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บทคัดย่อ
การศึกษา แนวทางการนําวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคงอยู่ของวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี และเพื่อศึกษา
แนวทางการนําวัฒนธรรมของ 8 ชาติพันธุ์มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยใช้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล สัมภาษณ์กลุ่มบุคคล และการสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) การบรรยายจะเน้นเนื้อหาตามที่
ปรากฏ ไม่เน้นการตีความหรือการหาความหมายที่ซ่อนไว้เบื้องหลัง
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมของ 8 ชาติ พั น ธุ์ ใ นจั ง หวั ด ราชบุ รี ผู้ วิ จั ย แบ่ ง
วัฒนธรรมออกเป็น 3 กลุ่มคือ วัฒนธรรมที่เคยปรากฏในอดีตมีการจดบันทึกบอกต่อ แต่ปัจจุบันได้
เลือนหายไปแล้ว กลุ่มที่สองได้แก่วัฒนธรรมที่ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่อาศัยวาระ หรือโอกาสพิเศษ
ในการแสดงออกเช่น วัฒนธรรมการแต่งกายที่มีการแต่งเฉพาะโอกาสพิเศษ ในช่วงเวลาปกติ จะแต่ง
กายตามสมัยนิยม หรือภาษาพูดที่จะมีการสื่อสารเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือ ญาติมิตร เป็นต้น และ
วัฒนธรรมที่มีการผลิตซ้ําสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น การบริโภคอาหารพื้นถิ่น งานประเพณีสงกรานต์
มอญ สงกรานต์ลาวเวียง สงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประเพณีตรุษจีน สารทจีน หรือ
งานประเพณีผูกแขนเรียกขวัญวันกิน ข้าวห่อของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเป็น ต้น ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่มีการผลิต ซ้ํา แสดงให้ เห็ นว่ าวั ฒนธรรมและงานประเพณีเ หล่า นี้ได้ผ่ านกระบวนการ
เลือกสรรจากคนในชุมชนที่จะสืบสานสืบทอด จึงมีการผลิตซ้ําให้คงอยู่ถึงแม้นว่า คุณค่า ความเชื่อ
และความหมายแฝงที่มีในอดีตจะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมของ 8
ชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีมีความคงอยู่ในรูปของการปรับเปลี่ยน และการผสมผสานทางวัฒนธรรม
แนวทางการนําวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์มาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรมุ่งเน้นไปที่
วัฒนธรรมหรือประเพณีที่ยังคงมีอยู่ในชุมชน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ชาติพันธุ์ การใช้อาหารพื้น
ถิ่นหรืออาหารชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยว งานประเพณีตรุษจีน หรือการท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรม
ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงในงานประเพณีผูกแขนเรียกขวัญวันกินข้าวห่อ ประเพณีเหล่านี้ล้วนมีจุด
เชื่ อ มต่ อ สั มพั น ธ์ ไม่ ว่ า จะเป็ น ความเชื่ อ ความหมาย อารมณ์ ความรู้ สึ ก ที่ ส ามารถส่ ง ผ่ า นไปยั ง
นักท่องเที่ยวเป้าหมายเพื่อใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มาเที่ยวชมในพื้นที่และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวควรเริ่มต้นที่งาน
ประเพณีสงกรานต์ชาติพันธุ์เนื่องจากตรงกับเทศกาลงานประเพณีหลักของประเทศ เป็นช่วงวันหยุด
ยาว เพื่อการเฉลิมฉลอง การจัดงานประเพณีสงกรานต์ชาติพันธุ์ที่คงความเป็นดั้งเดิม จึงเป็นทางเลือก
ให้กับคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวที่สนใจการเล่นสงกรานต์เชิงอนุรักษ์ได้เข้ามาร่วมเล่นสงกรานต์และ
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เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรม กับคนในพื้นที พร้อมกับการรือฟื้นการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ รวมกับ
การจัดแสดงอาหารพื้นถิ่น เป็นการนํางานประเพณีและวัฒนธรรมมาต่อยอด เพิ่มค่า หาจุดต่างให้กับ
การท่ อ งเที่ ย วของจั งหวั ด และยั งเป็ น การฟื น ฟู อนุ รั กษ์ ป ระเพณี ที่สู ญ หายให้ กับ มามี พื้น ที่ ในการ
แสดงออกอีกครั้งหนึ่ง
Abstract
A research on ‘Guidelines to Promote Tourism based on the Culture of 8
Ethnographic Groups in Ratchaburi Province’ aims to investigate the state of
existence of culture from 8 ethnographic groups in Ratchaburi province and to create
guidelines in utilizing culture of 8 ethnographic groups to promote tourism. This
qualitative research employed both individual and group interview, and a
participatory observation as its research tools. Data were analyzed by manifest
content analysis technique and will not focus on interpretation or latent content
analysis.
