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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ศึ กษาสภาพทัว่ ไปของการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ในภาคตะวัน ตก
2) วิเคราะห์ พฤติ กรรมการอนุ รั กษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ในภาคตะวันตก และ 3) นาเสนอกระบวนการมี ส่วนร่ วมอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก ระเบียบวิธีวิจยั เป็ นการวิจยั แบบผสานวิธี เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพทัว่ ไปของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้ง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า, มีการส่ งเสริ มความตระหนักรู ้ใน
คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อร่ วมกันรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์มีการประชาสัมพันธ์ให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเล็งเห็นความสาคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นโดยการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ มีการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ดา้ นการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ชุมชนโดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน และมีการส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมและนิ ทรรศการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยบูรณาการร่ วมกับการขับเคลื่อนโครงการหมู่บา้ นรักษาศีลห้า 2) พฤติกรรมการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านการส่ งเสริ มให้ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านการขยายขอบเขตการมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ด้านการศึกษา ค้นคว้า หรื อวิจยั มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.91 ด้านการจัดทาระบบเครื อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และ ด้านการส่ งเสริ มแลกเปลี่ ยนศิลปวัฒนธรรม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 และ 3) กระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
พบว่า มุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ประกอบด้วย ชุมชนชาติพนั ธุ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
รวมถึง นักท่องเที่ยวหรื อบุคคลภายนอกด้วย โดยครอบคลุมองค์ประกอบของวัฏจักรการมีส่วนร่ วม
คาสาคัญ : การมีส่วนร่ วม, อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม, การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ, กลุ่มชาติพนั ธุ์
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the
western 2) to analyze the behavior of culture awareness participation of ethnic groups in the western, and 3) to present the process of culture
awareness participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western. The research methodology was the mixed research method
that the questionnaire, interview and focus group discussion as the tool of data collection. The Findings of the Research were as follows:
1) The general condition of culture awareness participation of ethnic groups in the western found that arts and cultural information was
collected for an easy study and there as promotion awareness of the value of local arts and culture in order to preserve ethnic identity, there
was public relations for the stakeholders to realize the importance of local arts and culture, exchange of knowledge and arts in each locality
with the support of government agencies and educational institutions in the area, there was a dissemination of knowledge on the conservation
of local arts and culture to the community by focusing on children and youth groups, and the promotion of organizing activities and
exhibitions of local arts and culture by integrating with the movement of the 5 precepts village project. 2) The behavior of culture awareness
participation of ethnic groups in the western found that in overall, it was in the high level with an average of 3.92, when considering in each
aspect found that it was at the high level in all aspects, as followed: creation of attitude, knowledge and understanding aspect had an average
of 3.98, promoting the people of all groups to realize the value aspect had an average of 3.94, expanding the scope of participation in culture
aspect had an average of 3.92, education or research aspect had an average of 3.91, establishment of the cultural information network aspect
had an average of 3.89, art and culture exchange promotion aspect had an average of 3.39, and 3) The process of culture awareness
participation for peaceful coexistence of ethnic groups in the western found that by focusing on participation of stakeholders consisting of
communities, government agencies, private agencies, educational institutions, including tourists or outsiders, covering the components of
the participation cycle.
