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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.    
 

Department of Education foundation                                 Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature .……………………………………                                                                    Academic Year 2014 

Thesis Advisors’ signature 1. ……………………………………..................... 2. …………………............…………………… 

 





ช 
 

สารบัญ 
 
   หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย.........................................................................................................  ง 
บทคดัย่อภาษาองักฤษ.................................................................................................... จ 
กิตตกิรรมประกาศ.......................................................................................................... ฉ 
สารบญัตาราง................................................................................................................. ฎ 
สารบญัภาพ................................................................................................................... ฏ 
บทที  
1    บทนํา...................................................................................................................... 1 
 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา.......................................................... 1 
 วตัถปุระสงค์.................................................................................................. 8 
 ขอบเขตของการศกึษา.................................................................................... 8 
 นิยามศพัท์เฉพาะในการวิจยั........................................................................... 8 
 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ.............................................................................. 10 
2    วรรณกรรมทีเกียวข้อง............................................................................................... 11 
 แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม............................................................................... 11 
 แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมพืนบ้าน................................................................... 28 
 แนวคิดเกียวกบัทนุวฒันธรรม.......................................................................... 30 
 แนวคิดเกียวกบัการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม................................................ 40 
 แนวคิดเกียวกบัการพฒันา.............................................................................. 51 
 แนวคิดเกียวกบักลุม่ชาตพินัธุ์.......................................................................... 58 
 ทฤษฎีหน้าทีนิยม............................................................................................ 63 
 ทฤษฎีแพร่กระจายวฒันธรรม.......................................................................... 66 
 งานวิจยัทีเกียวกบัการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม……….......................…..…... 69 
 งานวิจยัทีเกียวกบัไทยทรงดํา........................................................................... 70 
 งานวิจยัทีเกียวกบัทนุวฒันธรรม....................................................................... 102 
 กรอบแนวคดิในการวิจยั.................................................................................. 
 

 

108 



 

ซ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
3    วิธีดําเนินการวิจยัและพืนทีศกึษา............................................................................... 110 
              ขนัตอนที 1 ศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําใน 
                          จงัหวดันครปฐม...................................................................................... 

 
111 

                        การรวบรวมข้อมลูในขนัตอนยอ่ยที 1........................................................ 112 
                        เครืองมือทีใช้ในการศกึษา....................................................................... 113 
                        การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์...................................................... 114 
              ขนัตอนที 2 ศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําใน 
                           จงัหวดันครปฐม.....................................................................................  116 
                        การรวบรวมข้อมลู................................................................................... 116 
                        เครืองมือทีใช้ในการศกึษา....................................................................... 122 
                        การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั............................................................. 122 
                        การวิเคราะห์ข้อมลูจาก ขนัตอนที 2.......................................................... 123 
              ขนัตอนที 3 แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน  128 
                        การวิเคราะห์ข้อมลูจากขนัตอนที 3..........................................................   130 
                        การตรวจสอบข้อมลู...............................................................................   130 
                        การวิเคราะห์ข้อมลู.................................................................................   132 
4    ลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา........................................................... 133 
   ข้อมลูทวัไปของชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต.................................................... 133 
   กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต................................................................ 135 
 ลกัษณะวฒันธรรมชมุชน……….......................................................................... 142 
  วฒันธรรมการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต........................................................... 143 
          วฒันธรรมการทํามาหากิน....................................................................... 152 
  วฒันธรรมการแตง่กาย เสือผ้าอาภรณ์ และการประดบัตกแตง่................... 156 
             วฒันธรรมการดแูลและรักษาสขุภาพ....................................................... 164 
             วฒันธรรมทีเกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม.................... 167 
 ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย....................................................................... 174 
  ด้านการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต……….......................................................... 175 



 

ฌ 
 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 
  ด้านการทํามาหากิน………....................................................................... 178 
  ด้านการแตง่กายและการประดบัตกแตง่.................................................... 181 
  ด้านการดแูลรักษาสขุภาพ....................................................................... 184 
  ด้านศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม............................................ 185 
 ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ.ุ.......................................................................... 188 
  ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูป..…........................................................... 188 
  ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นเสียง............................................................. 195 
  ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นกลิน….......................................................... 198 
  ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรส...….......................................................... 200 
  ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นผสัสะหรือสมัผสั............................................. 202 
               ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา......................................................................... 204 
  ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาทีเป็นแบบแผน 
  พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ.......................................................................... 

 
204 

  ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบ 
  แผนพฤตกิรรมทางสงัคมและวฒันธรรม................................................... 

 
209 

          โดยสรุปลกัษณะทนุวฒันธรรมชาวไทยทรงดํา บ้านเกาะแรต......................     221 
5    แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน................... 225 

        การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน....................................     225 
          การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้ชมุชนมีความเจริญก้าวหน้า............. 226 
  ด้านเศรษฐกิจหรือการทํามาหากินของชมุชน..............................................     236 
          การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมของชมุชน....................................................................... 
 

252 
 การใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องชมุชน....................     254 
         การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูท่างสงัคมและวฒันธรรมชมุชน...    254 
         การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านเศรษฐกิจของชมุชน.............    277 

การใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูด้่าน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน.......................................... 281 



 

ญ 
 

สารบัญ (ต่อ)  
 หน้า 

     แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน...............................................    284 
         แนวทางขนัพืนฐานในการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน.................    285 
         แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายเพือการพฒันาชมุชน..........    285 
         แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถเุพือการพฒันาชมุชน..........  303 
                        แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาเพือการพฒันาชมุชน....... 310 
 สรุปแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน.........................................     315 
6    บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.........................................................................     319 
              สรุปผลการศกึษา..............................................................................................  319 
        ลกัษณะทนุวฒันธรรมชมุชน.................................................................... 319 
        วิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา................................... 321 

              แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน......................................    329 
 อภิปรายผล......................................................................................................  331 
       ลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา...........................................  331 
       การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม..................................................................  334 
      ทนุวฒันธรรมกบัการพฒันาชมุชน..............................................................  335 
      แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน.......................................  337 

 ข้อเสนอแนะ......................................................................................................  339 
          ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย...........................................................................  339 
          ข้อเสนอแนะทีได้จากผลการวิจยั................................................................  342 

                       ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครังตอ่ไป.......................................................... 346 
              รายการอ้างอิง.................................................................................................. 348 
              ภาคผนวก........................................................................................................  363 
                      ภาคผนวก ก แนวคําถาม...........................................................................  364 
                      ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ผู้บอกข้อมลู.......................................................  371 
             ประวตัผิู้วิจยั......................................................................................................  376 
  

 
 

 



 

ฎ 
 

สารบัญตาราง 
ตาราง หน้า 
   1      สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัในขนัตอนยอ่ยที 1 การศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลู

พืนฐานชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษา............................................... 115 
   2      สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัในขนัตอนยอ่ยที 2 การศกึษาข้อมลูพืนฐานและแนวคดิ 

พืนฐาน............................................................................................................... 124 
   3      กรอบเนือหาสาระการสนทนา............................................................................... 126 
   4     สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัขนัตอนที 3 แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ 
          ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน.............................................................................. 130 
   5     กรอบแนวคดิทีใช้วิเคราะห์ค้นหาทนุวฒันธรรมประเภทตา่งๆ.................................... 174 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

 



 

ฏ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที  หน้า 
   1     องค์ประกอบของวฒันธรรม................................................................................... 21 
   2     กระบวนการเกิดพฤติกรรมจากองค์ประกอบของวฒันธรรม...................................... 26 
   3     ถินฐานเดมิของไทยโซ่ง.......................................................................................... 72 
   4     กรอบแนวคดิการวิจยั............................................................................................ 107 
   5     ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์............................................................................. 114 
   6     ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์............................................................................. 123 
   7     ขนัตอนการศกึษาวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 

ในจงัหวดันครปฐม............................................................................................... 128 
   8     เรือนของไทยทรงดํา.............................................................................................. 144 
   9     แผนผงับริเวณบ้านของไทยทรงดําทีมีผีเดียว........................................................... 145 
   10   แผนผงับริเวณบ้านของไทยทรงดําทีมีสองผี............................................................. 146 
   11   สญัลกัษณ์ของเดก็แรกเกิด..................................................................................... 149 
   12     ถงเล้า (ยุ้งข้าว)................................................................................................... 153 
   13   อาหารในพิธีกรรมของไทยทรงดํา........................................................................... 154 
   14   เครืองจกัสานของไทยทรงดํา.................................................................................. 155 
   15   การแตง่กายในพิธีกรรมของผู้หญิงไทยทรงดํา.......................................................... 158 
   16   การทอผ้าของผู้หญิงไทยทรงดํา.............................................................................. 161 
   17   การเกล้าผมทรงปันเกล้าตว่ง.................................................................................. 164 
   18   การเสียงทายของแม่มดในพิธีเสนตวั....................................................................... 165 
   19   การเป่าปีประกอบพิธีเสนกินปาง............................................................................ 166 
   20   ศาลประจําหมูบ้่านเกาะแรต.................................................................................. 169 
   21   การเซน่อาหารให้ผีเรือนในพิธีเสนเรือน ..................................................................   170 
   22   ลกัษณะความสมัพนัธ์ของทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา  
          บ้านเกาะแรต....................................................................................................... 223 
   23   แสดงลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะพืนฐานทวัไปของชมุชน วฒันธรรมชมุชน 
           และทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา บ้านเกาะแรต....................................... 224 
  



1 

 
บทท ี1 

 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 อาเซียอาคเนย์เป็นดินแดนทีมีมนุษย์ต่างชาติพันธ์ุและภาษาปะปนกันมากทีสุดแห่ง
หนงึของโลก (สวุิไล เปรมศรีรัตน์, 2544: 1) ประเทศไทย ซึงตงัอยู่กลางแผ่นดินใหญ่อาเซียอาคเนย์ จึง
เป็นดินแดนทีมีความหลากหลายทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์อย่างน่าสนใจ ดงัจะเห็นได้จากภูมิ 
ภาคตา่งๆ ทีมีกลุม่ชาติพนัธุ์หลายกลุ่ม อาศยัอยู่ร่วมกนับนรากฐานของทนุวฒันธรรมทีเป็นอตัลกัษณ์
เฉพาะกลุ่ม และทุนวฒันธรรมทีเป็นสากลของสงัคมไทย ทําให้ประชากรไทยแตล่ะกลุ่มอยู่ร่วมกัน
มาได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยมีวัฒนธรรม เป็นต้นว่า ภูมิปัญญา แบบแผนพฤติกรรม ธรรมเนียม 
ประเพณี โลกทศัน์ ชีวทศัน์ ฯลฯ เป็นทนุหรือรากฐานหรือพืนฐานการประพฤติปฏิบตัิเพือเข้าถึงความ
ต้องการและความจําเป็น ทงัสว่นทีเหมือนกนัและตา่งกนั ทงัในระดบับคุคล ชมุชน และสงัคม  
 ดงันนั ความรู้ ความเข้าใจในทนุวฒันธรรมหรือวฒันธรรมพืนฐานของกลุ่มชาติพนัธุ์  จึง
เป็นข้อมลูสําคญัในการวางนโยบายและแผนปฏิบตัิงานเพือพฒันาคณุภาพชีวิตของประชากรไทย 
(สวุิไล เปรมศรีรัตน์, 2544: 1) ด้วยเหตนีุ การศกึษาวิจยัเพือสร้างองค์ความรู้เกียวกบัทนุวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธุ์จึงเป็นสิงสําคญัยิง เพราะนอกจากจะนําไปสู่การพฒันาประเทศชาติให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสขุแล้ว ยงัสามารถเสริมสร้างความเข้าใจอนัดีตอ่กนั ความ
สามคัคี ความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกนัระหว่างประเทศตา่งๆ ในประชาคมอาเซียนด้วย เนืองจาก
กลุ่มชาติพนัธุ์ ทีประกอบขึนเป็นสงัคมไทยนนั ได้กระจายตวัไปเป็นองค์ประกอบของสงัคมอืนใน
ประเทศประชาคมอาเซียนด้วย  
 วฒันธรรมทีเป็นทนุ หรือเป็นพืนฐาน หรือรากฐานของกลุ่มชาติพนัธ์ุตา่งๆ ดงักล่าวข้าง 
ต้นนี หมายถึง “สิงทีมนุษย์สร้างขึนเพือใช้เป็นเครืองมือเข้าถึงธรรมชาติหรือจัดการกับธรรมชาติ” 
(เอียม ทองดี, 2548: 18) หรือกล่าวอีกนยัว่า “เป็นสิงทีมนษุย์สร้างขนึ กระทําขนึ เพือใช้ในวิถีชีวิตหรือ
การดํารงชีพ ซึงประกอบด้วย ภูมิปัญญา เงือนไข แรงจงูใจ แบบแผนพฤติกรรม องค์กร องค์การ องค์
วตัถ ุประเพณี และพิธีกรรมตา่งๆ เพือใช้เป็นเครืองมือร้อยรัด จดัการระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ และ
มนษุย์กบัธรรมชาตเิพือบรรลวุตัถปุระสงค์ของตน ซงึจะแตกตา่งกนัไปตามกลุม่ เวลา และสถานที”  
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 โดยนยัของคําตอบนีหมายรวมถึงวิถีชีวิตชุมชน สงัคม แบบแผน และวิธีการแสดง
พฤติกรรมในโอกาสตา่งๆ ทีมนษุย์สร้างขึน ปรับปรุงขนึจากธรรมชาติหรือเรียนรู้จากวฒันธรรมอืน 
สืบเนืองเป็นมรดก หรือสมบตัิร่วมของกลุ่มหรือสงัคม โดยนยัของนิยามนี วัฒนธรรมจะประกอบ 
ด้วย 1. ภมูิปัญญา 2. เงือนไขหรือแรงจงูใจ 3. แบบแผนพฤติกรรม 4. ผลผลิต เช่น องค์กร องค์การ องค์
วตัถ ุประเพณี และพิธีกรรม เสือผ้า อาหาร ฯลฯ และ 5. ผลลพัธ์ เช่น ชวั ดี สวยงาม มีคณุภาพสงู-ตํา 
เป็นต้น (เอียม ทองดี, 2548: 20) 
  กลุ่มชาติพนัธ์ุทีนําทนุวฒันธรรมมาใช้เป็นเครืองเข้าถึงความจําเป็น หรือความต้องการ
ดงักลา่ว หมายถึง “กลุม่คนทีมีจดุกําเนิดของบรรพบรุุษร่วมกนั มีขนบธรรมเนียม ประเพณีเดียวกนั 
ภาษาเดียวกัน และวิถีชีวิตเหมือนกัน อาศยัอยู่บริเวณเดียวกันหรือแยกกันอยู่แต่เป็นกลุ่มคนทีมี
จิตสํานึกความเป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์ เดียวกัน ภาษาพูดอาจจะแตกต่างกันบ้างทีสําเนียง และ
ความหมายของคํา บางคําอาจผิดกัน แต่โดยทัวไปสือความหมายกันได้และถือว่าเป็นภาษาเดียว 
กนั” (อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 155) ตวัอย่างกลุ่มชาติพนัธุ์ เช่น กลุ่มคนจีน กลุ่มคนไทย กลุ่มคน
พมา่ กลุม่คนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนกะเหรียง กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มคนม้ง เป็นต้น ปัจจยัสําคญัใน
การจําแนกกลุ่มชาติพนัธุ์  คือ ความสํานึกของคนในกลุ่มนนัว่ามีชาติพนัธุ์ใด ปัจจยัทางภาษาอย่าง
เดียวไม่สามารถกําหนดชาติพันธ์ุได้ วัฒนธรรมเป็นตัวกําหนดทีสําคญักว่า (อมรา พงศาพิชญ์, 
2537: 155) วฒันธรรมจึงเป็นทนุพืนฐานทีกลุ่มชาติพนัธุ์นํามากําหนดนิยาม ความหมาย อตัลกัษณ์ 
ความเป็นตวัตนของกลุ่มว่าแตกต่างจากกลุ่มอืนอย่างไร และนําเอาวัฒนธรรมดงักล่าวมาใช้เป็น
เครืองมือดําเนินวิถีชีวิตแตล่ะด้าน และสืบสาน เชือมโยง ร้อยรัด ส่งเสริมให้พฒันาการต่อเนืองถึง
ปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตทีุการศกึษาวิจยัวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย เพิงเริมได้ 
รับความสนใจ จึงยงัไม่สามารถนําผลมาใช้จําแนกกลุ่มชาติพนัธุ์ได้อย่างครอบคลมุ จึงต้องอาศยัผล 
การวิจยัภาษากลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย (สวุิไล เปรมศรีรัตน์, 2544: 14) ทีพบว่า ประเทศไทยมี
กลุม่ชาตพินัธุ์ทีแบง่ตามลกัษณะตระกลูภาษาได้มากกว่า 60 กลุ่มในภาษา 5 ตระกลู คือ ภาษาตระกลู
ไท ภาษาตระกลูออสโตรเอเชียติก ภาษาตระกลูจีน-ธิเบต ภาษาตระกลูออสโตรเนเชียน และภาษา
ตระกลูม้ง-เมียน โดยกระจายตวัไปตามพืนทีทางวฒันธรรม พืนทีทางภมูิศาสตร์และการปกครอง  
  ความหลากหลายทางวฒันธรรมทีเป็นทนุให้กลุ่มชาติพนัธ์ุแตล่ะกลุ่มได้ใช้เข้าถึงความ
ต้องการและความจําเป็นเพือพฒันากลุ่มให้เจริญเติบโตสืบเนืองนนั ไม่ได้เป็นเพียงสิงจําเป็นทีต้อง
เกิดขึนตามธรรมชาติหรือความจําเป็นเท่านัน หากแต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังมีส่วน
กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลียนทางสินค้าวฒันธรรมระหว่างมนษุย์กลุ่มตา่งๆ อีกด้วย กล่าวได้ว่ามนษุย์
ไม่สามารถดํารงอยู่ได้โดยเป็นกลุ่มเล็กๆ ของตนเองได้ แต่ต้องอาศยัเครือข่าย ซึงมีการแลกเปลียน
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วตัถ ุความคดิ สินค้า วฒันธรรมอยา่งใดอยา่งหนึงอยู่เสมอ การแลกเปลียนดงักล่าวเป็นปัจจยักระตุ้น
ให้เกิดพัฒนาการขนัต่อๆ มาของมนุษย์ชาติ นันก็คือ เกิดเมือง ซึงเป็นศูนย์กลางอํานาจรัฐ สังคม 
การเมือง และการค้าขายแลกเปลียน ซึงเป็นขนัตอนสําคญัขนัตอนหนึงในพฒันาการของมนษุย์ตอ่ 
ไป เพราะเมืองทําให้เกิดการแบง่งานเฉพาะในการสร้างสรรค์ศิลปะ ความคิด วิทยาศาสตร์ และเทค 
โนโลยีขนึมาได้ (ธีรยทุธ บญุมี, 2546: 36) ตามความต้องการบางกลุ่มสามารถสร้างกลุ่มชาติพนัธุ์
ของตนให้เจริญเติบโตจนกลายมาเป็นประเทศหรือชาติทีเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ครอบคลมุพืนทีกว้างขวาง ทรงอิทธิพล เหนือกลุ่มชาติพนัธุ์อืนในพืนทีนนัๆ มีบทบาทสําคญัในการ
สร้างกฎ กติกาผ่านปัจจยัทางภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ เพือสถาปนากลุ่มขึนเป็น “ประเทศ” 
“ชาติ” “บ้านเมือง” หรือ “รัฐ” ตามวาทกรรมทีเกิดในแต่ละยุคสมยั และสร้างค่านิยมทางวฒันธรรม
ในกลุม่ชาตพินัธ์ุของตนให้กลายเป็นอารยธรรม (ธีรยทุธ บญุมี, 2546: 46) เป็นเงือนไข ปัจจยัผลกัดนั 
ดงึดดู โน้มน้าว ครอบงําทนุวฒันธรรมกลุม่ชาติพนัธุ์อืน เป็นต้นว่า ภูมิปัญญา ภาษา ศาสนา ความเชือ 
การแตง่กาย การเมืองการปกครอง ในทีสดุกลุม่ชาตพินัธุ์อืนสมคัรใจหรือยอมรับอตัลกัษณ์ และยอม
อยูภ่ายใต้อํานาจตามข้ออ้างตา่งๆ แล้วนําไปสู่การกลืนกลายอตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธุ์อืนให้อ่อนด้อย 
อ่อนพลัง และยอมเป็นส่วนหนึงของกลุ่มชาติพันธ์ุหลัก ทงัโดยความพอใจและหรือไม่มีทางเลือก
หรือไมก็่กลายเป็นชนชายขอบ ไร้รากเหง้าทางประวตัิศาสตร์ ตกอยู่ในภาวะวิกฤต มีการเปลียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว และมีโอกาสทีจะเสือมและสญูเสียไปในทีสดุ ทําให้สงัคม ชมุชนอ่อนแอ ขาดอตัลกัษณ์ 
ขาดความมนัใจตนเอง ขาดขวญักําลงัใจ (สวุิไล เปรมศรีรัตน์, 2544: 1)   
 การสูญสินกลุ่มชาติพันธุ์  เพราะเหตุการณ์สูญเสียทุนทางวัฒนธรรมนนัเกิดขึนมาก 
มาย อยา่งกรณีการสนิชาตสิินแผน่ดนิของชาวขอมโบราณ ชาวมอญโบราณ (เอียม ทองดี, 2548: 44) 
สาเหตสํุาคญัเนืองจากชนชาติทีรุกรานใช้วฒันธรรมเป็นเครืองมือกลืนกลายความเป็นชนชาติเหล่า 
นนัให้สญูสินไป หรือกรณีทีเกิดขนึทวัไปในกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ในทวีปแอฟริกาในปัจจบุนั และแม้แต ่
“ความเป็นไทย” ของเรา ก็กําลงัถูกกลืนกลายด้วยวฒันธรรมจากประเทศอืนทีเจริญกว่าจนแทบจะ
หา “ความเป็นไทย” ในชีวิตประจําวนัไมพ่บ ภาวะการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึอย่างรุนแรง
ดงักล่าวนี หากมองไปทีกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทยแล้วจึงน่าจะวิตกยิงว่าโอกาสสญูหายกําลงัจะ
มีมากขนึ ซึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัการศึกษาภาษากลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย (สวุิไล เปรมศรี
รัตน์, 2544: 21) ทีพบว่า ปัจจบุนัมีภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุตกอยู่ในภาวะวิกฤต เสียงตอ่การเสือม
สลายมากกวา่ 10 ภาษากลุม่ชาตพินัธุ์ จาก 60 ภาษากลุม่ชาตพินัธ์ุทีสํารวจ 

สว่นทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ในประเทศไทยปัจจบุนั กําลงัเปลียนแปลงสญูหาย 
ไปตามกระแสการพัฒนาทีเกิดขึน  โดยการเปลียนแปลงบางอย่างเกิดขึนเป็นไปตามนโยบายบาง 
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อยา่งเป็นแผนพฒันา บางอย่างเป็นแผนปฏิบตัิการ ทงัภาครัฐและภาคเอกชน ในการพฒันาประเทศ 
ตามเงือนไขปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมทีเปลียนแปลงไป (สุริชยั หวนัแก้ว, 2537: 160) และบาง 
สว่นเป็นการปรับตวัของผู้คนในสงัคมจนแทบจะไม่ปรากฏทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุในวิถีชีวิตหรือ
ในการดํารงชีพแล้ว จะพบแตใ่นโอกาสพิเศษ เชน่ งานประเพณี พิธีกรรม ซึงสอดคล้องกบัผลการศกึษา
เรืองการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมของเอียม ทองดี (2548: 44) ทีพบว่า ผลการเปลียนแปลงทาง
วฒันธรรมจะเกิดขนึอย่างใดอย่างหนึง หรือหลายอย่างย่อมเป็นไปตามเงือนไขปัจจยัทีเข้ามาเปลียน 
แปลง เชน่ เมือเปลียนแปลงการใช้เทคโนโลยีจากแบบพืนบ้านมาเป็นแบบสมยัใหม่ ย่อมทําให้สงัคม
ก้าวไปสูค่วามทนัสมยั มีความเจริญก้าวหน้ามากขนึกว่าเดิม ด้วยสามารถเพิมผลผลิตทงัเชิงคณุภาพ
และปริมาณได้ตามความต้องการมากขนึ มีโอกาสก้าวไปสู่ความเป็นสงัคมทีมีความเจริญทดัเทียม
กบันานาอารยประเทศได้มากขนึ และทําให้สงัคมพฒันาได้ เมือมีกระบวนการเพิมศกัยภาพภูมิญญา 
ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมแก่ประชากรให้เพียงพอตอ่ความต้องการ และทําให้คณุภาพชีวิตของ
ประชากรเจริญก้าวหน้าตามกรอบการพฒันาทีกําหนดไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ
มกัจะทําให้เกิดผลกระทบตอ่ระบบวฒันธรรมเดิม เพราะเมือนําวฒันธรรมสมยัใหม่เข้ามา จะทําให้
วฒันธรรมเดมิ เชน่ ภมูิปัญญาการแพทย์พืนบ้าน การทอผ้าพืนบ้าน พนัธุกรรมพืชพืนบ้าน ฯลฯ สญู
หายไป ส่งผลให้สูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีเป็นพลังสร้างความสุขและความเข้มแข็งแก่
บคุคลและสงัคมสญูหายไปด้วย และมีผลตอ่ระบบภูมิปัญญาพืนบ้าน เพราะทําให้ภูมิปัญญาเดิม
สว่นหนงึพฒันาตอ่ยอดให้เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั แตบ่างส่วนจะสญูหายไป เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้าน
ในการสร้างบ้านเรือน ในการทํานาแบบพืนบ้าน ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ นอกจากนี ยังมีผลต่อ
ทรัพยากรและสิงแวดล้อมด้วย เพราะการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมใดๆ ทีเกิดขึน มกัมุ่งเป้าหมาย
ไปทีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ให้เพียง 
พอ ขณะทีสิงเหลา่นีมีอยูอ่ยา่งจํากดั ผลทีเกิดตามมาคือ ทําให้ปริมาณและคณุภาพสิงเหลา่นีลดลง   

สถานการณ์ดงักลา่วนี มีผลตอ่ทนุวฒันธรรมของชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ตามกรอบนิยาม
ทนุวฒันธรรมทีปิแยร์ บูร์ดิเยอ (ชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 79) ได้กล่าวไว้ว่า “ทนุวฒันธรรม 
หมายถึง สิงทีบคุคลได้รับจากกระบวนการหลอ่หลอมทางสงัคมอนักลายเป็นคณุสมบตัิติดตวัทีเอือ
ให้บุคคลสามารถนําไปเพิมพูนมลูคา่ของตนได้ ทงันีมกัเป็นสิงทีหลอมละลายอยู่ในตวัตนของบุคคล
และแสดงออกผา่นพฤตกิรรม เชน่ ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนี ยงัหมายรวมถึงทรัพย์สิน
ตา่งๆ ทีมีคณุคา่อยา่งใดอยา่งหนงึทีไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ แตส่ามารถมีมลูคา่ในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น 
งานศิลปะ หนงัสือ เอกสารรับรองวิชาการ เป็นต้น” โดยปิแยร์ บูร์ดิเยอได้แบ่งองค์ประกอบของทุน
วฒันธรรมออกเป็น 3 สว่น คือ ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย (Embodied Form) ได้แก่ คณุคา่
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และหรือมูลค่าทีเกิดจากการแสดงภูมิปัญญาหรือการใช้ภูมิปัญญา เป็นต้นว่า จินตนาการหรือ
ความคิดหรือวิธีคิด ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถและความฉลาดไหวพริบ ทีแฝง
ฝังอยู่ในกายของบคุคลหรือกลุ่ม หรือสงัคม หรือกลุ่มชาติพนัธุ์ ทนุวฒันธรรมส่วนทีปรากฏในรูปของ
วัตถุ (Objectified Form) ได้แก่ คุณค่าและหรือมูลค่าทีเกิดจากเครืองมือเครืองใช้ เสือผ้าอาภรณ์ 
เครืองประดบัตกแตง่ บ้านเรือนทีอยู่อาศยั อาหารการกิน เครืองรักษาโรคภยัไข้เจ็บ วตัถทุางศาสนา
และความเชือ ภาษา บทเพลง ดนตรี เป็นต้น  องค์ประกอบสุดท้าย คือ ทนุวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการ
สถาปนา (Institutionalized State) ได้แก่ คุณค่าและหรือมูลค่าทีเกิดจากการแสดงพฤติกรรมให้
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทีดีงามของสงัคมหรือชมุชนหรือกลุม่ชาตพินัธุ์   

หากเหตุการณ์และสถานการณ์การพัฒนาประเทศยังคงสร้างการเปลียนแปลงให้
เกิดขนึในทนุวฒันธรรมของชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ ดงัแนวโน้มทีเป็นมาดงักล่าวข้างต้น จะทําให้บคุคล 
กลุม่ ชมุชน สงัคม กลุม่ชาตพินัธุ์ และประเทศชาติ สญูเสียทนุวฒันธรรมด้านคณุคา่ ทีเป็นคณุธรรม
ความดีงาม เช่น ความพอเพียงในการบริโภคปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน/ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ ความรัก ความสามคัคี ความเมตตา การแบ่งปัน การมีส่วนร่วม สํานึกสาธารณะ จิตอาสา 
ฯลฯ/ ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตย ชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรีและอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรม/ และคณุคา่ทีเป็นการเข้าถึงเป้าหมายสงูสดุของชีวิตตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือ 
ซงึคณุคา่ทงัหมดนีคือ สิงทีจะเป็นพลงัขบัเคลือนบคุคล กลุ่ม และสงัคมสู่ความสขุ และชมุชนเข้มแข็ง 
โดยสงัคม ชุมชน และประเทศชาติ จะเน้นการใช้วฒันธรรมสร้างทุนวฒันธรรมส่วนมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองด้านเดียว ชุมชนก็จะประสบปัญหาในเชิงคณุคา่จนไม่สามารถมีชีวิตทีเป็นสขุและเป็นชุมชนที
เข้มแข็งได้ ทา่มกลางสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น ทําให้ผู้วิจยัสนใจทีจะศกึษาเรืองราวทนุวฒันธรรม
เพือการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม เนืองจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ทีผู้ วิจัยมี
ความคุ้นเคยทงัในฐานะคนในท้องถินเดียวกนั และในฐานะผู้สนใจศึกษาวฒันธรรมไทยทรงดํามา
บ้างบางสว่นแล้ว 

“ไทยทรงดํา” เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์หนึงทีพูดภาษาตระกูลไท ซึงกําลงัตกอยู่ในสภาพการ
เปลียนแปลงดงักล่าวข้างต้นชดัเจน จึงเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ทีสมควรได้รับการส่งเสริมให้มีการศึกษา 
วิจยัทนุวฒันธรรม สร้างองค์ความรู้และความรู้เพือประโยชน์ในการพฒันาอย่างจริงจงั  ทงันีเพราะ
ปัจจบุนัทนุวฒันธรรมของไทยทรงดําแม้จะยงัคงมีบทบาทสําคญัตอ่ชีวิตชมุชน แตมี่แนวโน้มชดัเจน
วา่กําลงัเปลียนแปลง สญูหายไปอยา่งรวดเร็ว ดงัผลการศกึษาวิจยัเรือง อิทธิพลของความเชือ ประเพณี 
และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งทีมีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต (เรณู เหมือนจนัทร์เชย, 2541) ทีพบ 
วา่ ทนุวฒันธรรมของไทยโซง่ในพืนทีศกึษายงัมีส่วนสําคญัในการสร้างสรรค์และพฒันาคณุภาพชีวิต
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ของชุมชน ช่วยให้ชุมชนมีวิธีการหรือภูมิปัญญาในการจดัการความขดัแย้งและปัญหาทีเกิดขึนได้ 
และยงัเป็นแหล่งศกึษา เรียนรู้ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรมของผู้สนใจทงัชาวไทยและชาวตา่ง 
ประเทศ แตห่ากไม่มีการส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจยัเพือการพฒันาในลกัษณะการมีส่วนร่วมจากทุก
ฝ่ายให้ตอ่เนือง จริงจงัอย่างเร่งด่วนแล้วโอกาสทีจะเปลียนแปลงไปสู่ภาวะวิกฤตจะเกิดขนึแน่นอน 
เพราะชุมชนไทยทรงดําตงัอยู่ใกล้ศนูย์กลางความเจริญของประเทศ กระแสค่านิยมทางวฒันธรรม
กลุ่มชาติพนัธุ์หลกัทีรับมาจากกระแสโลกาภิวตัน์สามารถครอบงํา กลืนกลายให้สญูเสียได้ง่าย ดงั
ผลการวิจัยเรือง “โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ ในประเทศไทย: ความเชือเรืองผีของไทยโซ่ง” (เรณ ู
เหมือนจนัทร์เชย, 2542) และเรือง “โลกทศัน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทย: นิทานไทยโซ่ง” (เรณ ู
เหมือนจนัทร์เชย, 2545-2546) ทีศึกษาในพืนทีเดียวกันได้ยืนยนัว่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ของชุมชนนี
เปลียนแปลง ยอมรับโลกทศัน์ของกลุ่มชาติพนัธุ์หลกัทีแพร่กระจายมากับกระแสโลกาภิวตัน์มาก
ขนึ มีแตค่นรุ่นเก่าเทา่นนัทียงัคงผกูพนัอยู่กบัโลกทศัน์เดิม นอกจากนี ยงัมีผลการศกึษาเรืองอืนๆ ที
มีความสอดคล้องกบัเรืองดงักล่าว เช่น ผีเฮือน: สิงศกัดิสิทธิของชาวไทยโซ่ง (เรณู เหมือนจนัทร์เชย, 
2544) “พิธีเสนเรือน: การชําระหนีทางสงัคมและวฒันธรรมของชาวไทยโซ่ง” (เรณู เหมือนจนัทร์เชย, 
2549) ซึงได้สะท้อนให้เห็นสถานภาพทุนวฒันธรรมไทยทรงดําทีดํารงอยู่ในชมุชนในพืนทีศกึษาว่า 
แม้ว่าสิงเหล่านียงัคงมีอิทธิพล บทบาท คณุคา่ ความสําคญัต่อสงัคมในชุมชนปัจจบุนั แตแ่นวโน้ม
กําลงัเปลียนแปลงไปสูภ่าวะวิกฤตอยา่งชดัเจน ตวัชีวดัทีสําคญัประการหนึงคือ ขาดโครงสร้าง ระบบ 
และกลไกในการถ่ายทอด สืบทอดสิงเหลา่นี และคนรุ่นใหมไ่มใ่ห้ความสนใจ 

 ดงันนั หากขาดการสง่เสริมให้เกิดการศกึษาวิจยั สร้างองค์ความรู้และความรู้เพือการ
พฒันาเพิมศกัยภาพทนุวฒันธรรมดงักลา่วให้สามารถใช้เข้าถึงความจําเป็นและหรือความต้องการ
ด้านตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแล้ว ทนุวฒันธรรมไทยทรงดําจะคอ่ยๆ อ่อนด้อย สญู
หาย หรือผสมผสานไปกบัวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์หลกัทีแพร่กระจายมากบักระแสโลกาภิวตัน์จน
จางหายไปในทีสดุ ซงึหากเป็นเชน่นนัจะเป็นการทําลายความสขุ และหลกัฐานความเป็นมาของกลุ่ม 
ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําทียากจะฟืนคืน 

 จังหวัดนครปฐม เป็นพืนทีหนึงของประเทศไทยทีมีชาวไทยทรงดําตังถินฐานอยู่เป็น
จํานวนมาก (สมทรง บุรุษพฒัน์, 2555) และกระจายตวัอยู่ในพืนที 5 อําเภอ 33 หมู่บ้านคือ อําเภอ
เมือง ทีตําบลดอนยายหอม บ้านดอนขนาด และบ้านสะแกราย ทีตําบลสระกระเทียม บ้านดอนทราย 
อําเภอกําแพงแสน ทีตําบลทุ่งกระพงัโหม บ้านยาง ทีตําบลทุ่งขวาง บ้านหนองขาม ทีตําบลกระตีบ 
บ้านชาวไร่ ทีตําบลห้วยมว่ง บ้านห่าง ทีตําบลสระสีมมุ บ้านไผ่คอย บ้านไผ่สงคราม และบ้านไผ่โทน ที
ตําบลดอนข่อย บ้านดอนทอง บ้านดอนมะกอก และบ้านบ่อนําจืด ทีตําบลสระพฒันา บ้านสระ บ้าน
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หวัจกุบวั บ้านหนองหม ูบ้านหนองเทียม บ้านไร่ใหม่ และบ้านพงนก ทีตําบลรางพิกลุ บ้านกําแพงแสน 
อําเภอดอนตมู ทีตําบลดอนพทุรา บ้านหวัถนน ทีตําบลลําลกูบวั บ้านแหลมกะเจา 2 อําเภอสามพราน 
ทีตําบลตลาดจินดา บ้านลําเอียก บ้านตากแดด และบ้านหนองอีแบน อําเภอบางเลน ทีตําบลบางไทร
ป่า บ้านคลองพิศมยั ทีตําบลดอนตมู บ้านดอนขมิน บ้านหวัทรายไทย และบ้านหวัทรายลาว ทีตําบล
บางปลา บ้านเกาะแรต ทีตําบลไผห่ชู้าง บ้านหนองปรง บ้านปลายคลองบางเลน และบ้านไผห่ชู้าง  

  จากการลงพืนทีศึกษาชุมชนไทยทรงดําในพืนทีอําเภอบางเลน และอําเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม ดงักลา่วข้างต้น  และจากผลการศกึษาวิจยัทีได้ศกึษามาแล้ว ผู้วิจยัพบว่า ชมุชนยงั 
คงมีทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย คือ คณุคา่และหรือมลูคา่ของภูมิปัญญา (ความคิด ความรู้ 
ความเชือ คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถ ความฉลาดไหวพริบ) ทนุวฒันธรรมส่วนทีปรากฏในรูปของ
วตัถุ คือ คณุค่าและหรือมูลค่าของรูป เสียง กลิน รส และสมัผสั และทุนวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการ
สถาปนา คือ คณุคา่และหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ยงั
ปรากฎให้พบเห็นได้ทัวไปในชุมชน เพียงแต่ว่าการศึกษาวิจัยกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดําในพืนที
ดงักลา่ว ทีผา่นมาสว่นใหญ่เน้นศกึษาลกัษณะสงัคมและวฒันธรรมทวัไป ยงัไม่มีการศกึษาวิจยัทนุ
วฒันธรรมของชุมชน ทําให้ไม่มีองค์ความรู้และความรู้ด้านนีมาใช้เพือการพฒันาหรือนําทุนวฒัน 
ธรรมมาพฒันาเพือเพิมประสิทธิภาพแตอ่ย่างใด ทําให้การพฒันาวฒันธรรมและการนําวฒันธรรม
มาใช้พฒันาชมุชนเกิดขนึอยา่งไม่ยงัยืน เพราะไม่สามารถอธิบายคณุคา่และหรือมลูคา่การพฒันาที
เกิดขนึแก่ชมุชนได้อย่างเป็นระบบชดัเจน จึงไม่สามารถพฒันาคณุคา่ไปสู่มลูค่าได้อย่างมีพลงั เช่น 
กรณีศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่ง ชมรมไทยทรงดําบ้านเกาะแรตทีเคยเข้มแข็ง แต่ภายหลังผู้ นําเปลียน 
แปลงไป ภาวะความอ่อนแอเริมปรากฏทนัที ทงันีเพราะผู้ ทีเกียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจในทุน
วฒันธรรมจึงไม่สามารถสืบสานงานตอ่ไปได้ และหากยงัคงเป็นไปอย่างนี โอกาสทีจะเกิดวิกฤตทุน
วฒันธรรมขนึในชมุชนไทยทรงดําในพืนทีดงักลา่วเป็น ไปได้สงูมาก 

 ด้วยเหตนีุ ผู้ศกึษาจึงมีความประสงค์ทีจะศึกษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์
ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร ทนุวฒันธรรม
ใดบ้างทียงัคงมีคณุค่าและหรือมูลค่าเป็นพลงัต่อการดําเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒัน 
ธรรมของชุมชน และจะนํามาใช้เป็นพฒันาชุมชนได้อย่างไร ผู้วิจยัจึงได้ศกึษาวิจยั “ทุนวฒันธรรม
เพือการพฒันากลุม่ชาตพินัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม” ขนึ  
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วัตถุประสงค์  
 1. เพือศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 
 2. เพือวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 
 3. เพือศกึษาแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน

ในจงัหวดันครปฐม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

  1. ขอบเขตการศกึษาเชิงพืนที ศกึษาทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในเขตพืนที
จงัหวดันครปฐม โดยกําหนดพืนทีเป้าหมาย เก็บข้อมลูเชิงลึกเพือสร้างองค์ความรู้ตามวตัถ ุประสงค์
ในพืนทีของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม  

  2. ขอบเขตการศกึษาเชิงเนือหา มุง่ศกึษาเนือหาทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
ในพืนทีศกึษาประเดน็ตา่งๆ คือ  
 2.1 ศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา ดงันี 
                  2.1.1 ทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัทีอยูอ่าศยั 
       2.1.2 ทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัการทํามาหากิน 
       2.1.3 ทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัการแตง่กายและการประดบัตกแตง่  
       2.1.4 ทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัการดแูลและรักษาสขุภาพ 

      2.1.5 ทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม 
 2.2 ศกึษาวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 
   2.3 ศกึษาแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําเพือพฒันาชมุชน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ทุนวัฒนธรรม ในการศกึษาวิจยัครังนี หมายถึง คณุคา่และหรือมูลคา่ของวฒันธรรม
ชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ 1. ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ได้แก่ คณุคา่และหรือมูลคา่ของภูมิปัญญา เช่น ความ 
คิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด 2. ทนุวฒันธรรมที
อยู่รูปของวตัถุ ได้แก่ คณุคา่และหรือมลูคา่ของวฒันธรรมทีปรากฏเป็นรูป เสียง กลิน รส และสมัผสั
ลกัษณะต่างๆ และ 3. ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา ได้แก่ คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เช่น แบบแผนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย การ
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แลกเปลียนผลผลิต แบบแผนการปกครอง การอบรมสงัสอน ระบบครอบครัว เครือญาติ ขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น ของไทยทรงดําในพืนทีศกึษาครังนี 

 การพัฒนา ในการศึกษาวิจยัครังนี หมายถึง การเปลียนแปลงทีมีการวางแผนและ
กําหนดเป้าหมายเพือให้เกิดสิงทีดีมีความเจริญก้าวหน้าไว้อย่างชดัเจน นนัคือ ชมุชนไทยทรงดําบ้าน
เกาะแรตได้วางแผนเปลียนแปลงการดําเนินชีวิตให้เข้าถึงความจําเป็นและหรือความต้องการได้
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้  

 ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนา ในการศกึษาวิจยัครังนี หมายถึง การนําทนุวฒันธรรม
ไปใช้เป็นเครืองมือพฒันาเพือเข้าถึงความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน ความรัก ความสามคัคี ความเข้มแข็งของชมุชน และสงัคม ความมีเกียรติยศ ชือเสียง 
ศกัดศิรี อตัลกัษณ์ และการบรรลเุป้าหมายตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือของกลุ่มชาติพนัธุ์
ได้ตามความจําเป็นและหรือความต้องการของชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษา   

 กลุ่มชาติพันธ์ุ ในการศึกษาวิจยัครังนี หมายถึง ชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต อําเภอ
บางเลน จงัหวดันครปฐม ซึงมีลกัษณะวฒันธรรมเป็นของตนเอง จนสามารถกําหนดนิยาม ความหมาย 
อตัลักษณ์และความเป็นมาของกลุ่มว่าแตกต่างจากคนกลุ่มอืนในพืนทีเดียวกันได้อย่างชัดเจน 
และยงัคงใช้ทนุวฒันธรรมของตนเองเป็นรากฐานพฒันาวิถีชีวิต  ให้เกิดความสมัพนัธ์ทีดี มีความ
มนัคง สามารถสืบสาน เชือมโยง ร้อยรัด ส่งเสริมความเป็นกลุ่มให้เจริญเติบโต เข้มแข็ง ต่อเนือง
จากอดีตหลายชวัอายคุนจนกระทงัถึงปัจจบุนั  

 ไทยทรงดาํ ในการศกึษาวิจยัครังนี หมายถึง กลุ่มชาติพนัธุ์หนึงในจงัหวดันครปฐมที
พดูภาษาตระกลูไท อพยพเข้าสู่ประเทศไทยในสมยักรุงธนบรีุ มีอตัลกัษณ์ทีสือให้เห็นความแตกตา่ง
ทางวฒันธรรมจากกลุ่มอืนชดัเจน เช่น ภาษาทีใช้สือสารในชุมชน ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี 
พิธีกรรม แบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ เป็นต้น ซึงชาวไทยกลุ่มชาติพนัธุ์อืนๆ 
เรียกว่า ไทยดํา ไทยทรงดํา ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ตามนิยามของท้องถินในการศกึษาเก็บข้อมลูเชิงลึกพืน 
ทีครังนี ได้กําหนดพืนทีศึกษาชุมชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต อําเภอบางเลน และเก็บข้อมูลทวัไปใน
พืนทีอืนในจงัหวดันครปฐม เชน่ บ้านไผห่ชู้าง บ้านหวัถนน บ้านดอนทอง บ้านแหลมกะเจา 2 เป็นต้น 
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ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้องค์ความรู้เกียวกบัทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 
 2. ได้องค์ความรู้เกียวกบัการวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดั

นครปฐม 
 3. ได้แนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําเพือการพฒันาชุมชนใน

จงัหวดันครปฐม 
 4. ได้ส่งเสริมชมุชนให้เห็นคณุคา่ ความสําคญัของทนุวฒันธรรมของตนเองแล้วร่วมมือ

กนัผลกัดนัให้เกิดการอนรัุกษ์ พฒันา ฟืนฟ ูและเผยแพร่ทนุวฒันธรรมชมุชนสืบไป 
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บทท ี2 

 
วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

 
 

 วรรณกรรมทีเกียวข้องในการศึกษาวิจยัเรือง  “ทุนวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม” ครังนี ผู้ศกึษาได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัตา่งๆ เพือ
ใช้เป็นเครืองมือในการศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ อธิบายทําความเข้าใจ และเชือมโยงบริบทตา่งๆ ที
เกียวข้องกบัเรืองราวของทนุวฒันธรรมดงักลา่ว ดงันี 

  1. แนวคดิเกียวกบัวฒันธรรม  
  2. แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมพืนบ้าน   
 3. แนวคิดเกียวกบัทนุวฒันธรรม 
  4. แนวคดิเกียวกบัการเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  
 5. แนวคิดเกียวกบัการพฒันา 

  6. แนวคดิเกียวกบักลุม่ชาตพินัธุ์ 
 7. ทฤษฎีหน้าทีนิยม 

 8. ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม 

 9. งานวิจยัทีเกียวกบัการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม 

 10. งานวิจยัทีเกียวกบัไทยทรงดํา 

 11. งานวิจยัทีเกียวกบัทนุวฒันธรรม  
 

1. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม 
 Edward Adamson Hoebel ศาสตราจารย์ทางมานษุยวิทยา แห่งมหาวิทยาลยัมินิ
โซต้า (University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา ได้ให้แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมไว้ว่า  “เป็นผลงาน
ทีมนษุย์สร้างขนึ แล้วสงัสม พฒันาเพือใช้เป็นเครืองเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการในวิถีชีวิต
ของบุคคลและสงัคม จนกลายเป็นมรดกตกทอดถึงปัจจุบนัและสืบสานสู่อนาคต” (E. Adamson 

Hoebel, 1966) วัฒนธรรมจึงเป็นสิงทีมีคุณค่าเพราะเป็นเครืองมือสําคญัทีมนษุย์ใช้เป็นพลัง
ขบัเคลือนมนษุย์สู่เป้าหมายทีจําเป็นและต้องการได้ สอดคล้องกับแนวคิดผู้ เชียวชาญ นกัวิชาการ
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และองค์กรต่างๆ ทีได้ศึกษาวิจัยแล้วสรุปไว้ดังจะได้นําบางส่วนทีคาดว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
ศกึษาวิจยัครังนี มาเสนอไว้โดยสงัเขป ดงันี 

 
 1.1 นิยาม/ ความหมาย 
  คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (มปพ.) ได้ปรารภถึงความหมายของวฒันธรรม
ไว้วา่ มนษุย์สร้างวฒันธรรมขนึมาเพือประโยชน์ในการดํารงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพนัธุ์ ในเมือการ
ดํารง ชีวิตของมนุษย์เป็นเรืองทีกว้างใหญ่และมีแง่มมุให้พิจารณาอย่างซบัซ้อน เรืองของวฒันธรรม
จึงมองได้หลายมุมไปด้วย ดงัจะเห็นว่าทุกวันนีมีผู้ ให้ความหมายวัฒนธรรมต่างกันไป เช่น วัฒน 
ธรรมคือ ผลรวมของทุกสิงซึงเป็นความเจริญงอกงามทีสงัคมนนัๆ ทําไว้หรือได้สงัสมมาจนถึงบดันี 
วฒันธรรมคือ ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิปัญญาทุกแขนง โดยสํานกังานคณะกรรมการ
วฒันธรรมแหง่ชาตไิด้แสดงความหมายวฒันธรรมไว้ 2 ความหมาย คือ  

 1. วฒันธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของสงัคม แบบแผนการประพฤติ การ
ปฏิบตัิ และการแสดงออก ซึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ตา่งๆ ทีสมาชิกในสังคมเดียวกัน 

สามารถเข้าใจและซาบซงึร่วมกนั 

 2. วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตมนษุย์ทีเกิดจากระบบความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์
กบัมนุษย์ มนษุย์กบัสงัคมและมนุษย์กับธรรมชาติ วฒันธรรมมีทงัสาระและรูปแบบทีเป็นระบบคิด 

วิธีการ โครงสร้างทางสงัคม สถาบนั ตลอดจนแบบแผนและทกุสิงทกุอยา่งทีมนษุย์สร้างขนึ 

 โดยนิยามประการหลงันี ครอบคลมุบริบทตา่งๆ ทีสมัพนัธ์กบัชีวิตมนษุย์ ทงัระหว่าง
มนษุย์กบัมนษุย์ มนษุย์กบัทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ซึงสอดคล้องกบัแนวคิดของ Edward 

Adamson Hoebel ดงักลา่วข้างต้น และสอดคล้องกบัแนวคิดทีว่า “วฒันธรรมหมายถึง ผลรวมของ
การสงัสมสิงสร้างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาทีถ่ายทอดสืบตอ่กนัมาของสงัคมนนัๆ” โดยขยาย
ความกว้างออกไปวา่ “เป็นการสงัสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทงัหมด
ทีได้ชว่ยให้มนษุย์ในสงัคมนนัๆ อยูร่อด และเจริญสืบตอ่มาได้ และเป็นอยู่อย่างทีเป็นในบดันี นนัคือ 

ผลรวมของทกุสิง ซึงเป็นความเจริญงอกงาม ทีสงัคมนนัๆ ได้ทําไว้หรือได้สงัสมมาจนถึงบดันี และ
เป็นทงัสิงทีเจริญงอกงามสืบมา และเป็นเนือตวัของความเจริญงอกงามทีมีอยู่ ซึงจะเป็นพืนฐานของ
ความเจริญตอ่ไป ตลอดจนเป็นเครืองวดัระดบัความเจริญงอกงามของสงัคมนนัๆ” ซึงพระเทพเวที 

(ป.อ. ปยตุโต, 2532) ได้กลา่วไว้ 

 ผลการศึกษาค้นคว้าทางวฒันธรรมตามแนวคิดดงักล่าวนี  ช่วยกระตุ้นให้สงัคม 

ไทยตืนตวัเห็นคณุคา่ความสําคญัและรู้จกัตวัตนวฒันธรรมชดัเจนมากขนึ และได้เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมเกียวกับทศวรรษโลกเพือการพัฒนาวัฒนธรรมและการใช้วัฒนธรรมเป็น
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เครืองมือในการพฒันาระหว่างปี พ.ศ.2532 – 2542 ทีองค์การสหประชาชาติได้ประกาศไว้ ถือเป็น
จดุเริมต้นผลกัให้สงัคมไทยสนใจศกึษาค้นคว้าวฒันธรรมตามแนวคิดและนิยามดงักล่าวมากมาก
ขึน มีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษาวัฒนธรรมและให้นิยามหรือความหมายของวัฒนธรรม
เพิมเตมิ เป็นมมุมองนิยามวฒันธรรมทีกว้างขวางมากขนึ เป็นต้นวา่ 

  อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 25) ได้นิยามไว้ว่า วฒันธรรม หมายถึง สิงทีมนษุย์สร้าง
ขึน กําหนดขึน มิใช่สิงทีมนุษย์ทําตามสญัชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วตัถุ สิงของขึนใช้ หรือ
อาจเป็นการกําหนดพฤติกรรมและหรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการทํางาน ฉะนนั วฒัน 

ธรรมก็คือ ระบบในสงัคมมนษุย์ทีมนษุย์สร้างขนึ มิใชร่ะบบทีเกิดขนึโดยธรรมชาตติามสญัชาตญาณ  
  นิยามนีทีช่วยให้การศึกษาเรืองราวของวฒันธรรมเชือมโยงวิถีชีวิตรอบด้านมาก
ขึน ไม่เฉพาะอยู่เพียงแต่ประเพณี พิธีกรรม โดยประเวศ  วะสี (2547: 18-19) ได้เน้นยําให้เห็น
ชดัเจนว่า “วฒันธรรม หมายถึง วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกนัของกลุ่มชนทีสอดคล้องกบัสิงแวดล้อมหนึงๆ 

กลุม่ชนอาศยัอยูใ่นสิงแวดล้อมทีแตกตา่งกนั เช่น อยู่ในแอฟริกา อยู่ในขวัโลก อยู่ในเขตหนาว อยู่ใน
เขตร้อน อยู่ในทะเลทราย อยู่ในทีลุ่ม อยู่ในทีดอน อยู่ริมทะเล ฯลฯ ไม่ว่าสิงแวดล้อมจะเป็นอย่างไร 

มนุษย์ทีอยู่ในสิงแวดล้อมนนัๆ ก็จะต้องเรียนรู้ให้อยู่รอดได้ในสิงแวดล้อมนนัๆ” ซึงการขยายขอบ 

เขตนิยามดงักลา่วนี ได้ชว่ยให้นิยามวฒันธรรมทีจํานงค์ ทองประเสริฐ (2527: 2) กล่าวไว้ว่า“วฒันะ
คือ ความเจริญ หรือธรรมเป็นเหตุให้เจริญ มิใช่ลักษณะทีอยู่กับที จะต้องมีการเปลียนแปลงตาม 

ลําดบั แตก่ารเปลียนแปลงนนัจะต้องเป็นไปในทางทีดีขึน หรือเจริญขึนตามลําดบั สิงใดอยู่กบัที สิง
นนัไม่ใช่วฒันะคือ เจริญ วฒันธรรมจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมแก่กาลอยู่เสมอ” 
และมองเห็นอีกสว่นหนงึทีเป็นวิถีชีวิตเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพชน ทีอาจจะเจริญหรือไม่เจริญก็
ได้ ดงัทีอทุยั หิรัญโต (2529, อ้างในฉวีวรรณ สวุรรณาภา, 2551: 4) กล่าวว่า “วฒันธรรมเป็นมรดก
ทางสงัคมทีได้ตกทอดมาเป็นสมบตัิของมนุษย์ในสมยัปัจจุบนั และนํามาใช้ในการครองชีวิต เป็น
แบบแผนแห่งการครองชีวิต (Design of Living) อันเป็นแบบฉบบัทีทําการกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ลงไปว่า จะต้องทําอะไร ทําอย่างไร คิดอย่างไร รู้สึกอย่างไร อะไรดี อะไรชวั เป็นต้น” มากกว่าที
มองในกรอบความเจริญแตฝ่่ายเดียว 

  ดงันนั นิยามวฒันธรรมตามทีอทุยั หิรัญโต กล่าวถึงข้างต้น จึงมิได้หมายความถึง
การ เป็นผู้ประพฤติปฏิบตัิงานได้เหมาะสม หรือความเป็นผู้ มีจิตใจสงูหรือเป็นความเจริญเท่านนั 

หาก แต ่“ยงัรวมถึงทกุสิงทกุอย่างทีมนษุย์สร้างและรับปฏิบตัิสืบตอ่มา” โดยนิยามนีวฒันธรรมจะ
รวมถึงทุกสิงทุกอย่างทีดีและไม่ดี ทีมนุษย์แสดงออกมาสอดคล้องกับแนวคิดที  Edward Adamson 

Hoebel กล่าวไว้ข้างต้นว่า “วฒันธรรมคือผลงานทีมนุษย์สร้างขึน” ซึงดูเหมือนสังคมไทยมีแนว 
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โน้มใช้นิยามดงักล่าวมาทํางานด้านวฒันธรรมมากขนึ ดงัเช่น ฉวีวรรณ สวุรรณาภา (2551: 4) ได้
กลา่วไว้วา่ “วฒันธรรมมีความหมายครอบคลมุถึงทกุสิงทกุอยา่งทีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนษุย์ใน
สงัคมของกลุม่ใดกลุม่หนึงหรือสงัคมใดสงัคมหนึง ซึงมนษุย์ได้คิดสร้างระเบียบ กฏเกณฑ์วิธีในการ
ปฏิบตัิ รวมทงัการจดัระเบียบ ตลอดจนระบบความคิด ความเชือ ค่านิยม ความรู้ และเทคโน โลยี
ตา่งๆ และมีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึโดยได้วิวฒันาการสืบทอดกนัมาอยา่งมีแบบแผน”    
  อนึง การขยายขอบเขตนิยามความหมายของวัฒนธรรมให้กว้างออก มีส่วนให้การ
ทํางานวฒันธรรมสามารถเชือมโยงกบักิจกรรมด้านอืนๆ ได้ลงตวัมากขึน ดงัทีอคิน รพีพฒัน์ (2551: 

72) ได้นําความหมายวฒันธรรมทีเอ็ดเวิร์ด บี ไทเลอร์ (Edward Burnett Tylor, 1871: 1) กล่าวไว้ว่า 

“วฒันธรรมหรืออารยธรรม คือ องค์รวมทีซับซ้อน ซึงรวมถึงความรู้ ความเชือ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎ 
หมาย ประเพณี ความสามารถ และลกัษณะนิสยัอืนๆ ทีคนได้รับมาในฐานะทีเป็นสมาชิกคนหนึงของ
สงัคม” ซึงกลายเป็นคําจํากัดความทีครอบคลุมหลายสิงหลายอย่างทงัวตัถุและนามธรรมทีมนุษย์
นํามาใช้ในการดําเนินชีวิต ดงัทีเอียม ทองดี (2548: 18) ได้กล่าวไว้ว่า “วฒันธรรมคือ เครืองมือ
สําคญัทีมนษุย์ใช้เข้าถึงธรรมชาติหรือจดัการธรรมชาติ และเป็นสิงทีมนษุย์สร้างขนึ กระทําขนึ เพือ
ใช้ในวิถีการดํารงชีพ ซงึประกอบด้วย ภมูิปัญญา เงือนไข แรงจงูใจทีเป็นปัจจยัในการตดัสินใจ แบบ
แผนพฤติกรรม องค์กร องค์การ ประเพณี พิธีกรรมทีมนุษย์ได้ร้อยรัดใช้จดัการกบัมนุษย์และธรรม 

ชาตติา่งๆ โดยมีความแตกตา่ง หลากหลายไปตามกลุม่ เวลา และสถานทีตา่งๆ” 
  โดยนัยแห่งนิยามและความหมายของวัฒนธรรมดงักล่าวนี ทําให้เห็นตวัตนและ
พฒันา การของวฒันธรรมทีเกิดขนึในสงัคมไทย ทีสามารถสรุปเป็นนิยามความหมายเพือเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยัครังนีได้ว่า “วฒันธรรม หมายถึง ผลงานของมนษุย์หรือสิงต่างๆ ทงัรูปธรรมและ
นามธรรมทีมนุษย์สร้างขึนแล้วสงัสม พฒันา เปลียนแปลงมาเพือใช้เป็นเครืองเข้าถึงความจําเป็น
และความต้องการต่างๆ ในการดํารงชีพทุกด้านของชุมชนหรือสังคม  โดยประกอบด้วยภูมิปัญญา 

เงือนไข แรงจูงใจทีเป็นปัจจัยในการตัดสินใจ  แบบแผนพฤติกรรม  องค์กร องค์การ  ประเพณี 

พิธีกรรมตา่งๆ” 
 

 1.2 ลักษณะวัฒนธรรม 
  จากนิยามความหมายดงักล่าวข้างต้น ทําให้เห็นได้ว่า “วฒันธรรม” มีลกัษณะสําคญั
หลายประการ ดงัที อคิน รพีพฒัน์ (2551: 73) ได้จําแนกลกัษณะวฒันธรรมตามการตีความของคลิฟ
ฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz) ได้จําแนกลกัษณะวฒันธรรมออกมาเป็น 5 กลุ่มตามทีศาสตราจารย์
ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ กลา่วไว้วา่  
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   วฒันธรรม ตามทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์  (behaviorist) และกลุ่มวัตถุนิยม 
หมายถึง รูปแบบของปรากฏการณ์และเหตกุารณ์ทีได้สังเกตเห็น (pattern of observed events)   
ซึงทศันะนีศาสตราจารย์ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ วิพากษ์เชิงประชดว่า กรณีนีวฒันธรรมมีอยู่เพือให้คน
ข้างนอกมอง ไมไ่ด้มีไว้เพือผู้ถกูศกึษาวิจยั (เจ้าของวฒันธรรม) ได้ใช้ 
   2. วฒันธรรม ตามทศันะนกัมานษุยวิทยาสํานกั “วฒันธรรมและบคุลิกภาพ” (culture 

and personality) และนักจิตวิทยาจํานวนหนึงนิยมใช้ หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลและสงัคมที
ปรากกฏหรือแสดงออกมา 
    3. วฒันธรรม ตามทศันะของนกัมานุษยวิทยากลุ่มทีเรียกตวัเองว่า “นกัมานุษย 

วิทยาสํานกัการรับรู้” (cognitive anthropologists) หมายถึง พฤติกรรมการการรับรู้ของบุคคลและ
สงัคม 
  4. วฒันธรรม ตามทศันะของนกัโครงสร้างหน้าที เช่น เลวี สโตรส (Levi Strauss) นกั
มา นษุยวิทยาผู้ยิงใหญ่ของฝรังเศสใช้ หมายถึง โครงสร้างพืนฐานของจิตใจมนษุย์   
  5. วัฒนธรรม คือ ความหมาย (อันเป็นทีรู้กันทัวไปหรือเป็นสาธารณะ) ทีศาสตรา 
จารย์ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ กล่าวไว้เป็นภาษาองักฤษว่า “culture as (public) meaning” ซึงเกียร์ซและ
เทอร์เนอร์ และนกัมานษุยวิทยาอืนๆ หลายคนใช้ความหมายนี 

   ลักษณะวัฒนธรรมดังกล่าวนี อคิน รพีพัฒน์ (2551: 73) ได้ขยายความคิดของ 
“เกียร์ซ” ทีถือเอานิยาม “วฒันธรรม คือ ความหมาย”เป็นหลกัในการศกึษาว่า เกียร์ซมีความเห็นว่า 
มนษุย์เป็นสตัว์ (คล้ายแมงมมุ) ชอบห้อยตวัอยู่ในสายใยของความหมายทีถกัทอขึน  เกียร์ซถือว่า 

วฒันธรรมคือสายใยเหล่านนั ดงันนั การวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงไม่ใช่การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ต่างๆ 
โดยการทดลองแบบวิทยาศาสตร์กายภาพ หากแต่เป็นการเสาะหาความหมายและการตีความ ซึง
เป็นความหมายของสญัลกัษณ์ (symbol) ทีมนษุย์สร้างขนึ  

 อยา่งไรก็ตาม ประเดน็เกียวกบัลกัษณะของวฒันธรรมตามทีเกียร์ซกล่าวข้างต้นนี  
ยงัไมนํ่ามาใช้ในสงัคมไทยมากนกั โดยทวัไปนิยมใช้นิยามตามที Edward Adamson Hoebel กล่าว
ไว้มากกว่า เช่น ณรงค์ เส็งประชา (2539: 5-7) ได้กล่าวถึงลกัษณะเดน่ของวฒันธรรมในภาพรวมว่า 
วฒันธรรม เป็นสิงทีมนุษย์สร้างขึนเพือใช้เป็นองค์ประกอบช่วยในการดําเนินชีวิต เป็นผลรวมของ
หลายสิงหลายอย่าง เป็นพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้ เป็นมรดกแห่งสงัคม เป็น Super organic 

ของมนษุย์ เป็นวิถีชีวิต เป็นผลจากการได้ช่วยกนัสร้างสรรค์ของมนุษย์  ทีได้มีการปรับปรุง เปลียน 

แปลง และเป็นของส่วนรวม รวมถึงประเวศ วะสี (2546: 18-19) ทีได้กล่าวถึงลกัษณะของวฒันธรรม
ว่า วฒันธรรมมีความหลากหลาย ความหลากหลายทําให้งาม ทําให้อยู่รอด ความหลากหลายทาง
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วฒันธรรม เป็นความงามและช่วยให้อยรูอด ซึงยงัคงหมายรวมถึงพฤติกรรมหรือผลของการแสดง
พฤติกรรมมากกวา่การกลา่วถึงเชิงสญัลกัษณ์  

 ส่วนความหมายทีเกียร์ซได้นิยามไว้นัน ปรากฏบ้างในข้อเขียนของธีรยุทธ บุญมี 

(2546: 35) ทีกลา่วถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมว่า เกิดขนึพร้อมกบัการทีมนษุย์รู้จกัวฒันธรรม 

ความสามารถทางวฒันธรรมของมนุษย์ได้สร้างศิลปะ สญัลกัษณ์ พิธีกรรม เครืองใช้ไม้สอย เทคโน 

โลยีทีเหมาะสมกบัการดํารงชีวิตหลากหลายกนัไป และนํามาซึงการแลกเปลียนทางสินค้าวฒันธรรม
ระหว่างมนษุย์กลุ่มตา่งๆ อีกด้วย และด้วยเหตทีุวฒันธรรมมีความหลากหลายเป็นลกัษณะเดน่ ทําให้
มมุมองเรืองความหมายและลกัษณะความสําคญัของวฒันธรรมมีความหลากหลายไปด้วย   
  ลกัษณะวฒันธรรมตามกรอบความคิดดงักล่าวข้างต้น เป็นเครืองมือสําคญัในการ
กําหนดแนวทางศกึษาลกัษณะทุนวฒันธรรมครังนี เพือให้ครอบคลมุลกัษณะตา่งๆ ทงัเชิงพฤติกรรม 
และเชิงสญัลักษณ์ ท่ามกลางความหลากหลาย ตามกรอบคิดทีอ้างถึงข้างต้น ทงัลกัษณะ รูปแบบ 
ปรากฏการณ์ และเหตกุารณ์ บุคลิกภาพ การรับรู้ โครงสร้างพืนฐานของจิตใจมนุษย์และลกัษณะที
เป็นความหมาย ทีซงึปรากฏอยูใ่นชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ทีทําการศกึษาวิจยัครังนี 

 

 1.3 ความสาํคัญของวัฒนธรรม 
  อคิน รพีพัฒน์ (2551: 73) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมมีความสําคญัต่อมนุษย์หรือ
ชมุชนหรือสงัคมในลกัษณะต่างๆ มากมาย เช่น เป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินชีวิต ช่วยให้มนุษย์
และสงัคมพฒันาขึนโดยลําดบัอย่างไม่มีทีสินสุด  หากไม่มีวฒันธรรมก็ไม่มีมนุษย์ ในทางกลบักัน
หากไมมี่มนษุย์ก็ไมมี่วฒันธรรม ซงึฐานคิดให้ความสําคญัในลกัษณะดงักล่าวนี เอียม ทองดี (2548: 

17) ได้สร้างบทสรุปจากการศกึษาวิจยัไว้วา่ “คณุคา่ความสําคญัของวฒันธรรมทีแท้จริงคือการเป็น
เครือง มือสําคญัทีมนษุย์ใช้เข้าถึงความจําเป็นและหรือความต้องการในการดําเนินชีวิต” โดยมนษุย์
จะเข้าถึงความจําเป็นและหรือความต้องการได้ต้องใช้วัฒนธรรมเป็นเครืองมือ จะสร้างสรรค์ จะ
เปลียนแปลง จะพฒันา จะแก้ปัญหา จะเข้าถึงความสขุได้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้วฒันธรรมเป็นเครือง 
มือเข้าถึงทกุด้าน ดงัทีณรงค์ เส็งประชา (2538: 60) ได้สรุปไว้วา่   
   1. วฒันธรรมช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายขึน แก้ปัญหาและสนองความต้องการ 
ของมนษุย์ มนษุย์พ้นจากอนัตราย สามารถเอาชนะธรรมชาตไิด้ เพราะสร้างวฒันธรรมขนึมาชว่ย 
   2. วฒันธรรมชว่ยเหนียวรังสมาชิกในสงัคมให้มีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั  และ
สงัคมทีมีวฒันธรรมเดียวกนัยอ่มจะมีความรู้สกึผกูพนัเป็นพวกเดียวกนั 
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   3. เป็นเครืองแสดงเอกลกัษณ์ของชาติ ชาติทีมีวฒันธรรมสงูย่อมได้รับการยกย่อง
และเป็นหลกัประกนัความมนัคงของชาติ 

   4. เป็นเครืองกําหนดพฤติกรรมของคนในสงัคม ช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
สขุ วฒันธรรมทางบรรทดัฐานชว่ยจดัระเบียบความสมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคม 

   5.  ช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองถาวร โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าชาตินนั
มีวฒัน ธรรมทีดี มีคตใินการดําเนินชีวิตทีเหมาะสม ยดึมนัในหลกัแห่งเหตผุลในการดําเนินชีวิต ขยนั 
ประหยดั อดทน มีระเบียบวินยัทีดี ฯลฯ สงัคมก็จะเจริญรุ่งเรือง 
   ความสําคญัของวฒันธรรมได้พฒันาการเพิมขนึในปัจจบุนั ดงัผลการศึกษาทีปิแยร์ 
บร์ูดิเยอ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 79) กล่าวไว้ว่า “วฒันธรรมมีฐานะเป็นทุนซึงบคุคล
ได้รับจากการหลอ่หลอมจากสงัคมจนกลายเป็นคณุสมบตัิติดตวัทีเอือให้บคุคลสามารถนําไปเพิมพนู
มลูค่าของตนได้” ซึงเป็นไปตามนิยามความหมายกลุ่มแรกทีอคิน รพีพฒัน์เสนอไว้ว่า “วฒันธรรม 
คือ รูปแบบของปรากฏการณ์และเหตกุารณ์ทีได้สงัเกตเห็น (pattern of observed events) และเป็น
เครืองเชือมโยงองค์ประกอบของชีวิตทงัหมดเข้ามาอย่างบรูณาการ” และ“สามารถทําให้ชมุชนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างยงัยืน” ดงัทีประเวศ วะสี (2546: 20) ได้กล่าวไว้ว่า “ชุมชนทีอยู่ร่วมกันด้วยวฒัน 

ธรรม ทงัเศรษฐกิจ จิตใจ สงัคม สิงแวดล้อม สุขภาพ เมือเชือมโยงเป็นบูรณาการก็เกิดความสมดลุ 
เมือสมดลุก็จะเกิดเป็นปกติ จึงมีความยงัยืนมานบัพนัปี” โดยก่อนหน้านี พระธรรมปิฎก (2538: 25) 
ได้กล่าวถึงความสําคญัของวฒันธรรมไว้ว่า “วฒันธรรมสร้างความต่อเนืองเป็นกระแสให้สืบสาน
ตอ่กนัมาและเป็นรูปแบบสือสารของสงัคม” โดยสงัคมได้ใช้ “วฒันธรรมเป็นเครืองวดัความเจริญก้าว 

หน้าของเผา่พนัธุ์ ผา่นองค์ประกอบตา่งๆ ทงัเชิงคณุภาพและมาตรฐานการดํารงชีพ (Life) การศกึษา
และวรรณกรรม (Word) ระเบียบวินยัทางสงัคม (Deed) สนุทรียภาพ (Aethetic) และด้านมนษุยชน 
สิทธิเสรีภาพกบัประชาธิปไตย (Human Rigth)” ตามทีนิคม มสูิกะคามะ (2545: 5) ได้กลา่วไว้ 
   โดยแนวคิดดงักล่าวนี สามารถสรุปเป็นแนวทางการศึกษาวิจยัครังนีได้ว่า  วฒัน 
ธรรมมีความสําคญั ทงัในฐานะเป็นเครืองมือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการของมนษุย์ และ
เป็นสิงทีให้คณุคา่และหรือมลูคา่เป็นพลงัขบัเคลือนสงัคมสู่ความสขุอย่างยงัยืน ดงันนั ความรู้ ความ
เข้าใจในความสําคญัของทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ จึงเป็นความรู้หรือองค์ความรู้ทีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพือการวางนโยบายและแผนปฏิบตัิงานเพือการพฒันาด้านตา่งๆ ของชมุชนและสงัคม
ให้เจริญก้าวหน้าอยา่งมีความสขุได้ การศกึษาวิจยัเพือสร้างองค์ความรู้เกียวกบัทนุวฒัน ธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําครังนี จึงมีความสําคญัยิงต่อการพฒันาประเทศชาติให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้า อยูร่่วมกนัอยา่งสนัตสิขุ ทงัของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน 
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 1.4 ประเภทของวัฒนธรรม 
   นกัปราชญ์ในอดีตได้จําแนกวฒันธรรม ออกเป็น 4 ประเภท ดงัปรากฏในพระราช 
บญัญตัวิฒันธรรมแหง่ชาต ิพ.ศ.2495 ฉบบัปรับปรุง ดงันี 

  1. คตธิรรม คือ ความรู้สกึนกึคดิ แบบแผนชีวิต สงัคมและประเพณี 
  2.  เนติธรรม เป็นเรืองของกฏหมาย ระเบียบแบบแผน จารีตประเพณี  ศีลธรรม 
จริยธรรม 

  3. วตัถุธรรม คือ สิงประดบัรูปต่างๆ รวมทงับ้านเรือน ศิลปกรรม เครืองมือเครืองใช้
  4. สหธรรม ได้แก่ พิธีกรรม ประเพณี และวิธีการปฏิบตัิต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันใน
สงัคม 

  แตเ่นืองจากวฒันธรรมมีความหลากหลายทงัเชิงความหมาย คณุคา่ ความสําคญั
และความแตกตา่งทีกระจายไปตามกลุ่มชาติพนัธ์ุตา่งๆ ดงันนั การศกึษาวฒันธรรมในยุคตอ่มาจึงมี
การแบง่วฒันธรรมออกเป็นประเภทตา่งๆ ได้อย่างหลากหลายด้วย ทงันี “ขนึอยู่กบัว่าผู้ แบง่ประเภท
ยอมรับแนวคิดการทํางานทางวฒันธรรมตามกลุ่มนิยามใด” (อคิน รพีพฒัน์, 2551) เป็นต้นว่า อมรา 
พงศาพิชญ์ (2547: 25) ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีเป็นขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเชือ กับประเภททีเป็นสิงประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม ทีสังสมกันมาจากอดีตจน 
กระทงัปัจจบุนั ขณะทีสพุตัรา สภุาพ (2542: 35) แบง่ไว้ 2 ประเภทเช่นเดียวกบัอมรา พงศาพิชญ์ แต่
แตกตา่งกนัในสาระคือ แบง่เป็นวฒันธรรมทีเป็นวตัถ ุ(Material Culture) ซึงได้แก่ สิงประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีตา่งๆ ทีมนษุย์คดิค้นผลิตขนึมา เช่น สิงก่อสร้าง อาคารบ้านเรือน อาวธุยทุโธปกรณ์ เครือง
อํานวยความสะดวกตา่งๆ และวฒันธรรมทีไม่เป็นวตัถ ุ(Non-Material Culture) หมายถึง อดุมการณ์ 
ค่านิยม แนวความคิด ภาษา ความเชือทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิการเมือง กฎหมาย 

วิธีการกระทํา และแบบแผนในการดําเนินชีวิต ซงึมีลกัษณะเป็นนามธรรมทีมองเห็นไมไ่ด้  
  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านีณรงค์ เส็งประชา (2538: 7) ได้แบง่ประเภทของวฒันธรรม 

ออกเป็น 3 ประเภท คือ   

  1. วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึง วัฒนธรรมทีเกียวกับความรู้สึกนึกคิด 
ทศันคติ ความเชือต่างๆ เช่น ความเชือในเรืองตายแล้วเกิดใหม่ ความเชือในเรืองกฏแห่งกรรม การ
เชือถือโชคลาง ตลอดจนเรืองลกึลบั ปรัมปรา วรรณคดี สภุาษิต และอดุมการณ์ตา่งๆ 
  2. วฒันธรรมด้านบรรทดัฐาน (Norm) เป็นเรืองของการประพฤติ ปฏิบตัิตามระเบียบ
แบบแผนทีสงัคมกําหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษรก็ตาม ซึง
แบง่ออกเป็นประเภทยอ่ยๆ อีกหลายอยา่ง เชน่ วิถีชาวบ้าน จารีต กฏหมาย เป็นต้น 
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  3. วฒันธรรมทางวตัถุ (Material) ได้แก่ วตัถุสิงของเครืองใช้ทีมนุษย์สร้างขึนเพือ
นํามาใช้ในสงัคม เชน่ ทีอยูอ่าศยั อาหาร เสือผ้า ยารักษาโรค เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวไม่เป็นทีนิยมมากนกั ด้วยการแบง่วฒันธรรมออก 
เป็น 2-3 ประเภทดงักล่าวข้างต้น กว้างเกินทีจะนําสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจเพือการปฏิบตัิได้ ทงั
ยงัมีความซําซ้อนทงัในรูปแบบและเนือหา ทําให้มีการแบ่งประเภทวัฒนธรรมขึนใหม่เพิมเติม ดงัที
นิคม มสูิกะคามะ (2545: 5) ได้จําแนกวฒันธรรมออกเป็นกลุ่มสาขาตา่งๆ คือ สาขามรดกทางวฒัน 
ธรรมเกียวข้องครอบคลุมผลงานทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี  สาขาเอกลักษณ์ของวัฒน 
ธรรมเกียวข้องกับผล งานมนษุย์ทีเป็นนามธรรมเชิงคณุค่าทุกด้าน สาขาภูมิปัญญาและเทคโนโลยี 
สาขาสิทธิมนษุยชนและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

  ความหลากหลายในการแบ่งวฒันธรรมออกเป็นประเภทต่างๆ  แสดงให้เห็นถึง
การเจริญงอกงามของวฒันธรรม ทงัในประเด็นการศกึษาวิจยัเพือสร้างองค์ความรู้และการนําองค์
ความรู้ไปใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง ดงัทีเอียม ทองดี (2548: 19) ได้กล่าวไว้ว่า เพราะวฒันธรรมคือ 
ศนูย์รวมผลงานของมนษุย์ ยิงศกึษาวิจยัและใช้ประโยชน์มากขนึ ก็ยิงแตกแขนงเป็นประเภทตา่งๆ  

มากขึน ทําให้สามารถแบง่ประเภทวฒันธรรมได้อย่างหลากหลายตามลกัษณะกลุ่มงานทีกําหนด
เป้าหมายไว้ เช่น ศิลปวฒันธรรม ประเพณีวฒันธรรม ภาษาวฒันธรรม ชีวิตวฒันธรรม ฯลฯ และยงั
จัดเป็นประเภทย่อยตามประเด็นและพืนทีศึกษาได้ด้วย  เช่น  วัฒนธรรมท้องถิน วัฒนธรรม ข้าว 

วฒันธรรมทางเพศ วฒันธรรมการสือสาร วฒันธรรมการบริโภค วฒันธรรมการท่องเทียว เป็นต้น ทงันี
ขนึอยูก่บัแนวคดิและจดุประสงค์ในการจดัประเภท ทีสามารถแบง่ได้หลากหลายเช่น เดียวกบันิยาม
ความหมายดงักลา่วข้างต้น 

  การแบง่วฒันธรรมออกเป็นประเภทดงักล่าว เป็นแนวคิดในการจดัประเภทวฒัน 
ธรรมเพือการศึกษาทุนวัฒนธรรมในพืนทีศึกษาครังนี ตามลกัษณะของข้อมูลทีประมวลได้ตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การศกึษาวิจยัครังนีมุ่งศกึษาทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ที
กําหนดขอบเขตทีชดัเจน 

 

 1.5 องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
   วฒันธรรมตามนิยาม ความหมาย ลกัษณะ และประเภทดงักล่าวข้างต้นสามารถ
นําแนวคิดหรือหลกัการมาจําแนกองค์ประกอบออกเป็นส่วนๆ  เพือศกึษา วิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้ดงั 
ทีสุพัตรา สุภาพ (2542: 35-36) ได้จําแนกองค์ประกอบวัฒนธรรมออกเป็น 4 ส่วน ตามแนวคิด  

“วฒันธรรม คือ ความหมาย” ดงักลา่วข้างต้น คือ  
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  1. องค์วตัถุ (Instumental and Symbolic Objects) คือ วฒันธรรมทางด้านวตัถุ มี
รูปร่างทีสามารถสมัผสัจบัต้องได้ เช่น บ้าน โรงเรียน ถนน เครืองแตง่กาย เครืองใช้ อาวธุ ตลอดจนผล 

ผลิตทางศิลปกรรมของมนษุย์และสิงทีไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สญัลกัษณ์ในการติดตอ่สือความหมาย 
หลกัวิชาคํานวณ (ตวัเลข) มาตรา (วดั) 
  2. องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มทีมีการจดัระเบียบหรือ
มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการ มีกฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั มีวตัถปุระสงค์ และวิธีดําเนินงานไว้เป็นทีแน่นอน 
เป็นกลุ่มทีมีความสําคัญทีสุดในสงัคมซับซ้อน (Complex Society) เช่น สหพันธ์กรรมกร ลูกเสือ 

สภากาชาด วดั องค์การสหประชาชาติ (เป็นองค์การทีใหญ่ทีสดุ) สมาคมอาเซียน หน่วยงานราชการ 
โรงเรียน วัด จนถึงครอบครัว (เป็นองค์การทีมีขนาดเล็กทีสุดและใกล้ชิดกับมนุษย์มากทีสุด) โดย 

ทวัไปบคุคลมารวมกนัเพือดําเนินการตามวตัถปุระสงค์บางอย่างและวตัถปุระสงค์ก็อาจจะเป็นเรือง
ไม่ใหญ่โตก็ได้ เช่น สมาคมนกัเรียนเก่า รวมกนัเพือผดงุรักษาชือเสียงของโรงเรียน หรืออาจจะเป็น
เรืองใหญ่ๆ เชน่ รวมกนัเพือป้องกนัประเทศชาตใิห้พ้นภยั  
  3. องค์พิธีการ (Usage) หมายถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี  ซึงเป็นทียอมรับกัน
โดยทวัไปและแสดงออกมาในรูปพิธีกรรม เช่น พิธีแตง่งาน พิธีขนึบ้านใหม่ พิธีศพ มกัจะได้รับอิทธิพล
จากศาสนาเข้ามาเกียวข้องด้วย ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการรับประทานอาหาร เช่น การแต่ง
กายเครืองแบบของทางราชการ หรือการแตง่กายเครืองแบบเตม็ยศในงานรัฐพิธีตา่งๆ 
  4. องค์มต ิ(Concept) หมายถึง ความเชือ ความคิด ความเข้าใจและอดุมการณ์ตา่งๆ 
ตลอดจนทศันคติ การยอมรับว่าสิงใดถูกหรือผิด สมควรหรือไม่ ซึงแล้วแตว่่ากลุ่มใดจะใช้อะไรเป็น
มาตรฐาน (Norms) ในการตดัสินใจหรือเป็นเครืองวดั เช่น ความเชือในเรืองการทําดีได้ดีทําชวัได้ชวั 

เป็นต้น  
  อนึง  การจําแนกองค์ประกอบวัฒนธรรมตามแนวคิด /นิยาม  “วัฒนธรรมคือ 
ความหมาย” ดงักล่าวข้างต้น สามารถจําแนกองค์ประกอบออกมาได้หลายลกัษณะ เป็นต้นว่า เอียม 
ทองดี (2548: 20) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของวฒันธรรม หมายถึง ส่วนหรือสิงตา่งๆ ทีมารวมตวักัน
เป็นวฒันธรรมทํานองเดียวกบันําทีมีไฮโดรเจนกบัออกซิเจนตามสดัส่วน  หรือ H2O มารวมตวักนั จึง
เกิดเป็นนําหรือทํานองเดียวกับองค์กรทางสงัคม เช่น องค์ประกอบของสภาวฒันธรรมจะเป็นสภา
วฒันธรรมระดบัจงัหวดัหรือระดบัอําเภอหรือระดบัตําบลก็ตาม ต้องมีองค์ประกอบตามกฏเกณฑ์หรือ
กติกาทีสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติกําหนดไว้คือ  ประกอบด้วยเบญจภาคี (5 ส่วน) คือ ผู้ แทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชมุชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยหลกัการในทํานองเดียวกนันีจึงกล่าว
ได้ว่า วัฒนธรรม (หรือวัฒนธรรมท้องถิน) เป็นสิงทีต้องมีองค์ประกอบ โดยทัวไป วัฒนธรรมจะ
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ประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญา 2) เงือนไขหรือแรงจูงใจหรือสิงกระตุ้น 3) พฤติกรรม 4) ผลผลิต และ 5) 

ผลลพัธ์ ดงัแสดงไว้ในแผนภาพตอ่ไปนี  
 
 

          วัฒนธรรม             
 
 
 

 ภมิูปัญญา           เงอืนไข/ แรงจูงใจ          พฤติกรรม                 ผลผลิต                 ผลลัพธ์          
                            / สิงกระตุ้น 

         1                              2                               3                               4                   5 

 
 

รูปที 1 องค์ประกอบของวฒันธรรม 

ทีมา : เอียม ทองดี, “อนัเนืองด้วยวฒันธรรม.” วฒันธรรมปริทศัน์ 1, 1 (2548): 20.   
 
   เอียม ทองดี (2548) ได้อธิบายองค์ประกอบวฒันธรรมแตล่ะประการไว้วา่ 
 

  1. ภูมิปัญญา ในชว่งเวลาเกือบสองทศวรรษทีผ่านมา นบัตงัแตมี่การรณรงค์ให้มี
ทศวรรษโลกเพือการพฒันาวฒันธรรม  และวฒันธรรมเพือการพฒันา (ประมาณปี 2532) สงัคมไทย
ได้ให้ความสําคญักับคําว่า “ภูมิปัญญา” มากขึน มีการศึกษาวิจยัและตีความเรืองภูมิปัญญาขึน
อย่างกว้างขวาง ทําให้เกิดมุมมองต่อคํานีหลากหลาย และเรียกชือแตกต่างออกไปตามความต้อง 
การ เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิน ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสมยั 
ใหม่ ภูมิปัญญาตะวนัตก ภูมิปัญญาตะวนัออก ฯลฯ นอกจากนี ยงักําหนดเรียกเฉพาะด้วย เช่น ภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาหมอพืนบ้าน ฯลฯ อย่างไรก็ตามยงัไม่พบนิยามทีชดัเจนของ
คํานีมากนัก ทงันีอาจเป็นเพราะคํานี เข้าใจง่าย มีใช้ภาษาไทยมาเป็นเวลานาน คนไทยใช้คํานีใน
ชีวิตประจําวนั ในการสนทนาถามไถ่อยู่ทวัไป เช่น “คนนีปัญญาดี คนนนัไม่มีปัญญา” “สติปัญญา” 
“เชาว์ปัญญา” บางครังเรียกคนทีมีความฉลาดวา่ เป็นคนมีปัญญา เป็นต้น จึงทําให้ไม่มีความพยายาม
จะทําความเข้าใจเพิมเติมจากทีมีอยู่เดิม ส่วนในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ.2525 ได้
นิยามความหมายของคํานีไว้วา่  “ภมูิปัญญา น. พืนความรู้ ความสามารถ”  ส่วนคําว่า  “ปัญญา”  นิยาม
ไว้ว่า “น. ความรอบรู้, ความรู้ทวั, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด” และยกตวัอย่างประกอบ เช่น 



 
22 

ปัญญาแค่หางอึง หมายความว่า ความรู้น้อยหรือโง่ ปัญญาชน หมายความว่า “คนทีมีความรู้หรือ
ความฉลาดอนัเกิดแตก่ารเรียนมามาก” ปัญญาอ่อน หมายความว่า “ภาวะระดบัสติปัญญาด้อยหรือ
ตํากว่าปกติ มักมีสาเหตุเกิดขึนระหว่างพัฒนาการ ทําให้เด็กมีความสามารถจํากัดในด้านการ
เรียนรู้และมีพฤติกรรมปรับตวัไมอ่ยูใ่นระดบัทีควรจะเป็น” 
   เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540: 11-12) ได้นิยาม “ภูมิปัญญา” ไว้ว่า หมายถึง ความรู้ ความ 
คดิ ความเชือ ความสามารถ ความจดัเจน ทีกลุ่มชนได้จากประสบการณ์ทีสงัสมไว้ในการปรับตวั และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิงแวดล้อมทางสงัคมวฒันธรรมทีได้
พฒันาการสืบสานกนัมา ซึงเป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตวักบัสภาวะตา่ง  ๆ  ในพืนทีๆ กลุ่มชน
นนัตงัหลกัแหล่งถินฐานอยู่ และได้แลกเปลียน สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอืนจากพืนที
สิงแวดล้อมอืนทีได้มีการติดต่อสมัพนัธ์แล้วรับเอา  หรือปรับเปลียนนํามาสรัางประโยชน์หรือแก้ 

ปัญหาได้ในสิงแวดล้อม และบริบททางสงัคม วฒันธรรมของกลุม่ชนนนั”  
    เอียม ทองดี (2538: 60) ได้นิยามคําว่า “ภูมิปัญญา” ไว้ว่า หมายถึง ส่วนหนึงของ
วฒันธรรมทีเป็นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชือ ความนิยม ความฉลาดรอบคอบ
ในเรืองตา่งๆ ทีเกียวข้องกบัการอยูอ่าศยั การทํามาหากิน วิถีชีวิต การป้องกนัรักษาโรคภยัไข้เจ็บ รวม 
ถึงการใช้ภาษาทีเกิดขึน สงัสม พฒันา ใช้ประโยชน์สืบตอ่จนเป็นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ เช่น 
ภูมิปัญญาในการปลกูข้าว ภูมิปัญญาในการสร้างบ้านเรือน ฯลฯ” (ภูมิปัญญาพืนบ้านกบัการปลกู 

ฝังพฤตกิรรมทางจริยธรรม)   

    จากนกัวิชาการทีได้นิยาม “ภูมิปัญญา” ไว้ข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ภูมิปัญญาที
บคุคล หรือกลุ่มชนนนัมีอยู่โดยประกอบด้วยองค์ประกอบตา่งๆ ได้แก่ 1) ความคิด 2) ความรู้ 3) ความ
เชือ 4) คา่นิยม 5) ความเห็น 6) ความสามารถ 7) ความฉลาดไหวพริบ และ 8) อืนๆ (ถ้ามี) 

   2.  เงอืนไข/ แรงจูงใจหรือสิงกระตุ้น เป็นสิงทีบคุคลหรือสงัคมหรือชมุชนใช้พิจารณา
เพือตดัสินใจในกระบวนการแสดง หรือไมแ่สดงพฤตกิรรม ทงัทางกาย ทางวาจา  และทางจิตใจ เงือนไข/
แรงจูงใจ หรือสิงกระตุ้นเป็นสิงทีกําหนดให้พฤติกรรมทีแสดงออกมานนั เป็นไปตามความคาดหวัง
ของสงัคมหรือตรงกันข้าม หรือเป็นอย่างอืน หรือเป็นไปตามภูมิปัญญาทีปลูกฝังมาหรือว่าตรงกัน
ข้ามหรือเป็นกลาง เงือนไข หรือแรงจูงใจมกัจะปรากฎในรูปของรางวลั หรือการลงโทษ การตําหนิ
หรือการชืนชม ได้รับการยกย่องหรือว่าได้รับการติเตียน เป็นต้น โดยมีคณุภาพและปริมาณของสิง
นนัๆ เชน่ มาก น้อย ดี ชวั สงู ตํา ยาก ง่าย ฯลฯ เป็นสว่นประกอบทีสําคญั 
   ตวัอยา่งรูปธรรมทีชดัเจนของเงือนไขหรือแรงจงูใจหรือสิงกระตุ้น เช่น การกล่าวถึง
นรกและสวรรค์ในลกัษณะตา่งๆ มีทงัน่าอยู่และน่ากลวั หรือการบรรยายต้นงิว การปีนต้นงิวในนรก
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ของผู้กระทําความผิด หรือความโหดร้ายทารุณตอ่ชีวิตคนคกุ และการมีชีวิตอยู่ดี กินดี มีสขุของชีวิต
ทีไมทํ่าผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เป็นต้น เป็นเครืองประกอบในการพิจารณาก่อนตดัสินใจ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลและสงัคม เป็นเงือนไขสําคญัในการพิจารณาเพือตดัสินใจว่าจะแสดง
พฤติกรรมอยา่งไรดี 

    3. พฤติกรรม ภูมิปัญญาทีกล่าวมาข้างต้น มีคณุลกัษณะสําคญัประการหนึงคือ 

“ความเป็นนามธรรม” เกิดขนึ ตงัอยู่ในจิตหรือในใจ เป็นสภาวะทีผกูใจมนุษย์อยู่ภายใน หากเป็นสงัคม 
หรือชุมชน ภูมิปัญญาเหล่านีก็จะเป็นเครืองผูกใจชุมชน พร้อมทีจะเป็นบ่อเกิดและหรือเป็นเสาคํา
พฤตกิรรมตา่งๆ เสมอ 

  พฤติกรรมทีจะกล่าวในทีนี จึงเป็นผลการใช้ภูมิปัญญาผ่านเงือนไข/ แรงจูงใจหรือ
สิงกระตุ้นทีทําให้บคุคลหรือสงัคมได้ใคร่ครวญ เลือกสรรก่อนแล้วจึงแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ทาง
กาย ทางวาจา หรือไม่ก็ทางจิตใจ ซึงเป็นองค์ประกอบหลกัของวฒันธรรม แบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

พฤติกรรมทีแสดงออกทางกาย เป็นต้นว่า การยืน เดิน นงั นอน ทํา หรือกระทํา  ณ โอกาสต่างๆ หรือใน
กาลและสถานทีต่างๆ ทงัในส่วนบุคคลและสงัคม เช่น การเดินของทหาร ตํารวจกับพลเรือน   การนงั 
(นงัพบัเพียบ นงัขดัสมาธิ นงัคกุเข่า นงัยอง นงัชนัเข่า นงัเท้าแขน) เป็นต้น การนอน (นอนหงาย นอน
ตะแคง) ในสถานที เวลา โอกาสต่างๆ พฤติกรรมการทํา เป็นต้นว่า การแสดงความเคารพในโอกาส 

สถานทีตา่งๆ เช่น เคารพพระสงฆ์ เคารพเจ้าฟ้าเจ้าแผน่ดิน เคารพสิงศกัดิสิทธิ เคารพซึงกนัและกนั 
ผู้ น้อยเคารพผู้ ใหญ่ พฤติกรรมในการทํามาหากิน เช่น การทํานาปลูกข้าวของคนไทยในท้องถิน ซึง
แตล่ะท้องถินตา่งมีแบบแผนทีแตกตา่งกนัออกไป เช่น การเตรียมดินนาดําในภาคใต้ (แบบพืนบ้าน) 

จะต้องเริมต้นด้วยการไถดะแล้วขงันําทิงไว้อย่างน้อย 2-3 วนั จากนนัจึงใช้คราดตีขีไถดะ เสร็จแล้ว
ปล่อยนําออกจนแห้งแล้วจึงไถแปร การไถแปรนนั รอยไถต้องตดักนักบัไถดะ แล้วจึงใส่นําเข้ามาแช่
ขีไถไว้ อย่างน้อย 1 วนั จากนนัจึงคราดเทือก เสร็จแล้วจึงเอากล้ามาปักดําได้ การกระทําดงั กล่าวนี
ถือเป็นพฤติกรรมประการหนึงในการทํามาหากินของคนในสงัคม นอกจากนียงัมีพฤติกรรมในการ
นุง่หม่แตง่กาย การบริโภคอาหาร การอยู่อาศยั การป้องกนัรักษาโรคภยัไข้เจ็บ การสือสารคมนาคม 

การพายเรือ การว่ายนํา การขบัรถ การเลียงววัควาย เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมทีแสดงออกทางวาจา 

หมายถึง การพดูในกาลเทศะตา่ง  ๆกบับคุคลตา่ง  ๆรวมถึงการเจรจาเรืองราวตา่งๆ เป็นต้นว่า การพดู
กบัเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน การพูดกับสามญัชน การพูดกับพระภิกษุสามเณร การพูดกับผู้ ฟังทีต่างเพศ 
การพูดกับผู้ ใหญ่ ผู้ มีวยัวุฒิทีสงูกว่า เป็นต้น การแสดงพฤติกรรมทางวาจาจึงมีแบบแผนมากมาย 

ตวัอยา่งแบบแผนการแสดงออกทางวาจาตอ่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ สงัคมไทยได้สืบทอดแบบ
แผนดงักลา่วมาแตโ่บราณ โดยลําดบัการแสดงออกทีเป็นกฏเกณฑ์ เช่น ผู้พดูทีเป็นสามญัชนต้องใช้
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สรรพนามแทนตวัเองวา่ ข้าพระพทุธ เจ้า เมือพดูกบัพระเจ้าแผ่นดิน และลงท้ายด้วยคําว่า ด้วยเกล้า
ด้วยกระหมอ่ม ขอเดชะ ซึงคําลงท้ายจะแตกตา่งจากคําของราชวงศ์ชนัสมเด็จ เช่น สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุา ลงท้ายวา่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม เป็นต้น พฤติกรรมทีแสดงออกทางความคิดหมายถึง 

วิธีคิดหรือรูปแบบการคิดของคนหรือสงัคมหรือชุมชน ซึงแบบแผนพฤติกรรมส่วนนีไม่ได้แสดงออก
โดยตรง แต่สือออกมาพร้อมกับการแสดงออกทางกายและทางวาจา เช่น ชาวนาแสดงความเคารพ
นอบน้อมข้าว จะไถนาเตรียมดนิก็ทําอย่างรอบคอบ ละเอียด เตรียมดินอย่างดีก่อนจะปักดําข้าวกล้า 

เมือปักดําแล้วก็ดแูลอยา่งดี จนกวา่ข้าวออกรวงได้เก็บเกียว ครันเก็บเกียวก็ดําเนินการอยา่งไม่ประมาท 
ไม่ปล่อยให้ข้าวตกหล่น เรียราดในทุ่งนา แม้แตก่ารแสดงออกทางวาจาก็ไม่พดูจาหยาบคายตอ่ข้าว 
พฤติกรรมอย่างนีแสดงออกให้เห็นถึงวิธีคิดทีให้ความเคารพ ความนอบน้อม และให้ความสําคญักับ 
ข้าวอย่างยิง ขณะเดียวกนัหากใครแสดงพฤติกรรมในทางตรงกนัข้าม ก็จะเห็นถึงวิธีคิด หรือแบบแผน
ทางความคิด และจิตใจในทางตรงกันข้าม การแสดงออกของพฤติกรรมทางความคิด หรือจิตใจยังมี
แบบแผนหลายอย่าง เช่น แบบแผนการคิดหรือวิธีคิดทีเห็นแก่ตวั มกัสือออกมาพร้อมกับแสดงออก
ทางกายและทางวาจาทีเป็นไปเพือสว่นตน หรือสว่นบคุคล เชน่ ชอบนําของส่วนรวมมาใช้ส่วนตน ชอบ
คอรัปชันทงัเวลา เงินทอง ทรัพย์สิน มกัอ้างเหตุผลทงัทางกฎหมายและคณุธรรม ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรม เพือให้ได้มาซึงประโยชน์ส่วนตน เหล่านีล้วนสือวิธีคิดหรือแบบแผนทางความคิดให้
ปรากฏทงัสิน  
   พฤติกรรมทังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ ทังหมดนีล้วนเป็นผลมาจากภูมิ
ปัญญาทีกล่าวไว้ข้างต้น สิงเหล่านีล้วนมีภูมิปัญญาเป็นบ่อเกิดและเป็นเสาคําทงัสิน ทงันีต้องผ่าน
การคดัสรรและกลนักรอง ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในช่วงเวลาทีเกิดปัจจยัผลกัดนัหรือปัจจยัดงึดดู
หรือเงือนไข สิงกระตุ้น และแรงจงูใจ ให้แสดงออกเป็นพฤตกิรรมตามแบบแผนนนัๆ 

    4. ผลผลิต องค์ประกอบทีสําคญัอีกส่วนหนึงของวัฒนธรรมคือ องค์กร องค์การ 

องค์พิธี องค์วตัถ ุเช่น ประเพณี พิธีกรรม ภาษา เครืองมือเครืองใช้ เสือผ้า ยารักษาโรค ฯลฯ ซึงถือเป็น
ผลทีเกิดจากการแสดงพฤติกรรมของบคุคลหรือสงัคมนนัๆ หรือกล่าวได้อีกอย่างว่าเป็นผลผลิตจาก
การแสดงพฤติกรรมดงักล่าวข้างต้น ซึงสิงเหล่านนัคือ หลักฐานทีสือให้สังคมได้เห็นและนําไปใช้
ประโยชน์ในสงัคม รวมทงัสืบต่อวฒันธรรมจากชนรุ่นหนึงไปสู่รุ่นหนึงด้วย องค์ ประกอบวฒันธรรม
สว่นนี มีลกัษณะเป็นทงัองค์กร องค์การ องค์พิธี และองค์วตัถ ุกล่าวคือ องค์กรในทีนีหมายถึง รูปแบบ
ของการทํางานของมนุษย์ ทีมีลกัษณะการทํางานเป็นสถาบนัหรือเป็นกลุ่ม มีโครงสร้าง ระบบ และ
กลไกปฏิบตัิงาน มีการกําหนดทิศทาง บทบาท หน้าที มีการบริหารจดัการทีแน่นอน เป็นต้นว่า องค์ 
กรภาครัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ องค์กรทางการเมือง มีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการ 
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เมือง องค์กรทางสังคม เช่น สถาบันต่างๆ ทางสังคมเหล่านีถือเป็นผลผลิตจากการแสดงออกซึง
พฤติกรรมของบคุคลและสงัคม (อ้างในเอียม ทองดี, 2537) 

   องค์การ ในทีนีหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิต่างๆ ทีมีอยู่ในสงัคม  

เช่น รัฐธรรมนญู กฎหมาย จารีตประเพณี ธรรมเนียมประเพณี ข้อบงัคบั ข้อห้าม ข้อกําหนด ข้อควร
ปฏิบตัิต่างๆ กฏเกณฑ์การใช้ภาษา รวมถึงศีลธรรมและวินยั ระเบียบกฏเกณฑ์ ข้อบงัคบั ข้อปฏิบตัิ
ตา่งๆ เหล่านีเป็นสิงทีมีอยู่คูก่บัองค์กร และมีระดบัตา่งๆ กนั เช่น เมือกล่าวถึงกฏหมาย ถือว่ารัฐธรรม 
นญูเป็นกฎหมายสงูสดุในประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนญู มีกฎหมายตา่งๆ ทีเรียกว่าเป็นพระราชบญัญัติ 
(พ.ร.บ.) เป็นลําดบัทีสอง เช่น พระราชบญัญัติการเลือกตงั เป็นต้น มีความสําคญัรองจากรัฐธรรมนญู 
จากนนัก็เป็นพระราชกฤษฎีกา รองลงมาก็เป็นกฏกระทรวง ข้อบงัคบัตา่งๆ ของกระทรวง ในทางจารีต
ประเพณีก็มีลําดบัชนัเชน่เดียวกนั เชน่ ในครอบครัวกําหนดความสําคญัตามลําดบัอาวโุส ในหมู่พระ 
สงฆ์ก็เช่นเดียวกัน ถือเป็นกฏเกณฑ์ทีเป็นไปตามประเพณีปฎิบัติทีมีอยู่ในสังคม องค์พิธีในทีนี
หมายถึง พิธีกรรมตา่งๆ ของสงัคม ซึงมีการกําหนดกฏเกณฑ์ในการประกอบพิธีทีเป็นประเพณีปฏิบตัิ
ทีสืบตอ่กันมา โดยองค์พิธีต้องประกอบด้วย ผู้ประกอบพิธี เครืองบชูาเซ่นสงัเวยโองการ ขนัตอน ซึง
ถือเป็นสิงสําคญัยิงประการหนึงในการดําเนินกิจกรรมในสงัคม องค์วตัถใุนทีนีหมายถึง รูปธรรมที
เกิดจากการแสดงพฤตกิรรม เป็นต้นวา่ บ้านเรือนทีอยู่อาศยั เครืองนุ่งห่ม เครืองประดบัตกแตง่ อาหาร
การกิน เครืองมือเครืองใช้ รวมทงัตวัอกัษรทีใช้เป็นสญัลกัษณ์แทนเสียงพูด ซึงสิงเหล่านีล้วนเป็น
ผลผลิตมาจากการแสดงพฤติกรรม และเป็นการถอดแบบภูมิปัญญาจากนามธรรมออกมาให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรมทีชดัเจน  
  ทีสําคญัคือ องค์กร องค์การ องค์พิธี  และองค์วัตถุ ดงักล่าวนีคือ ศูนย์รวมทุนทาง 
วฒัน ธรรมทีเก็บรักษาภูมิปัญญาเอาไว้ให้สงัคมได้ศกึษา ค้นคว้า เรียนรู้ แล้วนําไปใช้ประโยชน์ รวม 
ทงัเพือการพฒันา ปรับปรุง เปลียนแปลงจากคนรุ่นหนึงสู่รุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงหาก
วฒันธรรมขาดองค์ประกอบสว่นนีไปแล้วก็กลา่วได้วา่ยากทีจะสืบตอ่ไปได้ 

   5. ผลลัพธ์หรือสิงทีเข้าถึง ความพยายามทงัหมดของชีวิตบุคคลและสังคมใน
วฒันธรรมตา่งๆ คือ การเข้าถึงเป้าหมายตามอดุมคติทีกําหนดไว้ในสงัคมนนัๆ เป็นต้นว่า ความดีงาม 
ความสขุ ความสวยงาม ความสมบรูณ์พูนสขุ ความสนุกสนาน ความมนัคงแข็งแรง ความรํารวย  ฯลฯ 
ตามความต้องการในระดบัตา่งๆ ทีกลา่วถึงข้างต้น อย่างไรก็ตาม ผลลพัท์ทีเกิดขนึหรือสิงทีเข้าถึงนนั
ไมไ่ด้เข้าถึงเฉพาะสิงทีพงึปรารถนาอยา่งเดียว หรือสิงทีถกูต้องเพียงด้านเดียว หากแตว่ฒันธรรมเป็น
เครืองมือให้มนุษย์เข้าถึงสิงทีไม่พึงปรารถนาได้ด้วย กล่าวคือ พฤติกรรมหลายอย่างนําไปสู่ความล่ม
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สลายของสงัคมได้ด้วยหรือนําไปสู่ความผิด ความชวั ความไม่ดีได้ด้วย เช่น ทีเคยกล่าวกันว่า “ในหมู่
โจรก็มีวฒันธรรมหรือวฒันธรรมโจร” เป็นต้น  
  กระบวนการแสดงพฤตกิรรมตามหลกัการทางวฒันธรรมดงัได้กล่าวไว้ข้างต้น สรุปไว้
วา่ พฤตกิรรมทีบคุคลและสงัคมแสดงออกมานนั มีบอ่เกิดมาจากภูมิปัญญาผ่านเงือนไข สิงจงูใจ หรือ
สิงกระตุ้นตา่งๆ ดงันนั กระบวนการเกิดพฤตกิรรมตา่งๆ จงึมีขนัตอน ดงัแสดงในภาพตอ่ไปนี 

 
 

ภูมิปัญญา    
 

 

เงือนไข 
 

พฤตกิรรม  
 

ผลผลิต 
 

 

ผลลัพธ์ 

ความคิด ความรู้ 
ความเชือ 
คา่นิยม 

ความเห็น 

ความสามารถ 

ความฉลาด 

 
ผูกใจ/ห่มใจ 

รางวลั การลงโทษ 

ยกย่อง ตําหนิ 

ลกัษณะธรรมชาติ 
สิงแวดล้อม บริบท
ทางสงัคม ฯลฯ 
 

 
 

กระตุ้น/ ผลักดัน 

ทางกาย  
ทางวาจา 

ทางความคิด 

หรือจิตใจ 

 
 

 
 

แสดงออก 

โครงสร้างสงัคม 

มารยาท กฎหมาย 
วินยั ภาษา 
เครืองมือ 

เทคโนโลยี ฯลฯ 

 
 
 

ผลเชงิรูปธรรม 

สขุ/ ทุกข์  
ดี/ ไม่ดี  
ร้อน/ เย็น   
จน/ รวย  
หิว/ อิม  
ฯลฯ 
 

 

ผลเชงินามธรรม 
 

   

 

 

รูปที 2 กระบวนการเกิดพฤติกรรมตามองค์ประกอบวฒันธรรม 

ทีมา : เอียม ทองดี, “อนัเนืองด้วยวฒันธรรม,” วฒันธรรมปริทศัน์ 1, 1. (2548): 28.   
 