According to the research finding, culture of 8 ethnographic groups could be
divided into 3 categories: 1) culture that has been recorded but becomes extinct; 2)
culture that still exists but will be practiced on special occasions or events, for
example, auspicious traditional dress on special days while dressing contemporarily
daily or special dialects communicating among elders or relatives; and 3) repeating
culture inherited until the present days, for instance, local food, Mon Songkran
festival, Lao Vieng Songkran festival, Thai-Karen Songkran festival, Chinese New Year,
Chinese 10th lunar month festival or Thai-Karen spirit soothing ceremony. Repeating
festivals and culture revealed that these practices have been accepted and selected
by local inhabitants to inherit. They are conserved even though value, belief and
implication in the past have been changed periodically. In conclusion, culture of 8
ethnographic groups in Ratchaburi province has been maintained in the form of
adapted and integrated culture.
To utilize culture of 8 ethnographic groups to promote tourism, ones should
focus on living culture in the community such as ethnic Songkran festival, local or
ethnic gastronomy, Chinese New Year festival or Thai-Karen spirit soothing ceremony.
These traditions threaded relationship of belief, meanings and emotion to render to
targeted tourists in order to attract them to visit and allow them to directly
experience these cultural activities. To arrange tourism activity, ethnic Songkran
festival should be the first to begin as it corresponds to the main national Songkran
festival and it is a long holiday. It is, then, an option for community or tourists who
are interested in joining conservative Songkran festival to learn and take part with
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local people. Moreover, local folks should be revived and local food should be
displayed. These actions are to bring out traditions and culture to top up, to add
value and to differentiate tourism in the province, including to revive and to
conserve dying culture to have its ground to public.
Keyword Ethnographic tourism : culture tourism : Ratchaburi

ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการวิจัย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นับแต่แผนพัฒนา ฉบับที่ 8 จนถึงแผนพัฒนา ฉบับ
ปัจจุบัน มีการดําเนินการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ของสินค้าและบริการบน
ฐานความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการให้เพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง มี
การศึกษาและขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญ
กับจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางวัฒนธรรมของประเทศแล้วนํามาใช้ประโยชน์โดยหาแนวทางเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) (ททท ,2554 หน้า 4)
การนําแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้กับภาคการท่องเที่ยวและบริการมีนักวิชาการเช่น
ยุวดี นิรัตน์ตระกูล ( 2554 หน้า 3 ) ได้กล่าวถึงการนําแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาปรับใช้กับ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการผ่านทางแนวคิดการจัดการท่องเที่ยวอย่างสรรค์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า ควรเป็นการนําปัจจัย 4 ประการ คือ “ทุน” มาบวกกับ “ความคิดสร้างสรรค์”
และผสานเข้ากับ “สินทรัพย์ทางวัฒนธรรม” และ “ทักษะเฉพาะตัว” มาสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับ
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยมีขั้นตอน กระบวนการ ที่ผลักดันแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ คือการสํารวจสังคมและตัวตน ครอบคลุมเรื่อง ฐานทรัพยากร Natural / Cultural
Assets) เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ (Identity) ภูมิปัญญา (Wisdom) เพื่อค้นหาความโดดเด่น ความ
แตกต่าง ความเฉพาะตัว ลักษณะพิเศษ (Differentiation for Value) แล้วจึงเติมความคิดสร้างสรรค์
(Value Creation) หรือ ตีความใหม่เพื่อให้เข้ากับตลาด (Redefine for Marketing) สอดคล้องกับ
