present the way of life, wisdom, life, dress, food, local performances, and the 
original residence through exhibitions and performances of local cultural arts. In the age 
of borderless communication. There are application developers to meet the needs of 
many users and they can download an application and install software on smartphones, 
tablets or mobile devices. Therefore, using applications to promote tourism that is useful 
in searching activity information tourism and help decide the travel plan correctly which 
will result in saving time and travel expenses as well. 
Keyword: Learning, Cultural traditions, Four Thai tribal markets, Application 
 
บทน า 
ค าน า 

พ้ืนที่ภาคอีสานทางตอนใต้ของประเทศไทย.ล้วนแล้วแต่มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญและ 
มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย.มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป 
ตามกลุ่มชาติพันธุ์ .จึงทําให้รูปแบบการท่องเที่ยวในหลายพ้ืนที่ของประเทศไทย มีการส่งเสริม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงรูปแบบของวิถีชีวิต.ความเป็นอยู่.ภูมิปัญญา.การประกอบอาชีพ 
เครื่องนุ่งห่ม.อาหาร.ความเชื่อและพิธีกรรม.โดยในบางพ้ืนที่ได้นําเอาพิธีกรรมความเชื่อ มาเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือแสดงออกถึงถิ่นฐานที่ ได้อาศัยอยู่.รวมทั้งการแสดงออกถึง.คติ.ความเชื่อ 
ประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
และสืบเนื่องต่อมาในสมัยลูกหลาน (ยโสธารา ศิริภาประภากร, 2560 : 1)  

จากความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันนี้.เองทําให้การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง.โดยเฉพาะในช่วงปี 
2560.–.2561.ส่งผลให้การขยายตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยวลงสู่เมืองรองค่อย.ๆ.เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ.พบว่า.สถานการณ์การท่องเที่ยวเมืองรอง ระหว่างเดือนมกราคม-
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กันยายน.2561.ที่ผ่านมามีจํานวนผู้มาเยือนชาวไทยในเมืองท่องเที่ยวรองที่ 60.10 ล้านคน ขยายตัว
เพ่ิมขึ้น 4.72% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและก่อให้เกิดรายได้ในเมืองท่องเที่ยวรองรวม 1.65 
แสนล้านบาท ขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึง 8.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 
2561) นอกจากนี้ยังมีนโยบายการลดหย่อนภาษีแก่นักท่องเที่ยว การยกเว้นภาษีกรณีจัดอบรมสัมมนาใน
จังหวัดเมืองรอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรองต่างๆ มีผลทําให้นักท่องเที่ยวขยายตัว
จากปี 2554 จํานวน 50 ล้านคน เป็น 90 ล้านคน ในปี 2561 โดยนักท่องเที่ยวมีการขยายตัวไปในทุก
จังหวัด” (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) 

จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัด.1.ใน 55 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวเมืองรอง ดังนั้นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธ์จึงเป็นจุดสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยว นอกเหนือจากการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีความโดดเด่น     
ไม่แพ้กัน เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์เป็นพ้ืนที่ ที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการอพยพย้ายถิ่น
ฐานมาตั้งรกราก ณ บริเวณนี้ ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึงมีขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวิถีชีวิต ความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งตลาดสี่ชนเผ่า อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่ง ที่ทางหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมมือกัน 
อนุรักษ์ไว้และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของอําเภอสําโรงทาบ เนื่องจากเป็นตลาดเก่าแก่อายุเกิน
กว่า 100 ปี อดีตเป็นจุดศูนย์กลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ จีน กูย ลาว และ
เขมร และได้รับการบํารุงรักษาซ่อมแซมให้บ้านเรือนต่าง ๆ ในบริเวณนี้ยังคงมีสภาพสมบูรณ์ และเปิดให้
นักท่องเที่ยว ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเป็นประจําทุกวันเสาร์ ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนตามนโยบายประชารัฐได้อย่างดีทีเดียว นอกจากนี้แล้ว ทางเทศบาล ยังสนับสนุนให้มีการจัด
เทศกาลประจําปี โดยใช้ชื่อว่า “งานประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว ขะแมร์” ในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งตรงกับช่วงตรุษจีนของทุกปี โดยเริ่มจัดเทศกาลครั้งแรกในปี 2552 และสืบเนื่องต่อมา
เรื่อย ๆ (กณิกา 6  กุมภาพันธ์ 2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น และ
สนองนโยบายรัฐบาลในการกําหนดตลาดประชารัฐ ในรูปแบบถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม  
ซึ่งจากการสํารวจพื้นที่ พบว่ายังไม่มีการจดบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ดังนั้นในบทความนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือนํามาจัดทําสารสนเทศให้พร้อมสําหรับ
การสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดสี่ชนเผ่าจีน กูย ลาว เขมร และเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักผ่านทางแอพพลิเคชั่น การท่องเที่ยว ซึ่งจะอํานวย
ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูล กิจกรรมการท่องเที่ยว แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่ชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถตัดสินใจวางแผนการ
ท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว  นอกจากนี้
ข้อมูลเหล่านี้ ยังสามารถใช้เป็นสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่สู่ผู้ที่สนใจหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงหรือนําไปใช้งานในรูปแบบที่ต้องการด้วยเช่นกัน 
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ประวัติความเป็นมา  
“ส าโรงทาบเมืองราบลุ่ม ชุ่มชื่นผืนนากว้างใหญ่ ภาคภูมิใจผ้าไหมย้อมมะเกลือ งดงามเหลือร าแกลมอ” 
ถ้อยคํานี้เป็นคําขวัญประจําอําเภอที่แสดงถึงพ้ืนที่และอัตลักษณ์ที่สําคัญของอําเภอสําโรงทาบ โดยมีที่ตั้ง
และอาณาเขต การติดต่อคือ ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอสนม อําเภอโนนนารายณ์ และอําเภอเมืองจันทร์ 
(จังหวัดศรีสะเกษ) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอห้วยทับทัน (จังหวัดศรีสะเกษ) ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอ
ห้วยทับทันและอําเภอปรางค์กู่ (จังหวัดศรีสะเกษ) และทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอศีขรภูมิ 
ดังภาพประกอบที ่1 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 1 แผนที่อําเภอสําโรงทาบ 
 