   เอียม ทองดี (2548) ได้อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมจากองค์ประกอบของ
วฒันธรรมไว้ว่า “มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้อย่างไร แบบไหนนนั ตงัอยู่บนรากฐานของ
ภมูิปัญญา มีภมูิปัญญาเป็นแดนเกิดหรือบอ่เกิด ซงึสงัคมไทยตระหนกัในข้อนีดี จึงมุ่งมนั ส่งเสริมให้
เยาวชนได้รับการศึกษาทีดี เรียนจบชนัสงูๆ เพราะถือว่าการศึกษาในรูปแบบตา่งๆ คือ ทีมาของภูมิ
ปัญญา เมือบุคคลมีภูมิปัญญาดีแล้ว สังคมคาดหวังว่าน่าจะแสดงพฤติกรรมทีดีออกมาด้วย แต่
แท้จริงแล้ว การทีมนุษย์จะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึงออกมานัน  แม้จะมีภูมิ
ปัญญามากมายเพียงใดก็ตาม  แต่จะเป็นได้เพียงความคาดหวังของสังคมหรือเป็นเพียงสิงที
ปรากฏภายในจิตใจเท่านนั เพราะในการตดัสินใจแสดงพฤติกรรมทางกายและวาจาออกมานนัต้อง
ขึนอยู่กับเงือนไข/ หรือสิงกระตุ้นหรือแรงจูงใจเป็นสําคญั  ซึงตรงนีเป็นสิงทีควบ คุมได้ยากยิง 
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บางครังบางเรืองบางประเดน็บคุคลหรือสงัคมตดัสินใจแสดงพฤติกรรมออกมาตามความคาด หวงั
ของสังคมหรือเป็นไปตามทีสังคมได้อบรม  บ่มเพาะ ขัดเกลา พรําสอนกันมาแต่เด็กๆ  แต่ก็มีอยู่
จํานวนมากทีไมเ่ป็นไปตามนนั เช่น คนทีรู้กฏหมายดีมีความเชียวชาญ กลบัใช้กฏหมายเป็นเครือง 
มือในการคอรัปชัน คนทีรู้ศีลธรรมดีแต่กลับเบียดเบียนคนอืนให้เกิดความเดือดร้อนอย่างแสน
สาหสั ทงันีเพราะเงือนไข สิงกระตุ้น หรือแรงจงูใจทีเป็นเครืองตดัสินใจนนัมีพลงัส่งเสริมให้ตดัสิน 
ใจผิดไปจากความคาดหวงัของสงัคมได้มาก  ฉะนนั สิงทีสงัคมกระทําหรือเน้นการกระทําให้มากใน
ปัจจบุนัคือ การสร้าง/ ปรับปรุง/ พฒันา/ เงือนไข/ หรือสิงกระตุ้นหรือแรงจงูใจ ให้ผกูใจบคุคลสงัคมได้
ตดัสินใจแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวงัของสงัคมให้มากขนึ เช่น การเพิมรางวลัเงินตรา และ
เกียรติยศ การทําความดีให้มากขึน และการลงโทษในรูปแบบตา่งๆ ทีเป็นรูปธรรมมากขึน หรือไม่ก็
ควรสร้างสถาบนัทีทําหน้าทีสร้างแรงจงูใจแก่สงัคมให้ชดัเจน  หรือควรนําภูมิปัญญาทีเป็นลกัษณะ
เดน่ ดีงามมาผกูใจคนหรือสงัคมไว้ให้มากขนึ ดงัจะเห็นได้จากบทบาทของสถาบนัการศกึษาบางแห่ง
ในปัจจบุนั ทีพยายามค้นหาภมูิปัญญามาสอนให้นกัเรียนเป็นคนดีมากขนึ” 
  เมือสิงเหล่านีผ่านการแสดงออกเป็นพฤติกรรมซึงจะออกมาในรูปแบบหรือแบบ
แผนใดแบบแผนหนงึแล้ว ก็จะเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมในแตล่ะลกัษณะ โดยทีตวัผลผลิตเหล่านนั
จะสะท้อนผลลพัธ์ว่า มีคณุลกัษณะอย่างไร ดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม และทงัหมดนีจะ
สะท้อนกลบัมาเป็นพลงัในการเกิดขนึ การพฒันา การเปลียนแปลงภูมิปัญญา และประเด็นอืนสืบตอ่ 
ไปเป็นพลวตัร ตามแนวคิดทีว่า “วฒันธรรมเป็นตวักําหนดพฤติกรรม ขณะเดียวกันพฤติกรรมก็กลาย 
เป็นตวักําหนดวฒันธรรมด้วย” ของกลุม่ทีนิยามวา่ วฒันธรรมคือ บคุลิกภาพ (อคนิ รพีพฒัน์, 2551) 
  การจําแนกองค์ประกอบของวฒันธรรมและการแสดงกระบวนการการเกิดพฤติกรรม
ตามลกัษณะการทํางานขององค์ประกอบดงักล่าวข้างต้นนี เป็นไปอย่างมีความเป็นเหตเุป็นผลต่อ 
เนืองเป็นวงจร สามารถเข้าถึงวฒันธรรมแตล่ะประการได้วา่ มีลกัษณะเป็นอย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่าง
นนั หากจะปรับปรุงแก้ไข หรือพฒันา หรือขยายผล หรือนําไปใช้จะต้องทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง
การมุง่ใช้วฒันธรรมเป็นเครืองมือในการพฒันานนั จะต้องมีการพฒันาวฒันธรรมนนัๆ ให้มีประสิทธิ 
ภาพสามารถสนองตอบตอ่ความต้องการของสงัคมได้ก่อน 

  แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมดงักล่าว เป็นต้นว่า นิยาม ความหมาย ลักษณะวัฒน 

ธรรม ความสําคญั ประเภท และองค์ประกอบดงักล่าวข้างต้น เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หลกัการ
สําคญัทีผู้ศกึษาจะได้นําไปใช้แบง่ประเภทของวฒันธรรม คือ วฒันธรรมทีเกียวกบัการอยู่อาศยั วฒัน 
ธรรมทีเกียวกบัการทํามาหากิน วฒันธรรมทีเกียวกบัการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ วฒันธรรม
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ทีเกียวกบัการดแูลรักษาสขุภาพ และวฒันธรรมทีเกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ใน
การศกึษาทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษา ตามแผนการศกึษาตอ่ไป 

 

2. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมพนืบ้าน 

 แนวคิดเกียวกับวฒันธรรมพืนบ้านในปัจจุบนัยังเป็นทีถกเถียงกันอยู่ว่าจะนิยามว่า
อยา่งไร เมือเปรียบเทียบพฒันาการของคําทีมีลกัษณะคล้ายๆ กนั เช่น คําว่า “อารยธรรม” ทีธีรยทุธ 
บญุมี (2546: 40) ได้ตงัข้อสงัเกตไว้ว่า คํานีมีปัญหาอยู่ในตวั เพราะทําให้พวกทีอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน
เกษตรกรรม แตมี่โครงสร้างการเมืองเล็กๆ เป็นเผ่า (tribe) หรือพวกปศศุตัว์เร่เร่อน (nomads) กลาย 

เป็นพวกอนารยธรรม หรือพวกไม่มีอารยธรรม ทงัทีโดยความจริงแล้วพวกปศสุตัว์เร่ร่อนและชนเผ่า
ตา่งๆ ล้วนมีบทบาทสําคญัในประวตัศิาสตร์โลก แตม่กัถกูมองว่าเป็นพวกนิยมการทําลายล้างและ
สร้างความเสือม อนัทีจริงอารยธรรมก็คือวฒันธรรมเมือง สว่นกลุม่อืนๆ อาจเป็นวฒันธรรมพืนบ้าน
หรือวฒันธรรมปศสุตัว์เร่ร่อน ไม่ฉลาดหรือมีความสขุน้อยกว่า แตท่งัหมดมีปฏิสมัพนัธ์ซึงกนัและกัน 
ทีผลกัดนัให้เกิดประวตัศิาสตร์ของชาตนินัๆ มาโดยตลอด ปัจจบุนัคําวา่ อนารยธรรมไม่เป็นทีหมาะสม 
จงึเรียกขานกนัใหมว่า่ “วฒันธรรมพืนบ้าน” หรือ “วฒันธรรมท้องถิน” หรือ “วฒัน ธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์”  
ทีซึงนัยยะของนิยามความหมายยังคงแก่นของคําว่า  อนารยธรรมไว้เหมือน เดิม สอดคล้องกับ
แนวคิดเรืองฐานนนัดร หรือระดบัของวฒันธรรมทีนิคม มสูิกะคามะ (2545: 61) ได้กล่าวไว้ว่า เมือ
สงัคมมนษุย์มีชนชนั วฒันธรรมของคนย่อมมีชนชนัด้วย และเป็นเหตใุห้เกิดการแบง่วฒันธรรมออก
ได้หลายลกัษณะ เชน่  

1.  แบ่งเป็นวัฒนธรรมประจําชาติ-ราชสํานัก (National Culture) กับวฒันธรรมทัวไป 

(Common Living Culture or Frderal Culture)  
2.  แบง่เป็นวฒันธรรมเมือง/ กบัวฒันธรรมพืนบ้านหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ 
3.  แบง่เป็นวฒันธรรมหลวง/ กบัวฒันธรรมราษฎร์ 
4.  แบง่เป็นวฒันธรรมสากล/ กบัวฒันธรรมแหง่ชาต ิ 
จะเห็นได้วา่ แนวคิดการแบง่ระดบัของวฒันธรรมยงัคงอิงอาศยัคําว่าอารยธรรมกบัคํา

ว่าอนารยธรรม เป็นแนวเทียบมาโดยตลอด แม้ปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นอย่างนนั เพียงแต่เปลียนคําไป
เท่านนั โดยอาจจะมีคําว่า “กรุง” หรือ “เมืองกรุง” หรือ “เมืองหลวง” มาใช้แทนคําว่า “อายรธรรม” 

และมีคําว่า “บ้านนอก” หรือ “ชนบท” หรือ “ตา่งจงัหวดั” หรือ “หวัเมือง” หรือ “ท้องถิน” มาใช้แทนคําว่า 

“อนารยธรรม” 
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อยา่งไรก็ตาม เมือกลา่วถึงวฒันธรรมพืนบ้าน นิคม มสูิกะคามะ (2545: 62) นิยาม ความ 

หมายไว้ว่า เป็นเรืองวิถีชีวิตประชาชนทวัไป ทีเกียวกบัการดํารงชีวิต สงัคม ศาสนา และจริยธรรม ช่าง 
ฝีมือพืนบ้านและภาษาถินของคนเผ่าต่างๆ เช่น วฒันธรรมล้านนา วฒันธรรมลาว วฒันธรรมชาวเล 

วฒันธรรมชาวเขา เป็นต้น โดยทีวฒันธรรมดงักล่าวนีถกูรุกรานหรือถกูกระทําให้เปลียนแปลง  สญู
หาย โดยการสร้างค่านิยมทางวฒันธรรมเมืองทีมีอิทธิพลสงูเข้าไปเปลียนแปลงวฒันธรรมพืนบ้าน
หรือวฒันธรรมท้องถินหรือวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ตามแนวทางการจดัวฒันธรรมประจําชาติ ทํา
ให้ความหลากหลายทางวฒันธรรมถูกทําลายลง  พลงัทางวฒันธรรมของท้อง ถินจึงอ่อนด้อยและ
สญูหายไปในทีสดุ ดงักลา่วไว้ในเหตผุลความเป็นมาของการศกึษาวิจยัครังนี 
 ในสว่นของนิยาม ความหมาย ลกัษณะ ความสําคญั และองค์ประกอบของวฒันธรรมพืน 
บ้านหรือวัฒนธรรมทีเรียกอย่างอืน เช่น วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมท้องถิน เมือพิจารณา
ตามแนวคิดดงักล่าวข้างต้นแล้ว จะเห็นว่าเปลียนแปลงไปลกัษณะเดียวกนักบัคําว่าวฒันธรรม ดงั 
ทีฮิลดา เอลลิส ดาวิทสนั (Hilda Ellis Davidson,1978: 43 อ้างในสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, 2525:  3) 

อธิบายไว้ว่า วฒันธรรมพืนบ้าน คือ วฒันธรรมของสามญัชนทีปรากฏในรูปของความคิด  ความเชือ 
และการปฏิบตัิ รวมทงัทีเป็นวตัถ ุซึงชาวบ้านประดิษฐ์ คิดสร้างขึน และปฎิบตัิสืบตอ่กันมา มีการ
อภิบาล สืบทอด ทงัทีเป็นไปด้วยความจงใจเเละไม่จงใจ เพือให้คงสภาพหรือคงคณุภาพไว้ จนปรากฏ
ให้เห็นเป็นประเพณี หรือเป็นสิงทีสงัเกตเห็นได้ทวัไป ซึงอเล็กซานเดอร์ เฮช คราพเพ (Alexander H. 

Krappe) ได้เพิมเติมว่า วฒันธรรมพืนบ้านจะต้องมีระยะเวลาทีสิงนนัๆ แพร่สะพดัยาวนาน และมีผู้
ถือปฏิบตัิร่วมอย่างกว้างขวางในสงัคมนนัๆ การสืบทอดอาศยัการบอกเล่าโดยไม่มีการบนัทึกเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยคญุช่วย ปิยวิทย์ (2536: 6) ได้ขยายความว่า วัฒนธรรมพืนบ้านคือ  วิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวบ้าน อนัเป็นแบบแผนของการประพฤติ ปฏิบตัิ และการแสดงออกถึงความรู้สึก
นกึคดิในสถานการณ์ตา่ง  ๆทีชาวบ้านในชมุชนนนัสามารถเข้าใจและซาบซงึร่วมกนั จนกระทงัตกทอด
สืบมาเป็นมรดกทางสงัคมของชาวบ้าน จากอดีตสู่ปัจจบุนั วฒันธรรมพืนบ้านในแตล่ะท้องถินย่อมมี
เนือหา รูปแบบ บทบาท และหน้าทีแเตกต่างกันออกไป วฒันธรรมพืนบ้านจดัเป็นวฒันธรรมย่อยที
สําคญัมาก เนืองจากเป็นสือทีเเสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในพืนถินนนัๆ ได้อยา่งชดัเจน 

 นิยามดงักล่าวมีภาพชดัเจนยิงขึนเมือ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525: 3) ได้สรุปลกัษณะ
สําคญัของวฒันธรรมพืนบ้านไว้วา่ วฒันธรรมพืนบ้าน 

 - เป็นมรดกร่วมของกลุ่มพืนบ้านนนัๆ โดยทีพฤติกรรมหรือผลงานใดๆ  จะเป็นผลจาก
การสืบทอดร่วมกนัของสงัคมระดบัชาวบ้านทีเเพร่สะพดัสืบมาแตโ่บราณ  
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  - มีการสืบทอดด้วยวิธีมขุปาฐะ การสืบทอดวฒันธรรมพืนบ้านมาสู่คนรุ่นหลงัหรือแม้ 
แตค่นรุ่นเดียวกนัทีไมใ่ชเ่ป็นคนต้นคดิ ต้องอาศยัการเลา่ด้วยถ้อยคําจากปากสู่ปาก จากคนรุ่นหนึงสู่
คนรุ่นหนงึ โดยปราศจากการจดบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร การบอกเล่าด้วยปากเปล่า เรียกว่า “วิธี
มขุปาฐะ” และเรียกวฒันธรรมพืนบ้านวา่ “วฒันธรรมมขุปาฐะ” (Oral Tradition) 

 - มีการเปลียนแปลงเป็นธรรมชาติ เเละเกิดการประสม ประสานกนัทางวฒันธรรมตลอด 

เวลา วฒันธรรมพืนบ้านไม่อาจดํารงลกัษณะดงัเดิมอยู่ตลอดไป  แต่จะมีการเปลียนแปลง ปรับตวั 
และพฒันาต่อเนืองกันไป และจะเกิดการประสมประสานกับวฒันธรรมของกลุ่มชนอืนทีเกียวข้อง
สมัพนัธ์กนัในท้องถินควบคูไ่ปด้วย 

 - มีความเป็นวิทยาการทกุด้าน เช่น ด้านประวตัิศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เพือให้บรรลุ
เป้าหมายความต้องการของมนษุย์ในอดีต  
 - วฒันธรรมพืนบ้านทีเป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม ผู้ ทําหน้าทีประกอบพิธีกรรมมีส่วน
เบียงเบนสารัตถะเดิม โดยพยายามอาศยัวิธีการทางประวัติศาสตร์ลบร่องรอยดงัเดิม เพือให้เกิด
ความสลบัซบัซ้อน ยากต่อการแบ่งว่าส่วนใดเป็นวัฒนธรรมพืนบ้าน จะเห็นได้ว่าวฒันธรรมมีการ
ถ่ายทอด เเละประสม กลมกลืน ซงึต้องแบง่แยกว่าส่วนใดเป็นวฒันธรรมพืนบ้านต้นแบบ ส่วนใดเป็น
วัฒนธรรมพืนบ้านทีวิวัฒนาการมาตามธรรมชาติ วัฒนธรรมทีเสริมเเต่ง  และวัฒนธรรมต่างถินที
แปลกปลอมเข้ามา ล้วนเป็นหลกัฐานบง่ชีเรืองราวของชาวบ้านทีสืบทอดความเชือ ประเพณี คา่นิยม 
จากยคุดงัเดมิตอ่เนืองกนัมา ไม่ขาดสาย วฒันธรรมชาวบ้านหรือวฒันธรรมพืนบ้าน หรือวฒันธรรม
ท้องถิน จึงเป็นวฒันธรรมเก่าแก่ของชาติ เเละเป็นเครืองบ่งชีให้เห็นว่าท้องถินมีอดีตความเป็นมา  

ความเป็นอยู ่เเละวิวฒันาการอยา่งไร (คญุชว่ย ปิยวิทย์, 2536: 6)   

 วฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา จดัอยูใ่นกลุ่มวฒันธรรมพืนบ้าน ทีไทยทรงดําได้ใช้
เป็นเครืองมือเข้าถึงความต้องการและความจําเป็นในชีวิต ชมุชน และสงัคม นิยาม ความหมาย และ
คณุคา่ ความสําคญัของวฒันธรรมพืนบ้านจงึเป็นประโยชน์ตอ่การกําหนดแนวทางในการศกึษาทนุ
วฒันธรรมเพือการพฒันาครังนี 

 
3. แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม 
 คําว่า “ทนุวฒันธรรม” ประกอบด้วย คําว่า “ทุน” กบั “วฒันธรรม” โดยทีส่วนทีเกียวกับ
หลกัการ แนวคิด นิยาม องค์ประกอบเกียวกบั “วฒันธรรม” นนั ได้กล่าวแล้วในตอนต้น จึงไม่ได้ทบ 
ทวนวรรณกรรมเรืองนีในข้อนีอีก ในข้อนีจึงนําเสนอแนวคิด คําว่า “ทนุ” และ “ทนุวฒันธรรม” ตามที
นกัคดิ ผู้ เชียวชาญ และนกัวิชาการตา่งๆ ได้กลา่วไว้ ดงันี 
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1. ทุน (capital) เป็นคําทีนักคิด ผู้ เชียวชาญ และนักวิชาการ ในกระแสการพัฒนาบน
ฐานคิดทนุนิยมเสรีประชาธิปไตย ได้ให้ความสําคญัและกล่าวถึงในลกัษณะต่างๆ มากมาย เป็นต้น
ว่า เกียวกบั “ความหมายทวัไปหรือความหมายกว้าง” ปิแยร์ บร์ูดิเยอ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 
2550: 77) กลา่ววา่ ทนุ หมายถึง “ทรัพย์สินทีสามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินเพิมมากขนึ อาจจะเป็นเงิน 
เครืองจกัร เครืองมือ อาคาร สถานที หรือสิงอืนทีไมไ่ด้นํามาใช้เพือบริโภคโดยตรง  แตเ่พือประโยชน์
ในการผลิต ทนุเป็นปัจจยัหนงึในการผลิต ร่วมกบัอีกสองปัจจยัอืน ได้แก ่ทีดนิและแรงงาน (ทรัพยากร 
ธรรมชาติกบัมนษุย์) โดยคําว่า “capital” นี มาจากรากศพัท์ภาษาละตินว่า capitalist มีต้นกําเนิด
จากคําว่า caput, capit ทีหมายความว่า “หวั” จึงมีความเกียวโยงโดยตรงกบัการค้าขาย และการ
ครอบครองฝูงสตัว์ เนืองจากสมยัก่อนนนัความรํารวยวดัได้จากการนับหวัของสตัว์ทีผู้นนัมีอยู่ใน
ครอบครอง” 

ส่วน “ความหมายเฉพาะหรือความหมายแคบ” ของคําว่า “ทุน” บูร์ดิเยอ (อ้างในชนิดา 
เสงียมไพศาลสุข, 2550: 77) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ ทีมองทนุในมิติต่างๆ ได้กว้างขวางลึกซึงมากคือ คาร์ล 

มาร์กซ์ เป็นนักปราชญ์ชาวเยอรมนั ทีเห็นว่า “ความหมายของทุนเกียวพนักับชนชนัในสงัคม” โดย
มองว่า “คณุสมบตัิของทนุในฐานะสิงสามารถสงัสมปริมาณเพือเพิมมลูค่านนั เป็นเครืองสร้างความ
แตกต่างทางชนชนั  ระหว่างผู้ครอบครองทุนอนัได้แก่  ชนชนักระฎุมพี (bourgeoisie) กับผู้ ใช้แรง 
งานทีเรียกว่า ชนชนักรรมาชีพ” (proletariat) ความสมัพนัธ์ดงักล่าวเป็นผลโดยตรงจากระบบ “ทุน
นิยม” (capitalism) กล่าวคือ ระบบการผลิตสินค้าเพือค้าขายแลกเปลียนและมุ่งผลกําไร โดยมี
กระบวนการสงัสมทนุ เป็นกลไกขบัเคลือนซงึระบบทนุนิยมนีเริมชดัเจนมากขนึ  

นบัตงัแต่ศตวรรษที 19 เป็นต้นมา แนวคิดเรือง “ทุน” ถูกนํามาใช้ในความหมายทีกว้าง
ขนึนอกเหนือจากทุนเชิงเศรษฐกิจดงักล่าวมาแล้ว เช่น ทุนทางสงัคม ทุนมนุษย์ ทนุทางความรู้ ทุน
ทางปัญญา ทุนทรัพยากร ฯลฯ โดยนํามาใช้บนสมมุติฐานทีว่า สังคมประกอบขึนด้วยองค์ประกอบ
ตา่งๆ อนัหลากหลายซบัซ้อน การพิจารณาทนุในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวจึงน่าจะไม่เพียงพอตอ่การ
ทําความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคม  บูร์ดิเยอจึงได้ศึกษาวิเคราะห์ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สญัลกัษณ์ และทนุทางสงัคมเพิมขนึ 

สําหรับ “ทุน” ในสงัคมไทย เป็นศพัท์คําหนึงทีใช้อยู่ทวัไป สามารถนํามาประกอบกับคํา
อืนๆ เชน่ กองทนุ ขาดทนุ ทนุเดมิ ทนุทรัพย์ ทนุรอน ทนุนอน ทนุสํารอง นายทนุ ลงทนุ ออกทนุ หมดทนุ 
ขาดทนุ ฯลฯ โดยพจนานกุรมภาษาไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายคําว่า “ทนุ” 

วา่ “น. ของเดมิหรือเงินเดมิทีมีไว้ ลงไว้ กําหนดไว้ จดัตงัไว้ เพือประโยชน์ให้งอกงาม เช่น มีความรู้เป็น
ทนุ มีเงินเป็นทุน” โดยมีคําทีป็นไวพจน์ของทุนหลายคํา เช่น ทุนจดทะเบียน น.ทนุเรือนหุ้นของบริษัท
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จํากัดทีจดทะเบียนไว้กับเจ้าหน้าทีตามทีกฏหมายกําหนด ทนุทรัพย์ น.ทรัพย์ทีเป็นทุน จํานวนทรัพย์
ทีตงัเป็นทุนในการค้า จํานวนเงินทีตงัเป็นเกณฑ์เกียวกับการฟ้องร้องคดี ทุนนอน น.เงินทนุประจําที
ได้ดอกผลเสมอ ทุนนิยม น. ระบบเศรษฐกิจทียอมให้บุคคลมีกรรมสิทธิในทีดินและทรัพยากรทีเป็น 
ทุน มีเสรีภาพในการผลิตและการค้า นอกจากนี ยังมีคําว่า ทุนรอน ทุนสํารอง ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารอง
เงินตรา ทนุหมนุเวียน เป็นต้น ซึงเมือพิจารณาแล้วพอจะอนมุานได้ว่า ทนุในสงัคมไทยแตเ่ดิมน่าจะ
ใช้ในความหมายกว้างอย่างเดียวกับทีบูร์ดิเยอกล่าวไว้  ต่อมาได้พัฒนาความหมายให้ขยายกว้าง 
ขวางขนึตามภาวะการเข้ามาของ “ทุนนิยม” ปัจจบุนัจึงมีคําว่า  ทนุทางวฒันธรรม ทนุทางสญัลกัษณ์ 

และทนุทางสงัคมเพิมขนึเหมือนกบัทีเกิดขนึในสงัคมอืน  
เมือพิจารณากรอบแนวคิดเรืองทุนดงักล่าวข้างต้นแล้ว พบว่า “ทุน” ครอบคลุมเนือหา

วฒันธรรมตามนิยาม ความหมายทีได้นํามากล่าวไว้ในข้อแรก  นนัคือ เนือหาของทุนประกอบด้วย  
1. มนษุย์ (บางสว่นคือ แรงงานและผู้ประกอบการ) 2. ทรัพยากร (ทรัพยากรธรรมชาติ) และ 3. ผลงาน
ของมนษุย์ทงัสว่นทีเป็นวตัถ ุ(เทคโนโลยี) และนามธรรม (ภูมิปัญญา) ในสงัคมหรือในชมุชน ซึงแนวคิด
นีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาทนุวฒันธรรมครังนี 

2. ทุนวัฒนธรรม เป็นคําทีสงัคมไทยยงัใช้ไม่กว้างขวางนกั และส่วนใหญ่ใช้ภายใต้
กรอบแนวคิดตามนิยาม ความหมายในกลุ่มแรกคือ ทุนวฒันธรรมทีเป็นรูปแบบของปรากฏการณ์
และเหตุการณ์ทีได้สงัเกตเห็น (pattern of observed events) หรือไม่ก็กลุ่มทีสองคือ ทุนวฒัน 

ธรรมทีเป็นบุคลิกภาพทีอคิน รพีพัฒน์ (2551) กล่าวไว้ว่า สังคมไทย “ใช้ในฐานะทีเป็นทรัพย์สินที
สามารถก่อให้เกิดทรัพย์สินเพิมมากขนึ” ตามนิยามของคําว่า “ทนุ” ในระบบของทนุนิยมทีซึงได้แพร่ 
หลายติดตามเข้ามาตามการแพร่กระจายทางวฒันธรรมในกระแสโลกาภิวตัน์ ทนุวฒันธรรมทีใช้อยู่
ในสงัคมไทย ตามกรอบนิยาม ความหมายเดียวกนักบัทีเกิดขนึในตา่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง
กรอบแนวคดิเกียวกบัทนุวฒันธรรมทีปิแยร์ บร์ูดเิยอ (อ้างถึงในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 79) ได้
ให้ไว้ว่า “ทนุวฒันธรรม หมายถึง สิงทีบุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสงัคมอนักลาย 
เป็นคณุสมบตัิติดตวัทีเอือให้บุคคลสามารถนําไปเพิมพูนมูลค่าของตนได้ ทงันีมกัเป็นสิงทีหลอม
ละลายอยู่ในตวัตนของบุคคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท 
นอกจากนี ยงัหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ทีมีคณุค่าอย่างใดอย่างหนึงทีไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ แต่
สามารถมีมลูคา่ในเชิงเศรษฐกิจได้ เชน่ งานศลิปะ หนงัสือ เอกสารรับรองวิชาการ เป็นต้น”  

ทนุวฒันธรรมตามความหมายของปิแยร์ บร์ูดิเยอ จึงมีฐานะเป็นทรัพยากรทํานองเดียว 
กบัการมองทุนเชิงเศรษฐกิจ โดยได้แบง่ทุนทางวฒันธรรมออกเป็น  3 ลกัษณะ คือ ทนุวฒันธรรมที
แฝงฝังอยูใ่นกาย ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุและทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา ดงันี 
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1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย (Embodied Form) ได้แก่ นิจภาพหรือระบบ
โน้มเอียงต่างๆ ทีได้รับการปลูกฝังเข้าไปในตวัปัจเจก ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม แล้ว
ประกอบขนึเป็นโครงสร้างการรับรู้และประเมินคณุคา่ ทีเอือให้ปัจเจกมีศกัยภาพทีจะครอบครองหรือ
บริโภคทรัพย์สินทางวฒันธรรม เช่น ดนตรี ศิลปะ งานวิชาการ ทนุแบบนีสามารถเปลียนความมงัคงั
ภายนอกให้กลายเป็นทนุทีอยู่ในตวัคนได้ แตไ่ม่สามารถเปลียนได้อย่างทนัทีทนัใด หากต้องขนึอยู่
กบัเวลา สงัคม และชนชนัทางสงัคม ซึงต้องได้รับการสงัสมมาตงัแตว่ยัเด็ก  โดยการลงทนุทงัเวลา
และเงิน ตราของบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว  และผู้ มีอาชีพมาให้การอบรมสังสอนปลูกฝังสิง
เหล่านีให้แฝงฝังเข้าไปในตวับคุคลอย่างลึกซีง จนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็นคณุสมบตัิประจํา 
ตวัทีมกัจะถูกมองว่าเป็นสิงที “ธรรมชาติ” หรือ “พระเจ้า” ให้มา และทุนทางวฒันธรรมในรูปแบบนีมี
บทบาทเป็นทุนเชิงสญัลกัษณ์ด้วย เนืองจากต้องอาศยัความชอบธรรมในการสร้างมลูคา่และเงือน 
ไขทางสงัคมในการได้รับหรือการสืบทอดก็ต้องมีลีกษณะซ่อนเร้นหรือไม่อาจมองเห็นได้เท่านนั ทุน
ทางวฒันธรรมรูปแบบนีเกียวโยงกบัทนุทางเศรษฐกิจด้วย เนืองจาก “เวลา” เป็นปัจจยัสําคญัของการ
สงัสมทุนทางวัฒนธรรม และผู้ มีเวลาว่างในการเสริมสร้างทุนชนิดนีก็มักเป็นกลุ่มคนทีไม่ต้องเสีย 
เวลาไปกบัการสร้างทนุทางเศรษฐกิจ อยา่งไรก็ตามการส่งผ่านทางพนัธุกรรมในบคุคล เช่น ความสวย
ในผิวพรรณ สีผม ดวงตา ฯลฯ ทีเป็นเงือนไขเบืองต้นของทุนทางวัฒนธรรมอืนๆ ซึงบูร์ดิเยอ (2550: 

79-80) ได้อนโุลมให้เป็นทนุทางวฒันธรรมในข้อนีด้วย 

 2. ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) ปรากฏในรูปแบบของทรัพย์ 

สินทางวฒันธรรม (biens culturels) ทีสามารถครอบครอง สงัสมได้ เช่น ภาพวาด หนงัสือ เครืองดน 
ตรี เครืองมือ เครืองจกัร ฯลฯ โดยทุนวฒันธรรมในรูปแบบนี ส่วนใหญ่จะปรากฏมลูค่าได้ต้องอาศยั
ความสมัพนัธ์กับทุนทีแฝงฝังอยู่ในกายด้วย โดยความเป็นทุนทีแฝงฝังอยู่ในกายสามารถส่งผ่านสู่
ความเป็นวตัถุได้ เช่น การสะสมภาพวาด เป็นการสะสมทุนทีส่งผ่านได้เหมือนกับทนุทางเศรษฐกิจ 

โดยสิงทีส่งผ่านได้ คือ ความเป็นเจ้าของภาพ ซึงในวิถีการบริโภคภาพเขียนนนัความเป็นเจ้าของภาพ 

เป็นเงือนไขสําคญัในการบริโภค ฉะนนั สินค้าเชิงวฒันธรรมจึงเป็นได้ทงัสิงทีเป็นวตัถุและสญัลกัษณ์ 

คนทีเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิตจงึต้องหาวิธีการทีเหมาะสมในการสะสม รวบรวมทนุ  

 3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized State) คือ การรับรองจาก
สถาบนัทีได้รับการยอมรับจากสมาชิกในวงการเดียวกัน เช่น ใบรับรอง หนงัสือรับรองคุณวุฒิทาง 
การศกึษา การรับประกนั การออกประกาศนียบตัร การสอบวดัคณุสมบตัิ เป็นต้น เป็นทนุทีถกูทําให้
เป็นวัตถุหรือรูปธรรมทีชัดเจน โดยอ้างอิงคุณสมบตัิเบืองต้นของทุนทางวัฒนธรรมทุนทางวัฒน 
ธรรมประเภทนี สามารถเปลียนรูปได้ภายใต้เงือนไขเฉพาะคือ อาจเปลียนเป็นทนุทางเศรษฐกิจ เช่น 
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เงินเดือน หรือเปลียนเป็นสถาบนัในรูปของคณุสมบตัิทางการศกึษา ซึงเป็นหนทางหนึงในการลบ
ล้างข้อจํากดัของทุนทางวฒันธรรมทีเกียวโยงกับร่างกายผู้ครอบครอง และสามารถเพิมมลูคา่ของ
ทนุทางสญัลกัษณ์ได้ด้วยอาศยัการรับรองจากทางการ ทุนประเภทนีทําให้การลงทุนทางการศึกษา
ของบุคคลมีมูลค่าอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถสร้างทุนในทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะอย่างยิง
กรณีมลูคา่ของคณุวฒุิทางการศกึษาเมืออยูใ่นตลาดแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม ทนุทงั 3 ลกัษณะนี ปิแยร์ บร์ูดิเยอ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 

80) ได้วิเคราะห์ไว้ว่า ลําพงัทุนทางเศรษฐกิจทีมาร์กซใช้วิเคราะห์ปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทียม
ทางสังคมนัน  ไม่อาจอธิบายให้ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ได้ ถ้าไม่นําทุนทางวัฒนธรรมมาเป็น
องค์ประกอบ เพราะทนุทางวฒันธรรมเป็นปัจจยัสําคญัในการพยงุความไม่เท่าเทียมกนัในสงัคมด้วย 
ชนชนัทางสงัคมไม่ได้ประกอบขนึเฉพาะทนุทางเศรษฐกิจอย่างเดียว  แตร่วมถึงทนุทางวฒันธรรมที
ทําให้การแบง่ชนชนัมีความซบัซ้อน มีรายละเอียดมากจนสามารถแบง่ชนชนัออกได้ 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มชนชันครอบงาํ เป็นกลุ่มทีครอบครองทนุทางเศรษฐกิจและทนุทางวฒันธรรม
มากทีสุด  สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้อีกคือ กลุ่มทีมีทุนทางวัฒนธรรมมากแต่มีทุนทาง
เศรษฐกิจน้อย เชน่ นกัเขียน ศลิปิน อาจารย์มหาวิทยาลยั นกัวิชาการ เป็นต้น กลุ่มทีมีทนุทางเศรษฐ 
กิจมาก แตมี่ทนุทางวฒันธรรมน้อย เช่น เจ้าของบริษัทใหญ่ นกัการเงิน เป็นต้น และกลุ่มทีมีทนุทงั
สองประเภทสมดลุกนั เชน่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้จดัการระดบัสงูบางราย เป็นต้น 

2. กลุ่มชนชันกลาง ถือครองทนุทางเศรษฐกิจและทนุทางวฒันธรรมลดหลนัลงมาตาม 
ลําดบัจากกลุ่มแรก สามารถแบ่งออกได้เป็นกลุ่มทีมีทุนทางวัฒนธรรมมาก มีทุนเศรษฐกิจน้อย  

เช่น ครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น กลุ่มทีมีทุนทางเศรษฐกิจมาก มีทุนวัฒนธรรมน้อย เช่น เจ้าของ
กิจการขนาดเล็ก พอ่ค้า ชา่งฝีมือ เป็นต้น และกลุ่มทีมีทนุทงัสองประเภทสมดลุกนั เช่น ผู้บริหารระดบั
ลา่ง ชา่งเทคนิค ผู้ ทีทํางานในวงการสือ พระ ผู้ประกอบอาชีพบริการสงัคม เป็นต้น 

 3. กลุ่มชนชันกรรมกรหรือผู้ใช้แรงงาน เป็นกลุ่มทีไม่มีทนุทางเศรษฐกิจและทนุทาง
วฒันธรรมเลยเมือเปรียบเทียบกบัชนชนัครอบงําและชนชนักลาง   

ความประสงค์ของบร์ูดเิยอ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 81) ในการวิเคราะห์งาน
ดงักลา่วข้างต้นเพือชีให้เห็นวา่ วฒันธรรมเป็นองค์ประกอบสําคญัของสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิงการ
วิเคราะห์มโนทศัน์เรืองของสนาม (champ หรือ field) ทีต้องการสะท้อนภาพสนามในการแข่งขนั
เกมส์กีฬาทีต้องมีเดิมพนั ซึงเดิมพนัการแข่งขนัในสนามของวฒันธรรมก็คือ ทุนทางวฒันธรรม ทุน
ทางวฒันธรรมของแต่ละสนามแตกต่างกันไปตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละสนาม ทีเป็นผลมาจาก 
“นิจภาพ” (habitus) ซึงประกอบขึนจากโครงสร้างการรับรู้และประเมินคุณค่าทีสนามแห่งนันๆ 
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ปลกูฝังเอาไว้ อย่างไรก็ตามการแข่งขนัทีมีทนุวฒันธรรมเป็นเดิมพนันนัต้องดําเนินไปอย่างแนบเนียน 
จึงต้องอาศยักระบวนการตา่งๆ คอ่ยสร้างเสริมขนึมา เพือให้สามารถสงัสมทนุดงักล่าวไปได้อย่างไม่มี
ทีสินสดุ ยทุธวิธีหนงึทีนิยมใช้ธํารงรักษาและเพิมพนูทนุทางวฒันธรรม ได้แก่ การปฏิเสธกลบเกลือน
มิติทางเศรษฐกิจหรือทางอํานาจ และพยายามชูหลกัการของ “การไม่หวงัผลประโยชน์” ให้เป็นจุด 
หมายของการลงทนุกระทําการตา่งๆ ทางวฒันธรรม  

แนวคิดทุนวัฒนธรรมดงักล่าวนี เป็นประโยชน์อย่างยิงในการวิเคราะห์ทุนทางวัฒน 
ธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการศึกษาครังนี ทงัในส่วนทีเป็นเนือตวั โครงสร้าง องค์ประกอบ และ
สถานการณ์ตา่งๆ ทีเกิดขนึในชุมชน รวมทงัการวิเคราะห์เพือค้นหาแนวทางการเสริมพลงัการสงัสม
ทุนของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ดงักล่าว ท่ามกลางการเปลียนแปลงทีนําไปสู่การเสียสมดุลทีกําลัง
เกิดขนึ 

สงัคมไทยปัจจบุนัให้ความสนใจเกียวกบั “ทนุวฒันธรรม” มากขนึ แม้จะยงัไม่สามารถ
กําหนดแนวคิดใหม่ได้ชดัเจนนกั แตทํ่าให้เห็นทนุวฒันธรรมในสงัคมไทยตามกรอบคิดเดิมว่าดํารง
อยูใ่นลกัษณะอยา่งไรและสงัคมไทยวนันีกําลงัใช้ทนุทางวฒันธรรมด้วยเหตปัุจจยัอะไร เป็นต้นวา่ 

ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (จกัรแก้ว นามเมือง, 2551: 129-130, มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2551) นําเสนอว่า ทุนวัฒนธรรมเกียวข้องกับคณุค่า ความรู้คู่ภูมิปัญญา และงาน
สร้างสรรค์อันเกิดจากการค้นคว้าและการค้นพบโดยผู้ทรงความรู้ในท้องถิน  รวมถึงค่านิยมและ
ความเชือทีผูกพนัสงัคม ทําให้เกิดการจดัระเบียบทางสงัคมหรือสร้างกติกาทีเป็นคณุค่าทางสงัคม
โดยสว่นรวม รวมทงักิจกรรมการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนงึสูค่นอีกรุ่นหนงึ  

สํานกัพฒันาสงัคมและคณุภาพชีวิต (อ้างในจกัรแก้ว นามเมือง, 2551: 130, มหาวิทยา 
ลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551) กล่าวว่า ทนุทางวฒันธรรมคือ สิงทีดีงามทีคนในอดีตคิด ทํา
ขนึ แสดงออกและสืบทอดด้วยการปฏิบตั ิซงึมีทงัทีจบัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ 

จกัรแก้ว นามเมือง (2551: 130) ได้ให้นิยาม “ทนุวฒันธรรม” ไว้ว่า หมายถึงทนุทีใช้ไปใน
การผลิตสินค้าและบริการทีมีนยัทางวัฒนธรรม สินค้าบริการใดทีมีวฒันธรรมฝังตวัอยู่ สินค้าและ
บริการเหลา่นนัคือ สินค้าวฒันธรรม (Cultural Products) ซึงการให้ความหมายในลกัษณะนีมุ่งหมาย
แสดงถึงทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ ซึงปรากฏในรูปแบบของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (biens 

culturels) หาได้ครอบคลุมถึงทุนทางวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการ
สถาปนาไม่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดงักล่าวนีเป็นประโยชน์ตอ่การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทีเกิดขนึใน
พืนทีศกึษาเป็นอยา่งยิงด้วย 
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กล่าวโดยสรุป ทนุทางวฒันธรรม เป็นสิงทีมีคณุคา่และมลูคา่ทีสงัสมมาแตอ่ดีต และ
ถ่ายทอดรุ่นตอ่รุ่น ทงัเป็นสิงทีจบัต้องได้และจบัต้องไม่ได้ โดยนําเอาวฒันธรรมและภูมิปัญญาเหล่า 

นนัมาแปลงเป็นสิงทีมีคณุคา่และมลูคา่ทีส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่วิถีชีวิตและสงัคมในทีสดุ” (จกัร
แก้ว นามเมือง, 2551: 130) 

สามารถสรุปได้ว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึงคุณค่าและหรือมูลค่าของวัฒนธรรมหรือ
คณุค่าและหรือมูลค่าทีวฒันธรรมแสดงออกตามบทบาทหน้าทีด้านตา่งๆ  ตอ่ชุมชนหรือสงัคม ซึง
คณุค่าและหรือมลูคา่ของวฒันธรรมแตล่ะประการสามารถนําไปใช้เป็นพลงัขบัเคลือนให้สงัคมหรือ
ชมุชนหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ใช้เข้าถึงความจําเป็นและความต้องการได้ 

นิยาม ความหมายดังกล่าวข้างต้นนี  ได้ช่วยให้เห็นวิวัฒนาการของทุนวัฒนธรรมที 

เกิดขึนในสงัคมมนุษย์ รวมถึงความสมัพนัธ์ทีเชือมโยงระหว่างทุนด้านอืน  ๆอนัก่อให้เกิดความเข้ม 

แข็ง มันคงของสังคม ซึงสังคมไทยได้ตระหนักในคุณค่า ความสําคญัในเรืองนีจึงได้ศึกษาสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจมากขึน แม้ว่าจะยงัไม่ครอบคลมุกว้างขวางนกั แต่เป็นประโยชน์ต่อการกําหนด
นิยาม ความคิด แนวคิด องค์ประกอบ และการจําแนกเนือหา สาระของทนุวฒันธรรมในชมุชนพืนที
วิจยัครังนีเป็นอยา่งยิง   

 

 3.1 องค์ประกอบของทุนวัฒนธรรม 
  ทนุวฒันธรรม ทีแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงักล่าวข้างต้นนนับร์ูดิเยอได้กล่าวไว้ว่า 

ถ้าพิจารณาจากการกํานลัและการยืนหมยืูนแมว  และการเล่นแร่แปรธาตเุชิงสญัลกัษณ์ การสํานึก
บุญคณุ ข้อห้ามมิให้คิดคํานวณ งานสร้างสรรค์บริสุทธิกับพาณิชยราคี และเสียงหวัเราะของเจ้า
คณะสงัฆมณฑล แล้วจะพบวา่  

 3.1.1 การกํานัลและการยืนหมูยืนแมว หมายถึง พฤติกรรมทางวฒันธรรม
เกียวกบัการแลกเปลียนทีต้องมีความสมดลุปรากฏอยู่ในทกุกรณี เพราะทีสดุแล้วการกระทําดงักล่าว
ต้องมีการตอบแทนทีสมดลุในลักษณะใดลักษณะหนึง  ไม่ว่าจะปล่อยให้ระยะเวลาห่างออกไป
เพียงใดหรือไม่ก็ตาม เพราะโดยธรรมเนียมการตอบแทนทีเกิดขึนจะต้องมีคณุค่าความสําคญัและ
มลูคา่ทีมากกวา่เสมอๆ ไมว่า่การตอบแทนจะกลบัมาในลกัษณะใด และไม่ว่าคําพดูในการกํานลันนัๆ 

จะดูเหมือนไม่มีเงือนไขในเชิงการแลกเปลียนก็ตาม  ทังนีเพราะเป็นพฤติกรรมการลงทุนทาง
วฒันธรรมประการหนงึทีแสดงให้เห็นถึงความซบัซ้อนในความสมัพนัธ์ทางสงัคมมนษุย์ 

   3.1.2 กรณีการเล่นแร่แปรธาตุเชิงสัญลักษณ์ การสํานึกบุญคณุ ข้อห้ามมิให้
คิดคํานวณ งานสร้างสรรค์บริสุทธิกับพาณิชยราคี และเสียงหวัเราะของเจ้าคณะสงัฆมณฑลก็เป็น 
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ไปในทํานองเดียวกนัคือ เป็นพฤติกรรมทางวฒันธรรมทีเกียวกับการแลกเปลียนทีต้องสมดลุเสมอ 
แตก่ารกระทําและคําพดูทีแสดงออกมาจะพยายามกลบเกลือนให้ดเูหมือนว่า “ไม่หวงัผลตอบแทน
ในสิงนนัๆ” โดยเฉพาะอย่างยิงกรณีการสํานึกบุญคณุทีมีคณุธรรมคือ ความกตญั กูตเวที เครือง 
หมายของคนดีมาเป็นเครืองกํากบัด้วยแล้ว ทําให้ดเูหมือนว่าไม่มีอะไรทีเกียวกบัการแลกเปลียนใดๆ 
หากแตเ่ป็นสํานกึตอบแทนบญุคณุเท่านนั ทงัทีกระบวนการสร้างอํานาจ สร้างบารมี สร้างความชอบ
ธรรมทงัในระดบับุคคลและสงัคม ต่างก็หวังผลตอบแทนทีเป็นการแลกเปลียนทียิงใหญ่และไม่มีที
สินสุดอย่างชดัเจน ทงันีเพราะพฤติกรรมดงักล่าวนนัเป็นพฤติกรรมทางวฒันธรรม ทีผู้กระทําก่อนคือ 
ผู้ลงทุน ผู้กระทําหลังคือ ผู้บริโภคพฤติกรรมในลักษณะนีจึงเป็นการลงทุนทางวัฒนธรรมทียังคง
นิยมนํามาใช้อยูท่วัไปในรูปแบบหรือลกัษณะตา่งๆ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 4-46) 
  จากแนวคิดกรณีตวัอย่างนี ร่วมกับนิยาม ความหมาย และองค์ประกอบทางวฒัน 

ธรรมตามทีบร์ูดิเยอกล่าวไว้ คือ ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุ
และทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา รวมทงันิยามความหมายทนุวฒันธรรมทีนกัวิชาการท่านอืนๆ 
กล่าวไว้ ซึงได้นําเสนอมาแล้วข้างต้นนัน เมือนํามาพิจารณาเป็นแนวทางจดัองค์ประกอบของทุน
วฒันธรรม จงึสามารถแบง่ออกได้ ดงันี    

  1. องค์ประกอบด้านภูมิปัญญา เป็นองค์ประกอบของทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่
ในกาย ประการหนึง ทีเป็นรากฐานให้บุคคลและสงัคมสามารถนํามาใช้แสดงออกเพือการลงทุน
หรือตอบแทนหรือกลบเกลือนหรือสร้างหรือกําหนดสัญลักษณ์ในการสือความหมายร่วมกันใน
สงัคมในโอกาสตา่งๆ ภูมิปัญญา เป็นต้นว่า วิธีคิดหรือความคิด ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ทศันคติ 
ความสามารถและความฉลาดไหวพริบ ทงัสว่นทีได้จากการฝึกฝน สงัสม ถ่ายทอด สืบสาน และส่วน
ทีเป็นการสร้างสรรค์หรือทีเรียกว่าพรสวรรค์ ทีมีอยู่ภายในบุคคลหรือภายในสังคมหรือกลุ่มชาติ
พนัธุ์นนัๆ เป็นองค์ประกอบสําคญัของทนุวฒันธรรมทีขบัเคลือนทนุทางสงัคมและทนุทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดมีเพิมขนึ 
  2. องค์ประกอบด้านแบบแผนพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝังอยูใ่นกาย อีกประการหนึงทีเป็นรากฐานให้บคุคลและสงัคมสามารถนํามาใช้แสดงออกเพือ
การลง ทุนหรือตอบแทน หรือกลบเกลือนหรือสร้างหรือกําหนดสัญลกัษณ์ในการสือความหมายร่วม 
กันในสงัคมในโอกาสต่างๆ แบบแผนพฤติกรรม เป็นต้นว่า แบบแผนพฤติกรรมทางกาย ซึงหมายถึง 
การยืน เดิน นัง นอน แสดงกิริยาท่าทาง ในโอกาสต่างๆ การพูดจา การเจรจา การกล่าวถ้อยคํา การ
ปาฐกถา การแสดงออกทางความคิด แบบแผนทางการคิด เป็นต้น เช่น การโค้งแบบชาวญีปุ่ น การ
เดนิแบบสมัมาคารวะ เดนิแบบออ่นน้อนถ่อมตนตอ่หน้าผู้อาวโุสหรือผู้ มีอํานาจ บารมี ซึงไม่ได้หมาย 
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ความว่าแสดงออกเพือความเหมาะสมทางวฒันธรรมอย่างเดียว หากแต่เป็นการลงทุนทางวฒัน 
ธรรมทีจะนําไปสู่ผลตอบแทนทียิงใหญ่ เช่น ความสําเร็จ ประโยชน์ทีต้องการการยกย่อง สรรเสริญ 

การยอมรับทางสงัคม การเพิมอํานาจทางสงัคมให้ตนเองสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ทีต้องการ ทงั
ทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทงัทรัพยากร ตลอดถึงการตอ่รองได้มากขนึ การเจรจา การพดูจา การ
แสดงความคิดเห็นก็ทํานองเดียวกนั ดงัสํานวนทีว่า “นําขุ่นไว้ใน นําใสไว้นอก” “การยกย่องชมเชย” 

หรือ “การมองอย่างสร้างสรรค์” ดงัคํากล่าวทีว่า “เขามีส่วนชวับ้างก็ช่างเขา จงมองเอาส่วนดีทีมีอยู่” 

หรือ “การคิดอย่างมีเหตผุล มีข้อมูล” เหล่านีคือองค์ประกอบทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายของ
บคุคลและสงัคมหรือกลุม่ชาตพินัธุ์ อีกลกัษณะหนึงทีขบัเคลือนทนุทางสงัคมและทนุทางเศรษฐกิจ
ให้เกิดมีเพิมขนึ 

  3. องค์ประกอบด้านผลงานทีเป็นรูปธรรมทางวัตถุรวมทังทีเป็นสัญลักษณ์ 

จดัเป็นองค์ประกอบของทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ เป็นต้นว่า เสือผ้า เครืองแตง่กาย เครือง 
ประดบัตกแต่ง อาหารการกิน ทีอยู่อาศยั ยารักษาโรค สิงเหล่านีต้องอาศยัคา่นิยมทางวฒันธรรมที
สมัพนัธ์อยูก่บัทนุทีแฝงฝังอยูใ่นกายของบคุคลและสงัคมหรือกลุ่มชาติพนัธุ์ ด้วยจึงจะสร้างมลูคา่และ
คณุคา่เพิมได้ เช่น พระเครือง เครืองราง ของขลงั อาหาร เสือผ้าทีมีชือเสียง สถานทีพกัทีได้รับความ
นิยม เป็นต้น สิงเหลา่นีต้องอาศยัทนุทีแฝงฝังอยูใ่นกายหรือในชมุชนสงัคมจึงจะเป็นพลงัขบัเคลือนสู่
มูลค่า คณุค่า และความสุข ทีสมบูรณ์พร้อมทงักายและใจ ผลงานทีเป็นรูปธรรมทางวตัถุรวมทงัที
เป็นสัญลักษณ์ เป็นองค์ประกอบสําคญัของทุนวฒันธรรมทีขบัเคลือนทุนทางสงัคมและทุนทาง
เศรษฐกิจให้เกิดมีเพิมขนึ 
  4. องค์ประกอบด้านสถาบันหรือองค์กรของสังคมหรือชุมชน  จัดเป็นองค์ 

ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา หมายถึง องค์กรของสังคมหรือชุมชนทีมีอยู่ใน
ลกัษณะตา่งๆ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน วดั โรงเรียน กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบล 

เป็นต้น องค์กรเหล่านีย่อมมีทุนทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานของตนเองและแตกต่างกัน บางองค์กร
ดําเนินงานด้วยความโปร่งใส พฒันางานได้อย่างมีคณุภาพ ทําให้มีทุนวัฒนธรรมเกียวกับความ
เชือถือทีนําไปสู่ความไว้วางใจทางสังคมสูง ขณะทีบางองค์กรมีทุนวัฒนธรรมน้อย  นําไปสู่ความ
ล้มเหลวในการปฏิบตังิานทกุด้าน หรือกรณีสถานศกึษาบางแห่งสอนนกัเรียน นกัศกึษาให้มีความรู้
ความสามารถสงู ผู้ประกอบการจึงยอมรับและต้องการใช้ผลผลิตมากมาย และได้ตงัคา่ตอบแทนให้
สงูกว่าผู้ ทีจบจากสถาบนัอืน เป็นผลให้ทกุๆ ปี จึงมีผู้ประสงค์จะเข้าเรียนในสถาบนันนัจํานวนมาก 

ผลการประกอบการของสถาบันจึงประกอบความสําเร็จทุกด้าน  ตรงกันข้ามกับสถาบันทีไม่มีทุน
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ทางวฒัน ธรรมทีอาศยัการสถาปนาในลักษณะนี องค์กรของสงัคมหรือชุมชนจึงเป็นองค์ประกอบ
สําคญัของทนุวฒันธรรมทีขบัเคลือนทนุทางสงัคมและทนุทางเศรษฐกิจให้เกิดมีเพิมขนึ 

  5. องค์ประกอบด้านองค์การ ซึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ธรรม
เนียม ประเพณี พิธีกรรม ศีลธรรม จริยธรรม จดัเป็นองค์ประกอบของทุนวฒันธรรมทีอาศยัการ
สถาปนา ซึงจะก่อให้เกิดทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจอย่างมีพลัง เพราะองค์การมีความศกัด ิ

สิทธิจะทําให้เกิดความเชือมนั และความสําเร็จได้มากกวา่องค์การทีออ่นแอ เชน่ ระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศองักฤษ แม้จะเป็นประชาธิปไตยแบบประเพณีนิยม ไม่มีธรรมนญูทีจารึกไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษร แต่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบประชาธิปไตยทีดีทีสุด ขณะเดียวกับในกระบวน การของ
พิธีกรรมต่างๆ หากผู้ประกอบพิธีมีคาถาหรือองค์การทีศกัดิสิทธิ ก็จะได้รับความนิยมนบัถือมาก 

องค์การจึงเป็นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาให้มีพลังขับเคลือนให้ทุนทาง
สงัคมและทนุทางเศรษฐกิจเพิมขนึ  
  องค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทงั 5 ประการดงักล่าวนี คณะกรรมการผลิตและ
บริหารรายวิชาวฒันธรรมไทย มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (2551: 131) ได้จดัแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ ประกอบด้วย 

  1. ทนุวฒันธรรมทีเป็นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนษุย์ ประกอบด้วย
สิงทีเคลือนทีไมไ่ด้ อาทิ โบราณสถานขนาดใหญ่กบัสิงทีสามารถเคลือนทีได้จําพวกวตัถุ บนัทึกเล่า
เรืองเป็นเอกสาร ตํานาน บนัทกึ เชน่ ภาษามาลาย ูเป็นภาษาของชาวใต้ บนัทกึในศลิาจารึก ฯลฯ 
   2. ทุนวฒันธรรมทีเป็นสิงทีมีเอกลกัษณ์พิเศษหรือเนือในของวฒันธรรม เป็นการ
กระทําของมนุษย์  ประกอบด้วยเอกลักษณ์พิเศษในการทํามาหากิน  ซึงเป็นวิถีชีวิตทีมีความ
แตกตา่งกนัในแตล่ะพืนที ภาษา กิริยา สําเนียงพดู ความเชือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
และพิธีกรรม สนุทรียศาสตร์ สนุทรียภาพ ซงึเป็นความสวยงามตามอารยธรรม   
   3. ทนุวฒันธรรมทีเป็นภมูิปัญญาดงัเดมิและภมูิปัญญาสมยัใหม ่เป็นต้นวา่  
   3.1 ศาสตร์หรือความรู้ของบรรพชน อาทิ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
   3.2 ภาษาศาสตร์และการคํานวณ เชน่ โคลง ฉนัท์ กาพย์ หนว่ยชงั ตวง วดั 

   3.3 อาชีวศาสตร์ ความรู้เกียวกบัการยงัชีพ อาทิ เครืองมือ เครืองใช้   
   3.4 ยทุธศาสตร์การป้องกนัตนเองและการรักษาชีวิต เชน่ มวยไทย เป็นต้น 

  3.5 การเยียวยาชีวิต หรือแพทย์ศาสตร์ เชน่ การรักษาโรคภยั เป็นต้น 

  3.6 การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสนัต ิโดยใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์ นิตศิาสตร์  
ธรรมศาสตร์ เป็นต้น 
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  3.7 ศลิปศาสตร์ เป็นองค์รวมทางศลิปะทีสําคญั เป็นต้น 

   การจัดแบ่งองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมตามแนวคิดของบูร์ดิเยอ และการจัด
ประเภทตามทีคณะกรรมการผลิตและบริหารรายวิชาวฒันธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั
กลา่วไว้ มีความสมัพนัธ์กบัแนวคดิเรืองวฒันธรรมและวฒันธรรมพืนบ้าน ทงัในประเด็นนิยาม ความ 
หมาย องค์ประกอบ คณุค่า ความสําคญัของวฒันธรรม ทีมีลกัษณะครอบคลุมนิยามความหมาย
ของทนุวฒันธรรมดงันําเสนอไว้ข้างต้น โดยผู้วิจยัจึงถือเอาการจดัแบง่องค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
ด้านภูมิปัญญา ด้านแบบแผนพฤติกรรม ด้านผลงานทีเป็นรูปธรรมทางวตัถรุวมทงัทีเป็นสญัลกัษณ์ 
ด้านสถาบนัหรือองค์กรของสังคมหรือชุมชน ด้านองค์การหรือระเบียบ กฏเกณฑ์ กฏหมาย ธรรม
เนียม ประเพณี พิธีกรรม ศีลธรรม จริยธรรมดงักลา่วข้างต้น มาจดัรวมลงในองค์ ประกอบตามแนวคิด
ของบูร์ดิเยอทีแบ่งทุนวัฒนธรรมออกเป็น 3 องค์ประกอบคือ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ทุน
วฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุและทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา เพือใช้เป็นแนวทางการศกึษาทนุ
วฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษาครังนี   
 

4. แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม 
 การเปลียนแปลงเป็นกฎพืนฐานในธรรมชาติทงัปวง ดงัทีสุริชยั หวนัแก้ว (2537: 155) 
ได้กล่าวไว้ว่า การเปลียนแปลงเกิดขึนพร้อมกบัการเกิดโลกหรือแม้แตก่่อนนนัเสียอีก  ศาสดาแห่ง
ศาสนาทียิงใหญ่ของโลก ต่างก็แสดงข้อคิดและคําสังสอนทีตระหนกัถึงความจริงข้อนี  เช่น พระ 
พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “อนิจฺจํ วต สงฺขารา” สังขารทังหลายไม่เทียง มีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ นัก 

ปราชญ์ชาวกรีก ชือ “เฮราคลิตสั” (Heraclitus) เคยกล่าวไว้ว่า คนๆ หนึงย่อมไม่อาจจุ่มเท้าลงในแม่ 
นําสายเดียวกนัถึงสองครัง โดยนยันี การเปลียนแปลงจงึเป็นสิงแน่นอน เป็นหลกัความจริงของโลก
ประการหนงึ คือ สรรพสิงยอ่มเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ซึงประเด็นเดียวกนันี เอียม ทองดี (2548: 34) ได้
กําหนดนิยามหลักความจริงข้อนีว้ว่า “การเปลียนแปลงหมายถึงความไม่คงทีหรือไม่คงเดิม หรือ
ความไมเ่ทียงของสรรพสิง ทงัรูปธรรมและนามธรรม”  
 การเปลียนแปลง โดยนยัความหมายดงักล่าวนี สุริชยั หวนัแก้ว (2537: 156) ได้ใช้
เป็นหลกัการอธิบาย “การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม” ว่า “หมายถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขนึใน
ด้านต่างๆ ทีมนษุย์ประดิษฐ์และสร้างขนึ ทงัในวฒันธรรมทีเป็นวตัถแุละไม่ใช่วตัถุ เป็นต้นว่า คา่ นิยม 
บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ในสังคมนนัๆ” ซึงเชือมโยงกับทีคณะกรรมการผลิตและบริหาร
รายวิชาวัฒนธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (2551: 87) ได้นิยามการเปลียนแปลงทาง
วฒันธรรมไว้ว่า หมายถึง การไม่หยดุนิง การเคลือนไหวอยู่เสมอ เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีจะต้อง
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ดนิรนเพือความอยู่รอด ต้องสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการเปลียนแปลงทางสงัคม 

เป็นเสมือนการเตมิเตม็ภาพการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมให้ชดัเจนขนึ ขณะทีเอียม ทองดี (2548: 
35) กล่าวว่า การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม หมายถึง ความไม่คงทีหรือความไม่คงเดิมหรือความไม่
เทียงของเครืองมือเครืองใช้ทีมนุษย์ใช้เข้าถึงธรรมชาติหรือจัดการธรรมชาติหรือสิงต่างๆ ทีมนุษย์
สร้างขึน กระทําขึน เพือใช้ในวิถีชีวิตหรือการดํารงชีพ  เป็นนิยามทีสอดคล้องไปกับสิงทีณรงค์ เส็ง
ประชา (2539: 103) ได้กล่าวไว้ว่า การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมเป็นการเปลียนแปลงสิงทีมนษุย์
ได้กําหนดให้มีขนึ ทงัสิงทีเป็นวตัถแุละไมใ่ชว่ตัถทีุนํามาใช้เป็นองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตร่วมกนั
ในสงัคม  
 โดยนยัแห่งนิยาม ความหมายการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม
ดงักลา่วนี นอกจากนกัวิชาการได้ให้ความหมายซึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนัแล้วยงัได้เติมเต็มโดย
การยกตวัอยา่งสิงทีเปลียนแปลงทางวฒันธรรมทีทําให้เห็นภาพอย่างชดัเจนขนึด้วย เช่น ณรงค์ เส็ง
ประชา (2539: 103) ได้ยกตวัอยา่งสิงทีเปลียนแปลงทางวฒันธรรมไว้ว่า เช่น ความคิด ความเชือของ
คนเกียวกบัเรืองภตูผี ปีศาจทีคอ่ยๆ หมดไปแล้วมีความเชือในเหตผุลมากขนึ การเปลียนแปลงยาน 

พาหนะจากรถม้าเป็นรถยนต์ เป็นต้น ขณะทีเอียม ทองดี (2548: 36) ได้ยกตวัอย่างสิงทีเปลียน 

แปลงทางวฒันธรรมไว้วา่คือ สาระหรือเนือตวัของวฒันธรรม บทบาทและหน้าทีของวฒัน ธรรมโดย
อธิบายความเพิมเตมิวา่ สาระหรือเนือตวัของวฒันธรรม ประกอบด้วย  

 1. ภูมิปัญญา ได้แก่ ความคิด (จินตนาการ) เช่น ความคิดถึงสิงทีไม่เคยมี ไม่เคยคิดมา
ก่อนในสงัคม ความคดิในเชิงปรัชญา ความคิดในเชิงทฤษฎี ความคิดเรืองโลกนี โลกหน้า โลกปัจจบุนั
ว่า เกิดขนึ ตงัอยู่ เปลียนแปลงไปอย่างไร ความคิดถึงการมีอยู่และไม่มีอยู่ของสสาร พลงังานชีวิต เป็น
ต้น ความรู้ (องค์ความรู้) เช่น ความรู้เกียวกบัโลกทศัน์ ชีวทศัน์ ความรู้ในศาสตร์ตา่งๆ ความรู้เรืองโลก
และจกัรวาลความรู้ในวิถีชีวิต ในการดําเนินชีวิต เป็นต้น ความเชือ (การยอมรับ การไว้เนือเชือใจ) เช่น 
ความเชือในลทัธิ ความเชือในศาสนา ความเชือในระบบพืนบ้าน ความเชือในความเป็นมนุษย์ ความ
เชือในสิงศกัดิสิทธิ ฯลฯ ความเห็น เช่น ความเห็นดีงาม ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
สมควร ไม่สมควร เป็นต้น ค่านิยม เช่น การยอมรับความคิดเห็นหรือทศันคติในงานวิจยัชาวบ้านตาม
กระแสทีเกิดขนึเป็นอยูใ่นสงัคม ความสามารถหรือทกัษะ เช่น ทกัษะการคิด การพดู การทํา การวิง ฯลฯ 
ความฉลาดไหวพริบ เช่น พรสวรรค์ของนักร้องบางคน เทคนิคการขับรถแข่งของนักแข่งรถบางคน 
เทคนิคการพดูจงูใจผู้คนของนกัพดูบางคน ฯลฯ  

 2. เงือนไข (แรงจงูใจ/ แรงผลกัดนั) เช่น ปริมาณ คณุภาพ ศกัยภาพ ความต้องการ/ จํา 
เป็น โอกาส ความเจ็บปวด ความสบาย ความสําเร็จ ความล้มเหลว ฯลฯ  
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 3. แบบแผนพฤติกรรม ได้แก่ แบบแผนการแสดงออกทางกาย เช่น ยืน เดิน นงั นอน ทํา 
แบบแผนการแสดงออกทางวาจา เช่น การพูด การทักทาย การขับร้อง เป็นต้น และแบบแผนการ
แสดงออกทางความคดิ เช่น วิธีคดิ วิธีการไตร่ตรอง วิธีคดิสร้างสรรค์หรือวิธีคดิในรูปแบบอืนๆ  

 4. ผลผลิต เช่น องค์กร สถาบนั องค์การ วรรณคดี วรรณกรรม วาทกรรม พิธีกรรม เครือง 
มือเครืองใช้ เครืองแตง่กาย อาหารการกิน ยารักษาโรค การคุ้มครองป้องกนัสงัคม ระบอบการเมืองการ
ปกครอง กฎหมาย กฎเกณฑ์ จารีต ประเพณี พิธีกรรม ความเชือ เป็นต้น  
 5. ผลลพัธ์ เช่น ดี ชวั พอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ เพียงพอ ไม่เพียงพอ เป็นธรรม ไม่เป็น
ธรรม ฯลฯ สิงเหล่านีเป็นเนือตวัของวฒันธรรมทีเปลียนแปลงไปจนทําให้เกิด คําว่า “สมยัใหม่” และ 

“สมัยก่อน/ โบราณ” ขึน ทีซึงมีความเป็นเหตุเป็นผล ทีกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมสมัยก่อน เช่น วัฒน 
ธรรมพืนบ้าน วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุเป็นทุนวัฒนธรรมให้เกิด  “วัฒนธรรมสมัยใหม่” ขึนใน
ลกัษณะตา่งๆ ทงัสว่นทีเหมือนเดมิและแตกตา่งจากเดมิ    
 สิงทีเปลียนแปลงอีกประการหนึงทีเอียม ทองดี (2548: 36) เสนอไว้ คือ บทบาทและ
หน้าทีของวฒันธรรม โดยแบง่ออก 2 ประการ คือ บทบาทของวฒันธรรมกบัหน้าทีของวฒันธรรม  
 

 4.1 บทบาทของวัฒนธรรม  
  บทบาทของวฒันธรรมทีเปลียนแปลงนนั แบง่ออกเป็น 3 ประการ คือ 1. บทบาท โดย
หลกัการทีวฒันธรรมต้องมีต่อสงัคมหรือมนุษย์ เป็นต้นว่า วฒันธรรมต้องมีบทบาททําให้มนุษย์เข้า 
ถึงความต้องการตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ เช่น บทบาทของวฒัน 
ธรรมพืนบ้านต้องเป็นเครืองมือให้คนในพืนบ้านนนัๆ เข้าถึงปัจจยัสีได้อย่างเพียงพอและยงัยืนได้ 
สิงเหล่านีเปลียนแปลงตลอดเวลา 2. บทบาทโดยความคาดหวงัคือ มนุษย์ย่อมมีสิทธิคาดหวังใน
วฒันธรรมของตนหรือวฒันธรรมนนัๆ วา่ จะสามารถชว่ยให้ตวัเองหรือสงัคมอยู่รอดปลอดภยัได้ดีที 
สดุ เชน่ คนในสงัคมปัจจบุนัคาดหวงัวา่บทบาทของวฒันธรรมวิทยาศาสตร์ หรือวฒันธรรมการแพทย์
สมยัใหม่ จะช่วยรักษาโรคภยัไข้เจ็บทกุอย่างได้อย่างเด็ดขาด  จะช่วยยืดอายมุนษุย์ให้ยืนยาวมาก
ขนึ หรือบุคคลบางกลุ่มอาจจะคาดหวงัว่าการแพทย์สมยัใหม่จะรักษาโรคร้ายแรงได้ หรือบางกรณี
คนบางกลุม่อาจจะคาดหวงัวา่ “เป็นไปไมไ่ด้” หรือ ไม่สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการต่างๆ ของ
มนุษย์ได้ เป็นต้น ความคาดหวังของมนุษย์มีการเปลียนแปลงตามเหตุปัจจยัตลอดเวลา  และ 3. 
บทบาททีเป็นจริง หมายถึง บทบาทของวัฒนธรรมนนัๆ  ทีเกิดขึนเป็นจริง ซึงบทบาททีเป็นจริงนี
บางอย่างอาจจะเป็นไปตามหลกัการ บางอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามหลกัการ แตเ่ป็นไปตามความ
คาดหวังซึงอาจจะสูงกว่าหรือตํากว่าหลักการก็ได้ ทังนีขึนอยู่กับปัจจัยและเงือนไขต่างๆ  ด้วย 
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บทบาทเหล่านี เปลียนไปตามยคุสมยั ดงัจะเห็นได้ว่า ปัจจุบนับทบาทของวฒันธรรมมีความสําคญั
ยิงในทางการท่องเทียวและเป็นปัจจยัสร้างพลงัขบัเคลือนการพฒันาทางเศรษฐกิจที สําคญั ซึงใน
ประเดน็นี มีสว่นสําคญัในการอธิบายการแสดงบทบาททนุวฒัน ธรรมของชมุชนหรือกลุ่มชาติพนัธุ์
ได้อยา่งชดัเจน 

  ส่วน “หน้าทีของวัฒนธรรม” ทีเปลียนแปลงนัน ได้แก่หน้าทีทีเป็นเครืองมือให้
มนษุย์ใช้เข้าถึงสิงตา่งๆ ทีมนษุย์ต้องการหรือจําเป็น ซึงความต้องการของมนษุย์นนัมีอยู่อย่างน้อย 
5 ประการ คือ 1. ความต้องการปัจจยัสี 2. ความต้องการความปลอดภัย ความเข้มแข็ง 3. ความต้อง 
การความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคี 4. ความต้องการชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี และ 5. ความต้อง 
การสนัตสิขุ ความสงบ ความสขุ นิพพาน  
  โดยการทําหน้าทีของวฒันธรรมเพือให้มนษุย์เข้าถึงความต้องการนนั  แบง่ออกได้ 
2ลกัษณะ คือ 1. หน้าทีโดยสว่นรวม หมายถึง การพิจารณาการทําหน้าทีของวฒันธรรมโดยภาพ รวม
ว่าสามารถทําให้มนุษย์บรรลวุตัถุประสงค์ ทงัเชิงกระบวนการและเชิงเป้าหมายได้หรือไม่ เช่น หน้าที
ของวฒันธรรมพืนบ้านของชุมชนใดชุมชนหนึงสามารถทําให้สมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงความ
เป็นคนดีและคนเก่งได้หรือไม ่หาก “ได้” ถือวา่ยงัทําหน้า ทีได้ดีอยู่ หาก “ไม่ได้” ต้องดวู่ามีปัญหาเกิด 
ขนึตรงไหน อย่างนีถือว่าเป็นการมองหน้าทีโดยส่วนรวมของวฒันธรรม และ 2. หน้าทีโดยแยกส่วน 
เป็นการมองหน้าทีของวฒันธรรมตามองค์ประกอบคือ หน้าทีของภูมิปัญญา หน้าทีของเงือนไขหรือ
แรงจงูใจ หน้าทีของแบบแผนพฤตกิรรม หน้าทีของผลผลิต และหน้าทีของผล ลพัธ์ โดยพิจารณาว่า
องค์ประกอบแต่ละประการทําหน้าทีของตนได้ดีอยู่หรือไม่  หมายถึง สามารถสนองตอบต่อความ
ต้องการตา่งๆ ของบุคคล และสงัคม หรือชมุชน (ดงักล่าวข้างต้น) ได้หรือไม่ ซึงเป็นการมองลงไปทีทุน
วฒันธรรมของสงัคมนนัๆ วา่ยงัมีพลงัในการรับใช้สงัคมนนัๆ ในลกัษณะอยา่งไร  
  สิงทีเปลียนแปลงในทางวฒันธรรมดงักล่าวนี สรุปได้ 3 ประการ คือ 1. สาระหรือ
เนือ ตวัของวฒันธรรม หมายถึง สิงทีเป็นองค์ประกอบตา่งๆ ของวฒันธรรม 2. บทบาทของวฒันธรรม 
หมายถึง บทบาทโดยหลักการ บทบาทโดยความคาดหวัง และบทบาทโดยความเป็นจริง  และ 
3. หน้าทีของวฒันธรรม หมายถึง หน้าทีโดยรวมตามวตัถุประสงค์ของวฒันธรรมทงัเชิงกระบวน  

การและเป้าหมาย และหน้าทีโดยองค์ประกอบดงักลา่วข้างต้น เมือสิงเหล่านีเปลียนแปลง ลกัษณะ
ความเป็นทนุวฒันธรรมนนัๆ ยอ่มเปลียนแปลงด้วย  
  การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมในลกัษณะดงักล่าวนีส่งผลตอ่ทนุวฒัน  ธรรมทกุ
ด้าน ทงันีเพราะความหมายของการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมข้างต้น ทําให้สรุปได้ว่า วฒันธรรม
เป็นเหต ุหรือสาเหตใุห้เกิดผล คือ ทนุวฒันธรรม ทงัในเชิงคณุคา่และมลูคา่ว่า มีลกัษณะเป็นอย่างไร
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และเมือเหตเุปลียนไป ผลก็ต้องเปลียนตาม ดงันนั การจะรู้ว่าทนุวฒันธรรมในสงัคมนนัๆ มีลกัษณะ
เป็นอยา่งไร ทําไมต้องเป็นอยา่งนนั และถ้าจะเสริมสร้างหรือนํามาใช้ต้องทําอย่างไร จําเป็นอย่างยิงที
จะต้องพิจารณาการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมร่วมด้วย 

 

 4.2 ลักษณะและสาเหตุหรือเงอืนไขปัจจัยในการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม  

  ดงักล่าวข้างต้น ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้หลายท่าน เป็นต้นว่า ณรงค์ เส็งประชา 
(2539: 103-105) กล่าวไว้ว่า ลกัษณะและสาเหตกุารเปลียนแปลงทางวฒันธรรมมาจากปัจจยัหลาย
ด้าน ทงันีสามารถนําเอากรอบแนวคดิตา่งๆ มาอธิบายได้ เชน่ 

  1. ลกัษณะการเปลียนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป สาเหตมุาจากการสงัสม เพิมพนู
ทีละเล็กทีละน้อย จากลกัษณะเรียบง่ายสู่ความสลบัซบัซ้อน และมีการปรับปรุง เปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตามหลกัการของทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary Theory) ที Herbert Spencer กล่าว
ไว้ ทงัเพือความอยูร่อดและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

  2. ลกัษณะการเปลียนแปลงเพือให้เกิดความสมดลุบนพืนฐานเรืองตา่งๆ ทงัโครง 
สร้าง ระบบ และกลไกทีทํางานอยู่ในสังคม สาเหตุมาจากการป้องกันไม่ให้เกิดความล้าหลังทาง
วฒันธรรม สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสมดลุ บนพืนฐานของโครงสร้างหน้าที หากการเปลียนแปลง
เกิดขนึทีใดก็จะกระทบกบัทีอืน หากไมป่รับเปลียนก็จะเกิดปัญหาได้ 

  3. ลกัษณะการเปลียนแปลงเพือลดความขดัแย้งและปัญหาสงัคม สาเหตมุาจาก
การจดัระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจทีทําให้เกิดการปรับปรุงวฒันธรรมทีก่อให้เกิดความเท่าเทียมใน
ผล ประโยชน์มากขนึ  
  4. ลักษณะการเปลียนแปลงทีเป็นไปตามภาวะธรรมชาติ สาเหตุมาจากกฏธรรม 

ชาตทีิอยูเ่หนือสิงนนั เชน่ เมือมีเกิดขนึแล้วต้องมีการเปลียนแปลงและมีการเสือมสลายลงในทีสดุ 

  ลกัษณะและสาเหตกุารเปลียนแปลงดงักลา่วนี มีความผกูพนักบัทนุทางวฒันธรรม
ทกุองค์ประกอบ ทุกประเภท เพราะวฒันธรรมเปลียนแปลงครอบคลมุทกุด้าน หากตวัวฒันธรรมที
เป็นบอ่เกิดทนุวฒันธรรมมีความเข้มแข็ง ทนุวฒันธรรมในสว่นนนัก็จะมีพลงัตามไปด้วย 

  การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร เป็นไปตามแนวคิดไหนนัน 
เอียม ทองดี (2548: 37) กลา่วไว้วา่ ขนึอยูก่บัเหตปัุจจยัตา่งๆ ดงันี 

  1. ปัจจัยพืนฐาน ได้แก่ ประชากรมนุษย์  ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ประชากรนนัๆ ทีซึงมีความผูกพนัเป็นเหตเุป็นผลกันและกัน กล่าวคือ ปัจจยัพืนฐานแต่ละประการ
ย่อมมีคุณลักษณะพืนฐานกําหนดไว้ เป็นต้นว่า ขณะทีประชากรมนุษย์เพิมขึนตลอดเวลา  แต่
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ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่เท่าเดิม ดงันนั มนษุย์จึงต้องปรับเปลียนวฒันธรรมให้มีศกัยภาพสงูขนึเพือ
นําทรัพยากรธรรมชาตมิาใช้ให้เพียงพอตอ่ความต้องการ วฒันธรรมจงึต้องเปลียนแปลงไป   
  2. ปัจจยัทวัไป เป็นต้นว่า ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา ลกัษณะ
ทางการเมืองการปกครอง และลักษณะทางศาสนา สิงเหล่านีมีธรรมชาติทีเปลียนแปลงไปตลอด 

เวลาด้วย เป็นเหตใุห้วิถีชีวิตวฒันธรรมและสิงทีเกียวข้องเปลียนไปด้วย  
  สาเหตกุารเปลียนแปลงทางวฒันธรรมดงักล่าวนีสอดคล้องกับทีคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารรายวิชาวฒันธรรมไทย มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (2551: 88) ได้กลา่วไว้วา่  
  1. เกิดจาการทํานบุํารุงส่งเสริมวฒันธรรม เพือปรุงแตง่วฒันธรรมของตนให้เจริญ
งอกงาม มีการคดิค้นวฒันธรรมใหม ่ปรับปรุง ดดัแปลงวฒันธรรมเดมิให้เหมาะสมกบัสงัคมปัจจบุนั  
  2. เกิดจากการเปลียนแปลงของธรรมชาติ อนัได้แก่ สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึงเปลียน 

แปลงอยู่เสมอๆ เช่น คุณภาพดินเสือม นําท่วม เกิดพายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ กระตุ้นให้มนุษย์ประดิษฐ์
คดิค้นสิงใหมข่นึ หรือปรับเครืองมือเครืองใช้ให้สามารถรองรับความจําเป็นหรือความต้องการได้ 

  3. เกิดจากความต้องการของมนุษย์ โดยเหตุทีมนุษย์มีปัญญาสูง มีความนึกคิด
กว้างขวาง เมือมีความคิด มีความรู้เพิมขึนจึงต้องการตอบสนองสิงทีคิดนนัให้มีความเพิมขึนเป็น
เหตใุห้วฒันธรรมเปลียนไป 

  4. เกิดจากการเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทางสงัคม เช่น จํานวนประชากรมากขนึ 
เกิดความขัดแย้งระหว่างชนชนัมากขึน  จึงต้องมีระเบียบแบบแผนมากขึน เป็นเหตุให้วัฒนธรรม
เปลียน แปลง 
  5. เกิดจากการแลกเปลียน หยิบยืมทางวฒันธรรมทีมาจากการติดตอ่สือสารระหว่าง
กนั ยิงมีการคมนาคมสะดวกมากขนึ วฒันธรรมก็ยิงเปลียนแปลงจากการยิบยืมมากขนึด้วย 

  6. เกิดจากการพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีสงัคมประดิษฐ์คิดค้นขนึ  หรือ
รับมาจากสงัคมอืนๆ ทําให้ทศันคตขิองคนเปลียนแปลงไปด้วย  
  7. เกิดจากความประสงค์ของผู้ มีอํานาจในสงัคม เช่น การเปลียนแปลงวฒันธรรม
การแตง่กาย วฒันธรรมทางการเมืองการปกครอง วฒันธรรมการประกอบอาชีพ เป็นต้น  
  8. เกิดจากการมองเห็นผลประโยชน์และความจําเป็นในสิงนนัๆ ทําให้ผู้คนรับเอา 
วฒัน ธรรมใหมเ่ข้ามาใช้หรือเพราะวิถีชีวิตแบบเดิมไม่สามารถสนองตอบตอ่ความต้องการได้ จึงต้อง
คดิค้นใหม ่ 
  เหล่านีคือ สาเหตกุารเปลียนแปลงทางวฒันธรรมทีเกียวพนัโดยตรงกับทุนวฒัน 

ธรรมของชมุชน หรือสงัคม หรือกลุ่มชาติพนัธุ์นนัๆ และเป็นเหตใุห้ทนุเดิมหายไปอย่างรวดเร็ว และ
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ต้องสร้างทนุใหมม่าทดแทนมากขนึ ซึงส่งผลกระทบตอ่วิถีชีวิตและความสขุของชมุชนโดยตรง ทงันี
เพราะการเปลียนแปลงดงักล่าวนีเกิดขนึเป็นกระบวนการ ดงัทีเอียม ทองดี (2548: 37) ได้กล่าวไว้ว่า 

กระบวนการการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมในสงัคมตา่งๆ เริมจาก 1. การสร้างความรู้หรือการได้มา
ซึงความรู้ 2. การสร้างทักษะ 3. การสร้างค่านิยมหรือทัศนคติ 4. ความคิดสร้างสรรค์ 5. การวิพากษ์ 

วิจารณ์ และ 6. ความกล้าหาญทางจริยธรรม โดยแตล่ะขนัตอนมีลกัษณะโดยสงัเขปดงันี 

  1. การสร้างความรู้หรือการได้มาซึงความรู้เพือการเปลียนแปลงสังคม โดย 

ทวัไปจะได้ความรู้มาจากแหล่งต่างๆ ด้วยวิธีการหลายอย่าง ซึงในกระบวนการเปลียนแปลงทีเกิด 
ขึนทัวไป ความรู้ทีได้มามักมาจากแหล่งต่างๆ  ดังนี การค้นพบ (Discovery) การประดิษฐ์คิดค้น 

(Invention) การแพร่กระจาย (Diffusion) และการดดัแปลง (Alternation) เหล่านีคือ ทีมาของความรู้
หรือกระบวนการสร้างความรู้ ให้เป็นพืนฐานแรกสดุในกระบวนการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม (และ
การเปลียนแปลงด้านอืนๆ) 

  2. การสร้างทักษะเพือการเปลียนแปลง สงัคมได้ความรู้มาแล้วใช่ว่าจะก่อให้ 

เกิดการเปลียนแปลงขนึทนัทีทนัใด การเปลียนแปลงจะเกิดขนึไม่ได้ตราบใดทียงัไม่เกิดทกัษะหรือ
สงัคมยงัไม่มีทกัษะในการนําความรู้เหล่านนัมาใช้ประโยชน์นนั หมายถึงว่า สงัคมจะต้องนําความรู้
เหล่านันมาใช้ ฝึกฝนให้เกิดทักษะก่อน จึงจะเริมมีผลต่อการเปลียนแปลง  เช่น นักวิทยาศาสตร์ 
ท่านหนึงค้นพบกฏแรงโน้มถ่วงของโลกได้ แต่ต้องรอเป็นเวลานานกว่าความรู้ดงักล่าวจะมีผลต่อ
การเปลียนแปลงในสงัคม หรือมีนกัสงัเกตท่านหนึงสงัเกตเห็นว่าโลกมีลกัษณะกลม เพราะถ้าโลก
แบน เมือเรือแล่นเข้าหาฝังเราต้องเห็นเรือทงัลํา แต่การเห็นเฉพาะเสากระโดงเรือก่อนแล้วค่อยๆ  

เห็นสว่นอืนๆ นนั แสดงให้เห็นว่าโลกกลม ความรู้ดงักล่าวไม่ได้มีผลตอ่การปลียนแปลง  เพราะขาด
ทกัษะการเดินสํารวจ ต้องรอเวลาให้สงัคมคอ่ยๆ เรียนรู้แล้วสงัสมทกัษะให้มากขนึ  จึงมีผลตอ่การ
เปลียนแปลงได้ 

  3. การสร้างค่านิยมหรือทัศนคติเพือการเปลียนแปลง แม้สังคมจะมีทักษะใน
เรืองนนับ้างแล้วก็ตาม แต่การทีเรืองนนัๆ จะเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดการเปลียนแปลงขึนได้ สังคมนนั
ต้องมีคา่นิยม หรือทศันคติในทางทีดีต่อสิงนนัเสียก่อน นนัคือ เมือมีทกัษะแล้วทําอย่างไรให้ทกัษะ
เหล่านนัแพร่หลายไปในคนหมู่มาก หรือทําอย่างไรให้คนหมู่มากเห็นดีเห็นงามไปด้วย  ภารกิจ
สําคญัในชนันีคือ การสร้างคา่นิยมหรือทศันคติทีดีงามในสิงนนัๆ ให้เกิดแก่คนหมู่มาก ทํานองเดียวกบั
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการตา่งๆ ในปัจจบุนั ซึงมีอิทธิพลชีถกูชีผิดแก่สงัคมได้ หรือ
สร้างค่านิยมให้เกิดแก่สังคมได้ หากทําได้อย่างนีความรู้ทีผ่านการฝึกฝนทักษะมาอย่างดีแล้วก็จะ
แทรกซมึแพร่กระจายไปในวงกว้าง เริมเห็นการเปลียนแปลงทีชดัเจนเกิดขนึ  
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  4. ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลียนแปลง สิงทีเปลียนแปลงและแพร่กระจาย
ไปตามคา่นิยมและทศันคติของสงัคมนนั ยงัหาความยงัยืนไม่ได้หรือยงัไม่แน่นอน จําเป็นอย่างยิง
ทีจะต้องสร้างสรรค์หรือคิดสร้างสรรค์สิงนันๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานภาพของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของสงัคมนนัๆ จึงจะเกิดความยงัยืนได้  เช่น การผลิต
พนัธุ์ ข้าวชนิดใหม่ขึนมาแล้ว ส่งเสริมให้ชาวนานําไปปลูกจนเป็นทีนิยมแล้ว แต่ชาวนาจะปลูกข้าว
พันธุ์ใหม่ได้นานแค่ไหน  ขึนอยู่กับการสร้างสรรค์ให้ข้าวพันธุ์ใหม่นนัมีคุณสมบตัิเหมาะสมสอด 
คล้องกบัวิถีชีวิต และสภาพทางนิเวศน์วิทยาหรือสภาพทางภูมิศาสตร์ด้วย  เช่น ต้านทานโรค ราคา
ดี รสชาตดีิ ผลผลิตตอ่ไร่สงู เป็นต้น ให้เกิดขนึอยา่งคงเส้นคงวา 

  5. การวิพากษ์วิจารณ์เพือการเปลียนแปลง เป็นกระบวนการพิสจูน์ด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์เพือสร้างความเข้มแข็ง มนัคง ยงัยืนหรือความเหมาะสมให้เกิดแก่สิงทีเปลียนแปลง
มาแล้วนนั ขณะเดียวกนัจะได้กําจดั หรือปรับปรุงจดุอ่อนให้กลายเป็นจดุแข็ง  นําจดุแข็งมาเป็นจดุ
ขายเพือให้เกิดกระแสในสงัคม และเกิดการพฒันาให้ก้าวหน้ายิงขึน จนกระทงัมีประสิทธิภาพสูง
ทีสดุเทา่ทีจะกระทําได้ในสถานภาพนนัๆ เชน่ สามารถวิจยัและพฒันาสารให้พลงังานทดแทนนํามนั
เชือเพลิงได้ และพฒันาจนกระทงัมีความเหมาะสมต่อสงัคมไทยทุกด้านและเกิดเป็นผลงานของ
คนไทยขนึ 

  6. ความกล้าหาญทางจริยธรรมเพือการเปลียนแปลง คือ กล้าหาญทีจะนําผล 

ผลิตทีได้มารับใช้ชีวิตประจําวนัอย่างภูมิใจ ใช้ทดแทนสิงอืน จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ของตนเองหรือ
สงัคม เชน่ เมือเราผลิตก๊าซโซฮอลล์ได้แล้ว สงัคมไทยส่วนใหญ่ใช้ก๊าซโซฮอลล์แทนนํามนัเชือเพลิง  

คนไทยพอใจ ภูมิใจ และมีความรู้สึกเพียงพอหรือพอเพียงในผลทีเกิดจากการใช้ก๊าซดงักล่าวแทน
นํามนัเชือเพลิง นีคือ กระบวนการสดุท้ายของการเปลียนแปลง   

   กระบวนการเปลียนแปลงดงักลา่วข้างต้นนีเกิดขนึเป็นลําดบั หรือทีเรียกว่าเป็นกล
ยทุธ์ คือ ต้องเกิดขนัแรกก่อน แล้วจงึเกิดขนัทีสองและขนัตอ่ๆ ไปตามลําดบั ไม่สามารถเกิดสลบั กนั
ได้หรืออาจจะกลา่วอีกด้านหนึงว่า สงัคมต้องเปลียนผ่านขนัตอนตามลําดบั  เช่น ต้องมีความรู้ก่อน
จงึจะฝึกฝนทกัษะได้ ซงึความรู้อาจจะได้จากประสบการณ์หรือได้จากหนงัสือหรือชนัเรียนก็ได้ เป็น
ต้น นนัหมายถึงวา่ทนุทางวฒันธรรมก็จะเปลียนแปลง เพิมขนึ หรือลดลงตามด้วย  
            ภาวะการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมจะเกิดขนึ เป็นไปเร็วหรือช้าหรือคอ่ยเป็นคอ่ย
ไปนนั เอียม ทองดี (2548: 42) ได้กลา่วไว้วา่ขนึอยูก่บัทนุวฒันธรรมทีมีอยูใ่นสงัคมนนัๆ เป็นต้นวา่  

 1. ทุนวัฒนธรรมด้านความรู้ทีสังสมไว้ ถ้าต้นทนุความรู้ทีสงัคมนนัสงัสมไว้มี
อยู่มาก จะทําให้เป็นพืนฐานในการประดิษฐ์คิดค้นได้มาก  เพราะการประดิษฐ์คือ  การเอาองค์ 
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ประกอบตา่งๆ ทีมีอยู่แล้วมารวมกนัในรูปใหม่ ก่อให้เกิดสิงใหม่ขนึ เมือมีส่วนประกอบมากก็จะยิง
มีรูปแบบในการเอามารวมกันเป็นสิงใหม่ได้ง่าย กรณีอืนๆ เช่น เมือมีชุดความรู้ บทเรียนเกียวกับ
วิทยาศาสตร์ เชน่ คณุสมบตัขิองธาต ุโอกาสทีสงัคมจะได้เรียนรู้แล้วนําสิงเหล่านนัมาฝึกทกัษะเป็น
คา่นิยมจนสามารถสร้างสรรค์สิงใหม่ๆ  ขนึได้มากกวา่การไมมี่ทนุด้านนี  

 2. ทุนด้านศักยภาพและจํานวนประชากรในสังคม ยิงมีประชากรมากยิงมีการ
ประดิษฐ์คิดค้นได้มาก เพราะมีตวัเลือกทีเป็นผู้กระทําในสงัคมมาก อีกประการหนึง การมีประชากร
จํานวนมากจะเป็นปัจจยัผลกัดนัให้สงัคมต้องขวนขวายเพือให้เกิดการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม
ด้านใดด้านหนึงขึนในสงัคมอย่างรวดเร็ว  ไม่เช่นนนัประชากรจะมีปัญหามาก เช่น ปัญหาอาหาร ที
อยู่อาศยั ยารักษาโรคไม่เพียงพอ สงัคมต้องเปลียนแปลงวิถีการผลิตจากแบบพืนบ้านมาสู่ความ
เป็นสมยัใหม่ เพราะต้องเพิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขนึ  ต้องสร้างมูลค่าเพิมให้สูงขึน ด้วยวิธีการต่างๆ 
ให้เข้ามาแทนทีแบบเดมิให้ได้ หากไมส่ามารถคดิสร้างสรรค์เองได้ก็ต้องรับเอาเทคโนโลยีจากสงัคม
อืนมาใช้ เป็นต้น 

 3. ทุนด้านการติดต่อสือสารกับสังคมอืน ในกระบวนการเปลียนแปลงทาง
สงัคมนนั ยิงมีการติดต่อกบัสงัคมอืนมาก อตัราการเปลียนแปลงจะยิงสงูตาม  เพราะการหยิบยืม
ทางวัฒนธรรมจะเกิดมากขึน การคิดสร้างสรรค์อาจจะลดลง การหยิบยืมทางวัฒนธรรมหรือเปิด
โอกาสให้วฒันธรรมอืนๆ แพร่กระจายทางเทคโนโลยีเข้าสู่สงัคมได้มากขนึ เร็วขนึ เช่น ประเทศพม่ากับ
ประเทศไทยมีอัตราการติดต่อ สือสารกับสังคมอืนแตกต่างกัน อัตราการเปลียนแปลงทางวฒัน 
ธรรมทีเกิดขนึในปัจจบุนัจงึแตกตา่งกนั  

 4. ทุนด้านสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ดิน ลม ฟ้า อากาศ 

พืชพรรณ สตัว์ป่า แร่ธาต ุปลา ทิศทางกระแสนํา เป็นต้น หากสิงเหล่านีเปลียนแปลงไป  วฒันธรรม
จะปรับตวั เปลียนแปลงตาม เพราะสังคมต้องปรับตวัให้เข้ากับบริบทพืนฐาน  ดงันนั อัตราการ
เปลียนแปลงทางวฒันธรรมจะเร็วหรือช้าขนึอยูก่บัภาวะการเปลียนแปลงของสิงเหลา่นีด้วย 

 5. ทุนด้านทัศนคติต่อการเปลียนแปลง หมายถึง การทีคนในสงัคมเห็นด้วยมาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุด ในเรืองใดเรืองหนึง หรือการทีสังคมมีทัศนคติเป็นอย่างใด
อย่างหนึงต่อสิงทีเกิดขึนใหม่นนั จะเป็นตวักําหนดอตัราการเปลียนแปลงในเรืองนนัๆ ด้วยเหตุนี
สิงประดิษฐ์คิดค้นใหม่บางอย่างไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงทางวฒันธรรมากนักเพราะสงัคมมี
ทศันคตติอ่สิงนนัในทางทีไมเ่กือกลูมากนกั   

 การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมจะเร็วหรือช้าหรือจะเกิดขนึในลกัษณะใด  ขนึอยู่
กับทุนวัฒนธรรมด้านต่างๆ  ทีมีอยู่ในสังคมหรือชุมชน  ซึงวัฒนธรรมใดมีทุนสูงจะมีพลังชีนํา
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ลกัษณะการเปลียนแปลงให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึงได้ แนวคิดดงักล่าวนีเป็นประโยชน์อย่างยิง
ตอ่การพิจารณาทนุวฒันธรรมของชมุชนทีศกึษาครังนีวา่ เปลียนแปลงไปในลกัษณะอยา่งไร   

 ส่วนรูปแบบการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมทีเกิดขึนในสังคมนัน เอียม ทองดี 

(2548: 42-43) กลา่ววา่ มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนงึ ดงัตอ่ไปนี  
 1. แบบก้าวหน้า (Progress) หมายถึง เปลียนแปลงไปจากพืนฐานเดิมทีมีอยู่ให้

เจริญ ก้าวหน้าไปในทิศทางทีพงึปรารถนา จากความชอบน้อยสู่ความชอบมาก จากความพอใจน้อยสู่
ความพอใจมาก จากความไม่เพียงพอสู่ความเพียงพอ จากความดีน้อยสู่ความดีมาก และมากยิงๆ 
ขนึ บนพืนฐานเดิม รากฐานเดิมหรือทุนเดิมทีมีอยู่ เช่น ความก้าวหน้าทางการศึกษาของครอบ ครัว 
พอ่แมเ่รียนจบเพียงระดบัปริญญาตรี แตล่กูๆ สามารถเล่าเรียนจบชนัปริญญาเอก ก้าวหน้าไปจาก
เดมิ ทีเรียกวา่ “อภิชาตบตุร” ในพทุธศาสนา เป็นต้น 

  2. แบบวิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขนึแบบคอ่ย
เป็นคอ่ยไป อย่างมีระเบียบ จากความเรียบง่ายสู่ความซบัซ้อน จากตําสู่สงู จากความไม่มีอะไรสู่ความ 

มีปัจจยัมากมาย ผา่นกลไกการขบัเคลือนตามธรรมชาติ เช่น วิวฒันาการของพืชและสตัว์ จากสิงมีชีวิต
เซลล์เดียว สู่เซลล์ซ้อน ทีรวมตวักันขนึในเบืองต้น แล้วแบง่แยกไปในท่ามกลาง จนเป็นอาณาจกัรพืช 
อาณาจกัรสตัว์ แล้วก็นิยตัหิรือกําหนดไว้เป็นชนิด ประเภท รุ่นตา่งๆ ในทีสดุ 

  3. แบบพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการ
วางแผนแล้วดําเนินการตามแผนดงักล่าวไปสู่เป้าหมายทีกําหนดไว้ (change & planning) ซึงการ
เปลียน แปลงในรูปแบบนีต้องดําเนินการไปตามแผนทีกําหนดไว้ เช่น วางแผนการศึกษาเพือสร้าง
ความรู้ ให้คนนําความรู้มาใช้พัฒนาหรือสร้างทักษะ พร้อมทงัเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที
เกือกูลต่อการเปลียนแปลงผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกหรือชุมชน  หรือสงัคมอย่างเท่าเทียมกัน 
ในลกัษณะร่วมคิด ตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบตัิการ ร่วมรับผล และร่วมประเมินผล ตวัอย่าง
หลกัการในการดําเนินงานของกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึงมีเป้าหมายมุ่งเปลียน 

แปลงในลกัษณะการพฒันา (Development) ให้เกิดแก่ชมุชนเป้าหมายในรูปแบบนี  
  4. แบบกระทําให้เป็นสมัยใหม่ (Modernization) หมายถึง การกระทําให้เกิด
ความเจริญรุ่งเรืองไปตามยคุตามสมยัตามอย่างประเทศทีเจริญแล้วโดยอาศยัมาตรฐานจากสงัคม
อืน เช่น การเปลียนแปลงการผลิตทางการเกษตรจากแบบพืนบ้าน เป็นแบบสมัยใหม่ โดยการ
นําเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต  จนกลายเป็นการทําการ 
เกษตรแบบสมยัใหม่ ใช้เครืองจกัรกลทางการเกษตรเป็นหลกั  ใช้สารเคมี ปุ๋ ยเคมี เป็นหลกัในการ
บํารุง ดแูลรักษาพืช ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาปรับปรุงและคดัเลือกพนัธุ์ เป็นต้น  เช่นทีเกิดขึน
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ในแวดวงการพฒันาสายพนัธ์ุข้าวของประเทศไทย จนปัจจุบนัข้าวพืนเมืองสญูพนัธ์ุไปหมดเหลือ
แตพ่นัธุ์ข้าว กข. เทา่นนั 

  5. แบบปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การเปลียนแปลงอย่างฉับพลนั โดยอาศยั
อํานาจใดอํานาจหนึงเข้ามารือโครงสร้าง บทบาท หน้าทีเดิม หรือรูปแบบเดิม เนือหาสาระเดิม แล้ว
นําเอาสิงใหม่มาแทนที ในลกัษณะบงัคบั ฉับพลนั ทนัทีทนัใด โดยคณะบคุคล กลุ่มบคุคลหรือฝงูชน 
เช่น การเปลียนแปลงวฒันธรรมทางการเมืองการปกครองทีเกิดขึนในประเทศไทยในสมยั 14 
ตลุาคม 2516 และ 16 ตลุาคม 2519 หรือเมือพฤษภาทมิฬ 2535 เป็นต้น ซึงก่อให้เกิดการเปลียน 

แปลงในวงกว้าง และมีผลกระทบตอ่เนืองมาถึงปัจจบุนั 

  การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมทีเกิดขนึ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ย่อมทําให้สงัคม
ก้าวไปจากลักษณะเดิม อาจจะเกิดความทันสมัย เกิดการพัฒนากว่าเดิมหรือไม่ก็ได้  และจะเกิด
ผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิม เช่น ภูมิปัญญา แบบแผนพฤติกรรม  รวมทังทรัพยากรและ
สิงแวดล้อมในลกัษณะใดลกัษณะหนงึ อยา่งทีสมศกัด ิศรีสนัตสิขุ (2536) ได้กลา่วถึงผลกระทบไว้วา่  
  1. สังคมก้าวไปสู่ความทันสมัย หมายถึง มีความเจริญก้าวหน้าด้านตา่งๆ มาก
ขนึกวา่เดมิ เชน่ เปลียนจากเทคโนโลยีพืนบ้านไปใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ สามารถเพิมผลผลิต ทงัใน
เชิงคณุภาพและปริมาณได้เพียงพอตอ่ความต้องการของสงัคมอย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวไปสู่
ความเป็นสงัคมทีมีความเจริญทดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 

  2. สังคมเกิดการพัฒนา หมายถึง เกิดกระบวนการทีทําให้ประชากรสามารถเพิม
ศกัยภาพ ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ สงัคม  วฒันธรรมได้มากขนึ จนเพียงพอตอ่ความต้องการ
ในการครองชีพ และทําให้ความเป็นอยู่และคณุภาพชีวิตของประชากรดีขนึ เจริญก้าวหน้าตอ่ไป
ตามกรอบการพฒันาทีกําหนดไว้  
  3. เกิดผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิม หมายถึง อาจจะทําให้วฒันธรรมเดิม
สูญสลายไป เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้าน การแพทย์พืนบ้าน ผ้าพืนบ้าน พันธุกรรมพืนบ้าน ฯลฯ หรือที
เรียกว่าต้นทุนเดิมสูญหายไป นําไปสู่การสูญเสียเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึงระยะยาวอาจจะมีผล 
อความเข้มแข็งและความยงัยืนทางสงัคมด้วย หรืออาจะทําให้วฒันธรรมเดิมต้องปรับตวัเปลียนแปลง
เพือความอยูร่อด เชน่ การคดินําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตยาแผนโบราณ เป็นต้น  
  4. มีผลต่อระบบภูมิปัญญา หมายความว่า การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ อาจจะ
ตอ่ยอดภูมิปัญญาเดิมบางประการให้ทนัสมยัขนึ แตข่ณะเดียวกนัก็ทําลายบางประการให้สญูหายไป
ด้วย เชน่ ความคดิ จินตนาการ ความรู้พืนบ้าน คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถ ความฉลาดไหวพริบ 
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ความเชือ เป็นต้น อาจจะทําให้ส่วนหนึงหรือส่วนใหญ่สูญหายไป  และอาจจะทําให้ส่วนหนึงก้าว 

หน้าไป ทงันีขนึอยูก่บัปัจจยั 2 ประการดงักลา่วข้างต้น 

  5. มีผลต่อทรัพยากรและสิงแวดล้อม หมายความว่า การเปลียนทางวฒันธรรม
ใดๆ ทีเกิดขนึ มกัมุ่งเป้าหมายไปทีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมมาสนองตอบต่อ
ความต้องการของมนษุย์ให้เพียงพอต่อความต้องการ (ตามความต้องการทงั 5 ประการทีกล่าวไว้
ข้างต้น) ขณะทีสิงเหลา่นีมีอยูอ่ยา่งจํากดั ผลทีเกิดขนึสว่นใหญ่จงึทําให้ปริมาณของสิงเหล่านีลดลง
ทงัปริมาณของพืนทีและปริมาณของชนิดหรือประเภท ส่วนคณุภาพนนัยงัไม่เป็นทีแน่ใจว่าจะเพิม  

ขึนหรือไม่ ผลอีกด้านหนึงคือ การเข้าไปกดดนัให้สิงเหล่านีต้องแบกภาระมากขึน เช่น  พืนทีร้อย
ตารางวา แตเ่ดมิรับภาระให้เป็นทีอยู่อาศยัของคนเพียง 3–5 คน แตปั่จจบุนัต้องรับผิดชอบคน มาก 

กว่า 100 คน (ในบางกรณี) เช่น พืนทีสร้างทีอยู่อาศยัในชุมชนมหานครหลายแห่งในโลกนี สร้าง
อาคารสงูให้คนอยู่อาศยัได้นบัร้อย ปล่อยให้ธรรมชาติคือ พืนดินรับภาระมากขนึ ทําให้มีผลตอ่เนือง
ในทางทีเสียหายมากขนึด้วย  
  โดยสรุป แนวคิดการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ทงัรูปแบบการเปลียนแปลงและ 
ผลของการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม เป็นแนวคดิทีสามารถนํามาวิเคราะห์ลกัษณะการเปลียนแปลง
ของทนุวฒันธรรมในชมุชนทีศกึษาได้ เพราะจะเป็นแนวทางในการจําแนกคณุลกัษณะการเปลียนแปลง
ทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน และผลของการเปลียนแปลงทีเกิดขนึได้อยา่งชดัเจน   

   
5. แนวคิดเกียวกับการพัฒนา 
 การพัฒนา โดยทัวไปหมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนเป็นไปทิศทางทีดีกว่าเดิม  
ทําให้ประชาชนหรือชมุชนมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ และมีความเจริญก้าวหน้าด้านตา่งๆ โดยการเปลียน 

แปลงทีเรียกวา่ “พฒันา” ต้องมีการวางแผนทีครอบคลมุด้านตา่งๆ ไว้ล่วงหน้า ดงันิยาม “การพฒันา” 
ทีพระเทพเวที (2532: 26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างสรรค์ ปรับปรุง ตดัแตง่ เติมตอ่ ให้สิงทีได้
สงัสมมานนัเจริญงอกงามสืบไป พดูอีกนยัหนงึวา่ “เป็นการสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้า ทําให้เกิด
มีสิงใหม่ๆ  เพิมพนู กลมกลืนเข้าในกระแสธารแหง่ความเจริญทีได้สงัสมกนัมา ให้งอกงามสืบตอ่ไป”  
 “การพฒันา” มีความเกียวข้องสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของบคุคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน 

และสังคม ทีแสดงออกให้เป็นเครืองชีวดัในการประเมินผล เป็นต้นว่า การเปลียนแปลงการเจริญ 
เติบโต ความก้าวหน้า วิวฒันาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ การประดิษฐ์ ความทนัสมัย เป็นต้น ดงัที
สนธยา พลศรี (2533: 9) ได้อธิบายความเหมือน ความตา่งของพฤติกรรมดงักล่าวไว้ว่า การพฒันา
ตา่งจากการเปลียนแปลงตรงทีการเปลียนแปลงไมเ่ฉพาะเจาะจง เกิดขนึทวัไปได้ ทงัด้านดีและไม่ดี
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ก็ได้ แต่การพฒันาหมายถึง  ด้านดีและเฉพาะเจาะจง ส่วนการเจริญเติบโต หมายถึง การเปลียน 
แปลงอย่างช้าๆ ทีเป็นการเกิดขึน เป็นไปตามธรรมชาติ แต่การพฒันาเกิดขนึ เจริญเติบโต เป็นไป
อย่างมีทิศทาง มีระบบ มีชนิด ขอบเขต และควบคมุการเจริญเติบโตได้ กล่าวอีกทางว่าเป็นการ
เจริญเติบโตอย่างมีแผน และปฏิบตัิการตามแผนทีวางไว้โดยการชีนําและกระตุ้น การพฒันาจึงมี
วตัถปุระสงค์ มีโครงการ มีกระบวนการ และมีเป้าหมาย ส่วนความก้าวหน้าเป็นการบอกทิศทางการ
พฒันาว่า เปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน และตา่งจากคําว่า วิวฒันาการ ซึงหมายถึง การเปลียน 
แปลงทีเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่วนการปฏิรูปนนัเป็นการเปลียนแปลงรูป 
แบบหรือวิธีการปฏิบตัิในเรืองใดเรืองหนึงจากทีเคยปฏิบตัิมาให้เป็นแบบอืนทีต้องการ  ทํานอง
เดียวกบัการปฏิวตัทีิเปลียนแปลงเรืองสําคญัทีเกิดขนึอยา่งรวดเร็วชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลงัมือ ซึง
แตกตา่งจากการพฒันาทีต้องมีการวางแผนและดําเนินการตามแผน ตามระยะเวลาทีกําหนด ส่วน
การประดิษฐ์คิดค้น เป็นการคิดค้น ริเริมทําสิงแปลกใหม่ขึนแล้วนํามาใช้ในสงัคม  ซึงจะดําเนินการ
เป็นแผนและเป้าหมายหรือไม่ก็ได้ ส่วนความทนัสมยัทีหมายถึง การเปลียนแปลงสิงตา่งๆ ทีล้าหลงั 

โบราณ ให้เหมือนกบัสิงเดียวกนัในประเทศทีเจริญแล้ว  
 ความแตกตา่งของคําว่า พฒันากับคําอืนๆ ดงักล่าวนี จะเห็นว่าการพฒันามีความ 
หมายทีครอบคลมุ กว้างขวาง ดงันนั คํานีจงึถกูนําไปใช้ในบริบทตา่งๆ มากมาย แม้แตก่ารศกึษาทนุ
วฒันธรรมครังนี ก็หวงัเป็นอย่างยิงว่า  ผลการศึกษาจะมีส่วนในการพฒันาชุมชนในพืนทีวิจยัให้
เปลียนไปตามนิยามด้วย  
 นอกจากนี ยงัมีนกัวิชาการอีกหลายท่านทีให้ความหมายของ  คําว่า “การพฒันา” ไว้ 

เป็นต้นว่า ฑิตยา สวุรรณชฎ (อ้างในสญัญา สญัญาวิวฒัน์, 2550: 2) กล่าวว่า การพฒันาหมายถึง 
กระบวนการทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงไปสู่เป้าหมายทีตงัไว้แล้ว การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ 

ภาพ เพือให้เกิดการเปลียนแปลงในอตัราทีกําหนดไว้ ซึงการเปลียนแปลงนนัเป็นเรืองของความ 

สมัพนัธ์ทางสงัคมในความหมายกว้าง รวมเอาเรืองของเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมเข้าไว้ด้วยกนั 

 สญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2547: 149) กล่าวถึง “การพฒันา” ไว้ว่า เป็นการเปลียนแปลงที
วางแผนกําหนดทิศทางไว้ล่วงหน้า หมายความว่า การพฒันาเป็นการจงใจ ก่อให้เกิดการเปลียน 

แปลงขนึในสิงใดสิงหนึง หรือชมุชนใดชมุชนหนึง โดยกําหนดทิศทางของการเปลียนแปลงหรือเป้า 

หมายของการเปลียนแปลงไว้ล่วงหน้า และมีแผนดําเนินการเป็นขนัตอน ประกอบด้วยรายละเอียด 
เช่น จะเปลียนแปลงอะไร ทําไมต้องเปลียนแปลง เปลียนทีไหน ใครเป็นคนเปลียน ใครถูกเปลียน 
และเปลียนอย่างไร หรือวิธีการเปลียนแปลง เป็นต้น สอดคล้องกับทีเกศินี จุฑาวิจิตร (2540: 21) 
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กล่าวว่า การพฒันา หมายถึง การเปลียนแปลงอย่างมีแผน มีวตัถปุระสงค์ และทิศทางทีชดัเจน อนั
นําไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพชีวิตและคณุภาพสงัคม 

 ส่วนการพฒันาในทางพุทธศาสนา  หมายถึง การพัฒนาคนให้มีความสุข มีสภาพแวด 

ล้อมทีเหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี มีลกัษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทาง 
ด้านการวางแผนคือ เป็นเรืองของมนษุย์เท่านนั แตกตา่งกนัเพียงการวางแผนให้ความสําคัญทีวิธี 
การดําเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้นผลทีเกิดขึนคือ ความสุขของมนุษย์เท่านนั (สนธยา พลศรี, 
2547: 4) 
  โดยสรุป ความหมายของ “การพฒันา” จึงเป็นการเปลียนแปลงทีมีการวางแผนไว้ล่วง 
หน้า โดยในแผนจะกําหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา แผนการดําเนินงาน และกระบวนการ 
รวมทงัปัจจยัตา่งๆ ไว้อย่างชดัเจน มีเป้าหมายเพือให้เข้าถึงสิงทีดีกว่าเดิมหรือสามารถสนอง ตอบ
ตอ่ความต้องการได้ดีกวา่ทีเป็นอยูเ่ดมิ  
 ลกัษณะอย่างไรจึงจะเรียกว่า “พฒันา” ตามความหมายดงักล่าวข้างต้น สนธยา พลศรี 
(2547: 5-7) ได้อธิบายไว้ว่า การพฒันาหรือการเปลียนแปลงทีเรียกว่า พฒันา ต้องมีลกัษณะต่างๆ 
เป็นอยา่งนี คือ 

 1. เป็นการเปลียนแปลงด้านต่างๆ เช่น คณุภาพ ปริมาณ และสิงแวดล้อมของสิงใดสิง
หนึงให้ดีขนึ หรือให้มีความเหมาะสม เป็นการเปลียนแปลงอย่างรอบด้าน ไม่ใช่เปลียนแปลงด้านใด
ด้านหนงึ อาจเรียกวา่ต้องเป็นการเปลียนแปลงทงัระบบ 

 2. เป็นกระบวนการ (Process) คือ เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขนึตามลําดบัขนัตอนและ
อย่างต่อเนือง โดยแต่ละขนัตอนมีความเกียวข้องสมัพนัธ์กันเป็นลําดบั ไม่สามารถข้ามขนัตอนใด
ขนัตอนหนงึได้ 

 3. เป็นพลวตั (Dynamic) คือ เป็นการเปลียนแปลงทีเกิดขนึตลอดเวลา ไม่หยดุนิง แต่
การเปลียนแปลงทีเกิดขนึจะเป็นแบบรวดเร็วหรือช้าๆ ปริมาณมากหรือน้อยก็ได้ 
 4. เป็นแผนและโครงการ คือ เกิดขนึจากการเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะเปลียนแปลง
ใคร ด้านใด ด้วยวิธีการใด เมือใด ใช้งบประมาณเท่าไร ใครรับผิดชอบ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นการเปลียน 
แปลงทีเกิดชนึโดยไมมี่การเตรียมการไว้ลว่งหน้า 

 5. เป็นวิธีการ การพฒันาเป็นมรรควิธี หรือกลวิธีทีนํามาใช้ให้เกิดการเปลียนแปลงตาม
เป้าหมายทีกําหนดไว้ เชน่ การพฒันาสงัคม การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง การพฒันาเศรษฐกิจ 
การพฒันาชมุชน ตา่งก็เป็นวิธีการพฒันาแบบหนงึทีมีลกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง 
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 6. เป็นปฏิบตัิการ คือ เป็นสิงทีเกิดขนึจริง ไม่เป็นเพียงแนวความคิดหรือเป็นเพียงราย 
ละเอียดของแผนและโครงการเท่านนั เพราะการพฒันาเป็นวิธีการทีต้องนํามาใช้ปฏิบตัิจริง  จึงจะ
เกิดผลตามทีต้องการ 
 7. เป็นสิงทีเกิดขึนจากการกระทําของมนุษย์  เพือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็นสตัว์โลกประเภทเดียวทีสามารถจัดทําแผนโครงการ และคิดค้นวิธีการพฒันาตนเองและสิง
ต่างๆ ได้ การเปลียนแปลงใดก็ตามถ้าไม่ได้เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้ว จะไม่ใช่การพฒันา 
แม้วา่จะมีลกัษณะอืนๆ เหมือนกบัการพฒันาก็ตาม 

 8. เป็นผลทีเกิดขนึอย่างเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทําให้มนษุย์และสงัคมมีความสขุ เพราะ
การพฒันาเป็นสิงทีเกียวข้องกบัมนษุย์และการอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมของมนษุย์นนัเอง 

 9. เป็นเกณฑ์หรือเครืองชีวัด คือ สามารถบอกได้ว่าลักษณะทีเกิดขึนจากการเปลียน 

แปลงนนัเป็นการพฒันาหรือไม่ ซึงอาจดําเนินการได้หลายวิธี เช่น เปรียบเทียบกบัสภาพเดิมก่อน ที
จะเกิดการเปลียนแปลง กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชีวดัในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคณุภาพ 

ปริมาณ สิงแวดล้อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู้ ทีเกียวข้องว่ามีความเหมาะสมหรือพึง
พอใจหรือไมแ่ละระดบัใด เป็นต้น 

 10. สามารถเปลียนแปลงได้ การพฒันานอกจากจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงตอ่มนษุย์ 

สงัคม และสิงต่างๆ ทีเกียวข้องกับมนุษย์แล้ว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพฒันาเองก็สามารถ
เปลียนแปลงได้ เนืองจากมนษุย์และสงัคมเกิดการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทงัการเปลียนแปลงที
เกิดขนึเองตามธรรมชาติ และการเปลียนแปลงทีเป็นผลของการพฒันา  จึงมีความจําเป็นต้องปรับ 
ปรุง เปลียนแปลงกระบวนการพฒันาให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนด้วยวิธีการพฒันา
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

 การพฒันามีลกัษณะดงักล่าวนี เกิดขึนอย่างบูรณาการอยู่ในงานพฒันานนัๆ ลกัษณะ
ดงักล่าวจะปรากฏในงานทุกด้าน หากการเปลียนแปลงขาดลกัษณะใดลกัษณะหนึงไป จะไม่ใช่
การพฒันา เป็นเพียงการเปลียนแปลงในรูปแบบหนงึทีมีความหมายใกล้เคียงกบัการพฒันาเทา่นนั  
 
 5.1 ประเภทการพัฒนา  
  โดยทัวไป นักคิด นักวิชาการ ได้จัดแบ่งประเภทการพัฒนาในทางสังคมศาสตร์ 

ออกเป็น 4 ประเภท คือ การพฒันาสงัคม การพฒันาชนบท การพฒันาเมือง และการพฒันาเศรษฐกิจ 
ดงัทีสนธยา พลศรี (2547:  57) ได้จําแนกไว้ ดงันี 

  5.1.1 การพฒันาสงัคม เป็นกระบวนการเพิมประสิทธิภาพของระบบสงัคม โครง 
สร้างทางสงัคม สถาบนับริการ และนโยบายในอนัทีจะทําให้เกิดการเปลียนแปลงทีดีตอ่ระบบความ
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เป็นอยู่ ค่านิยม และกระจายโอกาสทีดีขึนของบุคคล เป็นกระบวนการทีจะยกฐานะความเป็นอยู่
ของคนในด้านการศึกษา การมีงานทํา ทีอยู่อาศยั สวสัดิการสงัคม ค่านิยม สุขภาพอนามยั การแสดง 
ออกทางวฒันธรรม การควบคมุสิงแวดล้อม เป็นต้น 