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก (UNESCO) ที่ได้กล่าวถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า (DASTA, 2554) การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาให้ชุมชนนั้นๆ เกิดความยั่งยืน โดยมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่
สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตในชุมชน ในเชิงการเรียนรู้และ
การทดลองให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ที่เป็นอยู่จริงในชุมชน
จากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ บ่งชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็น
ทุนทางสังคมที่สําคัญที่สามารถนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
และประเทศได้ ทั้งนี้เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ มีความหลากหลายที่สามารถ
นํามาแปรสภาพเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ เช่น นํามาใช้ในการกระจายรายได้และ
สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมศักดิ์ศรีชุมชนท้องถิ่น และ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสังคม
เป็นต้น ( ประเวศ วะสี, 2541 หน้า 7) ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาชุมชน
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โดยเฉพาะในการนํามาเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเหตุที่วัฒนธรรมสามารถดึงดูดให้คน
เดินทางมาท่องเที่ยวได้ นั้นหมายความว่าวัฒนธรรมสามารถแปรสภาพให้เป็นธุรกิจได้และเป็นสินค้าที่
ไม่สิ้นเปลืองไม่มีวันหมดสิ้นตราบใดที่สังคมนั้นชุมชนยังคงดํารงอยู่และสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือการใช้
วัฒนธรรมชุมชนมาเป็นฐานธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นการลงทุนที่น้อยที่สุด เพราะวัฒนธรรมเหล่านั้นมี
อยู่แล้วในชุมชนทุกชุมชน เพียงแต่ผู้รับผิดชอบเข้าไปดําเนินการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เท่านั้น
หากพิจารณาถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีแล้วพบว่า จังหวัดราชบุรีนอกจากจะ
เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีร่องลอยหลักฐานของวัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรม
ขอมรวมถึง เป็นแหล่งวัฒนธรรมของลุ่มน้ําแม่กลองแล้ว เมืองนี้ยังมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะหัวเมืองหน้าด่าน ในการระดมไพร่พล ป้องกัน
ประเทศ ดิ น แดนแหล่ ง นี้ เ คยเป็ น ชั ย ภู มิที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ การตั้ งถิ่ น ฐานของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที่อ พยพ
โยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งในส่วนที่เข้ามาอยู่เพื่อการทํามาหากิน ทําการค้าชาย หรือการโยกย้ายถิ่น
ฐาน อั นเป็ น ผลเนื่ องมาจากการเป็ น เชลยศึ กสงครามและการอพยพเข้ า มาพึ่ งพระบารมี ของ
พระมหากษัตริย์ไทย จังหวัดราชบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ถึง 8 ชาติพันธุ์ประกอบด้วย ชาวไทยพื้น
ถิ่น ชายไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายยวน ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ชาว
ไทยเชื้อสายเขมร ชาวไทยเชื้อสายลาวเวียง และ ชาวไทยเชื้อสายลาวโซ่ง ความหลากหลายของชาติ
พันธ์เหล่านี้จุดประกายให้ผู้วิจัยสนใจอยากจะศึกษาเพื่อหาแนวทางการนําวัฒนธรรม 8 ชาติพันธ์
จังหวั ดราชบุรี มาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งผลงานวิจั ยนี้น อกจากจะเป็น ข้อมู ลท้องถิ่น เพื่ อ
เสนอแนะเป็นแนวทางการการพัฒนาท่องเที่ยวให้กับ องค์กรและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของ
จังหวัดแล้ว ยังเป็นการดําเนินการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ที่อยู่บนฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นอีกด้วย.
เทคนิควิธีการดําเนินงานวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่องการผลิตช้ําทางวัฒนธรรม
(Culture
reproduction และทฤษฏีต้นไม้แห่งคุณค่า (กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุข หินวิมาน,2551) มาเป็น
กรอบในการพิจารณาความคงอยู่ของวัฒนธรรม ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) และกลุ่มบุคคล (Focus Group ) และ การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวบข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้นําชุมชนที่ไม่เป็นทางการได้แก่ ผู้อาวุโสในชุมชน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ทางราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประเพณีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี ซี่งเป็นผู้ที่มีความรู้ เกี่ยวกับ ประวัติความ
