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บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง“การศึกษาอัตลักษณทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความเขมแข็งในการจัดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่ยั่งยืนของจังหวัดสระบุรี” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลทางดานอัตลักษณทางวัฒนธรรมและ
แหลงทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี นโยบายการทองเที่ยวที่เกี่ยวของ
กับวัฒนธรรมของประเทศไทยและของจังหวัดสระบุรี และการกระตุนใหเกิดการเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของชุมชนใหเขมแข็งและสามารถปรับใชในชุมชน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไดมุงเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ การ
สัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุมเปาหมายและการสนทนากลุม โดยกําหนดกลุมบุคคลเปาหมายที่ตองการศึกษา
และใชการสังเกตการณและมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนการสังเกตการณแบบไมมีสวนรวม กับ
ชาวบานในชุมชนไทยวน อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี และผูที่เกี่ยวของ
ผลการศึกษาพบวา นับตั้งแตไดกาวยางเขาสูการเปลี่ยนแปลงจากการโยกยายถิ่นฐาน เมื่อประมาณ
200 กวาปมาแลว ชุมชนไดมีการปรับตัวและสรางอัตลักษณใหความเปนชาติพันธุดํารงอยูไดทามกลาง
สภาพแวดลอมและสังคมแหงใหม
ความโดดเดนของจิตสํานึกทางชาติพันธุ ไทยวน ยังมีใหเห็นคอนขางชัดเจนในวิถีชีวิต เชน อาชีพ
ภาษา พิธีกรรม ความเชื่อ ประเพณี การละเลน ดนตรี ศิลปะ จิตรกรรม และ หัตถกรรมทองถิ่นตาง ๆ ความ
โดดเดนเหลานี้ไดทําใหพวกเขาอยูรวมกันเปนชุมชนอยางแนนแฟน อัตลักษณทางวัฒนธรรมไดรับการเนน
เพื่อตอบรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งกําลังเปนที่นิยม โดยชุมชนไดมีการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3
รูปแบบ ไดแก การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร การทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชนบท และ การทองเที่ยวงาน
วัฒนธรรมและประเพณี การทองเที่ยวทั้งสามรูปแบบนี้เปนการนําเสนออัตลักษณของชุมชนในรูปแบบที่เปน
ตัวของตัวเอง และสรางบรรยากาศใหนักทองเที่ยว “เขาถึง” ความเปนไทยวนใหมากที่สุด
นโยบายดานการทองเที่ยวและการสนับสนุนจากภาครัฐมีสวนในการกําหนดอัตลักษณของชุมชน
โดย
อัตลักษณจะถูกนํามาใชและปรับเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วเพียงใดขึ้นอยูกับความตองการทีจ่ ะตอบสนองตอกระแส
และปจจัยภายนอกดานการทองเที่ยว หากชุมชนใหความสําคัญกับการสัมผัสวัฒนธรรมโดยขาดจุดยืนทาง
วัฒนธรรมที่เขมแข็ง วัฒนธรรมทองถิ่นก็มีแนวโนมที่จะปรับตัวไปสูการตอบรับการทองเที่ยวแบบมวลชน แต
หากชุมชนใหความสําคัญกับการทองเที่ยวบนพื้นฐานการรูเทาทัน และการเรียนรูบทเรียนจากกรณีแหลง
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆความเปนไปไดของการคงไวซึ่งจุดแข็งและการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ในชุมชนก็สามารถเกิดขึ้นไดภายใตกระแส “วัฒนธรรมการทองเที่ยวเชิงบริโภค” ในปจจุบัน
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Abstract
The objectives of the research titled “ A study on Cultural Identity to Strengthen
Community efforts for Sustainable Cultural tourism Management of changwat Saraburi”
are to study the information of Cultural tourism spots in Tai Yuan community, Amphoe
Saohai, Changwat Saraburi. It is also to study tourism policy at the National level as
well as the provincial level, Saraburi in particular to enhance strengthening the
community efforts for the policy application.
A qualitative approach is used in this study including information gathering from
related literature, in-depth interview, and focus group discussion among the target
groups. Non participant and participant observation techniques are also used with the
targeted ethnic Tai Yuan in the community including the well versed persons.
The research findings are as follows: The community has adapted and created
their ethnic identity existed through out the societal and environmental changes. The
significance of ethnic consciousness e.g. Tai Yuan has been clearly revealed in various
aspects of their way of life i.e. occupation, language, rituals, beliefs, traditions, play,
music, arts, painting and local handicrafts. All aspects have virtually unified them in
living together in the community.
Cultural identity is also reproduced to respond to the cultural tourism. There
are three aspects of cultural tourism in the community: historical, rural way of life and
tradition. The three cultural aspects present the community’s unique identity in their
own way. They create such environment that any tourists could “touch” upon the Tai
Yuan identity in situ. Tourism policy and the government support also play an important
role in defining community’s identity. The way and the changing speed the identity is
created and adjusted depend significantly upon the community’s desire to respond to
the current and external factors of tourism. That is to say if the community favor
cultural consumerism without their strong cultural stand, local culture is likely to be
adapted for artificial mass tourism. On the contrary, if it is on the basis of self indulged
realization and learning by comparison with other cases of cultural tourism, the
possibility of community strength and the in coming tourism for sustainable development
is enhanced under the currently popular consumer tourism.
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