Keywords : Participation, Culture Awareness, Peaceful Coexistence, Ethnic Groups

บทนา
วัฒนธรรมเป็ นวิถีแห่ งการดารงชีพที่มนุ ษย์สร้างขึ้น รวมทั้งระบบความรู ้ ความคิด ความเชื่อ จนมีการยอมรับปฏิบตั ิกนั
มา มีการอบรมถ่ายทอดไปสู่ สมาชิกรุ่ นต่อมา ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ [1] วัฒนธรรมจึง
เป็ นผลรวมของการสั่ ง สมสิ่ ง สร้ า งสรรค์แ ละภู มิ ธ รรมปั ญ ญาที่ ถ่ า ยทอดสื บ ต่ อ กัน มาของสั ง คมนั้ น ๆ เป็ นส่ ว นผสมของ
ประสบการณ์ ค วามรู ้ ความสามารถ ภู มิ ธ รรม ภู มิ ปั ญ ญาทัง หมดที่ ไ ด้ช่ ว ยให้ม นุ ษ ย์ใ นสั ง คมนั้น อยู่ร อดและเจริ ญ สื บ ต่ อ ได้
วัฒนธรรมจึงเป็ นทั้งสิ่ งที่ทาให้เจริ ญงอกงามสื บมาและเป็ นเนื้ อตัวของความเจริ ญงอกงามที่มีอยู่ ซึ่ งจะเป็ นพื้นฐานของความเจริ ญ
งอกงามต่อไป [2]
วัฒนธรรมเป็ นมรดกทางสังคมที่ครอบคลุมทุกสิ่ งทุกอย่างที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์ [3] วัฒนธรรมคือส่ วนประกอบที่
ซับซ้อนทั้งหมดของลักษณะอันชัดเจนของจิ ตวิญญาณ สติปัญญา และอารมณ์ที่ประกอบกันขึ้นเป็ นสังคมหรื อหมู่คณะ ซึ่ งหมาย
รวมถึงฐานนิยมต่าง ๆ สิ ทธิ พ้นื ฐานต่าง ๆ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเชื่อ ยิง่ ในปั จจุบนั วัฒนธรรมมีบทบาทมาก
ในระบบเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง ผลให้ทุ ก ประเทศต่ า งพยายามหาสิ่ ง ที่ แ ตกต่ า งและโดดเด่ น วัฒ นธรรม
จึ งกลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ทุกฝ่ ายนามาใช้เพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขัน [4] อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเป็ นเรื่ อง
ปกติของสังคมมนุ ษย์ สังคมและวัฒนธรรมของทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งไม่มีผูใ้ ดสามารถหยุดยั้งได้ ดังที่ เฮราคลตุส
(Heraclitus) ปรัชญาเมธี ชาวกรี ก ได้เคยกล่าวว่า เราไม่สามารถจุ่มเท้าลงในสายน้ าเดียวกันได้ถึงสองครั้ง ทุกครั้งเมื่อหวนกลับมา
สายน้ าก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว สายน้ าไม่มีวนั ไหลกลับ เวลาไม่มีวนั หวนคืน [5]
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ปั ญหาสาคัญที่น่าเป็ นห่ วง คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจัดเป็ นกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลาทุ ก ยุค ทุ ก สมัย และทุ ก สั ง คม หากจะแตกต่ า งกัน ไปบ้า งในเรื่ อ งวิ ธี ก ารและลัก ษณะของการเปลี่ ย นแปลง ส าหรั บ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในอดีตนั้นเป็ นไปอย่างช้า ๆ เนื่ องจากการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งใหม่ ๆ ยังมีนอ้ ย และระบบการ
สื่ อสารคมนาคมยังไม่ค่อยพัฒนาก้าวหน้าเท่ากับปั จจุบนั การแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมจึงเป็ นไปค่อนข้างยาก แต่เมื่อเทคโนโลยี
และสารสนเทศของทุกสังคมมีความเจริ ญก้าวหน้ามากขึ้นทาให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมีอตั ราการเปลี่ยนแปลง
เกิ ด ขึ้ น ค่ อ นข้า งรวดเร็ ว และเกิ ด ขึ้ น ตลอดเวลา เกิ ด ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ และปั จ จัย ที่ ก าหนดให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ แรงกดดันที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความเจริ ญทางเทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นดังกล่าวจะส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของคนในสังคม [6] อาจทาให้วฒั นธรรมและประเพณี ที่ดีงามมี
ความเสื่ อมถอยไปเรื่ อย ๆ จนในที่สุดจะเลือนหายไปตามกาลเวลา วัฒนธรรมประเพณี ที่ดีงามซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ถือ
ว่าเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะต้องรวบรวมให้เป็ นหนึ่งเดียว เพราะพิธีกรรมเป็ นเรื่ องหลักที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และเข้าใจโดยถ่องแท้
ภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็ นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ (Ethnic) ซึ่ งได้แก่กลุ่มบุคคลที่มีวฒั นธรรม
ขนมธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกันและสื บเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน เช่น มอญ กะเหรี่ ยง เขมร ยวน ลาวเวียง ไทย
ทรงดา เป็ นต้น กลุ่มชาติพนั ธุ์มีลกั ษณะเด่น คือ สื บทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน บรรพบุรุษในที่น้ ี หมายถึงบุคคลที่มีลกั ษณะทาง
เชื้ อชาติ ที่เหมื อนกัน รวมถึงบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม ผูอ้ ยู่ในชาติ พนั ธุ์เดี ยวกันย่อมมี ความรู ้ สึกผูกพันทางสายเลื อดและทาง
วัฒนธรรมพร้อม ๆ กันไป เป็ นความรู ้สึกผูกพันที่ช่วยเสริ มสร้างอัตลักษณ์ของบุคคล และขณะเดียวกันชาติพนั ธุ์ก็สามารถสร้ าง
ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม เมื่ อสังคมมี ขนาดใหญ่ข้ ึน ความเจริ ญทางวัตถุและเทคโนโลยีไหล่บ่าเข้ามา
หลายครอบครัวอาศัยอยูใ่ นบริ เวณเดียวกันแต่วิถีชีวิตแตกต่างกันไป ความคิดไม่สอดคล้องกันดังเช่นในอดีตปั ญหาความขัดแย้งจึง
ตามมา ดังนั้น เมื่อสังคมมีขนาดใหญ่ข้ ึน จาเป็ นต้องมีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับวิถีชีวิต การประพฤติปฏิบตั ิและความคิดความเชื่อจึงเกิดขึ้น