เป็นมา ข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี และวิถีชีวิต ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัด
ราชบุรี
ผลการศึกษา
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จังหวัดราชบุรีตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และหลักฐาน
ทางเอกสารบ่งบอกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ในช่วงประวัติศาสตร์ระหว่างสมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งเป็นช่วงที่มีการทํา
สงครามระหว่ างไทยกั บพม่ า เมื องราชบุ รี เป็ นเมื องที่ มีความสํ าคั ญในทางยุทธศาสตร์ ในฐานะเมื อง
ปราการหรือเมืองหน้าด่านชั้นในด้านทิศตะวันตก เป็นสถานที่รวบรวมระดมพลมาป้องกันพระนครเป็น
เมืองที่มีกองทัพประจําพร้อมที่จะร่วมกับทัพหลวงจากราชธานีได้ทันที กอปรกับลักษณะภูมิประเทศที่เป็น
ที่ราบลุ่มแม่น้ํา มีความอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแหล่งนี้จึงเป็นชัยภูมิที่สําคัญสําหรับการตั้งถิ่นฐานของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อพยพโยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ทั้งในส่วนที่เข้ามาอยู่เพื่อการทํามาหากิน ทําการค้าชาย
หรือการโยกย้ายถิ่นฐาน อันเป็นผลเนื่องมาจากการเป็นเชลยศึกสงครามและการอพยพเข้ามาพึ่งพระ
บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย จังหวัดราชบุรีมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ถึง 8 ชาติพันธุ์ประกอบด้วย
ชาวไทยพื้ นถิ่น ชายไทยเชื้ อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายมอญ ชาวไทยเชื้อสายยวน ชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ ย ง ชาวไทยเชื้ อ สายเขมร ชาวไทยเชื้ อ สายลาวเวี ย ง และ ชาวไทยเชื้ อ สายลาวโซ่ ง
(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี, 2544 หน้า 45 จาก 46) กลุ่มชนเหล่านี้ อพยพมาพร้อมกับวัฒนธรรม
ประเพณีและความเชื่ อที่ เป็นดั้งเดิมตามอัตลักษณ์ ของชาติพันธุ์ ไม่ว่ าจะเป็นวั ฒนธรรมการแต่งกาย
ที่อยู่อาศัย ภาษาพูด การละเล่น ตลอดจนภูมิปัญญาในการดํารงชีวิต หากแต่เมื่อมาเป็นคนพลัดถิ่น ใน
สังคมต่างวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้จึงอยู่ในกลุ่มของวัฒนธรรมย่อยภายในวัฒนธรรมหลักของ
สังคมไทย ที่มีสภาพแวดล้อม ปัจจัยการผลิต การเมือง การปกครอง และวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไป
จากเดิม ที่อาจส่งผลต่อการรักษารากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ให้คงอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม
การวิจัยนี้พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์มีการปรับวัฒนธรรมของตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมหลักในแผ่นดินใหม่
มีทั้งการรับวัฒนธรรมใหม่ และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมบางอย่างเพื่อให้เข้ากับบริบทพื้นที่ ก่อเกิดการผสม
กลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม ผนวกกับ โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆไปอย่างรวดเร็ว
กระบวนการโลกาภิวัตน์ และ การสื่อสารของมนุษย์ เข้ามามีบทบาทเชื่อมร้อยถักทอผู้คนในสังคมท้องถิ่น
ต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิการสื่อสารผ่านดาวเทียม หรืออินเตอร์เน็ต
ซึ่งทําให้ข่าวสารจากมุมหนึ่งของโลกผ่านไปยังอีกมุมหนึ่งของโลกด้วยเวลาอันรวดเร็ว จากเหตุผลดังกล่าว
ข้างต้นนี้เองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมของผู้คนในสังคม รวมถึงกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆ ในจังหวัด ราชบุรีด้วย
1. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาความคงอยู่ของวัฒนธรรม 8 ชาติ
พัน ธุ์ใ นจังหวัด ราชบุ รี ผลการศึ กษาความคงอยู่ ของวั ฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์จั งหวั ดราชบุรี จากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก การศึกษาจากเอกสาร และ การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ต่างๆ ผู้วิจัยได้แบ่งวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีออกเป็น 3 กลุ่มคือ วัฒนธรรมที่เคย
ปรากฏในอดีตมีการจดบั นทึกบอกต่อ แต่ปัจจุบันได้เลือนหายไปแล้ ว กลุ่มที่ สองได้แก่ วัฒนธรรมที่ยั ง