  ตําบลสําโรงทาบ.เป็นตําบลที่มีพ้ืนที่หมู่บ้าน.อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล.จํานวน.11 
หมู่บ้านอีก.1.หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตําบลสําโรงทาบ.พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่ทั้งหมด.59.35 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ.37,093.75.ไร่.มีลําน้ําธรรมชาติไหลผ่านเอ้ือต่อการเพาะปลูก.อาชีพ 
ส่วนใหญ่.มีอาชีพหลัก.คือทํานา.อาชีพเสริม.คือ.ทําสวน.รับจ้าง.การเดินทาง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
226.เข้าสู่อําเภอสําโรงทาบและทางหลวงจังหวัด.หมายเลข.2234.สําโรงทาบ-ปรางค์กู่ผ่านตอนกลางตําบล 
และมีผลิตภัณฑ์.OTOP.ที่มีชื่อเสียง.ได้แก่.ผ้าไหมยกดอกย้อมมะเกลือ.ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ 
ผ้าไหมพ้ืนเมืองของชาวกูย.เสื่อพับสมุนไพรไล่ยุง.เสื่อกกลายไทย.เป็นต้น.นอกจากนี้ยังมีประวัติความ
เป็นมาที่น่าสนใจ.จากประวัติกล่าวว่า “สําโรง” เป็นภาษาเขมร.หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า 
"สําโรงเตี้ย" ส่วนคําว่า “ทาบ” นั้น เป็นภาษาเขมรเช่นกัน คํานี้ในภาษาเขมรเขียนโดยใช้พยัญชนะตัวโต 
ตามด้วยสระอา และมีตัวบอ เป็นตัวสะกด เมื่อถ่ายถอดรูปเขียนมาเป็นภาษาไทย จึงกลายเป็นคําว่า 
"ทาบ" แต่ถ้าถ่ายถอดเสียงจะเป็น "เตี๊ยบ" ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า "สําโรงทาบ" มาจนถึงปัจจุบัน (สํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์, 2559) 
  แต่เดิมอําเภอสําโรงทาบมีคนไทยเชื้อสายจีนและกลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน .ๆ.ที่อพยพมาจากหลาย
ภูมิภาค.มาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เพื่อมาทําการค้าขาย.เป็นกรรมกร.ทํางานก่อสร้างทางรถไฟ ที่อยู่บริเวณตัว
เมือง ส่วนตลาดสี่ชนเผ่าเป็นเพียงชื่อท่ีตั้งรวมกันแต่เดิมเป็นตลาดนัดมีอายุ 100 ปีติดกับทางรถไฟ ภายใน
ตลาดสี่ชนเผ่า นักท่องเที่ยวจะได้พบบ้านไม้โบราณของสี่กลุ่มชาติพันธ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ตั้งอยู่ตาม
แนวถนนประมาณ.400. เมตร.มีโรงเตี๊ยมที่ให้บริการที่ พักอาหารให้คนมาพักอยู่อาศัยในสมัยนั้น 
ดังภาพประกอบที่ 2 
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ภาพประกอบที่ 2 ตลาดสี่ชนเผ่า 
 