ในสังคม ซึ่ งเรี ยกรวม ๆ ว่า วัฒนธรรม ที่เป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญยิง่ ที่จาเป็ นต้องศึกษา พัฒนา และรักษาให้ยงั่ ยืนสื บไป
จากความเป็ นมาและปั ญหาดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงควรมีการศึกษาการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติ ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ จึงมุ่งศึกษา “กระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก” เพื่อวิเคราะห์สภาพทัว่ ไปของการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก พร้อมทั้ง
พฤติกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก เพื่อเป็ นฐานคิดสาคัญนาไปสู่ การสังเคราะห์กระบวนการ
มีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกอย่างยัง่ ยืน สื บไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
2. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
3. เพื่อนาเสนอกระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาค

ขอบเขตของการวิจัย
การวิ จัย ครั้ งนี้ ก าหนดขอบเขตด้า นเนื้ อ หา โดยสั ง เคราะห์ ต ามแนวคิ ด การอนุ รั ก ษ์ม รดกศิ ล ปวัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น
ของ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ครอบคลุม 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการ ศึกษา ค้นคว้า หรื อวิจยั 2) ด้านการส่ งเสริ มให้
ชนทุกหมู่เหล่าเห็นคุณค่า 3) ด้านการขยายขอบเขตการมีส่วนร่ วมในวัฒนธรรม 4) ด้านการส่ งเสริ มแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
5) ด้านการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และความเข้าใจ และ 6) ด้านการจัดทาระบบเครื อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม [7]
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วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ป แบบการวิ จั ย การวิ จัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จัย แบบผสานวิ ธี ระหว่า งการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้แ บบสอบถาม
เป็ นเครื่ องมือ และการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประชากร กลุ่มตัวอย่ าง และผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
ประชากร (Population) สาหรับการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ได้แก่ กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกของ
ประเทศไทย บริ บทเชิงพื้นที่จงั หวัดราชบุรี (ชาติพนั ธุ์จีน ชาติพนั ธุ์ยวน ชาติพนั ธุ์มอญ ชาติพนั ธุ์เขมร ชาติพนั ธุ์ลาวเวียง, ชาติพนั ธุ์
ลาวโซ่ง ชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยง) จานวน 518,484 คน
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง (Sample) ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ ใ นภาคตะวัน ตกของประเทศไทย บริ บทเชิ ง พื้ น ที่
จังหวัดราชบุรี (ชาติพนั ธุ์จีน ชาติพนั ธุ์ยวน ชาติพนั ธุ์มอญ ชาติพนั ธุ์เขมร ชาติพนั ธุ์ลาวเวียง ชาติพนั ธุ์ลาวโซ่ง ชาติพนั ธุ์กระเหรี่ ยง)
ซึ่ งได้ทาการสุ่ มมาจากประชากร โดยหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรคานวณ (กรณี ที่ทราบจานวนประชากร) ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล ส าคัญ (Key Informants) ส าหรั บ การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ได้ แ ก่ ตัว แทนสถาบัน
การปกครอง ตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทโดดเด่นในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริ บทเชิงพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ตามลักษณะการเป็ นตัวแทนของกลุ่ม
ที่เหมาะสม จากวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 10 ท่าน
ผู ้เ ข้า ร่ ว มการสนทนากลุ่ ม เฉพาะ (Focus Group Discussion) ส าหรั บ การวิ จัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
ได้แก่ ตัวแทนสถาบันการปกครอง ตัวแทนสถาบันการศึกษา และตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนาที่ มีบทบาทโดดเด่นในการ
อนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย บริ บทเชิงพื้นที่จงั หวัดราชบุรี ตามลักษณะ
การเป็ นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จากวิธีการสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 8 ท่าน
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
แบบสอบถาม (Questionnaire)มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด โดยได้ดาเนิ นการหาความเที่ยงตรง
(Validity) ในด้านเนื้ อหาสาระ และโครงสร้างของคาถาม รู ปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่ องมือ ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 จากนั้นได้นาไปหาความเชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ (Reliability)
โดยได้ทดลองใช้ (Try-Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เพื่อหาความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.9341
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยผูว้ ิจยั นาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) ที่ได้เลือกเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 10 ท่าน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ร่ วมกับสมาชิกในกลุ่มสนทนาขนาดกลาง โดยการอภิปรายโต้ตอบ