ปรากฏอยู่ในปัจจุบันแต่ต้องอาศัยวาระ หรือโอกาสพิเศษ ในการแสดงออกเช่น วัฒนธรรมการแต่งกายที่มี
การแต่งเฉพาะโอกาสพิเศษ ในช่วงเวลาปกติประจําวันจะแต่งกายตามสมัยนิยม หรือภาษาพูดที่จะมีการ
สื่อสารเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุหรือ ญาติมิตร เป็นต้น ผู้วิจัยเรียกความคงอยู่ของวัฒนธรรมกลุ่มนี้ว่ามีความ
คงอยู่แบบหดตัว และวัฒนธรรมที่มีการผลิตซ้ําสืบทอดมาถึงปัจจุบัน เช่น การบริโภคอาหารพื้นถิ่น งาน
ประเพณีสงกรานต์มอญ สงกรานต์ ลาวเวียง สงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ประเพณีตรุษจี น

บทความวิจัยของนางสาวสัจจา ไกรศรรัตน์

สารทจี น หรื องานประเพณี ผู กแขนเรี ยกขวั ญวั นกิ นข้ าวห่ อของชาวไทยเชื้ อสายกะเหรี่ ยงเป็ นต้ น
วัฒนธรรมเหล่านี้ผ่านการคัดสรรจากสังคม และมีการสืบทอด หากพิจารณาจากภายนอกวัฒนธรรมเหล่านี้
ยังคงอยู่ แต่คุณค่าและ ความเชื่อต่างๆ ภายใต้การปฏิบัติหรือสืบทอด มีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา
เทคโนโลยี และ ความทันสมัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ตัวอย่างเช่น ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญของชาว
กะเหรี่ยง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในเดือนเก้า ของทุกๆ ปี ชาวกะเหรี่ยงเรียกเดือนเก้าว่า “หล่าค่อก”
เป็ น เดื อนที่ คาบเกี่ ย วระหว่ า งปลายเดื อนกรกฎาคม ต้ น เดื อนสิ ง หาคม เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ฝ นตกชุ ก
อากาศเย็น เป็นช่วงที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยมาก โดยเฉพาะไข้มาลาเลีย คนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงเชื่อ
ว่าความเจ็บป่วยเกิดจากการที่คนกะเหรี่ยงได้ทําผิดกฎระเบียบ ข้อห้ามของบรรพบุรุษ หรือถูกผีป่า ผี
น้ํา เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าท่า เจ้าทุ่ง และวิญญาณที่เร่รอนรบกวน จุดประสงค์ของการเรียกขวัญ ก็เพื่อให้
ลูกหลานอยู่ สุ ขสบาย ปราศจากโรคภัย ไข้ เจ็ บ มี ความสุ ขความเจริ ญ มี อายุ มั่นขวั ญ ยืน ผลจาก
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ทําให้แนวคิดเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้
ป่วยของคนในสังคมเปลี่ยนไป แต่ประเพณีนี้ยังมีการสืบทอดโดยมุ่งเน้นคุณค่าไปที่การรักษาทางจิต
วิญญาณ การให้กําลังใจ และเป็นงานประเพณีที่เปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวกะเหรี่ยงที่ไปทํางานต่าง
ถิ่นได้กลับมาเยี่ยมบ้าน เป็นพื้นที่และโอกาสที่ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงได้แสดงอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ของตนเอง งานประเพณีนี้จึงเป็นกลไกสําคัญในการสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนให้คงอยู่
สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี อธิบายในมิติ
ของช่วงเวลาพบว่า จังหวัดราชบุรีได้มีการการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสนตร์
มาจนถึง ปั จจุ บั น ในแต่ ละยุ คสมัย ของการพัฒ นาประเทศได้ ก่อให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงทางด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และ ความเป็นอยู่ของชุมชนเป็นอย่างมาก เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ย่อม
ส่งผลให้ระบบความเชื่อ และประเพณีมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทและสภาพแวดล้อม ผู้ให้ข้อมูลใน
ชุมชนมีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ปัจจุบันความเป็นอัตลักษณ์ดั้งเดิมทางชาติพันธุ์ ลดลง มีการ
เปิดรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆ เข้ามามากขึ้นเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาในด้านต่างๆ
รวมถึงการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนในพื้นที่ออกไปสู่ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการที่ต้องออกไปศึกษา
เล่ า เรี ย น การประกอบอาชี พ ทํ า ให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในหลายด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ทางภาษา
ความคิด ค่านิยม ต่างๆ อีกทั้งภายในพื้นที่เองมี การอพยพของคนภายนอกเข้ามาสู่พื้นที่ ทําให้
ลักษณะของวัฒนธรรมชุมชนเป็นวัฒนธรรมผสม กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาใหม่ไม่ใช่คนพื้นที่ไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงไม่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมและสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หากเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของ
วัฒนธรรมประเพณีในรอบปีของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรีที่ยังคงมีการปฏิบัติและสืบทอดพบว่า มี
งานประเพณีที่สําคัญดังแสดงในตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 แสดงงานประเพณีในรอบปีของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรี
เดือน
มกราคม

ประเพณี
ขึ้นปีใหม่
ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวและลงแขกนวดข้าว
ปาดตงข้างเม่า เซ่นไหว้ผีเรือน ผีบรรพบุรุษ

ชาติพันธุ์
ทุกชาติพันธุ์
มอญ
ไทยทรงดํา
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ตารางที่ 1.1 (ต่อ)
เดือน
กุมภาพันธ์

มีนาคม
เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฏาคม
สิงหาคม
กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ประเพณี
ตรุษจีน
ทําบุญวันมาฆบูชา และพิธีจองโอ๊ะต่าน
บุญข้าวจี่ (เผาข้าวหลาม ทําบุญกลางบ้าน)
เผาข้าวหลาม
พิธีเสนเฮือน(เสนเรือน)
ตรุษไทย ทําบุญตามเทศกาล
ทําบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (กวนข้าวเหนียวแดง)
เช้งเม้ง
สงกรานต์ ลักษณะของการจัดแตกต่างกันตามชาติพันธุ์ เช่น
ไทยพื้นถิ่นนมัสการหลวงปู่โพหัก ลาวเวียงแห่ดอกไม้
สักการะหลวงพ่อนวมวัดแจ้งเจริญ (เหยียบหลังกะเหรี่ยง)
สงกรานต์ข้าวแช่ มอญ ไทยทรงดํา เอิ้นกอนฟ้อนแคน เป็นต้น
ไหว้ต้นไม้
พิธีเสนเฮือน(เสนเรือน)
เลี้ยงผีเฮือน ผีปูย่า ตาคํา
เทศกาลขนมจ้าง
เข้าพรรษา ทําบุญสลากภัต
เซิ้งสะเดิ้ง
ประเพณีตักบาตรเข้าพรรษา
ผูกแขนเรียกขวัญกินข้าวห่อ
สารทจีน
สารทไทย (กวนกะยาสารท)
สารทลาว (แก้ห่อข้าว)
ตําข้าวเหนียวทําขนมตักบาตร ตักบาตรน้ําผึ้ง
เทศกาลกินเจ
เทศกาลไหว้พระจันทร์
ออกพรรษา
ลอยกระทง และ ลอยกระทงสาย ของชาวมอญ
ตําข้าวเม่าไหว้พระ
เทศกาลส่งท้ายวันขึ้นปีใหม่

ชาติพันธุ์
จีน
มอญ
ลาวเวียง
เขมรลาวเดิม
ไทยทรงดํา
เขมรลาวเดิม, ไทยพื้นถิ่น
ไทยยวน
จีน
ทุกชาติพันธุ์

กะเหรี่ยง
ไทยทรงดํา
ไทยยวน
จีน
เขมรลาวเดิม , ลาวเวียง
กะเหรี่ยง
ไทยพื้นถิ่น มอญ
กะเหรี่ยง
จีน
เขมรลาวเดิม
ลาวเวียง
มอญ
จีน
จีน
ทุกชาติพันธุ์
ทุกชาติพันธุ์
มอญ
ทุกชาติพันธุ์

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และ หนังสือ คนราชบุรี 2552 หน้า 208
2. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาแนวทางการนําวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์มา
ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะแนวทางการนําวัฒนธรรมมาใช้ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว มุ่งเน้นไปที่ วัฒนธรรมหรือประเพณีที่มีการสืบสาน ผลิตซ้ํา มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจาก
วัฒนธรรมเหล่านี้มีวิถีปฏิบัติอยู่แล้วในสังคม ไม่ต้องประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นมาใหม่ และควรเป็นที่มี
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คุณค่า ความหมาย อารมณ์ ที่สามารถเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะให้นํา
วัฒนธรรม 3 ประเภทมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังนั้น
2.1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสาย
กะเหรี่ยง อําเภอสวนผึ้ง ผ่านงานประเพณี ผูกแขนเรียกขวัญกินข้าวห่อ (อั๋งหมีถ่อง) ประเพณีผูก
แขนเรียกขวัญกินข้าวห่อ เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวบ้านร่วมกันจัดขึ้นตามธรรมเนียมเป็นประจําทุกปี
ประเพณีนี้เกิดจากความเชื่ อเรื่องขวัญ โดยเชื่ อว่าคนเรามี ขวัญประจํากายซึ่งเป็นสิ่งไม่มีตัวตน ไม่
สามารถมองเห็นได้ มีลักษณะคล้ายจิตหรือวิญญาณ และชอบ ท่องเที่ยวไปยังที่ต่าง ๆ บางครั้ง
เมื่อขวัญออกจากร่างกายไปอาจหลงทาง หรือถูกผีจับตัวไว้ ทําให้ไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างของเจ้า
ของขวัญได้ ส่งผลให้เจ้าของขวัญเกิดการเจ็บป่วย มีความทุกข์ หรืออาจถึงตาย ดังนั้นเพื่อให้ขวัญได้
กลับมาอยู่กับร่างกายและหายเจ็บไข้จึงได้มีการจัดพิธีการผูกแขนเรียกขวัญขึ้น การผูกข้อมือผู้เฒ่าผู้
แก่จะใช้ด้ายสีแดงที่เตรียมไว้ ผูกแขนให้กับผู้ร่วมพิธีพร้อมกับกล่าวคําเรียกขวัญเพื่อเป็นการมัดขวัญไว้
ไม่ให้หนีหายไปคําเรียกขวัญจะเป็นคําอวยพรให้กับเจ้าของขวัญมีความเจริญรุ่งเรือง โดยจะกล่าวถึงแต่
เรื่องที่เป็นมงคล ซึ่งความหมายโดยนัย นอกจากจะเป็นการผูกขวัญให้อยู่กับตัวแล้ว การผูกแขนยังเป็นการ
สื่อความหมายถึงความผูกพัน ความเอื้ออาทร การให้กําลังใจกับเจ้าของขวัญ ปรัญชาและความเชื่อนี้