  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนเก่าแก่กว่าร้อยปี คือ โรงเรียนโอ้วกวงซึ่งเมื่อก่อนใช้สอนภาษาจีนและ
ภาษาไทย ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอําเภอสําโรงทาบตามทางเดินได้จัด
นิทรรศการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภายในบ้านไม้โบราณ และแต่ละบ้านจะ
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธ์.โดยผู้แสดงเป็นกลุ่มเยาวชนจิตอาสาในอําเภอสําโรง
ทาบ ถนนสายวัฒนธรรมกว่าร้อยปีแห่งนี้ มีระยะทางประมาณ .400.เมตร.เหมาะกับการเดินเยี่ยมชม
บรรยากาศ และวิถีชีวิตของชาวกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ เช่น เลี้ยงไหม การทอผ้า สาวไหม เป็นต้นภายในบ้าน
จัดแสดงประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ การแต่งกายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ การสาธิตวิธีการทําเครื่องแขวนและกระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก มีการจําหน่าย
อาหารชาติพันธุ์และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ชาวบ้านผลิตขึ้นเพ่ือจําหน่าย เป็นต้น ทั้งนี้ทางเทศบาลได้
จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําแก่นักท่องเที่ยว ดังภาพประกอบที่ 3 
 

    
 
ภาพประกอบที่ 3 การจัดนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธ์กูย ลาว เขมร 
 
  ตลอดเส้นทาง ในช่วงกลางคืนจะประดับประดาโคมไฟอย่างสวยงามซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
โชคดีและประตูโคมแดงเสริมสิริมงคลของชาติพันธุ์จีน ดังภาพประกอบที่ 4 โดยกลุ่มชาติพันธุ์จีนเชื่อว่า
เมื่อเดินลอดประตูนี้แล้วจะเสริมโชคลาภ ความเป็นมงคล บริเวณถัดไปไม่ไกลจากโรงเตี๊ยมชาวจีนได้จัด
สถานที่บูชาเทพเจ้า 12 ราศี นักกษัตรจีน ดังภาพประกอบที่ 5 เพ่ือให้ผู้คนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวได้
กราบไหว้บูชาอีกด้วย สําหรับชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมร่วมด้วยเช่นกัน ได้แก่ การบริการสปาเท้า การร่วม 
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จับฉลาก รางวัลสําหรับผู้ร่วมงาน การแสดงคอนเสิร์ต แสง สี เสียง ประชาชนใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว
มาเยี่ยมชม ต่างชื่นชอบการถ่ายภาพและอัพโหลดภาพบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีอีกช่องทางหนึ่งจึงทําให้มีนักท่องเที่ยว ต่างแวะเวียนมาท่องเที่ยวอย่างมากมาย 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 4 ประตูโคมแดงมงคล 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 5 เทพเจ้า 12 ราศี นักกษัตรจีน 
 
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
 แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ของริชาร์ด เจนกินส์ (Richard Jenkins. 1996) ชาวอังกฤษ 
โดยมองอัตลักษณ์ในความหมายสองนัย คือ ความหมายเหมือนและความหมายเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่าง
ออกไป นั่นคือการตีความหมายเหมือนกันบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์และการเปรียบเทียบกันระหว่างคน
และสิ่งของ ในสองแง่มุม คือความคล้ายคลึงและความแตกต่าง นอกจากนี้ ริชาร์ด เจนกินส์ยังชี้ให้เห็น
ว่าอัตลักษณ์มิใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของมันเอง หรือกําเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูก
สร้างขึ้นและมีลักษณะของความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของปีเตอร์ 
เบอร์เจอร์ และ โทมัส ลัคแมน (Peter Berger And Thomas Luck Mann, 1967) ที่มองว่าอัตลักษณ์ถูก
สร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม และเมื่อตกผลึกแล้วอาจจะมีความคงที่ ปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่ง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลัก ส่วนชาติพันธุ์ (Ethnicity) คือ การ
มีวัฒนธรรมเดียวกันซึ่งนอกจากจะหมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วยังหมายรวมถึง วิถีการดําเนิน
ชีวิต ภาษา ความเชื่อ และการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกันด้วย เช่นชาติพันธุ์ไท เขมร 
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พม่า กะเหรี่ยง ฯลฯ ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพัน สามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่ง
เดียว พร้อมที่จะช่วยกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้น (อัญชลี สิงห์น้อย วงศ์วัฒนา, 2560) 

กล่าวโดยสรุป อัตลักษณ์เป็นเรื่องของความเข้าใจและการรับรู้ว่าเราเป็นใคร และคนอ่ืนเป็นใคร 
โดยมีกระบวนการทางสังคมในการสร้างและสืบทอดอัตลักษณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของความสัมพันธ์ทาง
สังคมท่ีมีต่อคน หรือ กลุ่มอ่ืน ๆ ด้วยซึ่งมีความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์เพราะชาติพันธุ์จะบ่งบอกถึงอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนเดียวกันที่มีขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ภาษา ความเชื่อ และการสืบเชื้อสาย
มาจากบรรพบุรุษสายเลือดเดียวกันนั่นเอง 
 
กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่ตลาดสี่ชนเผ่า อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  

จากการศึกษาข้อมูล สามารถแสดงรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ตลาดสี่ชนเผ่า อําเภอ
สําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ได้ ดังนี้ 
  1. กลุ่มชาวกูย 

กูย หรือ กวย เป็นคําเรียกชื่อตัวเองของกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มีอัตลักษณ์ด้านภาษา วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต อาศัยอยู่บริเวณลุ่มน้ําโขงและเทือกเขาพนมดงรัก นักภาษาศาสตร์จัดภาษากูยอยู่ ในตระกูล
ออสโตรเอเชียติก สาขามอญ-เขมร ประเสริฐ ศรีวิเศษ (2521 : ง) ได้แบ่งกลุ่มภาษากูย โดยใช้ระบบเสียง
เป็นเกณฑ์เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มภาษากูย (กูย-กูย).และกลุ่มภาษากวย (กูย-กวย) ทั้ง 2 กลุ่มนี้ถือว่าที่มี
จํานวนมากที่สุดอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ (จิรัฐ เจริญราษฎร์, 2525) และพบว่า มีภาษา
กูยแยกย่อย แต่เป็นเพียงกลุ่มเล็ก.ๆ.(ปิยวัฒน์ พันธมาศ,พระมหา, 2548) หลักฐานทางประวัติศาสตร์
บรรพบุรุษของชาว.“กูย”.คือคนที่มีพ้ืนเพเดิมมาจากทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย และต่อมาได้
เคลื่อนย้ายมาตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตประเทศลาวตอนใต้แถบเมือง อัตปือแสนแป แขวงจําปาศักดิ์ แต่ด้วย
เหตุผลทางการเมืองและสงครามจึงได้มีชาวไทยกูยเคลื่อนย้ายเป็นกองคราวานโดยใช้ช้างเป็นพาหนะ จาก
เมืองอัตปือแสนแป มุ่งสู่จังหวัดอุบลราชธานี .ผ่านมาทางศรีสะเกษและสิ้นสุดในจังหวัดสุรินทร์แล้วมุ่ง
หมายมาทางตะวันตกเมืองสุรินทร์ ใกล้ลุ่มแม่น้ําชีน้อย ดังภาพประกอบที่ 6 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 6 การย้ายถิ่นฐานของชาวกูย 
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     ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ช้างเผือกในสมเด็จพระที่นั่งสุริยอัมรินทร์ ได้หลบหนีเข้าป่า
ไปยังพื้นท่ีอยู่อาศัยของชาวกุย เจ้าเมืองพิมายจึงแนะนําให้คณะผู้ติดตามช้างมาพบกับหัวหน้าหมู่บ้านของ
ชาวกูย  เพ่ือขอความช่วยเหลือตามจับช้างเผือก ในที่สุดสามารถตามจับช้างเผือกถวายคืนและได้รับความ
ดีความชอบ  ดังนั้นชาวไทยกูย (ส่วย) จึงเป็นที่รู้จักและเรียกว่า .“ส่วย”.คําว่าส่วยจึงเป็นคําพูดหมายถึง 
กลุ่มชาวกูย นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน (ยโสธารา ศิริภาประภากร, 2560 : 1) พระยาอนุมานราชธน 
(2528:29-30) กล่าวว่า คําว่า.“ส่วย”.หรือ.“กูย”.ในภาษาของเขา แปลว่าคน แต่ทางอีสานเรียกพวกกูยว่า  
ส่วย คือเป็นพวกที่เสียส่วยให้แก่รัฐบาลแทนการเกณฑ์ทหาร แต่คําว่า.“ส่วย”.แม้ส่วนใหญ่ใช้เรียกแต่พวก
