สศช. สำรวจโครงกำรถนนสำยวั ฒ นธรรม ไท-ยวน
จ.สระบุ รี
เมื่ อ วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๘
นายธานิ น ทร์ ผะเอม รองเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สั ง ค ม แห่ งช าติ พ ร้ อ ม ค ณ ะเจ้ า ห น้ าที่
ส านั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารพั ฒ น าก าร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมลง
พื้นที่สารวจโครงการถนนสายวัฒนธรรมไทยวน จั ง ห วั ด สระบุ รี เพื่ อติ ดตามและ
ประเมิ น ผลความคื บ หน้ า ของการด าเนิ น
โครงการตามมติการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (กรอ. ภูมิภาค)
ถนนสายดังกล่าว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอขอรับ
การสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาถนนสระบุ รี -ปากบาง (สบ.๔๐๐๑) เป็ น ถนนวั ฒ นธรรมไท-ยวน
เพื่อการท่องเที่ยว ในคราวประชุม กรอ. ภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยเส้นทางนี้ มีระยะทางกว่า ๑๒ กิโลเมตร พาดผ่านพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๒ เทศบาล ๓ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ประกอบด้วย ๘ ตาบล มีประชากรรวม ๑๗,๒๐๘ คน
และเป็ น ประชากรไท-ยวนกว่า ๑๓,๐๐๐ คน มีพื้ นที่ตลาดน้าต้นตาล อบต. ดาวเรือง เป็นพื้นที่ตั้งอาคาร
ศูน ย์ ท่ องเที่ย ว วัฒ นธรรมไท-ยวน สระบุ รี ซึ่งเป็ นจุดศูน ย์กลางของถนนสายวัฒ นธรรมไท-ยวน เชื่อมต่ อ
อาเภอเสาไห้ และอาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การด าเนิ นงานภายใต้ โครงการ
ดังกล่ าว ประกอบด้วย (๑) ปรับ ภูมิทัศน์
ถนนสายวั ฒ นธรรมโดยใช้ อั ต ลั ก ษณ์
ชุมชนไท-ยวนเป็น จุด เด่ น ระยะทาง ๑๒
กิโลเมตร (๒) ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ซุ้มทางเข้า
พร้อมจัดรถรางนาเที่ยว และ (๓) สร้าง
อาคารศู น ย์ ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม
ลุ่มน้าป่าสักสระบุรี
ทั้ งนี้ ได้ มี การป ระชุ มห ารื อ
ในภาพรวมกับ นายชรัส บุญณสะ รอง
ผู้ ว่าราชการจั งหวัดสระบุ รี ร่ว มกับ หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสระบุรี เพื่ อ
รับทราบความคืบหน้าการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการดาเนินงานภายใต้โครงการถนน

๒

สายวัฒนธรรมไท-ยวน และได้สารวจพื้นที่ก่อสร้างตุงสัญลักษณ์ ไท-ยวน และอาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ย ว
ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ต่อจากนั้น รองเลขาธิการฯ และคณะ ได้หารือกับอาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ประธานชมรมไท-ยวน
จังหวัดสระบุรี พร้อมกับเยี่ยมชมหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไท-ยวน ซึ่งยังรักษาขนบธรรมเนียมเดิมของวัฒนธรรม
ล้านนาเมื่อครั้งอพยพมายังลุ่มแม่น้าป่าสัก และการเก็บรักษาบ้านเรือนไทยที่เรียกว่า “เรือนอกโตเอวคอด”
การสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนในท้องถิ่น รวมทั้งอาหารพื้นบ้าน และขนมท้องถิ่น ซึ่งยังคง
หาได้ในตลาดต้าน้าโบราณบ้านต้นตาล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวนแห่งนี้

๓

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาแนวทางการพัฒนาและกระบวนการขับเคลื่อนภาคท่องเที่ยว
ของประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คณะเจ้าหน้าที่ สศช. ได้เดินทางไป
ศึกษาแหล่ งท่องเที่ ยวส าคัญ ตลอดเส้ น ทางถนนสายวัฒ นธรรม ได้แก่ วัด เขาแก้ววรวิห าร ท่าน้ าศักดิ์สิ ท ธิ์
บ้านท่าราบ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ แหล่งน้าสาคัญ หรือ เบญจ-สุทธิคงคาที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นมัสการ
พระพุทธรูป ทองคาวัดพะเยาว์ซึ่งเป็น พระพุทธรูปทองคาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาและสุโขทัย และ
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตาบลบ้านยาง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของชาวไท-ยวน ในหลากหลายแง่มุม
รวมถึงยังได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ศูนย์ทอผ้าพื้นเมืองบ้านต้นตาล ที่อนุรักษ์การทอผ้าตามวิถีดั้งเดิม
ของชาวไท-ยวน กลุ่มผลิตภัณฑ์พื้นบ้านผลิตขนมกระยาสารท เป็นต้น ทั้งนี้ ผลจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงาน
พบว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นถือเป็นปัจจัย
สาคัญในการพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการเล่าเรื่อง (Storytelling)
ของการท่องเที่ยว