  5.1.2 การพฒันาชนบท เป็นยุทธศาสตร์ทีกําหนดขึนเพือทีจะปรับปรุงสภาพทาง
เศรษฐกิจ สงัคมของกลุ่มยากจนในชนบท ให้มีระดบัการผลิตและเพิมผลผลิตสงูขนึ  กระจายรายได้
และจดัสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม มีโอกาสทีจะได้รับบริการและการช่วยเหลืออย่าง
ทวัถึงและอยา่งเตม็ที  
  5.1.3 การพฒันาเมือง เป็นกระบวนการหรือวิธีการจดัการขนัพืนฐาน เพือตอบสนอง
ความต้องการของมนษุย์ในหลายรูปแบบให้บรรลเุป้าหมายในอนาคต โดยการปรับปรุงบริการขนัพืน 
ฐานทางเศรษฐกิจของเมือง การพฒันาบริการทางสังคม การพฒันาฐานเศรษฐกิจในการสร้างงาน 
และการพฒันาขีดความสามารถขององค์กรท้องถิน    
  5.1.4 การพฒันาเศรษฐกิจ เป็นการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยการเพิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและการบริการ ทงัภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

การเพิมรายได้รวมของประชากร การเพิมรายได้ตอ่หวั การกระจายรายได้อย่างเสมอภาค มีการจ้าง 
งานสูง อันเป็นการขยายระบบเศรษฐกิจให้มีการเจริญเติบโต สร้างความมังคังแก่ประเทศ และ
กระจายความมงัคงัสูป่ระชาชนอยา่งยตุธิรรม 

  โดยสรุปการจดัแบง่ประเภทการพฒันา อาศยักลุม่การพฒันาทีขนึอยู่กบัพืนทีและ
ประเดน็ จดุเน้นต้องการในการพฒันาเป็นเกณฑ์การแบง่ ซงึนอกจากการแบง่ในลกัษณะข้างต้นแล้ว 

ยงัสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทอืนได้อีก เช่น การพฒันาชมุชน การพฒันาเทคโนโลยี การพฒันา
วัฒนธรรม เป็นต้น ทังนีขึนอยู่กับความจําเป็นหรือความต้องการของผู้ กระทําการพัฒนานันๆ จะ
กําหนด 

 

 5.2 เป้าหมายของการพัฒนา  
  เป้าหมายของการพฒันา หมายถึง จดุหมายปลายทางทีแผนพฒันาหรือโครงการ
พฒันาในประเภทนนัๆ ต้องการเข้าถึง ซึงได้กําหนดไว้อย่างชดัเจนแล้วแต่เริมโครงการ  หลกัการ
กําหนดเป้าหมายการพฒันาแต่ละประเภทหรือแต่ละด้านแตกต่างกัน ดงัทีสญัญา สญัญาวิวฒัน์ 
(2550: 118) ได้กลา่วไว้วา่ เป้าหมายของการพฒันาสงัคมมีอยู่ 4 ด้าน คือ ความสขุ คนพฒันา ครอบ 

ครัว และชุมชนพฒันา และความใส่ใจในสิงแวดล้อม ส่วนเป้าหมายการพฒันาชมุชนครอบคลมุหลาย
ด้าน เป็นต้นว่า การเมือง เศรษฐกิจ การศกึษา สงัคม วฒันธรรม ครอบครัวและประชากร อนามยัและ
สาธารณสขุ นนัทนาการ ฯลฯ การพฒันาต้องการให้สิงตา่งๆ เหล่านีเปลียนแปลงไปในลกัษณะทีทํา



 
56 

คนให้มีความสามารถในการคิด การตดัสินใจ การกระทํา การรับผิดชอบร่วมกนัในการดําเนินกิจกรรม
เพือพฒันาตนเองและชุมชนส่วนรวม ทงันี สนธยา พลศรี (2547: 53-55) ได้กล่าวไว้โดยสรุปว่า 
แท้จริงแล้วเป้าหมายการพฒันาทุกประเภท มี  2 ประการ คือ การพฒันาคนให้มีความสขุ และการ
พฒันาชมุชนให้มีความเข้มแข็งพงึตนเองได้และมีความสขุ โดยสญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2550: 119) 
ได้อธิบายหลกัการพฒันาให้เข้าเป้าหมายไว้วา่ 

  5.2.1 การพฒันาคนให้มีความสุข เนืองจากคนมีความสําคญัต่อการพฒันาชุมชน
มาก เพราะคนเป็นศนูย์กลางของการพฒันา คนมีบทบาทในการพฒันาชมุชน ทงัเป็นผู้ ดําเนินงาน เป็น 
ผู้ได้รับผลทีเกิดขนึ และเป็นผู้ สืบทอดงานพฒันาไม่ให้สินสดุ คนจึงเป็นเป้าหมายสงูสดุของการพฒันา
ชมุชน เป้าหมายจงึต้องพฒันาคนให้มีคณุภาพ คณุธรรม และมีความสขุ โดยวิธีการตา่งๆ ดงันี  
   5.2.1.1 พฒันาคนให้มีคณุภาพ คือ ทําให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ
ในการประกอบกิจการงานให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพเลียงตนเองและครอบครัว มีความรู้ทางการเมืองและความรู้ทีจําเป็นในการดํารงชีวิต เฉลียว
ฉลาด มีวิสยัทศัน์ สขุภาพดี บคุลิกภาพดี สามาถพงึตนเองได้ ใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อืนได้ เป็นต้น 
   5.2.1.2 พฒันาคนให้มีคณุธรรม คือ ทําให้คนเป็นคนดี ทงัการคิด การพดู และ
การประพฤติปฏิบตัิอย่างถกูต้องตามกฏหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เช่น ละเว้น
อบายมุข ขยนัหมนัเพียร ซือสตัย์สุจริต ยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตวั เอืออาทรต่อ
คนอืน รู้จกัความพอเพียงในสิงตา่งๆ มีความอดทน สามารถยบัยงัตนเองไมใ่ห้ประพฤตชิวัได้ เป็นต้น 

   5.2.1.3 พัฒนาคนให้มีความสุข คือ ทําให้คนมีความสุข สงบ มีจิตใจดีงาม 

เยือกเย็น มันคง ผ่องใส ไม่เครียด มีความสุขุม เยือกเย็น มีเมตตา กรุณา รู้จักความพอเพียง รู้จัก
ประมาณ เข้าถึงสจัธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ด ีปรับตวัให้เข้ากบัการเปลียนแปลงได้ เป็นต้น 

   การทําให้คนมีคุณภาพ คณุธรรม และความสุข นับว่าเป็นพืนฐานสําคญั
ของการทีจะสร้างชมุชนให้เข้มแข็งและพฒันาในลําดบัตอ่ไป นีคือเป้าหมายในการพฒันาคน  
   5.2.2 การพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง พึงตนเองได้ และมีความสขุ เป้าหมายสําคญัใน
เรืองนี สนธยา พลศรี (2547: 54) ได้กลา่วว่า อยู่ทีการทําให้คนในชมุชนมีจิตสํานึกร่วมกนั มารวมตวั
กนัในลกัษณะทีเป็นหุ้นส่วนในการกระทําบางอย่าง  ด้วยความรักและความเอืออาทรต่อกัน ภายใต้
ระบบการจดัการ ให้เกิดความรู้สึกร่วมกนั เพือประโยชน์สาธารณะ เป้าหมายการพฒันาชุมชนให้
เข้มแข็งต้องทําให้ชมุชน  
    5.2.2.1 มีจิตสํานึกชมุชน (Community Consciousness) หรือเป็นชุมชนทีมี
จิตวิญญาณ (Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความตงัใจทีจะเข้าร่วมรับ 
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ผิดชอบปัญหาต่างๆ กบับคุคลอืนอย่างเท่าทียมกนัและมิตรภาพ ยอมรับในศกัยภาพของกนัและกัน 
และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิก  มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ร่วมกนั เป็นต้น 

    5.2.2.2 มีจิตวิญาณชุมชน (Community Spirituality) คือ การทีสมาชิกมี
ความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทํางานเพือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิงยึดเหนียวร่วมกัน เช่น วัด 
เครือญาต ิหรือความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบตา่งๆ ทําให้ชมุชนมีชีวิต จิตใจ เหมือนเป็นสิงมีชีวิตอย่าง
หนึง ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําให้เกิดความปีติ ความสุขอย่างล้นเหลือ และเกิดพลังอย่าง
มโหฬารเป็นพลงัเยียวยา (Healing Power) ทีทําให้คนและชมุชนมีความสขุ 

    5.2.2.3 เป็นชมุชนเรียนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกช่วยกนัเรียนรู้ 
หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีความตืนตวัอยู่ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่างๆ ทังทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ซงึอยูน่อกชมุชน และความรู้เกียวกบัชมุชนทีเป็นผลมาจากการปฏิบตัิหรือประสบการณ์ที
ได้รับร่วมกนัหรือเป็นกระบวนการเรียนรู้และการตดัสินใจร่วมกนั ความรู้ทีเกิดขนึจึงเป็นการเรียนรู้
ซึงกันและกัน ผ่านการแลกเปลียนข้อมูลความคิดร่วมกัน เพือนําไปสู่การตดัสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมของชมุชน 
   5.2.2.4 มีองค์กรชมุชนเข้มแข็ง (Empowerment of Community Organi- 

zation)  คือ ประชาชนรวมตวักนัอยา่งเหนียวแนน่ ด้วยจิตสํานึกชมุชนและจิตวิญาณชมุชน ผนึกกําลงั
กนั เพือชว่ยกนัแก้ไขปัญหาของชมุชน ซงึเป็นผลมาจากการเรียนรู้ร่วมกนั ไมใ่ชต่า่งคนตา่งทํา 

   5.2.2.5 มีการจดัการชมุชนทีดี (Community Management) คือ สมาชิกของ
ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้วางแผนจัดกระบวนการดําเนินงาน และ
ประเมินผลการพฒันาชมุชนของตนเองได้ ทําให้องค์กรชมุชนมีประสิทธิภาพมากยิงขนึ 

   5.2.2.6 มีเครือข่ายชมุชน (Community Network) คือ มีการเชือมโยงสมาชิก
ในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ เข้าด้วยกัน ด้วยระบบการสือสารทีมีประสิทธิภาพและการประชา 

สมัพนัธ์ด้วยความสมานฉันท์ ทําให้เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กร
ชมุชนตา่งๆ ให้มีพลงัเข้มแข็ง 
   5.2.2.7 มีภาวะผู้ นําชุมชน (Community Leadership) คือ ผู้ นําเป็ผู้ประสาน
ความคิดของ สมาชิก ให้โอกาสสมาชิกได้แสดงความคิดเห็น  ไม่ผูกขาดความคิด หรือเป็นเจ้าของ
ชมุชนเพียงผู้ เดียว พร้อมทีจะเรียนรู้ แลกเปลียนข้อมลู และความคิดเห็นกับผู้ อืน ผนึกตวัเองเข้ากับ
ชมุชนอยา่งแนบแนน่ และร่วมทําประโยชน์เพือชมุชน 
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    5.2.2.8 เป็นชุมชนพึงตนองได้ (Community Self-reliance) คือ สมาชิกและ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน มีความเข้มแข็งพอทีจะช่วยเหลือ หรือพึงตนเองได้  ทังในทางเศรษฐกิจ 

การเมืองการปก ครอง สงัคม และวฒันธรรม ทงัในยามปกติและประสบกบัภาวะวิกฤตต่างๆ อนัป็น
การพฒันาแบบยงัยืนทีพงึประสงค์ 

    5.2.2.9 เป็นชุมชนสงบสขุ (Community Peace) ชมุชนเข้มแข็งเป็นผลสืบ 

เนืองมาจากการพฒันาคนให้มีคณุภาพ คณุธรรม และมีความสุข เมือคนมารวมกันเป็นชุมชน และ
สร้างชมุชนให้เข้มแข็งได้ ก็ทําให้คนและชมุชนมีความสงบสขุ บรรลเุป้าหมายของการพฒันาชมุชน 
    5.2.2.10 เป็นการพัฒนาแบบยงัยืน (Sustainable Development) ชุมชน
เข้มแข็งมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วข้างต้น ทําให้ชมุชนดํารงอยู่และดํารงตอ่ไปได้โดยไม่ล่มสลาย อนั
เป็นการพฒันาอยา่งยงัยืนนนัเอง   
    ชุมชนเข้มแข็งจึงสามารถแก้ปัญหาได้ทุกชนิด ทังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 

วฒันธรรม สิงแวดล้อม การเมือง และสขุภาพ หากทําให้คนมีคณุภาพ มีคณุธรรม และชมุชนเข้มแข็ง
ได้สําเร็จ ก็ถือวา่บรรลเุป้าหมายของการพฒันาชมุชน และสามารถทําให้คนพร้อมทีจะร่วมกนัพฒันา
ด้านอืน เชน่ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสขุ สิงแวดล้อม เป็นต้น   
    โดยสรุป การพัฒนาจึงหมายถึง  การเปลียนแปลงชุมชน  ท้องถิน สังคม
อย่างมีทิศทาง และมีวตัถปุระสงค์อนัจะนําไปสู่เป้าหมายคือ  การยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนใน
ชมุชนอยา่งชดัเจน การศกึษาวิจยัครังนี มีเป้าหมายทีจะก่อให้เกิดการพฒันาชมุชนบนรากฐานทนุ
วฒันธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุในพืนทีศึกษา หลักการ แนวคิด วิธีการ หรือกระบวนการต่างๆ 
ดงักล่าวมานี จึงมีส่วนสําคญัในการทําให้เกิดผลลพัธ์อย่างน่าพอใจ คือ เกิดการพฒันาชมุชนขึนทงั
ในเชิงกระบวน การและในเชิงวตัถปุระสงค์ทีนําไปสูเ่ป้าหมายตามหลกัการดงักลา่วข้างต้นได้ 

 

6. แนวคิดเกียวกับกลุ่มชาตพิันธ์ุ 
  อี.อดมัสนั ฮีเบล (E.Adamson Hoebel, 1949) กล่าวว่า “โลกใบนีมีต้นตอทีมาทีเกิด
กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ อย่างหลากหลาย แต่ละกลุ่มมีพฒันาการทีเป็นอตัลกัษณ์ของตนเองทงักาย 
ภาพและวฒันธรรม เมือมีการพบปะ แลกเปลียนวฒันธรรมจึงมีการศกึษาบนัทึกเรืองราวกนัไว้ ดงั
หลกัฐานบนัทึกของนกับวช นกัปราชญ์  และนกัรบชาวจีนทีเดินทางไปศกึษาพระธรรมและทําการ
ค้าขายกบัประเทศอืน รวมทงัหลกัฐานทีปรากฏในบนัทึกของปโตเลมี และบาทหลวงในศาสนาคริสต์ 

ทีเดนิทางไปปฏิบตัหิน้าทีนอกประเทศแล้วได้บนัทกึเป็นหลกัฐานไว้สืบมาจนกระทงัปัจจบุนั” 



 
59 

  ในพืนทีประเทศไทย มีการบนัทึกเรืองราวของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ ทีอาศยัมาแตโ่บราณ 
หลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงยงัแสดงให้เห็นถึงกลุ่มคนในสมัยนนัว่ามีอยู่หลายกลุ่มชาติพันธุ์  
ดงัความในจารึกหลกัที 1 ด้านที 4 วา่  
  “...ลกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสชัชนาลยั สุโขทยั ทงัมากาว ลาว แลไทย
เมืองใต้หล้าฟ้า...ไทยชาวอ ูชาวของ...มาออก”  

  (คณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ สํานกันายกรัฐมนตรี, 
2521: 25) โดยมีกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยเป็นศนูย์กลางอํานาจในการปกครอง ครันถึงสมยักรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี ยิงพบหลกัฐานเกียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์อืนเพิมขนึ เป็นต้นว่า ชาวจีน ชาวโปรตเุกส ชาว
ฮอลันดา ชาวญีปุ่ น ชาวเปอร์เชีย (ดงัปรากฏเป็นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพืนทีปัจจุบนั) ชาว
กะเหรียง (เรืองราวของพะวอ ทหารรักษาด่านสมยัชายแดนพม่า สมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 

เป็นต้น เมือมาถึงสมยักรุงรัตนโกสินทร์ กลุม่ชาตพินัธุ์ ได้เข้ามาเป็นพลเมืองไทยชดัเจนมากขนึ เพราะ
ออกศึกสงครามกับประเทศอืนหรือเมืองอืนคราใด จะกวาดต้อนผู้คนจากเมืองนนัเข้ามาอยู่ใน
ประเทศ เชน่ ชาวไทยยวนสระบรีุ ราชบรีุ ชาวไทยทรงดํา นครปฐม ชาวไทยมาเลย์ บางบวัทอง และ
บ้านครัว เป็นต้น กลุ่มชาติพนัธุ์เหล่านีเข้ามา เนือง จากเหตผุลการสงครามทงัสิน ทําให้ภาพความ
เป็นชาตไิทยประกอบด้วยกลุ่มชาตพินัธุ์ตา่งๆ หลาก หลายสืบมาถึงปัจจบุนั ดงัเรืองราวทีปรากฏใน
หนงัสือลทัธิธรรมเนียมตา่งๆ ทีกรมศลิปากรจดัพิมพ์เผยแพร่ (กรมศิลปากร, 2515) มีกลุ่มชาติพนัธุ์
ตา่งๆ ปรากฏ เช่น พม่า แม้ว โอนี ล่อลอ ซอนป่า เย้า ผู้ ไท ข่า ม้อย เป็นต้น โดยกรมพระดํารงราชานุ
ภาพได้บันทึกอธิบายเรืองราวรายละเอียดไว้อีกชันหนึง ทําให้สังคมไทยได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ 
อ้างอิง โดยเรืองราวข้อมูลเหล่านนั ได้เป็นแรงผลกัดนัให้คนในสงัคมอยากรู้อยากเห็นเรืองราวของ
ผู้คนร่วมชาตมิากขนึ จนกระทงัประมาณ ปีพ.ศ. 2493 บญุช่วย  ศรีสวสัดิ ได้รวบรวมเรืองราวของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ตา่งๆ ทีมีอยู่ในจงัหวดัเชียงราย พิมพ์เผยแพร่เมือปี พ.ศ. 2495 ชือหนงัสือว่า “30 ชาติใน
จงัหวดัเชียงราย” ซงึเป็นการเปิดเผยข้อมลูกลุม่ชาตพินัธุ์ส่วนหนึงทีอาศยัอยู่บนดอย ในป่า ทีสมยันนั
คนส่วนใหญ่ยงัเข้าไม่ถึงสงัคมไทยและนกัปกครองบ้านเมืองยงัไม่สนใจมากนกั นบัจากนนัเป็นต้น
มา การศึกษาเกียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ในประเทศไทยจึงได้ขยายวง มีผู้สนใจกว้างมากขึน เริมจาก
การศกึษากลุ่มชาติพนัธ์ุในพืนทีสูง ทีเรียกว่า ชาวเขา ชาวดอยเรือย มาจนกระทงัแผ่คลมุลงมาถึง
กลุ่มชาติพนัธุ์ทีอยู่ในพืนราบ และครอบคลุมทวัประเทศ จนพบว่า ชาติไทยประกอบด้วยกลุ่มชาติ
พนัธุ์ตา่งๆ มากกวา่ 60 กลุม่ (สวุิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ, 2547: 14)  
  อานันท์ กาญจนพันธ์ (2546: 8) ได้กล่าวไว้ว่า ในวงการวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะสาขา
มานุษยวิทยาได้เสนอให้เรียกกลุ่มชนทีมีลักษณะแตกต่างกันทางวัฒนธรรมว่า  กลุ่มชาติพันธุ์ 
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(Ethnic Groups) ซึงเริมใช้มาตงัแต่ปี ค.ศ.1970 เพือหลีกเลียงการดถูกูเหยียดหยามทางวฒันธรรม 
และชว่ยให้ปรับเปลียนความสนใจศกึษาถึงความเป็นชาติพนัธุ์  (Ethnicity) ทีมีความหมายเกียวกบั
กระบวนการแสดงตวัตนทางวฒันธรรม ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชนทีสอด คล้องกบัการพฒันา
สงัคมในปัจจุบนั ทําให้นักวิชาการสนใจศึกษาวฒันธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มากขึน ดงัทีอมรา พงศา
พิชญ์ (2537: 154) ได้กล่าวไว้ว่า การศกึษาเรืองชาติพนัธุ์ในประเทศไทย เริมได้รับความสนใจเมือไม่
นานมานี แต่ในต่างประเทศเรืองนีได้รับความสนใจมานานแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ ทีสนใจศึกษาเรืองชาติ
พันธุ์มักจะเป็นนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์  โดยทัวไปนักมานุษยวิทยาให้
ความสนใจในเรืองรูปแบบและโครงสร้างทางสงัคมของกลุ่มคนทีมีขนบธรรมเนียมประเพณีทีต่าง 
กนัออกไป และเน้นทีความพยายามเข้าใจคนแตล่ะกลุม่จากทกุแง่มมุ  
 ส่วนในต่างประเทศ นกัมานุษยวิทยาให้ความสําคญัต่อการศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุเพือ
ความรู้ในเรืองมนุษยชาติมาก่อน และเลือกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มใดกลุ่มหนึงทีอาศยัอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนงึ สร้างองค์ความรู้เกียวกบักลุ่มชาติพนัธุ์ ไว้จํานวนมาก ทําให้มีนิยาม หลกั การ 
แนวคดิในการศกึษากลุม่ชาตพินัธุ์ไว้หลากหลาย เชน่  
  อี.อดมัสนั ฮีเบล (E.Adamson Hoebel, 1949: 208) ได้กล่าวไว้ว่า “เชือชาติ” (หรือเผ่า 

พนัธุ์) คือ ประชากรมนุษย์ทีมีความเกียวพนักันโดยกําเนิด จนเผยให้เห็นถึงองค์ประกอบทางพันธุ 
กรรมทีมีความโดดเด่นเฉพาะกลุ่ม โดยปรากฏเป็นคุณลกัษณะทางกายภาพทีผสมผสานกันอย่าง
โดดเดน่เฉพาะกลุ่มนนัๆ” และเมือพิจารณาองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) population 2) inbreeding 

3) genetic composition and 4) physical traits ว่า กลุ่มใดมีคณุลกัษณะเหล่านีโดดเด่นในอตั
ลกัษณ์ (identity) ทีบ่งบอกความแตกตา่งจากกลุ่มอืนชดัเจน มีประวตัิความเป็นมายาวนานเพียง
พอทีจะกําหนดความเป็นตวัตนได้อยา่งเดน่ชดั จงึจะจดัวา่เป็นกลุม่ชาตพินัธุ์ตามนยัความหมายนี    
  การแบ่งกลุ่มชาติพนัธ์ุตามนิยามดงักล่าวนีถูกนํามาใช้เป็นหลกัการในการศึกษาแบ่ง 
กลุ่มชาติพนัธ์ุทางมานุษยวิทยาจนกระทงัปัจจุบนั ดงัจะเห็นได้จากนิยามทีนกัวิชาการได้กล่าวไว้ 
ล้วนแตอ่ยู่ในกรอบนิยามดงักล่าวข้างต้น เช่น อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 154) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มชาติ
พนัธุ์หมายถึง กลุ่มคนทีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพดู และวิถีชีวิตเหมือนกนั อาจอาศยัอยู่ใน
บริเวณเดียวกันหรือแยกกันอยู่ แต่เป็นกลุ่มคนทีมีจิตสํานึกในความเป็นสมาชิกเผ่าพนัธุ์เดียวกัน 
ภาษาพูดอาจแตกต่างกันบ้างทีสําเนียง และความหมายของคําบางคําอาจผิดกัน แต่โดยทวัไปสือ
ความหมายกันได้ และถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ไทยภาคเหนือ ไทยอีสาน และ
ไทยปักษ์ใต้ สอดคล้องกบัทีบญุยงค์ เกศเทศ (2536: 62-63) กล่าวไว้ว่า กลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นกลุ่มคนที
มีจดุกําเนิดของบรรพชนร่วมกนั มีขนบธรรมเนียม ภาษา ตลอดจนความรู้สึกในความเป็นเผ่าพนัธุ์
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เดียวกันอย่างชดัเจน กลุ่มชาติพันธุ์อาจจําแนกได้หลากหลาย เช่น คนไทย คนจีน คนอินเดีย คน
ลาว คนเขมร คนกะเหรียง เป็นต้น ปัจจยัสําคญัในการจําแนกกลุ่มชาติพนัธุ์  คือ ความสํานึกของคน
ในกลุ่มนนัว่ากลุ่มชาติพันธ์ุใดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือดและวัฒนธรรมเดียวกัน มี
ความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือด ทางวฒันธรรมอยู่ด้วย มีความรู้สึกผูกพนัทีช่วยส่งเสริมอตัลกัษณ์
ของบคุคลและชาติพนัธุ์ โดยทีอมรา พงศาพิชญ์ (2538: 157) ได้กล่าวถึงลกัษณะเดน่ ดีงามร่วมกัน
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ คือ เป็นกลุ่มคนทีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน (หมายถึงบรรพบุรุษทาง
สายเลือดและบรรพบรุุษทางวฒันธรรม) ผู้ ทีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนัจะมีความรู้สึกผกูพนัทาง
สายเลือดและทางวฒันธรรมอยู่ด้วยพร้อมกนัไป เป็นความรู้สกึผกูพนัทีชว่ยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ
บุคคลและของชาติพันธุ์ ขณะเดียวกันสามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้เกิดเป็นความอันหนึงอัน
เดียวกนัได้ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้าผู้ ทีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์นบัถือศาสนาเดียวกนั ซึงอมรา พงศาพิชญ์ 

(2538: 157-160) ได้อ้างถึงความคิดเรืองชาติพนัธุ์ของชาลส์ เอฟ คายส์ (C.F. Keyes, 1982) ว่า กลุ่ม
ชาตพินัธุ์อาจจะพิจารณาแยกได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แบบทีตงัถินฐานใกล้เคียงกนั พึงพาอาศยักนั และ
แบบทีความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์อยูใ่นลกัษณะชนกลุม่ใหญ่และชนกลุม่น้อย ดงันี 

  1. แบบทีตงัถินฐานใกล้เคียงกัน พึงพาอาศยักัน  จะมีความสัมพันธ์ซึงกันและกันใน
ลกัษณะทีพงึพากนัในอดีต เนืองจากพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนัธุ์มีลกัษณะเป็นคู่ เช่น 
คนลวั-คนเมือง คนคะฉิน-คนฉาน คนกะเหรียง-คนพมา่ คนม้ง-คนจีน เป็นต้น ทงันีเกิดการพึงพากนั 
ระหว่างชาวเขาซึงเจริญน้อยกว่ากบัคนพืนราบซึงเจริญกว่า และสามารถผลิตสิงของตา่งๆ ทีชาวเขา
ไมส่ามารถผลิตได้  
   2. กลุ่มชาติพันธ์ุทีมีความสัมพันธ์แบบชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่  ในกรณีทีกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ทีอยูใ่กล้เคียงและเข้ากนัไม่ได้นนั จะพบว่าเป็นเพราะวฒันธรรมสองวฒันธรรมเข้ากนัไม่ได้ 
วตัถปุระสงค์ทางการเมืองไมต่รงกนั และตา่งกลุม่ตา่งก็ไมย่อมรับซึงกนัและกนั ความเข้ากนัไม่ได้ทํา
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม  และจําเป็นต้องพิจารณาโดยใช้แนวคิดความขัดแย้งในการ
วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธุ์ โดยมองจากความสมัพนัธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกบัชน
กลุม่ใหญ่ 

 กลุม่ชาตพินัธุ์ทีมีอํานาจในการปกครองประเทศคือ กลุ่มชาติพนัธุ์ทีเรียกว่าเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุทีอาศยัอยู่ในประเทศทีกลุ่มของตนไม่ได้มีอํานาจในการปกครองประเทศ
คือ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย ชนกลุ่มใหญ่คือ คนไทย และชนกลุ่มน้อยคือ คนจีน คนญวน คนลาว 
คนเขมร ชาวเขาเผ่าตา่งๆ คนมาเลย์ (หรือคนมสุลิมในภาคใต้) คนอินเดีย รวมทงัคนฝรังจากประเทศ
ตา่งๆ ด้วย (อมรา พงศาพิชญ์, 2538: 159-160) 
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  ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนัธุ์จํานวนมาก กระจายตวัอยู่ในทวัประเทศ เป็นต้นว่า ภาค 

เหนือ มีชาวเขาเผา่ตา่งๆ  รวมทงัผีตองเหลืองด้วย ภาคใต้ มีชาวซาไก ชาวมาเลย์ ภาคตะวนัออก เฉียง
เหนือ มีผู้ ไท โซ่ ย้อ เยอ ส่วย เขมร กูย ภาคกลางมีจีน มอญ พม่า ลาวเวียง ลาวครัง เป็นต้น ดงัทีสวุิไล 

เปรมศรีรัตน์ (2547: 14) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจุบนัหากใช้เกณฑ์ทางภาษาแบ่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ สามารถ
แบง่ประชากรจํานวน 65 ล้านคนของประเทศไทยออกได้ตามตระกลูภาษาใหญ่ๆ ได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีพดูภาษาตระกูลไท ในกลุ่มภาษาพลดัถิน มีประมาณ 91% กลุ่มทีพดูภาษาตระกลูออสโตรเนเชียน 
มีประมาณ 3.5% กลุ่มทีพูดภาษาตระกลูออสโตรเอเซียติก มีประมาณ 3.3% กลุ่มทีพดูภาษาตระกูล
จีน-ธิเบต มีประมาณ 1.5% และกลุ่มทีพูดภาษาตระกูลม้ง-เมียน มีประมาณ 0.5% โดยแต่ละตระกูล
ภาษา ยงัมีภาษาทีใช้สือสารอยู่ภายในชมุชนอีกหลายกลุ่ม เช่น ภาษาตระกลูไท มีจํานวน 24 กลุ่ม เช่น 
กลุม่ไตแสก ไต-ไต ไทยใหญ่ ไทยลือ ไทดํา ไทขึน ไทยยวน ไทยยอง ไทหย่า ไทยกลาง ไทยใต้ ไทยตากใบ 

ไทยเลย ลาวหล่ม ลาวแง้ว ลาวตี ลาวครัง ลาวเวียง ลาวใต้ โย้ย ผู้ ไท ญ้อ กะเลิง ลาวอีสาน เป็นต้น 
ภาษาตระกลูออสโตรเอเซียตกิ มีจํานวน 22 กลุ่ม เช่น มอญ-เขมรเหนือ (กลุ่มภาษาปะหล่อง กลุ่มภาษา
ขม ุกลุม่เวียดตกิ) มอญ-เขมรตะวนัออก (กลุม่เปียร์ กลุ่มเขมร กลุ่มกะต)ุ มอญ-เขมรใต้ เช่น กลุ่มมอญ 

กลุ่มอสัเลียน ผู้ ทีพดูภาษาตระกลูจีน-ธิเบต มีภาษาจํานวน 11 กลุ่ม เช่น กลุ่มธิเบต-พม่า กลุ่มซินนินิค 

เป็นต้น ภาษาตระกลูออสโตรเนเชียนมีจํานวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยาวี กลุ่มอรัุกละโว้ย กลุ่มมอเก็น ภาษา
ตระกูลม้ง-เมียน มีกลุ่มภาษาจํานวน 2 กลุ่ม คือ ม้ง เย้า ซึงผู้ ทีพูดภาษากลุ่มต่างๆ ในตระกูลภาษา
ตา่ง  ๆดงักลา่วนี มีลกัษณะเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ทีมีทนุวฒันธรรมเป็นตวักําหนดความเหมือนและความ
ตา่งจากกลุม่อืนอยา่งชดัเจน จนสามารถแบง่เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุตา่งๆ ในประเทศไทยออกได้มากกว่า 

60 กลุ่มและสามารถลําดบัสถานภาพการดํารงอยู่ในสังคมปัจจุบนัได้ 4  กลุ่มใหญ่ คือ  1) กลุ่มภาษา
พลัดถิน ซึงส่วนมากเป็นภาษาตระกูลไท 2) กลุ่มภาษาในเขตเมือง/ตลาด ส่วนมากเป็นภาษาจีน 3) 
กลุ่มภาษาชายขอบ ส่วน มากเป็นภาษาในตระกูลจีน-ธิเบต ออสโตรเนเชียน ออสโตรเอเซียติก และ 4) 
กลุ่มภาษาในวงล้อม เป็นภาษากลุ่มเล็กๆ ทีถกูรายล้อมด้วยภาษาและวฒันธรรมอืน เช่น ภาษาญัฮกรุ 

โซ ่ชอง เป็นต้น 

 อนึง ผลการศึกษาดงักล่าวนี พบว่า ปัจจุบนักลุ่มภาษาในวงล้อมดงักล่าวข้างต้น  มี
จํานวน 14 กลุ่มทีทุนวฒันธรรมกําลงัตกอยู่ในภาวะวิกฤต จําเป็นจะต้องส่งเสริมให้มีการศึกษา
และฟืนฟเูพือการพฒันาเป็นการเร่งดว่น ไมเ่ชน่นนักลุม่ชาตพินัธุ์เหลา่นีจะสญูเสียทนุวฒันธรรมไป
อย่างถาวร  ส่วนกลุ่มภาษาพลดัถิน กลุ่มภาษาในเขตเมือง/ ตลาด และกลุ่มภาษาชายขอบ ซึงมี
มากกว่า 40 กลุ่ม ยงัไม่อยู่ในภาวะวิกฤตในปัจจุบนั แต่ผู้ศึกษาได้ตงัข้อสงัเกตว่า  กําลงัตกอยู่ใน
สภาพทีเปลียนแปลง สญูหายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตปัุจจยัตา่งๆ เป็นต้นว่า คา่นิยมทางวฒันธรรม
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ของกลุ่มชาติพนัธุ์หลกัทีถูกครอบงําโดยคา่นิยมทางวฒันธรรมทีมากบักระแสโลกาภิวตัน์อย่าง
เข้มข้น ตอ่เนืองยาวนาน ทําให้เห็นแนวโน้มชดัเจนวา่หากไมมี่การสง่เสริมการศกึษาวิจยัเพือพฒันา
ในลกัษณะการมีส่วนร่วมจากทกุฝ่ายอย่างจริงจงัแล้ว  ทนุวฒันธรรมด้านภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์
เหล่านนัจะเปลียนแปลงสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกบัทีเกิดขึนในกลุ่มภาษาในวงล้อมปัจจุบนั ซึงผล
การศกึษาดงักลา่วนีสอดคล้องกบัผลการศกึษาวิจยัในโครงการวิจยัเพือจดัทําสารานุ กรมกลุ่มชาติ
พนัธ์ุในประเทศไทยของนกัวิจยัสถาบนัวิจัยภาษาและวฒันธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย 
มหิดล ในปี 2537 ทีพบว่า ทุนวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุในประเทศไทยกําลงัเปลียนแปลง สูญหาย 
แทบจะไม่ปรากฏในวิถีชีวิตประจําวนัหรือในการดํารงชีพแล้ว จะพบในโอกาสพิเศษ เช่น งานประเพณี 

พิธีกรรมเท่านนั และผลการศกึษาดงักล่าวยงัพบว่า องค์ความรู้ด้านวฒันธรรมมกัจะเหลืออยู่ในกลุ่ม
ผู้อาวโุส สว่นคนรุ่นใหมไ่มค่อ่ยใกล้ชิดหรือใสใ่จมากนกั สถานภาพของทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ใน
ประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะทีจะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการศกึษา วิจยัเพือการพฒันาอย่าง
เป็นระบบให้มากขนึ 

 โดยสรุป กลุม่ชาตพินัธุ์เป็นกลุ่มคนทีสืบเชือสายมาจากบรรพบรุุษเดียวกนั มีภาษา และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีเดียวกนั เข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทยเป็นเวลานาน แตล่ะกลุ่มได้พยายาม
สืบทอดความเป็นชาติพนัธุ์บนทนุวฒันธรรมของตนเองอย่างตอ่เนือง บางกลุ่มสามารถคงความเข้ม 

ข้นทางภาษาและวฒันธรรมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ขณะทีบางกลุ่มก็กําลงัจางหายไปอย่างรวดเร็ว 
การศกึษาเรืองทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษาครังนี จึงมุ่งเสริมพลงัทนุวฒัน 

ธรรมให้แก่กลุม่ชาตพินัธุ์ดงักลา่ว ในการทีจะดํารงอยูบ่นอตัลกัษณ์ของตนเองอยา่งเข้มแข็งสืบตอ่ไป 

 
7. ทฤษฎีหน้าทีนิยม  
 การศกึษาทนุวฒันธรรมครังนี หากพิจารณาในแง่ของการทําหน้าทีของวฒันธรรมแล้ว
การนําหลกัการและแนวคดิของทฤษฎีหน้าทีนิยม (Functionalism) มาใช้เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์
ก็สามารถช่วยให้มุมมองการตีความทนุวฒันธรรมในกลุ่มชาติพนัธุ์ทีศกึษาว่า ลกัษณะการทําหน้าที
เป็นอย่างไร มีเหตุปัจจยัอะไรทีทําให้มีลักษณะเป็นอย่างนนั หากจะฟืนฟูในส่วนทีไม่ทําหน้าทีให้
กลบัมาใหม่ หรือหากจะขยายผลส่วนทีทําหน้าทีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากขึน จะต้องทําอย่างไรบ้าง 
ทฤษฎีหน้าทีนิยมจะชว่ยทําให้เกิดความชดัเจนขนึ ทําให้ผู้วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีนีเป็นเครืองมือด้วย 

 ทฤษฎีหน้าทีนิยม เกิดขึนในต้นคริสศตวรรษที 20 จากการคดัค้านแนวคิดวิวฒันาการ
และการแพร่กระจายวฒันธรรม โดยเน้นความสําคญัในการศกึษาวฒันธรรมทีเป็นระบบบรูณาการใน
แตล่ะระบบ โดยมองวา่องค์ประกอบวฒันธรรมจะทําหน้าทีช่วยเหลือ สนบัสนนุ เชือมโยงระหว่างกนัทงั
ระบบ ทฤษฎีนีได้เน้นการเก็บข้อมลูภาคสนามอยา่งละเอียด (Kaplan and Manners, 1972: 55-60)  
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 นักมานุษยวิทยาทีนําเสนอทฤษฎีนีคือ แรดคลิฟฟ์-บราวน์ (A.R. Radcliffe- Brown, 

1884-1942) และบรอนิลลอร์ มาลิโนวสกี (Bronislaw Malinowski, 1884-1942) โดยศึกษาระบบ
การแลกเปลียนของขวญัแบบ Kula Ring ในหมู่เกาะโทรเบรียน และแรดคลิฟฟ์-บราวน์ได้ศึกษาคน
กลุ่มทีอาศยัอยู่บริเวณเกาะอนัดามนั นกัมานษุยวิทยาทงัสองได้เสนอกรอบแนวคิดของทฤษฎี (อ้าง
ในสมศกัด ิศรีสนัตสิขุ, 2551: 128-129) ไว้วา่   
  1. สงัคมต้องมีโครงสร้างทีดี เพือการปฏิบตังิานอยา่งมีเอกภาพ 

 2. องค์ประกอบต่างๆ ในโครงสร้าง  ต้องเอืออํานวยระหว่างกันตามวิถีทีควรจะเป็น 
เพือรักษาดลุยภาพของระบบสว่นรวม 

 3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาบนัตา่งๆ ควรมีหน้าทีสนบัสนุนระหว่างกันอย่าง
ตอ่เนือง 
 4. ระบบสังคมและวฒันธรรม ควรมีหน้าทีเป็นสือกลางให้สมาชิกในสังคมสามารถ
ปรับตวัจนเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ 

 5. สงัคมและวัฒนธรรม ควรทําหน้าทีเป็นเครืองมือเชือมโยงสมาชิกในสังคมให้เข้ามา 
ร่วมทํางาน ทํากิจกรรมทางสังคมอย่างมีเสถียรภาพ  

 โดยกรอบแนวคิดดงักล่าวนี สามารถใช้เป็นเครืองมือพิจารณาข้อมูลการทําหน้าทีของ
องค์ประกอบวฒันธรรมทีเป็นรากฐานทีมาของทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ทีศกึษาในครังนีได้ และ
สามารถจําแนกทุนวฒันธรรมประเภทต่างๆ ในเชิงหน้าทีนิยมได้ ทงันีเพราะแนวความเชือในทฤษฎี
หน้าทีนิยม (Functionalism) เชือว่ามนุษย์ทุกสังคมมีความต้องการพืนฐานทางด้านร่างกายเเละ
จิตใจ ดงันนั หน้าทีหลกัของวฒันธรรมคือ การตอบสนองความต้องการพืนฐานของมนุษย์ ซึงวฒัน 
ธรรมตามทัศนะของทฤษฎีนีจึงเปรียบเหมือนเครืองมือในการตอบสนองความต้องการพืนฐานของ
ชีวิต สอดคล้องกบันิยามของวฒันธรรมทีว่า  วฒันธรรม คือ สิงทีมนษุย์ใช้เป็นเครืองมือเข้าถึงความ
จําเป็นและความต้องการต่างๆ โดยมาลิโนวสกีได้แบ่งความต้องการ (Needs) ของมนุษย์เป็น 3 

ประเภท (อ้างในงามพิศ สตัย์สงวน, 2538: 62) คือ 

 1. ความต้องการทีเป็นความจําเป็นพืนฐานหรือความต้องการเบืองต้น (Basic biological 

and Phychological needs) เป็นความต้องการสิงจําเป็นเพือให้มีชีวิตอยู่รอด เช่น ความต้องการ
อาหาร ทีอยู่อาศยั เครืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดถึงความต้องการมีครอบครัวเพือสืบทอด
เผา่พนัธุ์ 
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 2. ความต้องการทางสังคม (Instrumental needs) เป็นเรืองการร่วมมือทางสังคม 

เพือเเก้ปัญหาพืนฐาน และทําให้ร่างกายได้รับการตอบสนองความจําเป็นเบืองต้น ได้แก่ การแบ่ง
งานกนัทํา การป้องกนัภยั การบริการตา่งๆ และการควบคมุทางสงัคม 

 3. ความต้องการด้านจิตใจ เป็นความต้องการเชิงสญัลกัษณ์ (Symbolic needs) เป็น
ความต้องการทีเป็นความจําเป็น เพือความมันคงทางจิตใจ เพือให้เกิดความกลมกลืน เข้าถึงเป้า 

หมายของชีวิต เช่น เพือความอยู่รอดในสังคม และนําพาตวัเองเข้าสู่สงัคมด้วยการกระทํากิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในสงัคม เเละมีการสร้างวัฒนธรรมขึนมา เพือตอบสนองความต้องการด้านจิตใจ 
วฒันธรรมเป็นตวัทีสามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจของมนุษย์ได้ อนัเนืองมาจากระบบ
ความรู้ และวิทยาศาสตร์ ทําหน้าทีตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ เข้าใจปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาตทีิไมส่ามารถอธิบายปรากฎการณ์บางอย่างให้กบัมนษุย์ได้ เช่น ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า และ
พายุถล่ม เป็นต้น มนุษย์จึงคิดค้นระบบไสยศาสตร์  เเละความเชือขึนมาแทนที  เพืออธิบายปรากฎ 
การณ์เหล่านัน ซึงทําให้มนุษย์มีความเข้าใจและมีความรู้สึกปลอดภัย  นอกจากนันศาสนาเเละ
พิธีกรรมตา่งๆ ยงัมีหน้าทีเสริมสร้างความเป็นนําหนึงใจเดียวกนั และความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
สังคม ซึงเป็นข้อเท็จจริงทีว่าวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมย่อมมีหน้าทีตอบสนองความต้องการความ
จําเป็นของมนษุย์ด้านใดด้านหนงึ หรือทงั 3 ด้านรวมกนั  
 ตวัอย่าง การศกึษาความต้องการทางจิตใจทีเอมิล เดอร์คไฮม์ (Emile Durkheim, 1858-

1917) นกัสงัคมวิทยาได้นําแนวคิดหน้าทีนิยมมาศึกษาศาสนา (อ้างในสมเกียรติ ตนัสกลุ, 2526: 

14-15) ซงึพบวา่ สถาบนัศาสนามีหน้าทีตอ่สงัคมอยู ่4 ประการ คือ 

 1. หน้าทีในการเตรียมเเละฝึกหดัวินยัตา่งๆ (Disciplinary and Preparotory Function)  

ได้เเก่ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนา เพือฝึกหัดให้บุคคลมีระเบียบวินัยในตนเอง  (Self 

Discipline) และเป็นการเตรียมตนเอง เพือให้ชีวิตทีดีในสงัคม 

 2. หน้าทีในการยึดเหนียวสงัคม (Cohesive Function) ศาสนาเเละพิธีกรรมต่างๆ จะ
ทําหน้าทีเสริมสร้างให้มนษุย์อยู่ร่วมกนั โดยมีอารมณ์เเละความรู้สึกและการเเสดงออกในเเนวทาง
เดียวกนั ทําให้สงัคมบรูณาการหรือรวมกนัเป็นปึกแผน่ (Social Solidarity) 

 3. หน้าทีในการผนวกเเละรือฟืน (Revivalizing Function) ศาสนาและประเพณีจะทํา
หน้าทีสร้างศรัทธาเเละความยดึมนัในขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตให้คงอยู่จนถึงปัจจบุนั  ซึงสิง
เหลา่นีจะเป็นสญัลกัษณ์ของความเป็นกลุม่สงัคม 

 4. หน้าทีในการสร้างความรู้สึกในสิงทีมีคุณค่า และสิงทีเป็นความสุขของชีวิต 

(Euphoric Function) กลา่วคือ การประกอบพิธีกรรมช่วยทําให้เกิดความสขุในการมีชีวิตร่วมกนั ขณะ 
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เดียวกันก็ลดความกดดนัหรือความเศร้าโศกในจิตใจ  ในกรณีทีกลุ่มสังคมต้องประสบปัญหาหรือ
เผชิญภาวะวิกฤต เชน่ การมีภยัตา่งๆ และการสญูเสียชีวิต เป็นต้น ซึงพิธีทางศาสนาจะเป็นครืองบง่ชี
ว่า บุคคลทีประสบเคราะห์กรรมหรือมีความทุกข์ ไม่ใช่เป็นผู้ เดียวทีได้รับเคราะห์กรรมหรือมีความ
ทกุข์ แต่กลุ่มสงัคมก็มีส่วนร่วมในเคราะห์กรรมหรือความทุกข์นนั สงัเกตเห็นได้จากการร่วมพิธีกรรม
เกียวกบัการตายจะมีผู้คนมาร่วมในพิธีกรรมมากมาย ซงึเป็นการแสดงถึงการมีสว่นร่วมในความทกุข์  
 การนําทฤษฎีหน้าทีนิยม (Functionalism) มาใช้ในการศกึษาครังนีเพือศกึษาหน้าทีของ
ทนุวฒันธรรมของไทยทรงดําว่ามีลกัษณะเป็นอย่างไร มีเหตปัุจจยัอะไรทีทําให้มีลกัษณะอย่างนนั 
ถ้าจะสง่เสริม แก้ไข พฒันา ต้องทําอยา่งไรบ้าง โดยมองผา่นหน้าทีทีเกิดขนึ เป็นอยูใ่นปัจจบุนั 

 
8. ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม  
  การศกึษาทนุวฒันธรรมครังนี หากพิจารณาในแง่อิทธิพลของวฒันธรรมทีมีพลงัมาก  

กว่าได้แพร่กระจายเข้ามาครอบงํา ทําให้วฒันธรรมเดิมเปลียนแปลงไปในลกัษณะต่างๆ แล้วเป็น
เหตใุห้ทนุวฒันธรรมเปลียนแปลงไปตาม โดยเฉพาะอย่างยิงทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ทีมีประชากร
จํานวนน้อยหรือทีเรียกว่า “ชนกลุ่มน้อย” ในยุคสมยัทีผ่านมาแล้ว การนําหลกัการและแนวคิดของ
ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory) มาใช้เป็นเครืองมือในการวิเคราะห์
ก็สามารถช่วยให้มมุมองการตีความทนุวฒันธรรมในกลุ่มชาติพนัธ์ุทีศกึษาว่าลกัษณะการเปลียน  

แปลงทางวัฒนธรรมเป็นอย่างไร  มีเหตุปัจจัยอะไรทีทําให้มีลักษณะเป็นอย่างนัน  หากจะฟืนฟ ู
ส่งเสริม พฒันา แก้ไข จะต้องทําอย่างไรบ้าง ทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม (Cultural Diffusion 

Theory) จะช่วยทําให้เกิดความชดัเจนขนึ ผู้วิจยัจึงเลือกใช้ทฤษฎีนีเป็นเครืองมือประกอบการศกึษา
ครังนีด้วย 
  ทฤษฎีการแพร่ทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory) นิยมใช้กนัมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา นกัวิชาการคนสําคญัทีศึกษาเรืองนี คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas, 1858-1942) 
(อ้างในอมรา พงศาพิชญ์, 2538: 118) เริมสนใจในเนือหาด้านนีทีมีอยู่ในวิชาภูมิศาสตร์ด้านการ 

ศึกษาท้องถินหรือลกัษณะต่างๆ ของท้องถิน ควบคู่ไปกับความสนใจทางด้านประวตัิศาสตร์ทีเป็น
ความสนใจของคนในสมยันนัอยู่แล้ว ระยะแรกโบแอสได้นําเอาทฤษฎีทงัสองมารวมกัน โดยไม่มี
ความเชือเกียวกบัการวิวฒันาการ โบแอสต้องการให้นกัวิจยัและนกัศกึษาให้ความสนใจกบัข้อมลูที
เป็นข้อเท็จจริงและมีหลกัเกณฑ์ เป็นการศกึษาและวิจยัแตไ่ม่วิเคราะห์ นกัศกึษาจะต้องจดบนัทึกและ
ทํารายงานเกียวกบัวฒันธรรมจากแง่มมุตา่งๆ (Ethnography) เมือศกึษาวฒันธรรมตา่งๆ แล้วจึงคอ่ย
กลับมาวิเคราะห์ภายหลัง โบแอสเชือว่าในเวลานนัยังไม่มีความจําเป็นทีจะสร้างทฤษฎี แต่ความรู้
ใหม่ๆ  สําคญักวา่ พอวิจยัเสร็จแล้วทฤษฎีจะตามมาเอง การสร้างทฤษฎีตงัแตย่งัได้ข้อมลูไม่ครบนนั
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จะทําให้ทฤษฎีลําเอียงและไม่เทียงธรรม ความลําเอียงของนกัสร้างทฤษฎีจะทําให้ทฤษฎีทีสร้าง
ขนึมาเชือถือไมไ่ด้ ฉะนนัการสร้างทฤษฎีควรจะสร้างเมือได้ข้อมลูครบถ้วนแล้ว  
  แนวคิดของฟรานส์ โบแอส (Franz Boas, 1940: 252) เชือว่ากลุ่มชนทีมีวัฒนธรรม
คล้ายกันจะเป็นกลุ่มชนทีมีความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์กันมาก่อน วัฒนธรรมหรือระบบ
สญัลกัษณ์แพร่กระจายออกไปเพราะคนย้ายถินและนําเอาวฒันธรรมเก่าติดตวัไปด้วย  หรือเพราะ
คนจากถินอืนมาติดใจวฒันธรรมของคนกลุ่มนี และขอยืมวัฒนธรรมไปใช้  โบแอสไม่เชือว่าคน 2 

กลุ่มทีอยู่ห่างไกลกนั ตา่งคนตา่งคิดค้นวฒันธรรมทีคล้ายคลึงเหล่านีขนึมาเอง  ดงันนั การศึกษา
วฒันธรรมของคนแตล่ะกลุ่ม คือ การพยายามทําความเข้าใจกบัวฒันธรรมหรือลกัษณะความเป็น 

อยูข่องคนแตล่ะกลุ่มนนัเอง โดยทีฟราน โบแอสเชือว่า (อ้างในนิยพรรณ (ผลวฒันะ)  วรรณศิริ, 2540: 

61-62) วฒันธรรมเกิดจากจดุศนูย์กลางจดุใดจดุหนึงแล้วจึงพฒันาตนเองจนเข้ารูปแบบดีแล้วก็จะ
แพร่กระจายไปรอบตัว เป็นรัศมี จากวงแคบๆ เป็นวงกว้างออกไปสู่สังคมเพือนบ้านโดยรอบ 

นอกจากนี โบแอสยงัเชือว่าวฒันธรรมทีเจริญสงูสดุขณะนี  ณ ทีแห่งใดแห่งหนึงไม่ได้หมายความว่า
มนัเกิดจากแหลง่ทีมนัเจริญสงูสดุอยู่นนัเสมอไป มนัอาจจะเกิดจากแหล่งอืนมาก่อน แตม่าเจริญใน
ทีๆ มนัปรากฏอยู่นนั ตวัอย่าง ศาสนาคริสเตียนเกิดทีตะวนัออกกลาง (เยรูซาเล็ม) แต่มาเจริญ รุ่ง 
เรืองในยโุรป และอเมริกา ววั-ควายซงึเป็นทีมาของวฒันธรรมหลายรูปแบบของสงัคม อฟัริกาก็ไม่ได้
เกิดแตแ่รกทีอฟัริกา แตแ่พร่กระจายมาจากทีอืน เป็นต้น  
  โบแอส สรุปหลกัการการแพร่กระจายทางวฒันธรรมว่า  (อ้างในนิยพรรณ (ผลวฒันะ) 

วรรณศิริ, 2540: 62-63) วฒันธรรมเกิดขึนจากแหล่งหนึงแล้วแพร่กระจายไปอีกแหล่งหนึง  ทําให้
วฒันธรรมหลายๆ แหลง่ทีตอ่เนืองมีลกัษณะคล้ายๆ กนั โดยมีปัจจยัอืนๆ มาประกอบ ได้แก่ 
  1. ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ทีสง่เสริมการแพร่กระจายทางวฒันธรรมต้องมีลกัษณะ ดงันี 

   1.1 ต้องเป็นพืนทีตอ่เนืองกนั 

   1.2 ต้องไมมี่อปุสรรคทางภมูิศาสตร์ขดัขวาง เชน่ ทะเล ภเูขา ป่าไม้ หิมะ ทะเลทราย 

  2. ปัจจยัทางระยะทาง ต้องอยูไ่มไ่กลเกินกวา่ทีคนและวฒันธรรมจะแพร่กระจายไปถึง 
  3. ปัจจยัทางเทคโนโลยี การสือสาร คมนาคม นนัคือ  วิธีการทีคนจะไปมาหาสู่ติดตอ่
ถึงกนัได้ ถึงแม้จะมีอปุสรรคทางภมูิศาสตร์ขดัขวางก็ตาม 

  4. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เป็นตวัสนบัสนนุการแพร่กระจายทีสําคญัปัจจยัหนึงจะเห็นได้
วา่คนทีมีเงินเทา่นนัทีจะสามารถเดนิทางไปยงัสงัคมอืนๆ ได้ เมือไปถึงทีใดก็จะเผยแพร่วฒัน ธรรม
ของตนทีนนั ทงัโดยทางตรงและทางอ้อม บางคนอาจจะไปท่องเทียว บางคนอาจจะไปค้าขายหรือทํา
มาหากินตงัถินฐาน 
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  5. ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม การแพร่กระจายอาจเกิดจาก 

  5.1 คนจากสังคมหนึงเดินทางไปศึกษาต่อ ณ อีกสังคมหนึง ทําให้ได้แลกเปลียน
วฒันธรรมกนัขนึ 

  5.2 เกิดภยัสงครามในสงัคมหนงึทําให้มีคนอพยพโยกย้ายไปอยูอ่าศยัอีกสงัคมหนงึ 
  5.3 เกิดจากการแตง่งานระหวา่งคนตา่งวฒันธรรมขนึ 

   5.4 เกิดภยัธรรมชาต ิเชน่ ความแห้งแล้ง โรคระบาด ฯลฯ ทําให้คนอพยพ โยกย้ายไป
อยูอี่กสงัคมหนงึ  
  ประสบการณ์ภาคสนาม โบแอสมีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับเอสกิโม  (อ้างในยศ สันต
สมบตัิ, 2540: 26) ประสบการณ์จากการทํางานวิจยัครังนีทําให้โบแอส เริมหนัมาสนใจทางด้าน
มานษุยวิทยาอย่างจริงจงั และพบว่า สภาพทางภูมิศาสตร์มีอิทธิพลตอ่การเปลียนแปลงทางวฒัน 
ธรรมไม่มากนกั ชาวเอสกิโมทีศึกษามีประวตัิความเป็นมาคล้ายคลึงกนั และได้ตงัรกรากอยู่ในพืนที 
ซึงมีสภาพแวดล้อมไม่แตกต่างกันมาก  แต่ชาวเอสกิโมเหล่านีก็มีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียม
ประเพณีแตกต่างกันออกไป การเปลียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมีสาเหตุมากมาย ทงัปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก  ประเด็นนีทําให้โบแอสปฏิเสธแนวคิดเกียวกับกฏเกณฑ์สากลของ
กระบวนการวิวฒันาการ  
   นอกจากนี ประสบการณ์จากงานวิจยัภาคสนามทําให้โบแอสเชือว่า วฒันธรรมแต่
ละแห่งมีเอกลกัษณ์และคณุคา่ในตวัเอง  วฒันธรรมแตล่ะแห่งมีประวตัิความเป็นมาและพฒันาการ
เป็นของตนเอง วฒันธรรมไมเ่คยหยดุนิง แตเ่ปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในยคุสมยันนัวฒันธรรมของ
ชาวอินเดียนเผ่าตา่งๆ กําลงัเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากอิทธิพลของการติดต่อกับโลกภายนอก 

ความกงัวลวา่วฒันธรรมเหล่านนัจะสญูหายไป ทําให้โบแอสมุ่งมนัในการศกึษา และบนัทึกวฒันธรรม
ของชนเผ่าอย่างละเอียด ด้วยเหตุนี การบนัทึกข้อมูลภาคสนามในแนวของโบแอสจึงเป็นการเก็บ
ข้อมลูทกุอยา่งทีหามาได้จากการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และจากการสมัภาษณ์ โบแอสเก็บทกุ
สิงทุกอย่าง แม้กระทังวิธีการทําขนมของชาวอินเดียน  การเก็บข้อมูลในลักษณะหลากหลายและ
ละเอียดถีถ้วนนีเอง ทําให้งานของโบแอสค่อนข้างขาดสาระและประเด็น และเป็นการจดบนัทึก โดย 

ไม่ค่อยให้ความสนใจกับการตีความหมาย ทงัจากแง่มมุของนกัมานุษยวิทยาเองและจากแง่มมุของ
สมาชิกในสงัคม   
   การศกึษาวฒันธรรมของคนแตล่ะกลุ่มคือ การพยายามทําความเข้าใจกบัวฒันธรรม
หรือลกัษณะความเป็นอยู่ของคนแต่ละกลุ่ม โบแอส (อ้างในอมรา พงศาพิชญ์, 2538: 119-120) ได้
กําหนดประเดน็พิจารณาเพือประโยชน์ในการศกึษาองค์ประกอบของวฒันธรรม คือ 
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   1. ลกัษณาการวฒันธรรม (Cultural trait) คือ วฒันธรรมวตัถหุรือไม่ใช่วตัถุซึงเป็น
ขนัปฐม เป็นหนว่ยทีเล็กทีสดุทีเราสามารถชีให้เห็นเดน่ชดั 
   2. หน่วยรวมวัฒนธรรม (Culture complex) คือ วัฒนธรรมวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุทีรวม
ลกัษณาการวฒันธรรม หรือวฒันธรรมขนัปฐมเข้าไว้ด้วยกนั เช่น การเต้นระบํา เป็นหน่วยรวมวฒัน 

ธรรม เพราะรวมเอาลกัษณะและท่าทางการเต้นแตล่ะท่าเข้าไว้ด้วยกนั เช่น รําเซิง รําวง โนรา แตล่ะ
ชดุก็มีลกัษณะเฉพาะ ประกอบด้วยทา่รํา ซงึเป็นลกัษณาการวฒันธรรมทีแตกตา่งกนั 

   3. เขตวฒันธรรม (Culture area) คือ การรวมบริเวณท้องทีกลุ่มชนตงับ้านเรือนอยู่ใน
บริเวณเดียวกนั และมีลกัษณะวฒันธรรมร่วมกนั เป็นการพยายามขีดเส้นแบง่แนวพืนทีอย่างกว้างๆ 
และไมขี่ดเส้นถาวร การศกึษาเขตวฒันธรรมนี ส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่กระจายวฒันธรรมจาก
จดุหนึงไปยงัจดุตา่งๆ จดุเริมต้นซึงเป็นทีเกิดของวฒันธรรมเรียกว่า ศนูย์กลางวฒันธรรม และบริเวณ 

รอบนอกทีวฒันธรรมแพร่กระจายไปถึง หรือส่วนทียู่ในบริเวณชายขอบจริงๆ มกัจะมีเส้นขีดแบง่แยก
ทีไมช่ดัเจน วฒันธรรมทีแพร่กระจายจนถึงชายขอบนีก็มีลกัษณะผิดเพียนจากวฒันธรรมทีศนูย์กลาง 
ทีใช้เรียกวฒันธรรมชายขอบคือ marginal culture  

   ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม จะช่วยอธิบายวิธีการเผยแพร่วฒันธรรมหนึง
ไปสูอี่กวฒันธรรมหนงึ ซงึต้องคํานงึถึงความเหมือนและความตา่งของวฒันธรรมทงัสองเป็นสําคญั 
โดยหลกัการดงักล่าวนี จะช่วยให้สามารถพิจารณาข้อมูลองค์ประกอบทุนวฒันธรรม องค์ประกอบ
วฒันธรรมในกลุม่ชาตพินัธุ์ทีศกึษาครังนีวา่ ลกัษณะทนุเดมิเป็นอยา่งไร อะไรคือทนุทีเข้ามาใหม่หรือ
เกิดขนึใหม ่และได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมใด เป็นต้น 

 

9. งานวิจัยทีเกียวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม 

 งานวิจัยทีเกียวกับแนวคิด  แนวทางการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม  ได้มีผู้ศึกษาไว้
หลายประเดน็ เป็นต้นว่า การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม การพฒันาวฒันธรรม การผสมผสาน และ
กลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นต้น ซึงเป็นงานทีให้องค์ความรู้เกียวกับแนวคิดและแนวทางการวิจัยทางภาษา
และวฒันธรรมทีเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาครังนีในประเด็นตา่งๆ เป็นต้นว่า งานวิจยัพืนฐานเพือ
สร้างความรู้ในเชิงคณุคา่ ความสําคญั และความหมายทางภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์   
มีผู้สนใจศกึษาสร้างองค์ความรู้ไว้หลายทา่น เช่น เอียม ทองดี (2533) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “การใช้วฒัน 
ธรรมเป็นเครืองมือในการพฒันาชนบท” พบวา่ “ภาษาและวฒันธรรมมีคณุคา่ ความสําคญั และความ 
หมายในฐานะทีเป็นเครืองมือเข้าถึงปัจจยัจําเป็นพืนฐานทีใช้หล่อเลียงชีวิต เป็นเครืองมือเข้าถึง
ปัจจยัสําคญัทีทําให้เกิดความปลอดภยัทงัชีวิตทรัพย์สิน เป็นเครืองมือเข้าถึงปัจจยัทีทําให้เกิดความ  
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รัก ความอบอุน่ ความสามคัคี ความเข้มแข็ง ความมนัคง ความยงัยืนของสงัคม เป็นเครืองมือเข้าถึง
เกียรตยิศ ชือเสียง ความสวย ความงาม  
 ช่วงเวลาตอ่มา เอียม ทองดี (2539) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “ภูมิปัญญาพืนบ้านกับการปลูก 
ฝังพฤติกรรมทางจริยธรรม” พบว่า “พฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นผลมาจากการปลูกฝังภูมิปัญญา
พืนบ้านไว้ในจิตใจของบคุคลและสงัคม เพือให้สิงเหล่านีแสดงออกมาในการประกอบกิจกรรมในวิถี
ชีวิต เช่น การแต่งกาย การบริโภคอาหารและการทํามาหากิน การอยู่อาศยั และการรักษาป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บในวิถีชีวิตชุมชนพืนบ้าน กลุ่มชาติพันธุ์จึงเห็นคุณค่า ความสําคัญของภูมิปัญญาใน
วฒันธรรมพืนบ้านทีทําให้ชีวิต บคุคล สงัคมอยูร่่วมกนัได้อยา่งมีความสขุ” อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา
ตอ่มา เอียม ทองดี (2549) ได้ศกึษาเรือง “การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม” พบว่า คณุคา่ ความสําคญั 

และความหมายทางภาษาและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์กําลงัเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดย
พบว่า สิงทีเปลียนแปลงคือ “สาระหรือเนือตวัของวฒันธรรม” เป็นต้นว่า ภูมิปัญญา เงือนไข (แรงจูง 
ใจ/ แรงผลกัดนั) แบบแผนพฤตกิรรม ผลผลิต ผลลพัธ์ และ “บทบาทหน้าทีของวฒันธรรม” คือ บทบาท
โดยหลักการ บทบาทโดยความคาดหวัง และบทบาททีเป็นจริง สอดคล้องกับผลการศึกษาเรือง 
“กลุม่ชาตพินัธ์ุกบัการพฒันา” โดยเรณู เหมือนจนัทร์เชย (2549) ทีพบว่า ผลกระทบจากการพฒันาที
เกิดขึนในปัจจุบัน ทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  กําลังสูญเสียอัตลักษณ์ทีเป็นเกณฑ์ในการกําหนด
ความเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุไปมาแล้ว ขณะเดียวกันการเคลือนไหวเปลียนแปลงของกลุ่มชาติพนัธ์ุใน
ทิศทางทีกลืนกลาย ไปรวมเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหลกักําลังเกิดขึนอย่างกว้างขวาง และนําไปสู่ปัญหา
และเกิดสถานการณ์ความขดัแย้งระหว่างกลุ่มชาติพนัธ์ุมากขึน ตามกระแสการพฒันาทีเกิดมีมาก
ขนึ การพฒันาทีเข้ามาไมไ่ด้ชว่ยให้ความเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์เข้มแข็งขนึแต่อย่างใด กลบัตรงกนัข้าม มี
ความอ่อนแอมากขนึ โดยงานวิจยันีได้เสนอแนะทางออกเพือคลีคลายปัญหาทีเกิด ขนึในกลุ่มชาติ
พนัธุ์  2 ประการ คือ 1.  ทําให้กลุ่ม ชาติพนัธุ์ เกิดความเป็นหนึงเดียว (Homogenization) และ 2. การ
จดัการปกครองให้เหมาะสม เกือกลูตอ่อตัลกัษณ์กลุม่ชาตพินัธ์ุ (Political accommodation)   
 
10. งานวิจัยทีเกียวกับไทยทรงดาํ 
 

 นกัวิชาการและผู้สนใจหลายทา่น ได้ศกึษาวิจยัเกียวกบัไทยทรงดําในประเด็นตา่ง  ๆไว้
หลายประเด็น ซึงเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัครังนี โดยการทบทวนวรรณกรรมได้แบ่งงานวิจยั
เกียวกับไทยทรงดําเป็นประเด็นต่างๆ ตามกรอบเนือหาในการศึกษาวิจยั รวมทงัการเรียกชือกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ทีมีตา่งกนั (ไทยทรงดํา ไทดํา ลาวโซง่ ไทยโซง่ เป็นต้น) ดงันี 
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 10.1 ประวัตคิวามเป็นมาและการตงัถนิฐาน  

  มีนกัวิชาการทีได้ศกึษาวิจยัสร้างความรู้ และองค์ความรู้เกียวกับประวตัิความ
เป็นมาและการตงัถินฐานในพืนทีต่างๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า ไทยทรงดําเป็นใคร มาจาก
ไหน ทําไม เมือใด อยา่งไร เป็นต้นวา่  

  10.1.1 ความรู้เกียวกับชือ “ไทยทรงดํา” อภิญวฒัน์ โพธิสาน (2552) ได้ศึกษา
เรือง “สารัตถะ คติความเชือ และพิธีกรรมลาวโซ่ง” พบว่า ลาวโซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท ทีเรียกว่า 
ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาวทรงดํา ลาวซ่วงดํา ไทดํา ไตดํา ผู้ ไทดํา ผู้ ไตซงดํา  ไทยดําหรือไทยทรงดํา จะ
เรียกชือกนัอยา่งไร คงไมผ่ิด เพราะเป็นทีเข้าใจกนัแล้วในปัจจบุนัว่าเป็นคน “กลุ่มเดียวกนั” ซึงอญัชลีุ 
บรูณะสิงห์ (2531) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “วิเคราะห์การเปลียนแปลงการใช้คําของคนสามระดบัอายใุน
ภาษา ไทยโซ่ง” พบว่า ทีมาของการเรียกขานทีแตกตา่งกนั เช่น ทีเรียก “โซ่งดํา” หรือ “ทรงดํา” น่า 
จะเรียกตามเสือผ้า เครืองแต่งกาย เพราะไทยโซ่งชอบแตง่กายด้วยเสือผ้าสีดํา คําว่า “โซ่ง” น่าจะ
แผลงมาจากคําว่า “ส้วง” ซึงแปลว่า “กางเกง” ดงันนั “โซ่งดํา” จึงหมายถึง “ชาวผู้ ไททีนุ่งกางเกงดํา” 
ตอ่มาคําว่า “ดํา” หายไป จึงเหลือแตคํ่าว่า “โซ่ง” ส่วนทีเรียก “ลาวโซ่ง” โดยเติมคําว่า “ลาว” ข้างหน้า 
สาเหตุเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีส่วนใหญ่  คล้ายคลึงกับคนในราชอาณาจักรลาวจึงเรียก 
“ลาวโซ่ง” ข้อสนันิษ ฐานประการหนึงคือ คงเกิดจากความนิยมการเรียกชือของคนไทยสมยันนั ที
นิยมเรียกผู้ ทีอพยพจากถินอืนทีเข้ามาอยู่ใหม่ว่า “ลาว” ดงัเช่น ลาวเวียง ลาวพวน เป็นต้น ทําให้ผู้
ไทยดําหรือไทยทรงดําเมืออพยพมาอยู่ทีเมืองเพชรบรีุ จึงพลอยได้รับการเรียกชือว่า “ลาว” ไปด้วย 

ซึงในเรืองนี นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ (2532) กล่าวไว้ว่า ปัจจุบนัทางราชการได้เรียกกลุ่มชาติพนัธ์ุนีว่า 
“ไทยโซง่” จะไมใ่ช้คําวา่ “ลาว” นํา หน้าชือกลุม่ชาติพนัธุ์ แตใ่ช้คําว่า “ไทย” เช่นเดียวกบัไทยพวน ไทย
ภเูขา ไทยย้อ เป็นต้น แตช่าวบ้านโดยทวัไปยงันิยมใช้คําวา่ “ลาวโซง่” เรียกขานกนัอยู ่
  10.1.2 ความรู้เกียวกบั “ความเป็นมา” ในเรืองนี อภิญวฒัน์ โพธิสาน (2552) ได้
ศกึษาเรือง “สารัตถะ คติความเชือและพิธีกรรมลาวโซ่ง” พบว่า ถินฐานเดิมของบรรพบรุุษลาวโซ่งใน
ประเทศไทย มีศนูย์กลางอยู่ที “นาน้อย” หรือ “นาบ่อนน้อยอ้อยหนู” ซึงต่อมาปรากฏชือเรียกใหม่ว่า 

“แถน” หรือ “แถง” ในปัจจบุนัคือ เดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) ตามชือเรียกของเวียดนามด้วย ถูก
โอนไปอยู่ในเวียดนาม ภายหลงัได้รับอิสรภาพจากฝรังเศส แต่เดิมนนัพวกไทดํามีถินฐานเดิมอยู่ใน
ประเทศจีนตอนกลาง อนัเป็นถินฐานเดิมของชนเผ่าไท ตอ่มาได้อพยพลงมาทางใต้ มาอาศยัอยู่ทวัไป
ในมณฑลกวางสี มณฑลยูนนาน และทีอยู่กันมากคือ บริเวณลุ่มแม่นําดํา (หรือแม่นําแท้ ซึงเวียด 
นามเรียกว่า “ชงโบ”) แม่นําแดงในแคว้นตังเกียปัจจุบัน ในแคว้นสิบสองจุไท ซึงมีเมืองแถน ใน
ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองหลวง และเป็นหวัเมืองฝ่ายเหนือ อยู่ตอนเหนือของอาณาจกัรลาว ใกล้
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เขตแดนเวียดนามเหนือ ซึงนําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ (2532: 23-24) ได้กล่าวว่า แคว้นสิบสองจไุท ประกอบ 
ด้วยเมืองสําคญัสิบสองเมืองหรือสิบสองจ ุแตล่ะจหุรือแขวงประกอบด้วยเมืองเล็กๆ และหมู่บ้านทีอยู่
ใกล้กนั โดยอยูภ่ายใต้การปกครองของเจ้าเมืองในแขวงนนัๆ แตล่ะเมืองจะมีการปก ครองทีเป็นอิสระ
ตอ่กนั บางเมืองจะเกียวพนักนัโดยเป็นญาตหิรือแตง่งานกนั ตามพงศาวดารเมืองไลหรือและอไลเจา 
(Lai Chaw) กล่าวว่า เมืองทีพวกผู้ ไทดําอาศยัอยู่คือ แถน หรือเมืองเเถงหรือเมืองทนัต์ ปัจจุบนัคือ 
เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองศนูย์กลางทีสําคญั เมืองควายหรือ
เมืองกาย เมืองตงุ เมืองม่วยหรือม่วน เมืองลา เมืองหวดั เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมือง กบัเมืองทีผู้
ไทขาวอาศยัอยู่ 4 เมือง คือ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมนุ และเมืองบาง รวมทงัหมด 12 เมือง เมืองดงั 
กลา่วเรียกวา่แคว้นสิบสองจไุทหรือสิบสองผู้ไท ในการแบง่เขตของแตล่ะเมือง แตล่ะจนุนัเป็นไปตาม
ธรรมชาติของพืนที โดยอาศยัลกัษณะภูมิประเทศเป็นแนวพรมแดน เช่น ลําห้วย ภูเขา ป่าไม้ ไม่มี
การเขียนแผนทีแบง่อาณาเขตแน่นอน หมู่บ้านใดขึนอยู่กบัเมืองใดก็ขึนอยู่กบัความสะดวก ความ
ใกล้ชิดทางพืนทีและความสัมพันธ์ของความเป็นญาติ แคว้นสิบสองจุไทมิได้มีการรวบรวมการ
ปกครองให้เป็นอาณาจกัรอนัหนงึอนัเดียวกนั  

  จากเอกสารของกรมพระยาดํารงราชานภุาพ (2507: 7) ได้กล่าวว่าสิบสองจุไท
เป็นทีอยู่อาศยัดงัเดิมของไทดํา ไทขาว ไทเเดง และไทอืนๆ มาช้านาน ก่อนทีพวกญวนจะขยายอํานาจ
ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของแคว้นตงัเกียและอานาม คนไทยแคว้นสิบสองจุไทได้ปกครองตนเอง
เป็นอิสระมาช้านาน จนกระทงักลุม่ไททางด้านทิศตะวนัตกมีอํานาจขนึราวพทุธศตวรรษที 19-20  

 

 
 

ภาพที 3 แสดงถินฐานเดมิของไทยโซง่ 
ทีมา ม.ศรีบษุรา, 2530 : 12, อ้างในสมทรง บรุุษพฒัน์. (2540: 2) 
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   สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2507: 7) ทรงกล่าวไว้ว่า “เมืองไล เมืองแถง
อยู่ในแว่นแคว้นสิบสองจไุทยขึนอยู่ในอํานาจการปกครองของเจ้านครหลวงพระบางคือ หวัเมืองฝ่าย
เหนือ มีเมืองควาย เมืองตงุ เมืองม่วย เมืองลา เมืองไล เมืองแถง โดยเฉพาะเมืองแถงนนัอยู่ห่าง ไกล
จากนครหลวงพระบางและอยู่ตอนใต้ของประเทศจีน หรือมีอาณาเขตติดต่อใกล้ชิดกับจีนแต่อยู่
ตอนเหนือของญวน อํานาจการปกครองจากนครหลวงพระบางดูแลไม่ทัวถึง จึงมอบอํานาจให้ปก 
ครองดแูลกันเอง แต่ก็อยู่ในอํานาจคุ้มครองของเจ้านครหลวงพระบาง” ดงันนั บางยุคบางสมยัหัว
เมืองฝ่ายเหนืออนัมีเมืองแถง เป็นต้น ขนึอยู่กับจีนบ้าง ญวนบ้าง ลาวบ้าง ทําให้มีชือเรียกเมืองเเถง
ว่า “สามฝ่ายฟ้า” ซึงเกียวกบัเรืองนี อภิญวฒัน์ โพธิสาน (2552: 19) ได้กล่าวว่า ในปัจจบุนั เมืองที
เป็นศนูย์กลางของไทยดําในเวียดนาม คือ เมืองซอนลา ซึงพวกลาวโซ่งในประเทศไทยเรียกว่า เมืองลา 
เมืองแถนหรือเมืองเดียนเบียนฟู มิได้เป็นเมืองศนูย์กลาง แตก่ระนนั สําหรับคนลาวโซ่งในประเทศไทย
และคนไทดําในประเทศอืนๆ แล้วเมืองตามคตคิวามเชือของตนอยูเ่สมอ 

   หลงัจากนนัจงึได้อพยพเข้ามาตงัหลกัแหล่งกระจายอยู่ตามทีตา่งๆ ในประเทศไทย
เป็นจํานวนมากก็ด้วยเหตผุลทางสงครามทีเกิดขึนทงัในระหว่างพวกเดียวกันและกับชาติอืนๆ ไทย
ทรงดําอพยพเข้าสูป่ระเทศไทยหลายครังด้วยเหตผุลทางสงคราม โดยอพยพผ่านลงมาทางเวียดนาม
เหนือ ลาว และเข้าสู่ประเทศไทยในทีสดุ (อญัชลีุ บรูณะสิงห์, 2531: 14-15) ไทดําอพยพจากเมืองทนั
และเมืองมว่ย ในแคว้นสิบสองจไุท เข้าสู่ประเทศไทยครังแรกในปลายรัชสมยัพระเจ้ากรุงธนบรีุ  ใน
ปี พ.ศ. 2322 โดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศกึ (รัชกาลที 1 แห่งราชวงศ์จกัรี ในสมยัตอ่มา) และ
เจ้าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ จากพระเจ้าตากสินมหาราชให้ยก
กองทพัไปปราบเจ้านครเวียงจนัทน์ทีได้กระทําการหมินพระบรมเดชานภุาพได้สําเร็จแล้ว ก็ได้ทรงให้
กอง ทพัหลวงพระบางไปตีเมืองทนั (ญวนเรียกเมืองซือหงี) และเมืองม่วย ซึงทงัสองเมืองนี เป็นเมือง
ของพวกไทดํา อยู่ติดกบัเขตแดนเมืองญวน แล้วกวาดต้อนครอบครัวพวกไทดําและพวกลาวเวียงมา
เป็นจํานวนมาก ลงมากรุงธนบุรีพร้อมกับกองทพัด้วย พวกลาวเวียงนนัทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตงับ้าน 
เรือนอยู่ทีสระบุรี ราชบรีุ และจนัทบรีุ ส่วนพวกไทดําทรงโปรดเกล้าฯ ให้ไปตงับ้านเรือนอยู่ทีเพชรบุรี 
สถานทีทีพวกไทดําเข้าไปอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองปรง  (หรือหมู่บ้านหนอง
เลา) ในเขตอําเภอเขาย้อย (อ้างในอภิญวฒัน์ โพธิสาน, 2552: 19-20)  

   ไทดําอพยพเข้ามาอีกหลายครัง เช่น สมยัรัชกาลที 1 ในปี พ.ศ.2335 พวกไทดําที
ถกูกวาดต้อนให้อพยพเข้ามาในประเทศไทย สืบเนืองจากเมืองแถนในสิบสองจไุทและพวกเมืองพวน
แข็งข้อตอ่เมืองเวียงจนัทร์ เจ้านครเวียงจนัทร์จึงยกกองทพัไปตี แล้วกวาดต้อนพวกไทดําและลาว
พวนลงมากรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พวก 
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ไทดําไปอยูที่เพชรบรีุ ณ บ้านหนองปรง อําเภอเขาย้อย ส่วนพวกลาวพวนให้อยู่ทีกรุงเทพฯ (อ้างใน
อภิญวฒัน์ โพธิสาน, 2552: 20)  

   ในรัชกาลที 3 พระบาทสมเด็จพระนงัเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้มีการกวาดต้อนพวกไทดํา
เข้ามาสู่ประเทศไทย 4 ครัง คือ ครังแรก ในปี พศ. 2371, ครังทีสอง ในปี พศ. 2378, ครังทีสาม ในปี  
พศ. 2379, และครังทีสี ในปี พศ. 2381 ซึงทงั 4 ครังพวกไทดําจะถกูกวาดต้อนให้ไปตงับ้านเรือนและ
ทํามาหากินอยูที่จงัหวดัเพชรบรีุ ซงึในเรืองนี นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ (2532: 27-29) ได้กล่าวเพิมเติมว่า 
ไทดําได้ตงับ้านเรือนทีตําบลทา่แร้ง อําเภอบ้านแหลม แตเ่นืองจากว่าไทดําไม่ชอบภูมิประเทศเเถบ
นนัเพราะเป็นหมู่บ้านชายทะเล ต่อมาจึงได้อพยพโยกย้ายทีอยู่อาศยัมาเรือยๆ  จนถึงอําเภอเขา
ย้อย ซึงมีภูมิประเทศเป็นทีดอน นําไม่ท่วม มีป่าเขาเหมือนถินฐานเดิม จึงได้มีการตงับ้านเรือนอยู่
อยา่งหนาแนน่จนถึงปัจจบุนั ในปี พ.ศ. 2407 เกิดความระสําระสายขนึในตงัเกีย สิบสองจไุท และลาว
เหนือ พวกจีนฮ่อยกกองทพับกุเข้ามาก่อกวนในดินแดนแถบแม่นําดํา แม่นําเเดง และทีราบสงูทราน
นินท์ พวกจีนฮอ่แบง่เป็นหลายกลุม่ตามสีธง เชน่ จีนฮอ่ธงแดง จีนฮ่อธงเหลือง และจีนฮ่อธงดํา กอง 
ทพัจีนฮ่อได้บุกเข้าโจมตีหวัเมืองต่างๆ กองทัพหลวงพระบางไม่สามารถต่อต้านได้ทําให้จีนฮ่อธง
เหลืองยดึได้เมืองเชียงคํา หลงัจากนนักองทพัจีนฮ่อยงัเคลือนกําลงัลงไปทางใต้มุ่งสู่เมืองเวียงจนัทน์
และหนองคาย เจ้าเมืองเวียงจนัทน์และเจ้าเมืองหนองคายได้ขอความชว่ยเหลือมาทางกรุงเทพฯ  

   ในรัชกาลที 5 พวกไทดําได้อพยพเข้ามาหลายครัง เช่น ในปี พ.ศ. 2421 พระ บาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว จึงโปรดให้กองทพัจากกรุงเทพฯ ยกขึนไปปราบกบฏจีนฮ่อร่วม 
กบัหวัเมืองฝ่ายเหนือในทีสุดก็ปราบจีนฮ่อได้ แต่ปัญหาการปราบจีนฮ่อก็ไม่สามารถยุติได้เพราะ
จีนฮอ่ก็ยงัรุกรานหวัเมืองในแคว้นสิบสองจไุทอีก  โดยเฉพาะเมืองเเถง เมืองไล ดงันนั ในปี พ.ศ. 2428 
กองทพัจากกรุงเทพฯ โดยการนําของพระยาสุรศกัดิมนตรีได้ยกขึนไปปราบจีนฮ่ออีกครังหนึง และ
ตงักอง ทพัไทยอยู่ในบริเวณนีชวัระยะเวลาหนึงด้วย เมือพระยาสรุศกัดิมนตรีปราบจีนฮ่อเสร็จสิน
แล้วจงึยกกองทพักลบักรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2430 พร้อมทงันําหวัหน้ากบฏจีนฮ่อ อปุราช และบตุร
ของผู้ครองนครหลวงพระบางมากรุงเทพฯ พระองค์ยงัได้กวาดต้อนลาวทรงดําและนําคําสิงซึงเป็น
บตุรเขยของเจ้าเมืองไล เเห่งแคว้นสิบสองจุไทลงมาด้วย ซึงเป็นครังสุดท้ายในการกวาดต้อนลาว
ทรงดําจากแคว้นสิบสองจไุทและให้ไปอยูที่เพชรบรีุ (เรณ ูเหมือนจนัทร์เชย, 2542: 12-13) 

   ตอ่มาเมือไม่มีการควบคมุบริเวณทีอยู่อาศยั และมีการให้โอกาสไทยทรงดําได้
หาทีอยู่อาศยัได้ตามความพอใจ ไทยทรงดําไม่ชอบพืนทีลุ่ม และบริเวณทีอยู่อาศยันนัขาดแคลนไม้
ในการสร้างบ้านเรือน จงึอพยพเคลือนย้ายไปยงับริเวณอืนๆ เป็นจํานวนมาก แตช่มุชนเดิมก็ยงัมีอยู่
อีกเป็นจํานวนมากเชน่กนั  
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   นอกจากนีไทยทรงดํารุ่นแรกๆ ทีถูกกวาดต้อนเข้ามายังประเทศไทยมีความ
ปรารถนาอนัแรงกล้าทีจะกลบัไปอยู่อาศยัยงับ้านเกิดเมืองเดิมของตน จึงได้พยายามรวบรวมพรรค
พวกญาติพีน้องเคลือนย้ายออกจากเพชรบุรีเดินทางขึนไปทางเหนือของประเทศไทย เพือจะไปให้
ถึงเเคว้นสิบสองจุไท แต่เนืองจากการเดินทางในสมัยก่อนเป็นการเดินทางทีค่อนข้างยากลําบาก
หลายด้าน ทงัด้านเส้นทางคมนาคม อาหารการกิน ดงันนั ในการเดินทางของไทยโซ่งกลุ่มนีต้องใช้
ระยะเวลายาว นาน เมือถึงฤดฝูนการเดินทางก็หยุดพกัเพือทํานาสะสมเสบียงอาหารไว้เดินทาง
ตอ่ไป ซงึการอพยพกลบัถินฐานเดมิของไทยทรงดํารุ่นแรกๆ นีจะเดินทางขนึเหนือไปจนกระทงัไทย
ทรงดํารุ่นแรกๆ ทีอพยพเข้ามาในประเทศไทยได้ล้มหายตายจากไป ไทยทรงดํารุ่นหลงัทีเกิดและโต
ในประเทศไทยไม่สามารถเดินทางกลบัถินฐานเดิม จึงได้ตงัหลกัแหล่งกระจายอยู่ตามเส้นทางการ
อพยพ ซึงนําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ (2532: 29) ได้กล่าวว่า นอกจากนี ยงัมีไทยทรงดําบางกลุ่มได้อพยพ
จากเพชรบุรีไปหาทีอยู่อาศยัเเละทีทํากินใหม่ในเขตจงัหวดัใกล้เคียง เช่น จงัหวดัราชบุรี นครปฐม 

สพุรรณบรีุ สโุขทยั พิจิตร พิษณโุลก ลพบรีุ สระบรีุ กาญจนบรีุ ชมุพร สรุาษฎร์ธานี เป็นต้น 
   จากหลกัฐานการอพยพของไทยทรงดํา ตงัแต่ปี พศ. 2322 มาจนถึงปัจจุบนั จะ

เห็นได้วา่ ไทยทรงดําได้อพยพเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศไทย รวมระยะเวลา  235 ปี ซึงทกุครังทีเข้า
มา เนืองจากเหตผุลทางสงคราม ทําให้ไทยทรงดําถูกกวาดต้อนให้มาอยู่ทีจังหวดัเพชรบุรี  ซึงใน
เรืองเดียวกนันี อภิญวฒัน์ โพธิสาน (2552: 23) ได้กล่าวเพิมเติมว่า ด้วยลกัษณะของจงัหวดัเพชรบรีุ 

มีตําบลทีมีลกัษณะเป็นป่า มีภเูขาอยู่มาก และมีหบุ ห้วย ลําธาร แตนํ่าก็ท่วมไม่ถึง มีสภาพแวดล้อม
คล้ายคลึงกบัเมืองแถนถินทีอยู่แตเ่ดิมของพวกไทดํา ทางราชการไทยจึงจดัให้พวกไทดํานนัไปตงับ้าน 
เรือนอยูที่จงัหวดัเพชรบรีุ 
  10.1.3 ความรู้เกียวกับ “ระบบวัฒนธรรม” สุมิตร ปิติพัฒน์และเสมอชัย  พูล
สวุรรณ (2540) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “ลาวโซ่ง: พลวตัของระบบวฒันธรรมในรอบสองศตวรรษ” พบว่า 
การเปลียนแปลงทางด้านนิเวศน์ ทําให้ลาวโซ่งมีกลไกทางสงัคมในการธํารงชาติพนัธ์ุหลายระดบั
และทีสําคญัทีสดุคือ คตกิารนบัถือผีบรรพบรุุษ ซงึนบัวา่เป็นรากแก้วของวฒันธรรมลาวโซ่งทงัระบบ 

และเพิมความเข้มข้นจนทําให้เกิดเครือขา่ยทางสงัคมรูปแบบใหม่ๆ  
  10.1.4 ความรู้เกียวกับ “พัฒนาการและการเปลียนแปลงชุมชนไทยดําใน
ประเทศไทย” มนู อุดมเวช (2547) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “ประวตัิศาสตร์ไทดําในประเทศไทย” พบว่า 

ความเป็นมาและสาเหตทีุทําให้ไทดําในประเทศไทยอพยพไปตงัรกรากอยู่ทีแห่งใหม่ สาเหตสํุาคญั
คือ  ขาดแคลนทีทํากินเนือง จากมีประชากรเพิมขนึ และทีอยู่เดิมเกิดความแห้งแล้ง  จึงทําให้เกิดการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของไทดําทีอยู่ในชมุชน แตล่ะจงัหวดัในประเทศไทย 
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และพบว่า การอพยพหาทีอยู่ใหม่ของไทดํานนั เป็นการอพยพเป็นกลุ่ม ไปอยู่รวมกันเป็นชุมชน ที
สามารถพงึพาตนเองได้ และบางสว่นก็ได้ไปอยูร่วมกลุ่มกบัคนไทยพืนเมือง  ซึงต้องปรับตวัเข้าหากนั 

เพราะว่ามีประเพณีทีแตกตา่งกนั ทงันีการไปตงัรกรากในทีอยู่ใหม่นนั ไทดําไม่คอ่ยประสบปัญหา
เรืองการปรับตวั เพราะไทดําจะไปอยู่ทีห่างไกลความเจริญ ห่างตวัเมือง โดยจะเน้นทีพืนทีทํากินและ
สามารถซือทีดนิแหง่ใหมต่ามฐานะเศรษฐกิจของตนได้ 

  10.1.5 ความรู้เกียวกบั “การตงัถินฐานบ้านเรือน” นําพวลัย์ กิจรักษ์กลุ (2532) ได้
ศกึษา วิจยัเรือง “การศกึษารูปแบบการตงัถินฐาน ประชากร เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของลาวโซ่งใน
จงัหวดันครปฐม” พบว่า ลกัษณะตงับ้านเรือนกระจายเป็นแบบรวมกลุ่มในแนวเหนือใต้ หมู่บ้านทีทํา
นาจะมีความสมัพนัธ์กับแหล่งนําธรรมชาติ ส่วนหมู่บ้านทีทําไร่ ทําสวน การตงัถินฐานกระจายใน
พืนทีเกษตรของแตล่ะครอบครัว  

 
 10.2 ความเชือ ประเพณี และพธีิกรรม  
  มีนักวิชาการหลายท่านทีได้ศึกษาวิจัย สร้างความรู้ และองค์ความรู้เกียวกับ
ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําในพืนทีตา่งๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า ความ
เชือ ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํามีลกัษณะเป็นอยา่งไร ทําไมเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่  

 10.2.1 ความรู้เกียวกับประเพณี พิธีกรรม แถน ผีเฮือน (ผีบรรพบุรุษ) ขวญั วิญ 
ญาณศกัดิสิทธิ ผี และวิญญาณอืนๆ เป็นสิงทีมีความสําคญัและเชือมโยงกบัวิถีการดําเนินชีวิตของ
ไทยทรงดําทุกพืนที รวมทงัมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ลูกหลานไทยทรงดําอย่างต่อเนือง ซึงสมคิด ศรี
สิงห์ (2537) ศกึษาเรือง “วฒันธรรมของไทยโซ่งดํา (ลาวโซ่ง)  ในจงัหวดัพิษณุโลกและพิจิตร” พบว่า 

ประเพณีไทยทรงดํามีรากฐานมาจากความเชือทางธรรมชาติและวิญญาณ  โดยนบัถือ “แถน” เป็น
เทพสูงสุด เชือว่าแถนจะบนัดาลให้เกิดความเป็นไปตา่งๆ และเคารพวิญญาณบรรพบุรุษเป็นประจํา 

เชือว่าวิญญาณบรรพบุรุษเป็นผู้คุ้มครองคนในตระกูล จึงมีการเซ่นไหว้ทงัแถนและบรรพบุรุษ ส่วน
วิญญาณศกัดสิิทธิอืนๆ แตเ่ดมิมีพิธีกรรมแสดงความเคารพ แตปั่จจบุนัลดน้อยและบางอย่างได้เลิก
ไป ไทยทรงดํายงัคงปฏิบตัิการตามแบบอย่างวฒันธรรมดงัเดิมหลายประการ เช่น ความเชือเรืองผี-
ขวญั มีการเซน่ไหว้ผีฟ้า (แถน) และผีบรรพบรุุษเป็นประจําทกุครอบครัว ส่วนความเชือในเรืองอืนๆ มี
การปฏิบตัิน้อยมาก ประเพณีทีปฏิบตัิเป็นประจําคือ ประเพณีครอบครัว เช่น พิธีเสนเรือน พิธีเสน
ปาดตง ส่วนประเพณีทีปฏิบตัิเป็นบางครังคือ การกินดองหรือการแต่งงาน หรือการทําศพแบบโซ่ง 

ความรู้เหล่านีสอดคล้องกับทีสุกัญญา จันทะสูน (2538) ได้ศึกษาเรือง ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
กระบวนการถ่ายทอด: การศกึษา “พิธีเสนเรือน” ของชาวลาวโซ่งจงัหวดัพิษณุโลก พบว่า พิธีเสนเรือน
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เป็นพิธีกรรมการเซ่นไหว้บรรพบรุุษทีตายไปแล้วของครอบครัว หวัหน้าครอบครัวมีหน้าทีจะต้องจดั 
เป็นประจําทุกปีๆ ละครังหรือ  3 ปี ต่อครัง การจดัพิธีกรรมขึนถือว่าเป็นการแสดงความกตญั ูต่อ
บรรพบรุุษและจะสง่ผลให้ทกุคนในครอบครัวมีความสขุ เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้าน 

  ในเรืองเดียวกนันี นกุูล ชมภูนิช (2538) ได้ศึกษาเรือง “ประเพณีชาวไทยโซ่งบ้าน
เกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” พบว่า ประเพณีเหล่านนัมีรากฐานมาจาก
ความเชือในเรืองผี แถน และขวญั สิงเหล่านีเป็นบอ่เกิดประเพณี เช่น การเสนเรือน การเสนตวั การ
แต่งงาน พิธีศพ นอกจากนนัยังมีการละเล่นพืนบ้าน เช่น การลงข่วง การเล่นคอนฟ้อนแคน และได้
เสนอแนะให้มีการศกึษาค้นคว้าถึงเรืองราวของชาวไทยโซ่งในด้านตา่งๆ ตอ่ไป เพือประโยชน์แก่อนชุน
รุ่นหลงัสืบไป  

  โดยในความรู้ชดุเดียวกนันี ปานทิพย์ คงยิมละมยั (2546) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “พิธี
เสนเฮือนในวิถีชีวิตลาวโซ่ง: กรณีศกึษาตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ใน
พิธีเสนเฮือน ส่วนทีเปลียนแปลงมากทีสุดคือ ขนัตอนการเตรียมงานและอาหาร  เพราะต้องการ
ประหยดัเวลาด้วยการลดขนัตอนทียุ่งยาก และใช้บริการการจดัเตรียมอาหารแทนการทําด้วยตนเอง 

สว่นทีมีการเปลียนแปลงน้อยทีสดุคือ อาหารทีใช้ในการประกอบพิธีกรรม ความเชือเรืองผีบรรพบรุุษ 

การประกอบพิธีเสนเฮือน และการแตง่กายของเขยและสะใภ้ในครอบครัว อิทธิพลของพิธีเสนเฮือน
ในปัจจบุนัพบในด้านการช่วยอนรัุกษ์วฒันธรรม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวลาวโซ่ง รวม 
ทงัการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นปึกแผ่นทังในระดบัเครือญาติและในระดบัชุมชน 

สําหรับเงือนไขสําคญัทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลงของพิธีเสนเฮือนและอิทธิพลของพิธีเสนเฮือนคือ  

การศกึษานโยบายภาค รัฐอาชีพ  และวิถีชีวิตแบบชมุชนเมือง  ส่วนปัจจยัทีทําให้พิธีเสนเฮือนยงัคง
ดํารงอยู่คือ ความเชือเรืองผีบรรพบรุุษทีฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของชาวลาวโซ่งและความสามารถในการ
ทําหน้าทีของพิธีเสนเฮือนทีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มชน ทงัในระดบัปัจเจกบุคคล
และระดบัสงัคม สําหรับแนวโน้มของพิธีเสนเฮือนยงัคงดํารงอยู่ตอ่ไปคูก่บัสงัคมลาวโซ่ง แตจ่ะมีการ
นําเอาวฒันธรรมยุคใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในพิธีเสนเฮือนเพือช่วยอํานวยความสะดวกและพัฒนา
รูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตในอนาคต แต่ยงัคงวตัถปุระสงค์ดงัเดิมในการ
จดัพิธีเสนเฮือนคือ เพือแสดงความกตญั ตูอ่บรรพบรุุษ และสร้างความสามคัคีในหมูเ่ครือญาต ิ 

 10.2.2 ความรู้เกียวกบัโลกทศัน์ของไทยทรงดํา ซงึเรณ ูเหมือนจนัทร์เชย (2542) ได้
ศกึษาเรือง “โลกทศัน์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ในประเทศไทย: ความเชือเรืองผีของไทยโซ่ง” พบว่า โลกทศัน์
ไทยทรงดําเกียวข้องสมัพนัธ์กบัเรืองราวตา่งๆ ในวิถีชีวิต สงัคม และวฒันธรรมรอบด้าน เป็นต้นวา่   
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   1) เกียวข้องสมัพนัธ์กับความเป็นมา การตงัถินฐาน การอพยพ การอยู่
อาศยั การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ภาษาและวรรณกรรม ครอบครัว โครงสร้างทางสงัคม การ
เเตง่กาย เป็นต้น โดยเป้าหมายในสิงนนัคือ การเข้าถึงโลกทศัน์และอดุมการณ์ในสงัคมและวฒันธรรม 

    2) เกียวข้องสมัพนัธ์กบัความเชือและพิธีกรรม เช่น  การนบัถือผี การนบั
ถือศาสนาพทุธ เเละคริสต์ ความเชือในเรืองอืน เช่น โชคลาง คาถาอาคม โหราศาสตร์ เครืองลาง 
ของขลงั สขุภาพ และสวสัดภิาพ ต้นไม้ และพิธีกรรมตา่งๆ เช่น พิธีกรรมทีเกียวกบัผีเฮือนหรือผีบรรพ
บรุุษ (พิธีขนึบ้านใหม ่พิธีเชิญผีขนึเรือน พิธีเสนกวดัไกวหรือเสนกวดักวาย พิธีเสนปาดตง พิธีปาดตง
ข้าวใหม ่พิธีเสนเรือน) พิธีกรรมทีเกียวกบัผีมด (พิธีเสนหบัมด พิธีเสนกินปาง พิธีตามขวญัผู้ ป่วย พิธี
เสนตวั พิธีเสนเเก้เคราะห์) พิธีกรรมเกียวกบัเเถนหรือผีฟ้าคือ  พิธีเสนเต็งหรือเสนผีน้อยจ้อย  พิธี 
กรรมทีเกียวกับผีประจําหมู่บ้านคือ พิธีไหว้ศาลประจําหมู่บ้าน พิธีกรรมทีเกียวกับผีเกือดคือ พิธีเสน
ฆ่าเกือด พิธีกรรมทีเกียวกบัผีนาเเละเเม่โพสพ (พิธีเลียงผีนาและการเรียกขวญัข้าวขนึยุ้ง) พิธี กรรมที
เกียวกับผีไม่มีญาติหรือผีทีตายไม่ดีคือ พิธีทําสงักบาล (สงัฆทาน) และพิธีกรรมทีเกียวกบัวฏัจกัร
ชีวิต เชน่ การเกิด การบรรพชา อปุสมบท การเเตง่งาน การตาย เป็นต้น โลกและชีวิตของไทยโซ่งจะ
มีสิงต่างๆ เหล่านีเป็นปัจจยักําหนดรูปลกัษณ์ และเป็นเงือนไขปัจจยัไปด้วย เช่น การนบัถือผี เป็น
ปัจจยัสําคญัทีดํารงความเป็นปึกแผ่นของสงัคมไทยโซ่ง  และมีบทบาทสําคญัต่อการดําเนินชีวิต
ไทยโซ่ง การนบัถือผีมีมาตงัแตบ่รรพบุรุษและถ่ายทอดมาจนปัจจุบนั แม้ว่าอิทธิพลของพุทธศาสนา
จะเข้ามาแพร่หลาย แตไ่ทยโซ่งก็ไม่ล้มเลิกการนบัถือผี ยิงเกิดการผสมกลมกลืนระหว่างความเชือ
เกียวกบัผี พทุธศาสนา และพราหมณ์ได้อย่างลงตวั ปัจจุบนันีแม้ว่าความเชือผีในเเตล่ะกลุ่มชาติ
พนัธ์ุจะลดลงไปบ้าง เเต่ไทยโซ่งยงัคงมีความเชือ เคารพนบัถือผี ผีทีสําคญัคือ ผีบรรพบุรุษ แถน ผี
มดผีมนต์ ผีประจําหมู่บ้าน ผีประจําพืนทีทํากิน เป็นต้น ซึงผีดงักล่าวนีเป็นบ่อเกิดประเพณีและ
พิธีกรรมของไทยโซง่ในปัจจบุนันี  

   3) ความรู้เกียวกับกระบวนการสืบสาน ถ่ายทอดทางวฒันธรรมของไทย
ทรงดํา ในเรืองนี สุกญัญา จนัทะสูน (2538) ได้ศกึษาเรือง “ภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการ
ถ่ายทอด:  การศึกษา “พิธีเสนเรือน” ของชาวลาวโซ่งจงัหวดัพิษณุโลก” พบว่า พิธีเสนเรือนเป็นพิธี
กรรมการเซ่นไหว้บรรพบุรุษทีตายไปแล้วของครอบครัว  หัวหน้าครอบครัวมีหน้าทีจะต้องจัดเป็น
ประจําทกุปีหรือ    3 ปี ตอ่ครัง การจดัพิธีกรรมขนึถือว่าเป็นการแสดงความกตญั ตูอ่บรรพบรุุษและ
จะส่งผลให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุข เกิดความเป็นสิริมงคลแก่บ้าน การจดัพิธีเสนเรือนได้
แสดงให้เห็นถึงกระบวน การถ่ายทอดวฒันธรรมอย่างชดัเจน สามารถจําแนกองค์ประกอบทางวฒัน 
ธรรมของพิธีกรรมออกได้เป็น 4 ประการคือ องค์วตัถุ องค์การ องค์พิธี และองค์มติ มีลกัษณะการ
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ถ่ายทอดการศกึษาแบบไมเ่ป็นทางการ จากผู้ประกอบพิธีและจากบรรพบรุุษ บิดา มารดา ญาติพีน้อง 
เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างวัย มีความเกียวข้องสัมพันธ์กันในระบบครอบครัว  พ่อแม่
อบรมสงัสอนทงัทางตรงและทางอ้อม จากการประพฤติปฏิบตัิตามบทบาทหน้าทีของตน สืบทอดได้
จากการสงัเกต จดจํา ทําตาม และแม้ประสบการณ์สืบทอดจากคนรุ่นหนึงไปสู่คนอีกรุ่นหนึง เป็นการ
เรียนรู้ผ่านสือพิธีกรรมทีเกิดขนึในวิถีชีวิตจากสภาพสงัคมตลอดเวลา เป็นการศกึษาตลอดชีวิตคือ มี
การเรียนรู้ตงัแตเ่กิดจนกระทงัตาย พิธีกรรมจะมีเนือหา สาระภูมิปัญญาเกียว ข้องกบัการจดัองค์กร 

ครอบครัวและเครือญาติ ระบบความเชือในผีบรรพบรุุษ ประโยชน์ของพิธีเสนเรือนในการสร้างความ 
สมัพนัธ์อนัดีให้แก่สมาชิกในสงัคมลาวโซ่ง และภูมิปัญญาทางด้านวตัถทีุเป็นเอกลกัษณ์ของสงัคม 

ปัจจยัทีเอือตอ่การสืบเนืองพิธีเสนเรือน ได้แก่ ความเชือพืนฐานของลาวโซ่งในเรืองผีวิญญาณ ความ
เชือมนัต่อพิธีเสนเรือนและพิธีทีเกียวข้อง ความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง ระบบการจดับท 
บาทหน้าทีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ปัจจยัทีเอือตอ่การเปลียนแปลงพิธีเสนเรือน ได้แก่ 
อิทธิพลของพทุธศาสนา ประสบการณ์ของคนในชมุชน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจของครอบ 
ครัว และการแพร่กระจายทางวฒันธรรมภายนอก เชน่ การคมนาคม และสือสารมวลชน เป็นต้น  

  สอดคล้องกับเรณู เหมือนจันทร์เชย (2541) ได้ศึกษาเรือง “การศึกษา
อิทธิพลของความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งทีมีผลต่อการพฒันาคณุภาพชีวิต: 
กรณีศกึษาหมูบ้่านแหลมกะเจา  2 ตําบลลําลกูบวั อําเภอดอนตมู จงัหวดันครปฐม” ทีพบว่า ชาวไทย
โซ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึงทีมีการสืบทอด และสามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมไว้ได้
อย่างชดัเจนในบางประการ แตบ่างประการมีการพฒันาปรับตวัให้เข้ากบัสมยัใหม่ ซึงเป็นผลมาจาก
ปัจจัยผลักดันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะ
วฒันธรรมชมุชน (ทงัการสืบสานและการปรับตวั) ดงักล่าวมีส่วนสําคญัในการสนบัสนนุการพฒันา
คณุภาพชีวิต จงึเป็นวฒันธรรมทีควรคา่แก่การอนรัุกษ์ให้คงอยูต่อ่ไป 

    4) ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย
ทรงดํา มานิตา เขือนขนัธ์ (2541) ได้ศกึษา “ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถินชาวลาวโซ่ง
บ้านดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบรีุ” พบว่า ลาวโซ่งในอําเภออู่ทอง
อพยพมาจากจงัหวดัเพชรบรีุเมือประมาณ 100 กว่าปีทีผ่านมา ปัจจุบนัยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของตนไว้ได้อย่างดี  แต่มีวัฒนธรรมบางประการทีเปลียนแปลงไปจากเดิม  ทงันีเพือให้
สามารถดําเนินชีวิตในสงัคมใหม่ได้อย่างราบรืน ลกัษณะการแตง่กาย ทรงผม รูปแบบการสร้างเรือน
เริมสูญหายมาก แตส่ิงทีไม่เปลียนแปลงคือ ความเชือเรืองผี การนบัถือผีบรรพบุรุษ อนัเป็นจุดรวม 

ช่วยควบคมุ รักษาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้คนในสงัคมกลุ่มชนของตนให้ปฏิบตัิในสิงเดียวกนั และ
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ก่อให้เกิดความสํานึกร่วมกนัเป็นชมุชนเดียวกนั ในอนาคตประเพณีและวฒันธรรมของโซ่งคงคลี 
คลายลงและอาจถูกวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลทําให้เปลียนแปลงเพราะหนุ่มสาวโซ่ง
ปัจจบุนัได้สนใจเปิดรับวฒันธรรมของสงัคมภายนอกไปปฏิบตัเิป็นสว่นหนงึของชีวิตบ้างแล้ว 

    ชดุความรู้เรืองเดียวกนันี สานิตย์ รัศมี (2546) ได้ศกึษา “พิธีเสนตงับงั: 
กรณีศกึษาดนตรีและพิธีกรรมของลาวโซง่หมูบ้่านเกาะแรด จงัหวดันครปฐม” พบว่า พิธีเสนตงับงัอนั
เป็นพิธีเซน่ไหว้ครูของหมอเสน ได้จดัในชว่งเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12 ทําเฉพาะบ้านทีมีพ่อหรือ
ปู่ เป็นผู้ มีเวทมนต์สามารถรักษาไข้ด้วยเวทย์มนต์ได้ เครืองดนตรีทีใช้ในพิธีเสนตงับงัทีพบมีด้วยกนั
อยู่ 2 ส่วนคือ เครืองดําเนินทํานอง ได้แก่ ปีเสนสนัและปีเสนยาว เครืองทําจงัหวะ ได้แก่ กระบอกไม้
ไผ่สําหรับกระทุ้งแผ่นกระดาน และโอ่ง บทเพลงทีใช้ในพิธีเสนตงับงัของลาวโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต มี
ทงัหมด 3 เพลง ได้แก่ เพลงไหว้ครู เป็นเพลงแรกทีต้องบรรเลงและร้องก่อนเพือบชูาครูและเป็นการ
บอกกล่าวอญัเชิญสิงศกัดิสิทธิ ผีบ้านผีเรือน และครูบาอาจารย์เพือให้มาเข้าร่วมพิธี ซึงมีลกัษณะ
คล้ายบทสวดมนต์ เพลงพืนเป็นเพลงทีมีวตัถุประสงค์ของการจดัพิธีและบอกกล่าวผีให้มารับของเซ่น
ไหว้ เป็นเพลงทีตดัมาจากเพลงไหว้ครูตอนหนึงนํามาร้องบรรเลงซําหลายเทียว เพลงเซิงเป็นเพลง
จังหวะสนุกสนานสลับกับเพลงพืนเพือให้เกิดบรรยากาศทีดี  ลักษณะของเพลงจะบรรเลงปีเสน  
คลอไปกบัเสียงร้องของหมอพิธี 

    สอดคล้องกับวาสนา อรุณกิจ (2529) ทีกล่าวว่า สังคมลาวโซ่งมีพิธี 
กรรมมากมาย การกระทําพิธีกรรมของลาวโซ่งนนัมิใช่การกระทําเพียงเพือหน้าทีเท่านัน แต่ยงัมี
วตัถปุระสงค์อืนๆ ทีสําคญัมากไปกว่านนัด้วย กล่าวคือ เพือแสดงความกตญั ตูอ่บรรพบรุุษ เพือให้
มีการพบปะสงัสรรค์กันในหมู่ญาติพีน้องและเพือนบ้านใกล้เคียง  เพือกระชบัความสัมพนัธ์ เพือ
สร้างความสามัคคี เพือแสดงถึงสถานภาพและศกัดิศรีของวงศ์ตระกูล ตลอดจนกระทําเพือตอบ 
สนองความมนัคงทางจิตใจ รวมทงัเพือเป็นการดํารงไว้ซึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธี 
กรรมของกลุม่ชนไว้สืบไป 

   5) ความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างคติความเชือการนับถือผีกับ
โครงสร้างทางสงัคมของไทยดํา เรืองนี เพ็ญนิภา อินทรตระกลู (2535) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “คติความ
เชือการนบัถือผีของไทยดําและความสมัพนัธ์กบัโครงสร้างทางสงัคมในด้านตา่งๆ” พบว่า ไทยดํานีมี
คติความเชือเรืองการนับถือผีอย่างแน่นแฟ้น และเป็นส่วนหนึงของวิถีชีวิต แม้ว่าวฒันธรรมจาก
ภายนอกจะเข้ามาก็เกิดผลกระทบกบัความเชือดงัเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านนั ซึงลกัษณะของความ
เชือนนัได้ครอบคลมุวิถีการดําเนินชีวิตโดยทวัไป ทงัในด้านครอบครัวและเครือญาติ ศาสนา พิธีกรรม 
เศรษฐกิจ การปกครอง การศกึษา และสขุอนามยั  
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    6) ความรู้เกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความเชือกบัสขุภาพ เรืองนี รัตนะ 

บวัสนธ์ และคณะ (2552) ได้ศีกษา “ความเชือด้านสุขภาพของชาวไทยทรงดําทีอาศยัอยู่ในหมู่บ้าน
แห่งหนึงในจังหวัดพิษณุโลก” พบว่า ประการแรก  ความเชือและวิถีชีวิตของไทยทรงดําในอดีตมี
ความเกียวข้องกบัวิธีการดแูลสขุภาพของชาวไทยทรงดําเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบความคิด 
การเจ็บป่วย ความเชือเกียวกบัผี และอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลตอ่ระบบความคิดเรืองการ
เจ็บป่วย การวิเคราะห์สาเหตขุองการเจ็บป่วยเริมจากความเชือในการรับรู้ว่า เขามีโอกาสเสียงต่อ
การเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคกบัตนเองว่ามีสาเหตจุากสิงเหนือธรรมชาติ  โดยเชือว่า 
การเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึงจากการลงโทษของสิงศกัดิสิทธิ ดงันนั การรักษาส่วนใหญ่จึงใช้การรักษา
ด้วยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต์ โดยการพ่นใช้อาคาหรือการใช้ยาสมนุไพร ประการทีสอง ความ
เชือ และวิถีชีวิตด้านสุขภาพของไทยทรงดําในปัจจุบนั มีการดแูลสุขภาพตามพฒันาการตามช่วง
อาย ุวยั ซงึแตก างจากในอดีตทีชดัเจน กลา่วคือ ในการดแูลรักษาสขุภาพนนัคนในชมุชนส่วนใหญ่
ไปใช้บริการทีสถานีอนามยั คลินิกหรือทีโรงพยาบาล ทงัภาครัฐและเอกชน แตก่ระนนักลบัพบว่า 

ชาวไทยทรงดําในปัจจุบนัมีโอกาสเสียงตอ่การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดตอ่และโรคเรือรังค่อนข้างสูง 

เช่น โรคเบาหวาน โรคความดนัโลหิตสงู โรคอมัพฤกษ์ ทงันีอาจเนืองจากความสะดวกสบายในการ
คมนาคมทีเพิมมากขนึ การทํามาค้าขายทีสะดวกก็เพิมขนึเช่นกนั รถยนต์ขายอาหารสด และอาหาร
สําเร็จรูปเข้ามาค้า ขายในชมุชน ทําให้คนในชมุชนสามารถจบัจ่ายซือสินค้าโดยสะดวกสบาย การ
ผลิตทีเกิดจากครัวเรือนก็ค่อยๆ ลดลงเรือยๆ ความเจ็บป่วยจากการบริโภคนิยมจึงเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ว และประการทีสาม ความเชือและวิถีชีวิตด้านสขุภาพของชาวไทยทรงดําจากอดีตสู่ยคุแห่ง
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม  วฒันธรรมสงัคม กระแสความตืนตวัและการใส่ใจเรือง
สขุภาพคอ่ยๆ ก่อตวัขึนอย่างตอ่เนืองสะท้อนจิตสํานึกใหม่ในเรืองสขุภาพของชาวไทยทรงดํา ความ
ตืนตวันีด้านหนึงเป็นผลมาจากการตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคร้ายทีการแพทย์สมัยใหม่ไม่
สามารถให้คําตอบได้ การใส่ใจเรืองสขุภาพและการแพทย์ทางเลือก  กลายเป็นทางออกจากภาวะ
บีบคนัของวิถีชีวิตสมยัใหม่ นอกจากนี นโยบายหลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้ายงัได้ทําให้เกิดการ
พฒันาศนูย์สขุภาพชมุชนและหน่วยบริการปฐมภูมิอืนๆ  ทีทํางานสขุภาพเชิงรุกและให้บริการใกล้
บ้านอีกด้วยแนวโน้มการใช้บริการสาธารณสุข มีสัดส่วนการใช้บริการทีสถานีอนามยัหรือหน่วย
บริการปฐมภูมิเพิมขนึจากการพฒันาบริการสขุภาพระดบัปฐมภูมิมีทีมบริการสขุภาพสหวิชาชีพ
ให้บริการทงัเชิงรับและเชิงรุกเป็นบริการใกล้บ้านใกล้ใจ 