กูย  หมายถึงส่วยที่กลายเป็นเขมร ซ่ึงเป็นลาวด้วย  เช่น  ลาวส่วย  เขมรส่วย ถ้าเรียกส่วยเฉย ๆ  หมายถึง
พวกกูย โดยตรงนอกจากนี้เจริญ ไวรวัจนกุล (2541:37) กล่าวว่า.“กวย”.เป็นภาษาที่ใช้เรียกตนเองซึ่ง
แปลว่า .“คน” ความจริงชาวกูยที่สุรินทร์ควรจะเรียกว่า.“กวยอะจิง”.คือกวยเลี้ยงช้างหรือคนเลี้ยงช้าง 
หากแต่ชนนอกกลุ่มพากันเรียกว่า “ส่วย”.นั้นเพราะแต่เดิมชาวกูยมีหน้าที่ควบคุมของป่าเป็นภาษีไปยัง
อยุธยา โดยใช้ช้างบรรทุกไป ชาวเมืองให้ความสนใจกับช้างจึงจดจําได้ว่ากลุ่มชนที่มาส่งภาษีหรือ “ส่ง
ส่วย”.นี้ว่าเป็นคนเลี้ยงช้าง ดังนั้นผู้ไปส่งจึงเป็นพวกไปส่งส่วยหรือพวก ส่วยและจากการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ชาติพันธ์กุยอาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ โดยกระจายอยู่ทั่วทุกอําเภอ กล่าวกันว่าใน
ช่วงแรกก่อนที่ชาวไทย – ลาว และไทย – เขมร จะอพยพเข้ามาอยู่นั้น.จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะ
เกษ  เป็นถิน่ที่อยู่ของชาวกูยเกือบทั้งหมด แต่ปัจจุบันนี้ชาวกูยเหลืออยู่ประมาณ.10 – 20.เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรในจังหวัดเท่านั้น.และเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารการคมนาคม กลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ จึงได้มีการยอมรับทางวัฒนธรรมของกลุ่มอ่ืนเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมของตนโดยเฉพาะชาว
กูยซึ่งมีลักษณะเฉพาะในการยอมรับวัฒนธรรมอ่ืนสูงอยู่แล้วจึงแทบจะกลายเป็น กูย -ลาว.กูย-เขมร.ไป
เกือบหมด ปัจจุบันชาวกูยในจังหวัดสุรินทร์อาศัยอยู่มากในเขตอําเภอเมือง อําเภอรัตนบุรี อําเภอจอมพระ 
อําเภอสังขะ อําเภอศีขรภูมิ และอําเภอสําโรงทาบ (ยโสธารา ศิริภาประภากร. 2560 : 6-7) ชาวกูยใน
อําเภอสําโรงทาบส่วนใหญ่มีอาชีพทําการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ค้าขายและรับจ้างทั่วไปเมื่อว่างจากทํา
การเกษตรจะทอผ้า การแต่งกายของชาวกูย-หญิงสูงอายุมักจะนุ่งผ้าลายเฉพาะของชาวกูย  และนิยมใส่
สร้อยคอลูกปัดเงินและชอบทัดดอกไม้ที่หู ชาวกูยมีธรรมเนียมว่าจะต้องดูแลการแต่งกายของแม่ที่สูงอายุ
ให้ดใีห้แม่นุ่งผ้าไหม เป็นต้น จึงจะถือว่าดูแลดี ในปัจจุบันการทอผ้าไหม หรือผ้า หรือผ้าฝ้าย เริ่มลดน้อยลง
ผ้านุ่งสตรี มักนิยมทอหมี่คั่นเป็นทางแนวดิ่งใช้ไหมควบ ยืนพ้ืนสีน้ําตาลอมดํา มีหัวซิ่น ที่ยีนพ้ืนลายขิด ตีน
ซ่ินพื้นดําขนาด 2-3 นิ้วมีริ้วสีขาวเหลืองแดงผ้าสไบที่ใช้พาดบ่าหรือเป็นผ้าเบี่ยงของชาวกูยจะทอเป็นผ้าย
กดอกหรือยกเขาเรียกว่า“ตะกอ” ผ้าสไบที่มีลักษณะการทอ เช่นนี้เรียกว่า“ผ้าแก็บ” จะทอแล้วนํามาตัด
เป็นตัวเสื้อและผ้าสไบ ตัวเสื้อนิยมเป็นสีดํา ผ้าถุงที่สวมใส่จะมีหัวซิ่นและตีนซิ่นลวดลายพิเศษของชาวกูย ดัง
ภาพประกอบที่ 7 
 