นับว่ ามี ความสอดคล้ องกั บความเชื่ อของคนไทย โดยมองว่ าเป็ นกระบวนการรั กษาโรคทางด้ านจิ ตใจ
สําหรับคนที่ต้องการกําลังใจ โดยเฉพาะในยามที่รู้สึกไม่มั่นคง ยุ่งยากหรือประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
จิตใจ หากมองในแง่วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในสังคมไทยแล้ว การผูกแขนการเรียกขวัญหรือ
บางพื้นที่เรียกการสู่ขวัญถือว่าเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวไทยที่มีการสืบทอด
มาอย่างยาวนาน บ่งบอกถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกาย จิต และ
สิ่งแวดล้อม ให้ชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข งานประเพณีนึ้จีงมีจุดเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวผ่าน
ความเชื่อเรื่องขวัญ สามารถนํามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมุ่งไปที่การร่วมกิจกรรมผูกแขน
เรียกขวัญนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนให้อยู่เย็นเป็นสุข พร้อมกับชมศิลปวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง
ในระหว่างพิธีกรรม อาทิ การเล่นแคน ทานอาหารท้องถิ่น ชมศิลปะการแสดงของชาวกะเหรี่ยง หรือ
ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านเช่น การแข่งวิ่งโง (เข่งที่ใช้สะพายข้างหลัง) การปีนเสาตกน้ํามัน การทอย
สะบ้า และร่วมทานข้าวห่อ ของชาวกะเหรี่ยงเป็นต้น
2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านงานประเพณีสงกรานต์ชาติพันธุ์ ประเพณีสงกรานต์ใน
ประเทศไทยจั ด เป็ น งานประเพณี ห ลั กที่ มีการฉลองสงกรานต์ กันทั่ ว ทุ กภู มิภ าคของประเทศ เป็ น
เทศกาลที่มีวันหยุดยาว จนกลายเป็นวันกลับบ้านของผู้ใช้แรงงานและเป็นวันท่องเที่ยวของคนไทยบาง
กลุ่ม หลายหน่วยงานต่างรณรงค์จัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์และใช้เป็นกิจกรรมดึงดูดให้คนเข้ามาใน
พื้นที่ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีต่างมีการจัดงานเฉลิมฉลองสงกรานต์ ตามความเชื่อและ
ประเพณี ป ฏิ บั ติ ข องตนเองไม่ ว่ า จะเป็ น ประเพณี ส งกรานต์ กิ น ข้ า วแช่ ข องชาวมอญ ประเพณี
สงกรานต์แห่ดอกไม้ของชาวลาวเวียง หรือประเพณีสงกรานต์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง กราบ
นมัสการหลวงพ่อนวม ณ วัดแจ้งเจริญ เป็นต้น หากนําประเพณีสงกรานต์ของชาติพันธ์เหล่านี้มาเป็น
ฐานในการจัดงานสงกรานต์อย่างสร้างสรรค์ หันกลับไปหาคุณค่าดั้งเดิมของงานประเพณี จึงน่าจะเป็น
ทางเลือกให้นักท่องเที่ยวที่เบื่อหน่ายสงกรานต์กลายพันธุ์ให้หันกลับมาพิจารณาการเล่นสงกรานต์
ชาติพันธุ์ที่มีการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีดั้งเดิมได้
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2.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารชาติพันธุ์ อาหารชาติพันธุ์ เป็นอาหาร
พื้ น ถิ่ น ที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ร อบตั ว เพื่ อ นํ า มาใช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต และ
สร้างสรรค์ผลิตซ้ําจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคสั่งสมกันมาหลายชั่วอายุคน ทําให้
เกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยรู้จักนําเอาวัสดุที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ประกอบทําเป็นอาหาร ด้วย
กรรมวิ ธีที่แตกต่ างกัน ออกไป เป็ นอาหารที่มีเอกลักษณ์ และรสชาติ เฉพาะตั วของแต่ ละพื้น ความ
หลากหลายของชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีจึงทําให้อาหารพื้นถิ่นของจังหวัดมีความหลากหลาย หากมี
การจัดตั้งกลุ่มแม่บ้าน ทําอาหารพื้นถิ่นของแต่ละชาติพันธุ์ที่มีความเป็นดั้งเดิมจากเจ้าของวัฒนธรรม
ผูกเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวอยู่แล้ว เช่น เส้นทางท่องเทียวตลาดน้ํา
ดําเนินสะดวก หรือ เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเป็นต้น
สรุปและข้อเสนอแนะ
1.สรุ ป ผลการศึ กษา จากการศึ กษาข้ อมู ล ในพื้ น ที่ พบว่ า วั ฒ นธรรม 8 ชาติ พัน ธุ์ ในจั งหวั ด
ราชบุรี เป็นบ่อเกิดแห่งต้นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่าหลากหลายที่สามารถนํามาต่อยอด เพิ่มค่าทาง
ในทางการท่องเที่ยว ผลผลิตทางวัฒนธรรมหลายชนิดกลาย เป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ที่สําคัญ
ของจังหวัดราชบุรี เช่น ผ้าจกไทยยวน ผ้าทอบ้านไร่ ผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองบ้านเขาลอยมูลโค
ของชาวไทย-ยวน ผ้าทอกะเหรี่ยง ศิลปะการปั้นโอ่ง ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาของชาวไทยเชื้อสายจีน