แสดงความเห็น/เล่าเรื่ องประสบการณ์ ตามประเด็นที่ผดู ้ าเนินการสนทนากาหนดขึ้นมาอย่างเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลหลัง่ ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างสมาชิกในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ด้วยกันเอง และระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผูว้ จิ ยั โดยฐานะที่เป็ นผูด้ าเนินการสนทนา

ผลการวิจัย
1. สภาพทัว่ ไปของการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
สภาพทัว่ ไปของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า
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1.1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า หรื อวิจยั พบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่กระจัดกระจายให้
เป็ นหมวดหมู่อย่างเป็ นระเบียบเพื่อง่ายต่อการศึกษาค้นคว้า มีการจัดให้คนชุมชนได้ศึกษาคุณค่ามรดกของศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
ความความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประจาถิ่นของตน มีการส่ งเสริ มให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการรักษาวิถีการดารงชีวิต มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
และมีการจัดการเรี ยนการสอนวัฒนธรรมศึกษาในสถานศึกษาประจาท้องถิ่นในลักษณะหลักสู ตรสถานศึกษา
1.2 ด้านการส่ งเสริ มให้ชนทุ กหมู่เหล่าเห็ นคุณค่า พบว่า มี การส่ งเสริ มให้ชนทุ กหมู่เหล่าเห็ นคุ ณค่าด้วยการให้
ความรู ้แก่ชุมชนด้านคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อร่ วมกันรักษาเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีการให้ความสนับสนุนจาก
หน่ วยงานของสงฆ์และหน่ วยงานจากภาครัฐในการร่ วมกันอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม มีการส่ งเสริ มผลักดันให้นาขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ด้ งั เดิ มของท้องถิ่นกลับคืนสู่ สังคม มี การส่ งเสริ มให้คนรุ่ นใหม่มีความใส่ ใจในการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุ มชน
ต่อไปเพื่อเป็ นมรดกแก่อนุ ชนรุ่ นหลัง และมีการส่ งเสริ มในการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับพัฒนาการของการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมแก่
บุคคลภายนอกด้วย
1.3 ด้านการขยายขอบเขตการมี ส่วนร่ วมในวัฒนธรรม พบว่า มี การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เอกชน และ
หน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการชักชวนประชาชนและเอกชนตลอดจนหน่วยงานรัฐให้
ร่ วมกันส่ งเสริ มศิ ลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น มี การให้ขอ้ มู ลหรื อองค์ความรู ้ เกี่ ยวข้องกับการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่ น มี การ
ชักชวนคนในชุ มชนให้ร่วมรณรงค์ในการทากิ จกรรมป้ องกันศิ ลปวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่ น และมี การเผยแพร่ เกี่ ยวกับ
กิจกรรมการอนุรักษ์วฒั นธรรมองถิ่นทางสื่ อออนไลน์
1.4 ด้านการส่ งเสริ มแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม พบว่า มีการประชุมร่ วมกับหน่วยงานรัฐหรื อเอกชนในการเผยแผ่
และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่ น มี การติ ดตามประเมิ นวัฒนธรรมท้องถิ่ นกับร่ วมกัน มี การจัดประชุ ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อป้ องกันความเสื่ อมสลายของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมให้ทุกฝ่ ายมีโอกาสร่ วมเสนอ
ความเห็ น ในการปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารการอนุ รั ก ษ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม และมี ก ารจัด ประชุ ม ร่ ว มกัน ในการติ ด ตามผลการอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกชุมชนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ด้านการสร้างทัศนคติ ความรู ้ และความเข้าใจ พบว่า มีการแนะนาเกี่ยวกับความรู ้ความสาคัญในการอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแก่ชุมชน, มีการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งทางวัฒนธรรม, มีการ
ปรับปรุ งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการดาเนิ นชีวิตของชุมชน มีมาตรการป้ องกันรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นของชุมชน และมีการเผยแผ่ขอ้ มูลหรื อองค์ความรู ้เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่นแก่เยาวชนคนรุ่ นใหม่
1.6 ด้านการจัดทาระบบเครื อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม พบว่า มี การจัดนิ ทรรศการกิ จกรรมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นโดยบูรณาการร่ วมกับโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5 มีการตั้งศูนย์กลางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มีการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรั บรู ้ สิทธิ แ ละหน้าที่ ในการอนุ รั กษ์แ ละฟื้ นฟู มี การประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจสามารถ
เลือกสรร ตัดสิ นใจ และปรับเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมในการดาเนิ นชีวิต และมีขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศออนไลน์
2. พฤติกรรมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
พฤติกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก ( xˉ = 3.92, S.D.