 
ภาพประกอบที่ 7 การแต่งกาย 
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  นอกจากนี้ในด้านความเชื่อและพิธีกรรม กลุ่มชาติพันธุ์กูย จะมีความเชื่อต่อผีบรรพบุรุษ โดยมีการ
ประกอบพิธีกรรมแกลมอ “แกลมอ” เป็นภาษากูย“แกล”.แปลว่า เล่น คําว่า.“มอ”.เป็นคําเฉพาะซึ่งแกลมอ 
หมายถึง “การเล่นมอ” (การรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยเสียงดนตรี) เพ่ือสื่อสารกับบรรพบุรุษและเคารพต่อ
ดวงวิญญาณเพ่ือการรักษาอาการเจ็บป่วย (มวลชัย แก้วคํา,กุมภาพันธ์ 2562) ดังภาพประกอบที่ 8 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 การแสดงแกลมอ 
 
  กลุ่มชาวลาวมีวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อพิธีกรรม และการพ่ึงพิงอาศัย ธรรมชาติ น้ําฝน และ
ความเชื่อที่มีต่อ ผีตาแฮก (ประจํานา ไร่ ) ปู่ตา (ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ)และพญาแถน และ พ่อพญาแถน 
(เทวดาอยู่บนฟ้า) เนื่องจากชาวไทยลาวส่วนใหญ่ มีอาชีพทําการเกษตร ทํานา ทําไร่ นอกจากนี้ ยัง
ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป รับราชการ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ชาวลาวชอบความสนุกสนาน 
 
  2. กลุ่มชาวลาว 
 

 
 
ภาพประกอบที่ 9 กลุ่มชาวลาว 
 
  ดังนั้นเพลงของชาติพันธุ์ลาวส่วนใหญ่ จึงมีจังหวะเร็ว สนุกสนาน เครื่องดนตรีที่เห็นคุ้นตาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เช่น พิณ แคน โหวต โปงลาง เป็นต้น การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวคือ การ
ร้องหมอลํา ลําผะหญา ลําเรื่องต่อกลอน ซึ่งเนื้อร้องส่วนใหญ่เป็นการสอนเตือนใจผู้ฟังในการปฏิบัติตนที่ดี 
ส่วนพิธีกรรมความเชื่อของชาวลาวนั้น ชาวลาวจะเชื่อต่อผีตาแฮก ซึ่งเชื่อว่าเป็นผีประจําท้องไร่ ท้องน า 
ที่สามารถอวยพรให้มีผลผลิตที่ดี งอกงาม ผีปู่ตา ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปกปักรักษาคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัย
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และพิธีกรรมที่เห็นชัดเลยนั้นคือ พิธีเล่นออ เล่นแถน ของกลุ่มชาวไทยลาวที่ยังรักษา สืบทอดมาจวบจน
ปัจจุบัน (Yasotara SiripaPrapagon, PhraPaladwatchara Vachirayano, Karisandh Sengmas, 
Samroeng intayung,Somkid Sukjit, 2018 : 5-6) 
 
  3. กลุ่มชาวเขมร 
  เป็นกลุ่มชนที่ปรากฏหลักฐานการอยู่อาศัยในจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13 
ชาวเขมรถิ่นไทย เรียกตนเองว่า ขแมร์ แต่หากจะบ่งบอกถึงถิ่นของภาษาและชาติพันธุ์  ชาวเขมรถิ่นไทย
เรียกภาษาและชาติพันธุ์ของตนเองว่า ขแมร์ลือ ซึ่งแปลว่า เขมรสูง เรียกภาษาเขมรและชาวเขมร  
ในประเทศกัมพูชาว่า ขแมร์-กรอม แปลว่า เขมรต่ํา คําว่าเขมรน่าจะเป็นคําที่เพ้ียนมาจากคําว่า กุมาร 
ซึ่งแปลว่าทารกเพศชาย สันนิษฐานว่าสาเหตุที่ชนชาติเหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า เขมร ซึ่งเพ้ียนมาจากคําว่า
กุมาร น่าจะมีความสัมพันธ์กับบันทึกของชาวจีนที่กล่าวไว้ว่า อาณาจักรฟูนันมีผู้ปกครองชื่อนางลิวเย นาง
ได้อภิเษกกับพราหมณ์จากอินเดีย ซึ่งเดินทางมายังดินแดนแห่งนี้นาม หวั่นเทียน ซึ่งเป็นคําที่จดจาก
ภาษาจีนตรงกับคําว่า โกญฑัญญะ นางลิวเย มีชื่อเรียกในสมัยต่อมาว่า พระนางโสภา โกฑัญญะและพระ
นางโสมา เป็นปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรฟูนัน ซึ่ งมีความรุ่ งเรืองในเขตเอเชียอาคเนย์ นั่นเอง 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. 2542) ส่วนอัตลักษณ์เฉพาะของเขมร คือ ภาษา 
ดนตรี เช่น การขับร้องเจรียง ดังภาพประกอบที่ 10 เพลงกันตรึม (เพลงพ้ืนบ้านกลุ่มชาติพันธ์เขมร) เรือ 
มตรด (การรําตรุษสงกรานต์ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร) โจ็ลมะม๊วต (พิธีกรรมการละเล่นเข้าทรงผีแม่มดของ
กลุ่มชาติพันธุ์เขมร) แซนโฎนตา (ประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร จัดขึ้นในเดือนสิบของ
ทุกปี) เรือมอัปสรา (ระบําอัปสรา) ซึ่งเป็นภูมิปัญญา ด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ของชาวเขมรที่สืบ
ถอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานในปัจจุบัน 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 บ้านชาวเขมร 
 