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นลาวโซ่งเขาหัวจีน วัดและสถาปัตยกรรมแบบมอญ ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
ต่ า งๆ ตลอดจนงานประเพณี ใ นรอบปี ของแต่ ล ะชาติ พัน ธุ์ ทีมี การจั ด งานเป็ น ประจํ า ทุ กปี อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง วัฒนธรรมเหล่านี้สามารถนํามาใช้เป็นต้นทุนทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการเป็น
ทรั พยากรการท่ องเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม หรื อ การจั ด การการท่ องเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ (creative
tourism) นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมบางอย่างที่เลือนหาย หรือบางประเภทมีความคงอยู่แบบหดตัว
การนําวัฒนธรรมมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงเป็นการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ทํ า ให้ วั ฒ นธรรมที่ เ ลื อ นหายได้ รั บ การฟื้ น ฟู ขึ้ น มาในบทบาทหน้ า ที่ ใ หม่ ดั ง ข้ อ เสนอแนะของ
รท.พัชโรดม อุนสุวรรณ ( 25 มิถุนายน 2554) นายกเทศมนตรี ตําบลอัมพวาได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
“วัฒนธรรมที่เริ่มสูญหายเพราะกาลเวลาทําให้คุณค่าของวัฒนธรรมเหล่านั้นเปลี่ยนไป เช่น ต้นหมาก
เมื่อก่อนมีคุณค่าในด้านการเคี้ยวหมาก เมื่อคนในสังคมไม่กินหมากคุณค่าของต้นหมากจึงลดลง การ
สร้างคุณค่าใหม่ให้กับต้นหมาก เช่น นําไปเป็นสีย้อมธรรมชาติ จะช่วยให้สามารถดํารงความคงอยู่ของ
ต้นหมากได้ เช่นเดียวกับวัฒนธรรมอื่นๆ หากผู้จัดการวัฒนธรรมสามารถสร้างมูลค่าให้กับวัฒนธรรม
เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นในด้านใด จะเป็นการทําให้วัฒนธรรมเหล่านั้นคงอยู่และสืบทอดต่อไปได้”
2. ข้อเสนอแนะ. ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการดําเนินการวิจัยดังต่อไป
2.1 สิ่งดึงดูดใจทางด้านวัฒนธรรม หากพิจารณาถึงสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีแล้ว พบว่า โดยตัวผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเองยังไม่โดดเด่น แต่
วัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรีสามารถนํามาใช้เป็น ผลิตภัณฑ์เสริมให้กับผลิตภัณฑ์ท่องเทียวหลักของ
จังหวัด โดยการนําการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปเชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยวหลักที่มีอยู่แล้ว เช่น
เส้นทางท่องเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก เชื่อมโยงกับการรับประมาณอาหารพื้นถิ่น ของชาวไทยเชื้อ
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สายมอญ หรือการเที่ยวชมวัดขนอนหนังใหญ่ ค้างคาวร้อยล้านวัดเขาช่องพราน ร่วมกับการชม
พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับมอญ วัดคงคาราม อําเภอโพธาราม เป็นต้น
2.2 แนวทางการนํา วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์จังหวัดราชบุรี มาใช้การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีการสืบสาน ผลิตซ้ําจนเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนเช่น ประเพณีผูกแขนเรียกขวัญ ประเพณีสงกรานต์ชาติพันธุ์หรือ อาหารท้องถิ่น เหล่านี้ล้วน
สามารถสร้างสรรค์คุณค่า ความหมาย อารมณ์ หรือความเชื่อต่อนักท่องเที่ยวเป้าหมายให้เข้ามามีส่วน
ร่ ว ม และ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กับ กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วในฐานะของผู้ ป ฏิ บั ติ มากกว่ า การเป็ น ผู้ เ ข้ า ชม
กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วเหล่ า นี้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
(creative tourism ) ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมนั้น ๆ กับนักท่องเที่ยวผ่าน
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ( UNESCO 2006) มุ่งเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ (Niche
Interests) และให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมและการเรียนรู้เป็น
สําคัญ (Rossitza Ohridska-Olson and Stanislav Ivanov ,2010) กิจกรรมการท่องเที่ยว
สร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์หากได้รับการส่งเสริม ต่อยอดพัฒนาจะสามารถนําไปสู่การ
สร้าง เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น (Local identity) และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ (Creative economic)
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