= 0.324) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านการสร้างทัศนคติ ความรู ้
และความเข้า ใจ ( xˉ = 3.98, S.D. = 0.400) ส่ ว นด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด ได้แ ก่ ด้า นการส่ ง เสริ ม แลกเปลี่ ย นศิ ล ปวัฒ นธรรม
( xˉ = 3.89, S.D. = 0.462) และด้านการจัดทาระบบเครื อข่ายสารสนเทศทางด้านวัฒนธรรม (xˉ = 3.89, S.D. = 0.385)
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3. กระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
กระบวนการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก พบว่า
มุ่ ง เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ที่ ป ระกอบด้ว ย ชุ ม ชนชาติ พ ัน ธุ์ หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานภาคเอกชน
สถาบัน การศึ ก ษา รวมถึ ง นัก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ บุ ค คลภายนอกด้ว ย โดยครอบคลุ ม องค์ป ระกอบของวัฏ จัก รการมี ส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมค้นหาปั ญหา ร่ วม
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งของปัญหา ร่ วมแสดงความคิดเห็น/ให้ขอ้ มูลปั ญหา, ร่ วมระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 2) การมีส่วนร่ วม
ในการวางแผนอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมรับรู ้นโยบายสาธารณะ ร่ วมจัดทาแผนงาน ร่ วมแสดงความ
คิดเห็นสาหรับปรับปรุ ง และร่ วมเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมลงมื อปฏิ บตั ิงาน ร่ วมสนับสนุ นวัสดุสิ่งของ ร่ วมบริ จาคทุนทรั พย์ และร่ วมแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ น
ระหว่างการปฏิบตั ิงาน 4) การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้แก่ ร่ วมกาหนดตัวชี้วดั ที่ใช้ในการประเมิน ร่ วมสังเกตการณ์ ร่ วมประเมินความสาเร็ จ และร่ วมเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนิ นงาน และ 5) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ ได้แก่ ร่ วมรับผลประโยชน์ในเชิ งเศรษฐกิจ เช่น รายได้ เป็ นต้น, ร่ วมรับ
ผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ ร่ วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและสิ่ งแวดล้อม และร่ วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล่าว สามารถนาไปใช้เป็ นต้นแบบในการ
เสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกในสังคม
พหุ วฒั นธรรมได้อย่างยัง่ ยืน

อภิปรายผล
กระบวนการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก บริ บทเชิง
พื้ นที่ จังหวัดราชบุ รี พบว่า มุ่ งเน้นการมี ส่ วนร่ วมของผูม้ ี ส่ วนได้ส่ วนเสี ย ที่ ป ระกอบด้วย ชุ มชนชาติ พนั ธุ์ หน่ วยงานภาครั ฐ
หน่วยงานภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึง นักท่องเที่ยวหรื อบุคคลภายนอกด้วย โดยครอบคลุมองค์ประกอบของวัฏจักรการมี
ส่ วนร่ วม ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่ วมในการค้นหาปั ญหาของการอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมค้นหา
ปั ญหา ร่ วมตรวจสอบข้อเท็จจริ งของปั ญหา ร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น/ให้ขอ้ มูลปั ญหา ร่ วมระดมความคิ ดเพื่อวิเคราะห์ ปัญหา
2) การมีส่วนร่ วมในการวางแผนอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมรับรู ้นโยบายสาธารณะ ร่ วมจัดทาแผนงาน
ร่ วมแสดงความคิดเห็นสาหรับปรับปรุ ง และร่ วมเผยแพร่ หรื อประชาสัมพันธ์แผนงาน 3) การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมลงมื อปฏิ บตั ิงาน ร่ วมสนับสนุ นวัสดุสิ่งของ ร่ วมบริ จาคทุนทรั พย์ และร่ วมแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบตั ิงาน 4) การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้แก่ ร่ วมกาหนดตัวชี้ วดั ที่ ใช้ในการประเมิ น ร่ วมสังเกตการณ์ ร่ วมประเมิ นความสาเร็ จ และร่ วมเผยแพร่ หรื อ
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนิ นงาน และ 5) การมีส่วนร่ วมรับผลประโยชน์ ได้แก่ ร่ วมรับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ เช่น รายได้