  4. กลุ่มชาวจีน       
  ชาวจีนทีอ่พยพย้ายถิ่นฐาน ย้ายเข้ามาในจังหวัดสุรินทร์นั้น มีสาเหตุเนื่องมาจากปัญหาการ ลี้ภัย
สงครามที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนาน นับตั้งแต่ยุคการปฏิวัติประชาธิปไตยสมัย ดร.ซุนยัดเซ็น การปฏิวัติ
คอมมิวนิสต์นําโดยเหมา เจ๋อ ตง และสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นบุกจีน ที่ต่อเนื่องยาวนานถึง 54 ปี 
ในระหว่าง พ.ศ. 2438 – 2492 ทําให้ประชาชนเดือดร้อนลําเค็ญ โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ชาวจีน ในจังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง จึงได้อพยพลี้ภัยเข้ามายังเมืองไทยเป็นจํานวนมาก สายหนึ่งมา
ทางเรือ ขึ้นฝั่งที่เมืองบางกอก อีกสายหนึ่งผ่านเข้ามาทางเวียดนามและลาว ชุมชนชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในจังหวัดสุรินทร์อาจแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ ๆ ได้แก่ ก่อนการสร้างทางรถไฟผ่านเมืองสุรินทร์ และ
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หลังจากทางรถไฟมาถึงจังหวัดสุรินทร์ (สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์, 2562) และชาวสุรินทร์มีการ
กระจายตัวเพ่ืออาศัยไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งในอําเภอสําโรงทาบด้วย ดังนั้นจึงพบ
เห็นชาวจีนอาศัยอยู่ในบริเวณตลาดสี่ชนเผ่าเช่นกัน ส่วนใหญ่ชาวจีนที่อพยพมามีอาชีพค้าขาย และสิ่งปลูก
สร้างดั่งเดิมที่ยังคงพบเห็นของกลุ่มชาติพันธุ์จีนในอําเภอสําโรงทาบ คือโรงเตี๊ยมที่แต่เดิมให้บริการห้องพัก 
ตัวบ้านนี้มี.2.ชั้น.ด้านบนมีห้องเล็ก.ๆ.เพ่ือให้นักเดินทางพักอาศัยในสมัยก่อน.ดังภาพประกอบที่ 11 
ปัจจุบันนี้ไม่มีการเปิดบริการเป็นที่พักอาศัย เพียงแต่เปิดให้เยี่ยมชมได้ทุกวันเสาร์ตอนเย็น และช่วง
เทศกาล นอกจากนี้ที่โรงเตี๊ยมยังจําหน่ายขนมจีบ ซาลาเปา ยาดอง บรรยากาศภายใน คล้ายโรงเตี๊ ยมดั่ง
เดิม มีการจัดแสดงภาพถ่ายเจ้าของโรงเตี๊ยมและครอบครัว ดังภาพประกอบที่ .12.และมีการจัดแสดง
บรรยากาศภายในโรงเตี๊ยม มีแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้าขายในสมัยก่อน การจัดแสดง
โหลยาดอง ดังภาพประกอบที่ 13 หีบใส่เงินจีนโบราณในยุคนั้น ดังภาพประกอบที่.14.และที่โม่แป้งหิน 
ดังภาพประกอบที.่15.ซึ่งมีความจําเป็นในการโม่แป้งเพ่ือประกอบอาหารในสมัยนั้น 
 

 
ภาพประกอบที่ 11 บรรยากาศโรงเตี๊ยมอายุ 100 ปี 
 

 
ภาพประกอบที่ 12 ภาพ
เจ้าของผู้สร้างโรงเตี๊ยม 

ภาพประกอบที่ 13 
บรรยากาศภายในโรงเตีย๊ม 

ภาพประกอบท่ี 14  
หีบใส่เงิน 

ภาพประกอบท่ี 15  
เครื่องโม่แป้ง 

 