    7) ความรู้เกียวกับศาสนาและความเชือของชาวไทยทรงดําในต่าง 
ประเทศ เรืองนี สมุิตร ปิตพิฒัน์ (2545) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “ศาสนาและความเชือไทดําในสิบสองจไุท 
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สาธารณ รัฐสงัคมนิยมเวียดนาม” พบว่า ความเชือและพิธีกรรม สงัคม การเมือง ความเป็นอยู่ของ
ไทดําทีอยู่ในสิบสองจไุททีอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึงบริเวณนีมีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลบัซบัซ้อน เป็นถินทีอยู่ของกลุ่มไทดํา กลุ่มคนไทดําทีนียงัรักษาวฒัน 
ธรรมความเชือ และความเป็นอยู่ของตนเอาไว้อย่างมันคงมากระทงัถึงทุกวันนี แม้ว่าสภาพสังคม 

เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศเวียดนามจะเปลียนแปลงไปจากอดีต 
   ส่วนความรู้เกียวกับศาสนา ความเชือ และการเปลียนศาสนาของชาว

ไทยทรงดําในประเทศไทย เสมอชยั พูลสุวรรณ (2544) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “ลาวโซ่งกับคริสต์ศาสนา” 

พบว่า ลาวโซ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยในฐานะเชลยศกึจากทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ราว
สองร้อยปีทีผ่านมา โดยครังแรกตงัถินฐานอยู่ในพืนทีจงัหวดัเพชรบุรี ในอดีตลาวโซ่งนบัถือผีบรรพ
บรุุษสืบเนืองมาแตโ่บราณ เมืออพยพเข้าสู่ประเทศไทย ลาวโซ่งยงัคงรักษาคติการนบัถือผีบรรพบรุุษ
อย่างเคร่งครัดร่วมไปกบัการนบัถือพทุธศาสนาตามอย่างคนไทย ในส่วนของความ สมัพนัธ์ระหว่าง
คริสต์ศาสนากับชาว บ้านแหลมกระเจาถกูก่อสานขึนมาภายใต้ระบบอุปถัมภ์ โดยเริมต้นขึนอย่าง
จริงจงัราวยีสิบปีก่อน เมือมิชชนันารีได้สร้างเสริมอาชีพและให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่
ชาวบ้านซึงประสบภัยนาล่มเนืองจากถูกนําท่วมหลายปีติดต่อกัน จึงทําให้ชาวไทยโซ่งสนใจใน
คริสตศาสนาเพิมขึน ซึงความสนใจของชาวบ้านแหลมกระเจาต่อคริสต์ศาสนามีหลายระดบัแตก 
ตา่งกนั ตงัแตม่าเข้าร่วมกิจกรรมตามมารยาท กระทงัถึงการยอม  รับเชือว่าพระเจ้ามีจริงและยอม 
รับศีล  อนัหมายถึงการยอมเปลียนศาสนาเป็นคริสเตียน  โดยพวกทีร่วมกิจกรรมตามมารยาทและ
ยอม รับศีลมีจํานวนมากกว่าพวกทีไม่ยอม  รับการเปลียนศาสนาของชาวบ้าน ส่วนใหญ่เป็นการ
เปลียนในฐานะปัจเจกบคุคล โดยแต่ละครอบครัวยงัคงมีหวัหน้าครอบครัวและสมาชิกฝ่ายชายทํา
หน้าทีสืบผีของตระกลู มีบ้างในกรณีทีหวัหน้าครอบครัวยอมเข้ารีต และเลิกประเพณีทีเกียว ข้องกบั
ผีบรรพบรุุษ อีกทงัยอมให้มิชชนันารีเข้ามาทําพิธียกหิงผีบรรพบุรุษออกจากเรือน ซึงจะเป็นทีวิพากษ์ 
วิจารณ์ของชาวบ้านในทํานองวา่ เป็นการทิงผีพ่อผีแม่ ทําให้ผู้ ทีเปลียนศาสนาถกูตอ่ต้านจากญาติพี
น้อง และคอ่นข้างแปลกแยกจากสงัคมมิชชนันารีทีเข้าไปเผยแผศ่าสนาในชมุชน มีจดุยืนทางศาสน
ศาสตร์ทีประนีประนอมกบัวฒันธรรมดงัเดมิ ด้วยการยอมรับวา่ผีบรรพบรุุษมีอยู่จริง และสามารถมี
ทีอยูอ่นันิรันดร์ได้ในดินแดนของพระเจ้า จากการเปิดทางให้ของลกูหลานทียอมรับการมีอยู่จริงของ
พระเจ้า การทีลาวโซ่งส่วนใหญ่คอ่นข้างจํากดัระดบัความศรัทธาตอ่คริสต์ศาสนา ให้ปรับเปลียนขึน
ลงได้สงูสดุเพียงระดบัการยอมเชือ  ทําให้ชาวบ้านยงัไม่หลดุไปจากโครงสร้างความ สมัพนัธ์ทางสงัคม
แบบดงัเดิม ขณะเดียวกนัก็สามารถรักษาความสมัพนัธ์ทีดีกบัองค์กรคริสต์ศาสนาได้ ทงัยงัสามารถ
ใช้ความยืดหยุน่ดงักลา่วเป็นฐานของการปฏิบตักิารเพือตอ่รองผลประโยชน์กบัองค์กรคริสต์ได้ด้วย  
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   8) ความรู้เกียวกบัอิทธิพลของความเชือตอ่สงัคมและวฒันธรรม  รัตนา
พร เศรษฐกลุ (2543) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “อิทธิพลของคติความเชือทางสงัคมและวฒันธรรมตอ่พฒันา 
การของรัฐไท: กรณีศกึษาไทดํา ลือ และยวน” เป็นการศกึษาเฉพาะกรณียวนในภาคเหนือของประเทศ
ไทย ไทลือในสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทดําในแขวงหลวงนําทา ประเทศ
สาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ ชมุชนหมูบ้่าน ดินแดนล้านนา สิบสองปันนา และสิบ
สองจไุท มีพืนฐานจากกลุ่มตระกลูและความเชือถือผี  เมือพฒันาขนึเป็นเมืองมีการนําพุทธศาสนา
เข้ามาผสมผสานกับคติความเชือดงัเดิม ทงัความเชือถือผีและพทุธศาสนาคือ สิงทีรับรองอํานาจ
ผู้ปกครองบ้านเมืองในฐานะตวักลางระหวา่งผีกบัประชาชน และควบคมุกําลงัคน โดยเฉพาะอย่างยิง
ในระดบับ้านและเมือง สว่นพทุธศาสนาก็ชว่ยเสริมอํานาจ และควบคมุพฤติกรรมของผู้ปก ครอง และ
เป็นโครงสร้างทีชว่ยควบคมุสงัคมจากการปกครองของผู้อาวโุสใน “ขะกุ๋น” หรือตระกลู ได้เข้าสู่ระบบ
ศกัดินาไท ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองและเจ้าแผ่นดินล้านนาได้พฒันารูปแบบของรัฐไปถึง
ระดบัอาณาจกัรภายใต้กษัตริย์ทีมีอํานาจเด็ดขาด ในขณะทีสิบสองจุไทและสิบสองปันนาปกครอง
แบบสมาพันธ์ทีผู้ปกครองได้รับการยอมรับจากบรรดาเจ้าเมือง โดยทีเมืองต่างๆ ยังมีอํานาจการ
ปกครองตนเอง เป็นการปกครองแบบกระจายอํานาจ  

    9) ความรู้เกียวกบัครอบครัว เครือญาติ และความสมัพนัธ์ทางสงัคม ใน
เรืองนีได้มีผู้ศกึษาวิจยัไว้ เป็นต้นวา่ งามพิศ สตัย์สงวน (2545) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “สถาบนัครอบครัว
ของกลุม่ชาติพนัธุ์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึษาครอบครัวไทยโซ่ง” พบว่า ครอบครัวไทยโซ่งส่วน
ใหญ่เป็นครอบครัวขยาย แตมี่ขนาดเล็กกว่าในอดีต ด้านจํานวนคูค่รองยงัคงนิยมมีสามีหรือภรรยา
เพียงคนเดียว การสืบเชือสายโดยฝ่ายชายยงัคงมีความสําคญัอยู่มาก  แม้จะมีการเปลียนแปลงไป
บ้าง เรืองทีอยู่อาศยัหลงัการแต่งงาน ส่วนมากจะอยู่กับญาติฝ่ายชาย เรืองอํานาจของครอบครัว
ผู้ชายเป็นใหญ่ การสืบทอดมรดกใช้หลกัการเดิมคือ ให้ลกูชายมากกว่าลกูสาว ลกูชายคนโตหรือคน 
เลียงพ่อแม่จะได้มรดกมากทีสุด เรืองการแต่งงานมีการเปลียนแปลงเกิดขึนในรุ่นลูกหลาน เมือ
ลกูหลานไปศกึษาตอ่ทีกรุงเทพฯ หรือทํางานนอกชมุชนมกัแตง่งานกบัคนนอกกลุม่ไทยโซง่มากขนึ  

   ความรู้ด้านการเลือกคู่ ส่วนใหญ่เลือกคู่ครองได้เอง แต่บางส่วนยงัคง
แตง่ งานแบบคลมุถงุชน ปัจจยัทีกําหนดพฤติกรรมของครอบครัวไทยโซ่งในปัจจุบนัคือ ความเชือผี
บรรพบรุุษเหมือนในอดีต คําเรียกญาติของเด็กรุ่นใหม่นิยมใช้ภาษาไทยกลางมากกว่าไทยโซ่ง  การ
หน้าทีของครอบครัวทีสําคญัทีสดุคือ การเลียงดสูมาชิกทีเป็นเด็กและคนชรา รองลงมาคือ การให้
สถาน ภาพทางสงัคมและการให้ความอบอุ่นทางด้านจิตใจ การแบง่งานทําสถานภาพของผู้ชายยงัคง
สงูกว่าผู้หญิง ญาติอาวุโสยงัมีบทบาทในครัวเรือนไทยโซ่งด้วยการช่วยดแูลบ้าน เป็นทีปรึกษาเรือง
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ประเพณี พิธีกรรม ปัจจยัทีมีผลตอ่การเปลียนแปลงโครงสร้างครอบครัว ได้แก่ ความเจริญทางวตัถุ
เทคโนโลยีตา่งๆ ทําให้ความผกูพนัระหว่างพีน้องพ่อแม่กบัลกูหลานเริมห่างเหินเพราะแยกย้ายไป
อยู่นอกชมุชน ส่งผลให้เกิดการแตง่งานข้ามชาติพนัธ์ุ ศาสนา และพบคนนอกชมุชนมากขนึ เด็กรุ่น
ใหมต้่องการมีการศกึษาสงูขนึ เพือจะได้ประกอบอาชีพทีดี มีรายได้ดี ประเพณีการแตง่งานเริมผสม 
ผสานโดยรับเอาประเพณีไทยและจีนมาไว้ด้วย  

    ความรู้ด้านการรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุ เริมหาคนทีอ่านเขียน
ภาษาไทยโซ่งได้ยากขนึ มีแต่ผู้สงูอายเุท่านนัทีแต่งกายตามประเพณีไทยโซ่ง  ส่วนหนุ่มสาวนิยม
แตง่กายแบบโซง่เฉพาะประเพณีทีสําคญั นอกจากนนั ความคาดหวงัตอ่คนรุ่นใหม่มีน้อยลงเพราะ
เข้าใจสถานการณ์และสิงแวดล้อมของคนรุ่นใหม ่ 

    ความรู้ด้านการผสมผสาน/ ผสมกลมกลืนทางศาสนาวฒันธรรมและ
สงัคม มีการผสมผสานความเชือ ทงัของพทุธ พราหมณ์ และผีเข้าด้วยกนั ระบบการศกึษาและการ
แต่งงานกับคนไทย ทําให้เกิดการผสมผสานทางวฒันธรรมมากขึน ซึงเด็กในโรงเรียนจะพูดอ่าน
ภาษาไทยได้คล่องในเวลาเดียวกนั ใช้ภาษาโซ่งน้อยลง การแตง่งานกบัคนไทยในกรุงเทพมหานคร
ทําให้วฒันธรรมไทยเข้าครอบงําวฒันธรรมโซง่มากขนึ 

   ในชดุความรู้เกียวกบัครอบครัว เครือญาติ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมนี 

ยงัมีนกัวิชาการท่านอืนได้ศกึษาวิจยัไว้อีก เช่น มยรีุ วดัแก้ว (2521) ศกึษาวิจยัเรือง “การศกึษาโครง 
สร้างสงัคมของลาวโซ่ง” พบว่า ลาวโซ่งใช้ระบบเครือญาติเป็นเกณฑ์จดัระเบียบในระดบัครอบครัว
โดยมีความคดิเรืองผีเดียวกนัเป็นสญัลกัษณ์ร่วมกนั และการจดัลําดบัเครือญาติเป็นแบบฝ่ายเดียว
โดยถือฝ่ายพ่อเป็นสําคญั ความเป็นชุมชนไม่ได้ขึนอยู่กับดินแดนแต่ขึนอยู่กับระบบเครือญาติ อัน
ประกอบด้วย ญาติทางสายโลหิต และเครือญาติฝ่ายแต่งงาน ได้แก่ พีสะใภ้ น้องสะใภ้ ลูกสะใภ้ 

หลานสะใภ้ ซึงถือว่าเป็นญาติผีเดียวกัน นอกจากนี ชุมชนยงัจดัลําดบัชนชนัทางสงัคม โดยใช้วงศ์
ตระกูลหรือครอบครัวเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนชนั โดยแบ่งออกเป็นชนชนัผู้ ท้าวและชนชนัผู้ น้อย 

ชมุชนลาวโซง่มีลกัษณะเป็นชมุชนเปิด เนืองจากหนุ่มสาวลาวโซ่งสองชนชนันี สามารถแตง่งานกนัได้
โดยยึดถือชนชนัทางฝ่ายสามีเป็นหลกั ซึงสอดคล้องกับนําพวลัย์ กิจรักษ์กุล (2532) ศึกษาเรือง 

“การศึกษารูปแบบการตังถินฐาน  ประชากร เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมของลาวโซ่งในจังหวัด
นครปฐม” พบว่า โครงสร้างทางสงัคมของลาวโซ่งแบง่ เป็น 2 ชนชนั คือ ชนชนัผู้ ท้าวและผู้ น้อย คนทงั
สองชนชันจะมีความเหมือนกันในเรืองความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ แต่จะแตกต่างในการ
ประกอบพิธีกรรม การแต่งงานระหว่างชนชนั สามารถแต่งงานกันได้  และใช้ระบบเครือญาติเป็น
เกณฑ์จัดระเบียบสังคมในระดบัครอบครัว โดยมีความคิดเรืองผีเดียวกัน เป็นสัญลักษณ์ร่วมกัน 
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นอกจากชุมชนลาวโซ่งได้อาศัยความเชือในการนับถือผี และสิงมีอํานาจเหนือธรรมชาติในการ
ควบคุมความประพฤติของบุคคลในชุมชน ทําให้บุคคลอยู่ในระเบียบวินัย มีศีลธรรม ซึงก่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบในชุมชน หมู่บ้าน พิธีกรรม และโครงสร้างทางสงัคมของลาวโซ่ง มีความเกียวเนือง
สมัพนัธ์กนั พิธีกรรมตามความความเชือดงัเดมิจะสะท้อนให้เห็นโครงสร้างทางสงัคมของกลุ่มชน ทงัใน
ระดบัครอบครัว และระดบัชมุชน หมูบ้่าน  

   ชดุความรู้เรืองเดียวกนันี ได้ถกูขยายความโดยงานของสมพร เกษมสขุ
จรัสแสง (2526) ซงึได้ศกึษาวิจยัเรือง “การผสมผสานทางวฒันธรรมของลาวโซ่งในเขตอําเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ลาวโซ่งเป็นคนไทยกลุ่มหนึง ทีมีเชือสายและการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกนักับ
คนไทย มีการติดต่อสมัพนัธ์และเกิดการผสมผสานมากขึนในคนรุ่นใหม่ ปัจจยัสําคญัคือ หลกัความ
เชือ ค่านิยม และความสํานึกในความเป็นไทย นิสัยโอบอ้อมอารี ค่านิยมและหลกัความเชือทาง
พทุธศาสนาของสงัคมไทย รวม ทงัการติดตอ่สือสาร การศกึษาทงัในและนอกระบบ และการปรับ 
ตวัเพือการอยูร่อด การอยูใ่นข้อบงัคบัของกฎหมายเดียวกนั และระยะเวลาของความ สมัพนัธ์  

 
  10.3 ภูมิปัญญาในการแต่งกาย เครืองแต่งกาย และการประดับตกแต่งของ
ชาวไทยทรงดาํ  
   ความรู้อันเนืองด้วยภูมิปัญญาในการแต่งกาย  เครืองแต่งกาย และการ
ประดบัตกแตง่ของชาวไทยทรงดํา ในเรืองนี มีนกัวิชาการหลายท่านทีได้ศกึษาวิจยัสร้างความรู้และ
องค์ความรู้เกียวกับเรืองนีในพืนทีต่างๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า ความรู้อันเนืองด้วยภูมิ
ปัญญาการแต่งกาย เครืองแต่งกาย และการประดบัตกแต่งของไทยทรงดํามีลักษณะเป็นอย่างไร 

ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 
  10.3.1 ความรู้อนัเนืองด้วยภูมิปัญญาเกียวกับการทอผ้า เรืองนี รัชพล ปัจ

พิบูลย์ (2537) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “กระบวนการถ่ายทอดการทอผ้าของชาวไทยทรงดําในเขตอําเภอ
เขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทอผ้าสืบตอ่กนัมาตงัแตอ่ดีตจนถึง
ปัจจุบนั โดยในกระบวนการทอผ้าได้มีการพูดคยุ แลกเปลียนกัน ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้ รับการ
ถ่ายทอด ทําให้ผู้ ให้สามารถสอดแทรกความรู้ด้านตา่งๆ ทีเป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีพได้ อีกด้าน
หนึง ผู้ เกียวข้องในกระบวนการถ่ายทอด ได้แก่ พ่อแม่ และญาติพีน้องทีมีความรู้ เป็นผู้ ให้การถ่าย 
ทอดต่อบตุรหลานทียงัไม่ได้รับการเรียนรู้ให้ได้รับการเรียนรู้ตามขนัตอน  จนสามารถปฏิบตัิเองได้ 

เพือจะได้มีผ้าทอของไทยทรงดําไว้ใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมของชุมชน  วฒันธรรมที
เกียวข้องกบักระบวนการถ่ายทอดการทอผ้า ประกอบด้วย คา่นิยม ความเชือ และพิธีกรรม ซึงในการ
ประกอบกิจกรรมเหล่านี จําเป็นต้องใช้ผ้าทีทอเอง มาประดิษฐ์เป็นเครืองแต่งกาย และอุปกรณ์
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เครืองใช้เพือใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะนําผ้าทีซือจากตลาดมาใช้แทนไม่ได้ จึงทําให้เกิด
ความจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดการทอผ้าสืบตอ่กันมา มิเช่นนนัจะไม่สามารถเข้าร่วมประกอบ
พิธีกรรมตามวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําได้ ซึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของนิยม ออไอศูรย์ 
(2538) ศกึษาในพืนทีเดียวกนั พบว่า การสืบทอดผ้าทอของไทยทรงดํานนั มารดาเป็นผู้สอนให้แก่
บตุรทีมีอายรุะหวา่ง 13-18 ปี ผู้ เรียนจะเรียนด้วยวิธีการฝึกหดัทําการสงัเกตของจริง  ทีเป็นตวัอย่าง
หรือซกัถามจากผู้ รู้ มีการแลก เปลียนการทอลวดลายกบัเพือนบ้าน ซึงทําให้ได้ลวดลายแปลกใหม่  
การสืบทอดการทอผ้าจงึเป็นสิงทีบรรพบรุุษสืบทอดสูค่นรุ่นตอ่ไป ปัจจบุนัผู้ทอส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี
ขนึไป และยงัใช้วิธีการแบบโบราณ มีคติความเชือว่าการทอผ้าเป็นหน้าทีของสตรี สตรีใดทอผ้าไม่
เป็น หรือไมท่อผ้าเก็บไว้ใช้ในพิธีกรรม จะได้รับการดถูกูจากพือนบ้าน และคนส่วนใหญ่มีความเชือ
เรืองผีและขวญั โดยเฉพาะผีบรรพบรุุษ ซึงมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ผ้าในพิธีกรรม  ผ้าทอได้มีการ
นํามาใช้ในชีวิตประจําวนัและในพิธีกรรมตา่งๆ  

  10.3.2 ความรู้อันเนืองด้วยภูมิปัญญาเกียวกับการแต่งกาย  การประดับ
ตกแตง่ เกียวกบัเรืองนี บญุเสริม ตินตะสวุรรณ (2545)  ได้ศกึษาเรือง “ศกึษาผ้าและเครืองนุ่งห่มของ
ชาวไทยทรงดํา ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ชาวไทยทรงดํามีการสืบทอด
การทอผ้าจากบรรพบุรุษในสิบสองจุไทย โดยค้นพบหลักฐานผ้าทีทอด้วยเส้นใยจากฝ้ายและไหม 

ตลอดจนอุปกรณ์ทีใช้ในการปันฝ้ายของชาวไทยทรงดําทีตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จงัหวัด
เพชรบุรีว่า  มีลักษณะใกล้เคียงกับผ้าทีใช้อยู่ในปัจจุบนั ด้านความเชือ พิธีกรรมทีเกียวกับผ้าและ
เครืองนุ่งห่ม ชาวไทยทรงดํามีความเชือตงัแต่ขนัตอนการปลกูหม่อน และอุปกรณ์ทอผ้า โดยมีการ
ทําพิธีกรรมสู่ขวญัต้นหม่อน เพือ ให้ได้ผลผลิตสมความมุ่งหมาย ทงัยงัสร้างอบุายในลกัษณะข้อห้าม 
เพือรักษาอุปกรณ์ทอผ้าให้มีความคงทน สําหรับความเชือและพิธีกรรมเกียวกับการทําสีย้อมผ้า 
พบว่า ชาวไทยทรงดําใช้สีครามเข้มเป็นสีหลกั ซึงแสดงถึงความเศร้าโศก อ้างว้าง เดียวดายทีต้อง
พลดัพรากจากบ้านเกิดเมืองนอน ส่วนขณะทีย้อมผ้าต้องมีจิตใจมุ่งมนัจึงจะย้อมสีได้ดี ด้านความเชือ
และพิธีกรรมเกียวกบัลายผ้าเป็นความเชือทีเกิดจากตํานาน เรืองเล่า จินตนาการ ศาสนา ลกัษณะ
รูป ร่างตามลวดลาย ส่วนความเชือเกียวกบักระบวนการผลิตผ้า เป็นความเชือทีสร้างข้อห้ามเพือ
รักษาผ้าให้อยูใ่นสภาพทีดีและคงทน 

  สําหรับรูปแบบผ้าและเครืองนุ่งห่ม แบง่เป็นของผู้ชาย  ผู้หญิง และเด็ก แบ่ง 
เป็น 2 ประเภท คือ เพือใช้ในชีวิตประจําวนัและใช้ในพิธีกรรม ส่วนการใช้สีแบง่ออกเป็น 2 วรรณะ 

คือ วรรณะร้อน แสดงถึงอารมณ์กระฉับกระเฉง ความรืนเริง และความขดัแย้ง ได้แก่ สีเหลือง สีส้ม 

สีแดง และสีแดงเลือดหมู วรรณะเย็นแสดงถึงความเศร้าโศก อ้างว้าง และเดียวดาย ได้แก่ สีเขียว 
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และสีคราม การผลิตผ้าและเครืองนุ่งห่มขึนอยู่กับช่างทอผ้าว่าอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ใด  

สีของผ้าก็จะแสดงอารมณ์ออกมาทางผืนผ้านนั ส่วนลวดลายมีการประดิษฐ์ด้วยวิธีการทอ ปัก ปะ 

และขิด มีชือและลกัษณะรูปร่างทีสือความหมาย สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิตและความเชือของชาวไทยทรง
ดํา จํานวน 5 ลายคือ ลายพนัธุ์พฤกษา ลายสตัว์ ลายเครืองมือเครืองใช้ ลายสถานทีและสิงของ และ
ลายเบด็เตล็ด 

 
 10.4 ศิลปะการแสดง ดนตรี บันเทงิ และการละเล่น  
  ความรู้อันเนืองด้วยศิลปะการแสดง ดนตรี บนัเทิง และการละเล่นของชาวไทย
ทรงดํา มีนกัวิชาการหลายท่านทีได้ศึกษาวิจยัสร้างความรู้และองค์ความรู้เกียวกับเรืองนีในพืนที
ตา่งๆ ทีสามารถตอบคําถามได้ว่า ความรู้อนัเนืองด้วยศิลปะการแสดง ดนตรี บนัเทิง และการละเล่น
ของไทยทรงดํา มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ทําไมเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 

 10.4.1 ความรู้เกียวกับการฟ้อนรํา เอือมพร เนาว์เย็นผล (2538) ได้ศกึษาวิจยั
เรือง “การฟ้อนรําของไทยทรงดํา” พบว่า ฟ้อนไทยทรงดํามีรูปแบบ วิธีการฟ้อนตามประเพณีที
ปฏิบตัิทอดกนัมากว่า 200 ปี การฟ้อนเป็นส่วนหนึงในประเพณีอินคอน ซึงเป็นเทศกาลแห่งความ
สนกุสนานหลงัฤดกูาลเก็บเกียว ทีจดัขนึในช่วงเดือนห้าและเดือนหกของทกุๆ  ปี ช่วงเทศกาลนีชาว
ไทยทรงดําในแตล่ะท้องถินจะแตง่กายด้วยชดุพืนบ้านอนัสวยงาม  เพือมาพบปะสงัสรรค์กนั ณ ลาน
ข่วง และมีการ ละเล่นทีเรียกว่า อินคอน คือ การโยนลูกคอนให้แก่กันระหว่างหนุ่มสาว ลูกคอนนีทํา
ด้วยถงุผ้า ข้างในบรรจดุ้วยเมล็ดนุ่น หรือเมล็ดมะขามทําพู่ห้อยให้ดสูวยงาม มีเชือกยาวสําหรับจบั
เหวียงโยนระหว่างทีมีการเล่นคอนจะมีการฟ้อน แอ่วลาว เซิงลําแคน และการขบัลํา โดยมีแคนเป็น
ดนตรีประกอบการเล่นสลบักันไป การฟ้อนไทยทรงดํามี 2 แบบ คือ การฟ้อนแบบดงัเดิม และการ
ฟ้อนแบบปัจจบุนั ลกัษณะท่าฟ้อนแบบดงัเดิมนนัในแตล่ะท้องถินจะมีลกัษณะเหมือนกนัโดยมี
ลกัษณะเดน่ของการเคลือนไหวร่างกาย 6 ส่วน คือ 1. การใช้เท้า 2. การใช้ขา 3. การใช้ลําตวั 4. การใช้
มือ 5. การใช้แขน และ 6. การใช้สะโพก ลกัษณะเด่น คือ การทรงตวัโดยยืนย่อเข่า โย้ตวัฟ้อน การนงั
ยองๆ ฟ้อนในลกัษณะจําติดดิน สําหรับการฟ้อนจะขึนอยู่กับทํานองเพลง 4 เพลงตามลําดบั คือ 1. 
แคนช้าหรือแคนเดนิ 2. แคนเร็วหรือแคนแล่น 3. แคนแกรหรือแคนกะแล่ และ 4. แคนเวียงหรือแคนเยิบ 

แคนเดินเปรียบเสมือนหนุ่มสาวสร้างความคุ้นเคยซึงกันและกัน แคนแล่นเปรียบเสมือนหนุ่มสาว
เล้าโลมและสาวหลบหลีก แคนกะแล่เปรียบเสมือนหนุ่มสาวสมคัรสมานในรสรัก แคนเยิบ เปรียบ 
เสมือนชายหญิงทีแสดงถึงความสุขสมหวงัในความรัก ส่วนการฟ้อนแบบปัจจุบนัอาศยัรูปแบบการ
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ฟ้อนดงัเดิมอยู่บ้าง แตจ่ะประยกุต์ขนึใหม่ตามสภาพแวดล้อม และการเปลียนแปลงทางสงัคมในแต่
ละท้องถินของกลุม่ชนไทยทรงดํา 

  10.4.2 ความรู้เกียวกบัศิลปะและการแสดง พจนีย์ กงลาด (2545) ได้ศกึษา วิจยั
เรือง “นาฏการบนลานขวง: การฟ้อนแคนของชาวไทยโซ่งในจงัหวดันครปฐม” พบว่า การฟ้อนแคน
ของชาวไทยโซง่เป็นประเพณีทีสืบทอดมาแตโ่บราณ ก่อนอพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมยัพระเจ้ากรุง
ธนบุรีและเป็นกิจกรรมของชาวไทยโซ่งทีจดัขึนในเดือน 5 อนัเป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้มีการพบปะ
กนัระหว่างหนุ่มสาวบนลานขวง ซึงนําไปสู่การมีครอบครัว โดยผู้ เล่นจะใช้ลูกคอนทีทําด้วยผ้าใส่
เม็ดมะขามหรือทรายไว้ข้างในร้อยเชือกถกัด้วยผ้ายาวประมาณ 1 เมตร ใช้สําหรับแกว่งเป็นวงกลม
แล้วโยนเหวียงไปให้ฝ่ายตรงข้ามรับสลบักันไปมา  และระหว่างการเล่นจะมีการพูดจาหยอกเย้า 

เกียวพาราสีกัน เพือความสนกุสนานของชาวไทยโซ่ง  สําหรับการฟ้อนแคนจะเริมขนึหลงัจากเสร็จ
ภารกิจตอนเย็นแล้ว หนุม่สาวชาวไทยโซง่จะชว่ยกนัจดัลานขวงให้เป็นลานฟ้อนแคน โดยใช้ไฟฟ้าติด
ไว้ทีเสาตรงกลางลานขวง เมือเรียบร้อยแล้วจึงเริมการฟ้อนแคน พร้อมกับมีการเป่าแคนและร้อง
เพลงประกอบในขณะฟ้อน เรียกว่า “บทขบั” โดยมี “หมอขบั” เป็นผู้ ร้องลํานํา ฝ่ายหญิงเรียกว่า “แม่
ขบั” ฝ่ายชายเรียกวา่ “พอ่ขบั” และขบัร้องด้วยภาษาลาวโซ่ง ตงัแตเ่ริมเข้าการฟ้อนจนเลิกฟ้อน ส่วน
แคนทีนํามาเป็นดนตรีประกอบจะใช้ลายแคน 3 ลาย ได้แก่ ลายแคนสดุสะแน ลายแคนเวียง ลายแคน
ระบํา และในปัจจบุนัมีการนําเครืองดนตรีชนิดอืนเข้ามาประกอบการบรรเลงอีก อาทิ พิณ กลองชดุ 

กีตาร์ และเครืองขยายเสียง เป็นต้น ส่วนหนุ่มสาวผู้มาร่วมงานจะแตง่กายด้วยชดุพืนเมืองไทยโซ่งที
ใช้ในโอกาสสําคญั กล่าวคือ ฝ่ายหญิงจะสวมเสือห่อย นุ่งผ้าลายแตงโม พาดผ้าเปียวสี ถ้าเป็น
ผู้สูงอายุมกัคาดผ้าฮ้างนม และห่มผ้าเปียวสีตา่งๆ ฝ่ายชายจะใส่เสือไตหรือเสือไท นุ่งส้วงฮี และคาด
กระเป๋าหลวม ในด้านลีลา ท่าทางการฟ้อนแคน พบว่า มี  2 แบบ คือ การฟ้อนแบบดงัเดิม และการ
ฟ้อนแบบปัจจุบนัทีพฒันาขึน ท่าทางในการฟ้อนเป็นแบบอิสระทีเป็นธรรมชาติ โดยมีชือเรียกท่า
ฟ้อนจากการดําเนินชีวิตทีสืบทอดมาแต่โบราณ เช่น ท่าแคนเวียง ท่าเดินดง ท่าแมลงภู่ตอมดอก 

และทา่ลมพดัพร้าว โดยมีลีลาในการฟ้อนทีแตกตา่งออกไป ได้แก่ กิริยายกัไหล่ขณะฟ้อน การโน้มตวั
ด้านหน้า และเอนตวัไปด้านหลงั การฟ้อนขณะเคลือนตวัทีใช้การเดินยงัเท้า และแตะปลายเท้า การ
ฟ้อนทีมีลีลาในการหมนุบดิตวั พร้อมกบัเปลียนทา่ทางด้วยการหมนุเป็นวงเลขแปด 
   ผลการศกึษาการฟ้อนแคนของชาวไทยโซ่งในจงัหวดันครปฐม ทําให้ทราบว่า การ
ฟ้อนแคนเป็นกิจกรรมทีชาวไทยโซ่งให้ความสําคญัเป็นอันมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดให้มีเป็น
ประจําทุกปี โดยมีชาวไทยโซ่งและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก ช่วยในการสืบทอดวฒัน 
ธรรมการฟ้อนยังคงมีอยู่ต่อไป  ด้วยเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวไทยโซ่ง  และอนุรักษ์
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ประเพณีการละเล่น พร้อมกันนันหน่วยงานราชการยังให้ความสําคัญในฐานะเป็นการประชา 
สมัพนัธ์จงัหวดัและสง่เสริมการทอ่งเทียวของไทยอีกประการหนงึ 
  10.4.3 ความรู้เกียวกบัดนตรี และศิลปะการแสดง ซึงเป็นศิลปวฒันธรรมอีกแขนง
หนงึทีชาวไทยทรงดําสืบทอดมา อมัรินทร์ แรงเพ็ชร (2552) ได้ศกึษาเรือง “วงปีไม้แมน: ดนตรีในพิธี
เสนของชาวลาวโซง่ในอําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า วงปีไม้แมน เป็นดนตรีใช้บรรเลงประกอบ
พิธีเสน ซึงเป็นพิธีกรรมทีเกียวข้องกับการนบัถือผีมดของลาวโซ่งทีได้สืบทอดกันมาตงัแต่บรรพบุรุษ 
และยงัคงผูกพนัอยู่กับวิถีชีวิตของชาวลาวโซ่งจนถึงปัจจุบนั  ในขณะบรรเลงมีการขบับทสวดของ
หมอมดควบคู่ไปด้วย ความหมายในเชิงพิธีกรรม วงปีไม้แมนเป็นเครืองสือสารกับผีในพิธีเสน เพือ
ก่อให้เกิดความศรัทธาและความเชือมนัในความสําเร็จของการทําพิธีเสน ซึงพิธีกรรมดงักล่าวมีบท 
บาทหน้าทีในการตอบสนองความต้องการพืนฐานทางด้านความมนัคงทางจิตใจของลาวโซ่ง  เป็น
เครืองมือปลกูฝังจริยธรรม ทงัในระดบัปัจเจกบคุคลและระดบัสงัคม และเป็นสญัลกัษณ์แสดงชน
ชนัทางสงัคมของลาวโซ่ง ซึงเป็นบทบาทหน้าทีทีก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความ
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกันของสงัคมลาวโซ่งภายใต้การนับถือผีเดียวกัน  ปัจจุบนัมีการเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ทําให้พิธีเสนและวงปีไม้แมนเริมลดบทบาทลงไปจากวิถีชีวิต
ลาวโซ่ง เนืองจากลาวโซ่งรุ่นใหม่ได้รับวฒันธรรม และคา่นิยมแบบสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวนัมากขนึ ซึงมีผลกระทบตอ่วิถีชีวิตแบบเดิมทีเคยผกูพนัอยู่กบัความเชือเรืองผีและพิธี
เสน เมือพิธีเสนลดบทบาทหน้าทีลง  วงปีไม้แมนซึงเป็นดนตรีประกอบพิธีเสนก็ต้องลดบทบาท
หน้าทีตาม ประกอบกบัวงปีไม้แมนเป็นดนตรีทีใช้สําหรับทําพิธีกรรมเทา่นนั   
   ชุดความรู้เกียวกับดนตรี และศิลปะการแสดง ดงักล่าวข้างต้น สาโรช เผือกบวั
ขาว (2552) ได้ศึกษาเรือง “กระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชมุชนชาวไทดํา กรณีศกึษา  

ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบรีุ” พบว่า กระบวนการสืบทอดดนตรีในพิธีกรรม และระดบัทศันคติที
มีตอ่การสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชมุชนชาวไทดําอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพิจารณากระบวน 
การสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชมุชนชาวไทดําด้านการสนบัสนนุ มีระดบัคะแนนสงูทีสดุ มีคา่เฉลีย 

4.23 รองลง มาคือ ด้านรูปแบบการถ่ายทอดมีคา่เฉลีย 3.43 ด้านคา่นิยมมีคา่เฉลียอยู่ในระดบัตํา
ทีสดุ คือ 2.98 สําหรับระดบัทศันคติทีมีตอ่การสืบทอดดนตรีในพิธีกรรมของชมุชนชาวไทดํา อยู่ใน
ระดบัปานกลาง มีคา่ เฉลีย 3.27 ผลการวิจยันํามาสู่ข้อเสนอแนะว่า ชาวชมุชนไทดําต้องช่วยกัน
ปลกูฝังคา่นิยมเกียวกบัวฒันธรรมพืน บ้านทีสอดคล้องกบัลกัษณะทางสงัคม และสภาพแวดล้อมทาง
สงัคมทีเปลียนแปลงไป และภาครัฐต้องช่วยสนบัสนุนผู้ มีความรู้มาช่วยในกระบวนการสืบทอด
เพือให้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงจูงใจทีจะเข้ามาเรียนรู้โดยสมคัรใจ  และประการสําคญั
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ภาครัฐจะต้องเร่งดําเนินการจดัตงัศนูย์การเรียนรู้ชมุชนเกียวกบัเรืองวฒันธรรมพืนบ้าน เพือถ่ายทอด
ความรู้สูค่นรุ่นตอ่ไป และเร่งผลกัดนัให้ศนูย์การศกึษาในท้องถิน จดัหลกัสตูรประเพณีพืนบ้านไว้ใน
การเรียนการสอน 
  ส่วนความรู้เกียวกับการละเล่น พรพิมล ชันแสง (2541) ได้ศึกษาเรือง “อินก๋อน: 
ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่ง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า การละเล่นอินก๋อนของลาวโซ่ง
ครังอดีตทําหน้าทีตอบสนองความต้องการในระดบัปัจเจกบุคคล  ปัจจุบนัมีการปรับเปลียนไปทํา
หน้าทีตอบสนองความต้องการด้านสงัคมมากขนึ แตก็่ยงัคงแฝงความต้องการของปัจเจกบคุคลอยู่
ในรูปแบบของนนัทนาการทีกําหนดขนึเป็นงานประจําปี เพือส่งเสริมกิจกรรมท่องเทียว ซึงมีส่วนทํา
ให้ลาวโซง่ได้มีจิตสํานกึชาตพินัธุ์ร่วมกนั 
 
 10.5 ภาษาและวรรณกรรม รวมถงึนิทาน และเรืองเล่า  

  ความรู้เกียวกับภาษาและวรรณกรรม รวมถึงนิทาน และเรืองเล่า  ซึงเป็นสือ
สะท้อนตวัตนชาวไทยทรงดําทีชดัเจนอีกด้านหนึงนนั ได้มีผู้ศกึษาไว้หลายพืนที สามารถนําไปตอบ
คําถามได้ว่า ความรู้เกียวกับภาษาและวรรณกรรม รวมถึงนิทานและเรืองเล่าของไทยทรงดํา มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 
   10.5.1 ความรู้เกียวกบัภาษา วฒันธรรม เป็นอีกเรืองหนึงทีเป็นอตัลกัษณ์สําคญั
ยิงของชาวไทยทรงดํา เกียวกับเรืองนี ณัฐธิดา จกัษุรักษ์ (2546) ได้ศึกษาเรือง “การธํารงและการ
เปลียนแปลงภาษา: กรณีศึกษาภาษาไทดํา  ณ หมู่บ้านหนองเข้ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย 
จงัหวดัเพชรบุรี” เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพทางภาษาศาสตร์สงัคม ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนไทดํา
หมู่บ้านหนองเข้ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ยงัธํารงภาษาและวฒันธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเองไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ปัจจยัทีมีผลตอ่การธํารงภาษาคือ การใช้ภาษาอย่าง
แพร่หลายในชมุชน การส่งตอ่ภาษาไปยงัรุ่นลกูหลาน การรักษาลกัษณะดงัเดิมของภาษา การผสม 
ผสานภาษาเกิดน้อยในหน้าทีของภาษาในพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษ ประชากรมีทศันคติทีดีและ
ซือสตัย์ตอ่ภาษาและวฒัน ธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการธํารงภาษา
อยา่งเข้มแข็งในชมุชน ผู้วิจยัก็ได้สงัเกตเห็นเมล็ดพนัธุ์แห่งการเปลียนแปลงภาษาเช่นกนั  เมล็ดพนัธุ์
ดงักล่าวได้แก่ การแตง่งานนอกกลุ่มชาติพนัธุ์ การได้รับการศกึษาในโรงเรียนทีห่างไกลจากชมุชน  

และสือตา่งๆ โดยเฉพาะวิทยแุละโทรทศัน์ทีมีอยู่แพร่หลายในชมุชน  ดงันนั ผู้วิจยัจึงเสนอแนะให้มี
พฒันาการรู้หนงัสือภาษาไทดํา ซงึเป็นภาษาแม ่และให้มีการเรียนการสอนภาษาแม่ในโรงเรียน เพือ
จะได้ธํารงภาษาไทดําไว้ได้อยา่งเข้มแข็งตอ่ไป 
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   10.5.2 ความรู้เกียวกับวรรณกรรม สุนนัท์ อดุมเดช (2538) ได้ศึกษา “วรรณกรรม
มขุปาฐะไทยทรงดํา อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ชมุชนไทยทรงดํามีวรรณกรรมมขุปาฐะ
จํานวนมาก บางส่วนคล้ายคลึงกบันิทานทีเล่ากนัในหมู่ชาวไทยภาคกลางทวัไป บางส่วนก็แตกตา่ง
ออกไป วิธีการเลา่บางหมู่บ้านมีวิธีการเฉพาะของตนเอง เนือเรืองแสดงถึงสภาพสงัคมเกษตรกรรม 
และมีร่องรอยการล่าสัตว์ หาของป่าอยู่เล็กน้อย นอกจากนี ยงัแสดงถึงความเชือในผีสางเทวดา 
และการยอมรับอํานาจการดแูล แนะนําของพระภิกษุ ยกย่องคนฉลาด คนมีคณุธรรม คนซือสตัย์ มี
นําใจ ขยนัขนัแข็ง โจมตีคนคดโกง คนไร้ศีลธรรม วรรณกรรมไทยทรงดําแสดงถึงการเคารพนบัถือ
อาวุโสในหมู่ญาติอย่างแน่นแฟ้น  มีความผูกพันกับบรรพบุรุษเป็นอย่างยิง จนกระทังเป็นหลัก
สําคญัทีรักษาระบบสงัคมไว้ เรืองเพศนนัเป็นเรืองทีน่าศึกษามาก เพราะแม้ระบบสงัคมจริงแตเ่ดิม
จะเปิดโอกาสในเรืองนีมากพอควร แตก็่ยงัมีการระบายออกทางวรรณกรรมอยู่อีกมาก วรรณกรรม
มุขปาฐะบางเรืองคล้ายคลึงกับวรรณกรรมละคร  จนกระทังเชือได้ว่าเคยเป็นเรืองเดียวกันมาก่อน 

นอกจากนนั วรรณกรรมมขุปาฐะของชาวไทยทรงดํายงับ่งชีให้เห็นถึงคณุลกัษณะของชาวไทยทรง
ดําในแง่ของความเป็นเจ้าบทเจ้ากลอนเชน่เดียวกบัชาวไทยแถบลุม่แมนํ่าเจ้าพระยาอีกด้วย 
 
 10.6 เดก็ เยาวชน และผู้สูงอายุ  
  ความรู้เกียวกบัเด็ก เยาวชน ผู้สงูอาย ุในฐานะผู้ศกึษา เรียนรู้ สืบตอ่ และถ่ายทอด
วฒันธรรมทีสําคญัยิงนนั ได้มีผู้ศึกษาสร้างองค์ความรู้เกียวกับเรืองนีไว้ในหลายพืนที  ทีสามารถ
นําไปตอบคําถามได้ว่า ความรู้เกียวกบัเด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ ในฐานะผู้ศกึษาเรียนรู้ สืบตอ่ และถ่าย 
ทอดวฒันธรรมของไทยทรงดํานนั มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นว่า 

  10.6.1 ความรู้เกียวกบัการศกึษาและเยาวชน ไพรัช แก้วเย็น (2538) ได้ศกึษา
เรือง “การจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพือพฒันาทกัษะการเรียน สําหรับนกัเรียนชนัมธัยมศกึษา ปีที 3 

ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชุมชนวฒันธรรมไทยทรงดํา จงัหวดัเพชรบุรี” โดยใน
การ วิจยัครังนีมีวตัถปุระสงค์ เพือพฒันากิจกรรมเสริมหลกัสูตรวิชาภาษาไทย ด้านทกัษะการเขียน
สําหรับนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีที  3 ในโรงเรียนขยายโอกาสชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดําให้
เหมาะสมกับสภาพท้องถิน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทักษะการเขียนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร ผู้วิจยัได้แบง่ทกัษะการเขียนออกเป็น 9 ทกัษะ ได้แก่ การเขียนบทความ การ
เขียนจดหมาย การเขียนบนัทึกเชิงวิเคราะห์ การคดัลอกข้อความ การเรียบเรียงข้อความ การเขียน
เพือเชิญชวน การเขียนเพือเล่าเรือง การเขียนย่อความ และการเขียนรายงานทางวิชาการ กลุ่มตวั 
อยา่งทีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนวดัหนองปรง อําเภอเขาย้อย จงัหวดั
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เพชรบรีุ จํานวน 34 คน ผู้วิจยัได้สร้างแผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรทงัหมด  10 แผนกิจกรรม 

จากข้อมลูเกียวกบัวฒันธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดําเป็นกิจกรรมเพือพฒันาทกัษะการเ ขียน 
และผู้ วิจยัได้สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทกัษะการเขียนภาษาไทย ซึงเป็นแบบทดสอบอตันยั
จํานวน 3 ข้อ และข้อสอบปรนยัแบบเลือกตอบจํานวน 40 ข้อ นําไปทดสอบนกัเรียนก่อนการเข้าร่วม
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่กลุ่มนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  จากนนัผู้ วิจัยได้นํา
แผนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรจํานวน 10 แผน ไปใช้จดักิจกรรม โดยใช้เวลาจดัแผนละ 2 คาบ 

เมือจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ครบทงั 10 แผนแล้ว หลังจากนนันักเรียนจะได้รับการทดสอบวัด
ผลสมัฤทธิทกัษะการเขียนภาษาไทยอีกครังหนึง โดยใช้แบบทดสอบชดุเดียวกนั ตอ่จากนนันําคะแนน
ทีได้ จากการทดสอบทงั 2 ครัง มาเปรียบเทียบความแตกตา่ง โดยหาคา่ที (t-test) ผลการวิจยั พบ 
ว่า คะแนนเฉลียจากการทดสอบวดัผลสมัฤทธิทกัษะการเขียน ก่อนการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร
กบัหลงัการจดักิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทีระดบัความมีนยัสําคญั .05 ผลการ
วิเคราะห์นีชีให้เห็นว่านกัเรียนทีได้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพือพฒันาทกัษะการเขียนแล้วจะมี
ความรู้ และมีทกัษะทางด้านการเขียนเพิมมากขึนและองค์ประกอบอีกประการหนึง  กิจกรรมเสริม
หลกัสตูรทีเกียวข้องกบัวฒันธรรมของผู้ เขียนเป็นแรงจงูใจอีกด้วย 
   ความรู้เกียวกับผู้สูงอายุ ลกัษณพร กิจบุญชู (2545) ได้ศึกษา “ความชรากับ
สถานภาพและบทบาทของผู้สงูอายใุนชมุชนโซ่ง กรณีศกึษาบ้านเนินหว้า ตําบลกง อําเภอกงไกรลาศ 

จังหวัดสุโขทัย” พบว่า ผู้สูงอายุหรือคนเฒ่าคนแก่ในสังคมลาวโซ่ง มีบทบาทและสถานภาพตาม
ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางเครือญาต ิทงัยงัมีบทบาทและความสมัพนัธ์ตอ่สงัคมวฒันธรรมอนัเกียว 
พนักับวิถีชีวิต ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมตามแบบของลาวโซ่งอย่างแนบแน่น  

เนืองจากสงัคมโซ่งให้ความสําคญักบัระบบอาวโุส ความเชือ  และการนบัถือผีบรรพบรุุษ ผู้สงูอายุ
ลาวโซง่ทีมีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในการธํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี มีบทบาท
ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงทําให้มีสถานภาพทีสงูกว่าผู้สูงอาย ุลาวโซ่งส่วนใหญ่ทีมีบทบาท
และสถานภาพเพียงแคภ่ายในครัวเรือน ในฐานะหวัหน้าครัวเรือนทีคอยให้คําปรึกษา เป็นทีพึงทางใจ 

อบรมสงัสอน และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และวฒันธรรมท้องถิน รวมถึงการเลียงดบูตุรหลาน
ก่อนวยัเรียน ทงัยงัชว่ยแบง่เบาภาระภายในบ้าน 
 
 10.7 ทัศนคต ิและจริยธรรม คุณธรรม  
  ความรู้กียวกบัทศันคต ิและจริยธรรม คณุธรรมทีเข้าถึงศาสนา ซึงมีความโดดเดน่
อีกด้านหนึงในอตัลกัษณ์ทีเป็นทนุวฒันธรรมของชาวไทยทรงดํา ได้มีผู้ศึกษาสร้างองค์ความรู้เกียว 
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กับเรืองนีไว้ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า  ความรู้เกียวกับทัศนคติและจริยธรรม 

คณุธรรมทีเข้าถึงศาสนาของไทยทรงดํานนั มีลกัษณะเป็นอย่างไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 
   10.7.1 ความรู้เรืองเกณฑ์การตดัสินความดีงาม คณุธรรม จริยธรรม  กิฬา เอียม
อาษา (2539) ได้ศึกษา “เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมของลาวโซ่ง” พบว่า เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม
ของลาวโซ่งมี 3 ลกัษณะ คือ 1. เกณฑ์หลกัมาจากความเชือทีเป็นวิญญาณนิยม ลาวโซ่งใช้ความเชือ
ดงัเดิมเกียวกบัการนบัถือผีและการบชูาบรรพบรุุษ เป็นเกณฑ์หลกัในการตดัสินทางจริยธรรมของตน 
ซงึสงัเกตได้จากพฤตกิรรมทีเรียกวา่ “การผิดผี” ในวฒันธรรม ประเพณี การเล่นคอน ลงข่วง การไหว้
ผีเรือนของเจ้าบา่วเจ้าสาวในพิธีแตง่งาน การเซ่นไหว้ในพิธีเสนตา่งๆ โดยเฉพาะพิธีเสนเรือนอนัเป็น
การเซ่นไหว้หรือสงัเวยผีบรรพบรุุษทีล่วงลบัไปแล้ว และการทําพิธีศพ เป็นพิธีส่งวิญญาณผู้ตายไป
อยู่อีกโลกหนึง คือ เมืองแถง ซึงเชือว่าเป็นเมืองดงัเดิมของตน 2. เกณฑ์ร่วมมาจากความเชือในพทุธ 
จริยศาสตร์ ลาวโซ่งใช้หลกัคําสอนเรืองกรรมมาเป็นเกณฑ์ตดัสินการกระทําต่างๆ และ 3. เกณฑ์
ประกอบมาจากความเชือในข้อปฏิบตัิเรืองการสวมเสือฮีเวลาประกอบพิธีกรรม และข้อห้ามเรืองการ
คบชู้ ทีถือปฏิบตัิกนัอย่างเคร่งครัด นอกจากนี  ลาวโซ่งยงัใช้หลกัคณุธรรม เช่น ความกตญั กูตเวที 

ความสามคัคี และความเอือเฟือ เผือแผ ่เป็นต้น มาเป็นเกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรมอีกด้วย 
   10.7.2 ความรู้เรืองทศันคติ จิรัชฌา วานิช (2540) ได้ศกึษาเรือง “การทดลองใช้
เรืองเล่าจากโครงเรืองวรรณกรรมตะวันตกเพือวัดทัศนคติทีมีต่อการแก้ปมปัญหาครอบครัวของ
ชาวบ้านลาวโซ่ง ต.หนองปรง อ.เขาย้อย  จ.เพชรบุรี” โดยการใช้วรรณกรรมเป็นเครืองมือในการ 
ศกึษาทศันคติเกียวกบัความสมัพนัธ์ทีมีปัญหาระหว่างสามี-ภรรยา และเครือญาติของลาวโซ่งมา
เป็นกรอบกําหนดความสมัพนัธ์ระหว่างสามี-ภรรยา และเครือญาติ ทงัสองกรณีนีศกึษาผ่านการ
เล่าเรือง โดยนําโครงเรืองมาจากวรรณกรรมตะวนัตกเป็นการทดลองวิธีวิจัย  พบว่า ประเด็นแรก 
การดําเนินชีวิตคู่ของลาวโซ่งมีแบบแผนความสัมพันธ์ในลักษณะประนีประนอมเพือการรักษา
ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเป็นสําคญั ดงัในกรณีเมือเกิดปัญหาในชีวิตสมรส  ทศันะของลาวโซ่ง
เลือกทีจะจดัการกบัปัญหา โดยการพดูคยุถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมา ประเด็นทีสอง ในการดําเนิน
ชีวิตสมรสของชาวโซ่งให้ความสําคญัต่อครอบครัวเดิมและเครือญาติ ซึงพบว่า ข้อขดัแย้งทีเกิดจาก
กรณีทีพ่อ-แม่เข้ามาข้องเกียวกบัชีวิตสมรสและคูส่มรสนนั ไม่มีผลกระทบต่อสายสมัพนัธ์ระหว่าง
ครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ สาเหตสํุาคญัประการหนึงทีครอบครัวเดิมไม่ได้มีบทบาทในการ
แทรกแซงชีวิตครอบครัวใหม่ เนืองจากลาวโซ่งมีแบบแผนการเลือกคู่ครองเป็นอิสระ  ไม่ได้ถูก
กําหนดจากอิทธิพลของครอบครัว ข้อพิจารณาจากการทดลองวิธีวิจัยนีคือ ผลการศึกษาจํากัด
ภายใต้วิธีวิจยัเทา่นนั ไมส่ามารถสรุปเป็นผลการศกึษาทวัไปของสงัคมลาวโซ่ง เนืองจากเป็นวิธีวิจยัที
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ได้ข้อมูลเรืองทัศนคติเฉพาะข้อมูลทีผู้ตอบต้องการเปิดเผยเท่านนั แม้การตอบคําถามทงัหมดจะ
แวดล้อมด้วยสถานการณ์แตกตา่งกนั 
   10.7.3 ความรู้เกียวกับคุณธรรมในสังคม เพชรตะบอง สิงห์หล่อคํา (2548) ได้
นําเสนอความรู้เกียวกับ “สังคมและวฒันธรรมหมู่บ้านไทดํา” ไว้ว่า ไทดําเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ทีรัก
อิสระ มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารี รักความสงบ ไม่ขนึตรงต่อใคร ไทดํามีประวตั ิ
ศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีวฒันธรรมประเพณี ภาษาพดู และภาษาเขียนเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตน ไทดําอพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครัง  จากสาเหตขุองศึกสงคราม ตงัรกรากกระจายอยู่
ทวัไปใน 12 จงัหวดั ดํารงชีวิตกลมกลืนไปกบัคนไทย แตย่งัคงรักษาวฒันธรรม ประเพณี พิธีกรรม 

และความเชือของตนไว้อยา่งเหนียวแนน่ 
   
 10.8 การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
   ความรู้เกียวกับการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทยทรงดํา  ได้มีผู้
ศกึษาสร้างองค์ความรู้เกียวกบัเรืองนีไว้ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า สงัคมและ
วฒันธรรมชาวไทยทรงดํามีลกัษณะเปลียนแปลงไปอยา่งไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 

 10.8.1 ความรู้เกียวกบัการผสมผสานวฒันธรรม ลกัษณาพร กิจบญุชู (2545) ได้
ศกึษาเรือง “การผสมผสานทางวฒันธรรมของลาวโซ่งในเขตอําเภอเขาย้อย  จงัหวดัเพชรบรีุ” พบ ว่า 
การผสมผสานทางวฒันธรรมของลาวโซ่งจะเกิดผ่านการปฏิบตัิตามบทบาทหน้าทีของผู้สงูอายุใน
ลกัษณะตา่งๆ คือ ประการแรก ผู้สงูอายุ ทีเรียกในภาษาลาวโซ่งว่า “คนเฒ่า” หรือ “คนเถ่า” ซึงหมาย 
ถึงบคุคลผู้ ทีมีบทบาทและหน้าทีสําคญัในการประกอบพิธีกรรมเกียวกบัผีบรรพบรุุษ  เป็นบคุคลทีมี
คณุคา่ในด้านการรักษาขนบธรรมเนียมประพณีของลาวโซ่งไว้ ประการทีสอง  สงัคมโซ่งเป็นสงัคม
ประเพณี วฒันธรรมทีให้ความสําคญักบัพิธีกรรมเกียวกบัผีบรรพบรุุษ ทีมีผู้สงูอายลุาวโซ่งเป็นผู้ ทีมี
บทบาทในการประกอบพิธีกรรม จึงทําให้ผู้สงูอายมีุความสําคญั และมีสถานภาพทีสงูตามไปด้วย 

และประการทีสาม บทบาทของผู้ เฒ่าลาวโซ่งทีพบคือ บทบาทในฐานะหัวหน้าครัวเรือนและการ
ตดัสินใจในครอบครัว บทบาทในการแบง่เบาภาระภายในบ้าน บทบาทในการให้คําปรึกษาและเป็นที
พึงทางใจแก่บุตรหลาน บทบาทในการตดัสินใจในครอบครัวและอํานาจในการปกครอง บทบาทด้าน
การศึกษา  บทบาทด้านศาสนา บทบาทด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี  บทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้และวฒันธรรม 
   10.8.2 ความรู้เกียวกับการเปลียนแปลงวัฒนธรรม ประธาน เขียวขํา (2546) ได้
ศกึษาเรือง “การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมในพิธีกรรมชมุชนและประเพณีเกียวกบัชีวิต: ศกึษากรณี
ชมุชนลาวโซ่ง จงัหวดัสพุรรณบรีุ” ศกึษาในพิธีกรรมชมุชนและประเพณีเกียวกบัชีวิต มีสมมติฐาน 8 
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ประการ คือ 1. การรับนวตักรรมทางวตัถทํุาให้เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชมุชน 2. การรับนวตักรรมที
มิใชว่ตัถ ุทําให้เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชมุชน 3. แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ทําให้เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชมุชน 4. การพฒันาของหน่วยงานภาครัฐทําให้เกิดการเปลียน 
แปลงพิธีกรรมชมุชน 5. การคมนาคม ทําให้เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชมุชน 6. ระบบการ 
ศกึษาทําให้เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชมุชน 7. สือทําให้เกิดการเปลียนแปลงประเพณี
ชีวิตในชุมชน และ 8. การย้ายถินทําให้เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า สมมติฐานสาเหตแุห่งการเปลียนแปลงทงั 8 ประการ มีความถกูต้องเป็นจริงเรียงตามลําดบั
ทีแสดงไว้ 
   10.8.3 ความรู้เกียวกับชีวิตวัฒนธรรม ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะและวรานันท์  

วรวิศว์ (2543) ได้ศกึษา “ชีวิตลาวโซง่ทีบ้านหนองเลา อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ลาวโซ่ง
นบัถือผีแและพุทธศาสนา มีประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมทีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง ได้แก่ พิธี 
เสนเรือน พิธีซ่อนขวญั พิธีเรียกขวญัหรือเสนแถนผีฟ้า พิธีเสนหวัเขา หรือเสนเป่าปี หรือเสนผีขึนเสือ 

พิธีทําศพและเผาศพ พิธีปาดตง นอกจากนี ในระบบความสมัพนัธ์ทางเครือญาติเกียวเนืองอยู่กบัการ
นบัถือผี ก่อให้เกิดสิงทีเรียกว่า “สิง” และ “ก๊อ” มีการรวมกลุ่มในชมุชน เช่น กลุ่มแลกเปลียนแรงงานใน
การทํานา กลุ่มฟันไม้ กลุ่มจับสัตว์นําจืด กลุ่มย้อมสีย้อมผ้า กลุ่มใช้นําจากคลองชลประทาน กลุ่ม
สมาชิกสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ กลุม่เกษตรกร (ธกส.) นอกจากนี ยงัมีความสมัพนัธ์ในด้านแรงงาน คือ 
การวาน การจ้างงาน การเอาแฮงด้วย  
 
 10.9 ภูมิทัศน์ บ้านเรือน และทีอยู่อาศัย  
   ความรู้กียวกับภูมิทศัน์ บ้านเรือน  และทีอยู่อาศยัชาวไทยทรงดํา ได้มีผู้ศึกษา
สร้างองค์ความรู้เกียวกับเรืองนีไว้ในหลายพืนที  สามารถนําไปตอบคําถามได้ว่า ภูมิทศัน์บ้านเรือน 
และทีอยูอ่าศยัของชาวไทยทรงดํามีลกัษณะเป็นอยา่งไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั ดงัตอ่ไปนี 

  10.9.1 ความรู้เกียวกับนิเวศน์วิทยา ชวาพร ศกัดิศรีและศรุติ โพธิไทร (2540) ได้
ศกึษา พบว่า คติความเชือมีผลตอ่การเปลียนแปลงภูมิทศัน์วฒันธรรมชมุชน ทงัด้านกายภาพ บทบาท 

และรูปแบบการใช้งาน โดยเฉพาะพืนทีสาธารณะประเภทศาลปู่ ตาและป่าแฮ่ว นอกจากนี การเปลียน 
แปลงรูปแบบการปลกูสร้างเรือน และประโยชน์ใช้สอย ทีว่างใต้ถนุเรือน ลานบ้าน และทีว่างสาธารณะ
เพิมมากขึน เป็นทีรองรับกิจกรรมในการดํารงชีวิตลกัษณะอืนๆ รวมถึงรูปแบบการดํารงชีวิตในสงัคม
ชนบทสมัยใหม่ทีมีความเจริญในด้านต่างๆ มากยิงขึน ยงัผลให้ประเพณีลาวโซ่งส่วนหนึง ทีอาศยัที
ว่างดงักล่าวนนั โดย เฉพาะประเพณีเสนเมือง ประเพณีเสนหมู่บ้าน ประเพณีอินกอน และการลงขวง 
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ได้ลดความสําคญัลงและเริมจางหายไปเช่นเดียวกนั ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิงว่า การศึกษาและทํา
ความเข้าใจด้านความสัมพนัธ์ของการใช้ทีว่างในภูมิทศัน์วฒันธรรมชุมชนทีเกียวข้องกับประเพณี
ลาวโซ่ง ตลอดจนการเปลียนแปลงรูปแบบการใช้ทีว่างและประเพณีต่างๆ ทีมีผลสืบเนืองจากการ
ปรับตวัในบริบทใหม่ จะสามารถนําไปเป็นเครืองมือในการค้นหาความเป็นไปได้หรือแนวโน้มการ
เปลียนแปลงของภมูิทศัน์วฒันธรรมชมุชนลาวโซง่ในลกัษณะอืน  ๆได้ 
   10.9.2 ความรู้เกียวกบัการอยู่อาศยั โชติมา จตรุวงค์ (2540) ได้ศกึษาเรือง “เรือน
ไทดํา: กรณีศึกษาเพชรบุรี” พบว่า ลักษณะเดิมของเรือนไทดําสิบสองจุไทยแบบในประเทศเวียด 
นาม และเรือนไทดําหมูบ้่านแม่ประจนัต์ ตําบลวงัไคร้ อําเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบรีุ แบบตา่งๆ ตงัแต่
อดีตจนถึงปัจจบุนันนัได้เปลียนแปลงไป รวมถึงการระบุความเชือตา่งๆ ทีเกียวกบัเรือน การใช้สอย
พืนที การก่อสร้างโดยได้นําข้อมลูตา่งๆ เช่น ประวตัิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมมาวิเคราะห์
หาสาเหตขุองการเปลียนแปลงผงับ้าน และรูปทรงเรือนไทดํา บ้านแม่ประจนัต์ตงัแตอ่ดีตจนถึงทุก
วนันี ซึงกลุ่มไทดําหมู่บ้านแม่ประจนัต์ซึงเป็นหมู่บ้านกรณีศึกษานนัมีบรรพบุรุษทีอพยพมาจาก
ดนิแดนสิบสองจไุทในประเทศเวียดนาม ซึงความรู้เกียวกบัลกัษณะการตงับ้านเรือนนี นําพวลัย์ กิจ
รักษ์กลุ (2532) พบวา่ ลกัษณะการตงับ้านเรือนกระจายเป็นแบบรวมกลุม่ในแนวเหนือใต้ หมู่บ้านที
ทํานาจะมีความสมัพนัธ์กบัแหล่งนําธรรมชาติ ส่วนหมู่บ้านทีทําไร่ ทําสวน การตงัถินฐานจะกระจาย
ในพืนทีเกษตรของแต่ละครอบครัว ซึงความรู้เรืองนี โชติมา จตุรวงค์ (2540) ได้ศึกษาพบว่า บ้าน
และเรือนไทดําเกียวข้องและสมัพนัธ์กบัผีและสิงเหนือธรรมชาติ  บ้าน และเรือนจึงเป็นทีอยู่ของทงั
คนและผี โดยแบง่เป็นพืนทีอยู่อาศยั (domestic area) และพืนทีศกัดิสิทธิ (secred area) เช่น ที
บชูาบรรพบุรุษ ศาลผีบ้าน ตวัอย่างลกัษณะรูปทรงของเรือนไทดําบ้านแม่ประจันต์ ในปัจจุบนัเป็น
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าของคนไทดําสิบสองจุไททางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศเวียดนาม และวฒันธรรมใหม่ของคนไทสยามบริเวณทีราบลุ่มภาคกลางของไทย จึงทําให้
แบง่ประเภทของเรือนไทดําบ้านแมป่ระจนัต์ออกได้เป็น 4 ลกัษณะ คือ 1. เรือนแบบดงัเดิม 2. เรือนที
พฒันาจากแบบดงัเดมิ 3. เรือนทีได้รับอิทธิพลของท้องถิน และ 4. เรือนทีได้รับอิทธิพลจากส่วน กลาง 

และยงัพบว่าการเปลียนแปลงลกัษณะและรูปทรงของเรือน เกิดจากปัจจยัสําคญั 3 ประการ คือ 1. 
ปัจจยัทางกายภาพ ได้แก่ ทีตงั ภูมิอากาศ ความต้องการทีหลบแดดฝน วสัด ุวิธีการก่อสร้าง และ
เทคโนโลยี 2. ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ เศรษฐกิจ การป้องกนัภัยจากคนและสตัว์ ความเชือ และ 3. 
ปัจจยัทางสงัคมและวฒันธรรม  ได้แก่ ลกัษณะครอบครัว สถานะของสตรี ความต้องการความเป็น
สว่นตวั และความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
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   10.9.3 ความรู้เกียวกับบ้านเรือนทีอยู่อาศัย ทวี พรมมา (2541) ได้ศึกษาวิจัย 

“เรือนไทยดําบ้านนาป่าหนาด ตําบลเขาแก้ว อําเภอเชียงคาน จงัหวัดเลย” พบว่า พัฒนาการด้าน
รูปแบบเรือนไทยดํา โครงสร้าง รวมทงัส่วนประกอบตา่งๆ ของเรือนไทยดํา เกียวข้องสมัพนัธ์กบัการ
ดํารงชีวิต ความเชือ และประเพณีตา่งๆ เช่น การใช้สอยพืนทีบ้าน จดัสรรห้องเป็นห้องนอน ห้องพกั
ผอ่น ห้องครัว ห้องบชูาผีเรือนหรือกะล่อหอง ซึงรวมอยู่ในพืนทีเรือน นอกจากนี เรือนไทยดําได้แสดง
ให้เห็นถึงการติดตอ่ทางสงัคมของไทยดํากบักลุ่มชาติพนัธุ์อืน เช่น ไทยอีสาน โดยได้นํารูปแบบเรือน
ของไทยอีสานมาปรับปรุงจนเป็นเรือนไทยดํา  พัฒนากระทังเข้ากับสภาพแวดล้อม ทีอยู่ การใช้
ประโยชน์ และคา่นิยมของไทยดํา 
 
 10.10 การอนุรักษ์ ฟืนฟู พัฒนาวัฒนธรรม และการท่องเทียว  
   ความรู้เกียวกับการอนุรักษ์ ฟืนฟู พฒันาวฒันธรรมและการท่องเทียวของชาว
ไทยทรงดํา ได้มีผู้ศกึษาสร้างองค์ความรู้เกียวกบัเรืองนีไว้ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้
ว่า ลกัษณะการอนรัุกษ์ ฟืนฟู พฒันาวฒันธรรม และการท่องเทียวของชาวไทยทรงดํามีลกัษณะเป็น
อยา่งไร ทําไมจงึเป็นอยา่งนนั เป็นต้นวา่ 
   10.10.1 ความรู้เกียวกับการท่องเทียว มธุรส ปราบไพรี (2543) ได้ศึกษาวิจยัเรือง 

“ศกัยภาพของชมุชนในการจดัการแหล่งท่องเทียว: กรณีชมุชนไทยทรงดําบ้านเขาย้อย ตําบลเขาย้อย 

อําเภอเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ” พบว่า ไทยทรงดําทีบ้านเขาย้อย จงัหวดัเพชรบรีุ ยงัคงมีประชากร
บางสว่นดําเนินวิถีชีวิตตามแบบวฒันธรรมประเพณีของตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นระบบการผลิตทางการ 
เกษตร เพือตอบสนองความต้องการขนัพืนฐาน อย่างเช่น ข้าว ผ้าทอ ซึงเป็นเอกลกัษณ์สําคญัของ
ชาวไทยทรงดํา รวมไปถึงรูปแบบบ้านเรือนทีพกัอาศยั ซึงการท่องเทียวทางวฒันธรรมทีมีจดุเริมต้น
มาจากเจ้าของวฒันธรรมเอง และจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชมุชน ก่อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาการท่องเทียวอย่างยงัยืน และส่งผลดีให้กบัชมุชนเอง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม รวมไปจนถึงความภาคภูมิใจในการอนรัุกษ์ ทํานบุํารุง ฟืนฟูวฒันธรรมประเพณีดี
งามของตนให้ได้รับการถ่ายทอดอย่างถกูต้องสู่คนรุ่นต่อๆ ไป ดงัจะเห็นได้จากการทีคนในวยัทํางาน 
ได้หนักลบัมาทอผ้าแทนการไปรับจ้างในโรงงานมากขนึ และเด็กๆ ในวยัเรียนได้รับการปลกูฝังวฒัน 
ธรรมของตนเองผา่นการเรียนทงัในระบบและนอกระบบอยา่งเกือกลูซงึกนัและกนั 
   เช่นเดียวกับการศกึษาของสมทรง บุรุษพฒัน์ และคณะ (2556) ทีได้ศึกษาเรือง 

“การพฒันาการท่องเทียวเชิงชาติพนัธุ์ไทยโซ่ง” พบว่า การวิจยันีได้สร้างความเปลียนแปลงให้เกิด 
ขนึแก่ชมุชนไทยโซง่ คือ การวางรากฐานการจดัการท่องเทียวเชิงชาติพนัธุ์อย่างยงัยืน กล่าวคือ แกน
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นําด้านการจดัการท่องเทียวชุมชนได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการจัดการท่องเทียว การ
พฒันาแหล่งท่องเทียวทงัในทางทีจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ การทดลองการจัดการท่องเทียวใน
ชมุชน และการสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้เพือการอนรัุกษ์และพฒันาชมุชนไทยโซ่ง ผลสืบเนืองทีสําคญั
ประการหนึงคือ ช่วยให้คนไทยโซ่งได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรม
ของตนเองมากขึน และปรารถนาจะสืบสานวัฒนธรรมไทยโซ่งให้ยงัยืน ผลจากการวิจัยทําให้เกิด
ความเชือมนัว่า ชมุชนไทยโซ่งสามารถจดัการท่องเทียวได้ด้วยตนเอง แตท่งันีมหาวิทยาลยั องค์กรปก 
ครองสว่นท้องถิน หรือภาคเอกชนควรเข้ามาเป็นเครือขา่ยการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชนอยา่งตอ่เนืองด้วย 
   10.10.2 ความรู้เกียวกบัความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทางวฒันธรรมของชุมชน 
เป็นวฒันธรรมอีกกลุม่หนงึทีชาวไทยทรงดําในพืนทีตา่ง  ๆได้สืบทอดมาอย่างเข้มแข็ง เกียวกบัเรืองนี 
พระมหาประจกัษ์ พนาลยั (2551) ได้ศกึษาเรือง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินด้านประเพณี ความ
เชือ และพิธีกรรมของ “หมอเสนเรือน” ในชมุชนชาวไทยทรงดํา อําเภอเมือง จงัหวดัชมุพร” พบวา่     
    1) หมอเสนเรือนชาวไทยทรงดํา ในจังหวดัชุมพร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
หมอเสนเรือนชนัผู้ ท้าว และหมอเสนเรือนชนัผู้ น้อย บคุคลทีเข้ามาเป็นหมอเสนเรือน เป็นเพศชายล้วน 

ส่วนใหญ่แต่งงาน มีครอบครัวแล้ว และมีอายุตังแต่ 30 ปีขึนไป บทบาทหน้าทีของหมอเสนเรือน
เป็นไปตามชนชนัของคนคือ หมอเสนเรือนทีเป็นท้าวจะทําพิธีเสนเรือนให้เฉพาะชนชนัทีเป็นท้าว ส่วน
หมอเสนเรือนทีเป็นผู้ น้อยจะทําพิธีให้กับชนทีเป็นผู้ น้อยเท่านนั การจดัชนชนัในปัจจบุนัมีอยู่เฉพาะ
ในพิธีกรรม และการนบัถือผีบรรพบุรุษเท่านนั ชาวไทยทรงดํายกย่องหมอเสนเรือนว่าเป็นผู้ รู้และมี
ความชํานาญในด้านการเสนเรือน  
   2) กระบวนการเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอเสนเรือน มี
การถ่ายทอด 2 ลกัษณะ คือ ก. การถ่ายทอดวิธีการเป็นหมอเสนเรือนให้กบัผู้ ทีจะเป็นหมอเสนเรือนรุ่น
ตอ่ไป โดยพิจารณาความเหมาะสมจากเพศ วยั อาชีพ เชือสายหรือชนชนั เป็นต้น เป็นการถ่ายทอด
โดยตรงด้วยวิธีการมุขปาฐะและฝึกหัดปฏิบตัิกับครู อาจารย์ในสถานทีจริง จนมีความเชียว ชาญ
สามารถออกปฏิบตังิานได้ โดยครู อาจารย์จะเป็นผู้ประเมินผล การได้รับมอบหิงบชูาครู มอบ เสือ ถือ
ว่าได้ผ่านกระบวน การเรียนรู้ครบ ถ้วนแล้ว และ ข. ถ่ายทอดความรู้เกียวกับประเพณี ความเชือ และ
พิธีกรรมของชาวไทยทรงดําให้กับบุคคลทวัไป ผ่านทางการจัดเตรียมและเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ 

เป็นการถ่ายทอดโดยอ้อม ผ่านการบอกเล่า และสังเกตการณ์ และร่วมรับรู้และมีความเข้าใจใน
วฒันธรรมของชาวไทยทรงดํา  
   3) ความต่อเนือง  และการเปลียนแปลงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของ
หมอเสนเรือน ชาวไทยทรงดํา ทงั 3 หมู่บ้านยงัมีการสืบทอดวิธีการเป็นหมอเสนเรือนอยู่  แต่ผู้ ที
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สนใจเรียนในด้านนีมีจํานวนลดน้อยลง สาเหตมุาจากการจดัพิธีกรรมมีจํานวนลดลง เพราะมีค่าใช้ 
จ่ายสูง การเข้าร่วมในพิธีกรรมลดน้อยลง เพราะคนในวยัทํางานมีภารกิจต้องไปทํางานนอกบ้าน  

เด็กทีอยู่ในวยัเรียนต้องไปโรงเรียน การแต่งกายของผู้ ทีไปร่วมงานมีการผสมผสานระหว่างการ
แตง่กายแบบไทยทรงดําและแบบสมยัใหม่มากขนึ หมอเสนเรือนบางคนไม่สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยทรงดําได้ ปัจจยัทีทําให้หมอเสนเรือนและภูมิปัญญาเหล่านียงัดํารงอยู่ ได้แก่ ความเชือมนั
ในขนบธรรมเนียมของชาวไทยทรงดํา และการแนะนําจากผู้ รู้ในขนบธรรมเนียมของชาวไทยทรงดํา 

ปัจจยัทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลง ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ความสนใจของบคุคล การศึกษาในระบบ
วฒันธรรมภายนอก 

  10.10.3 ความรู้ด้านการศึกษา สืบสาน และเผยแพร่วฒันธรรม ซึงเป็นสิงทีเสริม
พลังให้เกิดความยังยืนขึนในวัฒนธรรมชุมชนนนั เกียวกับเรืองนี กิงแก้ว มรกฎจินดา (2550) ได้
ศึกษาเรือง “การศึกษาวัฒนธรรมไทยโซ่งเพือการจัดการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ณ หมู่บ้านสะแกราย 
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง และหมู่บ้านลําเอียก ตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” พบว่า  1. ในชุมชนไทยโซ่ง คลงัข้อมูลวฒันธรรมทีแบ่งเป็น 9 ด้าน คือ 1.1 ระบบเครือญาต ิ
ลกัษณะครอบครัวขยาย มีความเป็นปึกแผ่น มนัคง 1.2 ระบบเศรษฐกิจ แตเ่ดิมชาวไทยโซ่งประกอบ
อาชีพการทํานาเป็นหลกั แตเ่มือมีเทคโนโลยีเพิมขนึจึงได้เปลียนเป็นอาชีพเลียงกุ้ งเลียงปลาแทน 
และมีอาชีพเสริมในการทําของทีระลึกจําหน่ายให้แก่นักท่องเทียวเพราะรายได้ดีขึน 1.3 ระบบ
การเมืองและการปกครอง มีการแบง่ชนชนัผู้ ต้าวและผู้ น้อย ซึงไม่สามารถร่วมงานพิธีบางอย่างได้ 
แต่อยู่ในชุมชนเดียวกันได้ 1.4 การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมผ่าน
ประเพณีและวรรณกรรมท้องถิน โดยผ่านช่วงเปลียนแปลงประเพณีทีสําคญั เช่น การบวช การแต่ง 
งาน ซงึประเพณีนีแสดงถึงความผกูพนั ความสามคัคีให้สมาชิกเรียนรู้อยู่ร่วมกนัและคนในชมุชนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดบัต้น 1.5 ระบบศาสนาและความเชือชาวไทยโซ่งนบัถือผีสูงสุด ความเชือผี 
แบง่ได้คือ ผีเรือน/ ผีแถน/ ผีศาลประจําหมู่บ้าน/ ผีนาและแม่โพสพ/ และนบัถือศาสนาพทุธ รองลงมา 

1.6 การแพทย์ แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การรักษาแบบพืนบ้านและแบบสมยัใหม่ 1.7 ระบบการ
สือสาร แบง่ออก 2 ลกัษณะคือ การสือสารด้วยภาษาพดูเป็นภาษาถิน เรียกว่า ภาษาโซ่ง และภาษา
เขียนเฉพาะ  1.8 ศิลปะและหตัถกรรม ผู้ชายเน้นการจกัสาน ผู้หญิงเน้นเรืองการเย็บปักถกัร้อย และ
การทําอาหาร และ 1.9 นนัทนาการ การละเลน่ทีเป็นเอกลกัษณ์คือ การรําแคน/ เล่นคอน/ เล่นลกูช่วง
ตอ่กลอน ส่วนสาระประโยชน์ของข้อมลูในคลงั ข้อมลูวฒันธรรมไทยโซ่ง สําหรับการจดัการเรียนรู้ มี
ความสมัพนัธ์กบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 6 กลุ่มสาระของช่วงชนัที 1-2 คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยเรืองธรรมชาติภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรืองกระบวนการของสิงมีชีวิต 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมฯ เรืองการเมืองการปกครอง ความเป็นมาของวฒันธรรม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สขุศกึษาฯ เรืองการดําเนินชีวิต การสร้างเสริมสขุภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรืองงานทศัน 
ศิลป์และดนตรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ เรืองกระบวนการทํางาน การออกแบบและ
เทคโนโลยี 

 
 10.11 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน  
   ความรู้เรืองวฒันธรรมกับการพฒันาชุมชนชาวไทยทรงดํา ได้มีผู้ศึกษาสร้างองค์
ความรู้เกียวกับเรืองนีไว้ในหลายพืนที  สามารถนําไปตอบคําถามได้ว่าลักษณะวัฒนธรรมกับการ
พฒันาชมุชนของชาวไทยทรงดําเป็นอย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่างนนั เป็นต้นว่า นิตินนัท์ พนัทวี (2544) 
ได้ศกึษาวิจยัเรือง “พิธีกรรมท้องถินในฐานะทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน: กรณีศกึษาพิธีกรรม
บายศรีสูข่วญัอีสาน” พบวา่   

 10.11.1 คณุค่าพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัของชมุชน ประกอบด้วย 1.1 คณุคา่ในตวั
พิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั หมายถึง คณุค่าในองค์ประกอบของพิธีกรรม อนัได้แก่ ผู้ นําพิธีกรรมผู้ ร่วม
พิธีกรรม บทสูข่วญั วสัดสุิงของหรือเครืองสงัเวย เวลา และสถานทีในฐานะเป็นสญัลกัษณ์สือความ 
หมายแห่งความดีงาม 1.2 คณุคา่ของพิธีกรรมทีเกิดขนึตอ่บคุคล ได้แก่ สมาธิ ความสบายใจ ความ
กตญั กูตเวที ความออ่นน้อมถ่อมตน  มีสมัมาคารวะและความมีนําใจงาม และ 1.3 คณุคา่ของพิธี 
กรรมทีเกิดขึนต่อชุมชน ประกอบด้วย คณุค่าในฐานะเป็นกระจกเงาสะท้อนวฒันธรรมทางภาษา
และให้ความบนัเทิงแก่ชมุชน คณุคา่ในฐานะทีทําหน้าทีควบคมุรักษาแบบแผนทางสงัคมของชมุชน 

คณุคา่ในฐานะทีทําหน้าทีขดัเกลาทางสงัคม และคณุคา่ในการสร้างความเป็นนําหนึงใจเดียวกัน
ของชมุชน   

  10.11.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุคา่ของพิธีกรรมกบัการสร้างทศันคติตอ่ตนเอง 

และความผกูพนักับชมุชน พบว่า เมือชมุชนเรียนรู้คณุคา่ของพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั  โดยการเชือม 
โยงกบัภมูิหลงัทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนก่อให้เกิดความเข้าใจ ความมนัใจ ความภูมิใจ และ
ความมีเกียรตภิมูิ จะสง่ผลให้เกิดทศันคติตอ่ตนในเชิงบวก และเมือชมุชนเกิดความคุ้นเคยกบัแบบแผน
ทางสงัคมของชุมชน ก่อให้เกิดความเชือมนั การยอมรับการปรับตวัต่อพฤติกรรมภายในชมุชนได้เกิด
ความรู้สกึพงึพอใจและความรู้สกึเป็นเจ้าของชมุชนสง่ผลให้เกิดความผกูพนักบัชมุชน  
   10.11.3 รูปแบบความสมัพนัธ์ระหว่างพิธีกรรมท้องถินในฐานะทนุวฒันธรรม
เพือการพฒันาชมุชน พบว่า พิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัเป็นเครืองมือทีคนในชมุชน  ใช้เป็นทนุทางวฒัน 
ธรรมในการสร้างสมัพนัธภาพทีถกูต้อง สร้างสรรค์ และสอดคล้องกนัระหว่างคนกบัสิงเหนือธรรมชาติ 
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คนกบัสิงแวดล้อม คนกบัคน และคนสร้างทศันคติตอ่ตนเอง พร้อมกนักบัความผกูพนัเป็นอนัหนึงอนั
เดียวกันกับชุมชนซึงเป็นการสร้างพลังชุมชน ในการพัฒนาให้เกิดดุลยภาพโดยใช้ปัญญาเป็น
ตวัเชือม 
 
 10.12 การสือสารและเผยแพร่วัฒนธรรม  
   ความรู้เรือง การสือสาร และเผยแพร่วฒันธรรมของชาวไทยทรงดํา ได้มีผู้ศกึษา
สร้างองค์ความรู้เกียวกบัเรืองนีไว้ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ว่าลกัษณะการสือสาร
และเผยแพร่วฒันธรรมของชาวไทยทรงดําเป็นอย่างไร ทําไมจึงเป็นอย่างนนั เป็นต้นว่า นงนภัส ศรี
สงคราม (2547) ได้ศึกษา “การสือสารทางวฒันธรรมด้านอตัลกัษณ์ และสญัญะวิทยาของชาวไทย
โซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี” โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเกียวกับประวัติความ
เป็นมาของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านดอนเตาอิฐ ศกึษาบทบาทของการสือสารทีมีตอ่วฒันธรรมด้านอตั
ลกัษณ์และสัญญะของชาวไทยโซ่ง ใช้วิธีการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากการลงพืนทีสังเกต 
การณ์เกียวกบัสภาพแวดล้อมและการดําเนินชีวิตของชาวไทยโซ่ง สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ นําหมู่บ้าน 

ผู้ นําสตรีของชาวไทยโซ่ง สมัภาษณ์เชิงลึกกบัผู้ นําหมู่บ้านและชาวบ้าน นอกจากนี ยงัได้ค้นคว้าจาก
เอกสารทางด้านประวตัิศาสตร์ เกียวกับความเป็นมาของชาวไทยโซ่งอีกด้วย  ผลการวิจยั พบว่า 

“การสือสาร” มีบทบาททางด้านอตัลกัษณ์ และ สญัญะของชาวไทยโซ่งเป็นอย่างมาก มีส่วนสําคญั
ในการเสริมสร้างอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง ให้ดํารงอยู่อย่างเข้มแข็ง หรือเปลียนแปลงไป
ตามวฒันธรรมของสงัคมรอบข้างอย่างเหมาะสม  การสือสารมีส่วนในการสืบสาน สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมทีมาจากบรรพบุรุษด้วยตัวเอง  เช่น “การสือสารมีส่วนทําให้ชาวไทยโซ่งรุ่นลูกรุ่น
หลานเกิดความรัก หวงแหน และรักษาวฒันธรรมอนัเก่าแก่ของตนไว้  หนนุเสริมอตัลกัษณ์ของงาน
ให้โดดเดน่ตอ่ไป” นอกจากนีแล้ว การสือสารยงัมีบทบาทในความเป็นสญัญะความเป็นชาวไทยโซ่ง 

โดยสือให้เห็นความ หมายและให้เห็นประโยชน์ในการใช้สอยอีกด้วย 
  วรรณกรรมทีเกียวข้องกับการศึกษาวิจัยลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ไทยทรงดํา ไทดํา

ดงักล่าวข้าง ต้นนี เป็นทุนพืนฐานทีทําให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ลักษณะทางสังคม และ
วฒันธรรม การเปลียนแปลงทางวฒันธรรม โดยผู้ศกึษาได้เข้าไปเก็บข้อมลูในพืนทีศกึษา ทําให้เห็น
บริบท ความเชือม โยงทีมีความ สัมพันธ์กัน ประเด็นต่างๆ ทีนําเสนอเหล่านี ซึงทําให้การศึกษาทุน
วัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐมครังนีมีประสิทธิภาพ  และ
ครอบคลมุได้กว้างขนึ 
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11. งานวิจัยทีเกียวกับทุนวัฒนธรรม 
 จากการค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้อง ยงัไม่พบงานวิจยัทนุวฒันธรรมทีเกียวกบักลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําโดยตรง มีแตง่านวิจยัทนุวฒันธรรมทีเกียวกบัชมุชนอืนๆ  หรือเกียวข้องสมัพนัธ์กบั
ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีมีส่วนสําคญัทีจะทําให้ชุมชนเข้มแข็งในพืนทีชุมชน
อืนๆ ดงันี 
 
 11.1 ทุนวัฒนธรรมด้านประเพณี  

   ความรู้เรืองทุนวัฒนธรรมเกียวกับประเพณี บุณยสฤษฏ์ อเนกสุข (2544) ได้
ศกึษาวิจยัเรือง “รัฐกบัการลงทนุทางวฒันธรรม: ศกึษากรณีงานแหเ่ทียนพรรษา จงัหวดัอบุลราชธานี” 
พบว่า ต้นทนุ (input) ทีลงทนุในงานแห่เทียนพรรษา ได้แก่ ต้นทนุทางวฒันธรรม (cultural capital) ที
เกียวข้องกบัธรรมชาติ เศรษฐกิจ สงัคม และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเชือ ผ่าน
กระบวนการ (process) ดําเนินงานทีประกอบไปด้วยคณะกรรมการจดังาน กระบวนการ การดําเนิน 
งาน และกระบวนการการประเมินผลการจัดงาแล้วได้ก่อให้เกิดผลผลิต (output) ได้แก่ การนํา
เทคโนโลยีมาแทนวัตถุดิบทางธรรมชาติ การเกิดส่วนต่างของรายรับและรายจ่ายในการจัดงาน
จํานวนมาก การเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ และการเกิดญลกัษณ์ใหม่ของจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนของ
ผลลัพธ์ (outcome) ของงานแห่เทียนพรรษา คือ แนวคิดการลงทุนทีเป็นเงินทองได้เข้ามาเป็น
พืนฐานสําคญัในงานแห่เทียนพรรษาเกิดอุดมการณ์ร่วมกันในสังคม ความเชือของการทําบุญมีที
เปลียนแปลงไป เกิดความ สมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ในการจดังาน และการเกิดคา่นิยมใหม่ในงานแห่เทียน
พรรษา อย่างไรก็ดีสิงทีเกิดขึนดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า รัฐโดยกลุ่มราชการมีบทบาทสูงสุดในการ
ลงทนุทางวฒันธรรมงานแหเ่ทียนพรรษาพร้อมกบัความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์กบักลุ่มเอกชน และพบว่า 
บทบาทของประชาชนยงัไมมี่ความสําคญัในการจดังานมากนกั 
 
 11.2 ทุนวัฒนธรรมด้านพิธีกรรม   
   ความรู้เรืองทนุวฒันธรรมด้านพิธีกรรม นิตนินัท์ พนัทวี (2544) ได้ศกึษาวิจยัเรือง 

“การศกึษาพิธีกรรมท้องถินในฐานะทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน: กรณีศกึษาพิธีกรรมบายศรี
สูข่วญัอีสาน” พบวา่ 1. คณุคา่ของพิธีกรรมทีเกิดขนึตอ่ชมุชน ประกอบด้วย คณุคา่ในฐานะเป็นกระจก
เงาสะท้อนวฒันธรรมทางภาษาและให้ความบนัเทิงแก่ชมุชน คณุคา่ในฐานะทีทําหน้าทีควบคมุรักษา
แบบแผนทางสงัคมของชมุชน คณุคา่ในฐานะทีทําหน้าทีขดัเกลาทางสงัคม และคณุคา่ในการสร้าง
ความเป็นนําหนึงใจเดียวกันของชุมชน 2. ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุคา่ของพิธีกรรมกับการสร้าง
ทศันคตติอ่ตนเอง และความผกูพนักบัชมุชน เมือชมุชนเรียนรู้คณุคา่ของพิธีกรรมบายศรีสู่ขวญั โดย
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การเชือมโยงกับภูมิหลงัทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความมนัใจ 

ความภูมิใจ และความมีเกียรติภูมิ จะส่งผลให้เกิดทศันคติตอ่ตนเองในเชิงบวก และเมือชมุชนเกิด
ความคุ้นเคยกับแบบแผนทางสงัคมของชมุชนก่อให้เกิดความเชือมนั การยอมรับ การปรับตวัต่อ
พฤติกรรมภายในชมุชนได้เกิดความรู้สึกพึงพอใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของชมุชนส่งผลให้เกิดความ
ผกูพนักบัชมุชนมาก และ  3. รูปแบบความ สมัพนัธ์ระหว่างพิธีกรรมท้องถินในฐานะทนุวฒันธรรมเพือ
การพฒันาชุมชน พบว่า พิธีกรรมบายศรีสู่ขวญัเป็นเครืองมือทีคนในชุมชนใช้เป็นทุนในการสร้าง
สมัพนัธภาพทีถูกต้อง สร้างสรรค์ และสอดคล้องกันระหว่างคนกับสิงเหนือธรรมชาติ คนกับสิงแวด 
ล้อม คนกับคน และคนสร้างทศันคติต่อตนเอง พร้อมกันกับความผูกพนัเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันกับ
ชมุชนซงึเป็นการสร้างพลงัชมุชนในการพฒันาให้เกิดดลุยภาพโดยใช้ปัญญาเป็นตวัเชือม  
 
 11.3 ทุนวัฒนธรรมในฐานะพืนฐานการพัฒนาชุมชน  
   การศึกษาวฒันธรรมชมุชนในฐานะเป็นทุนพืนฐานเพือการพฒันาชมุชน  ยงัไม่
พบงานทีเกียวข้องกับกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํา พบแต่งานในลกัษณะอืนๆ  ทีอยู่ในกรอบทุนวฒัน 
ธรรมในฐานะพืนฐานการพฒันาชมุชน เชน่ ชลิตดา สขุสวสัดิ (2547) ได้ศกึษาวิจยัเรือง “การสือสาร
กบัการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสร้างชุมชนเข้มแข็งในชุมชนบ้านนาทะเล ตําบล
ชยัจมุพล อําเภอลบัแล จงัหวดัอตุรดติถ์” พบวา่ สภาพพืนฐานของชมุชนด้านการศกึษา ศาสนา วฒัน 
ธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการสือสารในชมุชน ถือได้ว่าเป็นต้นทนุสําคญัทีเอือตอ่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ชาวบ้านมีวิธีคิดและภูมิปัญญาของตนเองในการ
สร้างกระแสเศรษฐกิจชุมชน เมือเงินทุนเติบโตและมีทุนภูมิปัญญาท้องถิน  ทุนและวัฒนธรรมที
เข้มแข็งในคน ชมุชนจึงสามารถใช้เป็นทนุมาพฒันาและแก้ไขปัญหาของชมุชนได้ ทําให้เกิดพลงัและ
เป็นชมุชนทีเข้มแข็งมีการดําเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
   กนกวรรณ แก้วเกาะสะ  (2552) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วฒันธรรม อําเภอพระแสง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี” พบว่า ชมุชนมีการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพแบบ
สุตมยปัญญา เช่น การทํานา ทําไร่ และการเรียนรู้แบบจินตามยปัญญาและภาวนามยปัญญา คือ 
การทําสวนยางพารา สวนปาล์ม และการทําไม้ซุง วฒันธรรมการทํางานเริมเปลียนจากแบบจารีต
นิยม ทีมีการสืบทอดการเรียนรู้กันมา เช่น อาชีพทํานาทําไร่มาเป็นการทํางานแบบจริตนิยม ทีเป็น
วิธีการคดิทํางานแบบสร้างสรรค์ เช่น การปลกูทเุรียนแบบผลผลิต และการทํางานแบบอํานาจนิยม 
ทีต้องทําตาม เช่น ระบบอุปถัมภ์ของรัฐทีเข้ามาช่วยราษฎรในการทําสวนยางพารา และปาล์มนํา 
มนั ในด้านการผลิตและการบริโภคจากเดิมทีผลิตเพือบริโภคเป็นหลกั ตอ่มามีการแลกเปลียนและ
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ซือขายในชุมชน ปัจจุบนัมีการผลิตเพือจําหน่ายตามระบบและกลไกตลาด  ด้านจิตสํานึกต่อท้อง 
ถินและจิตสาธารณะของผู้คน ชาวบ้านมีความศรัทธาต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะเห็น
ได้จากการมีอนุสรณ์สถานเกิดขึนมากมาย เช่น อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์พระราชทาน อนุสาวรีย์
หม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต และวดัจํานวน 11 แห่ง และการทีเป็นสงัคมชางพุทธส่งผลให้ชาวบ้านมี
ความเชือเกียวกับเรืองบาปบุญคณุโทษ ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตทีกลมกลืนกบัความเชือ ปัจจุบนั
ถึงแม้ชุมชนจะมีการดําเนินชีวิตทีเปลียนจากสังคมสงัคมชนบทเป็นสงัคมเมืองมากขึน แต่ก็ยงัคง
ดํารงไว้ซึงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม ชาวบ้านยงัยึดมนัในหลกัผู้ นําชุมชน มีความเคารพนบัถือผู้
อาวโุสและผู้ นําชมุชน ยามเกิดปัญหาใดก็จะอาศยัผู้อาวโุสหรือผู้ ทีตนเคารพนบัถือมาช่วยไกล่เกลีย 
จงึสามารถตกลงกนัได้ด้วยดี 
  สําหรับดวงพร คงพิกุล (2555) ได้ศึกษาเรือง “การผลิตซําทุนทางวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาโรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต์” ผลการศึกษาการผลิตซําทุนทางวฒันธรรมพบจุดเด่น
ของทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ใน  3 ระดับ ดงันี 1. ทุนทีมีอยู่ในตัวตน 

บคุลากรในโรงเรียนสามารถจดจําปรัชญาและคําขวญัของโรงเรียนได้ รวมไปถึงนําไปใช้เป็นคา่นิยม
หลักสําหรับปฏิบัติเมืออยู่ร่วมกันในโรงเรียน  การแสดงออกของทุนทีอยู่ในตวัตนทีเด่นชัดของ
บคุลากรโรงเรียนนีคือ บคุลากรส่วนใหญ่มีความสมัพนัธ์ทีดี ให้เกียรติและเคารพซึงกนัและกนั  อยู่
ร่วมกันแบบพีน้อง โรงเรียนให้ความสําคญักับการให้ความรู้ด้านวิชาการร่วมกับการปลูกฝังคุณ 
ธรรมจริยธรรมด้วยการนําความเชือทางศาสนามาใช้เป็นแนวทางการอบรมบุคลากรทุกระดบัใน
โรงเรียน 2. ทนุทีอยูใ่นวตัถอุาคาร สถานทีภายในโรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด ร่มรืน สมกบัเป็น
สถานศึกษา เน้นการแสดงตวัว่า เป็นโรงเรียนคาทอลิกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้  มีการ
นําเสนอเนือหา สาระความรู้ด้านวิชาการและคณุธรรม จริยธรรมแทบทกุจดุในโรงเรียน 3. ทนุทีอยู่
ในรูปสถาบนั บุคลากรส่วนใหญ่ภาคภูมิใจทีโรงเรียนได้รับรางวลัพระราชทานจากสถาบนัพระมหา 
กษัตริย์ โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรและหน่วยงานทีเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน ส่งเสริมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนือง และส่งบุคลากรเข้าประกวดและ
แข่งขันทกัษะความรู้ ความสามารถเสมอในการผลิตซ้าทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียนพระหฤทัย
คอนแวนต์พบปัญหาอุปสรรค  คือ 1. บุคลากรเข้าใจความหมายทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรียน
แตกต่างกัน 2. บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โรงเรียนน้อย และ 3. โรงเรียนยงัไม่มีการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรทีมีตอ่โรงเรียนด้านการ
ทํางาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ อีกทงัด้านการจดัการเรียนการสอน ผลการศึกษาได้นําไปสู่
การนําเสนอแนวทางพัฒนาการผลิตซ้าทุนทางวัฒนธรรมเพือเป็นประโยชน์ให้กับโรงเรียนและ
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นําเสนอแนวทางสําหรับพฒันาการวิจยัครังตอ่ไป  
  นอกจากนี พชัรินทร์ สิรสุนทร และคณะ (2543) ได้ทําการศกึษาวิจยัเรือง “ทุน
ทางวฒัน ธรรมกับการพฒันาแบบยงัยืน: กรณีศึกษาการจดัระบบองค์ความรู้ด้านการแพทย์พืน 
บ้าน เขตภาคเหนือตอนล่าง” พบว่า ฐานคิดเรืองสุขภาพอนามัยของหมอพืนบ้านจะให้ความ 
สําคญักับระบบการแพทย์พืนบ้านในฐานะทีเป็นระบบวฒันธรรมย่อยทีมีวตัถปุระสงค์สําคญัเพือ
การมีสุขภาพอนามยัทีดีมากกว่าการรักษาเยียวยาอาการเจ็บป่วยหรืออธิบายสาเหตขุองการเกิด
โรค ซึงเป็นทีน่าสนใจว่า ฐานคิดนีพบได้ทงัในส่วนของหมอพืนบ้านและบุคลากรด้านการแพทย์
ของรัฐ และความซับซ้อนของระบบคิดของผู้แสดงทางสงัคม (Social Actors) ทีมีบทบาทด้าน
สุขภาพอนามัยดงักล่าวก่อให้เกิดการปฏิสมัพันธ์ระหว่างเครือข่ายทางสงัคมของหมอพืนบ้านกับ
เครือข่ายองค์กรด้านสุขภาพของรัฐในลักษณะทีเป็นองค์รวมทีผสมผสานกลมเกลียว  (Harmony) 
ดงันนั ในทศันะของหมอพืนบ้าน การจดัการเพือให้มีสุขภาพอนามยัทีดีต้องเริมตงัแต่เกิดจนตาย
และมิควรจํากดัอยู่เฉพาะเวลาเจ็บป่วย ซึงมิติของการมีสขุภาพดีนนัครอบคลมุวิถีการดําเนินชีวิต
ของบคุคลตงัแต่อาหารทีบคุคลกิน เครืองดืม เสือผ้าทีสวมใส การขบัถ่าย การพกัผ่อน การใช้เวลา
ว่าง การปฏิบตัิตนเพือส่งเสริมสภาพจิตใจ เช่น การปฏิบตัิตามหลกัธรรมคําสอนทางศาสนา การปลูก
สร้างบ้านเรือน และการตดิตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลและสิงแวดล้อมรอบตวั  
                 สําหรับแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์พืนบ้านทีสําคญั ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน วัด 
สถาบนั การ ศกึษา และสถานบริการด้านสขุภาพอนามยั โดยหมอพืนบ้านเชือว่าความรู้คือสิงทีถกู
พฒันาขนึจากหลากหลายแหล่งทีมา เช่น สภาพแวดล้อมรอบตวั, การสอบถามจากผู้ รู้, การศกึษา
จากตํารายา, การลองผิดลองถกู, การทดลองกบัตวัเอง, การสอบถามและการพดูคยุแลกเปลียน
กบัเครือขา่ยทางสงัคม ถึงแม้วา่กระบวนการเรียนรู้และการพฒันาองค์ความรู้ของหมอพืนบ้านเป็น
จํานวนมากจะวางอยู่บนวิธีการลองผิดลองถูก แต่ประสบการณ์ของหมอพืนบ้าน ทีต้องเผชิญกับ
ปัญหาสขุภาพอนามยัประเภทนนัซําๆ อยู่เป็นประจําก็ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาทีเกิดขนึโดยอาศยั
การหยงัรู้ ผ่านกระบวน การเรียนซํา และเป็นทีน่าสงัเกตว่า การเปิดกว้างทางความคิดและการรับรู้ใน
ระบบการ แพทย์ระบบอืนของหมอพืนบ้าน และการแลกเปลียนข้อมลูข่าวสารด้านสขุภาพอนามยั
โดยไม่ปิดบงัด้วยภาษาทีง่ายหรือการกระทําให้ดทํูาให้องค์ความรู้ทีมีอยู่ไม่ใช่สิงลีลบั ซบัซ้อน ทียาก
แก่การเข้าใจ มีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบของความสมัพนัธ์ระหวา่งหมอพืนบ้านกบัผู้ ป่วย  
   คณะผู้ วิจัยต้องการเสนอประเด็นด้านการจัดการกับสุขภาพอนามัย โดยใช้
งานวิจยัฉบบันีแสดงให้เห็นถึงการได้มาของอํานาจของบุคคลและเครือข่ายทางสงัคมในการจัด  
การกบัสขุภาพอนามยัของตนเอง โดยการคืนความรู้ให้แก่สงัคมและบคุคล ผ่านกระบวนการทําให้
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ง่าย (Simplicity) เพือให้สงัคมได้มีส่วนร่วมในการใช้ พฒันา และผลิตซําองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามยัทีสอดคล้องกับบริบททางสงัคมและวฒันธรรมของตนเอง ซึงความรู้ดงักล่าวอาจเกิดขึน
จากการเลือกและใช้องค์ความรู้ทงัหมดจากระบบวฒันธรรมย่อยด้านสขุภาพอนามยั ไม่ว่าจะเป็น
ระบบการแพทย์แผนปัจจบุนั แผนไทย แผนโบราณ หรือระบบการแพทย์พืนบ้านทีมีอยู่ เพือให้องค์
ความรู้ดงักลา่วเป็นทนุทางสงัคมและวฒันธรรมทีสําคญั ซึงมีส่วนสําคญัในการเสนอทางเลือกด้าน
สขุภาพอนามยัทีสอดคล้องกบัความต้องการของคนในแตล่ะท้องถิน ดงันนั หากสงัคมต้องการคืน
อํานาจด้านการจดัการกบัสุขภาพอนามยัให้แก่บุคคล และเปลียนแปลงรูปแบบของความสมัพนัธ์
เชิงอํานาจระหว่างแพทย์กับผู้ ป่วยให้เป็นความสมัพนัธ์แนวระนาบ องค์ความรู้ด้านการแพทย์พืน  
บ้านในแต่ละท้องถินในฐานะทีเป็นระบบวฒันธรรมย่อยด้านสุขภาพอนามยัน่าจะเป็นทางเลือก
หนึงทีต้องได้รับความสนใจและถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีสําคัญเพือการพัฒนาด้านสุขภาพ
อนามยัทียงัยืนตอ่ไป 

   วรรณกรรมทีเกียวข้องกับทุนวัฒนธรรมดงักล่าวมานี ได้ให้ความรู้ในลักษณะ 

รูปแบบ คณุค่าทุนวฒันธรรมทีสือออกมาเป็นของพลงัชุมชน สร้างความสมัพนัธ์ การสืบทอด และอีก
หลายประเด็นทีเกียวข้อง ความรู้ และองค์ความรู้เหล่านี จึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทุน
วฒันธรรมเพือการพฒันากลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม ครังนี 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 ชุมชนหนึงๆ ย่อมมีวัฒนธรรมเป็นทุนพืนฐานในการพัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์คุณค่า 
พลงั และความสขุให้ชมุชนดํารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งตอ่ๆ กนัมา เช่น ทีอยู่อาศยั การทํามาหากิน การ
แต่งกายและการประดบัตกแต่ง การดูแลและรักษาสุขภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และ
พิธีกรรม ฯลฯ กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต จงัหวดันครปฐม เป็นชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์หนึง
ทีมีวฒันธรรมเป็นทุนพืนฐานในการดําเนินชีวิตต่อเนืองมาเป็นเวลานาน มีผลต่อการดําเนินชีวิต 

หรือการพฒันาสืบสาน สร้างสรรค์คณุคา่ พลงั และความสขุให้ชมุชนดํารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งตอ่ๆ  

กนัมา ตามกรอบแนวคดิในการวิจยัทีนําเสนอ ดงันี 
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ล 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที 4 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

 

การศึกษาแนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการ
พัฒนาชุมชนกลุ่มชาตพินัธ์ุไทยทรงดาํ 

ในจงัหวัดนครปฐม 

 

วัฒนธรรมชุมชนกลุ่ม 
ชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ 

1. ทีอยู่อาศยั 
2. การทํามาหากิน 
3. การแตง่กายและ 

 การประดบัตกแตง่ 
4. การดแูลและรักษา
สขุภาพ 

5. ศาสนา ความเชือ 
ประเพณี และพิธีกรรม 

          ฯลฯ 

แนวคิดและทฤษฎี 
1. แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม  
2. แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม
พืนบ้าน   

3. แนวคิดเกียวกบัทนุวฒันธรรม 
4. แนวคิดเกียวกบัการเปลียน 
แปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรม  

5. แนวคิดเกียวกบัการพฒันา 
6. แนวคิดเกียวกบักลุม่ชาติพนัธุ์ 
7. ทฤษฎีหน้าทีนิยม 
8. ทฤษฎีการแพร่กระจาย  
วฒันธรรม 

 

การศกึษาวิเคราะห์ 
ลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่

ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 

 

ทุนวัฒนธรรมชุมชนกลุ่ม 
ชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ 

1. ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ใน
กาย (Embodied Form) 

2. ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของ
วตัถ ุ(Objectified Form) 

3. ทนุวฒันธรรมทีอาศยั 
การสถาปนา 
(Institutionalized Form) 
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อธิบายกรอบความคิดการวิจัย 
  เป็นเวลากว่า 200 ปีแล้วทีกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา เป็นชุมชนทีได้ใช้
วฒันธรรมเป็นรากฐานในการดําเนินชีวิตอย่างต่อเนือง ในลกัษณะเป็นเครืองกําหนดนิยาม ความ 
หมาย และอตัลกัษณ์ของตนเองให้เป็นทีรับรู้ของกลุ่มชาติพนัธ์ุอืน ผลการศึกษาวิจยัตามทีอ้างถึง
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนัไทยทรงดําในชมุชนดงักล่าว (และชุมชนอืนๆ ในประเทศไทย) ยงัคง 
สืบสาน เชือมโยงการใช้ทุนวฒันธรรม  (ทีอยู่อาศยั การทํามาหากิน การแต่งกายและการประดบัตก 
แตง่ การดแูลและรักษาสขุภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ฯลฯ) เหล่านนัอยู่ แม้
จะไมเ่ข้มข้นเหมือนเดมิก็ตาม  ดงันนั หากได้มีการศกึษาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีวิจยั จะทําให้ทราบว่าทนุวฒันธรรมใดบ้างทียงัคงอยู่ หรือเปลียนแปลง
ไป การศึกษาวิจยัทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําตามแบบการวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมี
สว่นร่วม นา่จะสง่เสริมให้เกิดการอนรัุกษ์ ฟืนฟ ูสืบสาน และพฒันาทนุวฒันธรรมของชมุชนขนึมาใช้
เป็นเครืองมือสร้างคุณค่าให้เป็นพลังนําชุมชนไปสู่ความสุขอย่างยังยืนสืบต่อไปได้ ตามกรอบ
แนวคดิในการศกึษาวิจยัดงักลา่วข้างต้น ดงันี 
  1. การศึกษาวัฒนธรรมทีใช้ในการดาํเนินชีวิตประการต่างๆ ของชุมชนในพืนที
ศึกษา โดยการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําด้านต่างๆ ตามการ 
ศกึษาเชิงเนือหา ได้แก่ วฒันธรรมเกียวกับทีอยู่อาศยั การทํามาหากิน การแต่งกายและการประดบั
ตกแต่ง การดแูลรักษาสขุภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ตามองค์ประกอบของ
วฒันธรรมเรืองนนัๆ คือ 1.1 ภูมิปัญญา (เช่น ความคิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคต ิ

ความสามารถ ความเฉลียฉลาด) 1.2 เงือนไข/ ปัจจัยในการแสดงพฤติกรรม (เป็นต้นว่า สภาพภูมิ 
ศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม บทบาทขององค์กรในชุมชน นโยบาย
ภาครัฐ เป็นต้น) 1.3 แบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ (เช่น แบบแผนการ
ประกอบอาชีพ แบบแผนการสือสาร แบบแผนการคดิ เป็นต้น) 1.4 ผลผลิตทางวฒันธรรม (เช่น ภาษา 
ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะ เสือผ้า ทีอยู่อาศยั อาหาร ยารักษาโรค เป็นต้น) 1.5 ผลลพัธ์ทางวฒันธรรม 
(เชน่ ลกัษณะความดีงาม ความเหมาะสม ความถกูต้อง ความเป็นเลิศ อตัลกัษณ์ทีเป็นลกัษณะเดน่ 
ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํา หรือลกัษณะตรงกันข้ามทีต้องระวงัไม่ให้เกิด 

ซึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษาตามกระบวนการศึกษา 
วิจยั ค้นคว้าข้อมูลแบบการวิจยัเชิงปฏิบติการแบบมีส่วนร่วมคือ กําหนดให้ชาวไทยทรงดําได้ร่วม
ศกึษา ค้นคว้า เรียนรู้ข้อมลูดงักลา่วนี ควบคูไ่ปกบัการประมวลข้อมลู ซึงความรู้บางประการ ชาวไทย
ทรงดําสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที ขณะเดียวกนัสามารถนําไปเผย แพร่ได้ด้วย   
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2. การศึกษาข้อมูลทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดาํในพืนทีศึกษา 

จากข้อมูลวฒันธรรมทีได้ในกรอบแรกและข้อมูลทีได้จากการศกึษาโดยตรง เพือจดัประเภทและ
หมวดหมู่เป็นฐานข้อมลูทีใช้ในการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ค้นหาลกัษณะทนุวฒันธรรมเพือสร้างองค์
ความรู้และความรู้ขนัตอ่ไป 

3. การศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ โดยข้อมลู
ทนุวฒันธรรมทีได้ในขนัที 2 มาวิเคราะห์เพือสร้างความรู้และองค์ความรู้ลกัษณะทนุวฒันธรรมที
แฝงฝังอยู่ในกาย (Embodied Form) ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ (Objectified Form) และ
ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา (Institutionalized Form) พร้อมทงัลกัษณะปัจจยัทีเป็นเงือนไข
และบริบทตา่งๆ ทีเกียวข้อง ทีทําให้ทนุวฒันธรรรมชมุชนมีลกัษณะเป็นอย่างนนั เพือเป็นองค์ความรู้
และความรู้ในการสร้างแนวทางการใช้ทนุในขนัตอ่ไป 

4. การศึกษาแนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน เป็นการนําเอา
องค์ความรู้ และความรู้มาสงัเคราะห์สร้างแนวทางในการใช้ทนุวฒันธรรมของชมุชนในพืนทีศกึษา
เพือการพฒันาชมุชนสืบไป  
   จากนนัจดัทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบตัิการ และเชิงวิชาการเพือส่งเสริมการ
นําทุนวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาชุมชน ตามสภาพความพร้อมของทุนวฒันธรรมแต่ละประการและ
บริบทต่างๆ ของชุมชน เช่น ชุมชนร่วมกันคดัเลือกทุนวัฒนธรรมทีกําลงัเป็นปัญหาของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ในชมุชนยกขนึเป็นประเดน็พฒันาตามแนวทางทีสงัเคราะห์ได้แล้ว โดยคดัเลือกเพียงประเด็น
ใดประเด็นหนึงทีพิจารณาแล้วว่า “เป็นสิงทีตรงกบัข้อเท็จจริงทีเกิดขึนในชุมชนและเป็นสิงทีคนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมเลือกขึนแล้วอย่างกว้างขวาง” จากนันจึงร่วมกันวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
กระบวนการ/ ขนัตอนโดยมีเป้าหมายชดัเจน 
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บทท ี3 