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีการร่ วมรับผลประโยชน์ในเชิงวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่ ร่ วมรับผลประโยชน์ในเชิงสังคมและสิ่ งแวดล้อม
และร่ วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งนี้ ตัวแบบดังกล่าว
สามารถนาไปใช้เป็ นต้นแบบในการเสริ มสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วมอนุ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกในสังคมพหุ วฒั นธรรมได้อย่างยัง่ ยืน ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่ ธนพชร นุ ตสาระและคณะ [8]
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง วิถีชีวิตการดารงอยูว่ ฒั นธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ อาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการวิจยั พบว่า ในอดีตกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ท้ งั 2 กลุ่มนี้ ใช้วฒั นธรรมกฎหมายด้วยวิธีการนับถือผีเป็ นการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชน แต่ปัจจุบนั ที่ภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปการนับถือผีแบบดั้งเดิมไม่สามารถควบคุมสมาชิกภายในชุมชนได้ จึงจาเป็ นต้องออกกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมา
เพื่อควบคุมให้สมาชิกในชุมชนมีระเบียบวินยั และปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง ซึ่ งการตั้งกฎหมายท้องถิ่นมี ความ
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จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องนาวัฒนธรรมกฎหมายเข้ามาปรั บเพื่อให้เกิ ดความสงบสุ ขในชุ มชน และสอดคล้องกับที่ สม จะเปา [9]
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจยั
พบว่า ภายหลังจากได้รับการยอมรับการเป็ นชนเผ่าชีวิตความเป็ นอยูค่ ่อย ๆ พัฒนาขึ้นมาตามลาดับ วัฒนธรรม และประเพณี ของ
ชนชาติพนั ธุ์คะฉิ่ น ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมที่เปิ ดกว้าง สามารถแสดงออกได้อย่างเปิ ดเผย เช่น ด้านวัฒนธรรม ประเพณี การ
แต่งกาย ภาษา และประเพณี การเต้นรา แต่อย่างไรก็ตามยังมี บางส่ วนที่ ยงั ไม่สามารถยอมรั บตามกฎหมาย และสอดคล้องกับที่
วรรณพร บุญญาสถิต, ฉันทัส เพียรธรรม และเทพธิ ดา ศิลปรรเลง [10] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ลาวเวียง อาเภออู่ทอง จังหวัดสุ พรรณบุรี จากผลการวิจยั พบว่า การพูดภาษาลาวเวียงและมีความภาคภูมิใจในการเป็ นชาว
ลาวเวียงแม้วา่ ความทรงจาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ที่จดจาจะเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับการแพ้สงคราม การถูกกวาดต้อนก็ไม่ได้ทาให้รู้สึก
ถึ งความด้อ ยกว่าชุ ม ชนอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นจุ ดเด่ นที่ ท าให้ชุม ชนลาวเวีย งแห่ งนี้ มีค วามเข้มแข็ง พยายามรั กษาและฟื้ นฟู และสร้ าง
อัตลักษณ์ลาวเวียงขึ้นเพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง ความทันสมัย รวมทั้งกระแสการท่องเที่ยวชุมชนที่กาลังได้รับความนิ ยม
และสอดคล้องกับที่ สุ ธี จันทร์ ศรี [11] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ไทดา: พลวัตวัฒนธรรม กับการธารงอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ผ่านดนตรี
จากผลการวิจัยพบว่า การสื บทอดในลักษณะคงสภาพดนตรี แบบดั้งเดิ ม แม้จะสามารถตอกย้ าจิ ตส านึ กความเป็ นไทด าได้ดี
แต่กลายเป็ นข้อจากัดในการธารงอยูท่ ่ามกลางบริ บทสังคมสมัยใหม่ ในขณะที่การปรับเปลี่ยนสะท้อนถึงการต่อรองผ่านการนา
องค์ประกอบและเทคโนโลยีในสังคมกระแสหลักมาปรับใช้ ทาให้การขับเคลื่อนมีความทันสมัยและมีคุณค่าเชิงสุ นทรี ยะมากขึ้น
จึ งมี แนวโน้มของการเรี ยนรู ้ และสื บทอดอย่างต่อเนื่ อง นาไปสู่ การธารงรั กษาอัตลักษณ์ ชาติ พนั ธุ์ ไทดาในพื้นที่ ทางสังคมที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตต่อไปได้ และสอดคล้องกับที่ วศิน โต๊ะสิ งห์ [12] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง คุณค่าและภูมิปัญญาประเพณี
