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52260810: สาขาวิชาพฒันศกึษา 

คําสําคญั: ทนุวฒันธรรม / การพฒันา / กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา 

 เรณ ูเหมือนจนัทร์เชย: ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม. อาจารย์ 

ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. คณิต เขียววิชยั และผศ.ดร. นพพร จนัทรนําช.ู  376 หน้า 
  

 การวิจยันีมีวตัถปุระสงค์ 1. เพือศึกษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม  
2. เพือวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา และ 3. เพือศึกษาทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือ
การพฒันาชมุชน ใช้รูปแบบการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในพืนที บ้านเกาะแรต ต.บางปลา  
อ.บางเลน จ.นครปฐม และศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพืนทีอืนๆ เช่น บ้านไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน  
บ้านหวัถนน ต.ดอนพทุรา อ.ดอนตมู บ้านดอนทอง ต.ดอนทอง อ.กําแพงแสน และบ้านแหลมกะเจา 2 ต.ลําลกูบวั อ.ดอนตมู 
จ.นครปฐม  
 ผลการศกึษา พบว่า 
 1. ลักษณะทนุวฒันธรรมเป็นคณุค่าและมลูค่าของวัฒนธรรม 5 กลุ่ม คือ วฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถี
ชีวิต วฒันธรรมการทํามาหากิน วฒันธรรมการแต่งกาย เสือผ้า การประดบัตกแต่ง วฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพ และ
วฒันธรรมศาสนาและความเชือ มีอยู่ 3 ลกัษณะคือ ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ทนุวฒันธรรมส่วนทีอยู่ในรูป
ของวตัถ ุทนุวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการสถาปนา ทนุเหล่านีมีพฒันาการแตกต่างกนัไปในยคุสมยัปู่ ย่าตายาย สมยัพ่อ
แม่ สมยัผู้สงูอาย ุและสมยัคนปัจจบุนั   

2. ลกัษณะพฒันาการทนุวฒันธรรมในแต่ละยคุสมยั เป็นไปในรูปแบบการอนรัุกษ์ การพฒันา หรือการนํา
ทนุวฒันธรรมอืนมาใช้แทนบ้าง และการปล่อยให้สญูหายไปบ้าง ตามเงือนไขของปัจจยัหรือบริบท เป็นต้นว่า จํานวน
ประชากร การติดต่อกบัสงัคมอืน ทนุวฒันธรรมอืนเข้าสู่ชมุชน ทรัพยากรธรรมชาติ เพือปรับเปลียนทนุวฒันธรรมให้
สามารถสนองตอบต่อความจําเป็นและความต้องการทีเกิดขนึในสมยันนั  ๆ 

3. ลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมเพือพฒันาชมุชน ปัจจบุนัส่วนใหญ่ใช้ทนุวฒันธรรมเพือเข้าถึงมลูค่าเป็น
เงินทองโดยตรง จากนนัจงึนําเงินทองทีได้มาใช้เข้าถงึคณุค่าความจําเป็นและความต้องการภายหลงั เช่น ทํานาขาย
ข้าวหมด นําเงินทีได้ซอืข้าวกิน ส่วนน้อยทีใช้ทนุวฒันธรรมเพือเข้าถึงคณุค่าโดยตรง เช่น โครงการอนรัุกษ์และพฒันา
ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์    

ปัจจุบันทุนวัฒนธรรมในกลุ่มวัฒนธรรมของชุมชนยังพร้อมเป็นพลังพัฒนาชุมชนสู่ความสุข  หากได้
อนรัุกษ์และพฒันาอย่างเหมาะสมและสมดลุในลกัษณะการใช้วฒันธรรมเพือเข้าถงึคณุค่าและมลูค่าตามลําดบั 

ข้อเสนอแนะ  เชิงนโยบาย ภาครัฐควรให้ความสําคญักบัการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาประเทศ  เชิง
ปฏิบตัิการ หน่วยงานทีเกียวข้องควรใช้ทุนวฒันธรรมเป็นเครืองมือพฒันาชมุชนบนฐานการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
และ เชิงวิชาการ ควรส่งเสริมการศกึษาวิจยัทนุวฒันธรรมในกลุ่มชาติพนัธุ์อืนๆ ให้มากขนึ  
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52260810: MAJOR: DEVELOPMENT EDUCATION  

KEY WORD: CULTURAL CAPITAL/ DEVELOPMENT/ THAI SONG DAM 
 RENU MUANJANCHOEY: CULTURAL CAPITAL FOR THAI SONG DAM’ S DEVELOPMENT IN 

NAKHON PATHOM PROVINCE. THESIS ADVISORS: ASSOC. PROF. KANIT KEAWWICHAI, Ph.D. AND 

ASST. PROF. NOPPORN CHANTARANAMCHOO.  Ed.D. 376 pp. 
 

This study aims to 1) explore the characteristics of cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group in 

Nakhon Pathom Province, 2) to analyze the cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group, and 3) to study the 

cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group for community development. As a qualitative research, this 

community-based study used Ban Ko Raed Village, Bang Pla Sub-district, Bang Len District, in Nakhon Pathom 

Province as its main study area as well as other areas in the same province for further information about social and 

cultural contexts such as Ban Phai Hu Chang Village, Phai Hu Chang Sub-district, Bang Len District; Ban Hua Thanon 

Village, Don Phutsa Sub-district, Don Tum District; Don Thong Village, Don Thong Sub-district, Kamphaeng Saen 

District; and Ban Laem Kachao 2 Village, Lam Luk Bua Sub-district, Don Tum District, in Nakhon Pathom Province. 

According to the findings, it was found that the characteristics of the cultural capital in the study area 

existed in three forms, namely embodied state, objectified state and institutionalized state. First, the embodied cultural 

capital included value and worth of ideas, knowledge, beliefs, values, attitudes, capabilities and intelligence. Second, 

the objectified cultural capital presents itself through the value and worth of appearance, sound, smell, taste and 

touching. Third, the institutionalized cultural capital comprises the value and worth of behavioral patterns in the forms 

of customs, traditions and rites, as seen in cultural groups in the communities, within which cultural capital has been 

adopted for community development from one generation to the next. 

Presently, in terms of community development in Ban Ko Raed Village, the cultural capital is more adopted 

directly to achieve monetary ‘value’, resulting in changes of original cultural capital, the emergence of modern 

advancements, and, in some cultural groups, loss of local culture; and partially affecting the natural resources and 

environment of the communities. Therefore, for the sake of self-adaptation, the community members are required to  
adopt their local culture in order to keep the existence of their community in balance. This paves the way for establishing 

guidelines for community development in the economic, social, cultural, natural-resource-related, and environmental 

aspects. Subsequently, these guidelines will transform either value or worth into a dynamic force, enhancing community 

happiness and strength, and empowering community members in a balanced and sustainable manner.                

As a result of these findings, three suggestions can be offered. First, in terms of governmental policy, the 

importance of the cultural dimension should be emphasized for national development. Second, in terms of policy 

implementation, cultural capital should be used as a means for community development through an actual 

participatory approach and process. Third, in academic terms, further research on cultural capital in other ethnic 

communities could be more promoted.    
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