 

วิธีดาํเนินการวิจัยและพืนทีศึกษา 
 

 การดําเนินการศกึษาวิจยัเรือง “ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยใช้วิธีวิทยาการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทาง 
การวิธีวิทยาการวิจยัมานุษยวิทยาวฒันธรรม (Cultural Anthropology) เป็นเครืองมือในการศกึษา 
ซึงเป็นวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้ด้วยการสืบค้นความจริงทีเป็นไปโดยธรรมชาติ (Natural Setting) 
พยายามสร้างความรู้ ความเข้าใจ จากการมองภาพรวมอยา่งรอบด้าน โดยผู้วิจยัเป็นเครืองมือศกึษา 
และค้นหาความรู้ (Researcher as an Important Research Instrument) (ชาย โพธิสิตา, 2550: 44) 
กระบวนการต่างๆ จะทําให้ผู้วิจยัรู้จกัและเข้าใจการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของผู้ ให้ข้อมูล 
ทําให้การวิเคราะห์และการตีความข้อมลูทีมีความหมายใกล้เคียงกบัความเป็นจริง เนืองจากมีจดุเน้น
ทีการให้ความหมาย ประสบการณ์ ความเชือ และความเข้าใจของผู้ ให้ข้อมูลเอง (กิตติพฒัน์ นนท 

ปัทมะดุลย์, 2546: 41) โดยกระบวนการวิจัยเริมตงัแต่การศึกษาวิเคราะห์ทงัข้อมูลเอกสาร ตํารา 
(Document Analysis) และเน้นการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เพือศึกษาลกัษณะวฒัน 

ธรรมชุมชน ทุนวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม การวิเคราะห์ทุนวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา และแนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการ
พัฒนาชุมชน จากนันผู้ วิจัยจะวิเคราะห์ค้นหาความหมาย คําอธิบาย แบบแผนพฤติกรรม  และ
ปรากฏการณ์ทีเกิดขนึเพือตอบโจทย์ตามวตัถปุระสงค์ของการศกึษาครังนี 

 เพือให้การดําเนินการวิจยับรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ ผู้วิจยัได้วางแผนกําหนดขนั  

ตอนการวิจยัออกเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 

ขนัตอนที 2 วิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 

ขนัตอนที 3 ศกึษาแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันา 

ชมุชนในจงัหวดันครปฐม 
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ขันตอนที 1 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํในจังหวัดนครปฐม 

 วตัถปุระสงค์ในขนัตอนนี คือ ต้องการสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะทนุวฒันธรรม
กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษา โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 2 ขนัตอนยอ่ย คือ  

ขนัตอนยอ่ยที1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อมลูพืนฐานชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 

ขนัตอนยอ่ยที 2 ศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 

 โดยแบง่การดําเนินงานตามลําดบั ดงันี 

 

ขันตอนย่อยที 1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐานชมุชนกลุม่ชาตพินัธ์ุไทยทรงดํา 
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้อง เพือใช้เป็นเครืองมือในการศกึษา โดยศกึษา

จากเอกสารทีเกียวข้อง เป็นต้นว่า วารสาร บทความ หนงัสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากสถาบนัการ 
ศกึษา ได้แก่ ห้องสมดุสถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย มหาวิทยาลยัมหิดล  และหอสมดุมหา 

วิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ และผู้ วิจัยต้องการ
ศกึษาข้อมูลภายในจงัหวดันครปฐม นอกจากนี ยงัได้ศกึษาข้อมลูและประเด็นทีเกียวเนืองกบัทุน 
วฒันธรรมเพือการพฒันากลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐมด้วย  

วิธีการศึกษา ผู้วิจยัได้ดําเนินการตามขนัตอน ดงันี 
1.1 สํารวจแหล่งศกึษาค้นคว้าเอกสาร เป็นการสํารวจแหล่งศกึษาข้อมลูด้านเอกสาร 

ทงัแนวคิด ทฤษฎี รายงานวิจยั รายงานการศกึษาค้นคว้าตา่งๆ เพือกําหนดแนวทางออกแบบและ
วางพืนฐานการศกึษาข้อมลูภาคสนาม รวมทงัเพือเป็นแหลง่อ้างอิงตอ่ไป  

1.2 ศกึษากรอบแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ในการศกึษาทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่ม
ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม 

1.3 ศึกษาลกัษณะทุนวัฒนธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวัด
นครปฐม จากผู้ เกียวข้อง ประกอบด้วย อาจารย์ นกัวิชาการ ผู้ทรงคณุวุฒิ ปราชญ์ชมุชน  แกนนํา 
และตวัแทนชมุชนทีมีความรู้เกียวกบัทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาเป็นอยา่งดี   

1.4 ศึกษาข้อมูลพืนทีศึกษาจากเอกสารงานวิจยัทีมีผู้ ศึกษาไว้ก่อนหน้านีแล้ว และ
สมัภาษณ์ผู้ รู้ในท้องถิน ในประเด็นต่างๆ ทวัไป ทีเป็นลกัษณะพืนฐานของชุมชน และถือโอกาส
แนะนําตวัผู้ วิจยัแก่ชุมชน เพือสร้างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนพืนทีศึกษาก่อนทีลงพืนทีวิจยัใน
ระยะตอ่ไป 
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การรวบรวมข้อมูลในขันตอนย่อยที 1  
ผู้วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐานของชมุชน ได้ดงันี  
1. เก็บข้อมูลจากเอกสาร และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงทฤษฎี เป็นการประมวลข้อมูล

เอกสารจากวารสาร บทความ หนงัสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากสถาบนัการศกึษา ได้แก่ ห้องสมุด
สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย และหอสมุดมหาวิทยาลยัมหิดล สํานกัหอสมดุกลาง มหา 

วิทยาลยัศิลปากร หอสมดุแห่งชาติ และแหล่งข้อมลูภายในจงัหวดันครปฐม ซึงข้อมลูทางเอกสารที
ต้องการเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลเอกสารทีเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี รายงานวิจยั รายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกียวกบัไทยทรงดําและหลกัการทีเกียวข้อง นอกจากนีแล้วข้อมลูส่วนนีได้นําไปสู่การศกึษา
และเก็บข้อมูลจากเอกสาร เป็นการเตรียมความพร้อมเพือการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพขึนใน
ขนัตอนตอ่ไป ผลจากการประมวลข้อมลูดงักลา่วทําให้ผู้วิจยัได้แนวคิดและทฤษฎีทีใช้ในการศกึษา 
คือ แนวคิดเกียวกับวฒันธรรม แนวคิดเกียวกับวฒันธรรมพืนบ้าน แนวคิดเกียวกับทนุวฒันธรรม 
แนวคดิเกียวกบัการเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม แนวคิดเกียวกบัการพฒันา แนวคิดเกียว 

กับกลุ่มชาติพันธ์ุ ทฤษฎีหน้าทีนิยม ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม งานวิจยัทีเกียวกับแนวคิด 
แนวทางการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม งานวิจยัทีเกียวกบัไทยทรงดํา และงานวิจยัทีเกียวกบัทนุ
วฒันธรรม 

2. เก็บข้อมูลพืนฐานในพืนทีวิจัย ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลพืนฐาน จากหนงัสือ และ
เอกสาร จากหนว่ยงานทีเกียวข้องในพืนที และจากครอบครัวทีอนรัุกษ์ สืบสานไว้ รวมทงัข้อมลูทีอยู่
ในรูปแบบอืนๆ เชน่ ภาพยนตร์ วีดทิศัน์ ภาพวาด สมดุบนัทกึ รวมทงัส่วนทีเป็นสิงพิมพ์หรือสืออิเล็ก 

ทรอนิกส์ทีเกียวข้อง เพือนํามาใช้เป็นข้อมลูศกึษาวิจยัเอกสาร (Documentary Resesrch) สร้างองค์
ความรู้เกียวกับลกัษณะของพืนทีศึกษา จากนนัได้นําความรู้มาจัดทําเครืองมือทีใช้ในการศึกษา
หรือแบบสมัภาษณ์ ผลการดําเนินงานโดยสรุปในขนันี ได้ข้อมลูชมุชนและความรู้เกียวกบัไทยทรง
ดําในพืนทีศกึษาและพืนทีอืนๆ ทีเป็นบริบทเกียวข้อง ดงันําเสนอไว้ในบทที 2  

ผลการศึกษาโดยภาพรวมในขนันี ผู้วิจยัพบว่า ณ ปัจจุบนั ยงัไม่มีงานการศึกษาวิจยั
ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา งานวิจัยเท่าทีพบส่วนใหญ่เป็นการวิจัย
เกียวกบัลกัษณะวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี พิธีกรรม ยงัไม่พบงานทีเกียวกบัทุน
วฒันธรรม นอกจากนี ยงัไม่พบว่า มีงานวิจยัทีเกียวกบัการพฒันาทนุวฒันธรรมและหรือการนําทุน
วฒันธรรมมาใช้พฒันาชมุชน เทา่ทีพบ สว่นใหญ่เป็นงานศกึษาเพือการประมวลความรู้หรือชดุความ 

รู้ขนึไว้ แตข่าดการนําความรู้หรือการคืนความรู้สู่ชมุชนเพือการพฒันาชมุชน โดยสรุปส่วนใหญ่เป็น
งานศกึษาวิจยัเชิงวิชาการทีเกียวกบัวฒันธรรม แตย่งัไม่พบงานการศกึษาวิจยัทนุวฒันธรรมเพือการ
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พฒันาชุมชนทีชดัเจน ดงัข้อมูลความรู้ องค์ความรู้ต่างๆ  ทีได้นํามาเรียบเรียงไว้แล้ว ทงัในบทที 1, 
บทที 2, และบทที 4  

ผลการศึกษาในขนัตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดํา ดงักลา่วนี ทําให้ได้แนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐานรู้จกัชมุชนทีนํามาใช้ประโยชน์
ในการดําเนินงานในขนัตอนตอ่ไป เป็นต้นว่า นอกจากได้แนวคิดและทฤษฎีทีจะนํามาใช้เป็นเครือง 
มือในการศกึษาแล้ว ยงัได้ความรู้เกียวกบัลกัษณะทางกายภาพของชมุชน ลกัษณะการกระจายตวั
ของชมุชน ลกัษณะการศกึษา การสาธารณสขุ การคมนาคม ศาสนา ความเชือ รวมถึงทรัพยากรธรรม 

ชาตแิละสิงแวดล้อมชมุชน ดงัได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อทีเกียวข้องในบทตา่งๆ และทีสําคญัผู้วิจยัได้นํา
ความรู้ทีได้จากการดําเนินงานในขนันีมาใช้สร้าง “เครืองมือทีใช้ในการศกึษา” ในขนัตอนตอ่ไป ดงันี 

เครืองมือทใีช้ในการศึกษา   
แบบสัมภาษณ์ (Questionnair) เป็นแนวคําถามข้อมูลส่วนบุคคลเกียวกับลักษณะ

วฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําและลกัษณะทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาในพืนที ใช้ศกึษาเก็บข้อมลูคน
ในชมุชนบ้านเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยแบง่เป็น 3 ตอน 

ตอนที 1 ข้อมลูสว่นตวั 

ตอนที 2 วฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ประกอบด้วยคําถามยอ่ย 7 ข้อ 
ตอนที 3 ทุนวฒันธรรมเพือการพฒันาชุมชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ประกอบด้วย 

คําถามยอ่ย 5 ข้อยอ่ย 
การสร้างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจยัได้นําผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อมูลพืนฐาน

ชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา มาสร้างแบบสมัภาษณ์ ตามขนัตอน ดงันี 

ขนัตอนที 1 ศึกษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยัทีเกียวข้องกับ
ประเดน็วิจยัครังนี แนวคิดสําคญัทีนํามาใช้ ประกอบด้วย แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม แนวคิดเกียว 
กบัวฒันธรรมพืนบ้าน แนวคิดเกียวกับทนุวฒันธรรม แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสงัคม
และวฒันธรรม แนวคดิเกียวกบัการพฒันา แนวคดิเกียวกบักลุ่มชาติพนัธุ์  ทฤษฎีหน้าทีนิยม ทฤษฎี
การแพร่กระจายวฒันธรรม รายละเอียดดงัปรากฏในบทที 2  

ขนัตอนที 2 นําข้อมูลทีได้จากการศึกษามาวิเคราะห์สงัเคราะห์เพือกําหนดเป็นโครง 
สร้างของเครืองมือและขอบเขตเนือหาการศกึษา  

ขนัตอนที 3 สร้างแบบสมัภาษณ์ ตามขอบเขตเนือหาและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา  

จากนนันําแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอ 
แนะแล้วนํามาปรับปรุง แก้ไข  
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สรุป ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ ดงัแผนภาพที 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที 5 แสดงขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากแบบสัมภาษณ์ 

การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์ ทงัส่วนทีเป็นข้อคิดเห็นและเนือหาด้านตา่งๆ 
ทีได้จากพืนทีศกึษา ได้นําข้อมลูทีได้มาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้วนําเสนอแบบพรรณนา
ความ และวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีผู้วิจยัเข้าร่วมสงัเกตการณ์อย่างมี
สว่นร่วม (Participatory Observation) โดยใช้การวิเคราะห์เนือหาเช่นเดียวกนั โดยสามารถสรุปวิธี 
ดําเนินการวิจยัในขนัตอนที 1 การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐานชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย
ทรงดํา ดงัแสดงในตารางที 1  

 

 

 

 

ขนัตอนที 1 ศกึษาแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยัที
เกียวกบัประเดน็ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
ในจงัหวดันครปฐม 

 

ขนัตอนที 2 นําข้อมลูทีได้จากการศกึษามาประมวลเพือกําหนดเป็น
โครงสร้างของเครืองมือและขอบเขตเนือหาการศกึษา 
 

 

ขนัตอนที 3 สร้างแบบสมัภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวตัถปุระสงค์
ของการศกึษา จากนนันําแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จเสนออาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไข 



 
115 

ตารางที 1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัในขนัตอนย่อยที 1 การศกึษาแนวคิด ทฤษฎีและข้อมลูพืนฐาน
ชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษา 

 

  วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร 

เครืองมือ/  
การวิเคราะห์ 

1. เพือศกึษาแนวคิด
ทฤษฎี และข้อมลู
พืนฐานของชมุชน
กลุม่ชาตพินัธุ์ไทย 
ทรงดําในพืนทีศกึษา 
 

ศกึษาและวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎี
และข้อมลูพืนฐาน 
จากเอกสาร งานวิจยั
จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ  
ทีเกียวข้อง 

- แนวคดิทางมานษุย  
  วิทยาวฒันธรรม  
- เอกสารและงานวิจยั 

  กลุม่ชาตพินัธุ์ 
  ไทยทรงดํา 

การวิเคราะห์เนือหา 
(Content analysis) 

2. เพือศกึษาความ
คดิเห็น และข้อเสนอ 

แนะเกียวกบัแนวการ
ศกึษาวิจยัเรือง 
“ทนุวฒันธรรมเพือ
การพฒันากลุม่ชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําใน
จงัหวดันครปฐม” 
 

- สมัภาษณ์แบบ 
  มีคําถามนํา 

- สงัเกตการณ์อยา่ง 
  มีสว่นร่วม  

นกัวิชาการด้านมานษุย 
วิทยาวฒันธรรม 
จํานวน 3 ทา่น 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง 

ผู้ รู้ในท้องถินจํานวน  
5 ทา่น 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง 

การวิเคราะห์เนือหา  

3. เพือศกึษาความ
ต้องการเกียวกบัการ
พฒันากลุม่ชาตพินัธุ์
ไทยทรงดําโดยใช้ทนุ
วฒันธรรมเป็นฐานใน
กระบวนการพฒันา 

- สมัภาษณ์แบบ 
  มีคําถามนํา 

- สงัเกตการณ์อยา่ง 
  มีสว่นร่วม 

  
 

 

นกัวิชาการ  
จํานวน 3 ทา่น 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง 

ปราชญ์ชมุชน  
จํานวน 7 ทา่น 

แบบสมัภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง 

ตวัแทนชมุชน  
จํานวน 12 คน 

แบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง 
การวิเคราะห์เนือหา  
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ขันตอนย่อยท ี2 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ 

ลกัษณะการศกึษา ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดยกําหนดรายละเอียด ดงันี 

1. การเลือกพืนทีศกึษา คดัเลือกโดยพิจารณาจากผลการศกึษาบริบทชมุชนกลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม ทีได้ดําเนินการในขนัตอนย่อยที 1 ข้อมลูส่วนตวั (ตอนที 1) ข้อ 
มูลพืนฐานชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต (ได้แก่ วฒันธรรมการอยู่อาศยั การทํามาหากิน การแตง่
กาย และการประดบัตกแตง่ การดแูลและรักษาสุขภาพ การศาสนาและความเชือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อม ในตอนที 2) และข้อมลูการพฒันาชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต (ทนุวฒันธรรมมี
ผลตอ่การเปลียนแปลง พฒันาชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตในตอนที 3) 

2. ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ผู้วิจยักําหนดผู้ ให้ข้อมลูหลกั เพือทําการสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลกัทีว่า ต้องเป็นผู้ ทีมีความรู้เกียวกับความเป็นมา 
วฒันธรรมชมุชน ทนุวฒันธรรมด้านตา่งๆ ซงึผู้วิจยัได้เลือกผู้ให้ข้อมลูหลกั 3 กลุม่ ได้แก่ 

 2.2.1 กลุม่ผู้ นําทางวฒันธรรม  
 2.2.2 กลุม่ผู้ นําทางสงัคม 

 2.2.3 กลุม่ชาวไทยทรงดําในชมุชน 

 บคุคลทงั 3 กลุม่นี ถือเป็นผู้ให้ข้อมลูสําคญัของการวิจยัเชิงคณุภาพ  
3. การศกึษาในภาคสนาม (Field Research) การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 

ศกึษาเก็บข้อมลูจากสภาพทีเป็นจริงโดยธรรมชาติ เช่น หมู่บ้าน สถานทีจดัประเพณี พิธีกรรม ซึงถือ
วา่เป็น “ภาคสนาม” ในการเก็บข้อมูล ในทีนีคือ หมู่บ้านเกาะแรต ทีผู้วิจยัได้เข้าไปเก็บข้อมลูในพืน 
ทีตามประเด็นทีได้กําหนดไว้ การวิจยัภาคสนาม ประกอบด้วย การศกึษาเอกสาร การสงัเกต การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมลู และการสนทนากลุ่ม เพือทําการเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมลูลกัษณะทนุวฒันธรรมเพือการพฒันา และการตรวจสอบข้อมลู 

  การรวบรวมข้อมูล 
1. การเลือกพืนทีศกึษา การศกึษาครังนีเป็นการศกึษาแบบเฉพาะเจาะจง บนฐานความ

โดดเดน่ทีปรากฎเป็นข้อมลูอยู่ในพืนทีศกึษา ซึงได้เผยแพร่เป็นทีประจกัษ์อยู่ในสงัคมทวัไป  รวมทงั
ข้อมลูองค์ความรู้ทีเป็นผลจากการศึกษาของนกัวิชาการอืนๆ ทีได้สืบค้นเรืองนีไว้บ้างแล้วในพืนที
ศกึษาในครังนี ซึงข้อมลูเหล่านนั บง่ชีให้เห็นว่าพืนทีทีเลือกศกึษาครังนี เป็นศนูย์รวมหรือศนูย์กลาง
กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําทีโดดเด่นนําชุมชนอืนในจังหวัดนครปฐมและจงัหวัดใกล้เคียง รวมทงัมี
กิจกรรมหลายอย่างทีแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ทีชดัเจน เช่น พิธีเสนเรือน 
พิธีเสนกินปาง ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น โดยทีพืนทีดงักล่าวยงัไม่ได้มีการศกึษาวิจยัในรูปแบบที
ศึกษาครังนี โดยผู้ ศึกษาได้เลือกศึกษาภาคสนามในพืนทีแกนหลัก 1 หมู่บ้านคือ บ้านเกาะแรต 
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ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม และศกึษาบริบททางสงัคมและวฒันธรรมโดยทวัไป
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีอืนในจงัหวดันครปฐม เช่น บ้านไผ่หูช้าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอ
บางเลน บ้านดอนขมิน ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน บ้านดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอกําแพงแสน
บ้านแหลมกะเจา 2 ตําบลลําลกูบวั อําเภอดอนตมู เป็นต้น จากเอกสารทีเผยแพร่หรืองานศกึษาที
เกิดขนึใหม ่

  2. ผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) ในการศกึษาครังนี ผู้วิจยัเน้นการเก็บข้อมลูกบั
ไทยทรงดําทีบ้านเกาะแรตเป็นเป้าหมายหลกั ส่วนพืนทีอืนเป็นเป้าหมายรอง ผู้วิจยัได้อาศยัทนุทาง
สงัคมทีเคยสร้างไว้จากการดําเนินงานการศกึษาชมุชนด้านตา่งๆ ทีผ่านมา ประกอบกบัผลทีได้จาก
การเตรียมการศกึษา ค้นคว้าเอกสาร และสํารวจข้อมลูพืนทีภาคสนามเบืองต้น นํามากําหนดกลุ่ม 
เป้าหมาย โดยสมัภาษณ์เจาะลกึผู้ให้ข้อมลูหลกั จํานวน 25 คน โดยมีคณุลกัษณะ ดงันี 

  2.1 กลุ่มผู้ นําทางวฒันธรรมด้านตา่งๆ ของชมุชนกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในพืนที
ศกึษา ได้แก่ ผู้ ทีมีความเป็นเลิศเกียวกบัทีอยูอ่าศยั จํานวน 3 คน ผู้ มีความเป็นเลิศเกียวกบัการทํามา
หากินหรือการประกอบอาชีพ จํานวน 7 คน ผู้ มีความเป็นเลิศเกียวกบัการแตง่กายและการประดบั
ตกแต่ง จํานวน 7 คน ผู้ มีความเป็นเลิศด้านหมอพืนบ้านและการดแูลรักษาสุขภาพ  จํานวน 3 คน 

และผู้ มีความเป็นเลิศเกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม จํานวน 5 คน รวมผู้ มีความ
เป็นเลิศทีเป็นปราชญ์ของชมุชนด้านตา่งๆ ทงัหมด 25 คน นอกจากนี ยงัพบว่า ผู้ นําทางวฒันธรรม
แต่ละท่านไม่ได้มีความรู้ ความเชียวชาญด้านใดด้านหนึงเพียงอย่างเดียว  หากแต่หลายท่านมี
ความรู้ความเชียวชาญหลายด้าน สามารถร่วมวงแลกเปลียน เรียนรู้ร่วมกนัได้ด้วย นอกจากนี ยงั 
ให้คําแนะนําทีเป็นประโยชน์ เชน่ ถ้าสนใจในเรืองนี ควรไปศกึษาเรียนรู้กบัใคร 

 2.2 กลุ่มผู้ นําทางสังคมตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบของชุมชนพืนทีศึกษา  

ผู้วิจยัได้รับความเมตตา ความอนุเคราะห์อย่างดียิงจากพระคณุเจ้าวดัศรีประชาวฒันารามทีได้
แนะนําและประสานงานกับผู้ นําทางสังคม ผู้ นําทางความเชือและศาสนาในพืนที  จนสามารถ
สมัภาษณ์และทํากิจกรรมได้อยา่งตอ่เนือง นอกจากนี ยงัได้รับการอนเุคราะห์อย่างดีจากมลูนิธิไทย
ทรงดํา (ประเทศไทย) ทงัเลขานกุารและประธานมลูนิธิ ทีได้ชว่ยกําหนดกลุ่มเป้าหมายและประสาน 
งานกับบุคคลต่างๆ ทงัในและนอกพืนที และยงัได้รับการอนุเคราะห์จากจากสมาคมไทยดํา (ประ 
เทศไทย) ทงันายกและเลขานุการสมาคม  รวมทงักรรมการหลายท่านทีร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ศกึษา สมัภาษณ์ และจดัเวทีสนทนาเรืองตา่งๆ และร่วมให้คําแนะนําทีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษา
ครังนี นอกจากนี ยงัมีผู้ ใหญ่บ้าน หมู่ 11, 12, 14, และ15 ทีได้ร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมาย และให้ความ
อนุเคราะห์ ประสานงานด้านต่างๆ รวมทงัสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล รวมทงัครู  อาจารย์ที
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โรงเรียนเกาะแรต และโรงเรียนไผห่ชู้าง และทีสําคญัคือ อาจารย์ชวลิต อารยตุิธรรม (ครูซ่วง) ทีช่วย
ตรวจทานข้อมลู ช่วยประสานงาน และร่วมสนทนากลุ่ม ซึงในกลุ่มนีได้สมัภาษณ์เจาะลึกผู้ ให้ข้อ 
มลูทีสําคญั รวมทงัหมด 12 คน ได้แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน 
อาจารย์ 3 คน และนกัพฒันา ผู้ นํากลุม่ตา่งๆ ในชมุชน จํานวน 4 คน 

 2.3 กลุม่ชาวไทยทรงดําทวัไปในชมุชน เป็นต้นว่า แม่บ้าน เยาวชน เด็ก คนหนุ่มสาว
วยัแรงงาน บางคนนอกจากบอกข้อมูลแล้ว ยงัให้การช่วยเหลือแนะนําการศกึษาลกัษณะต่างๆ ของ
ชุมชน รวมทังเป็นผู้ ช่วยประสานการนัดหมายต่างๆ และการสาธิตสิงต่างเพือการศึกษาทําความ
เข้าใจ ซึงนอกจากทําให้การวิจยัได้ข้อมูลครอบคลุมด้านต่างๆ แล้ว ยงัช่วยให้คนกลุ่มนีตระหนกัใน
คณุค่าความสําคญัของสิงตา่งๆ ในวฒันธรรมชุมชนเพิมขึน เยาวชนทีกําลงัศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ยงัสนใจนําเรืองราววฒันธรรมชมุชนทํารายงานประกอบการศกึษาในชนัเรียนด้วย 

 การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 1. การสงัเกต ใช้วิธีการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant  Observation) โดยการ

เข้าร่วมกิจกรรม เชน่ การประชมุ การสนทนา การประกอบอาชีพ การประกอบประเพณี พิธีกรรมของ
ชาวไทยทรงดํา เช่น พิธีเสนเรือน พิธีเสนตวั พิธีเสนกินปาง พิธีศพ พิธีแตง่งาน ประเพณีสงกรานต์ 
เป็นต้น แล้วบนัทึกผลการสงัเกตและความรู้สึกทีเกิดจากการเข้าร่วมประเพณี พิธีกรรมนนัๆ และใช้
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant Observation) จะทําการสังเกตอยู่ภายนอกการทํา
กิจกรรมและชีวิตประจําวนัของไทยทรงดํา แล้วบนัทกึพฤตกิรรมเหลา่นนั 

กรอบแนวคิดและแนวทางในการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมทีใช้ในการศกึษา การสงัเกต 
การประชมุ การสนทนา การประกอบอาชีพ การประกอบประเพณี พิธีกรรม เช่น พิธีเสนเรือน พิธีเสน
ตวั พิธีเสนกินปาง พิธีศพ พิธีแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น ทีใช้ในครังนี ต้องอาศยัทนุทาง
สงัคมเดิมทีผู้ศึกษามีอยู่กับชมุชน เช่น ความเป็นคนคุ้นเคย รู้จกัชมุชนมาก่อน และความเป็นคนใน
ท้องถินพืนทีเดียวกัน รวมทงัความทีเป็นคนทีเคยศึกษาและรู้จกักับบุคคลผู้ประกอบพิธีกรรมมาก่อน 
สิงเหล่านีได้ช่วยในการสร้างโอกาสเข้าสงัเกตกิจกรรมทีเป็นธรรมชาติและเป็นกนัเอง ไม่ทําให้การ
แสดงพฤติกรรมหรือการแสดงกิจกรรมผิดแผกไปจากภาวะปกติ  (คือเกิดขึนโดยไม่มีผู้ สังเกตมา
เกียวข้องหรือเฝ้ามองด้วยมากนกั) ในการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม และบางกิจกรรมทีเป็นการสงัเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมได้อาศยัการเข้าพืนทีหลายๆ ครัง สงัเกตสิงเดียวกนั หรือสิงทีเกิดขนึในเรืองเดียว 
กนัหลายๆ ครัง เช่น การทํานา เฝ้าสงัเกตการเตรียมดิน การหว่านกล้า การปักดํา การเก็บเกียว หรือ
สงัเกตการค้าขาย การทอผ้า หรือฟังเสียงพดู ท่าทางในการสือสาร สนทนากนัและกนัเพือตอบคําถาม 

และเป็นข้อ มลูประกอบกบัสว่นทีได้จากการสมัภาษณ์ 
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2. การสมัภาษณ์ ใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structural Interview) โดย
มีแนวคําถามเป็นแนวทางสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ระดับลึก (In-depth-Interview) บุคคล
เป้าหมายทีกําหนดไว้ในประชากรเป้าหมายทกุกลุม่ รวมถึงการสมัภาษณ์กลุ่ม หรือการสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) และการสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Interview) เพือให้ได้ข้อมลู
เกียวกบัความเชือ ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น โดยในขนันีมีการดําเนินงานดงันี 

2.1 นําแนวคําถามทีเตรียมไว้มาใช้สมัภาษณ์เป้าหมายกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงกลุม่เป้าหมายทีเป็นผู้ นําทางวฒันธรรมด้านตา่งๆ ของชมุชน หรือทีเป็นปราชญ์ชาวบ้านและ
รวมทงัผู้อาวโุสทีเป็นกลุ่มบคุคลทวัไป เป็นแนวคําถามทีทําให้การสนทนาตอ่เนือง และสามารถเจาะ 
ลึกข้อมูลในเรืองทีสนใจ เพือให้ได้ลกัษณะของเหตผุลและแนวทางในการแก้ปัญหา หรือเผยแพร่
และพฒันาได้ดี แม้ในกลุ่มหนุ่มสาวและเยาวชน ก็สามารถสนทนาได้อย่างต่อเนือง โดยไม่ทําให้
ประเดน็ถกูเบียงเบนได้ง่าย แตท่งันีอาจจะเป็นเพราะผู้สมัภาษณ์มีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์
ทางสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนเป็นพืนฐานอยู่ก่อนแล้ว ทําให้สามารถเชือมโยงบทสนทนาเรือง
ต่างๆ ให้เชือมร้อยถึงกันได้ นอกจากนี แนวคําถามดงักล่าวไม่ได้บงัคบัผู้ ให้สมัภาษณ์ต้องเรียง
เรืองตามลําดบัความสําคญั หากแตเ่ป็นแนวคําถามทีช่วยให้ผู้ตอบสามารถเล่าสิงนนัๆ  ได้เป็น
เรืองทีตอ่เนืองได้ จากบทเริมต้นทีว่า “สิงนนัๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร มีเหตุผลอะไรจึงทําให้เป็น
อย่างนนั จะนํามาใช้หรือจะแก้ปัญหาสิงนนัๆ ควรมีแนวคิดแนวทางอย่างไร” แล้วค่อยๆ เชือมโยงสู่
องค์ประกอบหรือประเด็นอืนทีสําคญัคือ เมือถามถึงลกัษณะคณุค่าของวฒันธรรมแต่ละกลุ่ม ดู
เหมือนชาวบ้านหรือกลุม่เป้าหมายเข้าใจดีวา่หมายถึงอะไรและเมือถามถึงทนุทีแฝงฝังอยูใ่นกาย  

2.2 กระบวนการให้ข้อมลู กลุ่มเป้าหมายทีเป็นผู้ นําทางวฒันธรรมจะสนทนา
เกียวกบัคณุคา่ของภมูิปัญญา ทีเป็นความคิด ความรู้ ความเชือ ฯลฯ ได้โดยไม่ต้องทําความเข้าใจใน
นิยามหรือความหมายของสิงเหลา่นี สว่นทีเป็นทนุทีอยู่ในรูปของวตัถุ กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ตรงว่า 

คือ คณุคา่ของสิงตา่งๆ ทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุทีใช้สอยอยู่ในวิถีชีวิต เช่น คณุคา่และหรือมลูคา่ของเครือง 
มือเครืองใช้ อาหารการกิน ยารักษาโรค เช่นเดียวกบัทนุทีอาศยัการสถาปนา ซึงผู้บอกข้อมลูหรือผู้
สนทนาเข้าใจตรงกันว่า เป็นคณุคา่และหรือมลูค่าของสิงทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎ 
หมาย กตกิา ข้อห้าม เมือถามว่าทําไมกลุ่มเป้าหมายจึงรู้และเข้าใจเรืองเหล่านี คําตอบทีได้คือ เพราะ
สิงเหล่านีเป็นสิงทีกลุ่มเป้าหมายต้องการ และได้เรียนรู้สงัสมมาจากหลกัพุทธศาสนาทีเข้ามาใน
ชมุชนด้วย โดยเฉพาะอยา่งยิงเรืองคณุคา่ของพฤติกรรม เช่น  ทาน การให้ ชาวบ้านตอบว่า ผู้ ให้ยอม 
เป็นทีรักของผู้ รับ และดเูหมือนวา่ในการสนทนาหรือการสมัภาษณ์ เป็นช่วงเวลาทีกลุ่มเป้าหมายบาง
คนมีความสขุ บางชว่งเวลาทีได้เลา่เรือง แม้วา่เรืองนนัๆ จะตกอยูใ่นภาวะวิกฤตในปัจจบุนั เช่น เมือ
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เลา่ถึงการฟืนฟภูาษา ผู้ เล่ามีความหวงัและคาดหวงัว่า ชมุชนจะฟืนคืนภาษากลบัมาใช้ให้มากกว่า 
เดมิได้ เป็นต้น  

กลุม่เป้าหมายทีเป็นผู้ นําทางสงัคมตามโครงสร้างหรือองค์ประกอบของชมุชน
พืนทีศกึษา เช่น พระภิกษุ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ครู อาจารย์ ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
มลูนิธิ คณะกรรมการสมาคมตา่งๆ เป็นต้น ได้ใช้แนวคําถามเดียวกัน และเจาะลึกประเด็นการใช้ทุน
วฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนทีเกียวข้องกบับทบาทหน้าทีของบคุคลทีเป็นเป้าหมายนนัๆ รวมทงั
ประเด็นเหตผุลการเปลียนแปลง  หรือเหตผุลทีทําให้ทุนวฒันธรรมในกลุ่มวฒันธรรมต่างๆ พฒันา
มาดํารงอยูใ่นลกัษณะปัจจบุนั ตลอดถึงข้อเสนอเพือการพฒันาหรือแก้ปัญหาทีเหมาะสมตอ่ไป  

ส่วนกลุ่มชาวไทยทรงดําทัวไปในชุมชน ทีเกียวข้องกับประเด็นต่างๆ ในการ 
ศึกษา เช่น คนหนุ่มสาวกับทุนวัฒนธรรมในการแต่งกาย เด็กและเยาวชนกับความเชือ ศาสนา 

ประเพณี และพิธีกรรม เป็นต้น สมัภาษณ์เฉพาะบคุคลและกลุ่มเฉพาะประเด็นทีเกียวข้อง หากแตมี่
ประเดน็อืนๆ เข้ามา ก็ประมวลไว้เพือเชือมร้อยกบัข้อ มลูชดุนนัทีได้จากบคุคลเป้าหมายตอ่ไป ทงันี
เพราะกลุม่เป้าหมายแตล่ะคนจะมีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะเรือง แตไ่ม่ได้มีความรู้ทกุเรือง  

การเตรียมตวัทีดี ทงัด้านข้อมลูชมุชนและบคุคลกลุ่มเป้าหมายเพือให้ประเด็น
สมัภาษณ์มีความสอดคล้องกบัประสบการณ์ของบคุคลกลุ่มเป้าหมาย จะทําให้การสมัภาษณ์ดําเนิน
ไปตามวตัถุประสงค์ บรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงทงัหมดนีเป็นผลมาจากการเตรียม
พืนที เตรียมกลุม่เป้าหมาย และการดําเนินงานตามขนัตอนตา่งก่อนหน้านี 

3. การสนทนากลุ่ม เพือแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ และบทเรียนในเรืองราว
ความรู้ต่างๆ ทีกลุ่มเป้าหมายสนใจร่วมกนั ประเด็นทีชุมชนสนใจแล้วร่วมกันดําเนินงานในกิจกรรม
นันอยู่ในชุมชนแล้ว  หรือเป็นประเด็นทีคนในชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหา สมควรแก้ไขหรือปรับปรุง 

พัฒนา จึงมีการเชิญชวนผู้ ทีสนใจหรือผู้ ทีเกียวข้องมาร่วมวงสนทนา ซึงในการประมวลข้อมูลภาค 
สนามในการศกึษา วิจยัครังนี ได้มีการสนทนากลุม่ในเรืองตา่งๆ เกิดขนึหลายครัง เป็นต้นวา่  

3.1 การสนทนากลุม่ เรืองความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําและเรือง
อืนๆ กับคณะกรรมการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และผู้ อาวุโสทีสนใจ ซึงเป็นผู้ ดําเนินการ
ศกึษาอยู่ในปัจจบุนั มีผู้ เข้าร่วม 6 ท่าน จดัขึนทีบ้านเลขานุการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ทําให้
ได้ประเดน็ตา่งๆ ทงัสว่นทีเป็นประวตัคิวามเป็นมาและส่วนทีเป็นทนุวฒันธรรมประเด็นอืนหรือกลุ่ม
อืนของชมุชนด้วย  

3.2 การสนทนากลุ่ม เรืองการสอนภาษาไทยทรงดําแก่นกัเรียนและผู้สนใจ
ทวัไปและเรืองอืนๆ ทีเป็นทุนวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํา  กับคณะผู้ ดําเนินงานโครง 
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การสอนภาษาไทยทรงดํา และคณะกรรมการสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) พบปะ สนทนากันเป็น
กลุ่ม 3 ครัง ทีบ้านนายกสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มีผู้ เข้าร่วม 4 คน ทีบ้านเลขานกุารสมาคมไทยดํา 
(ประเทศไทย) มีผู้ เข้าร่วม 4 คน 1 ครัง และมีผู้ เข้าร่วม 5 คน 1 ครัง ทําให้ได้ข้อมูลทนุวฒันธรรมด้าน
ภาษาและทนุวฒันธรรมอืนรอบด้าน  

3.3 การสนทนากลุ่มกบัผู้อาวุโสทีสนใจวฒันธรรมด้านการอยู่อาศยัและเรือน
ไทยทรงดํา รวมทงัพิพิธภณัฑ์ชมุชน จํานวน 1 ครัง ทีบ้านเลขานกุารสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มี
ผู้ เข้าร่วม 6 คน ได้ข้อมลูแนวคิดแนวทางเกียวกบัการอนรัุกษ์และพฒันาทนุวฒันธรรมหลายด้าน  

การสนทนากลุม่ผู้สนใจวฒันธรรมการแตง่กายทีได้เคยจดัตงักลุ่มทอผ้าพืนบ้านไทยทรงดําขนึแล้ว
ในชมุชน มีผู้ เข้าร่วม 7 คน จดัขนึทีบ้านผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 11 ได้แนวทางการอนรัุกษณ์และพฒันาการแตง่
กายและทนุวฒันธรรมอืนด้วย  

3.4 การสนทนากลุ่มผู้ สนใจทุนด้านศาสนาและความเชือทีได้ดําเนินการ
อนรัุกษ์และพฒันาพิธีบอกทางผีไปเมืองฟ้า (เมืองแถง) มีผู้ ร่วมสนทนา 19 คน จดัขนึทีวดัศรีประชา
วฒันาราม ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวดันครปฐม ได้แนวทางในการจัดการพิธีกรรมของ
ชมุชน ให้มีแบบแผนทีสามารถถ่ายทอดและพฒันาได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

ในการสนทนากลุม่แตล่ะครัง ไมไ่ด้สนทนาประเด็นใดประเด็นหนึงโดยเฉพาะ 

แตมี่การกลา่วถึงประเด็นโดยภาพรวม ดงันนั จึงทําให้ได้ประเด็นทนุวฒันธรรมชมุชนทีพร้อมรับการ
อนรัุกษ์และพฒันา หากได้มีการส่งเสริม การสนบัสนนุ เป็นต้นว่า ทนุวฒันธรรมความเชือในผีบรรพ
บุรุษ ทุนวัฒนธรรมครอบครัวและเครือญาติ ทุนวฒันธรรมข้าว ทุนวัฒนธรรมอาหาร ทุนวฒันธรรม
ศิลปะการแสดง และการละเล่นพืนบ้าน และทุนวฒันธรรมการดูแลสุขภาพพืนบ้าน  ซึงทีประชุม
กลุม่ตา่งๆ ได้กลา่วถึง และแสดงให้เห็นความพร้อมของทนุวฒันธรรมในกลุม่วฒันธรรมนนั 

การคืนความรู้สู่ชุมชน จะสรุปบทเรียนเป็นความรู้คืนแก่ผู้ ร่วมเสวนาและผู้ ให้
สมัภาษณ์หลงัการเก็บข้อมลูด้วยวิธีการตา่งๆ และหลงัการดําเนินงานสําเร็จแล้วแต่ละขนัตอนทุก
ครัง คือ มีการคืนความรู้ทุกครังทีได้มีการประมวลข้อมลู ทงัเป็นรายบคุคลและรายกลุ่ม รวมทงัใน
สถานการณ์ทวัไป เช่น การคืนข้อมูลในโอกาสทีไปร่วมงานประเพณี  พิธีกรรม เมือมีโอกาสทีจะได้
แสดงความคิดเห็น หรือได้สนทนากบับคุคล หรือกลุ่มตา่งๆ ทงันีเป็นการตรวจสอบข้อมลูทีได้ไปใน
ตวัวา่ มีความเหมือนหรือความตา่งกนัหรือไม ่อนงึ ในการศกึษาวิจยัดงักล่าวข้างต้นนี ทกุขนัตอนได้
มีการคืนข้อมลูความรู้สู่ชมุชนเพือการพฒันาทกุครัง  ทงัรายบคุคลหรือรายกลุ่ม หรือในเวทีสนทนา
กลุ่ม เพือประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจะได้นําไปใช้ในวิถีชีวิตโดยตรง ไม่ต้องรอให้การ
ดําเนินการวิจยัเสร็จสิน  
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 เครืองมือทใีช้ในการศึกษาวิจัย 
 เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการวิจยัในขนัตอนย่อยที 2 นี เป็น

แบบสมัภาษณ์ โดยใช้แนวคําถามในการเก็บข้อมลูเชิงลึก (In-depth Interview) ในการสมัภาษณ์
ผู้ ให้ข้อมลูหลกั และสําหรับสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึงเป็นผู้ นําทางวฒันธรรม 

ผู้ นําทางสงัคม และชาวไทยทรงดําในชมุชน เป็นการศกึษาข้อมลูเกียวกับทนุวฒันธรรมด้านตา่งๆ  

ซึงผู้วิจยักําหนดกรอบแนวทางการสมัภาษณ์ ซึงเป็นแนวคําถามทีผ่านการกลนักรองและพิจารณา
แล้ววา่สามารถตอบโจทย์การวิจยัได้ชดัเจนและครอบคลมุ  

 ประเดน็การสมัภาษณ์เชิงลกึ และสนทนากลุม่ ประกอบด้วย  
 1) ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์  
 2) ข้อมลูสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเกียวกบัวฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต 

ซงึวฒันธรรมชมุชน แบง่เป็น 5 กลุ่ม คือ วฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต วฒันธรรมการทํามาหา
กินหรือการประกอบอาชีพ วฒันธรรมการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบัตกแตง่ วฒันธรรมการดแูล
และรักษาสขุภาพ และวฒันธรรมการศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม  

 3) ข้อมูลสมัภาษณ์แบบเจาะลึกเกียวกับทุนวฒันธรรมเพือการพฒันาชุมชนไทย
ทรงดําบ้านเกาะแรต  

 การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 
 การสร้างแบบสมัภาษณ์ทีมีแนวคําถาม  ในการเก็บข้อมูลเชิงลึกและการสนทนา

กลุม่ มีขนัตอนในการดําเนินการ ดงันี 

1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยัทําการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร เช่น งาน 
วิจยัทีเกียวกบัแนวทางการวิจยัทางภาษาและวฒันธรรม งานวิจยัทีเกียวกบัไทยทรงดํา หรือทนุวฒัน 
ธรรมทีมีผู้ รวบรวมไว้แล้วมาวิเคราะห์ นําเสนอหรืออ้างอิง  การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารถือเป็นวิธี
หลกัของการวิจยั เพราะข้อมูลเอกสารจะให้ภาพทีต้องการศึกษา และสภาพแวดล้อมหรือบริบท
ทางสงัคมทีปรากฏการณ์นนัเกิดขนึ เชน่ ลกัษณะทนุวฒันธรรมด้านตา่งๆ ในชมุชนบ้านเกาะแรตนํา
ข้อมูลทีได้จากการศึกษามาประมวลเพือกําหนดเป็นโครงสร้างของเครืองมือและขอบเขตเนือหา
การศกึษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

2. สร้างแบบสมัภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวตัถปุระสงค์ของการศกึษา จากนนั
นําแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ
แล้วนํามาปรับปรุง แก้ไข  

3. นําแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขในประเด็นทีผู้ เชียวชาญเสนอแนะแล้วให้
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบรูณ์ของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
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สรุป ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ ดงัแผนภาพที 6  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที 6 ขนัตอนการสร้างแบบสมัภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากขันตอนย่อยที 2  
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ทังจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  และการ

สนทนากลุ่ม ทงัจากข้อคิดเห็น และเนือหาจากข้อมูลจากพืนที โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content 

Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ และวิเคราะห์แบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างทีผู้ วิจยั
เข้าร่วมสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม (Participatory Observation) โดยการวิเคราะห์เนือหาเชน่เดียวกนั 

 จากขนัตอนที 2 การศึกษาข้อมลูพืนฐานและแนวคิดพืนฐาน  ผู้วิจยัสรุปวิธีวิทยา 
การดําเนินการวิจยั ดงัตารางที 2 

 

 

ขนัตอนที 1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนงัสือ และงานวิจยัทีเกียว 
กบัประเดน็ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา
ในจงัหวดันครปฐม 

 

ขนัตอนที 2 สร้างแบบสมัภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวตัถ ุ
ประสงค์ของการศกึษา จากนนันําแบบสมัภาษณ์ทีสร้างเสร็จเสนอ
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ข้อเสนอ แนะ แล้ว
นํามาปรับปรุง แก้ไข 

 

ขนัตอนที 3 นําแบบสมัภาษณ์มาปรับปรุง แก้ไขในประเด็นที 
ผู้ เชียวชาญเสนอแนะแล้วให้อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบรูณ์ของเครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
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ตารางที 2 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัขนัตอนที 2 การศกึษาข้อมลูพืนฐานและแนวคดิพืนฐาน   
 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เครืองมือ/ 
การวิเคราะห์ 

1. เพือศกึษาลกัษณะ 
ทนุวฒันธรรมเพือการ
พฒันากลุม่ชาตพินัธุ์
ไทยทรงดําในจงัหวดั
นครปฐม 

ศกึษาเอกสารชนัต้น
จากพืนที และข้อมลู
ชนัต้นจากคําบอกเลา่ 
ทศันคต ิและข้อเสนอ 

แนะ  

- ข้อมลูเอกสารทงัจาก 

  โรงเรียน องค์การบริหาร 
  ส่วนตําบลหรืออืนๆ 

- ปราชญ์ชาวบ้าน และ 

  แกนนําชมุชน 

การวิเคราะห์เนือหา  

2. เพือศกึษาลกัษณะทนุ
วฒันธรรม เชิงลึกผ่านมิติ
ตา่งๆ เชน่ กระบวนทศัน์
ทางภมูิปัญญา การประ 
ยกุต์ใช้และการดํารงอยู่ 

- สมัภาษณ์แบบมี 

  คําถามนํา 

- สงัเกตการณ์อยา่งมี 

  สว่นร่วม  

แกนนําชมุชน 

จํานวน 6 ทา่น 
แนวคําถาม 
แบบมีโครงสร้าง 

ผู้ รู้ในท้องถิน  
จํานวน 7 ทา่น 

แนวคําถาม 
แบบมีโครงสร้าง 

การวิเคราะห์เนือหา  
3. เพือศกึษาข้อมลู
ลกัษณะการบรูณาการ
ทนุทางวฒันธรรมเพือ
พฒันากลุม่ชาตพินัธุ์ 
ไทยทรงดํา 

- สนทนากลุม่ 

- สงัเกตการณ์อยา่ง 
  มีสว่นร่วม 

นกัวิชาการพืนที (ครู)   
จํานวน 3 ทา่น 

แนวคําถาม 
แบบมีโครงสร้าง 

ปราชญ์ชมุชน 

จํานวน 7 ทา่น 
แนวคําถาม 
แบบมีโครงสร้าง 

ตวัแทนชมุชน 

จํานวน 12 ทา่น 
การวิเคราะห์เนือหา  

 
ขันตอนที 2 วิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํในจังหวัดนครปฐม 

วตัถุประสงค์ในขนัตอนนี คือ ต้องการวิเคราะห์ทุนวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย
ทรงดําในจงัหวดันครปฐม เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมที
มีผลตอ่การพฒันาชมุชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือ
สร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องชมุชน โดยแบง่การศกึษาออกเป็นขนัตอน ดงันี  
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ขันตอนการดาํเนินการ 
1.  ศกึษาทบทวนทําความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลพืนฐานชมุชนกลุ่มชาติ

พนัธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็นผลจากการศกึษาในขนัตอนที 1 (ขนัตอนย่อยที 1) เพือนํามาใช้เป็นเครืองมือ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ สร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อ
การพัฒนาชุมชน และสร้างความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตวัเพือสร้าง
สมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน สามารถจําแนกแจกแจงออกได้เป็นหมวดหมู่ ให้พร้อมทีจะนําไปใช้
ในการดําเนินงานวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมดงักลา่ว และศกึษาทบทวนทําความเข้าใจลกัษณะทนุวฒัน 
ธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็นผลจากการศึกษาในขนัตอนที 1 (ขนัตอนย่อยที 2) โดยวิเคราะห์
จําแนกจดักลุ่มทนุวฒันธรรมออกเป็นประเด็น เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการเปลียน 
แปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน และลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้าง
สมดลุในการดํารงอยูข่องชมุชน ทีเป็นนผลการศกึษาทีผา่นมา เพือใช้เป็นความรู้พืนฐานในการสร้าง
การมีส่วนในการวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม ร่วมกบัผู้
บอกข้อมลูหลกั โดยนําความรู้ทีได้ทงัสองประเด็นดงักล่าวมาเตรียมเป็นแนวทางการสนทนาเชิง
วิเคราะห์เจาะลึกข้อมลูแตล่ะประเด็นกบัผู้บอกข้อมลูหลกัทีเกียวข้อง ในลําดบัตอ่ไป  

ผลการศกึษาทบทวนทําความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐานชมุชนกลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําดงักลา่วข้างต้น สามารถสร้างความรู้ลกัษณะการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผล
ตอ่การพฒันาชมุชนออกได้ 3 ลกัษณะ คือ   

1.1 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้ชมุชนมีความเจริญก้าวหน้า   
1.2  การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้ชมุชนสญูเสียวฒันธรรมพืนบ้าน 

1.3 การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้อมของชมุชน 

ขณะเดียวกนั ผลการศกึษาทบทวนทําความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้อมลูพืนฐาน
ชมุชน รวมถึงลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําดงักล่าวข้างต้น สามารถสร้างความรู้
ลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน ได้ 3 ลกัษณะ คือ  

1.1 การใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยูท่างสงัคมและวฒันธรรมชมุชน 

1.2 การใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยูท่างเศรษฐกิจชมุชน  
1.3 การใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตวัสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมของชมุชน 

(ดงัรายละเอียดทีนําเสนอไว้แล้วในบทที 5) 
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2. สนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการ
พฒันาชมุชน และการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน กบักลุ่มผู้
บอกข้อมลูหลกัทีเกียวข้องแตล่ะประเด็น โดยนดัหมายวนัเวลาสถานทีผู้บอกข้อมลูหลกัทีเกียว 
ข้องแตล่ะประเด็น จํานวน 2 – 4 คน เพือสนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกแตล่ะประเด็นตามกรอบ
เนือหาสาระทีกําหนดไว้ ดงัแสดงในตารางที 3   
ตารางที 3 แสดงกรอบเนือหาสาระการสนทนา 

 

 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม/ 
การใช้ทุนวัฒนธรรม 
         ปรับตัวฯ   
               

    ทุนวัฒนธรรม  

ลักษณะการเปลียนแปลงทุน
วัฒนธรรมทมีีผลต่อการพัฒนา

ชุมชน 

ลักษณะการใช้ทุน
วัฒนธรรมปรับตัวเพอื
สร้างสมดุลในการดาํรง

อยู่ของชุมชน 

1. ทนุทีแฝงฝังอยูใ่นกายในกลุม่
วฒันธรรม  แตล่ะกลุม่ 

2. ทนุทีอยู่ในรูปของวตัถใุนกลุม่
วฒันธรรมแตล่ะกลุม่ 

3. ทนุทีอาศยัการสถาปนาในกลุม่
วฒันธรรมแตล่ะกลุม่ 

 

ทําให้สงัคมและวฒันธรรมชมุชน
และเศรษฐกิจ/การทํามาหากิน
ของชมุชนและทรัพยากรธรรม 

ชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน 

1.บางประการเจริญก้าวหน้า 

2. บางประการสญูเสียไป  
3.บางประการสง่ผลกระทบตอ่
ทรัพยากรธรรมชาต/ิสิงแวดล้อม 

ด้านสงัคมและวฒันธรรม 
ด้านทางเศรษฐกิจและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม ในกลุ่มวฒัน 
ธรรมตา่งๆ เช่น ประวตัิ
ความเป็นมาของกลุม่ชาติ
พนัธุ์ การอนรัุกษ์ภาษากลุม่
ชาตพินัธุ์ การอนรัุกษ์ผ้าไทย
ทรงดํา การสร้างพิพิธภณัฑ์ 
เป็นต้น 

 

นํากรอบเนือหาสาระดงักลา่วนี มาใช้เป็นเครืองมือสนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกแตล่ะ
ประเด็น เพือให้ได้ความรู้ว่า แตล่ะประเด็นมีลกัษณะอย่างไร มีเหตปัุจจยัหรือเหตผุลอะไรเกียว  

ข้อง ถ้าจะแก้ปัญหาในกรณีทีเห็นว่าเป็นปัญหา หรือส่งเสริมและพฒันาในกรณีทีเห็นว่าดีแล้ว
เพือให้เข้มแข็งยิงขนึ ต้องทําอยา่งไร พร้อมทงัประมวลความคดิเห็นและข้อเสนอแนะทีเกิดขนึ 

ผลการดําเนินงานในขนันี โดยสรุป ได้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  ตามวัตถ ุ

ประสงค์ สามารถนํามาใช้วิเคราะห์สงัเคราะห์สร้างความรู้เรืองทุนวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย
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ทรงดําในจงัหวดันครปฐม ตามวตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง ความรู้ ความ
เข้าใจในลกัษณะการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อการพฒันาชุมชน และลกัษณะการใช้ทุน
วฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชุมชน ซึงเป็นเหตผุล สําคญัทีนําไปสู่การสร้าง
ความรู้เรือง “แนวทางแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน” ดงั
รายละเอียดทีได้นําเสนอในบทที 5  

การเข้าไปสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในกลุ่มหรือกิจกรรมทีแสดงลักษณะการ
เปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลต่อการพฒันาชมุชน และการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้าง
สมดุลในการดํารงอยู่ของชุม ทังเพือเพิมเติมข้อมูลเชิงลึก  ตรวจสอบข้อมูล และเรียนรู้เงือนไข 
ปัจจยัและบริบททีเกียวข้องเพิมเติม เช่น การเยียมชมพิพิธภัณฑ์ไทยทรงดํา การร่วมประชุมกับ
กลุ่มอนุรักษ์ภาษาไทยทรงดํา การร่วมงานบําเพ็ญกุศลศพและการจดัพิธีบอกทางผี การสํารวจ
พืนทีสาธารณะในชมุชน การร่วมงานประเพณี พิธีกรรม การศกึษากระบวนการถ่ายทอดการเป็น
แมม่ดประกอบพิธีกรรม เป็นต้น ผลทีได้ ทําให้การวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรง
ดําในจงัหวดันครปฐม ประเด็นลกัษณะการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน 
และลักษณะการใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน บรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ทีกําหนดไว้ ดงัได้นํามาเรียบเรียงและนําเสนอไว้ในบทที 5 แล้ว 

สรุป ขนัตอนการศกึษาวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดั
นครปฐม เพือสร้างความรู้ความเข้าใจในลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการ
พฒันาชมุชน และสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุ
ในการดํารงอยูข่องชมุชน ดําเนินการตามขนัตอน ดงัแผนภาพที 7  
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แผนภาพที 7 ขนัตอนการศกึษาวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา 
ในจงัหวดันครปฐม 

 

สว่นรายละเอียดเกียวกบัวิธีการศกึษา  การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจยั การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ รวมทงัเทคนิคการประสานงานและการนัดหมายกับคนในชุมชน 
รวมทงัแนวคําถาม สิงเหลา่นีได้ดําเนินการด้วยความรู้และทกัษะชดุเดียวกบัทีได้รายงานไว้แล้วใน
ขนัตอนที 1 ข้างต้น ในขนันีและขนัตอ่ไปจงึจะกลา่วเทา่ทีจําเป็นเทา่นนั 

  
ขันตอนที 3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน 

การดําเนินการศกึษาวิเคราะห์ ประกอบด้วยขนัตอนและรายละเอียด ดงันี  
3.1 นําผลทีได้จากการดําเนินงานในขนัตอนที 1 ทงัสองขนัตอนย่อย คือ ศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี ข้อมลูพืนฐานชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา และการศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติ 

 

ขนัตอนที 1 ศกึษาทบทวนทําความเข้าใจในแนวคดิ ทฤษฎี และข้อมลู
พืนฐานชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็นผลจากการศกึษาในขนัตอน
ที 1 (ขนัตอนย่อยที 1) และสร้างความรู้ความเข้าใจในลกัษณะการใช้ทนุ
วฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน   

 

ขนัตอนที 2 สนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกข้อมลูการเปลียนแปลงทนุ
วฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน และการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวั
เพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน กบักลุ่มผู้บอกข้อมลูหลกัที
เกียวข้องแตล่ะประเด็น 

 

ขนัตอนที 3 การเข้าไปสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วมในกลุ่มหรือกิจกรรมที
แสดงลกัษณะการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน 
และการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุ 
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พนัธุ์ไทยทรงดํา และผลทีได้จากการวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดั
นครปฐม ประเด็นการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อการพฒันาชุมชน และการใช้ทุนวฒัน 

ธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน เป็นบทตงั โดยนําหลกัการ แนวคิด และทฤษฎี
ทีศึกษากําหนดไว้ตามผลการดําเนินงานในขนัตอนที  1 (ขนัตอนย่อยที 1) มาวิเคราะห์บทตงัดงั 
กล่าว ทําให้ได้ลกัษณะแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชุมชน 

ได้เหตปัุจจยัหรือเหตผุลทีต้องใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน ในแนว 
ทางนนัๆ และได้วิธีการและกระบวนการ รวมทงัขนัตอนการนําแนวทางดงักล่าวไปใช้พฒันาชมุชน ดงั
รายละเอียดทีได้กลา่วไว้แล้วในบทที 5    

3.2 ผู้วิจยัประมวลและสรุปประเดน็ทีเกียวข้องกบัทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ไทยทรง
คําเพือการพฒันาชมุชน จากนนัพฒันาเป็นข้อเสนอแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรม 

3.3 ผู้วิจยันําประเด็นและข้อเสนอทีได้จากข้อ 3.2 เพือปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาเพือ
พิจารณาประเดน็ให้รอบด้านให้มากทีสดุ และกลบัมาแก้ไขตามข้อเสนอของอาจารย์ทีปรึกษาอีกครัง
เพือให้ประเดน็และเนือหาสมบรูณ์มากทีสดุ 

3.4 ผู้วิจยัขอความร่วมมือนกัวิชาการ ปราชญ์ชุมชน และแกนนําท้องถินในพืนทีวิจยั
เพือร่วมให้ข้อเสนอประเด็นข้อเสนอตา่งๆ และเป็นการเตรียมความพร้อม  (Pre workshop) เพือจดั
เวทีสรุปบทเรียนอีกครังหนงึ 

3.5 จดัประชมุเวทีสมัมนาวิชาการ เพือนําเสนอแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน ซึงนอกจากจะสรุปบทเรียนแล้ว ผู้วิจยัได้ออกแบบกระบวนการ
คืนข้อมลูให้แก่ชมุชนและสาธารณะอีกทางหนงึ 

ขนัตอนการสมัมนาวิชาการทีเชือมโยงกบัการดําเนินการวิจยั ประกอบด้วย 

1. การนําเสนอร่างแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันา
ชมุชน ผู้วิจยัเป็นผู้ นําเสนอร่างจากการศกึษาวิจยัตอ่ทีประชมุ 

2. การระดมสมองและการวิพากษ์ หลงัผู้วิจยัได้นําเสนอร่างแนวทางการใช้ทนุวฒัน ธรรม
กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน ผู้วิจยัเป็นผู้ นําเสนอร่างจากการศกึษาวิจยัตอ่ทีประชุม 
เปิดการอภิปรายอยา่งรอบด้าน และผู้วิจยัตอบคําซกัถามตามประเดน็ผู้ ร่วมอภิปรายสอบถาม 

3. สรุปการประชมุ หลงัการอภิปรายและการให้ข้อเสนอแนะครบถ้วน โดยผู้วิจยัจะเป็นผู้
สรุปประเดน็อีกครัง 

ข้อมูลและประเด็นข้อเสนอแนะ ผู้ วิจัยจะนํามาปรับปรุงร่างแนวทางการใช้ทุนวัฒน 

ธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน  
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  การวิเคราะห์ข้อมูลจากขันตอนที 3  
  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแนวคําถาม ทงัจากข้อคดิเห็น และเนือหาจากข้อมลูตา่งๆ  จาก
พืนทีโดยการวิเคราะห์เนือหา และนําเสนอแบบพรรณนาความ  และวิเคราะห์แบบสมัภาษณ์แบบ
ไมมี่โครงสร้างทีผู้วิจยัเข้าร่วมสงัเกตการณ์อยา่งมีสว่นร่วม โดยการวิเคราะห์เนือหา 

  จากขนัตอนที 3 แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันา
ชมุชน สามารถสรุปได้ดงัตารางที 4 

ตารางที 4 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยัขนัตอนที  3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ 
                  ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ 
กลุ่มเป้าหมาย/

เอกสาร 
เครืองมือ/ 

การวิเคราะห์ 
1. เพือการวิเคราะห์
ข้อมลูวฒันธรรม
ชมุชน ลกัษณะ 
ทนุวฒันธรรม 

สงัเคราะห์ข้อมลูจาก
การศกึษาจาก 
ขนัตอนที 1 และ 2    

- ข้อมลูเอกสารทงั 
  จากโรงเรียน องค์การ 
  บริหารสว่นตําบล 

  หรืออืนๆ 

- ปราชญ์ชาวบ้าน 

  และแกนนําชมุชน 
 

การวิเคราะห์เนือหา  

2. เพือพฒันาข้อเสนอ
แนวทางการใช้ทนุ
วฒันธรรมกลุม่ชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําเพือ
การพฒันาชมุชน 

ระดมสมองและ 

สนทนากลุม่ 
เวทีสมัมนาวิชาการ  

แกนนําชมุชน 

จํานวน 6 คน 
การวิเคราะห์เนือหา  

 

นกัวิชาการ 
จํานวน 3 คน 

 
 การตรวจสอบข้อมูล  

เพือให้ข้อมลูทีผู้วิจยัได้จากเอกสารและภาคสนามมีความถกูต้องตรงประเด็น (Validity) 
ในการวิจัยอาจแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ ความถูกต้องตรงประเด็นภายในกับความถูกต้องตรง
ประเด็นภายนอก ประเด็น “ภายใน” คือ ถูกต้องตามความเป็นจริงของปรากฏการณ์ หรือประเด็นที
ศึกษา คือ การวิจัยเสนอภาพของสิงนนัได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ผิดไปจากความจริงของสิงนนั ประเด็น 
“ภายนอก” คือ ผลของการศึกษา (ข้อค้นพบ, ข้อสรุป, ข้อเสนอจากผลการศกึษา ฯลฯ) สามารถนําไป 

ใช้อ้างอิง เทียบเคียงกับทีอืนได้ (ชาย โพธิสิตา, 2550: 137) การศึกษาครังนี ความถูกต้อง ตรง 



 
131 

ประเด็นในการตีความข้อมูล จะเสนอข้อมูลทีเป็นปรากฏการณ์จริง ทีได้จากภาคสนาม รวมทังการ 
ทบทวนวรรณกรรมทีเป็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยัต่างๆ ทีนํามาใช้ และข้อมูลต้องมีความเชือ 

ถือได้ (Reliability) นนั ข้อมูลต้องครบถ้วน แม่นยํา วาทินี บุญชะลักษี (2536: 88) กล่าวว่า ความเชือ 

ถือได้ก็คือ ผลลัพธ์ทีได้จากการศึกษาทีจะมีความคงที ไม่เปลียนแปลง แม้ว่าจะมีการทดสอบซํา
แล้วซําอีก ทงันีไมว่า่จะเป็นผลการศกึษาทีได้มา โดยวิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ หรือการจดบนัทกึ 

การตรวจสอบความถกูต้อง แมน่ตรง และความเชือถือได้ของผลการศกึษา ผู้วิจยัได้ทํา
การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยแบง่เป็น (สภุางค์ จนัทวานิช,  2540: Grane- heim, 2004: 

Miles & Huberman, 1994)   

ก. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที
ผู้ วิจัยได้มานนัถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบของข้อมูลนนั จะต้องตรวจสอบแหล่งทีมา 3 แหล่ง 
ได้แก่ เวลา สถานที และบคุคล  

 - การตรวจสอบแหลง่เวลา หมายถึง การตรวจสอบข้อมลูในช่วงเวลาทีตา่งกนั เพือให้
ทราบวา่ข้อมลูทีได้รับในชว่งเวลาตา่งๆ นนัเหมือนกนัหรือไม ่ 

 - การตรวจสอบสถานที หมายถึง ถ้าข้อมลูตา่งสถานทีกนั จะเหมือนกนัหรือไม ่

 -  การตรวจสอบบคุคล หมายถึง ถ้าบคุคลผู้ ให้ข้อมลูเปลียนไป ข้อมลูจะเหมือนเดิม
หรือไม ่ 

ข. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า
ผู้ เก็บข้อมลูและผู้ ให้ข้อมลู แตล่ะคนจะได้ข้อมลูตา่งกนัอย่างไร แทนการใช้ผู้ เก็บข้อมลูคนเดียวกัน
ทงัหมด ซงึจะสร้างความแนใ่จได้ดีกว่าผู้วิจยัเพียงคนเดียว  

ค. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจยั
สามารถใช้แนวคิด ทฤษฎีทีตา่งไปจากเดิม ตีความข้อมลู แตกตา่งกนัได้มากน้อยเพียงใด ซึงอาจทํา
ได้ง่ายกว่าถ้ายงัอยู่ในระดบัสมมติฐานชวัคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตี 

ความ สร้างข้อสรุปเหตกุารณ์แตล่ะอย่าง การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีนี เป็นการตรวจสอบที
ทําได้ยากกวา่การตรวจสอบด้านอืนๆ  

ง. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กนั เพือรวบรวมข้อมูลเรืองเดียวกัน เช่น ใช้การสงัเกตควบคู ่
กบัการซกัถาม พร้อมกนันนัก็ศกึษาข้อมลูเพิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรือทําการซกัถามผู้ ให้ข้อมลู
สําคญั หรืออาจซกัถามผู้ ให้ข้อมูลหลังจากสรุปผลการศึกษา เพือความแน่นอนว่าข้อสรุปนนัเทียง 
ตรงตามความเป็นจริงหรือไม ่แล้วจงึแก้ไขเป็นรายงานฉบบัสมบรูณ์ตอ่ไป 
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ผู้ วิจัยได้ทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนทีจะนําข้อมูลไปวิเคราะห์  ซึงข้อมูลทีจะนําไป
วิเคราะห์จะต้องมีความถูกต้อง แม่นตรง และความเชือถือได้ของผลการศึกษาดงัทีกล่าวไว้ การที
ผู้วิจยัได้เลือกใช้การตรวจสอบสามเส้านนั เพือสร้างความถกูต้อง แม่นตรง ความเชือถือได้ของผล
การศกึษาวิจยั 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เนือหา โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์สาระ 
สําคญัทีได้จากการรวบรวมข้อมูลในวิธีการต่างๆ ทงัจากเอกสารและภาคสนาม เพือสร้างความรู้ 

องค์ความรู้เกียวกับลักษณะทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดํา  แล้วนําความรู้และองค์
ความรู้ทีได้มาเขียนเรียบเรียง ในรูปแบบวิธีพรรณนา (Description) อธิบายลกัษณะปรากฏการณ์
ทีศกึษาได้อย่างตอ่เนือง และครอบคลุมประเด็น ในการศกึษาทีกําหนด ตามแนวคิดและทฤษฎี คือ 
แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรม แนวคิดเกียวกบัวฒันธรรมพืนบ้าน แนวคิดเกียวกบัทนุวฒันธรรม แนว 
คิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม  แนวคิดเกียวกบัการพฒันา แนวคิดเกียวกับ
กลุม่ชาตพินัธุ์ ทฤษฎีหน้าทีนิยม และทฤษฎีการแพร่กระจายวฒันธรรม ซึงการดําเนินงานในข้อนี ดงั
ได้นําเสนอไว้อยา่งชดัเจนแล้วในแตล่ะบท โดยมีขนัตอน ดงันี 

1. การถอดความจากสมุดบันทึก เครืองบันทึกเสียงของการสัมภาษณ์  ออกมาเรียบ
เรียงความตามประเดน็ทีเกียวข้องภาษาเขียนด้วยผู้วิจยั ตรวจสอบความถกูต้องของการถอดความ 
และศึกษาทําความเข้าใจเพือทําการวิเคราะห์เนือหา โดยการจดัประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็น
สําคญัแล้วเขียนพรรณนา 

2. การสังเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมชุมชนและทุนวัฒนธรรมแต่ละด้าน จากการศึกษา
เอกสาร การสงัเกต การสมัภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาสร้างข้อสรุปและเรียบเรียงนําเสนอข้อมลู 
เพือนํา มาใช้เป็นแนวทางในการใช้ทนุวฒันธรรมหรือนําทุนวฒันธรรมไปใช้ประโยชน์ ทงัด้านการ
พฒันาชมุชนในพืนทีศกึษา และในทางวิชาการสืบตอ่ไป  
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บทท ี4 

 
ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ 

 
วฒันธรรมและทุนวฒันธรรมชุมชนในพืนทีศกึษาในบทนี ประกอบด้วย ข้อมูลทวัไป

ของชุมชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ความเป็นมากลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  ลกัษณะ
วฒันธรรมชมุชน และลกัษณะทนุวฒันธรรมชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี 

 

1. ข้อมูลทัวไปของชุมชนไทยทรงดาํบ้านเกาะแรต 
พืนทีแกนหลกัคือ หมูบ้่านเกาะแรต ไทยทรงดําทีบ้านเกาะแรตเข้ามาประเทศไทยตงัแต ่

ปีพ.ศ. 2441 โดยมีนายทรัพย์ เพชรต้อม สารวตัรย้อย เพชรติง ผู้ ริเริมก่อตงัหมู่บ้านเกาะแรต บ้าน
เกาะแรต เป็นชมุชนในตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม มี 4 หมู่บ้าน คือ (หมู่ที 11 บ้าน
เกาะแรต หมู่ที 12 บ้านเกาะแรต หมู่ที 14 บ้านเกาะแรตพฒันา และหมู่ที 15 บ้านเกาะแรตท่าสาร) 
ลกัษณะพืนทีเป็นทีราบลุ่ม มีแม่นําท่าจีนไหลผ่านด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ มีคลองท่าสาร – บาง
ปลา รับนําจากเขือนกนัแม่นําแม่กลองไหลสู่แม่นําท่าจีน เป็นเส้นทางของแหล่งนําเพือการเกษตร
ของชมุชน ฤดฝูนจะมีนําขนึสงู มีนําหลาก แตไ่ม่ท่วม ลกัษณะดินเป็นดินเหนียวตกตะกอน มีความ
อดุมสมบรูณ์ด้วยแร่ธาตตุา่งๆ  

หมู ่11 บ้านเกาะแรต มีพืนทีทงัหมด 2,509 ไร่ เป็นทีราบ 2,000 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 400 

ไร่ และพืนทีอืนๆ 109 ไร่ 
หมู ่12 บ้านเกาะแรต มีพืนทีทงัหมด 1,489 ไร่ เป็นทีราบ 1,189 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 200 

ไร่ และพืนทีอืนๆ 100 ไร่ 
หมู ่14 บ้านเกาะแรตพฒันา มีพืนทีทงัหมด 2,400 ไร่ เป็นทีราบ 1,900 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 

300 ไร่ และพืนทีอืนๆ 200 ไร่ 
หมู ่15 บ้านเกาะแรตทา่สาร มีพืนทีทงัหมด 1,100 ไร่ เป็นทีราบ 950 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 

150 ไร่ และพืนทีอืนๆ – ไร่ 
  ลกัษณะเศรษฐกิจ ไทยทรงดําส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน 
เลียงสตัว์ ค้าขาย รับจ้าง เป็นต้น ในชมุชนมีปัมนํามนัและแก๊ส 2 แห่ง มีโรงสีข้าว 1 โรง (โรงสีข้าวกิจ
ประเสริฐ) ร้านโชหว่ย และร้านค้าปลีกหลายแหง่  
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 ลกัษณะทางสังคม ชุมชนมีประชากร 4 หมู่บ้าน รวมทงัหมด 480 ครัวเรือน จํานวน 
1,977 คน ชาย 975 คน หญิง 1,002 คน ดงันี หมู่ 11 บ้านเกาะแรต มี 123 ครัวเรือน จํานวน 502 คน 
ชาย 242 คน และหญิง 260 คน, หมู่ 12 บ้านเกาะแรต มี 210 ครัวเรือน จํานวน 877 คน ชาย 443 คน 
และหญิง 434 คน, หมู่ 14 บ้านเกาะแรตพฒันา มี 96 ครัวเรือน จํานวน 399 คน ชาย 196 คน และ
หญิง 203 คน, และหมู่ 15 บ้านเกาะแรตท่าสาร มี 51 ครัวเรือน จํานวน 199 คน ชาย 94 คน และ
หญิง 105 คน (ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา ณ เดือนธันวาคม 2553) อย่างไรก็ตาม 
ประชากรบ้านเกาะแรตไม่ได้เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําทงัหมด เพราะมีกลุ่มชาติพนัธุ์อืนปะปน
บ้าง แต่ยงัไม่มีการสํารวจออกมาเป็นตวัเลขแน่นอน เพียงแตย่อมรับกนัว่าในชมุชนบ้านเกาะแรต 
ประชากรสว่นใหญ่เป็นไทยทรงดํา 

การศกึษา ชมุชนมีศนูย์พฒันาเดก็เล็ก 1 แหง่ โรงเรียนระดบัอนบุาล 3 โรง คือ โรง เรียน
วดับางปลา โรงเรียนวดัเกาะแรต และโรงเรียนตลาดเกาะแรต โรงเรียนระดบัประถมศกึษา 3 โรง คือ 
โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนวัดเกาะแรต และโรงเรียนตลาดเกาะแรต  และโรงเรียนระดบัมัธยม 
ศกึษาตอนต้น 2 โรง คือ โรงเรียนวดับางปลาและโรงเรียนตลาดเกาะแรต ชมุชนมีศนูย์การศกึษานอก
โรงเรียน 1 ศนูย์ และมีโรงเรียนปริยตัธิรรม 1 แหง่ ทีวดัศรีประชาวฒันาราม  

ศาสนา ชุมชนมีวดั 4 วดั คือ วดัเกาะแรต วดับางปลา วัดพุทธาราม และวดัศรีประชา
วฒันาราม สํานกัสงฆ์ทีหมู่ 12 และมีศาลเจ้า 2 หลงั (หมู่ 12 และหมู่ 14) ทกุวดัมีพระสงฆ์จําพรรษา
ต่อเนืองทุกปี ประชากรชาวไทยทรงดําในชุมชนเกาะแรตส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาควบคู่ไป 

กบัการนบัถือผีบรรพบรุุษ มีครัวเรือนบางสว่นทีนบัถือศาสนาคริสต ์ 
 สาธารณสุข ชมุชนมีโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 1 โรง ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 1 
ร้าน ในชุมชนอัตราการมีและใช้ส้วมราดนํา 100 % ส่วนการดแูลรักษาสุขภาพโดยทัวไปนิยมใช้
บริการการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบนั และหากไม่ได้ผลจึงกลับมาใช้วิธีการรักษาแบบพืนบ้าน 
หรือตามความเชือพืนบ้านตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม หากคนป่วยมีอาการไข้ เช่น ปวดหวั ชกักระตกุ ฯลฯ 
ตามทีคนในชุมชนทีมีประสบการณ์ว่าอาการแบบนีมักเกิดจากการผิดผีบรรพบุรุษ  วิธีการรักษา 
พยาบาลมักจะใช้ควบคู่กัน ทงัแบบความเชือพืนบ้านและแบบแผนปัจจุบนั ส่วนการรักษาแบบ
พืนบ้านยงัคงมีอยูใ่นชมุชน โดยผู้สงูอายยุงัคงใช้ภมูิปัญญารักษาทีสืบเนืองมาแตโ่บราณ 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีสถานีตํารวจชุมชน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที
ตํารวจประจําตลอดเวลา และมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ละหมู่บ้านแบบอาสา 
สมคัรป้องกนัหมูบ้่าน ซงึมีอยูท่กุหมูบ้่าน 
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 การบริการพืนฐาน เช่น การคมนาคม มีถนนสายหลกั 3 สาย คือ ถนนสายบางเลน – ดอน
ตมู ตดัผ่านเป็นถนนสายหลักของชุมชน ชุมชนวางเป็นแนวตามเส้นทางถนนสายนี โดยตดัถนน
ซอยจากถนนสายหลกัเข้าสูช่มุชน แบง่ชมุชนออกเป็นหมู่บ้านตา่งๆ ถนนสายเกาะแรต – บางพระ เป็น
ถนนทีเชือมตอ่ระหว่างชมุชนเกาะแรตกบัชมุชนอืนๆ ด้านทิศเหนือของชมุชน สองข้างถนน เป็นบ้าน 
เรือน เรือกสวน ไร่นา และถนนสายบางเลน – บางภาษี เป็นถนนอีกเส้นหนึงทีเชือมชมุชนเกาะแรต
กบัชมุชนอืนๆ ด้านทิศตะวนัตก 

 การสาธารณูปโภค ชุมชนมีนําประปาหมู่บ้านและไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แหล่งนําธรรม 

ชาติ ชมุชนมีคลองท่าสารบางปลา คลองบางปลา คลองต้นตาล คลองลาดบวั คลองสายพทุธาราม 
เป็นแหลง่นํา สว่นแหลง่นําทีสร้างขนึ มีบอ่บาดาล 27 บอ่ และบอ่ประปาหมู่บ้าน 11 บอ่ คือ หมู่ 11 มี 
2 บอ่, หมู ่12 มี 4 บอ่, หมู ่14 มี 3 บอ่ และหมู ่15 มี 2 บอ่ มีนําพอเพียงตอ่ความต้องการใช้สอย  

 

2. กลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํบ้านเกาะแรต 
 ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยตังแต่ปี พ.ศ. 2441 โดยมี 

นายทรัพย์ เพชรต้อม สารวตัรย้อย เพชรติง (ผู้หาบแคร่ทีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 

เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 5 และได้รับพระราชบรรดาศกัดิเป็นสารวตัรผู้ช่วยราชการเก็บเงินแผ่น ดิน
ตามหวัเมือง) เป็นผู้ ริเริมก่อตงัหมู่บ้านเกาะแรต รวมทงันายลี เพชรกุ๋ง นายสอง เพชรโอ นายทอง นาย
จา่ นายสอด เพชรมอ่ม (สามพีน้อง) นายเอือ เพชรออด นายวง เพชรม่อม นายจ้อง เพชรแอง นายหวี 

เพชรเยียน และนายยาม เพชรคุ้ม (ผู้ ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ 12) ทงัหมดได้เดินทางออกจากหมู่บ้าน
คลอง (จงัหวดัเพชรบุรี) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือผ่านเขตอําเภอบางคนฑี จังหวัด
สมทุรสงคราม ตดิตอ่กบัเขตอําเภอดําเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ เดินทางตอ่ถึงบางแฝก (ปัจจบุนัคือ 
บางนกแขวก อําเภอบางคนฑี จงัหวดัสมทุรสงคราม) และไปแยกทีบางแฝก ข้ามแม่นําแม่กลอง เลาะ
ตามคลองดําเนินสะดวก ผ่านบ้านบวัลอย (ปัจจบุนัคือ บ้านบวังาม) บริเวณนีแตเ่ดิมเป็นชมุทางแยก 
2 สายคือ สายทิศตะวันตกเป็นทีอยู่ของไทยทรงดํา หมู่บ้านดอนคลัง หมู่บ้านโคกกลาง หมู่บ้าน
ตบัเป็ด และสายทิศเหนือจะเป็นทีอยู่ของไทยทรงดํา หมู่บ้านตาล อําเภอดําเนินสะดวก ผ่านหมู่บ้าน
คนไทยคือ บ้านโพหัก อําเภอบางแพ ไปจนถึงหมู่บ้านไทยทรงดําคือ บ้านกุ่ม บ้านตากแดด บ้านลํา
พญา บ้านดอนคา บ้านดอนพรม 

 ไทยทรงดํากลุ่มนี ได้เดินทางผ่านบ้านบวัลอยหรือบวังามไปจนถึงทุ่งหนองผําหรือหนอง
ผกัชี (ตดิตอ่กบัทุง่หิวหรือทุง่ใหญ่) ไทยทรงดําเรียกว่า “โต่งเย่า” อยู่ในเขตอําเภอดําเนินสะดวกและ
อําเภอบางคนฑี เมือถึงทุ่งหนองผํา (ทีทํามาหากินของชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรตจนถึงทกุวนันี) ก็
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เดนิทางข้ามแมนํ่าทา่จีนไปทางทิศตะวนัออก ถึงเขตคลองนกกระทงุ ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน 
จงัหวัดนครปฐม แต่ปรากฏว่าเป็นทีลุ่มไม่เหมาะจะตงัถินฐาน  (ไทยทรงดําไม่นิยมตงัเรือนอยู่ริม
แมนํ่า) จงึเดนิทางย้อนกลบัไปทางทิศตะวนัตก ข้ามแมนํ่าทา่จีน เลาะตามลําธารแยกจากแม่นําท่าจีน 
(ปัจจุบันคือ คลองท่าสารบางปลา) ผ่านลาดบัว บ้านบางหวาย ทีมีคนไทยซิง ไทยทรงดํา เรียกว่า  

“บ๊าโกย” ได้จบัจองทีดนิหมดแล้ว ไทยทรงดําจงึได้เดนิทางตอ่มาถึงบ้านเกาะแรต ซึงมีพืนทีเหมาะแก่
การทํามาหากิน จึงได้ตงัถินฐานจนถึงทกุวนันี (รวมระยะเวลาเดิน ทาง 3 เดือน) แตเ่ดิมพืนทีเป็นป่าไผ ่
ป่าพง ป่าแขม ป่าอ้อ ต้องหกัร้างถางพง เพือตงัถินฐาน และทํามาหากิน การเดินทางของไทยทรงดํา
ต้องใช้เรือขนาดใหญ่ขนสมัภาระ ในสมยันนัมีหลายครอบครัวทีอพยพมาจากเพชรบุรี เพือมาตงัถิน
ฐานทีบ้านเกาะแรต เช่น นายเหลือม เดือนทนั นายหมา เพชรต้อม นายซอม เพชรข้อง นายพาน เพชร
เนียน นายพา เพชรแอว นายป้าน เพชรแอว นายทอน เพชรรุณ (ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที 11) เมือผู้ ใหญ่ทอน 
เพชรรุณเสียชีวิต นายเทียง เพชรแอ ได้รักษาการเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ประมาณ 3 ปี ตอ่มามีผู้ ใหญ่บ้านอีก
หลายคนคือ ผู้ ใหญ่สุข เพชรม่อม ผู้ ใหญ่ยอด เพชรยวน ผู้ ใหญ่สาย ศิรินาโพธิ ผู้ ใหญ่ไพศาล (แดง) 
เพชรรุณ (หลานผู้ ใหญ่ทอน เพชรรุณ) ซึงเป็นผู้ ริเริมการอนรัุกษ์วฒันธรรมประเพณีไทยทรงดํา และ
ผู้ ใหญ่บ้านคนปัจจบุนัคือ ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน  
 ลกัษณะครอบครัวและเครือญาติยงัมีความเข้มแข็งอยู่มาก ดงัจะเห็นได้ว่า เดิมระบบ
ครอบครัวของไทยทรงดํา เป็นครอบครัวขยาย (Extended Family) คือ ฝ่ายชายจะนําภรรยาไปอยู่
บ้านเดียว กบัพอ่แมข่องตน หลงัจากทีได้ไปอาสาทํางานทีบ้านฝ่ายหญิงระยะหนึงตามสญัญาทีตก
ลงกันแล้ว ปัจจุบนัครอบครัวไทยทรงดํามีขนาดเล็กลง ลูกชายนิยมพาภรรยาแยกครอบครัวไปตงั
บ้านเรือนใหม่ แบบครอบครัวเดียว (Nuclear Family) มีเฉพาะพ่อแม่ ลกูเท่านนั โดยพ่อเป็นใหญ่ 

เป็นผู้ นําในการตดัสินใจ การสืบตระกลูนบัทางฝ่ายพอ่ ลกูชายนบัถือผีบรรพบรุุษทางพ่อ ลกูสาวเมือ
แตง่งานแล้วจะนบัถือผีทางฝ่ายสามี   

ครอบครัวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต แบ่งเป็นกลุ่มตระกลู (สิง) กลุ่มคนในตระกลูเดียวกัน 
ถือว่าเกียวข้องสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน ไทยทรงดําในชุมชนบ้านเกาะแรต มีหลายตระกูล เช่น 
สิงลอ สิงคํา สิงเลือง สิงวี สิงกวาง สิงกา เป็นต้น ปัจจุบนัไทยทรงดําใช้นามสกุลเหมือนคนไทย ตงั
นามสกลุขนึอยา่งเป็นทางการตามความผกูพนักบัหมู่บ้านเเละบรรพบรุุษ (เช่น นามสกลุของไทยทรง
ดําทีบ้านเกาะแรต จะขึนต้นด้วย คําว่า “เพชร” เช่น เพชรเต้น เพชรทดั เพชรทอง เพชรทาน เพชรนา 
เพชรนิตย์ เพชรเนียม เพชรป้อง เพชรมอง เพชรม่อม เพชรแพงกนั เพชรมี เพชรยวน เพชรย้อย เพชรยือ 
เพชรเย็น เพชรเยียน เพชรเยือ เพชรรอด เพชรรุณ เพชรลอม เพชรวงศ์ เพชรศาสตร์ เพชรแสวง เพชร
เสมียน เพชรหยอย เพชรหลิม เพชรแหลง่ เพชรออด เพชรออย เพชรอดุ เพชรแอ เพชรแอง เพชรแอว 
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เพชรเอีย เพชรโอ เพชรอํา) แตส่ิงเดิมยงัใช้อ้างถึงความเกียวข้องกนัในกลุ่ม โดยเฉพาะการทําพิธีเสน
เรือน และพิธีกรรมทีเกียวข้องกบัผีบรรพบรุุษ   

ระบบเครือญาติ การจดัลําดบัเครือญาติแบง่เป็น 2 ประเภท คือ  
1. การจดัลําดบัเครือญาติแบบฝ่ายเดียว โดยถือเอาญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึงสําคญั  จะ

เป็นฝ่ายพอ่หรือฝ่ายแมก็่ได้ 

2. การจดัลําดบัเครือญาติแบบทงัสองฝ่าย ให้ความสําคญัในการเคารพนับถือเท่าๆ 
กนั ทงัฝ่ายพอ่และฝ่ายแม่ 

กรณีของการจดัลําดบัเครือญาติแบบฝ่ายเดียว ถ้าระบบเครือญาติของครอบครัวใดถือ
ญาติทางฝ่ายพ่อเป็นสําคญั เรียกว่า การสืบเชือสายทางฝ่ายพ่อเป็นสําคญั (Patrilineal Kinship) และ
ถ้าระบบเครือญาตทีิถือฝ่ายแมเ่ป็นสําคญั เรียกวา่ การสืบเชือสายฝ่ายแม ่(Matrilineal Kinship)  

การจดัลําดบัความเกียวข้องทางสายโลหิตของไทยทรงดํานนั เป็นการจดัลําดบัเครือ
ญาติทีมีแนวโน้มเป็นแบบฝ่ายเดียว (Unilateral Kinship) และมีการตงับ้านเรือนหลังการแต่งงาน 
(Residence Rule) แบบ Patrilocal ทงันีจะเห็นได้จากการแตง่งาน  เมือชายหญิงแตง่งานกนัแล้ว 
ผู้ชายต้องไปอาสาทีบ้านผู้หญิง หลงัจากทีอาสาทํางานให้ครอบครัวฝ่ายหญิงตามกําหนดเวลาทีตก
ลงกนัแล้ว ฝ่ายชายจะพาภรรยาเข้ามาอยูอ่าศยัทีบ้านพ่อแม่ หรือสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆ บ้านพ่อแม่ 
ผู้หญิงจะใช้นามสกลุฝ่ายสามี ครอบครัวผู้ชายต้องทําพิธีรับสะใภ้ใหม่ของตระกูล และต้องเข้าถือผี
ฝ่ายชาย และลกูทีเกิดมาจะต้องใช้นามสกลุของพอ่และเข้าถือผีและสืบผีทางฝ่ายพอ่ด้วย 

ไทยทรงดําให้ความสําคญักบัผีเรือนอยา่งมาก จงึมีประเพณีการสืบผีเรือน ซึงถือว่าเป็น
การสืบสายสกลุ การสืบผีมีธรรมเนียม ดงันี “ผู้ ใดมาจากสกลุ (สิง) ใด ก็สืบสกลุนนั” ลกูชายเป็นผู้ สืบ
สกุล ในกรณีทีสกุลนนัมีบุตรชายหลายคน ลูกคนสุดท้องจะเป็นผู้ สืบสกลุ และได้เป็นเจ้าของเรือน
ของบดิามารดา ลกูชายคนโตๆ ตา่งแยกออกไปมีเรือนตา่งหาก แตก็่ยงัใช้สกลุ (สิง) เดิมอยู่ ส่วนลกู
สาวนนัให้ไปใช้และอยู่ในสกุลของฝ่ายสามี เวลามีการเสนเฮือนลูกชายจะเป็นฝ่ายจดัพิธี ส่วนลูก
สาวเพียงแตนํ่าสิงของมาสมทบคือ เหล้า 1 ขวด ไก่ต้ม 1 ตวั ขนม และผลไม้มาร่วมเซน่ด้วย 

ไทยทรงดําบ้านเกาะแรตให้ความสําคญักับครอบครัวและเครือญาติเป็นอย่างมาก 
โดยเรียกตามลําดบัความเป็นพีน้องว่า  “การหยาํ” คล้ายกบัคนไทยทีเรียก ลุง ป้า อา น้า เป็นต้นถ้า
นบัลําดบัเครือญาตจิะมีความเป็นเครือญาตกินัทงัหมด เรียกวา่ “หว้าปีน่อง” 

โครงสร้างทางสงัคม แบง่โครงสร้างออกเป็น 2 ระดบั คือ 

  1. โครงสร้างสังคมระดับครอบครัวเเละเครือญาติ โดยลกัษณะโครงสร้างทางสงัคม
เป็นไปดงักล่าวไว้ในเรืองครอบครัวและเครือญาติข้างต้น โดยแต่ละครอบครัวจะมีการสืบผีของ



 

 

138 

ตนเอง ครอบครัวทีเป็นต้นผี  เช่น ในจํานวนพีน้องชายหกคน น้องชายคนสุดท้องจะเป็นคนสืบผี  
บ้านน้องชายจึงเป็นครอบครัวศนูย์กลางของผีบรรพบุรุษของญาติในครอบครัวนนัๆ ครอบครัวเครือ
ญาตหิลายครอบครัวรวมกนัเป็นสิงหรือสายสกลุ มีผู้ นําสงูสดุทีเป็นศนูย์กลางของสิงหรือเครือญาติ
และคนๆ นนัจะเป็นผู้ นําในการจดัพิธีกรรมในสิงนนัๆ   

2. โครงสร้างสังคมระดับชุมชน ชุมชนไทยทรงดําเป็นชุมชนตามเเนวความคิดดงัเดิม 
มิได้ขึนอยู่กับดินเเดน (Territory) เเต่ขนึอยู่กบัระบบเครือญาติ (Kinship System) อนัประกอบด้วย 

ญาติทางสายโลหิตเเละญาติทางเเต่งงาน รวมเรียกว่า ญาติผีเดียวกัน ดงันนั ชุมชนไทยทรงดําจึง
ประกอบด้วย ครอบครัวทีเป็นเครือญาติ เมือมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ จะมีเครือญาติมาร่วมในพิธี
นนัๆ โดยเฉพาะบุคคลทีเป็นญาติผีเดียวกันตามลําดบัชนัทางสงัคม (Social Stratification) โดยใช้ 

วงศ์ตระกูลเป็นเกณฑ์ในการเเบ่งลําดบัชนัทางสงัคมออกเป็นสองชนชนั คือ ชนชนัผู้ ต๊าว หมายถึง 
บุคคลหรือกลุ่มคนทีเกิดในตระกูลทีสืบเชือสายมาจากเจ้าหรือผู้ปกครองเมือง  โดยเรียกญาติใน
กลุม่นีวา่ “ผู้ ต๊าว” และชนชนัผู้ น้อย หมายถึง บคุคลหรือกลุม่คนทีเกิดในตระกลูสามญัชน ซึงไทยโซ่ง
เชือกนัวา่เป็นตระกลูทีอยูใ่ต้การปกครองของผู้ ท้าวในสมยัก่อน (มยรีุ วดัเเก้ว, 2521: 76-77) 

ไทยทรงดําจะทราบดีวา่ใครเป็นผู้ ท้าวหรือผู้ น้อย โดยดจูาก “สิง” (ตระกลู) ถ้าอยู่ในสิงลอ
บุคคลนนัเป็นผู้ ท้าว ถ้าเป็นสิงเรือง สิงลู สิงกวาง และสิงตองถือว่าเป็นผู้ น้อย (สิริ พึงเดช, 2519 : 
190) การจดัลําดบัของชนชนันี ก่อให้เกิดความแตกตา่งในการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมของผู้ ต๊าว
มกัจดัใหญ่กว่าของผู้ น้อย และผู้ ต๊าวกบัผู้ น้อยจะไม่ประกอบพิธีร่วมกนั แตใ่นชีวิตประจําวนั ผู้ ต๊าวกบั
ผู้ น้อยมีความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัเป็นอย่างดี (อญัชลีุ บูรณะสิงห์, 2531: 30) โดยทงัผู้ น้อยและ
ผู้ ต๊าวยงัร่วมมือ และชว่ยเหลือกนัอยา่งใกล้ชิดในพิธีกรรมตา่งๆ คนทงัสองพวกนีก็จะไปช่วยงานกนั
อยู่เสมอแต่ละฝ่ายก็จะปฏิบตัิตามแบบฉบบัของตนภายใต้การยอมรับของอีกฝ่ายหนึง  โดยไม่
สงสยัหรือโต้แย้งเพราะถือว่าเป็นประเพณีทีต้องปฏิบตัิกันแบบนนั (สุมิตร ปิติพฒัน์ และคนอืนๆ, 

2521: 22) 

ไทยทรงดําเกือบทุกคน จะรู้ว่าตนเองเป็นผู้ ต๊าวหรือผู้ น้อย  และรู้ถึงความแตกต่างใน
การประกอบพิธีกรรมระหวา่งผู้ ต๊าวกบัผู้ น้อย พิธีกรรมตา่ง  ๆของผู้ ต๊าวมกัจดัใหญ่กวา่ของผู้ น้อย และ
ผู้ ต๊าวกบัผู้ น้อยจะไม่ประกอบพิธีกรรมร่วมกนั โดยเฉพาะพิธีทีเกียวกบัผีบรรพบรุุษ  เพราะถือว่าผี
ผู้ ต๊าวใหญ่กว่าผู้ น้อย เว้นบางกรณีทีผู้ ต๊าวสามารถประกอบพิธีแก่ผู้ น้อยได้  เช่น ผู้บอกทางผู้ ต๊าว 
สามารถบอกทางผู้ น้อยได้หากจําเป็น ส่วนชีวิตประจําวนั ผู้ ต๊าวกับผู้ น้อยมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน 
และร่วมมือกันทํากิจกรรมตา่งๆ เป็นอย่างดี เช่น การลงแขกเพือหว่านดํา การเก็บเกียว การตดัไม้ 
และปลกูบ้าน เป็นต้น 
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โครงสร้างอาํนาจภายในครอบครัว อํานาจของบคุคลภายในครอบครัวของแตล่ะสงัคม
จะแตกตา่งกนั บางสงัคม ฝ่ายชายหรือฝ่ายพ่อเป็นใหญ่ (Partriarchal) เป็นผู้ มีอํานาจในการปกครอง 
ดแูล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว เป็นผู้ นําในการทํางานและอืนๆ บางสงัคมถือว่า
ฝ่ายหญิงหรือฝ่ายแม่เป็นใหญ่ (Matriarchal) เป็นผู้ มีอํานาจตดัสินใจชีขาดและรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว และบางสงัคมถือว่าทงัฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีความเสมอภาคและมีความ
เท่าเทียมกนั (Equalitarian) ซึงจะพบได้ในครอบครัวแบบประชาธิปไตย (Democratic Family) ส่วนใน
ครอบครัวของไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ผู้ชายจะได้รับการยกย่องมีอํานาจมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายเป็น
หวัหน้าครอบครัวและเป็นผู้ นําในสังคม ตลอดจนเป็นผู้ นําในการประกอบพิธีกรรม มีอํานาจในการ
จดัการเกียวกบัทรัพย์สิน ภรรยาจะให้สามีเป็นผู้ตดัสินใจในเรืองสําคญัๆ   

ความสัมพันธ์ทางสังคม ความสมัพนัธ์ทางสงัคมของไทยทรงดําขนึอยู่กบัระบบเครือ
ญาติ ซึงประกอบด้วยญาติทางสายโลหิต และญาติทางการแต่งงาน ถือเป็นญาติผีเดียวกัน  เมือ
ประกอบพิธีกรรม เครือญาตจิะมาร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะฝ่ายหญิงทีเป็นผีเดียวกนั 

ความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมและโครงสร้างทางสังคม ในสงัคมไทยทรงดําจะให้
ความสําคญักบัลกูชายมากกวา่ลกูสาว เพราะวา่ลกูชายจะเป็นฝ่ายเลียงพ่อแม่ เมือพ่อแม่ตายต้อง
เลียงผีพ่อแม่ตอ่ไป รวมทงัยงัเป็นผู้ สืบสกุลครอบครัวทีเรียกว่า “การสืบผี” ตามประเพณีลกูชายคน
สดุท้องจะต้องเป็นผู้ เลียงผีพ่อแม่ ส่วนลูกชายคนโตจะแยกเรือนออกไป แต่ยงัคงใช้นามสกุลเดิม 

สว่นลกูสาวเมือแตง่งานจะใช้นามสกลุสามี และสืบผี เลียงผีพอ่แม่ฝ่ายสามี ในพิธีเสนเรือน ลกูชาย
จะเป็นผู้จดัพิธีกรรม สว่นลกูสาวจะนําอาหารมาร่วมเซน่ไหว้เทา่นนั 

ลักษณะทางภาษา ไทยทรงดํามีภาษาเป็นของตนเอง ทงัภาษาพูด และภาษาเขียน 
โดยเฉพาะอย่างยิงภาษาพดู ยงัคงใช้อยู่ในชมุชนในหมู่คนวยัผู้ ใหญ่ทีพบเห็นได้ทวัไป ส่วนภาษา
เขียนยังคงพบในหนงัสือเก่า และในเอกสารเผยแพร่ทีผู้ นําชุมชนได้พยายามฟืนฟูขึน  ภาษาพูด 

ไทยทรงดํามีความภมูิใจทีมีภาษาพดูเป็นของตนเอง และชืนชมในความสละสลวยของภาษา ซึงใช้
ตอ่เนืองมาตงัแต่อยู่เมืองเดียนเบียนฟู ในแคว้นสิบสองจไุท เมืออพยพเข้าสู่ประเทศไทยก็ได้ใช้มา
ตลอด สําเนียงภาษาตา่งจากลาวเวียงจนัทน์และลาวทางอีสาน  ไทยทรงดําจะพดูภาษาของตนเอง
เฉพาะเมืออยูใ่นกลุม่ด้วยกนั แตก่ารตดิตอ่พดูคยุกบับคุคลภายนอกจะใช้ภาษาไทยกลาง   

ลกัษณะการใช้คํา มีการออกเสียงต่างจากคําภาษาไทย ดงันี ด เป็น บ หรือ ล เช่น 
เดือน – เบือน/ ข เป็น ส เช่น ขบัผี – สบัผี/ ช เป็น จ เช่น ชือ – จือ, ช้าง – จ้าง/ ผ เป็น ฝ เช่น ผิด – ฝิด, 

ผี – ฝี/ ท เป็น ต เช่น ไทย – ไต, ท้อง - ต้อ/ พ เป็น ป เช่น หนึงพนั เป็น หนึงปัน, ภู เป็น ป/ู ค เป็น ก 
เชน่ ควาย – กว้าย, พอ่ค้า เป็น พอ่ก๊า (สมคดิ ศรีสิงห์, 2538: 107-108) 
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ลกัษณะของภาษาทีใช้เรียกแทนบคุคล เช่น พ่อ – อ้าย/ แม่ – เอม/ ปู่  – อ้ายอู่/ ย่า – 

เอมอู/่ ตา – อ้ายเฒา่/ ยาย – เอมเฒา่/ พีสาว – เอ้ย  
ตวัอยา่ง ภาษาพดูทีใช้ในชีวิตประจําวนั เชน่ 

  เอมไปกะไรมาเล้ย   แปลวา่  เอมไปไหนมา  
  ลกุกะไรมาเล้ย       แปลวา่  มาจากไหน 

  มายงักินนําก่อนกวั  แปลวา่  หยดุกินนําก่อน 

  มาหงักะเจ้าเล้ย      แปลวา่  มาทําไมแตเ่ช้า 

  จะไปกะไรเล้ย       แปลวา่  จะไปไหน    
  กินงายแล้วว้า  แปลวา่   ทานอาหารเช้าหรือยงั 
  ฮาจีไป๋แอบกว๊ามฮู้  แปลวา่   ฉนัจะไปศกึษาเลา่เรียน 

  ฮาจีไปกินเสน  แปลวา่   ฉนัจะไปงานเสนเรือน 

  ขนึเตงิเฮือนก่อนอิ แปลวา่   ขนึบนบ้านก่อนเถอะ 

  ฮาจีนอนเวน  แปลวา่   ฉนัจะนอนกลางวนั 

  ฮาจีไปเอ็ดเว๊ะลาง แปลวา่   ฉนัจะไปงานศพ 

  ฮาเป็นผูล่าว  แปลวา่   ฉนัเป็นไทยทรงดํา 

ภาษาเขียน มีลกัษณะคล้ายอกัษรไขว้ผู้ ไทย และอกัษรไทยถินต่างๆ แถบอ่าวตงัเกีย 

ตวัอกัษรไทดําน่าจะได้อิทธิพลจากรูปแบบอกัษรไทยสมยัสุโขทยั โดยผ่านทางล้านนาไทยอีกทอด
หนงึ แตโ่ดยเหตทีุเอกสารไทยโซง่ไมป่รากฏศกัราชและหลกัฐานศิลาจารึก ให้ทราบโดยแน่ชดั จึงไม่
สามารถสนันิษฐานได้ว่าอกัษรชนิดนีมีทีมาแตส่มยัใด (สมคิด ศรีสิงห์, 2538: 105) ปัจจบุนัอกัษรไท
ดําแทบจะไม่มีผู้ ใช้กันแล้ว เนืองจากไทยทรงดําได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย ลูกหลานไทยทรงดําได้
เรียนภาษาไทย ใช้อกัษรไทย พดูภาษาไทย 

ไทยทรงดํามีภาษาเขียนหรือตวัอกัษรเป็นของตนเอง ใช้มาตงัแตอ่ยู่เมืองแถง เมืออพยพ
เข้าสู่ประเทศไทย ก็นําตวัอักษรมาใช้ด้วย  แม้เวลาจะผ่านไปสองร้อยกว่าปีก็ยังมีใช้อยู่ อักษรจะ
ปรากฏอยู่ในตําราสมุดข่อย เรียกว่า  “ปับผีเฮือน” (สมดุจดรายชือผีเรือน) ตําราหมอผีเรือน ตํารา
หมอแปงขวญั ตําราแมม่ด ตําราเขย (หมอบอกทางในพิธีงานศพ) ตําราสมนุไพร ตําราเวทมนต์คาถา 
และสมดุจดบนัทึกของคนสมยัโบราณ เป็นต้น ปัจจบุนัมีผู้ เขียนอกัษรไทดําได้น้อยมาก จะเป็นการ
เขียนหรือบนัทึกลงในสมุด เช่น การจดรายชือของบรรพบรุุษทีตายไป เพือไว้ให้หมอเสนเรียกชือทํา
พิธีเสนเรือน หรือคําบอกทางแก่วิญญาณผู้ตาย รวมทงัอาจมีกลอนขบัตา่งๆ  
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 กลอนขับ คาํอวยพร คาํสุภาษิต 
กลอนขับ (กว๊ามขบัสายแปง) มีการนําภาษาพูดมาแต่งเป็นกลอนขบัหรือ กว๊าม

ขบัสายแปง เช่น กลอนขับเกียวบ้าน - เสียงจู้  เสียงเครือ (ประเพณีลงข่วง หรือการเกียวพาราสีของ
หนุ่มสาว) กลอนขบัส่อง (เป็นกลอนขบัในประเพณีแตง่งานหรือกินดอง) กลอนขบัฮบัเข้า ปัวขวญั 
(ประเพณีเสนตวัหรือการตอ่อายผุู้สงูอายุ) กลอนขบักินเหล้าเบือนห้า (ประเพณีสงกรานต์) กลอนขบั
ไห่ (กลอนขบัในพิธีศพ เป็นการขบักลอนสรรเสริญผู้ เสียชีวิต และเรียกผู้ เสียชีวิตให้มารับเครืองเซ่น
ไหว้) และกลอนขบัอูลุ่๊ หรือกลอนขบักลอ่มลกู 

คําอวยพร (กว๊ามเอินพร) ไทยทรงดํามีความเชือเกียวกบัพิธีกรรมตา่งๆ  เช่น พิธี
เสนเฮือน (เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ) พิธีเสนโตหรือเสนตวั (ต่ออายุผู้ สูงอายุหรือเรียกขวญั) แปงขวัญ 
(เรียกขวญับคุคลทวัไปเมือหายจากการเจ็บป่วย) และการขบักินเหล้าเบือนห้า เป็นต้น ไทยทรงดํา
เมือประกอบพิธีกรรมหรือประเพณีเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอทําพิธีจะขบักลอนอวยพรหรือเอินพรให้
เจ้าภาพมีความสขุ ความเจริญเป็นภาษาไทยดํา 

สุภาษิต (กว๊ามเจียนลาง) สภุาษิตของไทยทรงดําส่วนใหญ่จะอยู่ในตําราหมอที
ทําพิธีกรรม และกว๊ามขบัสายแปง หรือกลอนขบัของไทยทรงดํา เป็นคําสงัสอนของปู่ ย่า ตายาย หรือ 

คนในสมยัโบราณ ส่วนใหญ่จะใช้สุภาษิต หรือกว๊ามเจียนลางสงัสอนลกูหลานแตปั่จจบุนัเกือบจะ
สญูหาย ดงันี 

สุภาษิตเกียวกับแผ่นดนิไต 
สี โตง่ กว้าง แถง ลอ ถาง เตกิ – ตํานานไทดําเริมจากเมืองกว้าง 4 เมือง คือ เมืองแถง 

เมืองลอ เมืองถาง เมืองเติก/ เมือง อึม จึม นํา หลาก – เมืองชุ่มชืน/ มี เงิน ของ จ้อย – เมือสภาพพืนดิน
ไมดี่ ทําให้มีเงินทองน้อย/ กํา เข้า อ่อน, ตอ่น ปา ขาว – ทงัข้าวและกบัน่ารับ ประทาน / เสา เฮือน ตงั, 
บงั นํา อิง – มีฐานะมีกินมีอยู ่เป็นต้น 

สุภาษิตเกียวกับแต่งบ้านดาเมือง (อวดโฉมแตง่บ้านเมืองให้นา่อยู่) 
ผู้  จ้อง เห้าย์ แผ่น ดิน – คนขยนัให้แก่คนทวัไป/ ดิน บ้าน หนา, ขา เมือง มงั – แผ่น 

ดินมีความสุขทุกหย่อมหญ้า/ ฮู้  จงั ลกั, หลกั จงั งาน – นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และถูกงาน/ 
ตอบ หอม กนั จงั หมนั – ภาษาพดูทีดีทําให้มีไมตรีมนัคง/ ไห่ จวน ดา, นา เจาย์ โจ่ง – รอผลผลิตทีจะ
ตามมา เป็นต้น 

สุภาษิตเกียวกับซิ บ่าว สอน สาว (บอกหนุม่สอนสาว) 

มกั แม่น, แกว่น กว๊าม – ต้องการความรู้ให้มนัศกึษา ฝึกฝน/ เลือก หลาย กาย เสีย 
จวั – เลือกคณุสมบตัิของคู่ครองมากก็หมดโอกาสตลอดชีวิต/ ผวั เอา โกก, เมีย เอา ปาย – สามี
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ทํางานหนกัเพือให้ภรรยาสบายแตต้่องช่วยกนั / แม ยิง เบา่ ยู่ ดาย, ปอ จาย เบา่ ยู่ ล้า – หญิงชายต้อง 
ขยนัทงัคู/่ เข้า นา โหม่ นา, ฟา จู้ โหม ่จู้ – ให้ความสําคญัตอ่ภรรยาตลอดชีวิต 

นิทานและการละเล่นพืนบ้าน 
   นิทาน สมยัโบราณ (กะจ๊าว) เฮือนไทยทรงดําจะมีนอกชานหรือกางจ๊านไว้สําหรับ
สมาชิกในครอบครัวมารวมกันในเวลากลางคืน พ่อแม่จะอบรมสงัสอนลูกหลาน  และปู่ ย่า ตายาย
เล่านิทานให้ลูกหลานฟัง พร้อมอบรมสงัสอนลกูหลานด้วย เช่น อีหลําอีหลอน สีธน ประวตัิไทยทรง
ดํา คนไม่รู้หนงัสือ ปืนเขาพระปฐม ฯลฯ เป็นนิทานทีสอดแทรกข้อคิดเพือให้ลูกหลานนําไปปฏิบตั ิ
นิทานข้างต้นทีผู้ เฒ่าเล่าให้ลกูหลานฟัง ยงัมีการนํานิทานไปแตง่เป็นกลอนขบั หรือกว๊ามขบัสายแปง 

เพือขบัในงานมงคลหรือพิธีตา่งๆ เชน่ สีธน ปืนเขาพระปฐม ฯลฯ 

การละเล่นพืนบ้าน ไทยทรงดํามีการเล่นลูกช่วง (อินกอน) หรือการโยนลูกช่วง  
(ต๊อดกอน) เป็นการละเล่นเลือกคู่ของหนุ่มสาวไทยทรงดําในอดีต แตปั่จจุบนัเป็นการละเล่นทาง
ประเพณีของไทยทรงดํา โดยแบง่เป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ระหว่างการเล่นลกูช่วงนนั
จะมีหมอขบักลอนฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงขบักลอนแก้กนัไปจนจบการเลน่ลกูชว่ง  

 
3. ลักษณะวัฒนธรรมชุมชน 

ลกัษณะวฒันธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้านกาะแรต แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความเป็น 
มา พฒันาการ และการเปลียนแปลงทีเกิดขนึในแตล่ะยคุสมยัสืบมาจนกระทงัปัจจบุนั ดงันี 

1. วัฒนธรรมชุมชนชุดดงัเดิม ทีชุมชนสืบสานมาตงัแต่ครังอพยพมาจากถินฐานเดิม 
ครันเมืออพยพมาตงัถินฐานทีชมุชนแห่งนีก็ยงัคงสืบสานตอ่ไปเป็นสิงทีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์
ของชาวไทยทรงดําทีนํามาจากถินฐานเดมิ 

2. วัฒนธรรมชุมชนชุดทีได้รับจากการถ่ายทอดจากวัฒนธรรมพืนบ้านไทยนับตงัแต่
อพยพเข้ามาตงัถินฐานในประเทศไทย เป็นต้นว่า วฒันธรรมเกียวกบัพทุธศาสนา วฒันธรรมเกียวกับ
ศาสนาพราหมณ์ แบบแผนพฤติกรรมเกียวกับการทํามาหากิน แบบแผนพฤติกรรมทางสงัคม แบบ
แผนพฤตกิรรมเกียวกบัวิถีชีวิต เป็นต้น โดยรับมาจากสงัคมไทยทีแวดล้อมชมุชนในบริบทตา่งๆ ใน
สมยัแรกเริมทีเข้ามาอยูอ่าศยัในประเทศไทยสืบมา 

3. วฒันธรรมชุมชนชดุทีชมุชนได้รับจากกระแสโลกาภิวฒัน์ทีเผยแพร่เข้ามาในสงัคม 
ไทยพร้อมกับชุมชนอืนในประเทศไทย เป็นต้นว่า การจดังานเลียงแขกเนืองในโอกาสต่างๆ การจัด
งานเทศกาล การจดังานเฉลิมฉลอง เช่น วนัเกิด วนัครบรอบอาย ุการใช้เครืองมือเครืองใช้สมยัใหม่ใน
ไร่นาแทนเครืองมือเครืองใช้แบบพืนบ้าน เป็นต้น   
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วฒันธรรมชุมชนดงักล่าวนี สามารถพบเห็นได้ทัวไป ทงัระดบัครัวเรือน ระดบัหมู่บ้าน 
และระดบัชมุชน และดเูหมือนว่าวฒันธรรมทงัสามกลุ่มได้ผสมผสานกับวิถีชีวิตปัจจุบนัของชาว
ไทยทรงดําได้อย่างกลมกลืน เช่น งานศพมีการจดัพิธีกรรมตามวัฒนธรรมชุมชนครบทงัสามชุด
อย่างชดัเจน กล่าวคือ เมือมีผู้ เสียชีวิตจะต้องได้รับการประกอบพิธีกรรมตามแบบแผนความเชือ
ดงัเดมิ ขณะเดียวกนัต้องจดัการบําเพ็ญกศุลสวดพระอภิธรรมศพตามแบบแผนชาวพทุธอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยทีเพือนบ้านในชุมชนและญาติมิตรร่วมบริจาคเงินทําบุญเป็นเจ้าภาพในงานศพ  รวม 