การประยุกต์ใช้โปรแกรม App Inventor พัฒนาแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยว 
        ในหัวข้อนี้ขอเสนอแนะการใช้โปรแกรมเพ่ือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือการ
พัฒนาแอพพลิชั่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นั่นคือโปรแกรม.App.Inventor.พัฒนาขึ้นโดย
บริษัท.Google.ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือแอนดรอยด์ (Android Phone) 
ได้ โดยไม่จําเป็นต้องเป็นนักพัฒนาโปรแกรมก็สามารถสร้างแอพพลิเคชั่นได้ .คุณสมบัติ.Android Dev 
Tool เป็นแบบ Visually Design คือ ทําให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์ได้โดยไม่ต้อง 
Coding นั่นเอง หลักการของ Google App Inventor คือจะมาพร้อมกับเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ด้วยวิธีเชื่อมโยงส่วนต่าง.ๆ.หรือ.blocks.ของการทํางานเข้าด้วยกัน ผู้ใช้เพียงคลิกเลือกส่วนการทํางานที่
ต้องการ Amazing Thailand และกําหนดขอบเขตของการทํางานเท่านั้นโดยสามารถสร้างแอพพลิเคชั่น
ได้ด้วยการกรอกและคลิกเลือกรายการและข้อมูลต่าง.ๆ.ที่อยู่ในรูปแบบของฟอร์ม (Form) ส่วนการพัฒนา
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แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาโดยใช้ .Android.Development.Tools.ซึ่งเป็นปลั๊กอินสําหรับพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ของ.Eclipse.ร่วมกับ.Android.Virtual.Device (AVD) ซึ่ง
เปรียบเสมือนอุปกรณ์พกพาจําลองแต่ละรุ่นที่ต้องพัฒนาหรือใช้การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์จริงได้  (Android 
Developers, 2019) ในการตรวจสอบเส้นทางอุปกรณ์พกพาเรียกว่าระบบนําทาง (Navigator) ใช้บริการ
แผนที่ผ่าน Google Map Android API v2 ดังภาพที ่16 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน สวนใหญ่นํา
แบบจําลองกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Model) เข้ามาช่วยเพื่อควบคุมให้ได้ซอฟต์แวร์ที่
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ทําไดตามระยะเวลาที่กําหนดแบบจําลอง (Rational  Unified 
Process) ถือเป็นแบบจําลองที่ดีในการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นแนวทางในการทําให้ทุก ๆ ขั้นตอนสมบูรณ
มาก ที่สุดด้วยการทําซ้ํ า  ๆ จนกระทั้ งขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์  (Suphatra.Wayalun, .Yasothara 
Siripaprapagon, 2019) 

 
ภาพประกอบที่ 16 MIT APP Inventor  
ที่มา (GEEK DAD, 2019) 
 
  ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการจัดทําแอพพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านหลวงซึ่งพัฒนาขึ้น
โดยมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ซึ่งได้นําเสนอข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้ สถานที่ท่องเที่ยว 
อาหารพ้ืนเมือง รวมทั้งระบบอํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร 
หมายเลขโทรศัพท์เพ่ือการติดต่อหน่วยงานเพ่ือขอความช่วยเหลือและโปรโมชั่นต่าง ๆ มีรายละเอียดการ
ให้ข้อมูลภาษาไทยที่มีรูปแบบที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสามารถรันได้บนระบบปฏิบัติการแอนด์รอยด์     
ดังภาพที่ 17 
 

   
ภาพประกอบท่ี 17 ระบบช่วยให้ข้อมูลวางแผนท่องเที่ยว 
ที่มา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวง, 2019) 
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ภาพประกอบที ่18 รายละเอียดการท่องเที่ยวและอาหารพื้นบ้าน 
ที่มา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวง, 2019) 
 
  จากตัวอย่างแอพพลิเคชั่นการท่องเที่ยวดังกล่าวนี้สามารถนํามาปรับประยุกต์เพ่ือพัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพ่ือการท่องเที่ยว ตลาดสี่ชนเผ่าจีน กูย ลาว เขมร ได้เป็นอย่างดี และสามารถเป็นระบบ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการเดินทางวิธีการเดินทาง รายละเอียดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม อาหาร และของฝาก และช่วยให้ นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยวได้อย่าง
ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย 
 

 

 
ภาพประกอบที ่19 โปรโมชั่น 
ที่มา (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวบ้านหลวง, 2019) 
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สรุป 
การศึกษาประเพณีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทย จีน กูย ลาว เขมร ด้วยแอพพลิเคชั่นการ

ท่องเที่ยว กรณีศึกษาตลาดสี่ชนเผ่า ตําบลสําโรงทาบ อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  เป็นการศึกษาขั้น
ปฐมภูมิ เพ่ือศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ตลาดสี่ชนเผ่า เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาสร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์  จีน กูย ลาว เขมร ที่อาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งอดีตเป็น
จุดศูนย์รวมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสินค้าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ และเพ่ือ เป็นการ
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์จีน กูย ลาว เขมร ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาที่
เปลี่ยนไป เทศบาลอําเภอสําโรงทาบ และประชาชนอําเภอสําโรงทาบ จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเทศกาล 
“ประเพณีวัฒนธรรมสี่ชนเผ่าไทย ไชน่าทาวน์ กูย ลาว ขะแมร์” ณ ตลาดสี่ชนเผ่า ในช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี และเปิดเป็นถนนสายวัฒนธรรมทุกเย็นวันเสาร์เพ่ือนําเสนอวิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
สัมมาชีพ การแต่งกาย อาหารท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมและบ้านเรือนที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ผ่าน
การจัดนิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน มีผู้พัฒนา
แอพพลิเคชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้งานมากมาย เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นมาใช้งานบน
สมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นการใช้แอพพลิเคชั่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมี
ประโยชน์อย่างมากในการสืบค้นข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวและช่วยตัดสินใจวางแผนการท่องเที่ยวได้
อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวอีกด้วย 
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