บุ ญกลางบ้านกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ลาวเวียง อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุ รี จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการอนุ รักษ์ประเพณี บุญ
กลางบ้าน อาเภอพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี พบว่า ขั้นตอนแรกจาเป็ นต้องปลูกฝั งค่านิ ยมจากสถาบันครอบครั ว โดยการเริ่ มต้น
จากพ่อ แม่ ที่ควรปฏิบตั ิให้เป็ นแบบอย่างที่ดี อบรมสั่งสอนลูกให้เป็ นคนดีของสังคม การส่ งเสริ มให้เด็กนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการ
ร่ วมประเพณี บุญกลางบ้านหรื อการจัดให้มีการแสดงในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การเต้นรา การประกวดร้องเพลงการเดินขบวนพาเหรด
การแข่งขันการจักสาน การแข่งขันกี ฬา เป็ นต้น ขั้นตอนต่อมา คือ การจัดการหลักสู ตท้องถิ่ นเกี่ ยวกับวัฒนธรรมประเพณี บุญ
กลางบ้านในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังและสั่งสมความรู ้และส่ งเสริ มประเพณี บุญกลางบ้าน และความร่ วมมือกับหน่วยงานราชการ
ขั้นตอนต่อมา คือ การสนับสนุนกิจกรรมส่ งเสริ มวัฒนธรรมและประเพณี บุญกลางบ้าน เพื่อเป็ นแรงดึงดูดการท่องเที่ยวโดยความ
ร่ วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย และขั้นตอนสุ ดท้าย คือ การส่ งเสริ มประเพณี อย่างต่อเนื่ องพร้อมการพัฒนาและส่ งเสริ ม
ด้านเศรษฐกิจ เช่น การจัดงานหรื อการออกนิ ทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน และสอดคล้องกับที่ สิ ทธิ โชค วิบูลย์,
สุ เทพ บุญซ้อน และปิ ยะวรรณ เลิศพานิช [13] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญเพื่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ ยวชุ มชน กรณี ศึกษา: ชุมชนศาลาแดงเหนื อ จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจยั พบว่า การอนุ รักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญ
ชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ เป็ นการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมชาวมอญในการตั้งถิ่นฐานที่อยูอ่ าศัย สถาปั ตยกรรม โบราณวัตถุ วิถีชาว
มอญทั้งด้านวัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่ งส่ วนใหญ่ยงั ถือได้วา่ ชุมชนศาลาแดงเหนื อยังมี
ความเข้มแข็งในการอนุ รักษ์ คือ คนในชุมชนยังคงปฏิบตั ิประเพณี หลัก ๆ เช่น ประเพณี เปิ งสงกรานต์ ประเพณี ตกั บาตรน้ าผึ้ง
ประเพณี ทาบุญกลางบ้าน คติความเชื่อทางศาสนา ส่ วนวัฒนธรรมการดาเนิ นชีวิต เช่น ภาษา การแต่งกาย การประกอบอาชีพของ
คนในชุมชนมีการอนุ รักษ์ลดน้อยลง เนื่ องมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศ ไปสู่ ความเป็ นสากลทาให้รูปแบบการดาเนิ นชี วิต
เปลี่ยนไป หรื อระบบการศึกษาแผนใหม่ทาให้มีการใช้ภาษามอญ ในชีวิต ประจาวันลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตามชาวมอญชุมชน
ศาลาแดงเหนื อ ยังมี แนวทางในการอนุ รักษ์ท างวัฒนธรรมโดยการจัดตั้งพิพิธ ภัณฑ์ชุม ชน โดยให้ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชุมชน
เป็ นผูถ้ ่ ายทอดวัฒ นธรรมให้กับ เยาวชนได้สื บ ทอดต่ อ ไป ส าหรั บ การพัฒนาการท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชนนั้น ชุ มชนศาลาแดงเหนื อ
จ าเป็ นต้อ งอาศัย ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ใ นชุ ม ชน คื อ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ วัฒ นธรรมประเพณี ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของชุมชน มาพัฒนาโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดาเนิ นชีวิตประจาวัน ตั้งแต่เส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรม
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การท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่ งนามาสู่ การสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการท่องเที่ยวได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และสอดคล้องกับที่
ณัฐพร ดอกบุ ญ นาค และฐาปกรณ์ ทองคานุ ช [14] ได้ศึ กษาวิจัยเรื่ อง การมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนในการจัดการการท่ อ งเที่ ยว
กรณี ศึกษา: ชุมชนในตลาดร้อยปี สามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมของคนในชุมชน
ในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการ
จัดการด้านสถานที่ ที่จะเข้ามามีส่วนร่ วมทั้งในด้านวางแผน การประชุมนโยบายหรื อแสดงความเห็ นต่าง ๆ ด้านของสิ่ งอานวย
ความสะดวกนั้น ชุมชนจะมีส่วนแค่การแสดงความคิดเห็นว่าดีหรื อไม่ ต้องการหรื อไม่ตอ้ งการ แต่ไม่ได้เข้ามาส่ วนในการวางแผน
คิดนโยบาย หรื อการจัดการมากแต่อย่างใด และด้านบุคลากร ประชาชนหรื อคนในชุมชนนั้น มีส่วนร่ วมมาก แต่ในส่ วนของการ
จัดการด้านกฎเกณฑ์ทางการท่องเที่ยวในตลาดร้อยปี สามชุกนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่ วมลดลงหากเทียบกับด้านอื่น ๆ เนื่องจากใน
ปั จจุบนั กฎเกณฑ์ต่าง ๆ คือกฎที่ได้ปฏิบตั ิสืบต่อกันมา ไม่ได้มีการวางกฎเกณฑ์ที่ตายตัว และสอดคล้องกับที่ นงเยาว์ ทองสุ ข [15]
ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียงอาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง จากผลการวิจยั
พบว่า ประชาชนในหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง อาเภอสิ เกา จังหวัดตรัง มีส่วนร่ วมในการพัฒนาหมู่บา้ นในทุกกระบวนการ ทั้งด้าน
การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ ด้านการมีส่วนร่ วมในการดาเนินงาน ด้านการมีส่วนร่ วมในการรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วน
ร่ วมในการติดตามประเมินผล และสอดคล้องกับที่ ศรคม เผือกผิววงศ์ [16] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “แนวทางการสร้างความร่ วมมือใน
ชุ มชนด้วยพุทธสั นติ วิธี : กรณี ศึกษาชุ มชนวัดคู บ้ อน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร” จากผลการวิจัย พบว่า แนวคิ ดและ
แนวปฏิบตั ิเพื่อสร้างความร่ วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถช่วยให้เกิดความสามัคคี การร่ วมแรงร่ วมใจกัน ซึ่ งจะช่วยใน
การสร้างสันติสุข ความเจริ ญรุ่ งเรื องให้แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริ งและมัน่ คง ด้วยความเป็ นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่ วนรวม

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ชุมชนชาติพนั ธุ์ หน่ วยงานภาครั ฐ หน่ วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรส่ งเสริ มให้เยาวชนได้
ศึกษาองค์ความรู ้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งในส่ วนของการศึกษาในระบบและนอกระบบ
2. ชุ มชนชาติพนั ธุ์ หน่ วยงานภาครั ฐ หน่ วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึ กษาในพื้นที่ ควรสนับสนุ นให้องค์กร
พระพุทธศาสนาเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทในการสอดแทรกค่านิยมการอนุรักษ์ในกิจกรรมหรื อประเพณี ประจาท้องถิ่น
3. ชุมชนชาติพนั ธุ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรสนับสนุ นให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ าย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง เยาวชนหรื อ วัย รุ่ น ได้มี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การอนุ รั ก ษ์ศิ ลปวัฒนธรรม
โดยให้ความสาคัญในฐานะที่เป็ นผูส้ ื บสานด้านการอนุรักษ์
4. ชุมชนชาติพนั ธุ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรร่ วมกันขับเคลื่อนภารกิจ
การเผยแพร่ วฒั นธรรมในระบบเครื อข่ายสารสนเทศออนไลน์
5. ชุมชนชาติพนั ธุ์ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ควรสนับสนุนให้ทุกกลุ่มชาติ
พันธ์ดาเนินการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมประจาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยใช้พ้นื ที่ของวัดประจาชุมชน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. การวิจัย ครั้ งต่ อ ไป ควรท าการวิจัย เกี่ ยวกับ การอนุ รั กษ์ศิ ลปวัฒนธรรมของกลุ่ มชาติ พนั ธุ์ โ ดยบู รณาการร่ วมกับ
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บา้ นรักษาศีล 5
2. การวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการวิจยั เกี่ยวกับ ต้นแบบหลักสู ตรวัฒนธรรมศึกษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์
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