ทงัการบริจาคเงินเพือการกศุลแก่องค์กรในหมู่บ้านในนามผู้ถึงแก่กรรม  และจดัการเลียงอาหารแก่
ผู้มาร่วมงานด้วย 

วฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตทงั 3 กลุ่มดงักล่าวข้างต้น เมือนําแนวคิดการ
แบง่ประเภทวฒันธรรมดงักลา่วมาพิจารณา สามารถแบง่ออกได้ 5 ประเภทตามประเด็นศกึษาทีกํา 
หนดไว้ ได้แก่ 1) วฒันธรรมทีเกียวกบัทีอยู่อาศยั 2) วฒันธรรมทีเกียวกบัการทํามาหากิน 3) วฒันธรรม
ทีเกียวกับการแตง่กายและการประดบัตกแต่ง 4) วฒันธรรมทีเกียวกบัการดแูลและรักษาสขุภาพ 

และ 5) วฒันธรรมทีเกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ดงันี 

 

 3.1 วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต  
  การนําเสนอลกัษณะวฒันธรรมเกียวกบัทีอยู่อาศยัของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา ใน
ทีนีจะกลา่วถึงประเดน็สําคญัของการอยูอ่าศยัทีเป็นองค์ประกอบหลกัตามลกัษณะเนือหา ดงันี 

 3.1.1 บ้านเรือนและทีอยู่อาศัย ไทยทรงดําหมู่บ้านเกาะแรตได้ให้ความสําคญั
กบัทีอยู่อาศยั โดยแบง่พืนทีใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ให้ความสําคญักบัผีเรือนทีนบัถือมาแต่
ดงัเดมิ พืนทีตงับ้านเรือนแตเ่ดมิสว่นใหญ่ไม่นิยมทํารัวล้อมรอบ แตถ้่าทําก็จะมีรัวเตียๆ ทําด้วยไม้ไผ่
ขดัแตะ หรือใช้ไม้ไผ่ทงัลําทียงัไม่ได้ริดหนามมาทําเป็นรัว ตงับ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ม ในวงเครือญาติ 

ตอ่มาเริมมีเพือนบ้านมาอยูอ่าศยัใกล้เคียงกนัตามการขยายตวัของหมูบ้่าน 

 เรือนไทยทรงดําเป็นเรือนหลงัใหญ่แบบดงัเดิม เรียกว่า “เฮือน” สร้างด้วยวสัดทีุหา
ง่าย เช่น ไม้ไผ่ทําฝาบ้าน พืนบ้าน ส่วนเสาบ้านทําจากไม้เนือแข็ง  จะเลือกเฉพาะต้นไม้ทีมีง่าม
สําหรับวางคานเพือรับนําหนกัตวับ้าน และง่ามเสาจะใช้วางรอด (ขาง) เสาบ้านจะรับนําหนกัของพืน 

บ้าน พืนเรือนเป็นห้องกว้าง มีระเบียงด้านหน้าจัวทังสองด้าน ชายคาด้านหน้าจัวทําเป็นวงโค้ง 

หลงัคามงุด้วยหญ้าคาทีมดัรวมกนัเป็นตบั ลกัษณะของหลงัคานนัสงูชนั ชายคายาวตําลงมาจนบงั
มิดพืนบ้านเป็นทงัหลงัคาและฝาบ้านไปในตวั มีบนัไดขึนเรือนทงัด้านหน้าและด้านหลงั  แต่บนัได
ด้านหน้าเรือนใหญ่กว่าด้านหลัง  ระเบียงด้านหน้าเรือนใช้เป็นทีรับแขกและนังเล่น เรียกว่า “กก
ชาน” ส่วนระเบียงด้านหลงัเรียกว่า “กว้าน” ใช้เป็นทีประกอบพิธีเซ่นไหว้ผีบรรพบรุุษทีเป็นผู้ ต๊าว 
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และจัดให้มีมุมใดมุมหนึงของกว้านเป็นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษ  ซึงพืนทีส่วนนีไทยทรงดําเรียกว่า  

“กะล่อหอง” ส่วนกลางของเรือนใช้เป็นทีนอน ทําครัว และเก็บข้าวของตา่งๆ ถ้าครอบครัวใดสืบผี
ผู้ น้อยก็จะทํากะลอ่หองไว้ในมมุใดมมุหนงึของบ้านสว่นนี  

   

 
 

รูปที 8 เรือนไทยทรงดํา 

 
 การวางผงับ้านของไทยทรงดําเเตกตา่งจากคนไทยอยา่งหนึง คือ การวางครัวไฟจะ

ไม่สร้างไว้ทีหวัสกดัของบ้าน แต่จะสร้างไว้ทีหวัสกัดของนอกชานบ้านหรือระเบียงข้างใดข้างหนึง 
ทงันีเพราะสกัดของตวับ้านด้านหนึงของไทยทรงดําจะมีห้องๆ หนึงเป็นทีทําพิธีเซ่นไหว้ผรเรือน คือ 
กะลอ่หอง เป็นห้องทีผีเรือนอยู ่ไทยทรงดําจะไมต่งัครัวไฟบงัห้องนีโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าห้องครัว
เป็นสิงทีไมส่ะอาดนนัเอง นอกจากกะลอ่หอง ยงัมีห้องผีอืนอีก 

  เรือนของไทยทรงดําได้เปลียนเป็นเรือนไม้ ในสมัยรัชกาลที  5 และรัชกาลที 6 ตาม
อย่างบ้านเรือนไทยภาคกลาง  คือ มีจัวแหลม ฝาผนังเป็นฝาปะกัน มีนอกชาน ภายในกันห้อง มี
ห้องครัว ทีหวัสกัดของชานบ้าน เจาะฝาบ้านเป็นหน้าต่างช่องเล็กๆ ทําให้เรือนมีพืนทีกว้างสําหรับ
เป็นทีนอนและจดัพิธีกรรม ส่วนใต้ถนุสงูใช้ทํากิจกรรม เช่น ทอผ้า ตําข้าว สีข้าว เลียงหม ูเป็นต้น ตอ่ 
มาได้นําเสาปนูมาแทนเสาไม้ตามยคุสมยัใหม ่แตส่ิงทียงัคงรักษาไว้จนถึงปัจจบุนั คือ กะลอ่หอง  
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รูปที 9 แผนผงับริเวณบ้านของไทยทรงดําทีมีผีเดียว 
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รูปที 10 แผนผงับริเวณบ้านของไทยทรงดําทีมีสองผี 
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  ก. การปลูกเรือน ไทยทรงดําถือว่าการปลูกเรือนมีความเป็นสิงสําคญั ต้องหา
ฤกษ์ลงเสาปลกูเรือนตามประเพณี โดยยึดถือวนั 10 วนั เป็นตวักําหนดคือ มือฮบั มือฮาย มือเมิง 
มือเปิก มือกดั มือขด มือฮ่วง มือเตา๋ มือก๋า และมือกาบ (เปรียบเหมือนกบัของคนไทยทีมี 7 วนั) มือ
ของไทยทรงดําจะมี 10 วนั ถ้าครบ 10 วนั แล้วก็เริมวันที 1 ใหม่ วนัหรือมือจะใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมของไทยทรงดํา เรียกว่า วันปลอดหรือวันดี คือ นับเอาวันทีพ่อ (เจ้าของบ้าน) เสียชีวิต 
เรียกว่า “มือเจาย์ขาดหรือมือเหม็ดลม” และนําศพบําเพ็ญกุศลทีบ้าน เรียกว่า “มือแสงไฟเฮือน” จน
นําศพไปเผา เรียกวา่ “มือแสงไฟป่า” และทําการสะสงบ้าน เรียกว่า “มือแผ้วเฮือน” เช่น เสียชีวิตมือฮบั 

สวดอภิธรรม 2 คืน (มือฮบักับมือฮาย) นําไปเผามือเมิง และเก็บกระดกูมือเปิก เว้น 1 วนั (มือกดั) 

เรียกว่า “วนัชง” และสะสงบ้านหรือแผ้วเฮือน “มือขด” ฉะนนั บ้านหลงันีจะใช้วนัได้ 4 วนั คือ มือฮ่วง 
มือเตา๋ มือก๋า มือกาบ วนัดงักล่าวเป็นวนัดีหรือวนัมงคลทีเหมาะแก่การทําพิธีลงเสาปลกูเรือน ส่วน
เดือนใช้ตามปฏิทินไทยคือ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 และเดือน 12 ส่วนใหญ่นิยมข้างขึนมากกว่า
ข้างแรม เพราะไทยทรงดํา เชือว่าจะทํามาค้าขายดี ผู้ ทําพิธียกเสาต้องเป็นผู้ สืบผีเฮือนบ้านพ่อแม่
เจ้าของบ้านฝ่ายหญิงเท่านนั เรียกว่า “ลงุตา” ให้คนอืนทําพิธีแทนไม่ได้ หลงัจากสร้างเรือนเสร็จแล้ว
จะทําพิธีขนึบ้านใหม่ เรียกวา่ “ขนึเฮือนเหมาห์” การหาฤกษ์ในการขนึเรือนใหม่ก็ต้องหาฤกษ์ หาวนั
มงคลเหมือนการลงเสา  
  ปัจจบุนั รูปทรงบ้าน หลงัคาทีมงุจากและแฝกเปลียนมาเป็นกระเบือง ส่วนหลงัคา
ทีมงุด้วยสงักะสีก็มีแต่น้อย หลงัคาจะเป็นทรงจวัเหมือนบ้านชนบทของคนไทย ชายคาบ้านยืนยาว
ออกมาคลมุฝาผนงัรอบบ้าน ซึงเป็นลกัษณะบ้านสมยัก่อนของไทยทรงดํา บางบ้านมีใต้ถุนสูงไว้เก็บ
เครืองมือการเกษตร เป็นทีพักผ่อนหย่อนใจ รับรองญาติ พีน้อง เพือนฝูงทงัในหมู่บ้านและต่างหมู่ 
บ้าน บางบ้านมีกีทอผ้า ส่วนหมูทีนิยมเลียงใต้ถนุบ้านนนัไม่มีเเล้ว แต่จะทําเป็นเล้าหรือผูกใต้ต้นไม้
ข้างบ้านทีมีร่มเงา บ้านบางหลงัจดัสว่นลา่งทีเป็นใต้ถนุจะกนัเป็นห้องสําหรับพกัอาศยัได้ด้วย 

  เรือนของไทยทรงดําบางหลงัมีอายุ 60-70 ปี บางหลงัได้เสือมสภาพลงต้องสร้าง 
ใหม่ โดยเปลียนเป็นเรือนไทยประยุกต์เเบบครึงปูนครึงไม้ ครึงบนเป็นไม้  ครึงล่างเป็นปูน ส่วนที
สร้างแบบเรือนไทยทําด้วยไม้ทงัหลงั รูปทรงบ้านเปลียนไปจากเดิม เเตมี่อยู่สิงหนึงทีไม่เปลียนก็คือ 

“กะล่อหอง” เพราะประเพณีเเละพิธีกรรมทีเกียวกบัการเซ่นผีเรือนนนัยังคงปฏิบตัิกนัอยู่ เนืองด้วย
ผีเรือนได้มีบทบาทตอ่วิถีชีวิต สําหรับบ้านทีนบัถือศาสนาคริสต์นนัจะไม่มีห้องผีเรือน เพราะว่าคนที
นบัถือศาสนาคริสต์นนัจะต้องเลิกนบัถือผี 

  ในอดีต ยุ้งข้าวเป็นสิงก่อสร้างทีปลกูคูก่บับ้านซึงเป็นสิงจําเป็น และมีความสําคญั 
เพราะอาชีพหลกัคือ การทํานา ต้องเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้ง ทงัส่วนทีจะขายและบริโภคในครัวเรือน 
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ยุ้งข้าวจะสร้างไมไ่กลจากตวับ้าน ปัจจบุนันิยมใช้กระเบืองหรือสงักะสีมงุหลงัคา ต้นเสาต้องใช้ต้นไม้
ทีมีง่ามสําหรับวางคานไว้บนต้นเสา มีลกัษณะเข็งเเรงและทนทาน ยุ้งข้าวมีใต้ถนุสงู และต้องให้พืน
ยุ้งข้าวสงูกวา่พืนบ้านหรือสงูเสมอเท่าพืนบ้าน จะไม่สร้างให้ตํากว่าพืนบ้านทงันีเพราะว่าข้าวเป็นเเม่
โพสพ ไทยทรงดํานบัถือเเม่โพสพ ดงันนั ต้องให้ความเคารพ โดยการเก็บไว้ในทีสงู  ยุ้งข้าวเก่าจะไม่
รือมาทําเป็นทีพกัอาศยัหรือเหยียบยํา ถือว่าเป็นการไม่เคารพตอ่แม่โพสพ สําหรับปัจจบุนัชาวไทย
ทรงดําใช้รถเกียวข้าวเเทนเเรงงานคน และบรรจขุ้าวเปลือกลงกระสอบ จากนนันําข้าวขนึรถไปขาย
ทีโรงสีข้าว หรือรถทีโรงสีข้าวจะมาขนข้าวเปลือกในทีนา โดยไม่ต้องขนข้าวเปลือกไปเก็บไว้ทียุ้ งข้าว
เหมือนสมยัก่อน ทําให้ยุ้งข้าวร้าง บางครัวเรือนจงึใช้ประโยชน์เป็นทีเก็บเครืองมือการเกษตร 

 ข. การขึนบ้านใหม่ พิธีขึนบ้านใหม่จะเริมประมาณ เวลา 15.00 น. เจ้าของเรือน
จะให้หมอทําพิธีเรียกว่า “หมอขึนเฮือนเหมาห์หรือหมอข่มข่วง” หมอทําพิธีจะสวมเสือฮี นุ่งกางเกง
ขายาว ใส่งอบ (หมวัสาน) สะพายมีด และถงุย่าม ส่วนแม่บ้านสวมเสือฮีและนุ่งผ้าซินลายแตงโมง 
ถือตงัหวาย สะพายแอบข้าว (กลอ่งข้าวใสข้่าวเหนียว) และกระบอกนํา และในขบวนจะมีผู้หญิงไทย
ทรงดําหาบอปุกรณ์และเครืองมือทํามาหากิน เช่น ขมกุ 1 หาบ (ขมกุ 2 ใบ) ทีนอนหรือเสือ 1 หาบ และ
จอบ เสียม สวิง ตะข้อง แห สุ่มจบัปลา เป็นต้น พิธีจะเริมด้วยการเดินรอบบ้าน 3 รอบ เดินวนไป
ทางซ้ายมือ หมอทําพิธีจะเดนินําหน้าและตามหลงัด้วยพ่อบ้านแม่บ้าน (ปอเฮือนแม่เฮือน) ผู้หาบขมกุ
และเสือหรือทีนอน และผู้ ถืออปุกรณ์ตา่งๆ ทีกล่าวข้างต้นต้องเป็นผู้หญิงเท่านนั และตามมมุบ้านจะ
มีเหล้าขาววางอยูต่ามมมุ รวม 4 ขวด ผู้ ถือสุม่จบัปลาจะเป็นผู้ เก็บเหล้าขาว สมมติว่าเป็นปลา เดินวน
ครบ 3 รอบ หมอทําพิธีก็นําขนึบ้าน เวลาเดินขนึบนัไดแตล่ะขนั หมอทําพิธีจะเอามีดดาบฟันทีบนัได
จนถึงห้องผีเฮือน เรียกว่า “ข่มข่วง” หรือการขบัไล่ผีสางหรือสิงชวัร้ายออกจากบ้าน พร้อมด้วยหมอ
ทําพิธี ซงึเป็นผู้หญิงสงูอายจุะนําเชียนหมากหรือขนัมะและเสือเจ้าของบ้าน ไต๊ (ตวัแทนขวญัสมาชิก
ในบ้าน) และขันนํา เพือเชิญผีเฮือนให้มาอยู่ในห้องผีเฮือน (กะล่อหอง) จากนนัเลียงอาหารผู้มา
ร่วมงาน เป็นอนัเสร็จพิธี  
  ค. การตังศาลพระภูมิ–ศาลเจ้าที ปัจจบุนัไทยทรงดําจะตงัศาลพระภูมิและศาล
เจ้าทีไว้ทกุบ้าน ก่อนตงัศาลต้องไปหาผู้ ทําพิธีเพือเลือกพืนทีสําหรับตงัศาลพระภูมิ–ศาลเจ้าที โดย
ต้องไม่ให้เงาบ้านทบัศาล หรือไม่อยู่ใกล้ชายคาบ้าน การตงัศาลพระภูมิและศาลเจ้าที ไม่ควรให้เงา
บ้านทบั ต้องหนัหน้าศาลพระภมูิและศาลเจ้าทีไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านนัผู้ ทําพิธีเลือกวนั
ดี (ส่วนใหญ่จะทําพิธีวนัพฤหสับดีหรือวนัทีเป็นวนัมงคล) เมือได้วนัดีแล้ว เจ้าของเรือนต้องนําศาล
ทงัสองหลงัมาตงับนพืนที ทีได้เลือกไว้แล้ว เครืองบชูา เช่น พวงมาลยั ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าสามสี ป้าย
รูปของพระภูมิหรือเจ้าพ่อชยัมงคล รูปปันตายาย สําหรับศาลเจ้าทีจะมีช้างม้า นางละคร คนรับใช้ 
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บายศรีปากชาม ขนมต้ม ขนมถ้วยฟู ข้าวเหนียวแดง ขนมต้มแดง เหล้าขาว หมากพล ูถ้าจะย้ายศาล
พระภูมิ–ศาลเจ้าทีต้องไปหาผู้ รู้หรือหมอทําพิธี “ถอน” หรือเชิญพระภูมิและเจ้าทีลงจากศาล เมือทํา
ศาลพระภมูิ–ศาลเจ้าหลงัใหม่เสร็จจะบอกให้หมอมาทําพิธียกศาลหรือตงัศาล เพืออญัเชิญพระภูมิ-
เจ้าทีขนึอยูบ่นศาล เพือคุ้มครองเจ้าของบ้านให้ปลอดภยัจากอนัตรายทงัปวง 

 ความเชืออืนๆ เกียวกับการปลูกเรือน ชาวไทยทรงดําเชือว่าการปลูกเรือนเป็นสิงที
สําคญั นอกจากการหาฤกษ์แล้ว การขนึบ้านใหมก็่ควรทําให้ถกูต้องตามประเพณีของไทยทรงดําคือ 
ต้องไมป่ลกูบ้านขวางตะวนัหรือพระอาทิตย์ เรือนของไทยทรงดําต้องมีห้อง 3 ห้อง และมีระเบียงออก
ทงั 2 ข้าง เรียกว่า “กว้าน” บนัไดกบัห้องผีเรือน (กะล่อหอง) ไม่ควรตรงกนัต้องทําให้ถกูตามประเพณี 
ห้องผีเรือนต้องอยู่ชนับน เรียกว่า “เบิกเติง” เพราะผีเรือนเป็นสิงทีเคารพนบัถือของไทยทรงดํา การ
ปฏิบตัติามประเพณี เรียกวา่ “เซ๊บ้าน”  
  3.1.2 วิถีชีวิต วิถีชีวิตและเหตกุารณ์สําคญัในชีวิต เช่น การเกิด การตาย การตงัชือ 
การบวช การแตง่งาน เป็นต้น โดยมีเรืองราวโดยสรุป ดงันี 

   3.1.2.1 การเกิด ไทยทรงดําจะมีพิธีกรรมเกียวกับเด็กแรกเกิด  คือ พิธีเสน
ฆ่าเกือดหรือพิธีเสนฆ่าแม่เดิมของเด็กแรกเกิด (เกือด-เกิด) ไทยทรงดําเชือว่าเด็กแรกเกิดจะมีแม่
เดมิ เป็นผีคอยติดตามและจะเอาชีวิตเด็กกลบัคืนไป มกัทําให้เด็กเจ็บป่วยบอ่ยหรืออาจเสียชีวิตได้ 
จึงต้องทําพิธีเสนฆ่าแม่เดิม  ซึงเป็นผีนนัเสียก่อน เด็กแรกเกิดจะได้อยู่รอดและเจริญเติบโตต่อไป 
สญัลกัษณ์ของเด็กแรกเกิด ผู้ชายเรียกว่า “ไต๊” ผู้หญิงเรียกว่า “หอยา” เป็นเครืองจกัสานทีเป็นตวั 

แทนขวญัของเดก็แรกเกิด และนําไต๊และหอยาไปไว้ตรงเสาในห้องผีเรือน เพือให้ผีเรือนคุ้มครองด้วย 
สว่นการตงัชือนนัจะตงัตามวนั-เวลาทีเกิด โดยหมอและพระสงฆ์ตงัชือให้ 
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  3.1.2.2 การบรรพชาอุปสมบท เดิมชาวไทยทรงดําไม่นบัถือศาสนาพทุธ 

นบัถือแตผี่เรือนเทา่นนั เมือมาอยู่ประเทศไทยก็นบัถือศาสนาพทุธตามประเพณีคนไทย มีการนําบตุร
หลานบรรพชาอปุสมบทตามประเพณีของชาวพุทธ  และเมือมีงานศพจดัให้มีการบวชเณรหน้าไฟ
เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ เสียชีวิตด้วย  ปัจจุบนัชาวไทยทรงดําหลาย ท่านได้บรรพชา
อปุสมบท อุทิศตนให้กับพระศาสนา ศึกษาเล่าเรียนปฏิบตัิธรรมจนสําเร็จเปรียญธรรมชนัสูงหลาย
ทา่น มีตําแหนง่หน้าทีปกครองคณะสงฆ์ในระดบัตา่งๆ หลายรูป มีสมศกัดริะดบัเจ้าคณุด้วย 

   3.1.2.3 การแต่งงาน เรียกวา่ “งานกินหลองหรือกินดอง” หมายความว่า งาน
เลียงเพือเกียวดองเป็นญาติด้วยการแต่งงาน  ชายหนุ่มหญิงสาวมีความรักใคร่ชอบพอถึงขนัจะ
แตง่งาน ฝ่ายชายจะส่งผู้ ใหญ่ไปสู่ขอพ่อแม่ฝ่ายหญิง ไปโลมเมียหรือไปโอ้โลม เป็นการไปเจรจาสู่
ขอ ของทีเตรียมมีห่อหมากพลู บหุรี 2 ชดุ (ใส่ไว้ในกะเหล็บ) พร้อมหญิงสาว 2 คน เป็นผู้สะพายกะ
เหล็บ ต้องสวมเสือฮีและนุ่งผ้าซินลายแตงโมให้ถูกต้องตามประเพณี ถ้าหากเจรจาตกลงกัน
เรียบร้อยแล้วก็จะนดัหมายการแตง่งาน โดยมีขนัตอน 4 ขนั คือ ส่อง สู่ ส่ง สาง ดงันี ขนัส่องคือ ไปหมนั 
ฝ่ายชายจะไปเยียมฝ่ายหญิงเป็นครังคราวเรียกว่า ไปหยามห่อมะป ูขนัสู่คือ การไปเยียมระหว่าง
การหมนัเป็นระยะๆ หรือไปมาหาสู่ ขนัส่ง คือ นดัวนัแตง่งานหรือนดัมือส่ง หมายความว่าเป็นตอนที
จะส่งตวัเจ้าสาวให้แก่เจ้าบา่ว และขนัสางคือ แตง่งานแล้วยงัไม่ส่งตวัเจ้าสาว ฝ่ายชายต้องไปทํางาน
รับใช้อยู่บ้านฝ่ายหญิงประมาณ 1-5 ปี (เรียกว่า สาหรืออาสา) ด้วยสาเหตใุนกรณีบ้านนีมีลกูสาวคน
เดียวและมีลูกสาวหลายคน แต่เจ้าสาวเป็นลูกคนโต เป็นต้น และบางครังพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่เรียก
สินสอดทองหมนั ฝ่ายชายต้องอาสาทํางานทดแทนบญุคณุ 

  พิธีแต่งงาน วันแต่งงาน เจ้าบ่าวนําขบวนขันหมาก มีนําหมากพลูใส่กระ
เหล็บ ถ้าเป็นผู้ ต๊าวใช้กะเหล็บ 4 ใบ ผู้ น้อยใช้กระเหล็บ 2 ใบ มีทีนอน ขนม 8 ถาด เหล้า 1 เท เลียง
ผู้ ร่วมงาน 8 ขวด และไหว้ผีเรือน มีหมู ไก่ เหล้า ขนม พอไปถึงบ้านเจ้าสาว ฝ่ายเจ้าสาวจะมีขนันํา 
ขนัหมากมาต้อนรับและพาเจ้าบา่วขนึบ้าน นําเหล้า 1 ขวด ไก่ 1 ตวั หมากพลไูปไหว้ผีเรือน และทําพิธี
มอบสินสอดทองหมนั มีญาติพีน้องเป็นสกัขีพยาน จากนนัเจ้าบ่าวจะไหว้ญาติฝ่ายเจ้าสาว เรียกว่า 

“ไหว้เฮา” มีผู้ กล่าวนํา เรียกว่า “องลาม” การไหว้จะใช้เพือนเจ้าบ่าว 8 คน เจ้าบ่าวจะยืนคนที 2 

บคุคลทงัหมดต้องสวมเสือฮี สวมส้วงฮีเท่านนั ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน ไหว้เสร็จญาติผู้ ใหญ่ให้พร 
สว่นฝ่ายเจ้าสาวไหว้ญาตผิู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบา่ว เรียกว่า ตัก พร้อมกบัหวัหน้านํากล่าว เรียกว่า แม่ตัก 
และญาติผู้ใหญ่จะให้พรเป็นอนัเสร็จพิธี จากนนัเป็นการส่งตวัเจ้าสาวไปบ้านเจ้าบา่ว  ก่อนเจ้าสาว
ขนึบ้าน เจ้าบา่วต้องเอานําล้างหน้าเสียก่อน เพือความเป็นสิริมงคล สว่นชดุเจ้าบา่วเจ้าสาวนนั 
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เหมือนกับชุดขึนบ้านใหม่ของเจ้าของบ้านฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จาก นนัไปไหว้ผีเรือน และทําพิธี
ทําขวญัคู่บา่วสาว เรียกว่า ทําอู่สู่ขวัญ หรือนงัปานเตียนสู่ขวญั เป็นพิธีเสียงทายก่อนส่งคู่บ่าวสาว
เข้าหอ เรียกวา่ “ปูเสือกางหยัน” หรือปทีูนงัให้กบัเจ้าบา่วเจ้าสาว  

  3.1.2.4 งานศพ มีทงัหมด 4 ขนัตอน คือ การรดนําศพ การสวดศพ การตงัศพ 

และการไว้ทกุข์ ดงันี เมือคนในครอบครัวเสียชีวิต ญาติพีน้องจะช่วยกนัอาบนําศพ แตง่ตวั สวมเสือผ้า
ใหม่และสวมเสือฮีให้กับศพ นําธูปเทียนดอกไม้ใส่ทีมือพร้อมลูกช่วงเล็กๆ เรียกว่า มะกอนมือ พร้อม
กบัไม้ลกูชนิทีพบัด้วยด้ายสีแดง ส้ม ขาว สลบักนัใส่ทีข้อมือทงั 2 ข้าง จากนนันําผ้าดิบและผ้าแพรปู
บนทีนอน แล้วนําศพหรือขอนวางบนผ้าแล้วนําผ้าคลมุให้มิดชิด นําไม้แหลมขดัทีด้าน ข้างทงั 2 ข้าง 
เรียกว่า วิธีการลอยขอน แล้วนําบรรจุโลงศพ นําโลงศพวางใต้ขือ ถ้าเป็นชายวางใต้ขือ ด้านในติด
กบัห้องผีเรือน ถ้าเป็นหญิงวางใต้ขือบ้านถัดออกมา แล้วนําเสือฮีผู้หญิงกลบัด้านลายออก 3 ผืน 
โดยหวัท้ายคลมุเหมือนกนั แตส่ลบัตรงกลางเท่านนั จากนนันําไม้ไผ่ยาวประมาณ 1 เมตร ผกูแขวน
ไว้เหนือโลงศพ เรียกว่า ขอด้วน และนําผ้าดิบและผ้าแพรพาดบนขอด้วน นําไข่ไก่ 1 ฟอง เรียกว่า ไข่
กาดํา ข้าว 1 ปันใสใ่นก้นสวิง แล้วตกันํามาแขวนบนขอด้วย มีการนําอาหาร 1 สํารับและไก่ดิบ 1 ตวั 
เรียกว่า ปานงายย๊อ จากนนัสวดพระอภิธรรมตามประเพณีคนไทย และก่อกองไฟไว้บนหวันอนทุก
คืน เรียกว่า แสงไฟเฮือน การแตง่กายของลกูผู้ตายจะใส่เสือต๊กป๊กหวัขาว ส่วนลกูเขย ลกูสะใภ้จะ
ใส่เสือฮี ส่วนภรรยาผู้ตายจะปล่อยผมเอาด้ายดิบมาผูก พร้อมทงัเลาะตีนผ้าซินออก ตดัแขนเสือ
ก้อมเป็นแขนสามสว่น ตดักระดมุออกบางเม็ด แล้วนําไม้มาขดัแทนเป็นการไหว้ทกุข์ ก่อนนําศพออก
จากบ้านหมอพิธี เรียกว่า เขย จะทําพิธีบอกให้ศพหรือขอนกินข้าวหรือกินงาย จากนันก็จะเดิน
วนรอบโลงศพ 3 รอบ และมีหญิงชราถือสวิงเพือเรียกขวญัหรือช้อนขวญัลูกหลานไม่ให้ไปกบัผู้ตาย 

ในสวิงนนัจะมีเสือผ้าลูกหลานและญาติพีน้อง จากนนันําศพลงจากบ้านไปเผาทีวดั รุ่งเช้าไปเก็บ
กระดกู และตงับ้านให้กับผู้ตายเรียกว่า “เอ็ดแฮว” จากนนั 1 วนั จะทําพิธี เรียกว่า “แผ้วเฮือน” เป็น
อนัเสร็จพิธี ลกูหลานจะเชิญขนึสูเ่รือน เรียกว่า “เอาผีขึนเฮือน” และเซ่นไหว้ผีเรือนเรียกว่า “ป๊าดตง” 
และเซน่ไหว้ทกุ 2-3 ปี เรียกวา่ “พธีิเสนเฮือน” 
   ในพิธีศพของไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  มีการจัดพิธีกรรมตามความเชือ
ศาสนาพทุธคือ การสวดพระอภิธรรม และทําบญุอทุิศส่วนบญุส่วนกศุลให้กบัผู้ ทีล่วงลบั  ความเชือ
ของไทยทรงดําเกียวกับการเสียชีวิต โดยเฉพาะพ่อบ้านกับแม่บ้านต้องเสียชีวิตบนบ้านเท่านนัจึง
จะนําศพมาตงับําเพ็ญกศุลบนบ้าน แตถ้่าเสียชีวิตทีโรงพยาบาลหรือสถานทีอืนๆ จะไม่นํากลบับ้าน 
จะไปจดังานทีวดั ส่วนผู้ เสียชีวิตด้วยวยัชราจะมีการอาบนําศพ เปลียนเสือผ้าใหม่ให้กบัผู้ เสียชีวิต 
เรียกว่า “การสอดกิง” จากนนันําผ้าดิบหรือผ้าไหมมาห่อศพ  แล้วนําบรรจุในหีบศพแล้วตงัศพ
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บําเพ็ญกศุลบนบ้าน การตงัศพจะตงัตรงขือบ้าน มีการทําบ้านจําลองและอปุกรณ์ตา่งๆ เพืออทุิศให้
ผู้ล่วงลบั เรียกว่า “การเอ็ดแฮว” และหมอพิธีเรียกว่า “เขย” ทําพิธีบอกทางให้วิญญาณกลบัเมือง
เดมิคือ เมืองแถนซงึเป็นเมืองเทวดา 

 
 3.2 วัฒนธรรมการทาํมาหากิน  

 3.2.1 การทํามาหากิน สมยัก่อนไทยทรงดําส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็น
หลกั สว่นอาชีพอืนๆ เชน่ ตดัไม้ จกัสาน ลา่สตัว์ เลียงไหม ทอผ้า ฯลฯ เป็นอาชีพรอง งานหลกัของผู้ชาย
คือ ทํานา จกัสาน ลา่สตัว์ เป็นต้น ไม่ได้ทําทกุวนั ส่วนงานหลกัของผู้หญิงคือ งานบ้าน เช่น ทอผ้า ตํา
ข้าว เลียงไหม ทําความสะอาดบ้าน ดแูลและอบรมสงัสอนลูก งานรองคือ ช่วยงานในไร่นา ซึงเป็น
วฒัน ธรรมทีตอ่เนืองมาแตโ่บราณ ปัจจบุนัการทํานาทีบ้านเกาะแรตได้เปลียนแปลงไปจากเดิม บาง
พืนทีได้เปลียน เป็นเลียงกุ้ ง เลียงปลา รวมทงัเลียงปลาในกระชัง เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลา
ทบัทิม เป็นต้น และบางส่วนรับตดัเย็บเสือฮี ผ้าเปียว (ผ้าแถบหรือผ้าสไบเฉียง) ทําหน้าหมอน ทํา
ข้าวซ้อมมือ (เป็นสินค้าหนงึตําบลหนงึผลิตภณัฑ์ของหมูบ้่านเกาะแรต) และค้าขาย เป็นต้น 

  3.2.2 สิงศักดิสิทธิในการทํามาหากิน ไทยทรงดํานบัถือศาลประจําทีนาหรือผีนา 
เป็นสิงศกัดิสิทธิทีคอยคุ้มครองดแูลทีนา ต้นข้าว และเจ้าของทีนา ศาลประจําทีนาหรือศาลผีนานิยม
สร้างประจําผืนนาทกุแปลงทียงัทํานา หลงัเก็บเกียวข้าวทกุครังต้องจดัเครืองเซ่นไหว้บชูาศาลประจําที
นาหรือศาลผีนา คือ เหล้าขาว หมากพล ูไก ่หวัหม ูขนมหวาน (ขนมต้มแดง-ต้มขาว ขนมถ้วยฟู ขนม
บวัลอย ข้าวเหนียวแดง) พวงมาลยั ธูปเทียน ดอกไม้ เป็นประจําทกุครัง 
  แม่โพสพ เป็นสิงศกัดิสิทธิอีกองค์หนึงทีไทยทรงดําให้ความเคารพนับถืออย่าง
มากมาแต่โบราณ จะต้องปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบต่อข้าว  ไม่เหยียบยําหรือเทข้าวทิง  เชือว่าเป็นการ
เนรคุณ ทงัยงัสอนลูกหลานให้รู้จกักินข้าวโดยประมาณ เมือถึงเทศกาลปีใหม่หรือเก็บเกียวนวด
เสร็จแล้วจะมีการป๊าดโต๊งข้าวใหม่ เรียกว่า “ป๊าดโต๊งเข้าเหมาย์” คือ นําข้าวไปเซ่นไหว้ผีเรือนตําข้าว 
เม่าเพือเซ่นไหว้ผีเรือนด้วย ในสมัยก่อนเมือเก็บเกียวข้าว นวดข้าวแล้วจะมีพิธีเรียกขวัญข้าวหรือ 

“เอินขวญัเข้า” พิธีจะเริมตอนเย็น โดยหมอสู่ขวญัข้าวซึงเป็นผู้ รู้ในการเรียกขวญัข้าวเข้ายุ้ ง จะนํา
สํารับอาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียนมาบชูาหรือเลียงขวญัข้าวก่อนทีจะนําข้าวใส่ยุ้ งข้าว พอบชูา
เสร็จจึงเทข้าวใส่กระบงุนําขนึยุ้ง (ถงเล้า) ระหว่างการเทข้าวนนัจะโห่ร้องเอาฤกษ์เอาชยั นอกจากนียงั
มีเครืองเรือนยุ้งข้าว อปุกรณ์ตา่งๆ ทีใช้สร้างยุ้งข้าว จะไมนํ่ามาสร้างบ้านหรือจะเอามาใช้ทําอย่างอืน 
เพราะเชือวา่เป็นทีอยูอ่าศยัของแมโ่พสพ เป็นสิงศกัด์สิทธิ  
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รูปที 12 ถงเล้า (ยุ้งข้าว) 
 

    3.2.3 อาหารการกิน อาหารทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์คือ แจ่ว แกงหน่อ
ส้ม แกงผํา จุ๊บ เลือดต้า แกงควั แกงหยวก ลูกเขียดทอด เป็นต้น ไทยทรงดําบ้านเกาะแรตนิยมกิน
ข้าวเจ้าในชีวิตประจําวนั แตใ่ช้ข้าวเหนียวในการประกอบพิธีกรรมพืชผกัเก็บหาตามไร่นา เช่น ผกับุ้ง 
กระถิน ตําลงึ นิยมปลกูพืชสวนครัว เชน่ กระเพรา โหระพา พริก มะกรูด ดอกแค เป็นต้น อาหารอย่าง
อืนสามารถซือได้ง่ายตามร้านค้าและตลาดนดั อาหารดงัเดิมของไทยทรงดํายงัคงมีอยู่ในพิธีกรรม
ตา่งๆ เชน่ พิธีเสนเรือน พิธีเสนตวั พิธีเสนกินปาง เป็นต้น รสชาติคอ่นข้างเผ็ด นิยมนํา “มะแข่น” หรือ
พริกพานมาประกอบอาหาร อาหารทีเป็นอตัลกัษณ์ของไทยทรงดํา ดงันี 

 แกงผํา  ผําเป็นสาหร่ายชนิดหนึง  สีเขียว  ต้องช้อนผําจากแหล่งนําแล้วล้างให้
สะอาด ใช้ผ้าขาวบางกรองหลายครัง จากนนัผดัพริกแกงกบันํามนัพืชและเนือหมหูรือเนือปลาสบั  

แล้วนําผําเทใสใ่นหม้อคลกุหรือคนให้เครืองแกงเข้ากบัผํา ตงัไฟจนเดือดแล้วยกลงรับประทาน  
 ผักจุ๊บ ผกัสดชนิดตา่งๆ เชน่ ผกัแวน่หรือผกัหวาน ผกัตําลงึ ผกักะเฉด ดอกแค นํา

ผักไปล้างแล้วลวกนํา จากนันเตรียมเครืองผักจุ๊ บ  คือ ข่า ตะไคร้ มะแข่นหรือพริกพาน พริกแห้ง 
กระเทียม หวัหอม นําเครืองผกัจุ๊บไปควัจนหอมและตําให้ละเอียด นําเนือปลาตํารวมกบัเครืองผกั
จุ๊บ นําผกัมาคลกุเคล้าให้เข้ากนั ปรุงรสด้วยนําปลาร้า นําไปรับประทาน  

 แกงหน่อส้ม นําหน่อไม้ดองไปล้างนําแล้วต้มให้จืด เตรียมพริกแกงส้มทีมีมะแข่น
ตําเข้ากนั แล้วนําพริกแกงส้มใส่หม้อหน่อไม้ดอง  จนเดือด แล้วนําเนือหมูหรือเนือปลาใส่ลงไปใน
หม้อ พอเดือดก็ปรุงรสด้วยนําปลาร้า ยกลง นํามารับประทานได้ 

 นําพริกแจ่ว นําพริกสดกับหัวหอมไปควัจนหอมแล้วตําให้ละเอียด  นําเนือปลา
ชอ่นหรือปลาทตํูาให้เข้ากนั แล้วผสมกบันําปลาร้า นํามารับประทานได้ 
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 กบโอ๋ นํากบมาผา่ท้องล้างให้สะอาด เตรียมเครืองยํา เช่น ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง 
ขา่ มะแขน่ นําเครืองยําไปควัแล้วตําให้ละเอียด แล้วนําเครืองยําไปยดัใสท้่องแล้วนําไปยา่งให้สกุ 

 ไม้บันแหลม นําเนือหมู หน่อไม้ดอง หอมแดง ตบัหมู ไส้หมู พริกแห้งไปสบัรวมกัน
จนเข้ากนั จากนนันําไปรวนในกะทะจนหอม 

 ไส้หมูคัว นําไส้หมูกับหยวกกล้วยทีหันแล้วไปคัวรวมกัน แล้วเอาพริกแห้ง  ข่า 

ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง มะแข่น กระชายไปควัให้หอมแล้วตําให้ละเอียด นําเครืองแกงควักบัไส้
หมแูละหยวกกล้วยให้เข้ากนัจนสกุ 

 

 
 

รูปที 13 อาหารในพิธีกรรมของไทยทรงดํา 

 

 อาหารดงักล่าวจะใช้ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสนเรือน พิธีเอาผีขึนเฮือน พิธีขึน
เฮือนเหมาย์ (ขึนบ้านใหม่) พิธีเสนตวั พิธีเสนแก้เคราะห์ เป็นต้น อาหารทีสําคญัอีกอย่างคือ ข้าว
เหนียว อาหารหลกัของไทยทรงดําในอดีต แต่ปัจจุบนัมีการรับประทานบ้าง แต่ไม่ทุกวนัเหมือนแต่
ก่อน จะใช้ในงานประเพณี หรือพิธีกรรม  

 วิธีถนอมอาหารทีสําคญัคือ การทําปลาร้า นิยมใช้ปลาตะเพียน ปลานิล ปลา
สร้อย เป็นต้น โดยนําปลามาผ่าเอาไส้ออก ล้างให้สะอาด แล้วคลกุกบัเกลือ หมกัไว้ 1 คืน จากนนัเอา
รําข้าว (คนไทยใช้ข้าวควั) คลุกกับปลาทีหมกัเกลือแล้ว หมกัไว้ในไหประมาณ 1 เดือน นํามาปรุงเป็น
อาหารรับประทาน เช่น ปลาร้าสบั ปลาร้าทอด เป็นต้น ส่วนมากไทยทรงดําจะนํานําปลาร้าไปปรุงรส
อาหาร ใสก่บัข้าวทกุชนิด เชน่ แกงผํา ผกัจุ๊บ แกงหนอ่ไม้ นําพริกแจว่ เป็นต้น 

  3.2.4 เครืองมือเครืองใช้ แบง่เป็นเครืองจกัสานและเครืองมือทํามาหากิน ดงันี 

   3.2.4.1 เครืองจกัสาน ไทยทรงดํามีฝีมือในการจกัสาน นิยมใช้เวลาว่างจกัสาน
เครืองใช้ไว้ใช้ในครัวเรือน เครืองจกัสานจะเป็นภาชนะใส่ของ ส่วนใหญ่ทําจากไม้ไผ่และหวายเป็น
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ต้นว่า “ปานเผือน” มีขนาดใหญ่ สานด้วยไม้ไผ่ สําหรับใส่เครืองเซ่นไหว้ผีเรือน  “โฮ้” สานด้วยไม้ไผ่ 
มีลกัษณะเป็นทรงกระบอก ใช้ใส่อุปกรณ์เย็บผ้าของผู้หญิง  “ขมุก” สานด้วยไม้ไผ่ ทรงสีเหลียมผืน 
ผ้า มีฝาปิดใช้สําหรับเก็บเสือผ้า จะนํามาวางไว้บนขือเพราะผ้าเป็นสมบตัิทีมีลําคา่ “กะเหล็บ” สาน
ด้วยไม้ไผ่ ผู้ชายจะสานไว้ก่อนแต่งงาน เพือให้เจ้าสาวใส่เครืองใช้ประจําตวั “หมัวสานหรืองอบ” 
สานด้วยไม้ไผ่ ใช้กนัแดดกนัฝน ฝ่ายชายจะต้องสานเพือใส่ไปสู่ขอเจ้าสาว “แอบข้าว” สานด้วยไม้
ไผ ่รูปทรงเหมือนตุม่ คอสงู มีฝาปิดใช้สําหรับใส่ข้าวเหนียว “หาบเข่งหรือกระจาด” มีฝาปิดสําหรับ
วางถ้วยกบัข้าวไปทําบญุทีวดั เป็นกระจาดสองใบ มีไม้คานหาบ “ซ้าหลอดหรือตะกร้าหลอด” ใช้
สําหรับใสห่ลอดด้ายอปุกรณ์ทอผ้า  

 

 
 

รูปที 14 เครืองจกัสานของไทยทรงดํา 

 
   3.2.4.2 เครืองมือทํามาหากิน ส่วนใหญ่เป็นเครืองมือทีใช้ในไร่นา หาปลา 

และการทํามาหากินอืนๆ เช่น มองหรือครกกระเดืองตําข้าว ครกสีหรือเครืองสีข้าว กระด้งฝัดข้าว 
เสิงหรือตะแกรงลอนข้าว กระบงุ คนัไถ เกวียน จอบ พลวั (แทงดนิทีคนันา) คราด เป็นต้น    

 3.2.5 ความเชือและพิธีกรรมในการทํามาหากิน ไทยทรงดํามีความเชือและ
พิธีกรรมเกียวกบัการทํามาหากินลกัษณะตา่งๆ หลายประการ เป็นต้นว่า เชือในสิงศกัดิสิทธิทีให้คณุ
ให้โทษในการทํานา เป็นต้นว่า แม่โพสพ การป๊าดต๊งข้าวใหม่ พิธีแรกนา พิธีการเรียกขวญัข้าวเข้า
ยุ้ง ซึงไทยทรงดํามีความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิในการทํามาหากินเป็นอย่างมาก เพราะเชือว่ามี
ผลตอ่ความสําเร็จและการบรรลเุป้าหมายในการทํานา อีกประการทีสําคญัคือ ศาลประจําทีนาหรือ
ผีนาทีคุ้มครองดแูลทีนา ต้นข้าว วัว ควาย ชาวนาจะสร้างศาลประจําทีนา และทําพิธีเซ่นไหว้ทุกปี 
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เครืองเซ่น อาทิ เหล้าขาว หมากพลู ไก่ หวัหมู ขนมหวาน (ขนมต้มแดง-ขาว ขนมถ้วยฟู บวัลอย ข้าว
เหนียวแดง) พวงมาลยั ธูป เทียน ดอกไม้ เป็นต้น  

 แมโ่พสพ เป็นสิงศกัดิสิทธิอีกประการหนึงทีไทยทรงดําให้ความเคารพอย่างมาก จะ
ปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบตอ่ข้าว และสอนลูกหลานให้ทําตามด้วย เมือกินข้าวก็สอนให้รู้จกัพอเพียง กิน
อย่างสํารวม เป็นการปลูกฝังลกัษณะนิสยัทีดีให้แก่ลูกหลาน และยงัมีพิธีป๊าดโต๊งข้าวใหม่ เรียกว่า 
ป๊าดโต๊งเข้าเหมาย์ คือ การนําข้าวไปเซ่นไหว้ผีเรือน การจะตําข้าวเม่ามาเซ่นไหว้ผีเรือนด้วยดงักล่าว
แล้วข้างต้น     
 
 3.3 วัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้าอาภรณ์ และการประดับตกแต่ง  
  การแตง่กายและเสือผ้าอาภรณ์ แตเ่ดมิไทยทรงดํามกัจะย้อมผ้าและตดัเย็บเสือผ้า
ไว้ใช้เอง เสือผ้าและของใช้ เช่น มุ้ง หมอน ทีนอน นิยมทําด้วยผ้าสีดํา จะย้อมด้วยนําต้นฮ่อมเป็นสี
พืน สว่นสีอืนจะเป็นลวด ลายตกแตง่ตามขอบตะเข็บ คอ แขนเสือ ลวดลายจะเป็นเอกลกัษณ์ คือ ลาย
ดอกแปด ลายดอกจนั ลายดอกมะลิ และลายขาวดอกบวั ฯลฯ ลายทงัหมดจะทําด้วยผ้าสีขาว สีเขียว 

สีเหลือง สีส้ม สีแดงเลือดหม ูการตกแตง่จะนําลายดอกดงักล่าวมาเย็บติดกบัส่วนตา่งๆ ของเสือผ้า
และของใช้ นอกจากนีก็จะใช้เส้นด้ายสีแดงเลือดหมู สีขาว ปักเดินเป็นเส้นลาย เรียกว่า “ขอกุด” 
ตกแต่งเป็นบางจุด การแต่งกายของไทยทรงดํา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การแต่งกายในชีวิตประจําวนั 
และการแตง่กายในพิธีกรรม  

  3.3.1 ชุดแต่งกายในพธีิกรรม ดงันี 
   3.3.1.1 เสือก้อม ผ้าทอย้อมคราม ตดัเย็บด้วยมือ ฝีเข็มละเอียดจนสามารถ

สวมได้ทงัสองด้าน ลกัษณะเป็นเสือคอกลมผ่าหน้า แขนกระบอกเข้ารูป ติดกระดมุเงิน 13-19 เม็ด ถ้า
ฐานะดีจะตดิ 2 แถว กระดมุทําด้วยเงิน ตีด้วยฝีเข็มเป็นยอดแหลมมีลายกลีบบวัติดห่วง เสือก้อมใช้คู่
กับผ้าซิน เป็นชุดลําลองหรือชุดประจําของผู้หญิงไทยทรงดํา ใช้สวมไปทุกแห่ง ถ้าไปวัดจะพาดผ้า
เปียวหรือผ้าสไบอีก 1 ผืน ถ้าไปตลาดจะสะพายกะเหล็บ (สานด้วยไม้ไผ่ละเอียด ใช้แทนกระเป๋าหรือ
ถ้าจะเข้าป่าก็จะสะพายย่าม) ใช้ผ้าเปียวโพกศีรษะแทนหมวก ปัจจุบนัไม่เป็นทีนิยมมากนกั ด้วย
ชมุชนไมไ่ด้ผลิตเสือนีแล้ว สว่นใหญ่นิยมใสเ่สือผ้าทีมีวางจําหนา่ยทวัไปในท้องตลาด  

   3.3.1.2 เสือฮี (เสือฮี แปลว่า เสือยาว) เป็นเสือคอกลม แขนทรงกระบอก
หลวมๆ มีลวด ลายประดบัคอเสือ แนวสาบคอเสือ เป็นเสือคลมุตวัยาวถึงหวัเข่า ใช้ในพิธีกรรม มีทงั
ของผู้ชายและผู้หญิง แตล่ะคนจะมีเสือฮีประจําตวั เสือฮีประดบัตกแต่งด้วยลวดลายตา่งๆ ทงัด้าน
นอกและด้านใน โดยเฉพาะด้านในมีลวดลายตกแตง่มากกวา่ด้านนอก นิยมใช้สีครามมากกว่าสีดํา 

ลวดลายเกิดจากการปักและการประดบัตกแต่ง  เช่น ลายดาวกระจาย ลายเบือแขน ลายบานแปด 
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ลายขอกดุ ปักสลบัสีด้วยไหมสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ด้านข้างตวัเสือผ่าขนึมาถึงเอว ใช้สวม
ในพิธีแตง่งาน พิธีเสนเฮือน งานศพ และตาย ญาตพีิน้องจะสวมใสเ่สือฮีให้กบัคนตาย 

 เสือฮีชายจะมีลําตวัยาว แขนยาว คอกลม ผ่าหน้า กระดมุป้ายไปติดทางซ้าย
ของลําตวั ตกแตง่ลวดลายตรงรักแร้และตะเข็บด้านข้างลําตวัอย่างสวยงาม  ด้วยลายดอกจนัหรือ
ลายดอกแปดและด้านข้างของเสือฮีจะปักด้วยขอกดุ  (คล้ายหนวดตําลึง) ชายเสือตกแตง่ด้วยดอก
จนั ดอกมะลิหรือดอกแปดก็ได้ ส่วนเสือฮีหญิงจะสวมหวั  คอวี ติดกุ๊ นรอบคอสีแดง ติดกระดมุคอ  
1 เม็ด ตวัยาว แขนทรงกระบอก ยาวข้อศอก เหนือสะดือจะเว้าเข้าประมาณ 1.5 นิว มีแถบผ้าสีดําเงา
เป็นสาบเสือจากคอลงมาถึงชายเสือเรียกว่า “ลัวเสือ” ชายเสือตกแต่งด้วยลายดอกแปดเป็นเส้น
เฉียง เมือสวมเสือฮีจะคาดเข็มขดัเงินทบัผ้าซินลายแตงโม ลวดลายของเสือฮีจะใช้สีแดงเลือดหม ู 
สีส้ม สีขาว มีการตกแตง่ลวดลายทีใต้รักแร้ด้วยด้ายสีตา่งๆ ติดกระจกชินเล็กๆ เป็นลวดลายสวยงาม 
ลวดลายทีตกแตง่เรียกว่า “ขอกุด” เสือฮีของผู้หญิงจะใช้ได้ทงั 2 ด้าน ด้านนอกสําหรับงานมงคลตก 
แตง่ไว้เพียงเล็กน้อย ส่วนด้านในทีใช้สําหรับงานอวมงคล ใช้คลมุโลงศพเวลาทีเสียชีวิต  จะมีลวด 
ลายทีสวยงามกวา่ด้านนอก เสือฮีของผู้ชายจะใช้ได้เพียงด้านเดียว 

  เสือฮี มี 3 ชนิด ตามลกัษณะผ้าทีใช้ในการทําคือ ผ้าฝ้ายลาวหรือผ้าทีทอเอง 
เป็นฝ้ายทีผลิตเอง ราคาตวัละ 2,000 บาท ผ้าฝ้ายประดิษฐ์หรือฝ้ายทีซือจากโรงงานมาทอเอง  ราคา
ตวัละ 1,500 บาท และผ้าฝ้ายโกยหรือผ้าสําเร็จรูปทีซือจากโรงงาน ราคาตวัละ 350 บาท เสือฮีมีความ 

สําคญัมากเพราะเป็นเสือทีต้องใสใ่นพิธีกรรม ลกูหลานไทยทรงดําต้องมีเสือฮีคนละ 1 ตวั ในวยัหนุ่ม
สาวจะสวมใสเ่พือไปเลน่ลกูชว่ง สว่นลกูเขย ลกูสะใภ้จะใช้ในพิธีเสนเรือน เอาผีขนึเรือน งานศพ พิธี
แตง่งาน ทีสําคญัทีสดุคือ วนัตายจะต้องใส่เสือฮีของตวัเองไปด้วย เพราะเชือว่าถ้าใส่เสือฮีจะได้ไปพบ
พอ่แม ่พีน้อง บรรพบรุุษทีตายไปแล้วจะจํากนัได้ว่าเป็นเผ่าพนัธุ์เดียวกนั ถ้าไม่ใส่เสือฮีเชือว่าจะไม่ได้
พบกัน คนตายจะต้องใส่เสือฮีด้านทีมีลวดลายสวย งามออก และยงัมีเสือฮี 2-3 ตวั ทีกลบัด้าน เอา
ด้านในออกสําหรับคลมุโลงศพ  

   3.3.1.3 เสือต๊ก เสือใส่เวลามีคนตาย แสดงการไว้ทุกข์ เป็นญาติใกล้ชิด
ผู้ตาย เป็นเสือทีใช้ผ้าทงัผืนตดัแหวกตรงคอและตรงแขน ตวัยาวคลุมสะโพก ตดัแบบเดียวกันทงั
เสือผู้หญิงและเสือผู้ชาย คล้ายกบัเสือไว้ทกุข์ของคนจีน  

  3.3.1.4 ส้วงฮี กางเกงทีมีขาเรียวแนบลําตวั ด้านบนตอ่เป็นเป้าเฉลียงพอดีตวั
หรือตอ่เป้า คล้ายกางเกงขาก๊วย เป้าจะหยอ่น เพือสะดวกในการเคลือนไหว สวมใส่ในพิธีกรรมหรือไป
เทียว นอกจากนี มีกางเกงขาสนั เรียกวา่ “ส้วงขาเต้น” หรือ “ส้วงก้อม” ใสทํ่างานหรือใสอ่ยูบ้่าน  
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รูปที 15 การแตง่กายในพิธีกรรมของผู้หญิงไทยทรงดํา 
 

   3.3.2 ชุดแต่งกายในชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวนัของไทยทรงดํา แตเ่ดิมชดุอยู่
บ้านสําหรับผู้ชายจะเป็นกางเกงขายาวถึงเข่าสีดํา คาดผ้าขาวม้า ไม่สวมเสือ ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าซิน
ลายแตงโม มีผ้าเปียวหรือผ้าฮ่างนมคาดทบัหน้าอก ปัจจบุนัการแตง่กายในชีวิตประจําวนัจะเป็นไป
ตามยคุสมยั ตามแฟชนัใหม ่การแตง่กายแบบดงัเดมิสว่นใหญ่จะพบเห็นในหมู่ผู้สงูอายุ เสือผ้าทีใช้
แตง่กายในชีวิตประจําวนัโดยทวัไปแบบเดมิ เชน่    

   3.3.2.1 ส้วงฮี เป็นกางเกงแบบเดียวกนักบัมีใช้ในพิธีกรรม 

   3.3.2.2 เสือห่งเห่ง หรือเรียกเสือฮงเฮง เป็นเสือสําหรับผู้หญิง คอตงัติดคอ
แบบเสือก้อม แต่ลําคอปล่อยหลวมๆ ชายเสือด้านข้างแหวกชายไว้ประมาณ 1 ฝ่ามือ เพือไม่ให้คบั
สะโพก ตดิกระดมุประมาณ 5 เม็ด ใสทํ่างาน จะตดิกระเป๋าหรือไมต่ดิก็ได้ สีดําหรือสีคราม   
      3.3.2.3 เสือน่อยหรือเสือห้อย เป็นเสือสําหรับผู้หญิง  สมัยก่อนไม่มีเสือ
ชนัใน ใส่เสือน้อยเป็นเสือชนัใน เป็นเสือคอกลม เรียกว่า “คอไข่” “คอวี” ตดัพอดีตวั ติดกระดุม
ด้านซ้ายข้างลํา ตวั เสือน้อยใช้สําหรับอยู่บ้าน หากไปทํางานทีไม่เป็นพิธีการมากก็ใช้ผ้าสไบห่มทบั  

หรือใช้เสือก้อมพบัพาดไว้ทีไหล่ก็ได้  
      3.3.2.4 ส้วงก้อม เป็นกางเกงสําหรับผู้หญิง สมัยก่อนใช้เป็นกางเกงชนัใน 
เรียกว่า “ส่วงซ้อน” หากหญิงใดมีประจําเดือนจะพบัผกูโยงไว้กบัสายรอบเอว เรียกว่า “ผกูเตียว” ผ้า
ซบัประจําเดือน เป็นผ้าฝ้ายสีดํา และซึมซบัได้ดี ทําความสะอาดง่าย แช่นํา เลือดประจําเดือนที
เปือนจะละลายออก  
    3.3.2.5 เสือไท เป็นเสือสําหรับผู้ชาย คอตงั ติดคอ แขนยาว ชายเสือจะมีผ้า
แทรก 3 ชิน เพือให้ชายเสือย้อย ติดกระดมุเต็มรูป คือ 27 เม็ด เรียกว่า 3 ซุ้ม รองลงมาติดกระดมุ 23 
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เม็ด และติดกระดมุ 21 เม็ด ใครติดกระดมุถีเท่าใดถือว่าเป็นคนดี เรียบร้อย มีระเบียบ วินยัในชีวิต 
เวลาใสม่กัมีภรรยาหรือพี ป้า น้า อามาชว่ยตดิกระดมุ  

  ปัจจบุนั การแต่งกายในชีวิตประจําวัน ของไทยทรงดําบ้านเกาะแรตเหมือน
คนไทยทัวไป แต่เดิมชุดอยู่บ้านสําหรับผู้ ชายจะเป็นกางเกงขายาว  สีดํา ยาวประมาณเข่า คาด
ผ้าขาวม้า ไมส่วมเสือ สว่นผู้หญิงนุ่งผ้าซินลายแตงโม คาดผ้าเปียวหรือผ้าฮ่างนมทบัหน้าอก สําหรับ
กิจกรรมทีต้องเดินทางไปร่วมงานพิธีกรรม ทงัในพิธีมงคลและอวมงคล จะแตง่กายด้วยเสือผ้าสีดํา 
ส่วนใหญ่ผู้ ชายใช้ผ้าขาวม้าพาดไหล่ ผู้หญิงใส่เสือก้อม มีผ้าเปียวพาดไหล่ แสดงความเคารพต่อ
สถานที ซึงเป็นความเชือของไทยทรงดํา เช่น พิธีเสนเฮือน ผู้หญิงใส่เสือก้อม นุ่งผ้าซินลายแตงโม 

ลูกสะใภ้ หลานสะใภ้ นําเสือฮีมาคาดอกเหมือนชุดกิโมโนของญีปุ่ น แต่กลับเอาด้านทีมีลวด ลาย
สวยออกมา นุ่งซินลายแตงโม สําหรับลูกเขยหลานเขยจะเอาแขนเสือฮีมาผูกคอไว้ งานศพ แต่ง
กายเหมือนพิธีเสนเฮือน เพียงแตนํ่าเสือฮีสวมใส่เลย สําหรับลูกเขย ลูกสะใภ้ ผู้ ทีเป็นลกูชายจะใส่
เสือไว้ทกุข์คือ เสือต๊ก โพกผ้าขาว ประเพณีสงกรานต์ หนุ่มสาวสวมเสือฮี ผ้าสไบสีคล้องคอ ผู้หญิง
นุง่ผ้าซินลายแตงโม หรือผ้าซินลาวออกมาเล่นลกูช่วง (อินกอน) และโยนลกูช่วง (ต๊อดกอน) เป็นการ
เลือกคู่ของหนุ่มสาวไทยทรงดําสมยัโบราณ ปัจจบุนัเล่นตามประเพณี ระหว่างการเล่นลกูช่วง  มี
หมอขบักลอนหรือขับสายแปงมาขบัตลอดเวลา ต่อจากนนัจึงฟ้อนแคนหรือแซ  ผู้ ชายสวมเสือไต 

ส้วงฮี ส้วงก้อม กระเป๋าคาดเอว ผู้หญิงสวมเสือก้อมและฮางผ้าเปียว นุ่งซินลายแตงโมออกมาฟ้อน
แคนตามประเพณี สว่นเครืองประดบันิยมเครืองเงิน เช่น กระดมุเงิน ไม้ขดัเกล้าเงิน กําไลข้อเท้าเงิน 
(เป๊าะแกง) กําไลข้อมือเงิน (เป๊าะแขน) ตา่งห ูสายสงัวาล (พานหล๊า) เป็นต้น และการแต่งกายไปวัด 

เพือไปทําบญุ ตกับาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ผู้ชายจะใส่เสือสีขาวสวมส้วงฮี ส่วนผู้หญิงจะใส่เสือสีขาว
นุง่ผ้าซินลายแตงโม สว่นผู้ ถือศีลใสช่ดุสีขาวตามประเพณีของชาวพทุธ  

   ผ้าซินทอมือ ทีเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มคือ ผ้าซินลายแตงโม มีลักษณะที
รวมเอาความหมายและแบบแผนชีวิตมาไว้ในลวดลายของผ้า ผ้าซินหนึงผืน มีลายผ้าซิน 3 ลาย แต่
ละลายใช้เส้นด้ายต่างกัน คือ ลายแรก มีเส้นด้ายอยู่ 2 เส้นเรียงติดกัน หมายถึง ความสัมพนัธ์
ระหว่างไทยกบัลาวเป็นพีน้องกนั ลายทีสอง มีเส้นเดียวเป็นเส้นเล็ก หมายถึง ความเดียวดาย ลายที
สาม มีลกัษณะเป็นเส้นหนา 2 เส้นห่างกนั หมายถึง ไทยกบัลาวแยกจากกัน โดยเส้นหนาทกุเส้นจะมี
เส้นเล็กประกอบข้าง เส้นเล็กจะมีเส้นด้าย 2 เส้น เส้นหนาคูต่ิดกนั จะมีเส้นด้าย 15 เส้น และเส้นหนา
คูห่่างกนั มีเส้นด้ายอยู่ถึง 20 เส้น ซงึผ้าแตล่ะผืนจะมีลายทางประมาณ 7 ชดุ 

   ลักษณะผ้าซิน พืนสีดําหรือคราม สลบัลายทางลงด้วยสีฟ้าอ่อนหรือสีขาว 

เป็นผ้านุ่งทรงกระบอก มีผ้า 3 ชินประกอบกัน คือ ชินบนเป็นผ้าทอ ด้วยฝ้ายสีดําล้วนทงัผืน มีความ
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สงูประมาณ 25 เซนติเมตร ชินกลางเรียกว่า ตวัซิน เป็นผ้าลายพืนสีดํา มีลายขาวพุ่งลงสงูประมาณ 
65 เซนตเิมตร และชินล่างเรียกว่า ตีนซิน สงูประมาณ 3.6 เซนติเมตร ใต้ถนุเรือนจะมีกีทอผ้า การทอ
ผ้าจะใช้กีพุ่งด้วยมือทีละเส้นจนด้ายฝ้ายเต็ม 

    ผ้าซนิ ไทยทรงดํามีอยู ่4 ชนิด คือ 
   1) ซินลองหรือซินหลอบ เป็นซินทีใช้ไหมเป็นเส้นยืน ใช้สีดําเป็นพืนแล้วต่อ

ด้วยตีนซิน ประกอบด้วยผ้าสามชินคือ ผ้าทอสองผืนใหญ่ 2 ชิน และเย็บต่อตีนซิน เป็น 3 ชิน ใช้นุ่ง
เป็นผืนอยูด้่านใน สตรีหม้ายหรือคนชราใช้แตง่กาย 

  2) ซินตาหมี หรือซินไหมหมี เป็นซินทีสวยงาม วิธีการทอต้องมดัเส้นไหม
แล้วย้อมด้วยสีธรรมชาต ิเชน่ สีเขียว สีแดงเลือดหม ูสีขาว สีคราม สีเหลือง (หมากสกุ) หากทอลายสีใด
มาก หวัซินจะใช้สีนนัตอ่หวั ทีพบจะมีหวัซินสีเหลืองแดง สําหรับตีนซินคงใช้สีนําเงินเข้มและสีขาว
สลบัเหมือนกนั 

   3) ซินตีนจก มีลกัษณะเหมือนตีนจกไทยพวน ไม่นิยมทําจกทงัผืนจะสลบั
กับทอลายมดัหมี ลายผ้าเหมือนกับชาวลาวทางอีสานของไทย สีทีใช้เหมือนซินตาหมี ต่างกันทีมี
การจกสลบัการทอตาหมี สลบักบัพืนสีดํา ทางขาวเป็นเส้นคูสี่ขาวหนาประมาณ 1-1.50 เซนติเมตร ห่าง
ประมาณ 4-5 เซนตเิมตร จะมีเส้นสีขาวหนา 1-1.50 เซนตเิมตร เส้นนีมองไกลจะมองไม่เห็น จะเห็น
ลายคูห่า่งกนัเป็นระยะๆ สลบักนัเรียกลายสีขาวติดกนัว่า “ตาก”ู ตาห่างกนัเรียกว่า “ตากีบ” เส้นเล็ก
ทอด้ายขาว 2 เส้นตดิกนัเรียกวา่ “ตายอ่ย” 

  4) ตีนซิน ใช้ต่อด้านริมล่างของผืนผ้าซิน กีทีใช้ทอตีนซินจะเป็นกีชนิดพิเศษ 
มีขนาดเล็ก นงัทอกบัพืน นงับนตงักีเพือทอตีนซิน ใช้กีเดียวกบัทอขอบทีนอน ขอบถงุย่ามหรือขอบ
เสือฮี หากจะทอโดยไม่เย็บดอกจะทอด้วยไหมสีเหลือง สีเขียว สีแดง สําหรับทอตีนซินใช้สีคราม
หรือสีนําเงินสลบัขาว กว้างประมาณ 2-2.50 นิว 

   วิธีการทอผ้า หญิงไทยทรงดํานิยมทอผ้าด้วยเครืองทอแบบกีพุ่ง  เริมจาก
นําด้ายแตล่ะไจมาใส่ในหลาและกงเพือหมนุพนัเข้าหลอดด้าย ก่อนจะนําไปขนึราวและรําด้ายสลบั 

กัน ก่อนจะเดินด้ายเหมือนขนัตอนการทอผ้าทัวไป จากนนันําเส้นด้ายมาร้อยเข้าฟืมโดยรังส่วน
ปลายของด้ายยืนอ้อมกีผ่านตะกอขึนไปทีรูแปรงจนทะลุถึงโครงกี ส่วนปลายอีกด้านทีผ่านเข้าฟืม
แล้วม้วนไว้กบักําปัน เวลาทอผ้าจะสอดด้ายพุ่งขวางด้วยมือและตบฟืมเข้าหาตวัไปเรือยๆ ตามลาย 
แตล่ะลายจะมีทงัขนาดเล็กและใหญ่สลบักนัไป มีด้ายสีฟ้าหรือสีขาวสลบัเป็นช่วงๆ  เป็นลายแตงโม 
ผู้ทอสว่นมากจะเป็นวยักลางคน บางคนทอผ้าโดยไม่มองกี หรือทอผ้าเพลินจนเกินระยะ ห่างของลาย
ไมเ่ทา่กนัตามสว่น ต้องรือกลบัไปเริมต้นใหม่ 
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รูปที 16 การทอผ้าของผู้หญิงไทยทรงดํา 
 

    วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้าซิน ด้ายฝ้าย ปัจจบุนัหาซือด้ายฝ้ายได้
ง่ายในตลาด มีจําหน่ายเป็นพบัๆ ละ 800 บาท ผู้ทอต้องนําผ้ามาย้อมด้วยตนเองหรือจ้างย้อม คิดเป็น
ปอยๆ ละ 250 บาท ส่วนอปุกรณ์ประกอบด้วย จงเผียนหรือทีปันด้าย ซึงมีหลากบักงเป็นอปุกรณ์หลกั 
หลอดด้าย ไทยทรงดําใช้ไม้ซางหรือไม้รวกขนาดเล็กมาตดัเป็นท่อนๆ และทีขาดไม่ได้คือ กีทอผ้า มี
สว่นประกอบอืนๆ รวมกนัคือ โครงกี แปรง เขาฟืม กําปันตียนั และกระสวย เป็นต้น 

   จะเห็นได้ว่าการทอผ้า เป็นความเชียวชาญด้านหนึงของชาวไทยทรงดําที
สืบต่อ มาแต่โบราณ แต่เดิมชาวไทยทรงดําปลกูฝ้าย เก็บฝ้าย เข็นฝ้ายทําเป็นด้ายไว้ทอผ้าในครัว 
เรือน เรือนทกุหลงัต้องมีพืนทีทอผ้า ตอ่มาได้เลิกไปเมือบริบทแวดล้อมเปลียนไป เช่น ไม่มีทีปลกูฝ้าย 

ไม่มีเวลาเพียงพอในการทําด้าย  รวมถึงการทอผ้า  ประกอบกับมีเสือผ้าและด้ายจากโรงงานที
สามารถซือหามาใช้ได้สะดวกสบายมากกว่า และรวดเร็วกว่า ทําให้คนนิยมนําฝ้ายจากโรงงานมา
ทอผ้าแทนฝ้ายจากไร่นา  
   นอกจากผ้าซินแล้ว ยงันิยมทอผ้าเย็บหมอนไว้ใช้ในครัวเรือนด้วย  โดยใช้ที
ผลิตจากโรงงาน สีสนัสดใส สีไมต่ก นิยมใช้สีแดง สีเขียว สีขาว สีเหลือง เมือทอเป็นผ้าแล้วนําผ้ามา
ตดัเป็นรูปสีเหลียมจตัรัุส แล้วนําผ้าสีตา่งๆ มาเย็บสลบัสี เป็นลวดลายตา่งๆ เช่น ลายดอกจนั ลาย
ดอกมะลิ ลายดอกมะแล้ว (หรือลายดอกทีทําไม่รู้จักเสร็จซึงสามารถทําได้เรือยๆ) ดอกมะโห๊ง 
(มะละกอ) ลายดอกมะเต๊า เป็นต้น สําหรับทําหมอนใช้ในครัวเรือน นอกจากนี ยงัมีการทอผ้าเย็บ
กระเป๋าคาดแอว เชน่ กระเป๋าฝัก สําหรับใสส่ิงของด้วย 
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  อนึง เทคนิคการตดัเย็บเสือผ้าสิงของไว้ใช้ เช่น มุ้ง ทีนอน นิยมทําด้วยผ้าสีดํา 
ย้อมด้วยนําต้นฮ่อมเป็นสีพืน ใช้สีอืนตกแตง่ตามขอบ ตะเข็บ คอ แขนเสือ เป็นลวดลายสือความเป็น
ตวัตนของผลงาน เช่น ลายดอกแปด ลายดอกจนั ลายดอกมะลิ ลายขาวดอกบวั ฯลฯ ลายทงั หมดจะ
ทําด้วยผ้าสีขาว สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดงเลือดหม ูในการตกแตง่จะนําลายดอกดงักล่าวมาเย็บติด
กับส่วนต่างๆ ของเสือผ้าของใช้ จากนนัจะใช้เส้นด้ายสีแดงเลือดหมู สีขาวปักเดินเป็นเส้นลาย 
เรียกวา่ “ขอกดุ” ตกแตง่เป็นบางจดุ ทําให้ได้สีสนัลวดลายสวยงามขนึ  

  นอกจากนี ยงัมี ผ้าเปียว เป็นผ้าสีดํา ขนาดกว้างประมาณ 45 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 200 เซนติเมตร ผ้าเปียวต้องทอฟีมขนาดเล็ก เรียกว่า “ฟีมเจ็ด” หญิงสาวมกัฝึกหดัทอผ้า
เปียวเพือเป็นผ้าไหว้แม่สามี ชายผ้าเรียกว่า “สอยฝักแค” เป็นการปักเย็บทีมีลกัษณะเฉพาะ มกัใช้
ด้าย 4 สี คือ สีเหลือง (ส้ม) สีเขียว สีแดง และสีขาว ทําขดเป็นดอกเรียกว่า “ขอกดุลายหวาย” ชายละ 2 

ดอก ผ้าเปียวพืนฐาน เรียกวา่ “เปียวเบาะ” มี 4 ชนิด คือ 

   - เปียวเบาะหรือเปียวดอก ชายละ 2 ดอกหรือ 3 ดอก ดอกหนึงเรียก “หยมุ” 
บางคนเรียก “หนุม่” ทําเป็นขดวงกลมและมีไหมปักเป็นสีเหลียมอยูต่รงกลางสลบัสีไหม 

    - เปียวดอกผกัแวน่ ใช้เย็บดอกเป็นรอบสีเหลียมตอ่กนัยาวเกือบตลอดผืน มกั
มีปยุห้อยตรงริมชายผ้า มกัใช้ 2 สี คือ สีขาวและสีแดงเลือดหม ู 

    - เปียวขาปัว ชายผ้าทีเป็นสีเหลียมปักตรงมุมผ้า เป็นมมุสามเหลียมออกไป
ทงัสองชายผ้า    

    - ผ้าเปียวสายรุ้ง ทําดอกแบบเปียวดอก เป็นสายตรงๆ หลายสาย โดยปักรูป
สาม เหลียมแบบหวัลกูศรชีตามทางเดียวกนั คือ ชีขนึด้านบนของชายผ้าเป็นริวๆ เรียกวา่ “สายรุ้ง” 

    ผ้าเปียว ส่วนใหญ่คนเฒ่าคนแก่จะห่มเปียวอยู่กับบ้านหรือไปวดั โดยห่ม
เฉียงพาดบา่ แม้แตต่อนเสียชีวิตก็ต้องมีเปียวดําห่ม มีคติว่า “จะได้ใช้ผ้าเปียวไปเก็บมะม่วงทีป่าหิม
พานต์” ทําให้ผ้าเปียวลายสวยๆ ถกูเผาไปกบัคนตาย เหลือทีบ้านไม่มาก เพราะคา่นิยมทีว่า “ตายแล้ว
จะต้องไปเฝ้าแถน ได้พบญาตทีิตายไปก่อนต้องแตง่กายให้ดี” การแตง่กายดีจะไมใ่ช้ในชีวิตประจําวนั 

   การแต่งทรงผม นอกจากการแต่งกายแล้ว  ไทยทรงดํายังมีอัตลักษณ์
เกียวกับทรงผม ทีมีรูปแบบในการแต่งตงัแต่เด็กจนกระทังสงูอาย  ุโดยแต่ละช่วงอายุจะบอกถึง
สถานภาพของผู้หญิงไทยทรงดําได้เป็นอยา่งดี เชน่ 

    ก. เอือมไหล่ สําหรับเด็กสาวอาย ุ13-14 ปี หลงัจากโกนผมก็จะปล่อยผมเคลีย 
บา่ เคลียไหลต่ามธรรมชาต ิ 
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    ข. ทรงสบัปลิน สําหรับเด็กสาวอายุ 14-15 ปี ผมเริมยาวพอทีจะตลบปลินขนึ
ติดท้ายทอย ทําให้เห็นส่วนท้ายทอย เป็นทรงผมทรงแรกทีเริมเป็นสาว เด็กวยันีเริมทีจะเรียนรู้การมี
คู่ครองด้วยการอินกอน ลงขวง ในการอินกอนเด็กวยันีมกัถูกใช้โยนลูกช่วง เพือจะได้ไม่เขินอายคน
แปลกหน้า 

     ค. ทรงช่อดอกแคหรือหางนกกระแล คือ ผมทียาวเกินจะพบัตรงท้ายทอยแล้ว
รวบเป็นจกุไว้ตรงกลางศีรษะ ปลอ่ยให้ปลายผมยาวลงมาตามธรรมชาติเป็นพวงลดหลนัลงมาถึงท้าย
ทอย หญิงสาวจะไว้ผมทรงนีช่วงระยะสนัๆ ไม่เกิน 6 เดือน หากยาวพอทีจะจุกทบได้ก็จะรวบผมให้
เข้าที ไมป่ลอ่ยผมให้บานเรียกวา่ “แซวแซว” หมายถึง บานๆ สะบดัๆ 

    ง. ทรงจกุตุ๊บ สําหรับเด็กสาวอาย ุ15-16 ปี เป็นทรงที 2 ทีรวบผมขนึกลาง
ศีรษะ มดัเป็นจกุแล้วทบปลายลงมาด้านหลงั “ต๊บ” หมายถึง หกัลง งอลงหรือทบลง 
    จ. ทรงขอดกระต๊อก สําหรับเด็กสาวอายุ 16-17 ปี จะรวบปมกลางศีรษะ
แล้วใช้ผมรวบผกูไว้ แล้วดงึปลายผมออกมาด้านขวามือ แล้วเสียบไม้ขดัเกล้า  ทําด้วยโลหะเงินขด 
เป็นรูปตวัย ูยาวประมาณ 5-6 นวิฟตุ 

    ฉ. ทรงขอดซอยหรือปันเกล้าซอย สําหรับเด็กสาวอาย ุ17-18 ปี การเกล้าผม
เริมยุ่งยาก การหวีผมต้องยืนถ่างขาเล็กน้อย ค้อมศีรษะลงแล้วหวีจากท้ายทอยขึนมากลางศีรษะ
แล้วจบัเฟือ (พยุง) ลกัษณะทีงดงามของสาวน้อยคือ ท่าสาวน้อยเฟือผม เมือรวบผมมาอยู่ในกํามือ
ได้แล้วบิดผมด้วยมือขวา เฟือด้วยมือซ้าย จะสงัเกตได้จากปลายผมทรงนีว่าเป็นทรงสาวน้อยวยั
ก่อนจะเข้าสู่วยัแต่งงาน 

    ช. ทรงปันเกล้าตว่ง เมือเด็กสาวอายเุต็ม 20 ปี  สามารถแตง่งานออกเรือนได้ 
หากใครแตง่งานก่อนอาย ุ20 ปี จะถกูสงัคมตําหนิ เพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบของสงัคม ผมทรง
นีเกล้าแบบผมทรงปันเกล้าซอย แต่การบิดมวยจะขยกัปลายผมโดยเอาชายผมกลบัมาอยู่หลงัก้อนผม
บนศีรษะ ปลายจะบานคล้ายโบว์หกูระตา่ย ผมตอ่ผมจะมดักนัเอง แตต้่องมีไม้ขดัเกล้าเสียบไว้ 
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รูปที 17 การเกล้าผมทรงปันเกล้าตว่ง  
 

   ซ. ทรงปันเกล้าต๊ก เกล้าแบบเดียวกับปันเกล้าต่วง แต่ให้ตกลงมาทางท้าย
ทอย ไม่ให้ตงัอยู่กลางศีรษะ เฉพาะผู้หญิงทีไว้ทกุข์ให้สามีในระยะเวลาหนึง ปัจจบุนัไม่ได้ไว้ทุกข์ก็
มกัเกล้าผมทรงนี ผู้ ทีเกล้าผมเชน่นีมกัจะมีอายปุระมาณ 50 ปีขนึไป  
    ญ. ทรงปันเกล้าจ้อนหรือทรงแมม่า่ย เกล้าทรงเดียวกบัปันเกล้าตว่ง แตไ่มมี่ตว่ง
คือ ผมทีโค้งอยู่ปลายไม้ขดัเกล้า ด้านซ้ายจะขาดหายไปหรือด้วนเข้ามาจึงเรียกว่า “จ้อน” หมายถึง 

หดเข้ามา 

    ฎ.  ทรงไว้ทุกข์ คือ ปล่อยผมและมดัรวบตรงท้ายทอยด้วยมดัเส้นด้ายสีขาว 
เมือขอน (ศพ) ยงัไม่ได้เผา ศพยงัอยู่ทีบ้านหรือวดั เมือเผาศพเสร็จแล้วจะเกล้าผมทรงปันเกล้าต๊ก 
เมือหมดระยะเวลาไว้ทกุข์ต้องหาวนัมงคล และให้ผู้หญิงไทยทรงดําทีเป็นคนดี เป็นทีเคารพนบัถือ  

ยกยอ่งมาทําพิธีเกล้าผมทรงปันเกล้าตว่ง และจะต้องทําผมทรงนีตลอดไปจนตาย 

 
 3.4 วัฒนธรรมการดูแลและรักษาสุขภาพ  
  แต่เดิมการดูแลรักษาสุขภาพโดยทัวไป ชาวไทยทรงดําเมือเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ส่วน
ใหญ่จะรักษาด้วยยาสมนุไพรหรือยาหม้อ ซึงหมอรักษาพืนบ้านจะตรวจไข้แล้วนําใบสงัยาไปสงัยาที
ร้านขายยาแผนโบราณ โดยทีตลาดเกาะแรต มีร้านขายยาเจ๊กโกก ปัจจุบนัคือ ร้านขายยายายเฮีย 

ยงัขายยาแผนโบราณ บางรายทีมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เริม ฟกชํา เจ็บขาหรือปวดขา ปัจจบุนัยงั
มีหมอทีใช้คาถาอาคม ปัดเป่า คือ นางเสงียม เพชรโอ นางสัว เพชรยวน นางสนิท ทองดอนแป้น นาง
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สนวน เพชรซัด เป็นต้น ส่วนหมอคาถาอาคม รักษาโดยการเป่านํามัน รักษาผู้ ทีรถล้ม รถควํา 

กระดกูหกั เดนิไมไ่ด้ ทําให้เดนิได้ มีผู้มารักษาจํานวนมากในปัจจบุนัคือ หมอบญุ เพชรเนียน 

 การแปงขวญั เสนตวั เสนเต็ง และเสนแก้เคราะห์ ถือเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
อีกลกัษณะหนึง ชาวไทยทรงดําถือว่าทกุคนมีขวญัประจําตวั ไม่ว่าเด็กหรือผู้ ใหญ่ เมือเจ็บไข้ได้ป่วย 
เมือหายดีจะทําพิธีแปงขวญั หรือเรียกขวญัให้มาอยู่กบัเนือกบัตวั ถ้าเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 10 ขวบ 

จะแปงขวญัด้วยไข่ไก่ต้ม 1 ฟองกบัข้าวสวย 1 ถ้วย โดยมีหมอแปงขวญัเป็นผู้ ทําพิธี และผู้ ทีมีอาย ุ

11-19 ปี จะแปงขวญัด้วยไก่ 1 ตวั ข้าวต้ม กล้วย อ้อย ขนมจนัอบั เผือก มนั และขนมตา่งๆ และยงั
มีเหล้า หมากพล ูนําของดงักลา่วใส่ในปานขวญั (ภาชนะสานด้วยไม้ไผ่) ส่วนผู้ ทีมีอายุ 20 ปีขนึไปจะ
แปงขวญัด้วยหวัหมแูละสว่นประกอบตา่งๆ ก็จะเหมือนกบัผู้ ทีแปงขวญัด้วยไก่ 

 พธีิเสนตัวหรือเสนเรียกขวญัผู้สงูอาย ุเป็นพิธีเสนเพือให้ผู้ ทีกําลงัเจ็บป่วยให้หาย
จากการเจ็บป่วย เป็นการเสนเพือให้ผีแถนหรือเทวดา ช่วยทํานายว่า ขวัญผู้ ป่วยนนัไปตกอยู่ทีแห่ง
หน ตําบลใด (ชาวไทยทรงดําเชือว่าผู้ เจ็บป่วยนนัเพราะขวญัหนีออกจากตวั) แล้วทําพิธีเสนเพือ
เรียกขวญัให้กลบัสูต่วั  

 

 
 

รูปที 18 การเสียงทายของแมม่ดในพิธีเสนตวั 

 
 พธีิเสนเตง็ เป็นพิธีเสนเรียกขวญัอยา่งหนงึ โดยรู้ว่าผีเรือนของตนถกูแถน จบัเอาไป

ขงัไว้ จึงเป็นเหตใุห้คนในบ้านเกิดการเจ็บป่วยขนึ การทีไทยทรงดํารู้ว่าผีเรือนถกูแถนจบัไปเพราะไป
ถามหมอเยือง (หมอด)ู ปัจจบุนัคือ นางแอน่ เพชรเยียน เป็นผู้บอกให้ทราบวา่จะต้องทําพิธีเสนเตง็ 



 

 

166 

 พิธีเสนแก้เคราะห์ เป็นพิธีเรียกขวญัอย่างธรรมดา เพราะเชือว่าทีมีเคราะห์เป็น
เพราะผีอืนทําให้ได้รับเคราะห์หรือโชคร้าย  จึงต้องทําพิธีเสนบนบานให้พ้นเคราะห์ พ้นทุกข์โศก 
และเรียกขวญัให้กลบัสูต่วั 

 พิธีเสนกินปาง (เสนตงับงั) เป็นพิธีเซ่นไหว้ผีปู่ ย่า หรือผีบรรพบุรุษทีมีวิชาอาคม 

และเป็นหมอรักษาโรคภยัไข้เจ็บ เรียกว่า หมอมนต์ ซึงลกูหลานจะเชิญขนึหิง พิธีเสนกินปางจะเริม
ตอนบา่ย หลงัจากเสร็จพิธีเสนเรือน หมอเสนจะเข้าพิธีเสนกินปาง โดยมีหมอปีใหญ่ 1 คน หมอปีเล็ก 

1 คน และหมอเก็บข้าวหรือหมอเสียงทายว่าหมอมนต์สมใจ  พอใจหรือเปล่าทีลูกหลานทําพิธีเซ่น
ไหว้ในวนันี ถ้าพอใจก็เชิญหมอมนต์มาเข้าร่างหมอเสนกินปาง เรียกว่า หมอเมือง หมอจะสวมเสือฮี 
มีหมวก ผ้าคาดเอว และผ้าสไบเฉียงทงั 2 ข้าง จากนนัชาวไทยทรงดํา 5 คน จะถือไม้ไผ่คนละลํา และ
ชาวไทยทรงดํา อีกคนหนึงจะนงัตีถาดทีครอบบนฝาโอ่งขนาดเล็ก เพือตีเป็นจงัหวะ ส่วนผู้ ถือไม้ไผ่
จะกระทุ้งไม้ไผล่งพืนเป็นจงัหวะ หมอเมืองจะนําเดินรอบเสาทีเตรียมไว้ โดยผู้ สืบผีจะถือร่มให้หมอ
เมือง และผู้ ทีเป็นญาติพีน้องจะมาร่วมกนัประมาณ 3 ครังๆ ละ 3 รอบ หรือตาม แตห่มอมนต์จะพอใจ 
บางครังอาจเรียกวา่ เต้นกินรํากินก็ได้ เพราะในระหวา่งการรําไปนนัจะกินไปด้วย จากนนัหมอเมือง
จะผูกแขนให้กับเจ้าของบ้านและลูกหลาน ผู้หญิงจะผูกแขนซ้าย ผู้ชายผูกแขนขวา เสร็จพิธีจะมี
การเลียงอาหารเย็น เรียกวา่ แลงหมอ เป็นอนัเสร็จพิธี 

 

 
 

รูปที 19 การเป่าปีประกอบพิธีเสนกินปาง 
 

 ปัจจุบนั การดแูลรักษาสุขภาพตามความเชือ และการดแูลโดยหายามารักษาตาม
กําลงัความรู้ความสามารถของคนในชุมชนยงัคงมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่เปลียนแปลงไปใช้บริการการ
ดแูลรักษาสขุภาพตามแผนปัจจุบนัเป็นหลกั ส่วนวิธีการแบบพืนบ้านหรือตามภูมิปัญญาพืนบ้าน 
เป็นวิธีการเสริมขวญั เสริมพลงั ตามแบบแผนความเชือทีสืบตอ่กนัมา  
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 3.5 วัฒนธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี และพธีิกรรม  
  สมยัโบราณทีอยูเ่มืองแถง ประเทศเวียดนาม ไทยทรงดําไม่ได้นบัถือศาสนาพทุธ แต่
นบัถือแถนหรือเทวดาและผีบรรพบุรุษ และอญัเชิญไว้ห้องหนึงบนเรือน เรียกว่า กะล่อหอง มีการ
เซ่นไหว้เป็นประจํา เรียกว่า เสนป๊าดตง และทุก 2-3 ปี เรียกว่า เสนเรือน สําหรับผีผู้ น้อย เรียกว่า 

หลอ่เฮือน สําหรับผีผู้ ต๊าว ชาวไทยทรงดําปฏิบตัเิป็นประจํา สมําเสมอ จนอพยพมาอยู่ประเทศไทยก็
ยงัปฏิบตัอิยู ่ชาวไทยทรงดําทีอพยพมาอยู่ประเทศไทยได้นบัถือศาสนาพทุธและปฏิบตัิตนตามหลกั
ความเชือในศาสนาพทุธเชน่เดียวกบัคนไทย คือ มีการทําบญุ ตกับาตร เข้าวดั ฟังเทศน์ ฟังธรรม และ
นําบตุรหลานมาอปุสมบทอยูเ่ป็นประจํา  

 ส่วนศาสนาพราหมณ์ เข้าสู่สงัคมไทยทรงดําพร้อมๆ กับศาสนาพุทธ กล่าวคือ เมือ
อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ยงัคงนบัถือแถนหรือเทวดาและผีบรรพบรุุษอยู่ แตไ่ด้ยอมรับนบัถือพทุธ
ศาสนาทีมีเรืองราวของศาสนาพราหณ์ด้วย กลา่วคือ นอกจากไปวดัตามแบบพทุธแล้ว ยงัมีการนบัถือ
พระภูมิและเจ้าที ตงัศาลไว้ประจําบ้านเรือน เพิมขึนจากศาลผีบรรพบุรุษเกือบทุกครอบครัวเหมือน
คนไทย และมีความเชือว่าเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์สามารถคุ้มครองสมาชิกในบ้านให้มีความสขุ 

ความเจริญ และความปลอดภยัจากภยัอนัตรายตา่งๆ ได้อีกแรงหนงึ  
 ความเชือเกียวกบัผี เป็นความเชือดงัเดมิของชาวไทยทรงดําทีนบัถือสืบทอดกนัมา

แตโ่บราณ เมือเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วยงัคงนบัถืออยู่อย่างเคร่งครัด  แม้จะรับเอาพทุธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ ผีทีสําคญัในความเชือของชาวไทยทรงดํา เป็นต้นวา่ 

 ผีแถน เป็นเทวดาอยู่บนฟ้า มีอํานาจเหนือมนุษย์ทังหลาย สามารถบันดาลให้
บงัเกิดความเป็นไปต่างๆ ได้ทังดี ไม่ดีต่อคนและสัตว์ ดังนัน ทุกคนต้องปฏิบตัิตนให้ถูกต้องตาม
ประเพณี เพือให้ผีแถนปกปักษ์รักษา ผีแถนมีหลายองค์ จําแนกออกตามบทบาทหน้าทีได้ ดงันี  

 1) แถนหลวง เป็นหวัหน้าแถนทงัปวงคอยดแูลความสงบสขุ 

 2) แถนปัวก่าลาวี ดแูลทกุข์สขุ 

 3) แถนชาด ผู้ กําหนดชะตาชีวิตมนษุย์ 

 4) แถนแนน (แตนแนน) เป็นผู้ กําหนดอายมุนษุย์ 

 5) แถนบนุ เป็นผู้บนัดาลความมนัคง 
 6) แถนเขอ่ เป็นแถนแหง่โรคภยัไข้เจ็บ 

 7) แถนเคาะ เป็นผู้บนัดาลให้เกิดเคราะห์ร้าย 

 8) แถนสิง (ซิง) แถนประจําตระกลูตา่งๆ 

 9) แถนสดั เป็นผู้ดแูลระเบียบวินยั-จบัคนผิดลงโทษ 
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 10) แถนนุง่ขาว เป็นผู้บนัดาลให้เกิดแสงสวา่ง 
 ผีบ้านผีเมือง (ปู่ เจือเสือบ้าน) ผีคุ้มครอง ดแูลบ้านเมืองให้ร่มเย็น และอดุมสมบรูณ์ 

บางแห่งต้องสร้างศาลประจําหมู่บ้าน ซึงบ้านเกาะแรตมีศาลตาปู่ หรือศาลปู่ อลูมุ  ทีชาวไทยทรงดํา
ทําพิธีเซน่ไหว้ทกุปี ในวนัที 14 เมษายน  

 ผีบรรพบุรษหรือผีเฮือน เมือพ่อแม่ ปู่ ย่าถึงแก่กรรมจะอญัเชิญให้อยู่ในกะล่อหอง 
หรือกวงเฮือน มีการเซน่ไหว้ในพิธีปาดตง พิธีเสนเฮือน 

 ผีป่า ผีขวง เป็นผีทีสิงสถิตย์ตามป่าเขาลําเนาไพร ถ้าหากมีคนทําให้ไม่พอใจก็
อาจทําให้เจ็บไข้ได้ แก้ไขโดยการขอขมา 

 ผีประจําสถานที ได้แก่ ผีบนัได (ขนัไหล) ผีแม่เตาไฟ ผีประต ูผีหน้าตา่ง (ปะตา่ง) 
เป็นต้น เวลาทําการเซ่นไหว้ผีเฮือน ต้องเซ่นผีทงั  4 แห่งด้วยเครืองเซ่น มีข้าวเหนียวกับผกัจุ๊บ เพือ
ไมใ่ห้เหตรุ้ายเกิดกบัสถานทีดงักลา่ว 

 ความเชือเกียวกับผีบรรพบุรุษ ไทยทรงดํานบัถือผีบรรพบรุุษหรือผีเรือน หรือผี
เฮือน ซึงเป็นผีของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ทีได้ล่วงลบัไปแล้ว โดยอญัเชิญผีเรือนขึนสู่บนบ้านให้อยู่ใน
ห้องกะลอ่หอง เป็นการแสดงความกตญั ตูอ่ผู้ มีพระคณุทีได้เลียงเรามาจนเตบิใหญ่ มีการเซ่นไหว้
เป็นประจํา เช่น พิธีป๊าดตง พิธีเสนเรือน โดยเชือว่าผีเรือนให้ทงัคณุและโทษ ถ้าลูกหลานหมนัทํา 

ป๊าดตงและเสนเรือนเมือครบกําหนดเวลา จะทําให้เราอยู่เย็นเป็นสขุ ทํามาค้าขนึเงินทองไหลมาเท
มา ดงัสภุาษิตไทยดําหรือกว๊ามเจียนลางทีว่า “อ่วยผีนอนแฮว แอ่วผีนอนเฮือน” หมายความว่า
ถ้าไม่เอาใจใส่ผีเรือนๆ จะลงโทษ ทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจตายได้ แต่ถ้าเอาใจใส่ผีเรือนๆ ก็จะ
คุ้มครอง   

 ความเชือเกียวกับขวัญ ชาวไทยทรงดําเชือว่าทกุคนทีเกิดมาจะมีขวญัประจําตวั
ทกุคน เมือเกิดมาจะมีการทําไต๊และหอยา หรือตวัแทนขวญัไว้ในกะล่อหอง เพือให้ผีเรือนคุ้ม ครอง 
ให้รอดพ้นจากภยัอนัตรายทงัปวง ไม่เจ็บไข้ สขุภาพร่างกายแข็งแรง เวลาทีไม่สบาย ถ้าหายดีแล้วจะ
มีพิธีแปงขวญัหรือเรียกขวญั ขวญัเป็นสิงทีสําคญัอยา่งหนงึของชาวไทยทรงดํา 

 ความเชือเกียวกับศาลเจ้าพ่อ เป็นศาลประจําหมู่บ้าน มีความศกัดิสิทธิ แตล่ะ
ศาลจะมีร่างทรงประจํา เมือประกอบพิธีเจ้าพ่อจะมาเข้าร่างทรงเพือรับการบวงสรวง อ้อนวอน บน
บานตา่งๆ สิงศกัดิสิทธิทีชาวไทยทรงดําในหมู่บ้านเกาะแรตนบัถือ เช่น ศาลตาปู่ หรือศาลพ่อปู่ อุม
ลมุ เป็นศาลประจําหมู่บ้าน ตงัอยู่ทีบ้านเกาะแรต ซอย 4 ของทกุวนัที 13-14 เมษายนของทกุปี จะมี
งานประจําปี ตอนเย็นวนัที 13 เมษายน จะมีการชมุนมุร่างทรงองค์แทน มีมหรสพ ตอนเช้าวนัที 14 

ชาวไทยทรงดําจะนําสํารับอาหารคาวหวานมาเซน่ไหว้ปู่ อมุลมุ เครืองเซน่ไหว้ มีขนมต้มแดง ต้มขาว 
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ข้าวเหนียวแดง กล้วยนําหว้า พวงมาลยั ดอกไม้ ธูป เทียน เหล้า ไก่ หวัหม ูมะพร้าวปอกเปลือก เป็นต้น 
โดยมีเจ้าจําเป็นผู้กล่าวนําการถวายเครืองเซ่นไหว้พ่อปู่ อุมลุม เจ้าจําคนปัจจุบนัคือ นายบุญ เพชร
เนียม นายเดียม เพชรแอน นายทิ เพชรแสวง และนายแจ้น เพชรแอน เป็นผู้ ทําหน้าทีเป็นตวัแทน
ชาวบ้านมอบเครืองเซน่ไหว้พอ่ปู่ อมุลมุ 

 

 
 

รูปที 20 ศาลประจําหมู่บ้านเกาะแรต 

 

   ประวตัิศาลตาปู่  เมือครังทีอพยพมาทีหมู่บ้านเกาะแรต ชุมชนได้สร้างศาลประจํา
หมู่ บ้าน เพือคุ้มครองภัยอันตรายไม่ให้เกิดกับไทยทรงดําในหมู่บ้าน ดงันนั  ปู่ ของสารวัตรย้อย 

เพชรตงิ ปู่ ลี เพชรก๋ง ปู่ สอง เพชรโอได้จดัตงัศาลขนึ มีทงัหมด 3 ศาลคือ  
 ศาลที 1 เป็นศาลทรงไทย ตงัอยู่ทางทิศเหนือ เป็นทีประทบัของพ่อปู่ อมุลมุหรือตา

ปู่  พอ่เวศสวุรรณ พอ่อินทร์ พอ่บญุน้อย พอ่อินทร์พรหม 
 ศาลที 2 เป็นศาลปนู ทีประทบัของพอ่พนั พ่อพวง พ่อนําฝน พ่อปู่ เสือ พ่อปู่ มนั เจ้า

พอ่สิงห์ทอง เจ้าแมส่ามสี พอ่มาลยัทอง  
 ศาลที 3 เป็นศาลไม้ ทีประทบัของแมน่างหอม และแมน่างทอง 
 สว่นศาลตาปู่ ปัจจบุนั ตงัอยูที่ซอย 4 มีการจดัการเซน่ไหว้ประจําทกุปี  
 เจ้าพ่ออุมลุมจะประทับร่างทรงคนในหมู่บ้านเกาะแรต เช่น นางเฮือง เพชรเยียน 

นางเก๊าะ เพชรนิตย์ และร่างทรงคนปัจจบุนัคือ นางเสงียม เพชรโอ และนายพาน เพชรเยียน 

 พิธีเสนฮับมด มดคือ หมอทําพิธี (ทีตายไปแล้ว) จะมาอาศยัอยู่ด้วย เรียกว่า มดมา
นงั ซงึผู้ รับเป็นแมม่ดต้องเป็นผู้หญิงเทา่นนั เพือให้ผีมดเก่ามอบตําแหนง่ให้กบัผีมดใหม่ เรียกว่า พิธี
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ครอบครูให้ตนเป็นแมม่ดทีศกัดสิิทธิตอ่ไป เป็นการเสนเพือให้มดคนเดิมมามอบความรู้เรืองพิธีการ
แก่มดคนใหม ่

 การป๊าดตง ไทยทรงดํานบัถือผีบรรพบรุุษอย่างเคร่งครัด  ผู้ น้อยและผู้ ต๊าวจะเซ่น
ไหว้อาหารให้ผีเรือน ผู้ น้อยจะเซน่ไหว้ทกุ 10 วนั และผู้ ต๊าวจะเซ่นไหว้ ทกุ 5 วนั เรียกว่า ปาดตง เครือง 
เซน่ไหว้มีสํารับอาหารคาวหวาน เหล้า หมากพล ูนํา เป็นต้น การปาดตงจะทํา 2 ครัง ครังแรกทําตอน
เช้า เรียกวา่ งายโต๊ง และตอนกลางวนั เรียกวา่ แลงโต๊ง เป็นวตัรปฏิบตัเิป็นประจํา 

  คซู่วง สิงลอ (2555) ได้เขียนว่า หน้าทีการป๊าดตงเป็นของสะใภ้  ตามสภุาษิตของ
ไทดํา คือ “คู่ผัวตัวเมีย” ว่า “ลุ๊หยิงเป็นลุ๊ ขาย ลุ๊ จ๊ายเป็นลุ๊ ซือ, หยิงเป็นเป๊าว์ (สะใภ้) เมือสู่เฮือน
ผวัจ๊ายเป็นผวักืสู่เฮือนเลียงปอ” ดงันนั เมือลูกสะใภ้ถูกแต่งมา (เป็นการแต่งออกมาจากตระกูลของ
ตวัเองเพือมาสืบตระกูลฝ่ายสามี) ลูกสะใภ้เป็นผู้ เตรียมสํารับกับข้าวทีจะทําป๊าดตง เมือถึงวนัป๊า
ดตง (เว็นโตง) ลกูสะใภ้ต้องนุ่งผ้าซินแตงโม ผ้าคาดนม เอาเสือฮีคาดทบัผ้าคาดนม เข้าไปล้างถ้วยก้อ
และบงันําโต๊ง หากมีสรุา (เหล้าหน่องก้อ) ก็จะหน่องก้อก่อนเลียงอาหาร จากนนัยกสํารับข้าวไปวางที
กะลอ่หอง วางเสร็จก็นงัยองๆ แล้วกลา่ว  

  พธีิเสนเรือน ชาวไทยทรงดํานบัถือผีบรรพบรุุษอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะพ่อแม่ ปู่  
ย่าทีเสียชีวิตไปแล้ว จะอญัเชิญขึนสู่บนเรือนให้อยู่ในกะล่อหอง ผู้ สืบผีจะจดรายชือผีเรือนลงใน
สมุด เรียกว่า ปับผีเฮือน ทุก 2-3 ปี จะมีการเซ่นไหว้บรรพบุรุษ เรียกว่า เสนเฮือน ข้างฝาในห้องผี
เรือนจะเจาะรูไว้สําหรับเซน่ผีเรือน พิธีนีจะทําในเดือน 4, 6, 8 และ 12 ตามปฏิทินของไทย ส่วนใหญ่
นิยมทําข้างขนึมากกวา่ข้างแรม เพราะจะได้ทํามาค้าขนึ ส่วนเดือน 9 ดือน 10 จะไม่ทําพิธีเสน โดย
เชือวา่ผีเรือนผู้ ต้าวไปเฝ้าเทวดา เรียกวา่ เฮือนต๊าวไปเฝ้าแถน  

 

 
 

รูปที 21 การเซน่อาหารให้ผีเรือนในพิธีเสนเรือน  
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 เครืองลางของขลัง ชาวไทยทรงดํานบัถือเครืองรางของขลงัตามแบบคนไทย ชอบ
แขวนพระเครือง ตะกดุผกูเอว สกัยนัต์ ฯลฯ เป็นความเชือของคนโบราณ ส่วนของขลงัทีชาวไทยทรง
ดํานําติดตวัไปเมือยามศกึสงคราม คือ ตีนผ้าซินของแม่หรือชายผ้าซิน ถ้าจะดีต้องเป็นผืนทีแม่ใช้
ตอนเราคลอด ถือวา่เป็นเครืองรางของขลงัทีดี 

 การสืบผี ชาวไทยทรงดําเชือว่า ผีเรือนมีความสําคญัมาก การสืบวงศ์สกุลจึงทํา
ด้วยการสืบผี โดยยึดเพศชายเป็นหลัก การสืบผีจะเกิดเมือพ่อแม่เสียชีวิตแล้ว  บางครอบครัวมี
ลูกผู้หญิงหมดทุกคน ดงันนั การสืบผีต้องเป็นลูกชายของลูกผู้หญิงคนใดคนหนึง  เป็นผู้ สืบผีต่อ 
เรียกวา่ “สืบผีตานาย” จะเป็นผู้ สืบสกลุหรือวงศ์ผีตอ่ไป ส่วนการสืบผีทีมีพ่อเป็นคนจีน แม่เป็นไทย
ทรงดํา ถ้าแมมี่พีน้องเป็นผู้หญิงทงัหมด พอ่เป็นคนจีน จะมีการไหว้เจ้าทีผีบรรพบรุุษ ฝ่ายแม่ต้องมี
การสืบผีเฮือน ต้องปลูกบ้านอีกหลงัเรียกว่า “เฮือนลําเฮือนผี” เพือเป็นทีอยู่และทีเซ่นไหว้ของผี
เฮือน เป็นการสืบเชือสายไม่ให้หมดไป จนกว่าจะมีลกูและให้ลูกชายคนหนึงสืบสกลุทางพ่อทีเป็น
คนจีน และทางแม่ทีเป็นไทยทรงดํา การสืบผีทางฝ่ายแม่เรียกว่า “การสืบผีตานาย” การสืบผีเฮือน
เป็นการรับเลียงผีบรรพบุรุษ ต้องมีการป๊าดตง การสืบเชือสายของไทยทรงดําจะสืบเชือสายตาม
สกลุเรียกวา่ “สิง” หรือแซเ่หมือนกบัคนจีน สิงของไทยทรงดําจะมี 8 สิง คือ สิงลอ สิงวี สิงเรือง สิงตอง 
สิงแลง สิงก่า สิงกวาง และสิงล ูส่วนสิงของไทยทรงดําทีเมืองแถง ประเทศเวียดนาม มี 9 สิง คือ สิงลอ 
สิงลอคํา สิงวี สิงลู ่สิงแลว่ สิงเลือง สิงก่า สิงทอง และสิงกวง 

 การผิดผี หากหญิงสาวคนใดหนีไปอยู่กับผู้ ชายโดยไม่แต่งงานตามประเพณี
เสียก่อน เรียกว่า  “ผิดผี” วิธีแก้การผิดผี โดยการจัดการแต่งงานแบบเงียบๆ  ขึนในเวลาคําหรือ
กลางวันก็ได้ ให้ฝ่ายชายนําขันหมากเข้ามาขอขมา ฝากตวัเป็นญาติ ในขบวนขนัหมากจะไม่มี
ดนตรีแห่แหน พิธีส่งตวัเจ้าสาวไม่มีของขวญั มีแต่เครืองเซ่นไหว้ผี เรือนตามประเพณี และร่วมรับ 
ประทานอาหารระหวา่งญาตทิงัสองฝ่าย   

 ประเพณีงานสงกรานต์ ไทยทรงดําถือว่าเดือนห้าเป็นวนัปีใหม่ ซึงไทยทรงดําจะ
หยุดทํางานต่าง เช่น สีข้าว ตําข้าว ทํานา เป็นต้น ไทยทรงดําจะสีข้าวและตําข้าวก่อนเข้าเดือนห้า 
เรียกว่า “เบือนว่างอยู่ล้า” เป็นเดือนสําหรับการพกัผ่อน เพราะทํางานหนกัมาตลอด ไทยทรงดําจะ
เลน่การ ละเลน่พืนบ้าน เชน่ ลกูชว่ง หรืออินกอน ฟ้อนแคน เป็นต้น 

 ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต จดังานสงกรานต์ขนึในวนัที 14 เมษายนของทกุปี ในช่วง
เช้าเวลา 07.00 น. จะมีพิธีไหว้ศาลประจําหมู่บ้านเรียกว่า “ศาลตาปู่” อยู่ทีซอย 4 ไทยทรงดําจะนํา
เครือง เซ่นไหว้และเครืองบชูา เช่น ขนมต้ม ขนมถ้วยฟู ขนมข้าวเหนียวแดง มีมะพร้าวทีปอกเปลือก 
กล้วยนําหว้า เหล้า หมากพล ูธูป เทียน พวงมาลยั ผ้าสี เป็นต้น มาทําพิธีไหว้ศาลประจําหมู่บ้าน ไทย
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ทรงดําเรียกวา่ “วันเลียงตาปู่” โดยมีเจ้าจํา 4 คน สวมเสือฮี (เจ้าจําหมายถึง ตวัแทนของไทยทรงดํา
ทีถวายเครืองเซ่นไหว้และเครืองบูชาให้ตาปู่ อุมลุม  คือ พ่อเวศสุวรรณ พ่ออินทร์ พ่อบุญน้อย พ่อ
อินทร์พรหม พอ่พนั พอ่พวง พ่อนําฝน พ่อปู่ เสือ ปู่ มนั เจ้าพ่อสิงห์ทอง เจ้าแม่สามสี พ่อมาลยัทอง แม่
นางหอม แม่นางทอง  เป็นต้น  ซึงเป็น “ปู่ เจือเสือบ้าน” หมายถึง สิงศักดิสิทธิทีคุ้มครองหมู่บ้าน 
จากนนัเป็นการตีคลี (ตีมะพร้าวทีปอกเปลือกแล้ว) โดยทีเจ้าจําทงั 4 คน จะเป็นผู้ โยนลกูมะพร้าว ผู้ ทีตี
มะพร้าวเรียกว่า “หมอมวย” ตอนตีคลีจะมีดนตรีประกอบตีคลีด้วยเพือความสนุกสนาน และเวลา 

16.00 น. นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพทุธมนต์เย็น ตอ่จากนนัเวลาประมาณ 17.00 น. หนุ่มสาวไทยทรง
ดําจะแต่งกายด้วยเสือผ้าสีดําผู้ชายจะสวมเสือฮี และส้วงฮี (กางเกงขายาว) ผ้าสีคล้องคอ อีกชุดจะ
สวมเสือก้อมหรือเสือไต และส้วงก้อม (กางเกงขาสนั) คาดเอวด้วยกระเป๋าฝักทีตกแตง่สวยงาม ส่วน
ผู้หญิงจะสวมเสือฮีและนุ่งผ้าซินตาหมีหรือผ้านุ่งลายแตงโม เรียกว่า ผ้าซินลาว หนุ่มสาวจะเล่นลกู
ชว่ง เรียกวา่ “อินกอน” แบง่ชายหญิงออก เป็น 2 ฝ่าย โดยจะโยนลกูช่วง เรียกว่า “ต๊อดมะกอนหรือต๊
อดกอน” โยนกนัไปมา ตา่งฝ่ายต้องรับลกูช่วงให้ได้ เวลา 19.00 น. จะฟ้อนแคนหรือรําแคน ผู้ เป่าแคน
คือ ตาช่วง พรมมัด จะเป่าเพลง “สุดสะแนน” ปัจจุบนัเสียชีวิตแล้ว มีผู้ สืบทอดคือ นายยุทธ ถิน
วงศ์ม่อม และนายเบิร์ด เพชรม่อม และมีหมอแคนอีกคนคือ นายเจน สระทองยอด จะเป่าเพลงแบบ
ไทยทรงดําเพชรบรีุ เช่น เพลงแดนเดิน (แกนญาง) เพลงสดุสะแนน (แกนแล่น) เพลงแคนเวียง เป็นต้น 
และช่วง เวลาเล่นลกูช่วงจะมีหมอขบัมาขบักลอน เช่น กว๊ามต๊อดกอน กว๊ามขบักินเหล้า กว๊ามขบั
บ้านเมือง เป็นต้น สนกุกนัถึงเทียงคืน รุ่งเช้าวนัที 15 เมษายน เวลา 07.00 น. นิมนต์พระมาทีหมู่บ้าน 

เพีอร่วม กนัทําบญุตกับาตรเพืออทุิศสว่นบญุให้กบับรรพบรุุษทีล่วงลบัไปแล้ว จากนนัรดนํากระดกู
ปู่ ยา่ ตายาย และรดนําขอพรผู้ เฒา่ผู้แก่เพือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว 

  นอกจากนี ยังมีวัฒนธรรมชุมชนในลักษณะอืนๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะ
อยา่งยิงภมูิปัญญาพืนบ้านของชาวไทยทรงดํา ทีใช้ในการปรับตวัเพือการอยู่ร่วมกนัทางสงัคม รวมทงั
ภูมิปัญญาในการจดัการความรู้ในแต่ละด้าน ทงัส่วนทีเป็นความรู้ในคนและความรู้ทีชดัแจ้ง เพือ
ประโยชน์ในการเข้าถึงเป้าหมายตามความต้องการและความจําเป็นของชีวิต  สิงต่างๆ เหล่านีได้ 
เกิดขนึและดํารงอยูใ่นชมุชนตามบริบทตา่งๆ ทีเข้ามาเป็นเงือนไข ปัจจยั  
 

4. ลักษณะทุนวัฒนธรรม 
 ลกัษณะวฒันธรรมของชุมชน ทงั 5 กลุ่ม ดงักล่าวข้างต้น เป็นบ่อเกิดหรือทีมาของทุน
วฒันธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต และเมือนําแนวคิดทุนวฒันธรรมที ปิแยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre 

Bourdieu, 1930-2002) ได้นิยามไว้ว่า “ทุนวฒันธรรม หมายถึง คณุค่าทีบุคคลได้รับจากกระบวนการ
หล่อหลอมทางสงัคมให้กลายเป็นคณุสมบตัิติดตวั ทีเอือให้บุคคลสามารถนําไปเพิมพนูมลูคา่ของตน
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ได้ ทงันีมกัเป็นคณุคา่ ทีหลอมละลายอยู่ในตวัตนบคุคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ 

รสนิยม กิริยา มารยาท นอกจากนี ยงัหมายรวมถึงทรัพย์สินทีมีคณุค่าอย่างใดอย่างหนึงทีไม่ใช่ใน
เชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมีมลูค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ หนงัสือ เอกสารรับรองวิชาการ 
เป็นต้น” มาพิจารณาลักษณะวฒันธรรมชุมชนดงักล่าว สามารถนํามาจําแนกทุนวัฒนธรรมชุมชน
ไทยทรงดําดงักลา่วออกเป็น 3 กลุม่ (ชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 80) ดงัตอ่ไปนี  

1. ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกาย (Embodied Form)  
2. ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุ(Objectified Form)  
3. ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา (Institutionalized State)  

การศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมทงั 3 กลุ่ม จากวฒันธรรมชมุชนทงั 5 กลุ่มทีนําเสนอไว้
ข้างต้น ตามแนวคิดบร์ูดิเยอ ดงักล่าวนี ได้พิจารณาไปตามลกัษณะพฒันาการหรือเปลียนแปลงของ
ชมุชน 4 ชว่งเวลา คือ สมยัปู่ ยา่ตายายหรือสมยับกุเบิกตงัถินฐาน สมยัพ่อแม่ สมยัผู้สงูอายุ (อายเุกิน 
60 ปีขนึไป) และสมยัลกูหลานในปัจจบุนั โดยนําแนวคิดทีกล่าวไว้ในบทที 2 มาใช้เป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ เป็นต้น ความคิดของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz, 1926: 2006) ทีอคิน รพีพัฒน์ 
(2551: 73) ได้นํามาขยายให้เห็นว่า มนุษย์เป็นสตัว์คล้ายแมงมุมทีชอบห้อยตวัอยู่กับสายใยของ
ความหมายทีถกัทอขนึและถือวา่สายใยเหลา่นนั คือ ทนุวฒันธรรม ดงันนั การวิเคราะห์ทนุวฒันธรรม
จึงไม่ใช่การวิเคราะห์กฎเกณฑ์ แบบวิทยาศาสตร์กายภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเสาะหา
ความหมายและการตีความเพือค้นหาคณุค่าทีเป็นทุนของวฒันธรรมนนัๆ  ด้วย” โดยในการศึกษา
ครังนี จึงได้นําหลกัการ แนวคิด นิยาม องค์ประกอบดงักล่าวข้างต้น มาสร้างกรอบแนวคิดการศกึษา
ลกัษณะทุนวฒันธรรมของชุมชน กลุ่มต่างๆ จากวฒันธรรมชุมชนไทยทรงดําในพืนทีศึกษาทีได้นํา 

เสนอไว้ ดงัตอ่ไปนี 
 

หมายเหต ุ: สร้างและปรับปรุงตารางวิเคราะห์ ตามแนวคิดทนุวฒันธรรมของปิแยร์ บร์ูดิเยอ และแบง่
ตามประเภทของวฒันธรรม โดยแบง่ตามชว่งระยะเวลาทีเกิดขนึในชมุชน  
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ตารางที 5 แสดงกรอบแนวคดิทีใช้วิเคราะห์ค้นหาทนุวฒันธรรมประเภทตา่งๆ 
 

 

           กลุ่มวัฒนธรรม 
 
 
 

  ลักษณะทุน 
  วัฒนธรรม 

 

วัฒนธรรม 
การอยู่
อาศัย 
และวิถี
ชีวิต 

 

วัฒนธรรม 
การทาํมา  
หากิน 

 

 

วัฒนธรรม 
การแต่ง
กายและ

การประดับ
ตกแต่ง 

 

วัฒนธรรม 
การดูแล
รักษา
สุขภาพ 

 

 

วฒันธรรม
ศาสนา และ 
ความเชอื 
ประเพณี 
พิธีกรรม 

 

1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ 
 ในกาย (Embodied Form) 

คณุคา่และหรือมลูคา่ของภมูิปัญญา เช่น ความคิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ 
คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถ ความเฉลยีวฉลาด ในวฒันธรรมประเภท (กลุม่) 
ตา่งๆ ในสมยัปู่ ยา่ตายาย สมยัพอ่แม ่สมยัผู้สงูอาย ุ  
และสมยัลกูหลานปัจจบุนั 
 

2. ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูป 
ของวัตถุ (Objectified Form) 

คณุคา่และหรือมลูคา่ของวฒันธรรมทีปรากฏเป็นรูป เสยีง กลิน รสและสมัผสั
ลกัษณะตา่งๆ ในวฒันธรรมประเภท (กลุม่) ตา่งๆ ในสมยัปู่ ยา่ตายาย  
สมยัพอ่แม ่สมยัผู้สงูอาย ุและสมยัลกูหลานปัจจบุนั 
 

3. ทุนวัฒนธรรมทอีาศัย 
การสถาปนา  
(Institutionalized Form) 

 

คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม เช่น แบบแผนการผลติ การบริโภค การแจกจ่าย การแลกเปลยีน
ผลผลติ แบบแผนการปกครอง การอบรมสงัสอน ระบบครอบครัว เครือญาติ 
ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี พิธีกรรม เป็นต้น ในวฒันธรรมประเภท (กลุม่) 
ตา่งๆ ในสมยัปู่ ยา่ตายาย สมยัพอ่แม ่สมยัผู้สงูอาย ุและสมยัลกูหลาน
ปัจจบุนั 
 

 
 ผลการนํากรอบแนวคดิดงักลา่วข้างต้นมาศกึษาค้นหาลกัษณะทนุวฒันธรรมจากวฒัน 
ธรรมกลุม่ตา่งๆ ของชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษา ได้ลกัษณะทนุวฒันธรรม ดงันี 
 
 4.1 ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย  
   ตามกรอบแนวคิดดงักล่าวข้างต้น หมายถึง คณุคา่และหรือมูลคา่ของภูมิปัญญา 

เชน่ ความคดิ/ วิธีคดิ ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ทศันคต ิความสามารถ ความเฉลียวฉลาดในวฒันธรรม
กลุ่มตา่งๆ คือ วฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต วฒันธรรมการทํามาหากิน วฒันธรรมการแตง่กาย
และการประดบัตกแตง่ วฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพ  และวฒันธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี 
และพิธีกรรมในสมยัปู่ ยา่ตายาย สมยัพอ่แม ่สมยัผู้สงูอาย ุและสมยัลกูหลานปัจจบุนั ดงันี 
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 4.1.1 ด้านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต จากการศกึษาพบว่า ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝัง
อยูใ่นกายหรือภมูิปัญญาด้านการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต สมัยปู่ย่าตายาย มีลกัษณะการใช้วฒันธรรม
กลุ่มนี เพือเข้าถึงคณุค่าตามความจําเป็นและหรือความต้องการของบุคคล สงัคม และชุมชนโดย 
ตรง ส่วนมูลคา่นันจะเข้าถึงหรือไม่ก็ได้ ถือว่าไม่ใช่สิงสําคญั ผลการสร้างบ้านเรือนทีอยู่อาศยัหนึง
หลงัอาจจะไมใ่ช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองลงทนุแตอ่ยา่งใด หากวฒันธรรมการอยู่อาศยัทีนํามาใช้สามารถ
เข้าถึงคณุค่าในการป้องกันแดด ลม ฝน แมลงสัตว์กัดต่อย และเป็นทีปฏิบตัิบูชาในกะล่อหองได้ ก็
พอเพียงแล้ว ดงันนั ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาทีนํามาใช้ จึงเน้นภูมิปัญญา
ทีสามารถนําวสัดอุปุกรณ์ทีมีอยู่ตามธรรมชาติในท้องถินมาใช้สร้างคณุคา่ความพอเพียงในการอยู่
อาศยัและวิถีชีวิตเป็นสําคญั ไมมี่ความคดิในการจ้างงาน ไมมี่ความรู้ในการซือขาย มีแตค่วามคิดใน
การชว่ยเหลือเกือกลูระหวา่งเครือญาตแิละเพือนบ้าน ดงัคําบอกเลา่วา่  

 “ปู่ ย่าตายายใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติของดิน นํา ลม ฟ้า อากาศ สร้างเรือนด้วยวสัดุ
ธรรมชาติทีหาไดใ้นทอ้งถิน ช่วยเหลือกนัและกนัในการสร้างทีอยู่อาศยั ไม่ต้องจ้างแรงงาน ใช้ชีวิตไป
ตามภูมิปัญญาทีมีอยู่ เพือเดินทางกลบัถินเดิมทีจากมา” (พระประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, 
สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 
  ลกัษณะคณุคา่ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตทีสําคญัอีกประการ คือ ภูมิปัญญาใน
การตงับ้านเรือนอยู่อาศยัเป็นกลุ่มบ้านตามระบบเครือญาติหรือระบบผี สามารถสร้างคณุคา่ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินทงัจากโจรผู้ ร้ายและจากธรรมชาติอืนๆ ได้ ไม่ต้องใช้มลูคา่เงินทองจ้าง
ใครมาปกป้องดแูล เพราะอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม เมือออกไปทํางานในไร่นา หรือจากบ้านไปธุระในทีถิน
ไกล ต้องค้างคืน สมาชิกในครัวเรือนไม่ต้องหวาดกลวั ไม่ต้องอยู่ตามลําพงั เพราะมีพีน้อง เครือญาติ 

อยูใ่นบริเวณใกล้เคียง มีปัญหาใดๆ สามารถตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือได้ หรือพีน้องสามารถให้
ความชว่ยเหลือได้ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
  ความปลอดภัยของสงัคมและชุมชน ผ่านการช่วยเหลือเกือกูลให้เกิดความปลอด 
ภัยในวิถีชีวิต ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นมูลค่าเงินทอง เช่น เมือเด็กเกิด มีกลุ่มญาติมาเฝ้าให้ความ
ช่วยเหลือ ทําหน้าที เพือให้แม่และเด็กปลอดภัย เมือเด็กเกิดมาแล้ว ญาติจะช่วยกันเลียงด ูคอย
ดแูลเป็นหเูป็นตา ไมใ่ห้เกิดอนัตราย แม้พ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรืออกไปทํางานในไร่นา ก็สามารถฝากลกู
ให้ญาติๆ เลียงดูได้ ในยามเติบโตจะจัดงานตามประเพณีกลุ่มญาติจะเป็นกําลังหลักให้การ
ช่วยเหลือ ยามแก่ชราลูกหลานช่วยกนัดแูลความปลอดภยัให้ จนถึงยามเจ็บไข้ไม่สบาย กลุ่มญาติ
จะเป็นกําลงัในการจดัการสิงตา่งๆ เพือให้เกิดความสําเร็จให้ดีทีสดุ ในส่วนของทรัพย์สินก็เช่นเดียว 
กนั การตงับ้านเรือนอยู่อาศยัเป็นกลุ่มบ้านจะช่วยป้องกันโจรผู้ ร้ายไม่ให้มาขโมยทรัพย์สินได้ ส่วน
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ปัญหาการทะเลาะภายในชุมชน ไม่ค่อยเกิดขึน หากเกิดขึนจะมีผู้ อาวุโสไกล่เกลียให้คืนดีกันตาม
ความเหมาะสม ทนุความคดิดงักลา่วสร้างชมุชนอยูร่่วมกนัได้เป็นสขุสงบสืบมา 
  ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมการอยู่อาศัยส่วนทีเกียวกับการใช้ประโยชน์พืนทีบ้าน 
เรือนทีกําหนดแบ่งพืนทีบ้านเรือนออกเป็นชนับนและชนัล่าง มีชานเรือนทงัด้านหน้าและด้านหลงั มี
บนัไดขนึบ้านด้านหน้าและด้านหลงั พืนทีชนับนไม่นิยมกนัฝาแบง่ห้อง แต่จะแบง่เป็นพืนทีโดยการใช้
ประโยชน์ เป็นพืนทีศกัดิสิทธิสําหรับเป็นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษ ทีเรียกว่า “กะล่อหอง” พืนทีนอนของ
พ่อแม่ และกันพืนมุมหนึงทีเป็นห้องนอนของลูกสาว และมีพืนทีนอนของลูกชาย ส่วนหนึงเป็นห้อง 
ครัว และอีกส่วนหนึงพืนทีรับแขก บนเพดานเรือนปไูม้ไว้บนขือ ทําเป็นพืนทีวาง “ขมกุ” เก็บข้าวของ
เครืองใช้สําคญัๆ ส่วนชนัล่างแบ่งเป็นพืนทีทอผ้า ตําข้าว เก็บเครืองมือเครืองใช้ เลียงสตัว์ ชานด้าน 
หน้าเป็นทีพกัก่อนก้าวขึนเรือน และใช้วางสิงของสมัภาระตา่งๆ ด้วย ชานด้านหลงัเป็นทีเก็บวางตาก
สิงของตา่งๆ รวมทงัเป็นทีนงัพกัผ่อน พดูคยุกบัญาติและเพือนบ้าน และหากเป็นบ้านของผู้ นําชมุชน 
นิยมใช้พืนทีนีพิจารณาคดีความต่างๆ ทีลูกบ้านมาขอให้เป็นธุระจดัการ ในทํานองเดียวกัน ระบบ
แบบแผน การสร้างทีอยู่อาศยัเป็นกลุ่มญาติหรือกลุ่มผีเดียวกันขนึในพืนทีใกล้เคียงกนั ทําให้เกิด
เป็นกลุม่บ้านเรือน พืนทีภายในกลุ่มกําหนดให้มีพืนทีสาธารณะทีทกุคนมาทํากิจกรรมร่วมกนั เช่น 
ลานกลางบ้าน เป็นสถานทีจดังานประเพณีหรือลานทีอนญุาตให้คนหนุ่มสาวได้ทํากิจกรรมสนทนา
ปราศรัย แลกเปลียนทศันะกันและกัน เปิดโอกาสให้เกิดความรู้จกัสนิทสนม และนําไปสู่ความรัก 

และตกลงแตง่งานกนัของหนุม่สาว สว่นในระดบัหมู่บ้าน ระบบการใช้ประโยชน์พืนทีได้กําหนดให้มี
พืนทีสาธารณะในลักษณะต่างๆ ลานกิจกรรมของหมู่บ้าน ศาลเจ้าพ่อ ศาลเจ้าแม่ ลานจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เล่นลกูโยน ป่าแห่ว เป็นต้น ภูมิปัญญาในวฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตใน
เรืองนีคือ บ่อเกิดและทีมาของคณุคา่ทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความอบอุ่น และความเข้มแข็ง
ของสงัคมและชุมชน พืนทีวฒันธรรมดงักล่าวนี จึงเป็นพืนทีเสริมสร้างความรัก ความสามคัคี และ
แสดงความเข้มแข็งของชมุชนในวิถีชีวิตของคนทกุเพศทกุวยั ทงัสว่นครอบครัวและชมุชน 

 ลกัษณะพฒันาการหรือการเปลียนแปลงของทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย 
หรือทนุภูมิปัญญาทีเกียวกับการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต ในสมัยพ่อแม่ ยงัคงเน้นการเข้าถึงคณุค่าใน
ลกัษณะเดมิคือ ความพอเพียงในการอยู่อาศยั การช่วยเหลือเกือกลูให้เกิดความปลอดภยัในวิถีชีวิต 
และคณุคา่ทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความอบอุ่นและความเข้มแข็งของสงัคมและชมุชน ดงัจะ
เห็นได้ว่า การตงับ้านเรือนอยู่อาศยัยงัคงตามแบบแผนเดิม  เครือญาติยงัช่วยเป็นหเูป็นตาช่วยกัน
ดแูลความปลอดภยัตามแบบแผนทีเคยปฏิบตัิมา การสร้างบ้านเรือนขึนใหม ่ยงัอยู่ในพืนทีกลุ่มบ้าน
ทีมีระบบเครือญาติหรือกลุ่มผีบรรพบุรุษเดียวกันบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุนภูมิปัญญาบางประการ
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เปลียนแปลงจากคุณค่ามาสู่มูลค่าเกิดมากขึน เมือทุนภูมิปัญญาใหม่ทีมากับกระแสทุนนิยมจาก
สงัคมอืน ซงึเน้นการใช้มลูคา่เป็นเงินทอง เริมเข้ามาสร้างความพอเพียง ความสะดวก สบายในการอยู่
อาศยัและวิถีชีวิตในชุมชน ทําให้ชาวบ้านเริมคิดสร้างบ้านอยู่อาศยันอกกลุ่มบ้านเดิม  เริมสร้างรัว
ป้องกนัโจรผู้ ร้ายแทนการใช้ญาติพีน้อง เริมคิดสะสมเงินทองเพือสร้างบ้านทีสวยงาม ใหญ่โต มนัคง 

อาศยัอยู่ได้อย่างความสะดวกสบายมากขนึ ประกอบกบัช่วงเวลานี วสัดกุารสร้างบ้านเรือนแบบเดิม
หาได้ยาก ขาดช่างทีมีฝีมือในการสร้าง ต้องอาศยัวัสดุทีซือหาได้จากตลาด เป็นการตอกยําให้เห็น
ความสําคญัของทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายในเชิงมูลค่ามากขึน เริมคิดถึงค่าตอบแทนในการ
สร้างทีอยูอ่าศยัควบคูไ่ปกบัคณุคา่ทีอยูใ่นรูปของบญุคณุมากขนึ ดงัคํากลา่วของผู้บอกข้อมลูทีวา่  

“สมยัพ่อแม่เราเริมซือสงักะสีมามุงหลงัคาแทนไพรหญ้า บ้านเรือนทีสร้างใหม่ส่วน
ใหญ่เป็นแบบไทยกลาง ดา้นวิถีชีวิต เช่น การแต่งงาน มีพิธีการแบบไทย มีสินสอดทองหมนั มาปะ 
ปนแลว้” (พระประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555)  

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนสมยันียงัคงให้ความสําคญักับ
คณุคา่มากกวา่มลูคา่เหมือนในชว่งเวลาทีผา่นมา    

ลกัษณะการเปลียนแปลงเกิดขนึเป็นไปอย่างตอ่เนืองจนถึงสมัยผู้สูงอายุสืบมาจน 
กระทงัสมัยคนปัจจุบัน ตามกระแสการเปลียนแปลงของวฒันธรรมสมยัใหมที่เข้าสู่ชมุชนอย่างตอ่ 
เนือง ทําให้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายหรือทนุภูมิปัญญาทีเคยให้คณุคา่โดยตรงแก่คนในชมุชน
เปลียนมาให้ความสําคญัตอ่มลูคา่ทีเป็นเงินทองมากขนึ ความคิด ความรู้ ความเชือ ความเห็นทีว่าถ้า
มีเงินทองมากสามารถใช้เงินทองเข้าถึงคณุคา่ด้านตา่งๆ ในการอยู่อาศยัได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 
ถึงคณุค่าด้านอืนๆ ด้วย เช่น เกียรติยศ ศกัดิศรี ชือเสียงทางสงัคมทีเชือมโยงกับอํานาจบารมีด้าน
อืนๆ ได้ด้วย  

นอกจากนี วัฒนธรรมการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ทีเข้าสู่ชุมชน ยังได้
เปลียน แปลงทุนภูมิปัญญาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแบบเดิมทีอาศยัคณุคา่ความ
เป็นญาตพีิน้องเพือนบ้านและกลุม่ชาตพินัธุ์เดียวกนั ชว่ยกนัปกป้องรักษา มาใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทอง
มาสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขนึ เช่น ใช้เงินทองสร้างบ้านเรือนทีมีกําแพง แข็ง 
แรงมนัคงป้องกนัโจรผู้ ร้าย ต้องมีคนอยู่ประจําบ้านเรือนแทนการฝากบ้านเรือนไว้กบัคนอืนๆ มีการ
สร้างประตเูข้าออกบริเวณบ้านด้านใดหนึงด้านหนึง  คําคืนมีการปิดประตรัูวบริเวณบ้าน เพราะทุน
ภูมิปัญญาสมัยใหม่ได้ให้ความคิด ความรู้ ความเชือว่ามูลค่าทีเป็นเงินทองสามารถสร้างความ
ปลอดในชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็นเหตใุห้คณุคา่ทีเป็นคณุธรรม  จริยธรรม ทีเกิดจากวฒันธรรมด้าน



 
178 

ตา่งๆ ต้องมีอนัเปลียนแปลงไปจนกระทงัปัจจุบนัทีคนในชุมชนต้องใช้เงินจ้างทนายความเพือต่อสู้
คดีตามข้อกฎ หมายบ้านเมือง 

 โดยสรุป ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต
ของชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต มีลกัษณะปรับตวัไปตามกระแสโลกาภิวตัน์เช่นเดียวกับสงัคม
รอบข้าง ซงึมีความเสียงสงูตอ่การสญูเสียคณุคา่เชิงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ ในเรืองนี ดงัจะเห็น
ได้ว่า ปัจจุบนัเรือนไทยทรงดําแบบเดิมไม่มีแล้ว  ชาวไทยทรงดําบางกลุ่มจึงร่วมกันสร้างเรือนไทย
ทรงดําสาธิตขนึไว้สืออตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุให้ปรากฏชดัเจน เช่น เฮือนไทยทรงดําบ้านดอนยอ 

บ้านไผห่ชู้าง โดยปรับเปลียนหลงัคาเป็นมงุกระเบืองแทนไพรหญ้านยัว่าเพือความคงทน ให้ผู้สนใจได้
ศกึษาเชน่เดียวกบังานพิธีกรรมตา่งๆ ในวิถีชีวิต เชน่ งานแตง่ งานขนึบ้านใหม่ งานศพ งานเลียงฉลอง 

รวมถึงงานเทศกาลตา่งๆ มีการนําทนุภูมิปัญญาสมยัใหม่เข้ามาใช้เป็นเหตใุห้การจดังานในชมุชน
เน้นการเข้าถึงมลูคา่ทีเป็นเงินทอง มากกว่าการสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม ศีลธรรม ตามแบบแผน 
ภูมิปัญญาเดิม แม้แตง่านศพจะจดัพิธีกรรมแบบเดิมได้  ต้องรอให้ประกอบพิธีกรรมแบบสมยัใหม่
เสร็จแล้ว จึงจะมีพิธีส่งวิญญาณแบบไทยทรงดําตามทุนความคิดในภูมิปัญญาในวฒันธรรมของ
กลุม่ชาตพินัธุ์ 

 4.1.2 ด้านการทาํมาหากิน จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่
ในกายหรือทนุภมูิปัญญาการทํามาหากิน สมัยปู่ย่าตายาย เน้นการใช้ภูมิปัญญาทํามาหากินเพือ
สร้างคุณค่าความพอเพียงในปัจจัยจําเป็นขันพืนฐานและการพึงตนเองได้ตามบริบทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีปรากฏในช่วงเวลานนั โดยไม่ได้คิดถึงเรืองมลูคา่ทีเป็นเงินทอง
หรือการค้าขายแตอ่ยา่งใด สิงใดมีเพียงพอก็แบง่ปัน แจกจ่ายแก่คนอืน เป็นต้นว่า การทํานา การทํา
มาหากิน เช่น จบัปลา ล่าสตัว์ เก็บผกั หาของป่าตามธรรมชาติและจงัหวะของฤดกูาล ทําเครืองจกั
สาน เลียงเป็ด เลียงไก่ เป็นต้น วตัถุประสงค์หลกัของสิงเหล่านีคือ บริโภคภายในครัวเรือน ภายใน
กลุม่ และภายในชมุชน ใครก็ตามทีซือปลา พืชผกั มกัจะถกูมองว่าเป็นคนเห็นแก่ตวั ผลผลิตทีได้จึง
ใช้บริโภคในครัวเรือนและแบง่ปันคนอืนตามความจําเป็น ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “พวกเราทํามาหากินเพือเลียงครอบครัวเหมือนกับคนกลุ่มอืนๆ เช่น ทํานา ปลูก
กล้วย ปลูกพริกไว้ใช้ในครอบครัว เครืองมือเครืองใช้ในการทํานาและการทํามาหากินอืนๆ มีลกัษณะ
เหมือน กนักบัคนกลุ่มอืนๆ เพราะส่วนใหญ่ได้มาจากกลุ่มชาติพนัธุ์ อืนๆ” (พระมหามนตรี ขนติสาโร 

ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 29 ตลุาคม 2555) 
  ภูมิปัญญาในวฒันธรรมเดิมได้สงัสอนสืบตอ่กันมาว่า  อาหารการกินทีได้มา หาก
เหลือบริโภคในครัวเรือนต้องแบ่งปัน แจกจ่ายไปตามกลุ่มญาติพีน้อง หรือกลุ่มผู้อาวุโสของชุมชน 
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การแสวงหาทงัข้าวและกับข้าว เช่น พืชผกั พริก ถัว แตง ฟัก ฯลฯ คือ การปลูกกินภายในครอบครัว
หรือภายในชมุชน สว่นปลาและสตัว์นําอืนหาได้จากธรรมชาติในชมุชน วิถีการปลกูกิน ทํากินเกิดขนึ
ในพืนทีรอบชุมชน ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียงภัย ไม่ต้องทํามาหากินต่อเนืองจนไม่มีเวลาพกั 
เพราะทุกอย่างเป็นไปตามฤดกูาล ใครมีววัควายก็ไม่ต้องกลวัขโมย ไม่มีขโมยในชุมชน และไม่คิด
แขง่ขนัในการทํามาหากิน ทําให้เกิดความขดัแย้ง ทะเลาะวิวาท นํามาซึงการทําร้ายร่างกายและทํา 
ลายทรัพย์สิน คําสงัสอนจากภูมิปัญญาดงักล่าวคือสิงทีสร้างคณุคา่ความพอเพียงและการพึงตนเอง
ได้ของชมุชนอนัเป็นทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายในชว่งเวลานี 
  ลกัษณะทุนภูมิปัญญาในการทํามาหากินอีกประการหนึงทีวฒันธรรมการทํามา
หากินของชมุชนแบบเดมิได้สร้างไว้ในชว่งเวลานี คือ คณุคา่ความรักความสามคัคีสามคัคีในหมู่คณะ
ในกลุ่ม และในชมุชน เป็นต้นว่า การรวมกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในการทํานา  หรือเอามือกันเกียว
ข้าว ดํานา นวดข้าว กิจกรรมเหล่านีได้สร้างความรัก ความสามคัคี และเสริมสร้างพลงัของกลุ่มใช้
เข้มแข็ง สามารถทํางานสร้างผลผลิตได้มากกว่าการไม่มีกลุ่มหรือการทําคนเดียว และกลุ่มในการ
ทํานาสามารถพึงพาอาศยัในการทํากิจกรรมอืน และการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นสืบไปด้วย ในช่วง
เวลานียงัไม่มีการกล่าวถึงมูลคา่ทีเป็นเงินทอง หากมีการทํางานในไร่นาในลกัษณะอืน เจ้าของงาน
มกัจะให้ข้าวเป็นสิงตอบแทน  

  ลกัษณะทนุวฒันธรรมสว่นทีแฝงฝังอยูใ่นกายหรือทนุภมูิปัญญาเหลา่นีเริมเปลียน 
แปลงไปในสมัยพ่อแม่ เพราะมีทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้ามา เช่น คณุค่าการปลูกข้าวเพือบริโภค
เปลียนไปเมือทนุความคดิปลกูข้าวเพือขายเข้ามา ชาวบ้านมีความคิดปลกูข้าวเพือกินและเพือขาย
มากขนึ คณุคา่การเลียงสตัว์ เชน่ หม ูเป็ด ไก ่เพือบริโภคในครัวเรือนหรือแบง่ปันในชมุชน มาถึงช่วง 
เวลานีเน้นการเลียงเพือขายให้ได้มูลคา่ทีเป็นเงินทองมากขนึ การทํามาหากินด้านอืน ก็เช่นเดียวกัน
เริมให้ความสําคญักบัมลูคา่ทีเป็นเงินทองของสิงนนัๆ มากขนึ มลูคา่ทีเป็นเงินทองกลายเป็นปัจจยั
จําเป็นมากขนึ ทงัๆ ทีก่อนนีบางครอบครัวไมมี่เงินแตส่ามารถดํารงชีพอยู่ได้อย่างเป็นสขุ การเปลียน 
แปลงทนุทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการทํามาหากินในช่วงเวลานี เป็นไปในลกัษณะทํากินบ้าง ทําขาย
บ้าง ซือคนอืนกินบ้าง ข้าวนอกจากเป็นอาหารแล้วยงัเป็นสินค้าซือขายมีมลูคา่เป็นเงินทองทีมีส่วน
สําคญัในการทําให้ชีวิตเข้าถึงปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานและความต้องการด้านตา่งๆ  ได้อย่างมีพลงั 
พลงัของมลูคา่ข้าวทีเป็นเงินทองดงักล่าวผลกัดนัให้คนในชมุชนเร่งรีบทํามาหากินมากขนึ มีความ
ต้องการได้มูลค่าทีเป็นเงินทองจากการทํามาหากินเพิมขึน  ลดสดัส่วนผลผลิตเพือการแบ่งปันลง 

เพิมสดัส่วนผลผลิตเพือแลกเปลียนมากขึน  พยายามทํามาหากินให้ได้ผลผลิตเพิม จนบางครังเกิด
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การทะเลาะ แยง่ชิงปัจจยัการทํามาหากิน มีการใช้อํานาจ อิทธิพลข่มขู่แย่งชิงทรัพยากรมากขนึ ดงัคํา
บอกเลา่ทีวา่  

 “สมยัพ่อแม่ทีดินเริมมีค่าเป็นเงินเป็นทองมากขึน ทําให้มีการซือขายหรือเช่าทีดิน
ทํามาหากินเป็นข้าว และมีปัญหาเรืองเขตแดนทีทํากิน ต้องมีการไกล่เกลียหรือหาผู้นํามาตดัสิน ทํา
ใหเ้กิดความหมองใจกนัขึน” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555)  

 และนํามาสูก่ารเริมใช้กฎหมายมาเป็นเครืองตดัสินปัญหาทีเกียวกบัทรัพย์สินและ
ปัญหาความขดัแย้งตา่งๆ ผสมผสานกับการประนีประนอมตามทุนวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ใน
กายทีมีมาแตเ่ดมิ 

 เมือทุนภูมิปัญญาสมยัใหม่หรือทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายทีเกียวกับ
การทํามาหากินจากสงัคมอืนๆ หรือทีมากบักระแสโลกาภิวตัน์เข้ามาสู่ชมุชนแล้ว  ลกัษณะคณุคา่ที
เกิดจากวฒันธรรมการทําหากินแบบเดมิ เชน่ ความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือ ความเอือเฟือเผือ 
แผเ่ริมปรับเปลียนมาเป็นการจ้างงานทีมีมลูคา่เงินทองเป็นสิงตอบแทน ขณะทีคณุคา่แบบเดิมก็ยงั 
คงต้องใช้ร่วมกนั ดงันนั การมารับจ้างทํางานในไร่นา นอกจากต้องจ่ายคา่แรงแล้ว ยงัมีพนัธะเชิงหนี
บญุคณุตอ่กนัด้วย ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสในปัจจบุนัทีกลา่ววา่  

“เมือสมยัหนุ่มๆ การไปเอาแรงคนอืน ถึงจะมีค่าจ้างเป็นเงินทองก็ตาม แต่ถ้าเจ้าของ
งานนนัๆ ไม่ค่อยรู้จกักนัหรือเป็นคนนอกกลุ่มเราก็จะไม่ไป เราจะช่วยเหลือแรงงานกนัภายในกลุ่มหรือ
กบับุคคลทีมีความสมัพนัธ์ทีดีต่อกัน” (พระประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์: วนัที 25 
กรกฎาคม 2555)  

ลกัษณะการเปลียนแปลงดงักล่าวดําเนินมาจนกระทงัถึงสมัยผู้สูงอายุ ทนุความ 
คิดการทํานาเพือสร้างคณุคา่ให้เป็นมลูคา่ทีเป็นเงินทอง โดยการปลกูข้าวเพือขายแทนการทํานาเพือ
บริโภค เหลือบริโภคจึงขาย และนําไปสู่การเปลียนแปลงทนุความคิดการปรับปรุง พฒันาวิธีการทํา
นาเพือให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากขึน เช่น เปลียนเมล็ดพันธุ์ข้าว ทํานาปีละสองครัง ใช้นําชลประทาน 
รวมทงัทุนความคิดในการเลียงสตัว์ เลียงกุ้ ง เลียงปลา ปลูกผกั ทงัหมดนีมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าที
เป็นเงินทองเป็นหลกัสบืเนืองมาถึงสมัยคนปัจจุบัน ทีสว่นใหญ่คดิทําการเกษตรเพือขายเป็นสําคญั 
เหลือขายแล้วจงึบริโภค หรือบางอยา่งเพือขายอยา่งเดียว สว่นการบริโภคเน้นการใช้มลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองซือหาสิงต้องการจากตลาดทวัไป ทนุภูมิปัญญาการทํามาหากินทีมีมาแตเ่ดิมจึงเปลียนแปลง
ไปรอบด้าน เช่น เปลียนคณุคา่ความพอเพียงในการมีข้าวปลาอาหารบริโภคในครัวเรือน หรือคณุค่า
ความมนัคงทางอาหารของชมุชน มาเป็นมูลคา่แล้วนํามูลค่าไปสร้างคณุค่าภายหลงั  ดงันนั การมี
เงินทองคือ หลักประกันความมันคงทางอาหารและสามารถสนองตอบต่อความจําเป็นและความ
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ต้องการได้รอบด้าน ทุนภูมิปัญญาหรือทุนวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยูในกายด้านการทํามาหากิน
ปัจจบุนัจึงเน้นการสร้างมลูคา่เป็นเงินทอง  บนฐานคณุคา่เดิมของสิงนนั สิงใดมีมลูคา่มาก สิงนนัมี
คณุคา่มากด้วย ด้วยเหตนีุการทํามาหากินจงึเปลียนแปลงไปจากเดิม การทํามาหากิน เช่น การทํานา 

การเลียงกุ้ ง การเลียงปลา  ค้าขาย พ่อค้าคนกลาง พ่อค้าเร่ หรืออาชีพบริการ เช่น ซ่อมเครืองจกัรกล 
ขบัรถรับจ้าง เสริมสวย ตดัผม รวมทงัอาชีพรับราชการ ต้องการเข้าถึงมลูคา่ทีเป็นเงินทองเป็นหลกั  
  ลกัษณะการเปลียนแปลงสําคญัอีกประการหนงึทีเกิดขนึตอ่เนืองจากสมยัผู้อาวโุส
จนถึงสมยัคนปัจจบุนั คือ สิทธิการถือครองทรัพย์สิน เชน่ ทีดิน สินทรัพย์ ผลผลิต ดงับทสนทนาของ
ผู้อาวโุสทา่นหนงึทีวา่ 
  “สมยัปู่ ย่าตายาย ใครไม่มีทีทํากิน คนทีมีมากจะแบ่งปันให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
คิดมูลค่า ทีดินว่างเปล่าสามารถนําววัควายไปเลียงได้ ผลไม้กลางทุ่งกลางนาใครเก็บมากินก็ได้” 

(นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  
  ครันถึงสมัยพ่อแม่ เริมมีค่าเช่าทีเพือทํานา เริมมีรัวกันพืนที จะนําวัวควายไป
เลียงในพืนทีคนอืนไมไ่ด้แล้ว ผลไม้เกิดในทีดนิใคร เป็นของคนนนั คนอืนมาเก็บกินต้องขออนญุาต 
เมือถึงปัจจบุนั สิงเหล่านียิงมีความเข้มข้นมากขนึ นนัคือ ภูมิปัญญาเดิมทีสร้างคณุคา่การแบง่ปัน 
การเอือเฟือเผือแผ่ได้เปลียนแปลงมาเป็นภูมิปัญญาสมยัใหม่ ทีสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองให้กบัสิง
ตา่งๆ เป็นหลกั ส่วนคณุค่าเดิมคงอยู่ในลกัษณะเป็นเงือนไขต่อรอง  เช่น ราคาคา่เช่าพืนทีจะมาก
หรือน้อยหรือจะให้เช่าหรือไม่ ขึนอยู่กับคณุค่าของผู้ เช่าทีปรากฏต่อเจ้าของสิงนนัๆ  เช่นเดียวกับ
การขายสินค้า หากลูกค้าแสดงคณุค่าให้ปรากฏเป็นทีชอบใจอาจจะลดราคาหรือแถมสินค้าให้อีก 
หากแสดง ออกตรงกนัข้าม อาจจะไม่ขายให้ก็ได้ คณุคา่เดิมจึงยงัคงจําเป็นอยู่ แตกํ่าลงัเปลียนผ่าน
ไปในปัจจบุนัเพราะร้านค้าบางแหง่ไมเ่ปิดโอกาสให้ลกูค้ากบัคนขายได้สนทนาตอ่รองใดๆ    

 โดยสรุป ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการทํามาหากิน สมยัปู่ ย่า
ตายาย ยงัคงใช้ภูมิปัญญาพืนบ้าน สมยัพ่อแม่ จนถึงสมยัผู้อาวโุสและสมยัคนปัจจบุนั ลกัษณะภูมิ
ปัญญาการทํามาหากินแบบเดมิเปลียนแปลงไป ชมุชนรับเอาภูมิปัญญาสมยัใหม่มาใช้ ทําให้ทนุที
แฝงฝังอยู่ในกาย ด้านการทํามาหากิน เปลียนจากการยึกคณุค่าเป็นหลักมูลค่าเป็นรอง  มาเป็น
มลูคา่เป็นหลกัคณุคา่เป็นรอง ผลทีตามมาคือ เกิดการแข่งขนั การถือประโยชน์ส่วนตวัเพิมขนึ บาง 
ครังประเดน็การทํามาหากินนําไปสูค่วามขดัแย้ง แตกแยกของสงัคมมากขนึ     
  4.1.3 ด้านการแต่งกายและการประดับตกแต่ง จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะ
ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาด้านการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ สมัย
ปู่ย่าตายาย เน้นการแต่งกายทีเข้าถึงคณุค่าความเหมาะสม ความเรียบร้อย ความสวย ความงาม
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ตามภูมิปัญญาพืนบ้าน ทีเป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน รวมทงัต้องเข้าถึงคณุคา่ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ภูมิปัญญาเดิมผลิตเครืองแต่งกายและเครืองประดบัตก 
แตง่ขนึใช้ ใช้เป็นครังคราวตามประเพณี และพิธีกรรม เครืองประดบัตกแตง่ในชีวิตประจําวนัทีมีอยู่
บ้างเป็นแบบพืนบ้านทีเรียบง่าย รวมทงัเน้นคณุค่าประโยชน์ใช้สอยอย่างพอเพียงมากกว่ามลูคา่ที
เป็นเงินทอง หากมีการแลกเปลียนก็จะแลกเปลียนกบัสิงของหรือแรงงาน ช่วงเวลานีชุมชนใช้ทุนที
แฝงฝังอยูใ่นกายสร้างคณุคา่ในอตัลกัษณ์การแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์จนเป็นทียอมรับของสงัคม
ทวัไป คนในชมุชนรัก หวงแหน และภมูิใจการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ตามแบบแผนของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ ยกยอ่งผู้ มีความเคร่งครัดการแตง่กายทีเป็นแบบอยา่งสงัคม   
  สมัยพ่อแม่ ลกัษณะทนุภูมิปัญญาเริมเปลียนแปลง มีทุนความคิดใหม่ในเรืองนี
จากสงัคมเมืองทีเผยแพร่เข้ามา ก่อให้เกิดการยอมรับเครืองแตง่กาย เสือผ้าอาภรณ์และการประดบั
ตกแต่งจากวฒันธรรมอืนมาใช้แทนทีในบางโอกาส พบมากในกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาว โดยอ้างถึง
คณุคา่ความทนทานและความสะดวกในการแสวงหามาสวมใส่ทํางานในไร่นา หรืออยู่กบับ้านเรือน 
และยงัคงปกปิดเย็น ร้อน ลม แดด แมลง ความนา่เกลียดได้เหมือนเดิม คนในชมุชนเริมยอมรับคณุคา่
เสือผ้าการแตง่กายสมยัใหม่มากขนึ ส่วนการแตง่กายทีสือคณุคา่เชิงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุยงั 
คงนิยมใช้ในหมู่ผู้สงูอายุในโอกาสงานประเพณี พิธีกรรมสําคญัๆ ของชมุชน ทําให้ลกัษณะคณุคา่
ในเรืองนีเริมแบง่ออกเป็น ๒ กลุ่มชดัเจน คือ กลุ่มคนทียงัเน้นใช้ภูมิปัญญาเดิมสร้างคณุคา่กับกลุ่ม
คนทีใช้ทนุภมูิปัญญาสมยัใหม ่สร้างคณุคา่ตามความจําเป็นและความต้องการ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
  “สมยัพ่อแม่ ครอบครัวบางส่วนมีข้าวเหลือกินเหลือใช้ แบ่งขายได้เงินมาซือเสือผ้า
เครืองแต่งกาย ไม่ต้องทําเสือผ้าเอง แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ได้ข้าวเพียงพออยู่พอกิน จึงต้องทําเสือผ้า
เครืองใช้จําเป็นเอง” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 
   สมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน ลกัษณะทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย
ของวฒันธรรมการแต่งกายยงัคงมีทิศทางการเปลียนแปลงต่อเนือง ชุมชนได้ใช้ทุนภูมิปัญญาสมยั 
ใหมม่ากขนึ ทําให้ลกัษณะทนุภมูิปัญญาพืนบ้านในการผลิต การใช้ประโยชน์ การแลกเปลียน และ
การแบ่งปันเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่งไม่เป็นทีนิยมของชุมชน และไม่ได้รับปก 
ป้องคุ้มครอง รักษา แม้ว่าการแต่งกายในพิธีกรรมยงัคงเน้นเครืองแต่งกายและการประดบัตกแต่ง
แบบพืนบ้านก็ตาม แตก่ารนําภมูิปัญญาสมยัใหม่มาใช้สร้างคณุคา่แทนภูมิปัญญาเดิมในลกัษณะ
การใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองเข้าถึงสิงเหลา่นนั เกิดขนึกว้างขวาง โดยคณุคา่ของสิงเหล่านนั เช่น ความ
สวย ความงาม ความทนัสมยั ความทนทาน ความสะดวกสบาย ขนึอยู่กบัมลูค่าเงินทอง หากมีมลูค่า
มาก คณุคา่ของสิงเหลา่นีจะมากตาม   
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ลกัษณะทุนวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการแต่งกายในช่วงเวลานี  จึง
เกิดการจัดระเบียบขึนใหม่ กล่าวคือ การทําการงานทัวไปในชีวิตประจําวัน สามารถแต่งกายหรือ
ประดบั ตกแต่งตามภูมิปัญญาสมยัใหม่ทีนิยมได้ จะใช้เสือสีสนัอะไร อย่างไรย่อมได้ ส่วนในงาน
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ยงัคงเน้นการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ตามภูมิปัญญาเดิม  ยงัเน้น
ให้วฒัน ธรรมการแตง่กายสร้างคณุคา่ความสามคัคี และความเข้มแข็งของชมุชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ แต่
ถึงกระนนัก็ตาม ยงัไมส่ามารถครอบคลมุได้ทวัถึง เพราะเยาวชนคนหนุ่มสาวและคนวยัผู้ ใหญ่ส่วน
หนงึมีคา่นิยมแตง่กายตามทนุภมูิปัญญาสมยัใหมไ่ปมากแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

“ทกุวนันี ในงานบญุ งานประเพณีของชมุชน เด็กหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่ได้แต่งกาย
ด้วยเสือผ้าของกลุ่มชาติพนัธ์ุ รวมถึงผู้ใหญ่ส่วนหนึงก็ไม่นิยมใช้แล้ว อาจจะมีเหตุผลหลายประการ 
เช่น เสือผ้าแบบเดิมราคาแพง หากมีอยู่บ้างตวัสองตวัก็ไม่อยากแต่งบ่อย และอาจจะเป็นไปได้ว่า เมือ
แต่งแลว้ไม่มนัใจตนเอง” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555)  

ลกัษณะสําคญัอีกประการหนึง คณุค่าวฒันธรรมการแต่งกายและการประดบัตก 
แต่งทีเคยมีมาได้จางไปจากชุมชน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เลิกทอผ้า  ตดัเย็บเสือผ้าตามแบบ
แผนภูมิปัญญาพืนบ้านเดิม โดยหันมาใช้ทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่ประกอบอาชีพการงานสร้างผล 
ผลิตทีให้มูลค่าเป็นเงินทองแล้วนําเงินทองไปซือหาเครืองแต่งกายและเครืองประดบัตกแต่งจาก
ชุมชนอืนๆ หรือจากตลาดเพือเข้าถึงคณุค่าเดิม ขณะทีวัฒนธรรมเดิมทีเคยสร้างคณุค่า เช่น ความ
เพียรพยายาม ความขยนั อดทน ความรัก ความผกูพนั ความหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ จากกระบวนการผลิต การใช้ และการบํารุงรักษาเสือผ้าเครืองแตง่กายได้เปลียนแปลงไป 
ดงัคํากลา่วอยา่งกงัวลของผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีวา่  

“เด็กหนุ่มสาวปัจจุบนั ไม่ค่อยใส่ใจในการแต่งกายแบบเดิมมากนกั ปีหนึงๆ มีโอกาส
แต่งกายเนืองในประเพณี พิธีกรรมทีเกียวข้องเท่านนั และไม่ได้แต่งทุกคน ส่วนใหญ่นิยมแต่งกาย
แบบสมยัใหม่ รวมถึงการประดบัตกแต่ง ทีสําคญัผู้ใหญ่เองก็โน้มเอียงไปตามสมยันิยมด้วย” (พระ
ประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 

โดยสรุปลกัษณะทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายของวฒันธรรมการแตง่กาย 
ในปัจจบุนั ได้เปลียนแปลงไปในลกัษณะการใช้มลูคา่เข้าถึงคณุคา่ในเรืองนี โดยลกัษณะคณุคา่ ได้
เปลียนแปลงไป เน้นความเป็นอิสระเสรีของการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ของผู้คนในชมุชน
มากกว่าการดํารงไว้ซึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ซึงอาจจะเป็นไปได้ว่า วนัหนึงข้างหน้าจะหาด ู
อตัลกัษณ์การแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในชมุชนในยามปกติได้ยากแล้ว  ยกเว้นในงาน
ประเพณีและพิธีกรรม หรือในงานทีมีการเชิญชวนแบบบงัคบัให้แตง่เทา่นนั  
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  4.1.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ จากการศกึษา พบว่า ลกัษณะทนุวฒันธรรมที
แฝงฝังอยู่ในกายหรือทุนภูมิปัญญาในวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพ  สมัยปู่ย่าตายาย เน้นการ
นําทุนภูมิปัญญาเดิมในเรืองนีมาสร้างคุณค่าในการดแูลรักษาสขุภาพเพือสนองตอบต่อความ
จําเป็นและความต้องการของสงัคมและชุมชนโดยตรง การวินิจฉัยสาเหตุ วิธีการรักษา  การใช้ยา 

และการปฏิบตัตินของคนป่วยเชือมโยงกบัความเชือเรืองผี เรืองกรรม และสิงศกัดิสิทธิทีคนในชมุชน
เคารพนบัถือ คนทีทําหน้าทีในการรักษาพยาบาลในเรืองนนัๆ สืบทอดทุนภูมิปัญญามาจากอดีต 

เช่น แม่มด หมอเสน หมอขวญั หมอยา หมอกระดกู ฯลฯ มีหน้าทีเยียวยารักษาตามอาการ โดยใช้
วิธีการรักษาตามภูมิปัญญาทีหมอนนัๆ สืบทอดมา เช่น การเซ่นไหว้ การใช้มนต์คาถาปัดเป่า การใช้
ยาสมนุไพร การใช้นํามนต์ เป็นต้น วฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพดงักล่าวนี  ได้สร้างคณุคา่ทีเป็น
คณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรมรอบด้านแก่ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่วฒันธรรมชุมชน
ด้านอืนๆ ด้วย เป็นต้นว่า ความกตญั ูรู้คณุ ความเคารพนบัถือต่อผู้ มีพระคณุหรือสิงทีมีบุญคณุ 
หมายถึง สิงทีทําให้ตนเองหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พ่อมด หมอผี ผีบรรพ
บุรุษ สิงศกัดิสิทธิ ดิน นํา ลม ไฟ ป่าไม้ ต้นไม้ ฯลฯ โดยไม่เน้นเรืองมูลค่าทีเป็นเงินทองในการดูแล
รักษามากนกั จะมีบ้างเพียงเพือเป็นเครืองบรรณาการแดค่รูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมเท่านนั แต่
จะเน้นการเป็นหนีบญุคณุ และการตอบแทนบญุคณุทงัปฏิบตับิชูาและอามิสบชูาเป็นสําคญั  

 ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายด้านการดแูลรักษาสขุภาพของชมุชน เริม
เปลียนแปลงไปสมัยพ่อแม่ สมยันีเริมมีทนุการดแูลรักษาพยาบาลสมยัใหม่เข้าสู่ชมุชน มีการสร้าง
สถานพยาบาลให้บริการทีคนในชุมชนเข้าถึงได้ และแม้จะมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินทองแต่คณุค่าการ
รักษาพยาบาลทําให้หายจากการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว คนในชมุชนเริมเปลียนคา่นิยมจากเดิม 
มานิยมใช้บริการอยา่งตอ่เนืองจนกระทงัสมัยผู้สูงอายุและสมัยคนปัจจุบัน ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “ปลายสมัยพ่อแม่ ชาวบ้านส่วนใหญ่คิดตัดสินใจดูแลรักษาสุขภาพตามภูมิ
ปัญญาสมยัใหม่มากขึน ส่วนแบบพืนบ้านกลายเป็นทางเลือก เช่น ถ้ารักษาด้วยแบบสมยัใหม่ไม่
หายแล้ว จึงกลบัมารักษาแบบพืนบ้านหรือถ้ารักษาไม่หายจึงมาจัดพิธีกรรมตามความเชือขึน” 

(นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 
 ลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการดูแลรักษา

สุขภาพของชุมชน เริมจากเปลียนแปลงความคิด ความรู้ ความเชือ ความเห็น และค่านิยมในภูมิ
ปัญญาพืนบ้าน มารับเอาสิงเหล่านนัจากภูมิปัญญาสมยัใหม่  มาใช้เพือเข้าถึงความจําเป็นและ
หรือความต้อง การ เพือสร้างคณุคา่ทีเป็นความปลอดภยัของชีวิต โดยยอมรับการใช้มลูคา่คือ เงิน
ทองเป็นเงือนไขในการเข้าถึงคณุคา่นนัด้วยความยินดี  ทงันีเพราะชีวิตคือสิงสําคญัทีสดุ กรณีทีได้
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ใช้มลูคา่เงินทองดแูลรักษาสขุภาพจนถึงทีสดุแล้วแต่ยงัไม่ดีขนึ จึงจะหนักลบัมาใช้วฒันธรรมการ
ซึงบางคนได้ผล บางคนไม่ได้ผลมากนัก แต่ก็ยังเป็นโอกาสให้ทุนวฒันธรรมดงักล่าวยงัคงสร้าง
คณุคา่ให้แก่สงัคมและชมุชนได้บ้าง แม้ว่าภาครัฐประกาศใช้นโยบาย 30 บาท รักษาได้ทกุโรค รวม 
ทงั มีอาสาสมคัรการดแูลรักษาสขุภาพประจําหมูบ้่าน (อสม.) เกิดขนึก็ตาม  

 ลักษณะการดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการดูแลรักษา
สุขภาพในชุมชนยงัคงเน้นการสร้างคณุค่า เช่น ความเคารพ กตญั ูกตเวที บุญคณุ ฯลฯ มากกว่า
มลูคา่ทีเป็นเงินทอง แตส่ว่นของมลูคา่ทีเป็นเงินทองก็ได้พฒันาก้าวหน้ามากขนึด้วย  เช่น มลูคา่เงิน
ทองบูชาครูหมอตามแบบแผนพิธีกรรมแม้จะยังเท่าเดิม แต่เป็นทีรู้กันว่าเจ้าภาพต้องมีเงินทอง
กํานลัพิเศษแก่หมอหลงัการประกอบพิธีเสร็จแล้วตามจํานวนทีรับรู้มาก่อนแล้วด้วย รวมทงัต้อง
ดแูลคา่เดินทางและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนด้วย เช่น หมอเสน หมอมด หมอแปงขวญั และหมอเขย 
เป็นต้น ลักษณะการดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมในเรืองนีแม้ยังคงอยู่ในพืนทีทีเกียวข้องตามภูมิ
ปัญญาเดิม แตผู่้คนทีเกียวข้องกลบัมีความคิด ความรู้ ความเชือ คา่นิยมน้อยลง และตีกรอบให้ภูมิ
ปัญญาเดมิสร้างคณุคา่เฉพาะทีเกียวข้องกบัความเชือมากขนึ ทงันีอาจจะเป็นเพราะทนุเหล่านีไม่ได้
รับการพฒันาให้แสดงประสิทธิผลชดัเจน ประกอบกบัผู้ทรงภูมิปัญญาได้เสียชีวิตไปโดยไม่ได้ถ่าย 
ทอดภมูิปัญญาเหล่านนัสู่ลกูหลาน ทนุภูมิปัญญาในเรืองนีจึงไม่มีพลงัเพียงพอในการสร้างคณุคา่
ด้านการดแูลรักษาสขุภาพให้เป็นไปตามความจําเป็นและความต้องการได้   

 โดยสรุป ลกัษณะทุนวฒันธรรมเดิมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการดแูลรักษาสุขภาพ
ของชมุชนชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษาปัจจบุนัมีพลงัสร้างคณุคา่และมลูคา่ได้น้อยลง คนส่วนใหญ่
ใช้ทนุภมูิปัญญาการดแูลสขุภาพสมยัใหมแ่ทน และยอมรับคณุคา่ใหม่ทีเป็นปฏิภาคผกผนักบัมลูคา่
เงินทองทีคนเจ็บป่วยต้องใช้จ่าย ยิงจ่ายเงินทองมาก ยิงสามารถเข้าถึงคณุคา่ทีมีประสิทธิภาพสูง 
สว่นทนุเดมิ แม้จะพฒันาจนสามารถสร้างมลูคา่ขนึได้บ้าง แตโ่อกาสทีจะเกิดขนึมีน้อยลง    
  4.1.5 ด้านศาสนา ความเชือ ประเพณี และพธีิกรรม จากการศกึษาพบวา่ ลกัษณะ
ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทุนภูมิปัญญาด้านศาสนา  ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม 

สมัยปู่ย่าตายาย เน้นคณุคา่ทีเป็นความเคารพบรรพบรุุษและจินตนาการเกียวกบัทีมาทีไปของชีวิต 

ตามตํานานความเชือทีเลา่สืบตอ่กนัมาวา่  
  “ชีวิตคนปัจจุบนัยงัเชือมโยงกบัผู้ทีตายไปแล้ว คนทีแสดงความเคารพ กตญั ูกต 
เวทีต่อผูที้ล่วงลบัไปแลว้จะเป็นคนดี” (ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555)    
  ทนุภมูิปัญญาดงักลา่วนีได้สร้างคณุคา่ความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งแก่
บคุคลและสงัคมและเป็นพลงันําชีวิตสู่เป้าหมายตามความเชือ  โดยมีความเชือว่าทรัพยากรธรรม 
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ชาติ เช่น ดิน นํา ลม ไฟ มีสิงศกัดิสิทธิประจําอยู่ การจะใช้ประโยชน์ใดๆ ต้องแสดงความเคารพตาม
แบบแผนทีถูกต้อง เพือสร้างคณุค่าเข้าถึงความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ศกัดิศรีแก่บุคคล
และสงัคม ซึงคณุคา่เหล่านีเชือมโยงกับคณุคา่ของหลกัธรรมในพทุธศาสนาทีคนในชมุชนยอมรับนบั
ถือมาก่อนทีจะมาอาศยัในชมุชนแหง่นี เช่น ความกตญั กูตเวที ความเมตตา ความพอเพียง การอยู่
ร่วมกนัทําให้ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาในช่วงเวลานีเน้นคณุคา่ที
เป็นคณุธรรมดงักลา่วข้างต้นเป็นสําคญั สว่นมลูคา่ทีเป็นเงินทองยงัไมป่รากฏชดัแจ้ง 

 นอกจากนี วฒันธรรมความผกูพนัทางสงัคมบนฐานเครือญาติทีมีผีบรรพชนเดียว 
กนั การมีความมุ่งหมายของชีวิตอย่างเดียวกัน ตามความเชือในการนบัถือผีบรรพบรุุษ การมีประเพณี
และพิธีกรรมเดียวกัน การมีภาษาและวฒันธรรมเดียวกนั ฯลฯ ได้สร้างคณุคา่ทีเป็นความรัก ความ
สามคัคี ความเข้มแข็ง มนัคง ให้สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสขุ โดยไม่มีการคิดมลูค่าเป็นเงินทองใน
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมทีเกิดขึน หากมีภาวะจําเป็นต้องช่วยเหลือ จะช่วยเป็นแรงงานหรือวสัดสุิง 
ของโดยตรง   

 ส่วนวฒันธรรมความเชือทีว่า ธรรมชาติตา่งๆ เช่น ดิน นํา ลม ไฟ ต้นไม้ แหล่งนํา ลํา
ธาร ข้าว ล้วนมีสิงศกัดิสิทธิประจําอยู่ เช่น ต้นไม้ใหญ่มีเทพเจ้าหรือผีประจําต้นไม้ ป่าไม้มีเทพารักษ์
เป็นเจ้าของดินมีแม่ธรณี นํามีแม่คงคา ข้าวมีแม่โพสพ ฯลฯ ได้สร้างคณุคา่ความพอเพียงในปัจจยั
ขนัพืนฐานแก่ชุมชน คือ ในการใช้ประโยชน์ธรรมชาติมีการอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่กันไป เช่น เก็บ
ของป่า จบัปลา ล่าสตัว์ ต้องทําตามสจัจะทีจะหามาเพือบริโภค หากได้มากเกินต้องแบง่ปันผู้ อืนหรือ 
ครอบครัวอืน  

 อนึง ทนุวิธีคิดจากวฒันธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี ทีเป็นมรดกตกทอดจาก
บรรพชนและทีได้รับพทุธศาสนา ได้สร้างคณุคา่การบรรลเุป้าหมายของชีวิตตามหลกัการศาสนาและ
ความเชือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ การบชูาผีบรรพบรุุษ การจดัพิธีเสนเรือน การรับศีล 

ฟังธรรม การทําบุญใส่บาตร การบริจาคทาน การบรรพชาอุปสมบท การช่วยเหลือเพือนบ้าน ฯลฯ 
สิงเหลา่นีได้สร้างคณุคา่ทีเป็นบญุกศุลหรือคณุงามความดีทีเป็นพลงันําไปสู่เป้าหมาย  เช่น สวรรค์ 

ทงัในความเชือพืนบ้านและในพุทธศาสนารวมทงันิพพานทีเป็นเป้าหมายสูงสุดด้วย  ส่วนการใช้ 
วฒันธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณีมาสร้างมลูคา่นนัยงัไม่เน้นชดัเจนนกั พบแตก่ารใช้เงินทองใน
ฐานะทานวตัถทํุาบญุเพือสร้างคณุคา่ทีเป็นบญุกศุลเทา่นนั 
  นอกจากนี ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาทางศาสนา 

เช่น หลกัเมตตา กรุณา มทุิตา อเุบกขา ได้สร้างคณุคา่ให้คนมีความรัก มีสามคัคีธรรมซึงกนัและกัน 

รวม ถึงสอนความรักในสรรพสัตว์ทังหลายทีเป็นเพือนทุกข์  เกิดแก่เจ็บตาย เช่นเดียวกับทุนภูมิ
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ปัญญาจากหลกัความเชือเกียวกบัผีบรรพบรุุษ ทีสร้างคณุคา่ให้ลกูหลานในแตล่ะตระกลูมีความรัก
ใคร่ สมานสามัคคี เพือจะทําให้จิตวิญญาณของบรรพชนในสวรรค์มีความสุข หากลูกหลานแตก
สามคัคีจะมีผลทําให้เป็นทกุข์ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้อาวโุสของชมุชน มกัจะกล่าวเน้นยําเรืองความรัก 
ความสามคัคีของหมู่คณะและกลุ่มชาติพนัธุ์อยู่เสมอๆ ดงัจะเห็นได้ว่า เมือชุมชนมีงานจะมีพีน้อง
ไทยทรงดําจากจงัหวดัตา่งๆ สง่ตวัแทนเดนิทางมาร่วมงานประจํา ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
  “สมยัปู่ ย่าตายาย ผู้นําชุมชนได้เดินทางไปร่วมงานในหมู่บ้านอืนๆ ทกุปี เพือจะได้
พบปะทําความรู้จกักบัพีน้องในชุมชนอืนๆ จะทําให้เกิดความใกล้ชิด วนัหน้าจะได้พึงพาอาศยักนั
ได”้ (พระประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555)  
  “สมัยปู่ ย่าตายาย ใครในชุมชนมีความทุกข์ คนในชุมชนจะรู้สึกทุกข์ไปด้วยกัน 

ยามทีใครตายลง ทกุคนในชุมชนจะหยดุทําการงาน เพือช่วยกนัสะสางทกุข์ทีเกิดขึนให้จบลงก่อน 

จึงจะกลบัมาเริมงานใหม่” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชานารถ, สมัภาษณ์: วนัที 29 
ตลุาคม 2555)  

 สมัยพ่อแม่ ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทุนภูมิปัญญาทาง
ศาสนาและความเชือเริมเปลียนแปลงไปจากเดิม โดยเริมให้ความสําคญัในมลูคา่ทีจะเป็นพลงันําไปสู่
เป้าหมายหรืออดุมการณ์ทางศาสนาและความเชือได้มากขนึ เช่น เริมมีคา่นิยมใช้เงินทองทําบญุเพือ
เข้าถึงคณุคา่ทีเป็นบญุกศุลหรือเป้าหมายตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือ ความเชือในความมงั
คงัทางเศรษฐกิจว่าสามารถสร้างคณุคา่ทีเป็นความสขุให้แก่บคุคล  ครอบครัว และชุมชนได้เข้ามา
ครอบงําชมุชนมากขนึ คนในชมุชนยอมรับวฒันธรรมทางเศรษฐกิจสมยัใหม่ทีสร้างมลูคา่เป็นเงิน
ทองให้มงัคงั รํารวย แล้วนํามลูคา่เงินทองเหล่านนัมาสร้างคณุคา่อีกทอดหนึง  ลกัษณะพฒันาการ
ดงักลา่วนีเกิดขนึตอ่เนืองมาจนกระทงัสมัยผู้สูงอายุและสมัยคนปัจจุบัน ดงัคํากลา่วทีวา่  

 “เดียวนีถ้าไม่มีเงินใส่ซองค่าตอบแทน และค่าพาหนะให้หมอในจํานวนทีเหมาะ 
สมตามประเพณีปฏิบติัของหมอแต่ละท่านแล้ว หมอจะไม่รับเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมนนัๆ ให้เจ้าภาพ 

ผูไ้ปวานหมอตอ้งรู้และเข้าใจในเรืองนี” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 
   โดยสรุป ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านศาสนา  ความเชือ 
ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษา เน้นการสร้างคณุคา่เป็นสําคญัในช่วงเวลา
แรกเริม ตอ่มาได้พฒันาเปลียนแปลงให้ความสําคญักบัมลูคา่มากขนึ ปัจจบุนัการเข้าถึงคณุคา่ด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการบรรลุเป้าหมายชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือดเูหมือนว่า
สามารถใช้มลูคา่เงินทองเข้าถึงสิงนนัได้ 
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  4.2 ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ  
  ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ (Objectified Form) ตามกรอบแนวคิดดงักล่าว

ข้างต้น หมายถึง คณุค่าและหรือมูลค่าของวฒันธรรมทีปรากฏเป็นรูป เสียง กลิน รส และสมัผสั
ลกัษณะตา่งๆ ในวฒันธรรมประเภท (กลุ่ม) ตา่งๆ ในสมยัปู่ ย่าตายาย สมยัพ่อแม่ สมยัผู้สงูอาย ุสมยั
ลกูหลานปัจจบุนั ดงันี  
  4.2.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็นรูป เช่น รูปทรง รูปร่าง รูปสี ทีปรากฏเป็นรูป 
ลกัษณ์ต่างๆ เช่น ภาษาเขียน หรือตวัอกัษร หนงัสือ ตํารา/ บ้านเรือน ทีอยู่อาศยั/ เครืองมือเครืองใช้
ในการทํามาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้า เครืองแต่งกาย เครืองประดบั/ ยารักษาโรค/ สญัลกัษณ์ทาง
ศาสนาและความเชือ/ เครืองดนตรี เป็นต้น ทีเป็นผลผลิตในวฒันธรรมแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา
ของชมุชน 

 4.2.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็นเสียง ได้แก่ เสียงพูด (ภาษาพูด) ทีใช้สือสารใน
สงัคมของชมุชน เสียงเพลง เสียงดนตรี ทีใช้สือสารเรืองราวของวฒันธรรมกลุ่มตา่งๆ ในแตล่ะช่วงเวลา
ของชมุชน 

 4.2.3 ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีเป็นกลิน ได้แก่ กลินหอม กลินเหม็น กลินคาว ทีเป็น
ผลผลิตจากวฒันธรรมกลุม่ตา่งๆ ในแตล่ะชว่งเวลาของชมุชน 

 4.2.4 ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีเป็นรส ได้แก่ รสเปรียว รสหวาน รสมนั รสเค็ม รสขม 

รสเผ็ด ทีเป็นผลผลิตจากวฒันธรรมกลุม่ตา่งๆ ในแตล่ะชว่งเวลาของชมุชน 
 4.2.5 ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีเป็นสมัผสัหรือผสัสะ ได้แก่ เย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน 

ตงึ ทีเกิดจากผลผลิตในวฒันธรรมกลุม่ตา่งๆ ในแตล่ะชว่งเวลาของชมุชน 
   การศึกษาในบทนี จะได้นําเสนอลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถตุาม
องค์ประกอบข้างต้นทีปรากฏในวฒันธรรมประเภทตา่งๆ ของชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษาในแตล่ะ
ชว่งเวลา ดงันี 
  4.2.1 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นรูป เช่น รูปทรง รูปร่าง รูปสี ทีปรากฏเป็นรูป               
ตา่งๆ เช่น ภาษาเขียน หรือตวัอกัษร หนงัสือ ตํารา/  บ้านเรือน ทีอยู่อาศยั/ เครืองมือเครืองใช้ในการ 
ทํามาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้า เครืองแตง่กาย เครืองประดบั/ ยารักษาโรค/ สญัลกัษณ์ทางศาสนา
และความเชือ/ เครืองดนตรี เป็นต้น ทีเป็นผลผลิตในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาของ
ชมุชน จากการศกึษา พบวา่  
   4.2.1.1 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีเป็นรูปของกลุ่ม
วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต มีลกัษณะเป็นคณุคา่ทีแสดงลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะที
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ร่วมกนัของชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์มากกวา่การแสดงมลูคา่เป็นเงินทอง เช่น คณุคา่ของบ้านเรือนทีอยู่
อาศยั คณุค่าของเล้าข้าว และคณุคา่ของตวัอกัษรในภาษา ส่วนมูลคา่นนัแม้เกิดขนึมีอยู่แตไ่ม่ถือ
เป็นสิงสําคญัมากนกั เป็นต้นวา่ 

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างของบ้านเรือนทีอยู่อาศยั 
แสดงคณุคา่ทีเป็นลกัษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  จนเป็นทียอมรับของกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอืนว่า บ้านเรือนทีมีรูปทรงหรือรูปร่างอย่างนีเป็นของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํา จะสร้างไว้ที
แห่งใดก็สือคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ได้เสมอ ถือเป็นทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นรูปทีแสดงคุณค่า
ความภมูิใจ เกียรตยิศ ศกัดศิรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ให้ปรากฏแก่คนทวัไป โดยไม่เน้นการแสดงมลูคา่ที
เป็นเงินทองเป็นสําคญั ดงัคําบอกเลา่ทีวา่ 

  “เมือเห็นบ้านไทดําทรงเดิม เหมือนได้เห็นบรรพบุรุษ ยิงได้ขึนไปนงัไปนอน 

รู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอ้ายอู่ เอมอู่ อ้ายเฒ่า เอมเฒ่า รู้สึกเป็นสขุ” (ยายเหม็ด พรหมสง 
เคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างของเล้าข้าว แสดงคณุ
คา่ทีเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนัธุ์  จนเป็นทียอมรับของกลมุชาติพนัธุ์
อืนว่า เล้าข้าวทีมีรูปทรงหรือรูปร่างอย่างนี คือ เล้าข้าวของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําจะสร้างไว้ที
แห่งใดก็แสดงคณุคา่เชิงอัตลกัษณ์ความเป็นไทยทรงดําได้เสมอ เป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
รูป ทีให้คุณค่าความภูมิใจ เกียรติยศ ศกัดิศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ปรากฏแก่คนทัวไป โดยไม่เน้น
แสดงมลูคา่ทีเป็นเงินทอง  

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของภาษา
เขียน แสดงคณุคา่ทีเป็นลกัษณะเฉพาะเป็นตวัอกัษรของกลุ่มชาติพนัธุ์  ใช้ถ่ายทอดบนัทึกภูมิปัญญา
ออกมาเป็นหนงัสือตําราให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบทอดและพฒันาต่อไป แสดงคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ 
ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ และคุณค่าด้านอืน เช่น ความรัก ความสามคัคี ความเข้มแข็งแก่กลุ่มชาติ
พนัธุ์ ทีคนกลุ่มอืนยอมรับว่า ตวัอักษรทีมีรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์อย่างนี  คือ ภาษาไทยดํา 
เป็นการสร้างคณุคา่ทีประเมินเป็นมลูคา่ไมไ่ด้ ดงัคํากลา่วทีวา่  

 “การมีภาษาพดูเป็นของตนเอง เป็นเกียรติยิงใหญ่แล้ว แต่การมีตวัหนงัสือ
หรืออกัษรเขียนภาษาเป็นของตนเองดว้ย ยิงทําใหเ้ห็นเกียรตินนัยิงใหญ่เท่าเทียมกบันานาประเทศ
มากขึน เป็นคุณค่าทีพวกเราต้องอนุรักษ์ไว้” (อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์: วันที  18 
พฤศจิกายน 2555)  
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 แตก็่ยงัแสดงมลูคา่เป็นเงินเป็นทองได้บ้าง เมือได้รับการจดัการเขียนหรือเรียบ
เรียงหรือแตง่เรืองราวขนึเป็นหนงัสือ เป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปทีสําคญัยิงประการหนงึ  

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปดงักล่าว
ข้างต้นนี เป็นสิงทีปรากฏตอ่เนืองมาจากบรรพชนของกลุ่มชาติพนัธุ์  จนกระทงัถึงสมัยปู่ย่าตายาย
ทีมาตงัถินฐานในพืนทีศกึษา ยงัคงปรากฏให้เห็นทวัไป ครันถึงสมัยพ่อแม่ ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะ
เป็นรูป เชน่ รูปทรง รูปร่าง รูปสี ทีปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ตา่งๆ ในกลุ่มวฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถี
ชีวิต เริมเปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงวฒันธรรมชุมชน  ซึงได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอืน
มากขนึ ประกอบกบับริบททางประชากรเพิมขนึทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ทนุวฒันธรรมดงักล่าวจึงเปลียนแปลงไปในลกัษณะยงัคงแสดงคณุค่าเหมือนเดิมแต่เน้นแสดงมูลค่า 
เพิมมากขึน คุณภาพยังคงเหมือนเดิมแต่ปริมาณหรือโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง  จนกระทังสมัยผู้
อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน การแสดงคุณค่ายังคงอยู่  แต่เน้นการแสดงมูลค่าเป็นสําคัญ ส่วน
คุณภาพและปริมาณหรือโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง เช่น เฮือนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ว  

มีแต่ทีสร้างขึนไว้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภาษาเขียนหรือตวัหนงัสือไทยทรงดําและตํารา หนงัสือสูญหายไป
มากแล้ว แม้มีความพยายามอนรัุกษ์และพฒันาภาษาไทยทรงดําก็ยงัไมสํ่าเร็จ ดงัคํากลา่วทีวา่  

 “เสียดายทีปัจจุบนั พวกเราเห็นคุณค่าสิงทีบรรพบุรุษให้มาน้อยลง จัดโครง 
การสอนภาษา มีคนสนใจเรียนน้อย จะพิมพ์หนงัสือเผยแพร่ ยงัหาคนสนบัสนนุยาก” (อาจารย์สรีุย์ 
ทองคงหาญ,  สมัภาษณ์:  วนัที 18 พฤศจิกายน 2555)  

 4.2.1.2 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีเป็นรูปของกลุ่ม
วัฒนธรรมการทํามาหากิน มีลกัษณะเป็นคณุคา่ทีแสดงลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของ
ชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์มากกว่าการแสดงมูลคา่เป็นเงินทอง เป็นต้นว่า คณุคา่ของเครืองมือเครืองใช้ใน
ไร่นา คณุคา่ของอาหารการกิน สว่นมลูคา่นนัแม้เกิดขนึมีอยูแ่ตไ่มถื่อเป็นสิงสําคญัมากนกั เป็นต้นวา่ 

  ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างของเครืองจกัสาน  เช่น 

“ปานเผือน” ภาชนะใส่เครืองเซ่นผีเฮือน “โฮ้” ภาชนะทรงกระบอกใช้ใส่อุปกรณ์เย็บผ้าของผู้หญิง 

“ขมกุ” ภาชนะใสเ่สือผ้าวางบนขือ “กะเหล็บ” ภาชนะใส่เครืองใช้ประจําตวัของเจ้าสาว “หมวัสานหรือ
งอบ” เจ้าบา่วสวมไปสูข่อเจ้าสาว “แอบข้าว” ภาชนะใสข้่าวเหนียวนึงแล้ว “หาบเข่งหรือกระจาด” ใช้
วางถ้วยกบัข้าวไปทําบญุทีวดั “ซ้าหลอดหรือตะกร้าหลอด” ภาชนะใสห่ลอดด้ายอปุกรณ์ทอผ้า ภาชนะ
เหล่านี นอกจากแสดงคณุคา่การใช้สอยในการทํามาหากินแล้ว ยงัแสดงคณุคา่ทีเป็นลกัษณะเดน่ ดี
งาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนัธ์ุ จนเป็นทียอมรับของกลุมชาติพนัธ์ุอืนว่า ภาชนะเครืองจกั
สานมีรูปทรงหรือรูปร่างลกัษณะอยา่งนีเป็นของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา รวมทงัยงัสร้างคณุคา่ความ
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ภมูิใจ เกียรตยิศ ศกัดศิรีของกลุม่ชาตพินัธุ์ให้ปรากฏแก่ลกูหลานภายในกลุ่มด้วย ใครพบเห็นทีใดก็
สือคณุคา่เชิงอตัลกัษณ์ความเป็นไทยทรงดําได้เสมอ ขณะเดียวกนัก็แสดงลกัษณะมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองให้ปรากฏด้วยแม้จะไมส่งูนกัก็ตาม เป็นลกัษณะทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปประการหนงึ  

 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลค่าของรูปทรงหรือรูปร่างของอาหาร เช่น “แกง
ผํา”แกงใส่สาหร่ายสีเขียว “ผกัจุ๊บ” กับข้าวทีเอาผกัมาผสมกับเครืองปรุงและปลาร้า “แกงหน่อส้ม” 

แกงหน่อ ไม้ดองผสมปลาร้า “นําพริกแจ่ว” นําพริกใส่หัวหอมควัผสมเนือปลาช่อนและนําปลาร้า 

“กบโอ๋” กบย่างใส่เครืองปรุงไว้ในท้อง “ไม้บนัแหลม” เนือหมผูสมหน่อไม้ดองหอมแดง  พริกแห้งรวน
ในกะทะจนแห้ง “ไส้หมคูวั” แกงควัไส้หมกูบัหยวก อาหารเหล่านี นอกจากแสดงคณุคา่ทางโภชนาการ
ทีบริโภคแล้ว ยงัแสดงคณุคา่ทีเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธ์ุด้านศาสนา
และความเชือ เพราะเป็นอาหารทีใช้ในพิธีกรรม เช่น พิธีเสนเฮือน พิธีเอาผีขนึเฮือน พิธีขนึเฮือนเหมาย์ 

(ขนึบ้านใหม่) พิธีเสนตวั พิธีเสนแก้เคราะห์ทีขาดไม่ได้ รวมทงัยงัสร้างคณุค่าความภูมิใจ เกียรติ ยศ 
ศกัดิศรีแก่คนในกลุ่มชาติพนัธุ์ทีมีชุดอาหารเฉพาะของกลุ่ม ส่วนลกัษณะมลูค่าทีเป็นเงินทองนนัไม่
เป็นทีนิยมมากนกั เหลา่นีคือ ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปประการหนงึ 

 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีเป็นรูป ในกลุ่มวฒัน 
ธรรมการทํามาหากิน ดงักล่าวข้างต้น เป็นสิงทีเกิดขนึตอ่เนืองมาจากบรรพชนจนกระทงัถึงสมัยปู่ 
ย่าตายาย หลงัจากนนั มีทนุวฒันธรรมจากวฒันธรรมอืน เข้าสู่ชมุชนมากขนึ ทําให้คา่นิยมในคณุคา่
ลดความสําคญัลง ขณะเดียวกนัคา่นิยมในมลูคา่ในเรืองเหล่านีก็ไม่ได้สงูขนึ ด้วยเหตทีุคนในชมุชน
เริมนิยมใช้วฒันธรรมการทํามาหากินจากสงัคมอืนมาแทนทีวฒันธรรมเดิม ทําให้ทนุวฒันธรรมเดิม
ไม่ได้รับความนิยม หรือนิยมใช้ในบางโอกาสและสถานที เช่น นิยมใช้ภาชนดินเผา ภาชนะอลมูิเนียม 
ภาชนะเหล็ก ภาชนะพลาสติก แทนภาชนะจักสานแบบเดิม นิยมบริโภคและปรุงแกงแบบไทยภาค
กลาง ทําให้ทุนวัฒนธรรมดงักล่าวเปลียนแปลงไปด้วย ซึงลกัษณะการเปลียนแปลงดงักล่าวนีเริม
ปรากฏมาตงัแตส่มัยพ่อแม่จนกระทงัสมัยปัจจุบัน ดงัคํากลา่วทีวา่  

  “คนทุกวันนี อยากใช้เครืองมือเครืองใช้อะไร  ชอบซือหาจากตลาด ส่วน
ใหญ่ทําจากพสาสติก ไม่ได้สือคุณค่าใด เกียวกบักลุ่มไทยทรงดํา ส่วนเครืองมือเดิมๆ เช่น กะเหล็บ 

ขมุก หมวัสานหรืองอบ มีบ้างก็เป็นของเก่าทีเก็บไว้ ของใหม่หายาก มีคนนํามาขายบ้าง เวลามีงาน” 
(นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 4.2.1.3 ลกัษณะคณุค่าและหรือมลูคา่ทีเป็นทุนวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
รูปของกลุ่มวัฒนธรรมการแต่งกายเสือผ้าและการประดับตกแต่ง  มีลักษณะเป็นคุณค่าที
แสดงลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธุ์มากกว่าการแสดงมลูคา่เป็นเงินทอง  เช่น 
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คณุคา่ของรูปทรงเสือผ้า คณุคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของทรงผม ส่วนลกัษณะมลูคา่
นนัแม้มีอยูแ่ตไ่มแ่สดงให้ปรากฏชดัเจนนกั เป็นต้นวา่ 

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของเสือ  

เช่น เสือฮี ผ้าเปียว เสือก้อม เสือต๊ก ส้วงฮี เสือน่อยหรือเสือห้อย ส้วงก้อม เสือไท มีลกัษณะเฉพาะ
เป็นเครืองแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์ นอกจากแสดงคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นขนัพืนฐานของเสือผ้า
แล้ว ยงัแสดงคณุคา่ทีเป็นเกียรตยิศ ศกัดศิรี และอตัลกัษณ์ คณุคา่ทางศาสนาและความเชือ รวมทงั
คณุคา่ทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความเข้มแข็งของกลุ่มชาติพนัธุ์ ทีคนในกลุ่มและคนกลุ่มอืนๆ 
ยอมรับว่า เสือผ้าทีมีรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลักษณ์อย่างนีเป็นของชาวไทยทรงดํา เป็นคณุค่าที
ประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้ แต่ด้านมูลค่าทีเป็นเงินเป็นทองก็ยังแสดงให้ปรากฏอยู่  แม้จะไม่สําคัญ
เทา่กบัคณุคา่ก็ตาม ถือเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปทีสําคญัยิงประการหนงึ 

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของทรง
ผม โดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิง ทีแบง่ออกตามวยัและสถานภาพ  เช่น เอือมไหล่ สําหรับเด็กสาว
อาย ุ13-14 ปี ทรงสบัปลิน สําหรับเด็กสาวอายุ 14-15 ปี ทรงช่อดอกแคหรือหางนกกระแล   และทรง
จกุตุ๊บ สําหรับเดก็สาวอาย ุ15-16 ปี ทรงขอดกระต๊อก สําหรับเด็กสาวอาย ุ16-17 ปี ทรงขอดซอยหรือ
ปันเกล้าซอย สําหรับเด็กสาวอายุ 17-18 ปี ทรงปันเกล้าตว่ง เมือเด็กสาวอายเุต็ม 20 ปี ทรงปันเกล้า
ต๊ก อายปุระมาณ 50 ปีขนึไป ทรงปันเกล้าจ้อนหรือทรงแมม่า่ย ทรงไว้ทกุข์ เป็นต้น ดงัคํากลา่วทีวา่  

  “สมยัยาย ชีวิตยายจนถึงทุกวนันี ยงัไม่เคยตดัแต่งผมให้ผิดไปจากแบบแผน
ของหญิงตามวัยต่างๆ ตงัแต่วยัเด็ก เป็นต้นมา แม่ยายเอาจริง ใครทําผิดถูกดุ” (ยายเหม็ด พรหม
สงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 เป็นลกัษณะเฉพาะของกลุม่ชาตพินัธ์ุ แสดงคณุคา่ทีเป็นความรัก ความสามคัคี 

ความเข้มแข็ง คณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ และคณุคา่ทางศาสนาและความเชือ
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทีคนกลุ่มอืนๆ ยอมรับว่าเป็นรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ทรงผมของหญิง
ของชาวไทยทรงดํา เป็นคณุคา่ทีประเมินมลูคา่ได้ยาก โดยมูลค่าทีเป็นเงินเป็นทองมีอยู่ แม้จะไม่
สําคญัเทา่กบัคณุคา่ก็ตาม ถือเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปทีสําคญัยิงประการหนงึ  

 ลักษณะคุณค่าและมูลค่าทีเป็นทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นรูปดงักล่าว
ข้างต้นนี เป็นสิงทีปรากฏตอ่เนืองมาจากบรรพชนของกลุ่มชาติพนัธุ์ จนกระทงัถึงสมัยปู่ย่าตายาย
ทีมาตงัถินฐานในพืนทีศกึษา ยงัคงปรากฏให้เห็นทวัไป ครันถึงสมัยพ่อแม่ ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะ
เป็นรูปดงักล่าว เริมเปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงวัฒนธรรมชุมชน ซึงได้รับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอืนมากขึน ประกอบกับบริบททางประชากรเพิมขึนทําให้ทรัพยากรธรรมชาติทีมีข้อ 
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จํากดัไมเ่พียง พอตอ่ความต้องการ ทําให้ทนุวฒันธรรมดงักล่าวเปลียนแปลงไป โดยคณุคา่ยงั คงมีอยู ่
แต่มูลค่าเพิมมากขึน คุณภาพยังคงเหมือนเดิมแต่ปริมาณหรือโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง  จน 
กระทังสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบันคุณค่ายังคงอยู่ มูลค่าเพิมสูงมาก  แต่คุณภาพและ
ปริมาณหรือโอกาสทีแสดงคณุคา่มีไม่มาก เช่น เฮือนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ว มีแตที่สร้าง
ขนึไว้เป็นพิพิธภณัฑ์ ภาษาเขียนหรือตวัหนงัสือไทยทรงดําและตํารา หนงัสือสญูหายไปมากแล้ว แม้
มีความพยายามฟืนคืน ก็ยงัไมสํ่าเร็จ เป็นต้น 
  4.2.1.4 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
รูปของกลุ่มวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ มีลกัษณะเป็นคณุค่าทีแสดงลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่วมกนัของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุมากกว่าการแสดงมูลค่าเป็นเงินทอง  เช่น คณุค่าของพิธี 
กรรม สว่นมลูคา่นนัแม้จะมีอยูแ่ตไ่มถื่อเป็นสิงสําคญั เป็นต้นวา่ 

 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลค่าของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของพิธี
การแปงขวญั เสนตวั เสนเต็ง เสนแก้เคราะห์ เสนกินปาง เสนตงับงั ถือเป็นการรักษาโรคภยัไข้เจ็บอีก
ลกัษณะหนึง แสดงคณุค่าการดแูลรักษาสุขภาพขนัพืนฐาน คือ คนป่วยได้รับการเยียวยารักษาตาม
แบบแผนของวฒันธรรม คณุค่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนในชุมชนมีความรู้สึกอบอุ่น
มันคงปลอดภัย คุณค่าทางศาสนาและความเชือ เป็นการแสดงความเคารพต่อสิงทีเคารพนับถือ 
นอกจากยังแสดงคณุค่าเชิงอตัลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ุด้วย ส่วนมูลค่าทีเป็นเงินเป็นทองไม่ปรากฏ
ชดัเจนนกั ถือเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปทีสําคญัยิงประการหนงึ 

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ดงักล่าว
นี ชมุชนให้ความสําคญัมากในสมัยปู่ย่าตายาย ครอบครัวและเครือญาติกลุ่มตา่งๆ จะต้องจดัพิธี 
กรรมขนึตามประเพณีและความเชือกําหนดไว้ในภูมิปัญญา เมือถึงสมัยพ่อแม่ แม้จะยงัคงจดัขนึ 
แตไ่มม่ากเทา่เดมิ ด้วยเหตทีุมลูคา่ทีเป็นเงินทองในการจดัพิธีเริมสงูขนึ จนกระทงัถึงสมัยผู้อาวุโส
และสมัยคนปัจจุบัน ประเพณี พิธีกรรมดงักลา่วเกิดขนึน้อยลง ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  ปัจจุบนัการจัดพิธีกรรมตามประเพณีและความเชือ เพือการดูแลรักษาสขุภาพ
โดยตรงมีน้อย อาจเนืองมาจากหลายเหตุ เช่น ไม่ค่อยเชือว่าจะได้ผล หรือมีทางเลือกในการรักษาโรค
มากขึน หรือเพราะมีค่าใช้จ่ายแพงและจกัได้ยาก ต่อเมือ จําเป็นจริงๆ จึงจะจัดขึน” (ยายชอบ ทรพบั, 
สมัภาษณ์: 25 กรกฎาคม 2555) 

 โอกาสในการแสดงคุณค่าจึงน้อยลง รูปลักษณ์ทีจัดก็เปลียนแปลงไปจาก
เดิม เช่นเดียวกับคุณค่าของพิธีทีเปลียนมาให้ความสําคญักับมูลค่าทีเป็นเงินทองมากขึน เช่น ผู้
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มาร่วมงานต้องร่วมสนนัสนนุเงินทองคา่ใช้จ่ายช่วยงานมากขนึ จากเดิมทีเคยช่วยแตแ่รงงาน อย่างไร
ก็ตาม ในชมุชนยงัคงมีพิธีกรรมดงักลา่วเกิดขนึทกุปี โดยยงัคงหมนุวนกนัไปในแตล่ะตระกลู 
  4.2.1.5 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูค่าทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
รูปของกลุ่มวัฒนธรรมศาสนาและความเชือ มีลักษณะเป็นคณุค่าทีแสดงลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่วมกันของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุ และแสดงมูลค่าเป็นเงินทองตามยุคสมยั เช่น กะล่อหอง 
ศาลเจ้าพอ่เจ้าแม ่เป็นต้นวา่ 

 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลค่าของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของกะ
ล่อหอง อนัเป็นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษทีล่วงลบัไปแล้ว แสดงคณุคา่ทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความ
สามัคคี ความเข้มแข็งของครอบครัว วงศ์ตระกูลและสังคม เพราะครอบครัวทีมีกะล่อหอง จะเป็น
ศูนย์กลางของเครือญาติในวงศ์ตระกูลหรือสิง ญาติพีน้องทีไม่มีกะล่อหองของตนเองจะต้องมา
ประกอบพิธีทีบ้านเดิมนี บ้านทีมีกะล่อหองจะมีวงความสมัพนัธ์ทางสงัคมกว้างเพราะเกียวดองกับ
ญาตสิายภรรยาด้วย และคณุคา่ทีเป็นการบรรลเุป้าหมายในทางศาสนาและความเชือ เพราะการมีกะ
ลอ่หองอยูที่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในบ้านได้ปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบตามหลกัการความเชือ
ในการ บูชาบรรพบุรุษได้มาก รวมทงัคณุค่าทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ซึงหมายถึงกะล่อ
หองและการบูชาผีบรรพบุรุษคือ ลกัษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
เหลา่นีคือ ลกัษณะคณุคา่ทีเกิดขนึ สว่นลกัษณะมลูคา่ทีเป็นเงินเป็นทองไมป่รากฏชดัเจนนกั  

 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ของรูปทรงหรือรูปร่างหรือรูปลกัษณ์ของศาล
เจ้าพ่อเจ้าแม่หรือทีเรียกว่าผีบ้านผีเมืองทีเชือว่าทําหน้าทีปกป้องคุ้มครองบําบดัทกุข์บํารุงสขุแก่คน 
สตัว์ พืชพนัธ์ุธัญญาหารแก่ชมุชน  แสดงคณุคา่ทีเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ เพราะเป็นที
พึงทางใจทีชาวไทยทรงดําในชุมชนเชือว่าให้การปกป้องคุ้มครองรักษาชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข และ
แสดงคณุค่าทีเป็นการบรรลุเป้าหมายในทางศาสนาและความเชือ คือ เป็นหลกัยึดเหนียวทางจิตใจ 
และแสดงคณุคา่ทีเป็นความรักความสามคัคีของคนในชมุชนด้วย ในฐานะทีเป็นลกูหลานของเจ้าพ่อ
เดียวกนั ต้องรักกนั เหล่านีคือลกัษณะคณุคา่ทีเกิดขนึ ส่วนลกัษณะมลูคา่ทีเป็นเงินเป็นทองนนั ยงั
ไมป่รากฏชดัเจนนกั  

 ลกัษณะคุณค่าและหรือมูลค่าทีเป็นทุนวัฒนธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูปของ
กลุม่วฒันธรรมศาสนาและความเชือดงักล่าวนี ในส่วนของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ยงัคงไม่เปลียนแปลง
มากนกั แม้ว่าช่วงเวลาและผู้คนในชมุชนจะเปลียนจากรุ่นปู่ย่าตายายมาสู่รุ่นพ่อแม่ ผู้อาวุโส และ
สมัยคนปัจจุบันแล้วก็ตาม ทงันีเพราะวฒันธรรมศาสนาและความเชือของชุมชนเปลียนแปลงให้
ความสําคญักบัศาลเจ้าพอ่เจ้าแมม่ากขนึ ดงัคําบอกเลา่และการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วมโดยตรงทีวา่  
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 “ทุกปีงานไหว้ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของชุมชน มีคนมาร่วมมาก  บรรยากาศ
สนกุสนานรืนเริง มีการละเล่น เต้นรํา มีร้านค้า มีการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึงของการท่องเทียวด้วย” 

(ผูใ้หญ่บา้นกําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 
 ส่วนกะล่อหองนนั ทงัคณุคา่และมูลคา่อาจจะวดัได้ยากว่า ลดลงหรือไม่แต่

สิงทีปรากฏคือ บ้าน เรือนในชมุชนไมมี่กะลอ่หองมากขนึ เหล่านีคือลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ที
เป็นทุนวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรูป เช่น รูปทรง รูปร่าง รูปสีทีปรากฏเป็นรูปลกัษณ์ต่างๆ ในกลุ่ม
วฒันธรรมศาสนาและความเชือในพืนทีศกึษา 
  4.2.2 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นเสียง เช่น เสียงพดู (ภาษาพดู) ทีใช้สือสารใน
สงัคมของชมุชน เสียงเพลง เสียงดนตรี ทีใช้สือสารเรืองราวของวฒันธรรมกลุ่มตา่งๆ ในช่วงเวลาตา่งๆ 
ของชุมชน จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะคณุคา่และหรือมูลคา่ของเสียงในภาษาทีใช้พดูสือสารใน
สงัคมของชมุชน เช่น เสียงพยญัชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ เสียงพดู เสียงเพลง เสียงดนตรี เสียง
กลอนขับ เสียงคําอวยพร เสียงสวดมนต์คาถา เสียงเล่านิทาน เป็นต้น ทีปรากฏในกลุ่มวัฒนธรรม
ตา่งๆ ทงั 5 กลุม่นนั มีลกัษณะแสดงคณุคา่และมลูคา่ทีเป็นลกัษณะเดน่  ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของ
ชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ในทํานองเดียวกนั ไม่สามารถจําแนกแจกแจงลกัษณะทีเกิดขึนให้กระจายไป
ตามกลุม่วฒันธรรม ทงั 5 กลุ่มได้ ด้วยเหตผุลทีพบคือ เสียงมีลกัษณะเป็นกลางทีแสดงคณุคา่และ
หรือมูลค่าให้เกิดขึนในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ  ได้เท่าเทียมกัน ไม่มีเสียงเฉพาะทีเกิดในกลุ่มวัฒน 
ธรรมเฉพาะ เพราะเสียงเป็นรากฐานหรือพืนฐานในการสือสารวฒันธรรมทกุกลุ่ม ทงัเสียงพยญัชนะ 
สระ วรรณยกุต์ คํา วลี ประโยค รวมไปถึงกฎเกณฑ์ ในโครงสร้างและความหมายด้วย ดงันนั ในบท
นีจึงนําเสนอลกัษณะคณุคา่และหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นเสียงในภาพ รวม 
(ไมก่ระจายไปตามกลุม่วฒันธรรม) เป็นต้นวา่ 

  4.2.2.1 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
เสียงส่วนทีเป็นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ มีลักษณะแสดงคุณค่าทีเป็นการสนอง 
ตอบต่อความจําเป็นขนัพืนฐานด้านการสือสารในฐานะเป็นภาษาใช้สือสารภายในกลุ่มได้อย่าง
พอเพียง มีหน่วยเสียงครบถ้วนตามความจําเป็นในการสือสาร และแสดงคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ศกัด ิ
ศรี และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะเป็นภาษาของตนเอง นอกจากนี ยังแสดงคุณค่าด้าน
ความรัก ความสามคัคี และความเข้มแข็งของสงัคมในฐานะทีเป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ทีบง่
บอกถึงความเป็นพีน้องและประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  ส่วนลกัษณะมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองนนั ไมป่รากฏลกัษณะชดัเจน 
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 4.2.2.2 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
เสียงส่วนทีเป็นเสียงพูด แสดงคุณค่าทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์ 
เพราะเสียงพูดสามารถจําแนกความเป็นคนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําออกจากกลุ่มอืนได้ เมือได้ยิน
เสียงพดูว่าเป็นภาษาเดียวกนัจะให้ความรู้สึกเป็นกันเอง ไว้วางใจ เกิดความรักความผูกพนัขึนและ
นําไปสู่การช่วยเหลือเกือกูลต่อกัน ดังคําบอกเล่าของนายท่วม ศิรินาโพธิ สัมภาษณ์: วันที 25 
กรกฎาคม 2555) ได้เลา่เรืองการไปเยียมพีน้องทีเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามวา่  

 “เมือไดยิ้นเสียงพูดเป็นภาษาเดียวกนั คนในบ้านมาให้การต้นรับอย่างอบอุ่น 

ถามสารทกุข์สกุดิบ จนตอบแทบไม่ทนั”  
 สอดคล้องกบัคําบอกเลา่ทีวา่  
 “พบคนทีไม่เคยรู้จัก พอเอ่ยปากทกัทายสองสามคํา จะรู้แล้วว่า เป็นคนไทดํา

หรือไม่ ใช่ ถ้าเป็นคนภาษาอืนๆ จะใช้ภาษาไทยพูดต่อ แต่ถ้าเป็นคนไทดํา ต้องพูดด้วยภาษาของเรา 

พดูภาษาอืนไม่ได ้จะรู้สึกผิดแลว้” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 ตลุาคม 2555)   
 นอกจากนี เสียงพดูแสดงคณุคา่ด้านอืนในกลุ่มวฒันธรรมทงั 5 กลุ่ม ได้อย่าง

โดดเดน่ สว่นการแสดงมลูคา่นนั ไมไ่ด้เกิดขนึทนัใด แตม่กัแสดงเป็นผลพลอยได้ตามมาภายหลงั  
  4.2.2.3 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น

เสียงส่วนทีเป็นเสียงเพลง เสียงดนตรี แคน ซอ เสียงกลอนขบั เสียงคําอวยพร เสียงกล่อมเด็ก เสียง
เล่านิทาน  แสดงคณุค่าทีเป็นความรู้สึกสุข ทุกข์ พอใจ ไม่พอใจ ฯลฯ ในความพอเพียงในปัจจยัขนั
พืน ฐานในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคีในครอบครัว
และสังคม ในความมีเกียรติยศ ศกัดิศรีในความเป็นมนุษย์ และในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตทีเกิด
จากพฤติกรรมทางวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์  เพราะสิงเหล่านีมีรูปแบบ วิธีการ และ
กระบวน การเฉพาะของกลุ่มชาติพันธ์ุ ทีเปิดโอกาสให้แสดงคุณค่าหรือมูลค่าทีเป็นความรู้สึก
ออกมาได้อยา่งเหมาะสม และเป็นทียอมรับกนัว่าทําได้ เช่น เมือรู้สึกไม่พอใจเหตกุารณ์ใดทีเกิดขนึ
สามารถใช้บทเพลงระบายความรู้สึกนันออกมาได้ โดยสังคมยอมรับว่าเป็นสิทธิ  มีสิทธิในการ
แสดงออกได้ ดงัปรากฏในกลอนขบั รวมถึงกลอนขบัอู่ลุ๊หรือกลอนขบักล่อมลูก ทีมกัมีการสอดแทรก
เนือหาเพือระบายความรู้สึกอยู่เสมอ ส่วนการแสดงมูลค่านันยังไม่เห็นได้โดยตรง เพราะมักจะมี
คา่นิยมว่า ใครทีต้อง การเงินทองแสดงว่าเป็นคนเห็นแก่ตวัหรือเห็นแก่ได้ แตก็่มีปรากเป็นรางวลัหรือ
ของขวญัตา่งตอบแทนบ้างดงัสํานวนวา่พอเป็นคา่นําร้อนนําชา  

 4.2.2.4 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูค่าทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
เสียงส่วนทีเป็นสวดมนต์คาถา เสียงสภุาษิตสอนใจ แสดงคณุคา่ทีเป็นการเข้าถึงเป้าหมายของชีวิต
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ตามอุดม การณ์ศาสนาและความเชือ และคณุค่าทีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทีเกิดจาก
พฤตกิรรมทางกลุ่มวฒันธรรมตา่งๆ ในกลุ่มชาติพนัธุ์ เพราะวฒันธรรมเหล่านีมีรูปแบบ วิธีการ และ
กระบวน การแสดงออกทีทําให้คนมีปกตกิาย แล้วปกตใิจหรือใจสมาธิ รวมเป็นหนึงเดียวในสิงใดสิง
หนงึทีนําไปสูก่ารเกิดปัญญาหรือเห็นทางออกหรือพบทางสงบของใจทีรุ่มร้อนได้ และจะนําไปสู่ความ
ไมป่ระมาทในชีวิต หรือการแสดงพฤติกรรมตา่งๆ ภายหลงั เช่น การนงัฟังเสียงหมอเสนคีบอาหารให้
ผีบรรพบรุุษพร้อมเสียงเชิญชวนออกชือแซข่องบรรพบรุุษ (ในปับผีเรือน) ทําให้ลกูหลานสํานึกในบญุ 
คณุของบรรพชน นําไปสู่การปรับเปลียนนิสยัเป็นคนดีตามหลกัการทางศาสนาและความเชือได้ 
เป็นต้น ส่วนการแสดงมลูคา่นันไม่ปรากฏชดัเจนนกั เว้นแตผู่้ นําประกอบพิธีหรือสวดมนต์คาถา ที
มีของกํานนัหรือตอบแทนหรืออาจจะมีการตอบแทนเป็นเงินคา่ครูหมอตามธรรมเนียม 

 4.2.2.5 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลค่าทีเป็นทุนวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็น
เสียงในลกัษณะตา่งๆ ดงักล่าวมานี เป็นลกัษณะทีเกิดขนึสืบต่อกนัมาแตโ่บราณจนกระทงัสมยัปู่ ย่า
ตายายผู้บกุเบกิตงัถินฐานในชมุชนแหง่นี ครันถึงสมยัพอ่แม่ ลกัษณะการแสดงคณุคา่ได้เปลียนแปลง
ไปบ้าง เพราะวา่โอกาสการแสดงวฒันธรรมทีเรืองนีมีน้อยลง คนรุ่นใหม่ในชมุชนเริมมีคา่นิยมในวฒัน 
ธรรมอืนมากขึน เมือถึงสมยัผู้อาวุโสและสมยัคนปัจุบนั ทุนวฒันธรรมเดิมทีมีลกัษณะเป็นเสียงเริม
อ่อนกําลงัลงตามการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมทีเกิดรอบด้านมากขึน ในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ที
ภาษาทีกําหนดลกัษณะการออกเสียง คํา ความหมาย ติดตวัมาด้วย ประกอบกบัคนในชมุชนในสมยันี
ต้องศกึษาหาความรู้ในระบบการศกึษาส่วนกลางของประเทศ ด้วยเสียงหรือภาษาไทยกลางตงัแตย่งั
เป็นเดก็ สว่นภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์เรียนรู้จากประสบการณ์ทีเกิดขนึหรือใช้อยู่ในชมุชนเท่านนั ไม่มี
การจดัการเรียนการสอน ทําให้เด็กและเยาวชนในปัจจุบนัออกเสียงในภาษาไม่ถูกต้องแล้ว เพราะ
สว่นใหญ่ใช้ภาษาไทยกลางมากขนึและรุกลามเข้าถึงในครอบครัวแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “พ่อแม่พดูกบัลูกดว้ยภาษาไทยโซ่ง ลูกรู้ฟัง เข้าใจความหมาย แต่เขาจะตอบ
พ่อแม่ดว้ยภาษาไทยกลาง” (ผูใ้หญ่บา้นกําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 

 และแม้จะมีความพยายามจดัทําโครงการอนุรักษ์และฟืนฟูภาษาไทยทรง
ดําในโรงเรียน แตย่งัขาดการมีส่วนร่วมทีจริงจงั ทําให้ขาดขบัเคลือนโครงการไม่มีพลงั ลกัษณะคณุคา่
และมลูคา่ในเรืองนีจงึมีแนวโน้มสญูหายมากขนึ สอดคลอ้งกบัคําบอกเล่าทีว่า  

 “ภาษาของเรา ทงัการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน นบัวนัจะอ่อนแอลง
เรือย พยายามอนรุักษ์ฟืนฟเูท่าไหร่ ก็ยงัติดขดั ไปบ้านไหน ถินไหน คนส่วนใหญบอกว่า เห็นคุณค่า 
เห็นดี เห็นงาม เห็นความสําคญัแต่พอชวนมาทํางานหรือมามีส่วนร่วม กลบัไม่มีเวลา” (อาจารย์สรีุย์ 
ทองคงหาญ,  สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2555)  
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 4.2.3 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นกลิน ได้แก่ กลินหอม กลินเหม็น กลินคาว ที
เป็นผลผลิตจากวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ
คณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นกลินไม่ปรากฏในกลุ่มวฒันธรรมตา่งๆ ทงั 5 กลุ่ม แตป่รากฏเฉพาะบาง
กลุม่วฒันธรรม เช่น กลุ่มวฒันธรรมการแตง่กายและการประดบัตกแตง่  กลุ่มวฒันธรรมการทํามา
หากิน (อาหาร) เท่านนั ทีมีลกัษณะแสดงคณุค่าและหรือมูลค่าทีเป็นลักษณะเด่นดีงามเฉพาะที
ร่วมกนัของชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุในเรืองนี ด้วยเหตผุลคือ กลินจะปรากฏเฉพาะในกลุ่มวฒันธรรม
บางกลุ่มไม่เกิดในกลุ่มวฒันธรรมบางกลุ่ม ดงันนั ในบทนีจึงนําเสนอลกัษณะคณุค่าและหรือมูล
คา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นกลินในภาพรวมเทา่ทีปรากฏ เป็นต้นวา่ 

 4.2.3.1 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นกลิน
เครืองหอมทีเรียกว่าแป้งพวง ถือเป็นเครืองหอมทีมีความเป็นอตัลกัษณ์เฉพาะทีสืบทอดกนัมาแต่
โบราณ ดงัคําบอกเล่าทีว่า  

 “แป้งพวง เป็นแป้งปรุงอย่างประณีตมีกลินหอมจรุงใจ เป็นภูมิปัญญาเดิมของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ นํามาผสมนําปรุงใช้บูชาพระหรือประดบัผม ส่งกลินหอม มีทงักลินกํายาน และกลิน
ดอกไม้ (เหมือนดอกไม้สด) เป็นทีนิยมในสมยัก่อน” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 
กนัยายน 2555) 

 กลินหอมของแป้งพวงแสดงคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เพราะว่าเป็นกลินเครืองหอมทีเกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษทีสืบต่อกันมาแต่
โบราณ  

 “ใครได้กลินรู้สึกเป็นเกียรติ ใครได้ใช้รู้สึกมีศกัดิศรี ใครได้กลินจะรับรู้ว่านีเป็น
กลินหอมของไทยทรงดํา” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 เป็นกลินทีคนกลุ่มอืนยอมรับว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาวไทยทรง
ดํา ขณะเดียวกันกลินเครืองหอมดงักล่าวยังแสดงมูลค่าทีเป็นเงินทองปรากฏด้วย แม้จะไม่เป็น
สินค้า แต่มีการแลกเปลียนเป็นเงินทอง นอกจากนี  กลินเครืองหอมดงักล่าวยงัแสดงคณุค่าทีเป็น
ความรักความอบอุน่ในครอบครัวหรือสงัคมด้วย เพราะวา่เป็นของฝากทีแสดงคณุคา่ความรักความ
หว่งใยหรือความศรัทธาระหวา่งผู้ให้กบัผู้ รับได้อยา่งลกึซงึ 

 4.2.3.2 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นกลิน
เครืองหอมดอกมะลิ เป็นกลินทีชาวไทยทรงดํานิยมชมชอบเช่นดียวกบักลุ่มชาติพนัธุ์อืน  กลินหอม
ดอกมะลินอกจากแสดงคณุคา่ทีเป็นความรัก ความสนุทรีย์ และเป็นเกียรติยศแล้ว ยงัแสดงคณุคา่ที
เป็นลกัษณะความเชือเรืองเจริญงอกงามของชีวิตผู้หญิงด้วย ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
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  “ชาวไทยทรงดําได้อุปมาชีวิตผู้หญิงว่าเหมือนดอกมะลิ 4 วัยคือ วัยเด็ก
เปรียบเสมือนมะลิดอกตูมทียงัอยู่ในการดูแลของครอบครัว วยัรุ่นเปรียบเสมือนมะลิดอกแรกแย้ม 

เป็นวยัทีเริมมีการเปลียนแปลงสิงต่างๆ ในร่างกาย เริมส่งกลินหอมฟุ้ ง วยัผู้ใหญ่เปรียบเสมือนมะลิ
บานเต็มทีพร้อมจะแต่งงานมีครอบครัว และวยัชราเปรียบเหมือนมะลิดอกเริมร่วงลงสู่พืนดิน” (ยาย
เหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 ดงันนั คุณค่าของดอกมะลิจึงเป็นเครืองเตือนใจหญิงชาวไทยทรงดําให้
ตระหนกัถึงคณุคา่ความเป็นลกูผู้หญิงทีเปลียนผา่นไปแตล่ะวยั 

 4.2.3.3 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นกลิน
หอมจากอาหาร เช่น กลินข้าวใหม่ กลินข้าวหอม กลินกบัข้าว  กลินปลาร้า เป็นกลินหอมทีเกิดขึน
และเป็นทีนิยมชมชอบของคนในสงัคมทวัไป รวมทงัสงัคมชาวไทยทรงดําในพืนทีศกึษา โดยเฉพาะ
กลินหอมดงัเดมิจากอาหารพืนบ้าน ดงัคําบอกเลา่ของผู้สงูอายทีุวา่  
   “พอไดก้ลิน นําลายไหล มนัซึมออกมาในปาก เหมือนได้เห็นมะขาม” (นาย
หมวย ทรพบั, สมัภาษณ์: 25 กรกฎาคม 2555)  

 เป็นสิงทีสร้างคณุคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมด้านชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรีของ
ชมุชนหรือคนในชุมชนทีมีอาหารรสชาติดี เชือมโยงถึงลกัษณะความเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ 

รวมถึงมีค่านิยมทางวฒันธรรมทีโดดเด่น ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็นทุนวัฒนธรรมในส่วนนียงัไม่
ปรากฏชดัเจนนกั เพราะอาหารดงักล่าว ส่วนใหญ่ปรุงขนึใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น การกินข้าวใหม่หรือ
ในโอกาสมีงานพิธีเทา่นนั ไมไ่ด้จดัปรุงขนึเพือค้าขายแตอ่ยา่งใด    

  4.2.3.4 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นกลิน
เหม็น กลินคาว เชน่ กลินยาสมนุไพร (ยาดองบางชนิด) กลินยาดมบางชนิด กลินอาหารจําพวกเนือ
และปลาในพิธีกรรมตามความเชือ เป็นกลินทีเกิดขึนในบางโอกาส เช่น  งานพิธีสําคญั การรักษา
อาการเจ็บไข้ไม่สบาย กลินดงักล่าวนีได้แสดงคณุคา่ทีเป็นทุนวฒันธรรมด้านการเข้าถึงเป้าหมาย
ตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือ รวมถึงคณุคา่การเข้าถึงความปลอดภยัในชีวิตทีแสดงคณุคา่
เชือมโยงถึงลกัษณะเดน่ ดีงาม และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบสิงเหล่านนั ส่วนลกัษณะ
มูลค่าทีเป็นทุนวฒันธรรมในสิงเหล่านี ยังไม่ปรากฏชดัเจนนกั เพราะส่วนใหญ่ปรุงขึนใช้ในโอกาส
พิเศษ เพือแสดงคณุคา่ตามความเชือเป็นสําคญั   

  4.2.3.5 ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นกลิน
ดงักลา่วข้างต้นนีเป็นสิงทีเกิดขนึพบได้ในสมยัปู่ ย่าตายายสืบมาถึงสมยัพ่อแม่ แตเ่มือมาถึงสมยัผู้
อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน ลักษณะคุณค่าทีเป็นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็นกลินหอมทีได้จากแป้ง
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พวง กลินเครืองหอมดอกมะลิ กลินข้าวใหม ่กลินข้าวหอม กลินกบัข้าว กลินปลาร้า ได้เปลียนแปลง
ไปในลกัษณะสญูหายไปหรือไมเ่ป็นทีนิยม โดยคนในชมุชนไม่เห็นคณุคา่ความสําคญัของกลินเหล่า 
นีทีสร้างชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี รวมถึงความรัก ความผกูพนัของคนในชมุชน ประกอบกบัมีทนุ
วฒันธรรมส่วนทีเป็นกลินสมยัใหม่เข้ามาแทนที เช่น ชดุเครืองสําอางค์สําเร็จรูป  ใช้แล้วได้ทงัหอม
ชืนใจและผิวใสเต่งตึง ทีแสดงคณุค่าความทนัสมยัและมีมูลค่าสูงทีแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ให้สงัคมได้รับรู้และยกยอ่งด้วย ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
   “คนทุกวนันี นิยมกลินทีตรงกนัข้ามกบัทีคนสมยัก่อนนิยม คนสมยัก่อนชอบ
กลุ่มปลาร้า คนสมยันีเหม็นกลินปลาร้า” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  
  4.2.4 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นรส ได้แก่ รสเปรียว รสหวาน รสมัน รสเค็ม  
รสขม รสเผ็ด ทีเป็นผลผลิตจากวฒันธรรมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชมุชน เช่น รสอาหาร รส
ยาสมนุไพร จากการศกึษาพบว่า ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมไม่รากฏในกลุ่ม
วฒันธรรมตา่งๆ ทงั 5 กลุ่ม แตป่รากฏเฉพาะกลุ่มวฒันธรรมทีเกียวกบัอาหารหรือการทํามาหากิน
เทา่นนั ทีมีลกัษณะแสดงคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของชมุชน
กลุม่ชาตพินัธุ์ในเรืองนี ด้วยเหตผุล คือ รสจะปรากฏเฉพาะในสิงของทีใช้บริโภค ไม่เกิดในกลุ่มวฒัน 
ธรรมอืน ดงันนั ในบทนีจึงนําเสนอลกัษณะคณุค่าและหรือมูลคา่ทีเป็นทุนวฒันธรรมทีมีลกัษณะ
เป็นรสในกลุม่วฒันธรรมอาหาร เป็นต้นวา่ 

  4.2.4.1 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นรสจาก
อาหารทีมีรสเปรียว หวาน มนั เค็ม ขม เผ็ด ซึงทีเกิดขนึเมือใช้ลินสมัผสัสิงบริโภคจากวฒันธรรมกลุ่ม
การทํามาหากินทีเป็นอาหารในสมยัตา่งๆ ของชมุชน พบว่า ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทุน
วฒันธรรมทีมีลกัษณะเป็นรสทีมีลกัษณะโดดเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของชมุชน ส่วนใหญ่เกิดจาก
เครืองปรุง และวิธีการปรุงทีเป็นอัตลกัษณ์ของกลุ่ม เป็นต้นว่า แกงผํา ผกัจุ๊บ แกงหน่อไม้ นําพริก
แจ่ว กบโอ๋ ไม้ปันแหลม ไส้หมูควั ปลาส้ม แกงหน่อไม้เปรียว แกงหน่อส้ม แกงควั ปลาร้า ปลาส้ม 
ปลาร้า อ่อม พล่า ยําหวัปลี แกงหยวกใส่ไส้หมู เหล้าขาว เหล้าแก่บหรือเหล้าแกลบ เหล้าเซียวหรือ
เหล้ากลัน แกงหน่อส้ม เลือดต้า ผกัจุ๊บ ผัดเผ็ดไส้หมู แจ่วเอือดด้าน เป็นต้น (รายละเอียดเพิมเติม
ดงักลา่วไว้ในวฒันธรรมชมุชน) ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “อาหารของเราโดยทวัไป รสจดั เช่น เผ็ดจดั เค็มจดั เปรียวจดั เพราะชาวไทย
ดําชอบอาหารรสจดั และอาหารในพิธีกรรม เช่น แกงหน่อส้ม เลือดต้า แกงผํา ผกัจุ๊บ ผดัเผ็ดไส้หมู 

แจ่วเอือดด้าน จะมีรสเด่นตามองค์ประกอบหลกัของอาหารชนิดนนั รวมอยู่ด้วย” (นายท่วม ศิรินา
โพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 



 
201 

  รสอาหารได้แสดงคณุคา่และหรือมลูคา่ในลกัษณะตา่งๆ แก่ชมุชน เชน่  
  4.2.4.2 คุณค่าในการเสริมสร้างคุณภาพของอาหารให้เป็นไปตามความ

จําเป็นและความต้องการอย่างพอเพียง เพราะอาหารทีมีรสชาติดีตามแบบแผนทีเป็นทนุวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ นอกจากบ่งชีถึงความพอเพียงในปัจจัยทีนํามาประกอบอาหารทีมีอยู่ในท้องถิน
แล้วและยงัแสดงคุณค่าทีเป็นภูมิปัญญาในการปรุงอาหารให้มีรสเป็นเลิศด้วย นอกจากนียังแสดง
คุณค่าความสามารถ และความเฉลียวฉลาดในการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธ์ุมา
จดัการทรัพยากรธรรมชาตมิาปรุงเป็นอาหารให้มีรสชาตติามความจําเป็นและความต้องการด้วย 

  4.2.4.3 คณุคา่ในการเสริมสร้างสุขภาวะหรือความมีสขุภาพดี ทีเป็นความ
จําเป็นขนัพืนฐานประการหนึงของชีวิต กล่าวคือ การทีอาหารในชุมชนมีรสชาติหลากหลาย เป็นทุน
วฒันธรรมให้ชมุชนเลือกนํามาใช้ปรุงรสอาหารบริโภคได้ตามความจําเป็นและความต้องการ ทกุเพศ 

ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิงผู้สูงอายุ ทีมกัชอบรสอาหารทีไม่จําเจ การมีทุนวัฒนธรรมด้านนีจึงเป็น
หลกั ประกันสุขภาพว่าร่างกายได้รับสารอาหารครบทุกกลุ่ม และลดความเสียงต่อการเกิดโรคอัน
เนืองจากขาดสารอาหาร เพราะการปรุงรสอาหารตามทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นสิงทีคนใน
ชมุชนมีความคุ้นเคย รู้จกัวิธีปรุงรสเพือบริโภคได้ตามต้องการ นอกจากนียงัเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นความ
ปลอด ภยั และเกิดมลูคา่ในลกัษณะไมต้่องทําให้สินเปลืองคา่ใช้จา่ยโดยไมจํ่าเป็นด้วย  

  4.2.4.4 คณุคา่ในการแสดงความเคารพและความกตญั ตูอ่บรรพบุรุษและ
สิงศกัดิสิทธิทีเคารพนบัถือตามความเชือ เพราะว่าการปรุงรสอาหารให้เป็นไปตามความเชือเพือใช้
ในพิธีกรรม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกตญั กูตเวทีของลกูหลานทีมีตอ่บรรพบรุุษ ซึงเชือว่าเมือ
ทําแล้ว ยอ่มนําความสขุกายสบายใจมาสูค่รอบครัว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

   “อาหารทีเซ่นไหว้ผีเฮือน ต้องเป็นอาหารทีมีรสชาติดีอย่างเดียวกับทีใช้
บริโภคในครอบครัว การเซ่นไหว้ด้วยอาหารทีรสชาติไม่ดี และแตกต่างจากทีบริโภค ผีบรรพบุรุษมกั
นอ้ยใจ” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชานารถ, สมัภาษณ์: วนัที 2 สิงหาคม 2555) 

  อย่างไรก็ตาม ยงัไม่พบว่า คณุค่าของรสอาหารและสิงบริโภคต่างๆ ดงักล่าว
ข้างต้น แสดงมูลค่าเป็นเงินทองให้ชาวบ้านได้อย่างเป็นกิจลกัษณะ อาหารแม้จะมีรสดี เป็นไปตาม
แบบแผนวัฒนธรรม แต่ไม่นิยมปรุงออกจําหน่าย ไม่ว่ารายเล็กหรือรายใหญ่ ร้านอาหารทีขายใน
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยภาคกลาง หรือไม่ก็ก๋วยเตียวเท่านนั ซึงแสดงให้เห็นว่าลกัษณะทุน
วฒันธรรมทีเป็นมลูคา่ยงัไมป่รากฏโดดเดน่นกั 

  4.2.4.5 ลกัษณะคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็นรสจาก
อาหารดังกล่าวข้างต้นนี ได้เริมเปลียนแปลงไปในลักษณะไม่เป็นทีนิยมปรุงบริโภคในมืออาหาร
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ประจําวนั โดยนําอาหารจากวฒันธรรมอืนทีเข้าสู่ชมุชนมาใช้แทน และค่อยเพิมมากขนึ ปัจจุบนัรส
อาหารทีเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของกลุ่มชาติพนัธุ์  หรือรสอาหารทีเป็นอตัลกัษณ์กลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้เปลียนแปลงไปมากแล้ว ทีมีอยู่บ้างในมืออาหารปกติประจําวัน เช่น รสเผ็ดจากนําพริก
หรือในอาหารทีปรุงในงานพิธีกรรมตา่งๆ สว่นรสอืนเกิดจากอาหารทีรับมาจากสงัคมอืนเป็นสว่นใหญ่ 
  4.2.5 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็นสัมผัสหรือผัสสะ ได้แก่ คณุค่าและหรือมูล
คา่ทีเกิดจากกายสมัผสัผลผลิตในวฒันธรรมกลุ่มตา่งๆ แล้วเกิดความรู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน 
ตงึขนึ เป็นต้นวา่ 

  4.2.5.1 ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความเย็น ความร้อน เช่น การสัมผัสกับ
เฮือนไทยทรงดําแบบเดิม ในกลุ่มวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต ชาวบ้านกล่าวในทํานอง
เดียวกนัวา่  

  “เมือได้นอนในเฮือนไทยทรงดําแบบเดิม ร่างกายจะรู้สึกเย็นชืนใจ เมือกลบั
จากทํางานในไร่นามาถึงเรือนล้มตวัลงนอนหลบัสบายด้วยความรู้สึกเย็น หรือเมือยามหน้าหนาว 
อากาศภายนอกหนาวจับใจ แต่เมือเข้ามาในเฮือนไทยทรงดําแบบเดิม รู้สึกอบอุ่นสบายหายหนาว 
เพราะเฮือนไทยทรงดํากนัอากาศภายนอกได้ดี รักษาความอบอุ่นภายในไว้ได้ ปรับสมดลุของอากาศ
ให้อยู่ในระดบัอุ่นสบายทงัหน้าหนาวหน้าร้อน อย่าว่าบนเฮือนเลย แม้เข้ามาใต้ถุนบ้าน ก็สมัผสัถึง
ความอบอุ่นสบายกายแลว้ ซึงเป็นทนุวฒันธรรมส่วนทีมีลกัษณะเป็นสมัผสัหรือผสัสะทีแสดงคณุค่า
การเข้าถึงความจําเป็นและความตอ้งการของชีวิตได้อย่างพอเพียง” (บทสรุปการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุ
ทีบา้นผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, วนัที 28 ตลุาคม 2557) 

  นอกจากนี ยังมีลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความเย็น ความร้อน จากการ
สมัผสักบัวฒันธรรมอาหารการกิน เชน่ นําพริก ให้ความรู้สกึร้อนคูก่บัรสเผ็ด ต้มจืดให้ความรู้สึกเย็น
คูก่บัรสจืด เหล้าให้ความรู้สกึร้อน กระแชห่รือเหล้าอุ๊ ให้ความรู้สึกเย็น คณุคา่เหล่านีเป็นพลงัเข้าถึง
ความจําเป็นและความต้องการแต่ละด้าน ทีเป็นปัจจัยขันพืนฐานและด้านอืนๆ  แต่ยังไม่มีการ
นําไปใช้สร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองแตอ่ยา่งใด 

  4.2.5.2. ลกัษณะคณุคา่ทีเกิดจากความอ่อน ความแข็ง เช่น การสมัผสัเสือผ้า 

เครืองนุง่หม่ทีได้จากผ้าทีปลกูฝ้าย นํามาทอผ้าแล้วตดัเย็บเอง ชาวบ้านกลา่วในทํานองเดียวกนัวา่  
   “เมือสวมใส่แล้วร่างกายสมัผสัถึงความอ่อนนุ่มแนบเนือ ไม่ว่าสภาพอากาศ

จะเป็นอย่างไร เมือใส่เสือผ้าไทยทรงดําทีทอเองแล้วรู้สึกสบาย เช่นเดียวกบัเมือได้นอนบนเสือทีจัก
สานเอง สมัผสัถึงความแข็งแรงทีแนบเนือแต่ไม่แข็งกระด้าง นอนหลบัสบายคลายเหนือเพลียได้
ดีกว่านอนบนทีนอนอย่างอืน  รวมถึงเมือได้นอนบนพืนกระดานทีปบู้านเรือนจะสมัผสัถึงความแข็ง
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แนบเนือทีให้ความรู้สึกสบายต่างจากการนอนบนพืนปนูซีเมนต์” (บทสรุปการสมัภาษณ์ผู้สูงอายุที
บา้นผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, วนัที 28 ตลุาคม 2557) 

   ผลผลิตทางวฒันธรรมดงักล่าวนีได้ แสดงคณุค่าทีเป็นทุนวฒันธรรมส่วนที
เกียวกับความรู้สึกเป็นสขุตามความจําเป็นและความต้องการของชีวิต อนัเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม 
เฉพาะทีร่วมกนัของชมุชน ดงัคํากลา่วของผู้ ให้ข้อมลูหลกัทีวา่  

 “เสือผ้าทีเราทอใช้เองใส่แล้วรู้สึกเย็นสบาย แม้อากาศจะร้อนจดัก็สามารถ
ทํางานท่ามกลางแสงแดดได้ ซับเหงือได้ดีด้วย” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 25 
กรกฎาคม 2555)  

  อย่างไรก็ตาม ลักษณะคุณค่าดงักล่าวนียังไม่มีการนําไปสร้างมูลค่าทีเป็น
เงินทองแตอ่ยา่งใด  

  ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความอ่อน ความแข็งดงักล่าวข้างต้น สัมผัสจาก
วฒันธรรมอาหารการกินได้ด้วย เช่น ขนมหวานบางอย่างให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม ข้าวบางชนิดเมือ
เคียวให้ความรู้สึกนุ่ม รวมถึงลักษณะของเครืองนอน เช่น ทีนอนและหมอน เมือหนุนแล้วจะให้
ความรู้สกึดีแกผู่้ใช้ โดยทวัไป  หมอนและทีนอนทีเย็บเองไม่อ่อน แข็งเกินไป ซึงเป็นผลมาจากความรู้
ในการปันนุน่ การเย็บหมอน และการยดันุน่ด้วย 

  4.2.5.3 ลกัษณะคณุคา่ทีเกิดจากความหย่อน ความตงึ เช่น เครืองมือเครือง 
ใช้หลายอยา่งทีต้องการสมัผสัแล้วมีความหย่อนและความตงึทีพอเหมาะพอดีกบัการใช้งาน เช่น คาน
หาบ เมือก้าวเท้าเดิน ปลายคานหาบสิงของต้องมีความหย่อนพอดี และปลายคานหาบจะตึงพร้อม
ดีดตวัขนึเมือยกเท้าขนึก้าวตอ่ไป หากความหยอ่นและความตงึไมเ่ทา่กนั ผู้ให้ข้อมลูหลกัเลา่วา่ 

 “คานหาบทีปลายคานหย่อนตึงไม่เท่ากนั ทําใหเ้จ็บบ่า เสียแรง หาบของหนกั
ไม่ได”้ (พระประยูร เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์: วนัที 25 กรกฎาคม 2555)  

 คณุค่าความหย่อน ความตึงทีเหมาะสมได้ช่วยให้เกิดพลงัในการทํางานที
เข้าถึงความจําเป็นและความต้องการด้านตา่งๆ ได้อยา่งพอเพียง  

 ลักษณะคุณค่าและหรือมูลค่าทีเกิดจากกายสัมผัสผลผลิตในวัฒนธรรม
กลุ่มต่างๆ แล้วเกิดความรู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึงขนึดงักล่าวข้างต้น ได้เริมเปลียนแปลงไป
หลงัสมยัปู่ ย่าตายาย ตามลกัษณะการเปลียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม สมยัพ่อแม่ บ้านเรือน
ไทยทรงดําแบบเดมิและการทอผ้าเองหาได้ยากแล้ว เมือมาถึงสมยัผู้อาวโุสและสมยัคนปัจจบุนั วฒัน 
ธรรมดงักล่าวได้เปลียนแปลงไป ทําให้ทุนวฒันธรรมเรืองนีเปลียนแปลงไปด้วย เช่น เสือผ้า ปัจจุบนั
ยงัมีการทออยูบ้่าง แตใ่ช้ด้ายจากโรงงาน เมือนํามาใช้สมัผสัแล้วจะให้คณุคา่ทีตา่งจากเดมิ เป็นต้น  
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   โดยสรุป ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุ (Objectified Form) ใน
วฒันธรรมประเภท (กลุ่ม) ตา่งๆ ทีปรากฏเป็นรูป เสียง กลิน รส และสมัผสัในสมยัปู่ ย่าตายาย สมยั
พ่อแม่ สมยัผู้อาวุโส และสมยัลกูหลานปัจจบุนั ตามกรอบแนวคิดดงักล่าวข้างต้น มีลกัษณะเป็นคณุ 
ค่าและหรือมูลค่าทีเป็นลกัษณะเด่นดีงามเฉพาะของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทีชุมชนได้ใช้เป็นพลังขบัเคลือน
ชมุชนสร้างความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน สร้างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
สร้างความรักความอบอุ่น ความเข้มแข็งความสามัคคีในชุมชน สร้างเกียรติยศ ชือเสียง ศกัดิศรี อัต
ลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ และสร้างการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ 
ได้ตามความจําเป็นและความต้องการ ในช่วงเวลาสมยัปู่ ย่าตายาย สมยัพ่อแม่ และได้เปลียนแปลงไป
ในสมยัผู้อาวโุสและสมยัคนปัจจบุนั โดยการนําวฒันธรรมอืนมาใช้แทนวฒันธรรมเดิม ทําให้ทนุวฒัน 
ธรรมหรือคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรมเปลียนแปลงไป ในลกัษณะเน้นให้ความสําคญัเรืองมูลค่า
มากกวา่คณุคา่ จนการแสดงออกทีเป็นวตัถบุางประการเพือเข้าถึงมลูคา่ทีเป็นเงินทองเป็นอนัดบัแรก 
จากนนัจงึนําเงินทองมาใช้แลกเปลียนเพือเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นและความต้องการภายหลงั  
 
  4.3 ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา  

 ทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนา (Institutionalized State) ตามกรอบแนวคิด
ดงักล่าวข้างต้นทีหมายถึง คณุค่าและหรือมูลค่าทีปรากฏจากแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรม เช่น แบบแผน การผลิต การบริโภค การแจกจ่าย การแลกเปลียนผลผลิต แบบ
แผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครือญาติ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธี 
กรรมต่างๆ ในกลุ่มวฒันธรรมประเภทต่างๆ สมยัปู่ ย่าตายาย สมยัพ่อแม่ สมยัผู้อาวุโส และสมยัลูก 
หลานปัจจบุนั เมือนําหลกัการ แนวคิดตา่งๆ มาวิเคราะห์แล้ว จะได้ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอาศยัการ
สถาปนาในวฒันธรรมไทยทรงดําในพืนทีศกึษา ทีสามารถจําแนกไปตามกรอบแนวคดิ ได้ดงันี 

 ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีเป็นแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การผลิต การ
บริโภค การแจกจา่ย และการแลกเปลียนทีจดัเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ 

  ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีเป็นแบบแผนพฤติกรรมสงัคมและวฒันธรรม  ได้แก่ แบบ
แผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครือญาติ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธี 
กรรมตา่งๆ ดงัได้นําเสนอไว้ตามลําดบัตอ่ไปนี  
  4.3.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาทีเป็นแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย การแลก 
เปลียนผลผลิต ทีเกิดจากกลุม่วฒันธรรมประเภทตา่งๆ เป็นต้นวา่ 
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    4.3.1.1 คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
อยู่อาศยั ทีชุมชนถือเป็นขนบ ธรรมเนียม จารีต และประเพณีในการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย 
และการแลก เปลียน มีลกัษณะแสดงคณุคา่ทีเป็นภูมิปัญญาในการสร้างความพอเพียงทีสนองตอบ
ตอ่ความจําเป็นและความต้องการตอ่การพึงตนเองโดยตรง สมัยปู่ย่าตายาย นําแบบแผนพฤติกรรม
ทีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การช่วยเหลือเกือกูล การแบ่งปัน การร่วมแรงร่วมใจ ทงัด้าน
แรงงาน สิงของ เครืองมือ และภูมิปัญญา มาใช้ในกระบวนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และ
การแลก เปลียนการอยูอ่าศยั เป็นต้นวา่ ธรรมเนียมการสร้างบ้าน ญาติพีน้องและเพือนบ้านต้องช่วย 
เหลืออย่างเต็มกําลงั ไม่มีการจ้างงานเป็นเงินทอง ธรรมเนียมการอยู่อาศยับ้านเรือน นิยมอยู่ร่วม 
กนัแบบครอบครัวขยาย บางตระกลูเป็นครอบครัวรวม คนยากจนไม่มีบ้านเป็นของตนเองขออาศยั
บ้านเรือนเครือญาติได้จนกว่าจะสร้างบ้านของตนเองขนึ ไม่มีการสร้างบ้านเพือให้เช่าหรือขาย แม้
ในสมัยพ่อแม่ก็ยงัไม่มีการสร้างบ้านเรือนให้เช่าหรือขาย มีแตใ่ห้อยู่ตามความจําเป็น อาจจะช่วย 
งานเป็นการตอบแทนบ้างตามความเหมาะสม เมือถึงสมัยผู้อาวุโสสืบมาถึงสมัยคนปัจจุบัน 

แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวเริมเปลียนแปลงไป เริมมีแบบแผนการอยู่อาศยัทีเน้นมูลค่าเป็นเงิน
ทองเกิดขนึ เชน่ การสร้างบ้านต้องจ้างเป็นเงิน การอยู่อาศยัเน้นครอบครัวเดียว มีการสร้างบ้านขาย 
สร้างบ้านให้เช่า เป็นแบบแผนทีกลายเป็นธรรมเนียมใหม่เกิดขึน ไม่เน้นคณุค่าตามตามแบบแผน
เดมิแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “ทุกวนันี การก่อสร้างกลายเป็นแบบแผนการประกอบอาชีพทีสร้างคุณค่า
และมูลค่าเป็นรายได้หลกัแก่คนในชุมชนหลายครอบครัว บางคนเป็นช่างรับเหมา บางคนเป็นคน 
งานก่อสร้าง มีหลกัสูตรให้คนทีสนใจไปเรียนในวิทยาลยัการอาชีพด้วย ต่างจากสมัยก่อนทีมีแต่
ช่วยเหลือเกือกูล ไม่คิดมูลค่า คิดแต่คณุค่าอย่างเดียว” (บทสรุปการสมัภาษณ์ผู้สูงอายทีุบ้านผู้ใหญ่
กําจร เพชรยวน, วนัที 28 ตลุาคม 2557) 
    4.3.1.2 คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
ทํามาหากิน ทีชมุชนถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีในการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และ
การแลก เปลียนผลผลิต มีลกัษณะแสดงคุณค่าทีเป็นภูมิปัญญาในการพึงตนเองเพือสร้างความ
พอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานโดยตรง คนในชมุชนเลา่วา่  

  “สมัยปู่ย่าตายาย นําแบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียม  จารีต
ประเพณีของชมุชนมาใช้ในกระบวนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตใน
การทํามาหากิน เป็นต้นว่า เกิดเป็นชายต้องมีหน้าทีไถนา เกียวข้าว เตรียมดิน จับปลาได้ เกิดเป็น
หญิงต้องถอนกล้า ดํานา หุงข้าว หาของป่า หาผกั หาหน่อไม้ได้ ใครทําหน้าทีดงักล่าวได้ถือว่าเป็น
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คนดีมีความสามารถ พึงตนเองได ้และคนอืนพึงไดด้ว้ย” (บทสรุปการสมัภาษณ์ผู้สูงอายทีุบ้านผู้ใหญ่
กําจร เพชรยวน, วนัที 28 ตลุาคม 2557) 
   ลกัษณะคณุค่าและหรือมูลค่าทีเป็นทุนวฒันธรรมดงักล่าวนีเกิดขึนเป็นมา
แต่อดีตจนกระทงัสมยัปู่ ย่าตายาย ยงัเน้นให้ความสําคญักับคณุค่าในลกัษณะดงักล่าว ดงัคําบอก
เลา่ทีวา่ 

  “สมยัปู่ ย่า เราผลิตสิงทีจําเป็นบริโภคและบริโภคสิงทีผลิตได้ ทีเหลือแจกจ่าย
ไปตามญาติพีน้องและเพือนบ้าน เราได้อะไรมาก็ให้ไป คนอืนได้อะไรมาก็ให้มา หมูไปไก่มา ไม่มีที
ไม่ใหก้นั” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 
   ผลผลิตทีได้มา ถ้าจะแลกเปลียนเน้นการแลกเปลียนกับสิงของทีต้องการใช้
ประโยชน์โดยตรง เชน่ ข้าวแลกเสือผ้า หรือปลาแลกหมากพล ูยาสบู เป็นต้น เมือถึงสมัยพ่อแม่ เริม
มีการเปลียนแปลงเกิดขึน คณุคา่ทีเป็นความสามารถพึงตนเองและสร้างความพอเพียงในปัจจยัจํา 
เป็นขนัพืนฐานได้โดยตรง เริมเบียงเบนมาเน้นให้ความสําคญักับมูลค่ามากขึน เช่น ผลิตหรือแสวง 
หาสิงตา่งๆ ให้มีสว่นเกินจากกินเผือขายมากขนึ ผลิตสิงทีบริโภคไม่ได้แตข่ายได้มากขนึ โดยการนํา
ผลผลิตทีได้ไปขายนําเงินทองมาซือสิงต้องการบริโภคทีผลิตเองไม่ได้ ครัวเรือนเริมไม่ผลิตทกุอย่าง
ทีบริโภค แต่เลือกผลิตบางอย่างให้ได้ผลผลิตเพือขายโดยตรง นําเงินทองทีได้มาใช้สนอง ตอบต่อ
ความจําเป็นและความต้องการทีผลิตเองไม่ได้ ลกัษณะคณุคา่จึงเริมเน้นการพึงพาในวงกว้างมาก
ขึน โดยมีมูลค่าเป็นสือกลางสร้างแบบแผนพฤติกรรมขึนใหม่ สืบเนืองจนกระทงัถึงสมัยผู้อาวุโส
และสมัยคนปัจจุบัน ชุมชนมีแบบแผนการทํามาหากินลกัษณะใหม่ทีเน้นการพึงพาโดยให้ความ 
สําคญักบัมลูคา่ทีเป็นเงินทองมากกวา่คณุคา่ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “ชาวบ้านทุกวนันีได้ผลผลิตอะไรมา นึกถึงราคา นึกถึงการขายไว้ก่อนหรือ
ปลูกอะไรไว ้ก่อนจะเก็บจะขดุขึนมา ตอ้งไปสืบราคามาก่อน หากราคาไม่ดีจะยงัไม่ขุด หรือถ้าจําเป็น 
ต้องขุดก็จะขุดมาเก็บไว้ แต่จะยงัไม่ขาย รอให้ได้ราคาดีบางที ยิงรอ ยิงราคาตก ขาดทุนมากขึนก็มี 

ไม่มีการแจกจ่ายเหมือนอดีตแล้ว” (พระมหามนตรี ขนติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: 
วนัที 29 ตุลาคม 2555) 
   4.3.1.3 คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
แต่งกาย เสือผ้า การประดบัตกแตง่ ทีชมุชนถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีในการผลิต การ
บริโภค การแจกจา่ย และการแลกเปลียน มีลกัษณะแสดงคณุคา่ทีเป็นภูมิปัญญาในการพึงตนเองเพือ
สร้างความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน  และแสดงคณุคา่การสร้างความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัว และชมุชน รวมทงัคณุคา่การสร้างอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์  โดยสมัยปู่ย่าตายาย ได้
นําแบบแผนพฤตกิรรมทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของชมุชนมาใช้ ทีถือว่ากระบวนการผลิต 
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การบริโภค การแจกจา่ย และการแลกเปลียนผลผลิตทงัหมดเป็นหน้าทีหลกัของผู้หญิง หญิงใดมีภูมิ
ปัญญาเรืองนีในระดบัพึงตนเองได้และหรือคนอืนพึงได้ด้วย ถือเป็นหญิงทีมีคณุค่าดงักล่าวข้างต้น 
ใครตอ่ใครอยากได้เกียวดองเป็นลกูสะใภ้ เพราะจะส่งผลถึงความรักความอบอุ่น ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว รวมทงัเป็นบคุคลทีมีคณุคา่ความสําคญัตอ่กลุม่ชาตพินัธุ์ด้วย ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “ยายต้องเรียนรู้เรืองทอผ้ามาตงัแต่เป็นเด็ก ทอครังแรกได้นิดๆ หน่อยๆ ถูก
แม่ว่าบา้ง สอนบา้ง ชอบใจเราก็ทอ ไม่ชอบใจเราก็ต้องทอ เพราะการทอผ้าถือเป็นหน้าทีของลูกผู้หญิง 
แม่พูดเสียน่ากลวัเสมอว่า ถ้าทอผ้าไม่เป็น ไม่มีใครมาขอไปเป็นสะใภ้ อยู่จนแก่” (ยายประเทือง 
เพชรรุณ, สมัภาษณ์: 3 พฤษภาคม 2557) 
   การแลกเปลียนเสือผ้าเครืองแตง่กายสมยันีมกัแลกเปลียนเป็นสิงของตาม
ความจําเป็นและความต้องการโดยตรง ผู้ ทีมีเสือผ้าเครืองแต่งกายเหลือใช้อาจจะนํามาแลกกับ
ข้าวเปลือกเพือเอาไปไว้บริโภคในครัวเรือนก็ได้ อยา่งไรก็ตาม สมัยพ่อแม่ การผลิตเสือผ้าเครืองแตง่
กายลดลง ความต้องการบริโภคมากขึน ทําให้มีเสือผ้าจากภายนอกชุมชนเข้าสู่หมู่บ้าน การแลก 
เปลียนทีเป็นสิงของเพือเข้าถึงคุณค่าตามความจําเป็นโดยตรง เปลียนแปลงเป็นมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองแล้วนําเงินทองมาใช้ซือหาสิงจําเป็นมากขึน  สืบมาจนกระทังสมัยผู้อาวุโสและสมัยคน
ปัจจุบัน ส่วนการผลิตทีมีอยู่บ้าง อาศยัด้ายจากโรงงาน ทอเฉพาะผ้าทีนําไปตดัเย็บตามภูมิปัญญา
สมยัใหม่ ส่วนการแต่งกายทีเป็นการประดบัตกแตง่ในสมยัปัจจุบนั อาศยัทุนวฒันธรรมสมยัใหม่ที
อยู่ในระบบการจ้างงานเป็นเงินทองเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะคณุค่าของทนุวฒันธรรมด้านนีจึงเปลียน
จากการพึงตนเองมาสู่การพึงพาบนฐานแบบแผนการผลิตทีเป็นขนบธรรมเนียมการแลกเปลียน
สมยัใหม ่โดยใช้มลูคา่เข้าถึงคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นและความต้องการเป็นหลกั 
    4.3.1.4 คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้านการ
รักษาโรคภยัไข้เจ็บทีชมุชนถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการผลิต การบริโภค การแจก 
จ่าย และการแลกเปลียน มีลักษณะเป็นคุณค่าทีเป็นการพึงตนเองของชุมชน คุณค่าทีเป็นความ
ปลอดภยัในชีวิต และคณุคา่ทางศาสนาและความเชือของกลุม่ชาตพินัธุ์ โดยสมัยปู่ย่าตายายได้นํา
แบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีป้องกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาใช้เยียวยา
รักษาผู้คนในชมุชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพราะถือเป็นหน้าทีของผู้ ทีทรงความรู้เรืองการรักษาพยา 
บาลทีต้องดแูลรักษาคนในชมุชน ถือเป็นความรับผิดชอบทีมีตอ่ชมุชน ดงัคํากลา่วทีวา่  
    “คนเป็นหมอพืนบา้นได้แต่บญุ ไม่มีเงินทอง” (นายหมวย ทรพบั, สมัภาษณ์: 
25 กรกฎาคม 2555)  
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   ส่วนคนป่วยจะตกเป็นหนีบุญคุณและเมือหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยต้อง
ตอบแทนบญุคณุผู้ รักษาตามความเหมาะสม แตไ่ม่ใช่เป็นเงินทอง สมัยพ่อแม่ มีทนุวฒันธรรมการ
ดแูลรักษาสขุภาพสมยัใหมเ่ข้ามา บทบาทความสําคญัของหมอพืนบ้าน ยาพืนบ้าน และพิธีกรรมเพือ
การรักษาสขุภาพ ลดลง คณุคา่การพึงตนเองและคณุคา่อืนทีเกียวเนืองลดลงด้วย คณุคา่ทีเหลืออยู่
ส่วนใหญ่เป็นไปตามความสมคัรใจ ทียงัคงเชือในพลงัสิงศกัดิสิทธิว่า พิธีเสนขนึผีเสือหรือเสนขวญั 
เสนฆ่าเกือด เสนเต็ง เป็นต้น ยงัสามารถเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอยู่ดีมีสุขได้ แต่เริมมีน้อยลง 
ส่วนคณุค่าทีเกิดจากแบบแผนพฤติกรรมการใช้ยาสมนุไพรพลอยสญูเสียไปตามการเข้ามาของการ
รักษาพยาบาลสมยัใหม่ สืบมาจนกระทงัสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน ทีแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนในเรืองนี แสดงลักษณะคณุค่าและมูลค่าให้เห็นว่า “เป็นแบบพึงพาหรือ
พงึตนเองไมไ่ด้” เพราะตกอยูใ่นฐานะผู้บริโภค ไมมี่ความสามารถทีจะสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ใน
การผลิต การแจกจา่ย และการแลกเปลียนใดๆ แม้จะมีกลุ่มคนในชมุชพยายามผลิตยาสมนุไพรขนึ
บริการแตไ่มเ่ป็นทีแพร่หลาย ดงัคํากลา่วทีวา่  

  “ทกุวนันี ชาวบ้านไม่ต้องเรียนรู้เรืองโรคภยัมากมายเหมือนแต่ก่อน ขอเพียงมี
เงินอย่างเดียว โรคร้ายแรงขนาดไหนรักษาได”้ (ยายประเทือง เพชรรุณ, สมัภาษณ์: 3 พฤษภาคม 2557) 
   4.3.1.5 คณุค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้าน
ศาสนาและความเชือทีชมุชนถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีในการผลิต การบริโภค การแจก 
จ่าย และการ แลกเปลียน มีลกัษณะเป็นคณุค่าทีเป็นขวญักําลงัใจ หรือเป็นของขวญั ของกํานลั ใน
กระบวนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน เพือให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินตามหลกัการทางศาสนาและความเชือของกลุ่มชาติพนัธุ์ มากกว่าการสร้างมูลค่าที
เป็นเงินทอง สมัยปู่ย่าตายาย กระบวนการทางเศรษฐกิจทีสําคญั คือ การทํานา ดงันนั จึงต้องจดัพิธี 
กรรม เตรียมการเพาะปลูก พิธีกรรมการเพาะปลูก  พิธีกรรมการบํารุงรักษา พิธีกรรมการเก็บเกียว 
และพิธีกรรมการเฉลิมฉลองขึนอย่างเคร่งครัด ตามความเชือทีว่าพิธีกรรมดงักล่าวจะช่วยเพิมพูน
ผลผลิตได้ตามความต้องการ ปลอดภยัจากสิงรบกวนดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
   “พ่อแม่เราเชือว่า คนทีไม่สู่ขวญัข้าว ไม่เซ่นบวงสรวงเจ้าที เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฯลฯ 

ทํากินไม่บงัเกิด ทํามากได้น้อย ทําน้อยไม่พอกิน แม่โพสพไม่รัก ข้าวไม่งอกงาม มีเพลีย แมงกดักิน” 
(ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: 25 กรกฎาคม 2555)  
    เมือถึงสมัยพ่อแม่ พีธีกรรมบางอย่างเริมหายไป เช่น พิธีกรรมเพือการบํารุง 
รักษา เพราะมีการนําสารเคมีบางอย่างมาปราบหนแูละปใูนนาข้าวแล้ว  ไม่จําเป็นต้องทําพิธีไล่นก
ไล่หนูไล่ปูเหมือนเดิม จนกระทังถึงสมัยผู้อาวุโสและคนสมัยปัจจุบัน พิธีกรรมหลายอย่างใน
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กระบวน การทํานาหายไป มีปุ๋ ยเคมี สารเคมี รถไถนาเดินตาม มาใช้แทนของเดิม ทําให้ภัยต่างๆ ที
เคยเกิดไมเ่กิดขนึ อยา่งไรก็ตาม คนในชมุชนปัจจบุนั ยงัคงมีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอีกหลาย
ประการ เช่น การแสดงความเคารพสิงศกัดิสิทธิ ผีบรรพบุรุษ การจัดพิธีเสนเฮือน พิธีเสนป๊าดตง 
การไหว้ศาลเจ้าพ่อ การบอกทางผี ทียังคงจดัขึน เพือเข้าถึงคณุค่าแบบเดิม เนืองจากยังไม่มีทุน
วฒันธรรมอืนเข้ามาแทนทีหรือแม้เข้ามาแล้ว เช่น ทนุวฒันธรรมพทุธศาสนา แตช่มุชนยงัไม่สามารถ
นํามาใช้สร้างคณุคา่แทนสิงเหลา่นีได้ ลกัษณะทนุวฒันธรรมในเรืองนีจึงผสมผสานระหว่างแบบเดิม
กบัแบบสมยัใหม ่รวมทงัผสมผสานระหวา่งคณุคา่กบัมลูคา่ทีเกิดขนึในบริบทตา่งๆ ของชมุชน 

 ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบแผนพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยสรุป มีลกัษณะ ดงันี 
    สมัยปู่ย่าตายาย  เน้นการสร้างคณุคา่ทีเป็นความพอเพียงทีสนองตอบความ
จําเป็นขนัพืนฐานและความต้องการในการพึงตนเองได้ และสร้างคณุค่าทีเป็นความรักความอบอุ่น
ในครอบครัวและชุมชน รวมทงัสร้างคุณค่าอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์  ตามแบบแผนพฤติกรรม
การผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน ทีเป็นขนบเป็นธรรมเนียมจารีตประเพณีโดย 
ตรง ตามบรรทดัฐานทีสืบต่อมาในวฒันธรรมชุมชน  ตอ่มาได้เปลียนแปลงมาเน้นการสร้างมลูคา่ที
เป็นเงินทอง ตามแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการ
แลกเปลียนทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีจากสงัคมอืนมาใช้แทน นําเงินทองทีได้มาใช้จ่ายเพือ
เข้าถึงคุณค่าทีสนองตอบต่อความจําเป็นขนัพืนฐาน และความต้องการด้านต่างๆ ภายหลงั ละเลย
คณุค่าด้านอืนๆ ลักษณะดงักล่าวนีเริมปรากฏบ้างสมัยพ่อแม่ และปรากฏกว้างขวางมากขึนใน
สมัยผู้อาวุโสจนกระทังสมัยคนปัจจุบัน ปัจจบุนัคนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัตอ่ทุนวฒัน 
ธรรมทีมีลกัษณะเป็นมลูคา่เป็นอนัดบัแรก สิงใดก็มกัจะแลกเปลียนได้มาด้วยเงิน ดงัคํากลา่วทีวา่  

  “มีเงินอยู่ในกระเป๋า ต้องการอะไรได้หมด แม้แต่ความดี ความงาม” (พระ
มหามนตรี ขนติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 29 ตลุาคม 2555) 
    และใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองทีได้มาสร้างคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นและความ
ต้องการเกือบทกุกลุม่วฒันธรรม  

 4.3.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบแผนพฤติ 
กรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบแผน
พฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การสือสาร การปกครอง การอบรมสังสอน  ระบบ
ครอบครัว เครือญาติ รวมทงัแบบแผนอืนทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรม ทีเป็น
บรรทดัฐานในกลุม่วฒัน ธรรมประเภทตา่งๆ เป็นต้นวา่  
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   4.3.2.1 ลกัษณะคุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสงัคมและ
วฒันธรรมด้านการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรม เป็นต้นวา่  

 : คณุค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการปกครองในการอยู่อาศยั
และวิถีชีวิต ทงัในชมุชน ครอบครัวและเครือญาติ ทีเน้น “ระบบอาวโุส” เป็นสําคญั กล่าวคือ ผู้อาวโุส
จะเป็นผู้ นําชุมชน เป็นผู้ นํากลุ่มเครือญาติ เป็นผู้ นําครอบครัว ระบบอาวุโส คือ ลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนัธุ์ ชมุชนใช้ระบบอาวุโสสร้างคณุคา่ทีเป็น “ความเป็นธรรม” ทีตงัอยู่
บนหลกั การทางศาสนาและความเชือ ทงัผู้ นําและผู้ตามจะต้องยึดมนัเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน 
คณุค่าดงักล่าวนี ถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีใครจะลบหลู่มิได้ เพราะเป็นสิงทีชุมชน
ยอมรับนบัถือมาแต่โบราณ สมัยปู่ย่าตายาย ได้ใช้แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนีปกครองชุมชนให้
อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ครันมาถึงสมัยพ่อแม่ เริมมีผู้ปกครองในระบบการปกครองภาครัฐเข้ามา 

เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน กํานัน และตําแหน่งอืนๆ เกิดขึนในหมู่บ้าน ทําให้คุณค่าความสําคัญของระบบ
อาวโุสเริมลดลง ครันถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นคนละคนกบัผู้อาวโุสในระบบเดิม คณุค่า
และหรือมลูคา่ของผู้อาวโุสจงึเหลือเฉพาะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมบางโอกาสเท่านนั ส่วนด้านมลูคา่
แตเ่ดมิผู้อาวโุสไม่มีคา่ตอบแทนเป็นเงินทอง แตม่กัจะได้รับสิงของกํานลัตอบแทนอยู่เสมอ ส่วนผู้ นํา
ยุคใหม่ เช่น ผู้ ใหญ่บ้าน กํานนั นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตําแหน่งเหล่านีมีเงินเดือนตอบแทนแล้ว ทุนวฒันธรรมใหม่ในเรืองนีทีเกิดขนึในชมุชน  จึงมี
ลักษณะเป็นมูลค่าทีเป็นเงินทองควบคู่ไปกับคุณค่า  ทีอาจจะเปลียนแปลงไปจากเดิมบ้าง เช่น  
ลกัษณะความเป็นธรรมต้องอาศยักฏหมายทีเกียวข้องมาใช้แทนหลกัคณุธรรม  

 ไม่ไดบ้า้ง แต่ก็ยงัดีทีรัฐใหเ้งินสวสัดิการใช้บ้าง มีบทบาททางสงัคมและวฒัน 
ธรรมบา้งตามประเพณี” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555) 

 : คณุคา่และหรือมลูคา่แบบแผนพฤตกิรรมการสือสารในการอยู่อาศยัและวิถี
ชีวิต ตอ่คนในชมุชน ครอบครัว เครือญาติ และคนทวัไป โดยปกติทวัไปการสือสารในชมุชน เน้นคณุ
คา่ทีเป็นคณุธรรมทีเป็นความซือสตัย์ ซือตรง สจุริต ไมผ่ิดศีลธรรม ทงัผู้ นํา ปราชญ์ชาวบ้านและผู้ นํา
ทีเป็นภิกษุตา่งเน้นยําให้การสือสารเป็นไปในลกัษณะดงักล่าว และถือเป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม ทีเป็น
แบบแผนการสือสารทีร่วมกันของชุมชน ดงันนั แบบแผนพฤติกรรมในการสือสารดงักล่าว จึงเป็นการ
เสริมสร้างความรักความสามคัคีและความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและสงัคม   

  “การไม่กล่าวเท็จด้วยเหตุใดๆ หรือการกล่าวแต่สิงทีเป็นความสุจริตตาม
หลกัการทางศาสนาและความเชือ ย่อมเป็นทีรักแก่คนทงัหลาย ย่อมก่อให้เกิดความสามคัคี ความ
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สงบร่ม เย็นคือ สิงทีพ่อแม่พยายามปลูกฝังเรามาโดยตลอดและห้ามพูดเท็จเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ” 
(พระมหามนตรี ขนติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 29 ตลุาคม 2555) 

 อย่างไรก็ตาม สมัยพ่อแม่ แบบแผนพฤติกรรมการสือสารดังกล่าวเริม
เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์การเปลียน แปลงทางสงัคมและวฒันธรรม ปัจจุบนัคุณค่าแบบแผน
พฤติกรรมการสือสารในชุมชน มีลกัษณะเดียวกับชุมชนทวัไป คือ ผู้ รับสารต้องกลนักรองข้อมูลและ
สร้างความรู้ใหม่อีกชนั ก่อนตดัสินใจว่าสมควรเชือหรือไม่ ส่วนลักษณะทีเป็นมูลค่า  ยังไม่เป็นที
ชดัเจนนกั ยก เว้นการสือสารทีเป็นการบนัเทิง หรือการเจริญมนต์คาถา เริมสร้างมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองชดัเจนขนึ เชน่ เจ้าภาพต้องเอาเงินใสซ่องให้หมอสูข่วญัหลงัประกอบพิธีเสร็จแล้ว เป็นต้น 

 : คณุคา่และหรือมลูค่าของแบบแผนพฤติกรรมการอบรมสงัสอนในการอยู่
อาศยัและวิถีชีวิต ทงัในชมุชน กลุม่เครือญาตแิละครอบครัว  

  “โดยทวัไปการอบรมสงัสอนซึงเน้นไปทีเด็กและเยาวชน เน้นแบบแผนการ
เป็นคนดี มีศีลธรรม จริยธรรม เป็นต้นว่า การรู้จกัอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นคนซือสตัย์ ซือตรง สจุริต 

กตญั ูกตเวที เป็นคนขยนัขนัแข็ง ไม่ผิดศีลธรรม ทงัผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําทีเป็นภิกษุต่าง
เน้นยําให้การสือสารเป็นไปในลกัษณะดงักล่าว ถือเป็นลกัษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของชุมชน
หรือเป็นค่านิยมร่วมกนั” (พระมหามนตรี ขนติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 29 
ตลุาคม 2555) 

 ดงันนั  ลกัษณะคณุคา่ของแบบแผนพฤติกรรมในการอบรมสงัสอน คือ การ
เสริม สร้างความรัก ความสามคัคี และความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและสงัคม เพราะการไม่กล่าวเท็จ
ด้วยเหตใุดๆ มีสมัมาคารวะในบคุคลและสถานที เป็นต้น เด็กและเยาวชนต้องมีลกัษณะนิสยัอย่าง
นีจึงจะเป็นไปตามเป้าประสงค์ของชมุชน ดงันนั เด็กๆ จะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ ดงักลา่วเพือเจริญเตบิโตเป็นคนหนุม่สาวทีมีแบบแผนพฤติกรรมตามความต้องการ
ของชมุชน   

 “คนสมยัปู่ ย่าตายายเข้มงวดกบัลูกหลาน ห้ามพูดเท็จ ห้ามพูดจาไม่อยู่กบั
ร่องกบัรอย” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555) 

  อย่างไรก็ตาม เมือผ่านมาถึงสมัยพ่อแม่ คุณค่าแบบแผนพฤติกรรมการ
อบรมสงัสอนได้เปลียนไป ด้วยระบบการศึกษาสมยัใหม่เข้ามาจดัระบบการอบรมสงัสอนขึนใหม ่
ตามแบบแผนพฤติกรรมทีกําหนดไว้ในกฏหมายของประเทศ  เป็นเหตุให้เด็กเสียโอกาสในการ
เรียนรู้แบบเดิม ต้องมาเรียนรู้แบบใหม่ ทีเน้นสร้างเด็กให้เป็นคนเก่งเป็นคนสําคัญ รวมทังมีเรือง
มลูคา่ทีเกียวข้องกบัความเก่งได้เกิดขนึด้วย เช่น เรียนเก่ง ได้รับเงินรางวลั ได้รับทนุเรียน และถ้าจะ
ให้ลกูหลานเรียนเก่งก็ต้องส่งไปเรียนในโรงเรียนทีมีชือเสียง  เกิดมลูคา่ทีเป็นเงินทอง คา่ใช้จ่ายและ
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คา่เลา่เรียนเพิมขนึจนกระทงัปัจจบุนั ชมุชนถือว่าการศกึษาของลกูหลานคือ การลงทนุเป็นเงินทอง 
ลกัษณะหนงึทีหวงัผลตอบแทนทีเป็นทงัคณุคา่และมลูคา่สงูมากทีเดียว 

 : คณุค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมระบบครอบครัวและเครือ
ญาติในการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต โดยทัวไปครอบครัวและเครือญาติมีแบบแผนความสัมพันธ์ที
ใกล้ชิด มีระบบผีเฮือนเป็นโครงสร้างกําหนดความสมัพนัธ์ไว้ชดัเจน กลุม่ผีเดียวกนัควรตงับ้านเรือน
อยู่อาศัยเป็นกลุ่มบ้านเดียวกัน มีแบบแผนการช่วยเหลือเกือกูลและมีพิธีกรรมตามความเชือ
ร่วมกัน โดยกําหนดให้แบบแผนพฤติกรรมตามขนบะรรมเนียมประเพณีดงักล่าว ได้สร้างคณุค่าใน
ลกัษณะทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคี ความเข้ม แข็งแก่บคุคล ครอบครัว เครือญาติ และ
ชุมชน เช่น แบบแผนการไหว้ผีบรรพบุรุษ แบบแผนการนับถือผี  แบบแผนการนับญาติ  เป็นต้น 
อยา่งไรก็ตาม เมือผา่นมาถึงสมัยพ่อแม่ คณุคา่แบบแผนพฤติกรรมการดงักล่าวเริมย่อหย่อน บาง
ครอบครัวได้แยกบ้านเรือนออกไปสร้างอยู่ตา่งหากห่างไกลจากกลุ่มเดิม บางครอบครัวต้องย้ายถิน
ฐาน เดินทางอยู่บ่อย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มได้ ประกอบกับแนวโน้มการพฒันาทีอยู่
อาศยัและการทํามาหากินของชมุชนขยายตวัมากขนึ ทําให้ผู้คนเริมปรับตวัรองรับการเปลียนแปลง
ดงักล่าว จึงทําให้คณุค่าดงักล่าวลดความสําคญัลง เมือมาถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน 
คณุคา่แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าว แม้จะยงัคงอยู่และยงัเป็นทีต้องการของชมุชน เพียงแตโ่อกาส
การแสดงคณุคา่ให้ปรากฏ หรือโอกาสทีแบบแผนพฤติกรรมดงักลา่วปรากฏตอ่ชมุชนมีน้อยลง  

 “เดียวนีความสมัพนัธ์ทางสงัคมของคนรุ่นใหม่ สลบัซับซ้อน มีเครือข่ายมาก 
มาย ต้องเดินทางไกลเพือธุรกิจการงานบ่อยๆ โอกาสทีพีน้องและเครือญาติจะได้นงัพบปะสงัสรรค์ 

ถามสาระทุกข์สุขดิบมีน้อย บางคนมาร่วมงานพิธีเพียงเพือนําเงินมาร่วมทําบุญแล้วรีบกลบั เพราะมี
งานรออยู่ทุกคนรู้ และไม่ว่ากนั” (อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 
2555) 

 4.3.2.2 ลักษณะคุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวฒัน ธรรม ด้านการทํามาหากิน ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรม เป็นต้นวา่  

 : คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤตกิรรมการทํานา โดยทวัไปชาวไทย
ทรงดําประกอบการทํานาเป็นหลกัเลียงครอบครัวมาแต่โบราณ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีทีเกียว
กับข้าวและการทํานาครอบคลุมครบทุกขนัตอน เช่น ประเพณีพิธีกรรมเพือการบวงสรวงอ้อนวอน 
เพือการเพาะปลกู เพือการบํารุงรักษา เพือการเก็บเกียว เพือการเฉลิมฉลอง เพือแสดงความเคารพใน
สิงทีเกียวข้อง เพือเตรียมความพร้อมในการทํานาและดแูลข้าวกล้าให้ได้ผลดีทีสดุ เพือบริโภคและ
แจกจ่ายผลผลิตสู่คนและสิงทีเกียวข้อง และเพือแลกเปลียนผลผลิตทีได้กับปัจจยัอืน ทีเป็นความ
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จําเป็นและความต้องการ แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนี ได้สร้างคณุค่าทีเป็นความพอเพียงในปัจจยั
ขนัพืนฐาน คณุคา่ทีเป็นความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน (ข้าวถือเป็นทรัพย์สินประการหนึง) คณุ
ค่าทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้มแข็งในสังคม และคณุค่าการบรรลุเป้าหมาย
ตามอดุมาการณ์ศาสนาและความเชือ โดยแสดงคณุคา่ลกัษณะดงักล่าวนีออกมาเป็นขนบธรรมเนียม 
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแรกไถนา แรกดํานา พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีสู่ขวญัข้าว พิธีกินข้าว
ใหม ่เป็นต้น ลกัษณะคณุคา่ดงักลา่วปรากฏทวัไปในสมยัปู่ ย่าตายาย แตเ่ริมหายไปตงัแตส่มัยพ่อแม่
เรือยมาจนกระทงัสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน ในลกัษณะทีครอบครัวบางส่วนลดละเลิกการ
ประกอบพิธีต่างๆ ไป โดยเริมเชือมันในทุนวัฒนธรรมใหม่ทีเกิดจากแบบแผนพฤติกรรมการทํานา
สมยัใหม่ เช่น การจดัรูปนา การควบคมุนําโดยระบบชลประทาน การเพิมผลผลิตโดยเปลียนสาย
พนัธ์ุข้าวและใช้ปุ๋ ยเคมี การป้องกันศตัรูข้าวโดยสารเคมี การทํานาปีละสองครังได้อย่างสะดวก เป็น
ต้น ชาวบ้านเชือว่าสิงเหล่านีสามารถสร้างคุณค่าความพอเพียงในปัจจัยขนัพืนฐานและสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการได้ ไม่จําเป็นต้องประกอบพิธีกรรมเหมือนเดิม เป็นเหตุให้นําไปสู่การ
เปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมการทํานาทีเน้นการสร้างมลูคา่เป็นเงินทอง มากกว่าการเน้นคณุคา่ที
เป็นคณุธรรม ศีลธรรมทางสงัคมและวฒันธรรม ดงัคํากลา่วทีวา่ 

 “ทํานาทุกวนันีเป็นการประกอบอาชีพอย่างหนึง ทีต้องการรายได้ทีเป็นเงินมา
ใช้จ่ายในครอบครัว เดียวนีครอบครัวไม่มีเงินอยู่ไม่ได้ เช้าตืนขึนต้องจ่ายแล้ว อย่างน้อยค่าไปโรงเรียน
ของลูก นียงัไม่รวมค่านํา ค่าไฟ ค่านํามนั” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 

 :  คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมการจกัสาน งานฝีมือ และการ
ทําเครืองมือเครืองใช้ต่างๆ ในวิถีชีวิต โดยทวัไป ชาวไทยทรงดํามีภูมิปัญญาทีเป็นความคิด ความรู้ 
ความเชือ ค่านิยม ความสามารถและความฉลาดไหวพริบในการจักสาน งานฝีมือ และทําเครืองมือ
เครืองใช้ในวิถีชีวิต ทีพึงตนเองได้มาแต่โบราณ มีขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทีเกียวกับการผลิต 

การใช้ประโยชน์ การแจกจ่าย การแลกเปลียนสิงเหล่านีอยู่แล้ว เช่น ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
การใช้กะเหล็บ การสร้างยุ้งข้าว การจดัทําจดัหาเครืองมือเครืองใช้ในไร่นา  การจกัสาน การจบัปลาล่า
สตัว์  การแบ่งงานหลกัระหว่างหญิงชาย เช่น ผู้หญิง เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร ดแูลบ้าน เรือน ทอผ้า 
ตําข้าว เลียงไหม อบรมสงัสอนลกู เป็นต้น ผู้ชายทําไร่ ทํานา หาปลา สร้างบ้านเรือน เลียงสตัว์ เป็นต้น 
เพือจดัแบบแผนพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวให้สามารถทํางานรับผิดชอบหน้าทีการงานให้ดีทีสดุ 
จะได้เป็นหลกัประกนัการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตเกียวกบัการทํามา
หากินได้อยา่งพอเพียง แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนีได้สร้างคณุคา่ทีเป็นความพอเพียงในปัจจยัขนั
พืนฐาน คณุค่าทีเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คณุค่าทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความ 
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สามคัคี ความเข้มแข็งในสงัคม คณุค่าทีเป็นเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ของสงัคม และคณุค่า
การบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ ได้อย่างครอบคลุม โดยแสดงผ่านขนบธรรม 
เนียม ประเพณี พิธีกรรมตา่งๆ ทีเกียวข้อง เชน่ เมือจะเริมทอผ้าผืนใหม่ ต้องบอกกล่าวผีเรือนให้ทราบ 

เมือจะเข้าป่าหาไม้มาทําเครืองมือเครืองใช้ต้องบอกกล่าวขอสิงทีต้องการจากเจ้า ป่า เป็นต้น 
ลกัษณะดงักล่าวนีปรากฏทวัไปในสมัยปู่ย่าตายาย แตเ่ริมสูญหายไปสมัยพ่อแม่เรือยมาจนกระทงั
สมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน ในลกัษณะทีคนในชมุชนคอ่ยๆ ลด ละ เลิกแบบแผนพฤติกรรมนี 
และเริมรับเอาแบบแผนพฤติกรรมจากวฒันธรรมใหม่ทีเข้ามาในชมุชนมากขนึ เช่น มีคนัไถเหล็ก คราด
เหล็ก มีโรงสีข้าว มีแหและตาข่ายสําเร็จรูป มีภาชนะทีเป็นสังกะสีและอลูมิเนียม เป็นต้น มาแทนที
เครืองมือเครืองใช้แบบเดิม ทําให้ชาวบ้านเห็นว่าสิงเหล่านีสามารถสร้างคณุค่าทีสนองต่อความ
จําเป็นและความต้องการได้ดีกวา่ เป็นเหตใุห้นําไปสูก่ารเปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมทางสงัคม
และวฒันธรรมจากการใช้ผลผลิตเพือเข้าถึงคณุค่าทีเป็นความจําเป็นโดยตรง มาเป็นการใช้มลูค่า
เงินทองแทน ทําให้แบบแผนพฤติกรรมในการทํามาหากินในปัจจุบนัมุ่งสร้างทุนวัฒนธรรมทีเป็น
มลูคา่แล้วนํามลูคา่มาใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นหรือต้องการอีกทอดหนงึ ดงัคํากลา่วทีวา่  

  “คนหนุ่มสาวปัจจุบนั ไม่มีใครเสียเวลามานงัทอเสือสานสาดแล้ว ทกุคนมี
งานทําประจํา เช่น ทํางานในโรงงาน ในห้างร้าน มีเงินเดือนใช้ เมือมีเงินสามารถซือได้ทงัเสือและ
สาด ไม่ตอ้งนงัทอใหเ้มือย” (ยายประเทือง เพชรรุณ, สมัภาษณ์: 3 พฤษภาคม 2557) 

  : คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยทวัไป
ชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหารทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ทงัการ
ปรุง การกิน การแจกจ่าย และการแลกเปลียนอาหาร มาแต่โบราณ เช่น ห้ามใช้ทพัพีเคาะหม้อข้าว 

การกินข้าวผู้อาวโุสต้องกินก่อน พิธีกินข้าวใหม่ ต้องเอาไปเซ่นผีเรือน ทําบญุ และกํานลัแก่ผู้ ทีเคารพ
นบัถือก่อน การขายข้าว ต้องให้ข้าวใหม่ขนึยุ้งก่อนจึงขายได้ การทํากบัข้าว ต้องแจกจ่ายเพือนบ้าน
ตามความเหมาะสม เป็นต้น แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนีได้สร้างคุณค่าทีเป็นความพอเพียงใน
ปัจจยัขนัพืนฐาน คณุคา่ทีเป็นความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคี ความเข้มแข็งในสงัคม และคณุ 
ค่าทีเป็นการบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ  ให้สงัคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสขุ มีการแบง่ปัน การชว่ยเหลือเกือกลู และการธํารงไว้ซึงประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม 

จนกลาย เป็นเกียรตยิศ ศกัดศิรี และอตัลกัษณ์ให้คนอืนได้ยกย่อง ชืนชม ซึงลกัษณะคณุคา่ดงักล่าว
นีปรากฏทวัไปในสมัยปู่ย่าตายาย แต่เริมสูญหายไปสมัยพ่อแม่เรือยมาจนกระทงัสมัยผู้อาวุโส
และสมัยคนปัจจุบัน โดยคนในชมุชนคอ่ยให้ความสําคญักบัแบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนีน้อยลง 
และยอมรับแบบแผนพฤตกิรรมจากวฒันธรรมสมยัใหมม่าใช้แทนมากขนึ เช่น ใช้เตาองัโล่ว์แทนก้อน
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เส้า ใช้หม้อเหล็ก หม้อไฟฟ้าหงุข้าวแทนหม้อดิน จนกระทงันิยมซือแกงถงุจากพ่อค้าแม่ค้ามากินแทน
การทํากับข้าวเอง ซึงเป็นความสะดวกสบาย ทําให้ชาวบ้านเห็นว่าสิงเหล่านีสามารถสร้างคณุค่าที
สนองต่อความจําเป็นและความต้องการได้ดีกว่า จึงนําไปสู่การเปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรม
การบริโภคอาหารสืบมาจนกระทงัปัจจุบนั และทุนวฒันธรรมทีเคยเน้นคณุค่าของสิงเหล่านี โดย 
ตรง มาเป็นการให้ความสําคญักบัมลูคา่ทีเป็นเงินทองแทน  

 “ทกุวนันี เมือมาถึงเรือนชาน อย่าหวงัว่าจะได้กินข้าวทีบ้านเขา เพราะเจ้าของ
บ้านอาจจะชวนไปกินทีร้านค้าก็ได้  หรือไม่ถ้าเป็นเพือนสนิทมากๆ อาจจะชวนไปนงักินทีร้านอาหาร  
ก็ได้เป็นแบบแผนพฤติกรรมทีคนในชุมชนกําลังนิยม” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สัมภาษณ์: วันที 18 
พฤศจิกายน 2557)  

 4.3.2.3 ลกัษณะคุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวฒันธรรมด้านการแตง่กาย เสือผ้าและการประดบัตกแตง่ ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 

และพิธีกรรมตา่งๆ เป็นต้นวา่     
 : คณุค่าและหรือมลูค่าของแบบแผนพฤติกรรมเกียวกับเสือผ้าเครืองนุ่งห่ม 

โดย ทวัไปชาวไทยทรงดําใช้เสือผ้าแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีเป็นอตัลกัษณ์กลุ่มชาติ
พนัธุ์มาแต่โบราณ เป็นต้นว่า การแต่งชุดเสือผ้าทีมีสีดํา ถือเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีทีคน
ทวัไปยอมรับว่าเป็นอตัลกัษณ์ของชาวไทยทรงดํา จนเรียกขานนามของคนกลุ่มนีว่า “ไทยทรงดํา” หรือ
กลุ่มคนทีนิยมใส่เสือผ้าสีดํา การใช้เสือผ้าทีมีลกัษณะเฉพาะ หรือมีเสือผ้าทีออกแบบเฉพาะสวมใส่ใน
งานพิธีหรือพิธีกรรมตา่งๆ รวมทงัมีจารีตประเพณีการใสเ่สือผ้า ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “เสือก้อมใส่คู่กบัผ้าซิน เป็นชุดลําลองของผู้หญิง ใช้สวมใส่ไปได้ทุกแห่ง ถ้า
ไปวดัต้องพาดผ้าเปียวด้วย  เสือฮี เป็นเสือคอกลม แขนทรงกระบอกหลวมๆ มีลวดลายประดบัคอ
เสือ แนวสาบคอเสือเป็นเสือคลมุตวัยาวถึงหวัเข่า ใช้ในพิธีกรรม มีทงัของผู้ชายและผู้หญิง แต่ละ
คนจะมีเสือฮีประจําตวั เสือฮีประดบัตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ ทงัด้านนอกและด้านใน โดยเฉพาะ
ด้านในมีลวดลายตกแต่งมากกว่าด้านนอก นิยมใช้สีครามมากกว่าสีดํา ลวดลายเกิดจากการปัก
และการประดบัตกแต่ง เช่น ลายดาวกระจาย ลายเบือแขน ลายบานแปด ลายขอกุด ปักสลบัสีด้วยไหม
สีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ดา้นข้างตวัเสือผ่าขึนมาถึงเอว ใช้สวมในพิธีแต่งงาน พิธีเสนเฮือน งาน
ศพ และตาย ญาติพีน้องจะสวมใส่เสือฮีให้กบัคนตาย เสือต๊ก ใช้ใส่เวลามีคนตาย แสดงการไว้ทุกข์ 
เป็นญาติใกล้ชิดผู้ตาย เป็นเสือทีใช้ผ้าทงัผืนตดัแหวกตรงคอและตรงแขน ตวัยาวคลุมสะโพก ตดัแบบ
เดียวกันทังเสือผู้หญิงและเสือผู้ชาย คล้ายกับเสือไว้ทุกข์ของคนจีน เป็นต้น” (ยายเหม็ด พรหม
สงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 
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 แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนีได้สร้างคณุค่าทีเป็นความพอเพียงในปัจจยัขนั
พืนฐานเรืองการต่งกาย คณุค่าทีเป็นเกียรติยศศกัดิศรีและอตัลกัษณ์ และคณุค่าการบรรลุเป้าหมาย
ตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือ ให้สงัคมอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีแบบแผน มีระบบ กฎเกณฑ์กติกาที
เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ทีก่อให้เกิดเกียรติยศ ศกัดิศรี อตัลกัษณ์ และบรรลเุป้าหมายตาม
ความเชือในวฒันธรรม ลกัษณะคณุคา่ดงักลา่วนีปรากฏทวัไปในสมัยปู่ย่าตายาย แตเ่ริมสญูหายไป
สมัยพ่อแม่เช่นเดียวกับแบบแผนพฤติกรรมอืนๆ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัชุมชนยงัให้ความสําคญัใน
เรืองนีอยู ่ด้วยแบบแผนดงักล่าวเกียวข้องกบัพิธีกรรมสําคญั ทีชมุชนยงัคงจดัขนึ เช่น พิธีเสนเฮือน พิธี
งานศพ พิธีเซ่นไหว้ผี ดงันนั จึงยงัคงต้องแสวงหาเสือผ้าเครืองแต่งกายมาไว้ในครอบครัว จึงต้องซือ
หาจากแหล่งทีผลิตจําหน่าย ซึงมีราคาแพงและหาได้ยาก ทําให้คนในชมุชนรวมกนัเป็นกลุ่มทอผ้า 
เพือสืบสร้างเสือผ้าเครืองแตง่กายไว้ แตก็่ทําได้ไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ เพราะเกียวข้องกบัปัจจยั
หลายอย่าง ปัจจุบันจึงมีเพียงบางครอบครัวทีทอผ้าขายหรือทอผ้าตามคําสังซือ  แต่ไม่ได้ตดัเย็บ
เสือผ้า ผ้าทีทอก็ต้องซือด้ายโรงงานมาใช้ แตกต่างจากเดิม ทําให้แบบแผนพฤติกรรมการผลิตเสือผ้า
เครืองแต่งกายเปลียนแปลงไป ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีเคยเน้นคณุค่าโดยตรงของสิงเหล่านี จึงต้อง
ผ่านการสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองจากกิจกรรมอืน แล้วนํามาใช้เข้าถึงคณุคา่ในการแตง่กาย ส่วนคณุ 
คา่อืนทีเคยเข้าถึงได้สญูเสียไป 

 : คณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมการตดัแตง่ทรงผม โดยทวัไป
ชาวไทยทรงดํามีขนบธรรมเนียมประเพณีการตดัแต่งทรงผม ตงัแตเ่ด็กจนกระทงัสงูอาย  ุ(ดงักล่าว
แล้วข้างต้น) โดยเฉพาะอย่างยิงผู้หญิงแต่ละช่วงอายุทรงผมจะบอกถึงสถานภาพผู้หญิงได้อย่าง
ชดัเจน เป็นแบบแผนพฤตกิรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์มาแตโ่บราณ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “ผมทรงเอือมไหล่ สําหรับเด็กสาวอาย ุ13-14 ปี หลงัจากโกนผมก็จะปล่อยผม
เคลียบ่า เคลียไหล่ตามธรรมชาติ ทรงสบัปลิน สําหรับเด็กสาวอาย ุ14-15 ปี (อ้างแล้วข้างต้น) ผมเริม
ยาวพอทีจะตลบปลินขึนติดท้ายทอย ทําให้เห็นส่วนท้ายทอย เป็นทรงผมแบบแรกทีเริมเป็นสาว เด็ก
วยันีเริมเรียนรู้ทีจะมีคู่ครองด้วยการอินกอนและลงขวง ในการอินกอน เด็กวยันีมกัถูกใช้ให้เป็นผู้โยน
ลูกช่วง เพือจะได้ไม่เขินอายคนแปลกหน้า ทรงช่อดอกแคหรือหางนกกระแล คือ ผมทียาวเกิน จะพบั
ตรงท้ายทอยแล้วรวบเป็นจุกไว้ตรงกลางศีรษะ ปล่อยให้ปลายผมยาวลงมาตามธรรมชาติเป็นพวง
ลดหลนัลงมาถึงทา้ยทอย หญิงสาวจะไวผ้มทรงนีช่วงระยะสนัๆ ไม่เกิน 6 เดือน หากยาวพอทีจะจบั
จุกทบได้ก็จะรวบผมให้เข้าที ไม่ปล่อยผมให้บานเรียกว่า “แซวแซว” หมายถึง บานๆ สะบดัๆ นอกจาก 
นี ยงัมีทรงจุกตุ๊บ สําหรับเด็กสาวอาย ุ15-16 ปี ทรงขอดกระต๊อก สําหรับเด็กสาวอายุ 16-17 ปี ทรง
ขอดซอยหรือปันเกล้าซอย สําหรับเด็กสาวอาย ุ17-18 ปี ทรงปันเกล้าต่วง เมือเด็กสาวอายเุต็ม 20 ปี 
ทรงปันเกล้าต๊ก เกล้าแบบเดียวกบัปันเกล้าต่วง แต่ให้ตกลงมาทางท้ายทอย ไม่ให้ตงัอยู่กลางศีรษะ 
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เฉพาะผู้หญิงทีไวท้กุข์ให้สามี ทรงปันเกล้าจ้อนหรือทรงแม่ม่าย เกล้าทรงเดียวกบัปันเกล้าต่วง แต่
ไม่มีต่วงคือ ทรงไวท้กุข์ (ปล่อยผมและมดัรวบตรงทา้ยทอยดว้ยดา้ยสีขาว) เมือขอน (ศพ) ยงัไม่ได้เผา” 
(ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

 แบบแผนพฤตกิรรมดงักลา่วนี ได้สร้างคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตั
ลกัษณ์ คณุค่าทีเป็นความรักความสามัคคี และคณุค่าการบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนา
และความเชือ ทําให้สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ลกัษณะคณุคา่
ดงั กลา่วนีปรากฏทวัไปในสมัยปู่ย่าตายาย และได้เริมสญูหายไปสมัยพ่อแม่เช่นเดียวกบัแบบแผน
พฤติกรรมอืน จนกระทงัปัจจบุนั แบบแผนพฤติกรรมในเรืองนีจะพบเห็นได้ในหมู่ผู้สงูวยั ส่วนในกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ไม่ปรากฏแล้ว และไม่มีแนวโน้มทีจะอนุรักษ์ฟืนฟูแต่อย่างใด  ด้วยดูเหมือนทรงผม
สมยัใหม่ทีเข้ามาสร้างคณุค่าตามความจําเป็นและความต้องการของคนสมยัใหม่ได้อย่างเหมาะสม 

ดงัจะเห็นได้ว่าในชมุชนมีกิจกรรมร้านเสริมสวยสมยัใหม่เกิดมากขึน แบบแผนพฤติกรรมในปัจจุบนั
จึงเปลียนจากเดิมมาเน้นคณุค่าทีเป็นความต้องการตามค่านิยมสมยัใหม่ เช่น ความสวยงามทีเป็น
สว่นบคุคล เป็นต้น และต้องใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองสร้างคณุคา่ดงักลา่ว  
   4.3.2.4 ลักษณะคุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวฒันธรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ 
เป็นต้นวา่    

   1) คณุค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพร 
และคาถา อาคม ดแูลรักษาสุขภาพ โดยทวัไปชาวไทยทรงดํามีภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพร  และ
คาถาอาคม เพือดูแลรักษาสุขภาพ ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีมาแต่โบราณ เช่น พิธีแปง
ขวัญ พิธีเสนตวั พิธีเสนเต็ง และพิธีเสนแก้เคราะห์ (ดงัรายละเอียดกล่าวไว้แล้วในเรืองวัฒนธรรม
ชมุชน) และยงัมีแบบแผนพฤตกิรรมการดแูลรักษาสขุภาพด้วยยาสมนุไพรหรือยาหม้อด้วย ซึงหมอ 
พืนบ้านจะตรวจไข้แล้วมอบใบสงัหรือรายการสมนุไพรให้ญาติผู้ ป่วยไปหามาจากพืนบ้านและหรือ
ไปซือจากร้านขายเครืองยาแล้วนํามาต้มกินตามคําสงัหมอ นอกจากนี ยงัมีหมอทีใช้คาถาอาคม ปัด
เป่า และหมอรักษากระดกู ทีเยียวยารักษาโรคภยัไข้เจ็บแก่คนในชมุชน แบบแผนพฤติกรรมการรักษา
โรคภยัไข้เจ็บ ดงั กล่าวนี สร้างคณุค่าในลกัษณะทีเป็นความพอเพียงในความจําเป็นขนัพืนฐานและ
หรือความต้องการทีเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชุมชน และสร้างคณุคา่ทีเป็น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้โดยตรง ในสมัยปู่ย่าตายาย แต่ด้วยเหตผุลหลายประการ
ดงักล่าวไว้ในลกัษณะวฒันธรรมชุมชน ทําให้คณุค่าเหล่านีเริมสูญหายไปในสมัยพ่อแม่เช่นเดียว 
กับแบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอืน จนกระทงัปัจจุบนัแบบแผนพฤติ 
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กรรมดงักล่าวนีเหลือปรากฏอยู่ในชมุชนบ้างในส่วนทีเป็นการใช้พิธีกรรมตามความเชือทีกลายเป็น
ทางเลือกสุดท้ายในการรักษาโรคภยัไข้เจ็บ หรือเพือเสริมสร้างขวญักําลงัใจตามความเชือแก่คนที
ผา่นการเจ็บไข้ไมส่บายอยา่งหนกัมาแล้วและมีอาการดีขนึ จงึจดัพิธีกรรมขนึ และดเูหมือนว่าการจดั 
พิธีกรรมดงักลา่วขนึในปัจจบุนัต้องเสียคา่ใช้จา่ยเป็นเงินทองจํานวนมาก จึงเป็นอปุสรรคสําคญัด้วย 
ส่วนยาสมุนไพร มีหมอพืนบ้านพยายามจะอนรัุกษ์ ฟืนฟูสมุนไพรบางอย่างขนึบริการแก่ชมุชน แต่
ไม่ประสบความสําเร็จเพราะคนไม่นิยม ด้วยคนส่วนใหญ่ในชุมชนปัจจุบนัสร้างแบบแผนพฤติกรรม 
การรักษาพยาบาลแบบสมยัใหม่จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของชุมชนไปแล้ว ดงัคํา
บอกเลา่ทีวา่  

   “ชาวบ้านถือเป็นธรรมเนียมว่า เมือเกิดการเจ็บไข้ไม่สบายต้องไปหา
หมออนามยัหรือหมอทีคลีนิกหรือหมอโรงพยาบาล ใครไม่ไปเป็นคนผิดธรรมเนียม ผิดจริยธรรม หรือ
พ่อแม่ไม่สบาย หากไม่พาไปหาหมอสมัยใหม่ ชาวบ้านจะหาว่าเป็นคนไม่ดีทีไม่ดูแลพ่อแม่” (ยาย
เหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 13 กนัยายน 2555) 

   นอกจากนี การดแูลสุขภาพสมยัใหม่ มีกิจกรรมทีต้องทําประจําปีละ
หลายหน เช่น การปราบยุงลายตามคําสงัหมอและหรืออาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จนดู
เหมือนจะเป็นธรรมเนียมใหมที่คนในชมุชนต้องรับรู้และปฏิบตัิในปัจจบุนั ดงันนั แบบแผนพฤติกรรม
ทีเกิดขึนในปัจจุบนัจึงไม่เกียวข้องกบัคณุคา่การสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชน  หรือเกียรติยศ ชือเสียง 

และคณุค่าทีเป็นการพึงตนเองด้านการรักษาพยาบาลของชุมชนแล้ว เพราะทงัหมดต้องเป็นไปตาม
แบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีการรักษาพยาบาลแบบสมยัใหม่ทีเป็นเหมือนกนัทวั
ประเทศ 
   4.3.2.5 ลักษณะคุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวฒัน ธรรมด้านศาสนาและความเชือ ทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีตา่งๆ เป็นต้นวา่  

 : คณุค่าและหรือมูลคา่ของแบบแผนพฤติกรรมการการนบัถือผีบรรพ
บรุุษ โดยทวัไปชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการนบัถือผีบรรพบุรุษ  ทีเป็นขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณี อยา่งเคร่งครัดมาแตโ่บราณแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
 “พวกเราเชือว่าผีบรรพบรุุษหรือผีเฮือน เป็นผีของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย 

พีนอ้ง ทีล่วงลบัไปแล้ว เมือจดัพิธีศพเสร็จจึงได้จดัพิธีอญัเชิญผีขึนเฮือนให้อยู่ในห้องกะล่อหอง จดัพิธี
เซ่นไหว้เมือครบกําหนดเวลาตามความเชือ เช่น พิธีป๊าดตง พิธีเสนเรือน เป็นต้น” (อาจารย์ชวลิต 
อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555)  

 การจดัพิธีดงักลา่ว นอกจากแสดงความกตญั กูตเวทีตอ่บรรพชน
แล้ว ผีเรือนยงัเป็นศนูย์กลางการจดัความสมัพนัธ์ทางสงัคมของครอบครัวและชุมชนด้วย  เพราะ
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ความเชือในผีเรือน คือ ปัจจยักําหนดโครงสร้าง ระบบและกลไกความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชน เช่น 
ญาติสนิท ญาติห่างๆ กลุ่ม “สิง”(ตระกูล) ทีทําให้ตงับ้านเรือนอยู่อาศยัเป็นกลุ่มบ้านเดียวกัน มีการ
ช่วยเหลือเกือกูลกันในลกัษณะต่างๆ แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนี ได้สร้างคณุคา่ในลกัษณะทีเป็น
ความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคี ความเข้มแข็งแก่บคุคล ครอบครัว เครือญาติ และชมุชน ทีนําไปสู่
คณุคา่ด้านอืนๆ เช่น ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ความมนัคงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน และ
คุณค่าการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  รวมทังคุณค่าในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามอุดม 
การณ์ทางศาสนาและความเชือ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “การเป็นคนกตญั ูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ชาวไทยโซ่งถือว่าเป็นการ
บําเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมีทีเป็นพลงันําไปสู่สรวงสวรรค์ ไปอยู่ร่วมกนักบับรรพบรุุษในเมืองแถน 
ส่วนในพทุธศาสนาเชือว่าเป็นบญุบารมีทีจะนําไปสู่ความหลดุพน้จากอาสวกิเลศทงัปวงได้” (พระ
มหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 29 ตลุาคม 2555) 

   อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนเริม ลดความเคร่งครัดในแบบแผนพฤต ิ
กรรมดงักลา่วลงในสมัยพ่อแม่และสมัยต่อมา จนกระทงัปัจจุบัน ทีบ้านเรือนบางหลงัทีสร้างขนึใหม่
ตามแบบแผนวฒันธรรมสมยัใหม ่ไมมี่ทีวางกะลอ่หองหรือทีอยูข่องผีเรือน ด้วยเหตผุลว่า แบบบ้าน
สมยัใหม่ ไม่สามารถสร้างกะล่อหองได้ จึงต้องไปรวมจดัพิธีปาดตง และพิธีเสนเรือนกับบ้านญาติ ทํา
ให้ลกัษณะคณุค่าทีเป็นทุนวฒันธรรมในเรืองนีลดความสําคญัลง และยงัไม่มีกิจกรรมใดจากชุมชน
หรือองค์กรทีเกียวข้องสง่เสริมให้เกิดการอนรัุกษ์และพฒันาขนึ  

  : คุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการนับถือผี  (ที
นอกเหนือจากผีบรรพบรุุษ) โดยทวัไปชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการนบัถือผี (ทีไม่ใช่ผีบรรพ
บรุุษ) เป็นขนบ ธรรมเนียม จารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัดมาแตโ่บราณแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “คนไทยโซ่งเรานบัถือผีแถนว่า เป็นผู้มีอํานาจสูงสดุ เราเชือว่าแถน
เป็นเทวดาอยู่บนฟ้า มีอํานาจเหนือมนุษย์ทงัหลาย สามารถบนัดาลให้บงัเกิดความเป็นไปต่างๆ ได้
ทงัดี ไม่ดี ต่อคนและสตัว์ ทกุคนต้องปฏิบติัตนให้ถูกต้องตามประเพณี เพือให้ผีแถนปกปักษ์รักษา 
ผีแถนมีหลายองค์ แต่ละองค์มีบทบาทหน้าทีแตกต่างกนั  ผีบ้านผีเมือง (ปู่ เจือเสือบ้าน) ผีป่า ผีขวง ผี
บนัได ผีแม่เตาไฟ ผีประตู ผีหน้าต่าง เป็นต้นชาวไทยโว่งเรามีแบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรม                     
เนียม จารีตประเพณีแสดงออกต่อผีเหล่านี และถือปฏิบติัสืบต่อกนัมาแต่โบราณ เช่น งานประเพณี
บวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจําหมู่บ้าน ประเพณีเสนฮับมด ประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น” (อาจารย์
ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555)  

  แบบแผนพฤติกรรมตา่งๆ ดงักล่าวนี ได้สร้างคณุคา่ในลกัษณะทีเป็น
การบรรลเุป้า หมายสูงสดุตามอดุมการณ์ทางศาสนาและความเชือ และนําไปสู่การสร้างคณุค่าอืน 
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เช่น ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  ความรัก ความอบอุ่น ความสามคัคี ความเข้มแข็งของสงัคม 
และคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ทีสําคญัคือ สิงเหล่านี คือ ศนูย์
รวมจิตใจหรือเป็นทีพึงทางใจ เป็นทีไปทีมาของอุดมการณ์ชีวิต ฯลฯ ทีซึงได้สร้างความเป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์ไทยทรงดําขนึในโลก แบบแผนพฤติกรรมดงักล่าวนี มีความเคร่งครัดยิงในสมยัปู่ ย่าตายาย เช่น 
มีปณิธานทีจะเดนิทางกลบัสูเ่มืองแถนทีเป็นถินฐานเดิม เพือจะได้อยู่ใกลกบัแผ่นดินอนัเป็นทีมาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เมือถึงแก่กรรมลง จิตวิญญาณจะได้ขึนสู่เมืองแถน (เมืองสวรรค์) ทีนนั หากอยู่ใน
ดินแดนอืนเมือตายลง ต้องเชิญ “เขย” (ผู้ประกอบพิธีบอกทางวิญญาณกลับไปขึนสวรรค์ทีเมือง
แถน) มาทําพิธีบอกทางแก่จิตวิญญาณ จิตวิญญาณต้องเดินทางกลับบ้านเดิมตามคําบอก และ
อาจจะหลงทางได้ถ้าเขยบอกทางผิดอย่างไรก็ตาม ปู่ ย่าตายายคงเห็นถึงความยากลําบากจึงตดัสินใจ
อยู่ทีนีถาวร และนําพิธีบอกทางแก่จิตวิญญาณมาใช้ในการจดัการศพ ตงัแต่สมยัปู่ ย่าตายายสืบมา 
จนกระทงัสมัยคนปัจจุบัน แบบแผนพฤติกรรมการนบัถือผีดงักล่าวข้างต้น ยงัคงมีอยู่ แม้จะมีพทุธ
ศาสนาเข้ามาแล้ว แตก็่ไม่ได้ทําลายสิงเหล่านี ตรงกันข้ามกลบับูรณาการเข้าด้วยกนั อย่างไรก็ตาม 
ปัจจบุนัขนบธรรมเนียมประเพณีดงักล่าวนีดเูหมือนคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจมากนกั โดยเฉพาะอย่างยิง
คณุค่าด้านต่างๆ ทีเกิดจากการแสดงออกตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ดงักล่าว ยังเป็นสิงที
ขาดการอธิบาย และยงัไม่มีโครงสร้างทางสงัคมของชุมชนหรือองค์กรใด มาอธิบายเรืองราวคุณค่า
ของสิงเหลา่นีทีมีตอ่บคุคล และสงัคม     

  : คุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการนับถือพุทธ
ศาสนา โดยทวัไปชาวไทยทรงดํานบัถือพุทธศาสนามาตงัแตอ่พยพเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงแรกเริม
และได้ค่อยๆ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ แล้วนํามาปฏิบัติจนสามารถสร้างแบบแผนพฤติกรรมทีเป็น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเกียวกบัพทุธศาสนาขนึในกลุ่มชาติพนัธุ์สืบมาถึงปัจจบุนั และแม้ว่า
แบบแผนพฤติกรรม ดงักล่าวมีลกัษณะคล้ายคลึงกับชาวพุทธทวัไป แต่ยงัสามารถแสดงลกัษณะ
รายละเอียดทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุได้อย่างชดัเจน เช่น การอุทิศส่วนกุศล การอธิบาย
โลกหลังตาย ทียังเกียวข้องกับสวรรค์อันเป็นทีอยู่ของแถนและผีบรรพบุรุษ เป็นต้น แบบแผน
พฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างคุณค่าทีเป็นความรัก  ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันทางสังคมและ
วฒันธรรมให้เกิดความสงบสุขทีนําไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือเกือกูล
เพือสร้างความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน รวมถึงการสร้างคณุคา่ทีเป็นความสมัพนัธ์ทีดีตอ่
กนักบักลุ่มชาติพนัธุ์อืนๆ โดยในสมัยปู่ย่าตายายได้ริเริมสร้างวดัขนึในชมุชนและได้พฒันาขนึเป็นวดั
ทีเจริญยิงขนึในสมัยพ่อแม่ ทีวดัได้กลายเป็นสถาบนัสําคญัของชมุชน ทีลกูหลานได้อาศยัศกึษาเล่า
เรียน บวชเรียนจนจบการศึกษาชนัสูงในทางพทุธศาสนาและได้มีโอกาสรับตําแหน่งหน้าทีสําคญั  ๆ
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ในวงการพทุธศาสนาของประเทศหลายท่านสืบมาจนกระทงัสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปัจจุบัน 

วดัก็ยงัเป็นศนูย์รวมจิตใจทงัในระดบับคุคล ครอบครัว และชมุชน 
  โดยสรุปลกัษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบ

แผนพฤติกรรมทางสงัคมและวฒันธรรม ในวฒันธรรมกลุ่มต่างๆ เช่น การอยู่อาศยัและวิถีชีวิต การ
ทํามาหากิน การแต่งกาย เสือผ้าและการประดบัตกแต่ง การดแูลรักษาสุขภาพ และ การศาสนาและ
ความเชือ ทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึงเป็นบรรทดัฐานทีได้รับการสถาปนาจากสงัคมใน
ชมุชน หรือชุมชนยอมรับว่าสิงนนัๆ เป็นแบบแผนพฤติกรรมทีต้องแสดงออก เช่น แบบแผนการสือสาร 
แบบแผนการปกครอง แบบแผนการอบรมสังสอน แบบแผนความสมัพันธ์ของระบบครอบครัวและ
เครือญาติ แบบแผนการนับถือผี แบบแผนการนับถือพุทธศาสนา แบบแผนการทํานา แบบแผนการ
แต่งผม ฯลฯ สิงเหล่านีแสดงคุณค่าและหรือมูลค่าในลักษณะทีทําให้ชุมชนเข้าถึงปัจจัยจําเป็นขัน
พืนฐาน เข้าถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เข้าถึงความรักความอบอุ่น ความสามัคค่และ
ความเข้มแข็งของชมุชน เข้าถึงเกียรติยศศกัดิศรีและอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ และเข้าถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือได้ตามความจําเป็นและความต้องการโดยตรงในสมยั
ปู่ ย่าตายาย ครันถึงสมัยพ่อแม่คนในชุมชนนําแบบแผนพฤติกรรมจากสังคมอืนมาใช้นําขนบธรรม 
เนียมประเพณีทีแตกต่างไปจากเดิมมาใช้มากขึน ทําให้คณุค่าดงักล่าวลดความสําคญัลง จนกระทัง
สมยัผอูาวโุสและสมยัคนปัจจบุนั ผู้คนเริมใช้แบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที
สร้างมูลคา่เป็นเงินทองแล้วนําเงินทองทีได้มาใช้เข้าถึงความจําเป็นและความต้อง การในวิถีชีวิตมาก
ขึน แบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมจึงไม่สามารถสร้างคุณค่าได้โดยตรง  จึงทําให้ดู
เหมือนว่าต้องลงทุนเป็นเงินทองจึงจะเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นแบบแผนพฤติกรรมแบบเดิมได้ ขณะทีแบบ
แผนพฤติกรรมแบบเดิมก็ไม่สามารถสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองได้โดยตรงด้วย ทีสําคญัแบบแผนพฤติ 
กรรมทางสงัคมและวฒันธรรมแบบเดิม ไม่มีระบบ และกลไกทีรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนา
โดยตรง ยงัคงปลอ่ยให้เป็นหน้าทีรับผิดชอบของสถาบนัครอบครัวซงึมีขนาดเล็กลง  
 
  โดยสรุปลักษณะทุนวัฒนธรรมชาวไทยทรงดาํบ้านเกาะแรต  

ผลการศกึษาทนุวฒันธรรมของชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ตามกรอบแนวคิดเรืองทนุ
วฒันธรรมของปิแยร์ บร์ูดิเยอ (อ้างในชนิดา เสงียมไพศาลสขุ, 2550: 79) และกรอบแนวคิดอืนๆ 
โดยสรุปได้ดงันี 

1. ลักษณะทุนวัฒนธรรม 
1.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย มีลักษณะเป็นคุณค่าและหรือ

มูลค่าของภูมิปัญญาทีเป็นความคิด/วิธีคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ /ความเห็น ความ 
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สามารถและความฉลาดไหวพริบ ในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ทีเป็นบ่อเกิดหรือพลังสร้างสรรค์ทุน
วัฒนธรรมทีปรากฏในรูปของวัตถุ และทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา  ให้เกิดขึน ตังอยู่และ
เปลียนแปลงไป ตามลําดบั  

1.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ มีลักษณะเป็นคุณค่าและหรือ
มูลค่าของรูป เสียง กลิน รส และสิงสัมผัส ทีเกิดขึนในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม เช่น  คุณค่าและหรือ
มลูคา่ของภาษาเขียน หรือตวัอกัษร หนงัสือ ตํารา/ บ้านเรือน ทีอยู่อาศยั/ เครืองมือเครืองใช้ในการทํา
มาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้า เครืองแตง่กาย เครืองประดบั/ ยารักษาโรค/ สญัลกัษณ์ทางศาสนาและ
ความเชือ/ เครืองดนตรี เป็นต้น คณุค่าและหรือมูลค่าของเสียงพูด (ภาษาพูด) ทีใช้สือสารในสงัคม 
ชุมชน เสียงเพลง เสียงดนตรี เป็นต้น คุณค่าและหรือมูลค่ากลินหอม  กลินเหม็น กลินคาว เป็นต้น 
คณุค่าและหรือมลูคา่ของรสเปรียว รสหวาน รสมนั รสเค็ม รสขม รสเผ็ด เป็นต้น และคณุค่าและหรือ
มูลค่าของอาการเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง เป็นต้น คุณค่าและหรือมูลค่าดังกล่าวนีเป็นพลัง
สําคญัในการสร้างสรรค์ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาขนึ ทีจะส่งผลตอ่พฒันาการของชมุชนให้
ดํารงอยูแ่ละเปลียนแปลงไปตามเหตปัุจจยัตา่งๆ     

1.3 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา มีลกัษณะเป็นคณุคา่และหรือ
มลูค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ แบบแผนการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย การ
แลกเปลียนผลผลิต ทีจดัเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี และส่วนทีเป็นแบบแผนพฤติกรรมสงัคม
และวฒันธรรม ได้แก่ แบบแผนการปกครอง การอบรมสงัสอน ระบบครอบครัว เครือญาติ และแบบ
แผนในลกัษณะอืนทีจดัเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ซึงเป็นสิงทีคนส่วนใหญ่ในชมุชนยอมรับว่า 
แบบแผน ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีนนัๆ คือ ลกัษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของชมุชน หรือ
คนนอกกลุม่อาจจเรียกวา่ “เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชน”ก็ได้ 

2. ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทุนวัฒนธรรม มีลกัษณะเป็นกระบวน 
การทีเป็นเหตแุละเป็นผลต่อเนือง คือ ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย (ภูมิปัญญา เช่น ความคิด 
ความรู้ ความเชือ ฯลฯ) เป็นเหตหุรือเป็นบ่อเกิดหรือเป็นพลงัสร้างสรรค์ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของ
วตัถุ (รูป เสียง กลิน รสและสิงผสัสะ) แล้วทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุทีเกิดขนึแล้ว เป็นเหตหุรือ
เป็นบ่อเกิดหรือเป็นพลังสร้างสรรค์ให้เกิดทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (แบบแผน ขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณี) โดยทุนวัฒนธรรมแต่ละองค์ประกอบจะสามารถสร้างคุณค่าและหรือมูลค่า
ด้านปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน/ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน/ ความรัก ความสามคัคีในสงัคม/ 
ชือเสียง เกียรตยิศ ศกัดศิรี/ ความสงบสขุตามอดุมการณ์ของชีวิต) ดงันี  
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ภาพที 22 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต 

  
 อนงึ ลกัษณะความสมัพนัธ์ของทนุวฒันธรรมกบัลกัษณะพืนฐานทวัไปของชมุชน และ
ลกัษณะวฒันธรรมชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรตในพืนทีศึกษา มีความสัมพนัธ์เชิง
เหตแุละผลซึงกนัและกนั กล่าวคือ ชาวไทยทรงดําทีอพยพมาจากเพชรบุรี และพืนทีอืนๆ ทีอยู่อาศยั
ก่อนหน้านี ล้วนพกพาทุนวฒันธรรม ทงัส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ และส่วนที
อาศยัการสถาปนา มาแล้ว โดยสิงเหล่านี บางส่วนปรากฏเป็นวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ทีกลุ่มได้ใช้
สร้างคุณค่าอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้ว เมือมาพบลักษณะพืนฐานทัวไป  ทีเป็นเรืองของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิงแวดล้อมของพืนที  เรียกขานกันในปัจจุบนัว่า “ชุมชนบ้านกาะแรต” จึงได้นําทุน
วฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทุนภูมิปัญญามาใช้พิจารณา เห็นว่าเป็นพืนทีแห่งนีมีความอุดม
สมบรูณ์ เหมาะแก่การหยดุพกัตงัถินฐานชวัคราว จึงได้ใช้ทุนภูมิปัญญาทีเป็นความ คิด/ จินตนาการ 
ความรู้ ฯลฯ มาจดัการให้เกิดวิธีการหรือกระบวนการหรือพิธีการในการสร้างทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูป
ของวัตถุ เช่น ทีอยู่อาศยั ทีทํามาหากิน เครืองมือเครืองใช้  ฯลฯ ให้เกิดขึนในพืนที  ตามแบบแผน

 
ทุนวัฒนธรรมทอียู่ใน

รูปของวัตถุ  
(รูป เสียง กลิน รส 

สิงสัมผัส) 

 
ทุนวัฒนธรรมทแีฝงฝัง

อยู่ในกาย 
(ทุนภมิูปัญญา) 

ทุนวฒันธรรมทีอาศยั
การสถาปนา(ขนบ 
ธรรมเนียม จารีต 

ประเพณี) 

ลักษณะ 
   ทุนวัฒนธรรมชาว

ไทยทรงดาํบ้าน 
เกาะแรต 

คณุคา่/มลูคา่ 

คณุคา่ 
/มลูคา่ 

คณุคา่ 
/มลูคา่ 
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พฤติกรรมด้านตา่งๆ ตามภูมิปัญญาทีสืบตอ่มาจากอดีต หรือสร้างแบบแผนพฤติกรรมขึนใหม่ จน
ได้รับการยอมรับจากคนทวัไป  จนกลายเป็นทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาของชุมชนคือ คน
ส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชมุชน และชุมชนอืนๆ  ยอมรับสถานภาพ
ความเป็นชมุชนไทยทรงดํา สืบมาถึงปัจจบุนั ดงัแสดงในแผนภาพที 6 ตอ่ไปนี  
 

 
ภาพที 23 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะพืนฐานทวัไปของชมุชน วฒันธรรมชมุชน  

และทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต 
  
 ลกัษณะความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบชมุชนทงัสามลกัษณะนี  มีความเป็นเหตเุป็น
ผลทีเป็นพลวตัรขับเคลือนลักษณะของชุมชนให้พัฒนาการเปลียนแปลงตามเหตุปัจจัย ทงัส่วนที
ผลกัดนัและส่วนทีดึงดดูสิงต่างๆ เข้าสู่ชุมชนหรือออกจากชุมชน ไม่เว้นแต่ละวนั จนเกิดเป็นอัต
ลกัษณ์ของชุมชนทีมีทงัจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้อจํากัด ผสมผสานกันไป จนดปูระหนึงว่าเป็น
ความเจริญก้าวหน้าตามทีสงัคมสว่นใหญ่ต้องการ 

 

ลักษณะวัฒนธรรม
ของชุมชน 
(เหตุ – ผล) 

ลักษณะทุน
วัฒนธรรมของชุมชน 

(เหตุ – ผล) 

 

ลักษณะพืนฐาน 
ทวัไปของชุมชน  

(เหตุ – ผล) 

ชุมชน 
ไทยทรงดาํ 

บ้านเกาะแรต 
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บทท ี5 

 
แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํเพอืการพัฒนาชุมชน 

 
  แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชนในพืนที

ศกึษา ในบทนีต้องการวิเคราะห์เพือสร้างความรู้ตามวตัถปุระสงค์ข้อ 3 เพือหาแนวทางการใช้ทนุ
วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน โดยอาศยัแนวคิดและหลกัการดงักล่าว
ในบทที 2 มาวิเคราะห์ผลการศกึษาทีได้นําเสนอไว้ในบทที  4 โดยแบง่เนือหาการวิเคราะห์ออกเป็น
ประเดน็ตา่งๆ ดงันี 
 1. การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน 
 2. การใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องชมุชน 
 3. แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน 

   ดงันี 
 

1. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทมีีผลต่อการพัฒนาชุมชน 
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนในชุมชนบ้านเกาะแรตพืนทีศึกษาครังนี  

พบว่า มีผลตอ่การพฒันาชุมชนในลกัษณะตา่งๆ คือ ส่วนหนึงมีผลทําให้ชมุชนได้รับการพฒันาให้
เจริญก้าวหน้าสู่ความทนัสมยั เกิดกระบวนการต่างๆ ทีทําให้คนในชุมชนนําวฒันธรรมสมยัใหม่เข้า
มาสร้างทนุวฒันธรรมเชิงมลูคา่ทีเป็นเงินทองให้เป็นพลงัเพิมศกัยภาพประสิทธิภาพในการจดัการ
ทางเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชนให้เป็นไปตามความ
ต้องการมากขนึ อีกสว่นหนงึมีผลทําให้ชมุชนสญูเสียวฒันธรรมพืนบ้านเดิมทีคนในชมุชนเคยใช้สร้าง
ทนุวฒันธรรมมาแตเ่ดิม เปลียนแปลงสญูหายไป และอีกส่วนหนึงมีผลทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อมของชมุชนสญูเสียความอุดมสมบรูณ์พืชพรรณธรรมชาติพืนบ้านหลายอย่างสญูหายไป 
โดยจะได้นําเสนอการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชมุชน 3 ประเดน็ ดงันี 

1.1 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้ชมุชนมีความเจริญก้าวหน้า   
1.2 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้ชมุชนสญูเสียวฒันธรรมพืนบ้าน 
1.3 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละ 
 สิงแวดล้อมของชมุชน 
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 1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทาํให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า 
  ผลการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมชุมชนและทุนวฒันธรรมในบททีผ่านมา พบว่า 

เมือคนในชมุชนได้นําทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ เป็นต้นว่า ทนุส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ทนุส่วนทีอยู่ใน
รูปของวัตถุ และทุนส่วนทีอาศยัการสถาปนา มาใช้แทนทุนวัฒนธรรมพืนบ้านแล้ว  มีผลทําให้
ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม และลกัษณะทางเศรษฐกิจของชมุชน ส่วนหนึงได้รับการพฒันาให้
มีความเจริญ ก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสนองตอบต่อความจําเป็นและความ
ต้องการด้านตา่งๆ ได้มากขนึ ดงันี  

 1.1.1 ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  
  ทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ ได้แก่ ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ทุนทีอยู่ใน

รูปของวตัถ ุและทนุทีอาศยัการสถาปนา ทงัสว่นทีเป็นคณุคา่และมลูค่า ได้กลายเป็นพลงัสําคญัใน
การพฒันาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เช่น การอยู่อาศยัและวิถีชีวิต การแต่งกายเสือผ้าและการ
ประดบัตกแต่ง ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความจําเป็นและความต้องการแก่คนในชมุชนได้มากขนึ เป็นต้นวา่ 
    1.1.1.1 ความเจริญก้าวหน้าด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต เมือคนในชมุชน
ได้รับทุนวัฒนธรรมสมยัใหม่ ทีเน้นมูลค่าและหรือคณุค่า มาใช้แทนทุนวฒันธรรมพืนบ้านทีเน้น
คณุคา่อย่างเดียว เป็นต้นว่า การใช้เงินทองสร้างคณุคา่เข้าถึงปัจจยัจําเป็นในการอยู่อาศยัและวิถี
ชีวิต เชน่ ใช้เงินทองซือหาวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างบ้านเรือนหรือซือบ้านเรือนจดัสรรอยู่อาศยั  หรือจ่าย
ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างบ้านเรือนแทนการใช้คณุค่าทีเป็นการแลกเปลียนแรงงาน การช่วยเหลือ
เกือกลู หรือใช้ความอตุสาหพยายามสร้างบ้านเรือนด้วยตนเองโดยตรงหรือกรณีวิถีชีวิต  เช่น ใช้เงิน
ทองเป็นสินสอดแตง่งานแทนการอาสาทํางานให้ครอบครัวเจ้าสาว  ใช้เงินซือโลงใส่ศพแทนการทํา
โลงขนึใช้เองเมือมีคนตาย เป็นต้น การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมในลกัษณะดงักล่าวทําให้คนใน
ชมุชนมีโอกาสเข้าถึงปัจจยัตา่งๆ ทีเป็นความจําเป็นหรือความต้องการได้มากขนึ  เช่น เจ้าของเรือน
ไมจํ่าเป็นต้องมีภมูิปัญญาในการสร้างเรือน เพียงแตมี่ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพสร้างมลูคา่
เป็นเงินทองให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการสร้างเรือน  หรือถ้ามีเงินเพียงพอสามารถจ้างช่างก่อ 
สร้างบ้านเรือนทีอยูอ่าศยัได้ ไม่จําเป็นต้องสร้างด้วยตนเอง เป็นต้น ถือเป็นผลการเปลียนแปลงทนุ
วฒันธรรมทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัแก่คนในชมุชนบ้านเกาะแรตในปัจจบุนั  ดงัตวั 
อยา่งตอ่ไปนี 
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 ความเจริญก้าวหน้าในบ้านเรือนทีอยูอ่าศยั สมยัปู่ ยา่ตายายผู้อาวโุสเลา่วา่  
 “สร้างแบบง่ายๆ โครงสร้างไม้ไผ่บ้าง ไม้กลมบ้าง ฟากไม้ไผ่ ฝาขดัแตะ ตงัอยู่

ริม คลอง เป็นกลุ่มๆ ไปไหนมาไหนต้องใช้เรือหรือไม่ก็เดินลยุเลน  ใช้เรือขนข้าวจากนามาบ้าน มีทาง
เกวียนเข้าถึงบ้านบางหลงั แต่ปัจจุบันเปลียนแปลงไปหมดแล้ว” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, 
สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  

 เมือทุนวฒันธรรมสมยัใหม่เข้าสู่ชุมชนลกัษณะวสัดอุปุกรณ์ทีนํามาสร้างที
อยูอ่าศยัในชมุชนเริมเปลียนแปลง ดงัคําบอกเลา่ทีวา่ 

 “คนรุ่นพ่อแม่ริเริมใช้เงินซือสงักะสีมาแทนไพรหญ้า ซือไม้แปรรูปมาแทนไม้
ไผ่ สมยัผู้อาวโุสได้ใช้เงินจ้างงานก่อสร้างบ้านเรือน ใช้เงินซืออิฐซือปนู ซือกระเบือง มาใช้แทนไม้ไผ่ 

และเปลียนแปลงบ้านเรือนไม้มาเป็นก่ออิฐถือปนู มุงกระเบืองชันเดียวบ้าง สองชนับ้างสืบมาถึง
ปัจจุบนั” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    

 ถือเป็นการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีทําให้เกิดความเจริญ ก้าว หน้าขนึ
ในชุมชน ทําให้การอยู่อาศัยสามารถสร้างคุณค่าทีเป็นความทันสมัย ความมันคง ความแข็งแรง 
ความสวยงาม ความมีชือเสียง เกียรติยศ อํานาจอิทธิพลทางสงัคม รวมทงัสร้างมลู คา่ทางเศรษฐกิจ
แก่ของเจ้าของบ้านเรือน จนกลายเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรมเกียวกับการอยู่อาศัยทีนําไปสู่การ
สถาปนาลกัษณะดงักลา่วให้กลายเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีใหมข่องชมุชนขนึ 

 1.1.1.2 ความเจริญก้าวหน้าในวิถีชีวิต วิถีชีวิตคนในชมุชนคือ การเกิด แก ่
เจ็บ ตาย เปลียนแปลงจากทุนวฒันธรรมแบบพืนบ้านทีเน้นให้ความสําคญัต่อคณุค่าทีเป็นไปตาม
ขนบ ธรรมเนียม จารีตประเพณีตามความเชือ มาใช้ทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ทีเน้นให้ความสําคญัตอ่
มูลค่าและคุณค่าควบคู่กัน ตามค่านิยมทางวัฒนธรรมสมัยใหม่  ผลส่วนหนึงทําให้วิถีชีวิตคนใน
ชมุชนปัจจบุนัได้รับความสะดวกสบาย มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั สามารถเข้าถึงปัจจยัจําเป็น
ขนัพืนฐานและความต้องการด้านตา่งๆ ได้มากกวา่เดมิ เป็นต้นวา่ 

 การเกิด ครอบครัวส่วนใหญ่ของชุมชนปัจจุบนัยังคงใช้ทุนวัฒนธรรมพืน 
บ้าน คือ คุณค่าทีเป็นความรัก ความห่วงใย ความปลอดภัยของแม่และเด็ก ขณะเดียวกันได้รับ
ทนุวฒัน ธรรมสมยัใหม่เข้ามาอธิบายว่า คณุค่าดงักล่าวจะเกิดขนึได้ตอ่เมือใช้มูลค่าทีเป็นเงินทอง
มาสร้างขึน มลูคา่จึงกลายมาเป็นปัจจยัจําเป็นในการสร้างความปลอดภยัและความมีสขุภาวะของ
แม่และเด็ก เช่น ต้องใช้มลูค่าทีเป็นเงินทองในการเดินทางไปฝากครรภ์ไว้กับสถานพยาบาลการ 
แพทย์แผนปัจจุบนันบัตงัแต่เด็กอยู่ครรภ์จนกระทงัคลอด ไปตรวจรักษาครรภ์ตามเวลานดัหมาย 
เมือครบกําหนดจึงไปคลอด ทําให้การเกิดของคนในชุมชนบ้านเกาะแรตได้พัฒนาการมาสู่ความ
ปลอดภัยทงัแม่และลูกมากขึน แม่และลูกได้รับการดูแลสุขภาพและได้รับคําแนะนําทีถูกต้องจาก
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แพทย์แผนปัจจุบัน ถือเป็นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้าแก่คนในชมุชน ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสทา่นหนงึทีวา่  

 “คนในหมู่บา้นไปเกิดลูกทีโรงพยาบาลทกุคน เดียวนีไม่ตายทงักลม ไม่มีเรือง
น่ากลวัเหมือนแต่ก่อน เด็กสมยันีน่ารัก เติบโตเร็ว สมยัก่อนเกิดกบัหมอตําแย กว่าจะได้ลูกหนึงคน 
ชีวิตแม่เป็นตายเท่ากนั แม่บางคนเจ็บท้องสองสามวนั ต้องบนบานผีบ้านผีเรือนให้ช่วย ปัจจุบนัไม่
มีใครเกิดกบัหมอตําแยแล้ว ไม่มีหมอตําแยทําเกิดแล้วด้วย แต่การบนบานผีเรือนยงัมีอยู่ เพือเป็น
ขวญักําลงัใจ” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  

 การให้การศึกษาอบรมเลียงดู สมยัปู่ ย่าตายาย ครอบครัวและเครือญาติ
ต้องช่วยกันอบรม เลียงด ู ปลูกฝังคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมแก่เด็ก เพือให้เติบโตเป็นคนดีของสงัคม  
สมยัพ่อแม่ เริมใช้ทนุวฒันธรรมสมยัใหม่อบรมเลียงดใูห้การศึกษาแก่เด็ก  นิยมนําเด็กชายไปฝาก
เรียนหนงัสืออยู่กบัวดั เมือเติบโตให้บวชเรียนต่อไป ถือเป็นจุดเริมต้นของทุนวฒันธรรมอืนทีเข้ามา
แทนทีวฒันธรรมพืนบ้านในการให้การศกึษาอบรมเลียงดเูด็ก ตอ่มารัฐบาลได้กระจายการศกึษาออก
สูห่วัเมือง จดัตงัโรงเรียนขนึในชมุชน ทําให้เด็กทงัหญิงและชายมีโอกาสศกึษาเรียนรู้  สามารถอ่าน
ภาษาไทยออก เขียนได้ เป็นการเพิมเติมทนุวฒันธรรมสมยัใหม่เรืองนีแก่ชมุชน   สมยัปัจจบุนัครอบ 
ครัวสว่นใหญ่ยงัคงใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้าน เช่น ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย แตต้่องเน้นการ
ใช้ทุนวฒันธรรมสมยัใหม่ คือ การใช้เงินทองเพือการอบรมเลียงดใูห้การศึกษาแก่ลูกหลานมากขึน 
ทําให้ลูกหลานมีพฒันาการทางร่างกายและสติปัญญาเจริญเติบโตได้เต็มตามศกัยภาพและตาม
ความเหมาะสมแต่ละเพศแต่ละวัย เป็นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้เกิดความเจริญ 
ก้าวหน้า ทนัสมยั สร้างโอกาสแก่เด็กในชมุชนให้มีความเจริญทดัเทียมกบัเด็กในชมุชนอืนๆ  ดงัคํา
บอกเลา่ของพระอาจารย์ทา่นหนงึทีวา่ 
  “อาตมาโชดดี เกิดมามีโรงเรียนในชุมชนแล้ว เมือจบ ป.4 พ่อส่งให้ไปเรียน
ต่อระดบัมธัยมในตวัอําเภอ เนืองจากมีโรคประจําตวั ทํางานหนกัไม่ได ้พีน้องและเพือนๆ ส่วนใหญ่
จบชนั ป.4 แล้วอยู่บ้าน ทําไร่ ทํานา ปัจจุบนัเด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขนัพืนฐานทุกคน” (พระ
มหามนตรี ขนติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 

 การแต่งงาน สมัยปู่ ย่าตายายเน้นการสร้างคณุค่าทีเป็นไปตามขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณี มีขนัตอนและพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น การส่อง การสู่ การอาสา การส่ง การ
สาง ไม่มีมลูคา่ทีเป็นสินสอดทองหมนัหรือเงินทอง หลงัแตง่งานแล้วเจ้าสาวไปอยู่บ้านเจ้าบา่ว กว่า
จะเสร็จสินขนัตอนการแตง่งานต้องใช้เวลายาวนาน  ชมุชนเริมรับทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ในเรืองนี
เข้ามาใช้สมยัผู้สงูอายแุละใช้มาจนถึงปัจจบุนั โดยปรับ ลดขนัตอนการแตง่งานทีสร้างคณุคา่ตาม
แบบพืน บ้านลง เพิมแบบแผนการแต่งงานทีสร้างมลูคา่เป็นเงินทองขึน เช่น ปรับลดขนัตอนการ
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สอ่ง การสู ่การอาสา การส่ง การสางออกไป เหลือเพียงการสู่อย่างเดียว ใช้เวลาเพียง 1-2 วนัเท่านนั 
แตเ่พิมมลูคา่ทีเป็นเงินทองสินสอดทองหมนัตามทุนวฒันธรรมสมยัใหม่เข้ามา เมือเจ้าบา่วเจ้าสาว
เลือกคู่ครองได้แล้ว กําหนดวนัแต่งงาน นิยมวันเสาร์หรือวันอาทิตย์  ตามค่านิยมสมยัใหม่ เจ้าบ่าว
เตรียมสินสอดแก้วแหวนเงินทองมาหมนัเจ้าสาว วนัแต่งจดัพิธีเลียงผีเรือนตามทุนวฒันธรรมเดิม  

ซงึจดัขนึในชว่งเช้า หลงัจากนนัจึงจดังานเลียงฉลองมงคลสมรสแบบจดัโต๊ะจีน แจกบัตรเชิญแขก
ร่วมงาน แขกนําซองใส่เงินมอบกํานลัแก่เจ้าภาพ เจ้าภาพมอบของทีระลึกผู้มาร่วมงาน  นิยมจัด
งานทีหอประชมุโรงเรียนหรือโรงแรม แทนการจดังานในครัวเรือน เสร็จงานแล้วบางคูแ่ยกครอบครัว
ไปอยูด้่วยกนัใกล้ทีทํางาน บางคูอ่ยู่กบัครอบครัวพ่อแม่ตามความสะดวกและความจําเป็นทีเกิดขนึ 

ฝ่ายหญิงไม่จําเป็นต้องไปอยู่กบัฝ่ายชายตามแบบพืนบ้านเดิม  เป็นการเปลียนแปลงส่วนหนึงทีทํา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั เกิดความเท่าเทียมในสิทธิการเลือกคู่และการเลือกใช้ชีวิตได้
กว้างขวางกวา่เดมิ ดงัคํากลา่วของผู้อาวโุสทา่นหนงึทีวา่  

 “การออกเรือนมีลูกมีผวัวนันี เป็นเหมือนกบัคนไทยทวัไปแล้ว ไม่มีการส่อง 
การอาสา การส่ง การสางแล้ว หลงัแต่งจะเลือกอยู่บ้านฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้ ตามความต้อง 
การ ส่วนผีเรือนมีการปรับปรุงรูปแบบการสืบต่อทีสอดคล้องกบัความจําเป็นทีเกิดขึนของแต่ละคน” 
(ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)    

 การแก่หรือผู้สูงวัย ผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ยงัคงได้ใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านส่วน
ทีเป็นคณุคา่ เชน่ ความกตญั กูตเวที ความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความนบัถือของลกูหลาน
และเครือญาติ เป็นรากฐานการใช้ชีวิต และใช้ทุนวฒันธรรมสมยัใหม่ส่วนทีเป็นเงินทองจากการ
ประกอบอาชีพตา่งๆ ทีได้สงัสมไว้ตามระบบการออมทรัพย์สมยัใหม ่มาสร้างคณุคา่ทีเป็นหลกัประ 
กนัความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน และยงัได้รับทนุสวสัดิการผู้สงูอายจุากภาครัฐมาสร้าง
คณุค่าทีเป็นความพอเพียงในปัจจัยขนัพืนฐานด้วย  ทําให้ผู้ สูงอายุในชุมชนปัจจุบนัสามารถดํารง 
ชีวิตอยูไ่ด้สะดวกสบายมากกวา่เดมิ มีโอกาสได้บําเพ็ญบญุกศุลตามความเชือทางศาสนาได้มากขนึ 
เป็นการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมส่วนหนึงทีทําให้เกิดความเจริญ  ก้าวหน้า ทนัสมยัในเรืองนีขึน
อยา่งชดั เจน ดงัคํากลา่วแสดงควมพอใจของผู้สงูอายทุา่นหนงึทีวา่  

 “เดียวนีลูกหลานไม่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายกับคนแก่มากนกั รัฐบาลเขาให้
เงินเดือน คนแก่ไม่ต้องทํางานหาเงินเลียงชีพ คนแก่บางคนมีเงินเก็บออมมากมาย ลูกหลานเกรงใจ 

แต่บางคนมีเงินออมไม่มาก ลูกหลานไม่มาก ลูกหลานไม่อยู่ในชุมชน ทําให้ต้องอยู่ตามลําพงับ้าง 

แต่มีเงินสวสัดิการรัฐบาลมาใช้จ่าย” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    
การเจ็บไข้ได้ป่วย คนในชมุชนปัจจุบนัส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ทุนวฒันธรรม

การรักษาพยาบาลแบบพืนบ้านแล้ว  เมือเจ็บไข้ได้ป่วยนิยมรักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางการ 
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แพทย์แผนปัจจบุนั ทําให้เกิดความปลอดภยัในชีวิตมากขนึ เมือเจ็บไข้ไม่สบายสามารถไปหาหมอได้
ตลอดเวลา ผู้ ป่วยทีมีทุนวฒันธรรมทีเป็นเงินทองมาก สามารถเลือกใช้บริการการแพทย์ทีสะดวก 

รวดเร็ว ทนัสมยัได้มาก สว่นผู้ ทีมีทนุเงินทองน้อยก็สามารถรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทวัไปได้ ดงั
คําหมอพืนบ้านทา่นหนงึทีวา่  

“คนปัจจุบนัไม่นิยมรักษาด้วยหมอพืนบ้าน หมอยาและยาสมุนไพรแล้วใคร
เจ็บไข้ไดป่้วย จะหนกั จะเบาก็ไปหาหมอโรงพยาบาล ปวดหวั ตวัร้อน ซือยามากินเองได้ ในชุมชนมีอ
สม.ช่วยเหลือใหคํ้าแนะนํา อํานวยความสะดวก แม้ตวัผูเ้ป็นหมอยาพืนบา้นเมือเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้อง
ไปหาหมอปัจจุบนั ดว้ยลูกหลานไม่ยอมใหกิ้นยาพืนบา้น เขาบอกว่านานหาย ลูกหลานไม่มีเวลาเฝ้า” 
(อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    

เป็นการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมส่วนหนึงของชมุชนทีมีผลทําให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า ชว่ยให้คนในชมุชนบ้านเกาะแรต มีความปลอดภยัและมีสขุภาพอนามยัดีขนึ 

การตาย คนส่วนใหญ่ในชุมชนปัจจุบนันิยมจัดการงานศพตามขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณีชาวพุทธผสมผสานกับพิธีศพแบบพืนบ้านเดิม เบืองต้นเลิกการฝังศพบางศพ 
(ศพตายโหง ตายทงักลม) มาใช้วิธีการเผาทกุศพทีตายลง เมือคนตายลงนิยมตงัศพบําเพ็ญกศุลในวดั 
(ยกเว้นบางคนทีสะดวกจะจดังานศพทีบ้าน) นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม วนัเผานิมนต์ภิกษุ
แสดงธรรม แล้วฌาปนกิจศพตามแบบอย่างขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีชาวพทุธทวัไป จากนนั
จงึนํากระดกูมาประกอบพิธีกรรมตามความเชือพืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์จนกระทงั “ส่งผีสู่เมืองฟ้า
เมืองสวรรค์”  เป็นอนัเสร็จพิธี ในงานศพ เพือนบ้านทกุกลุ่มชาติพนัธุ์ทีรู้จกัรักใคร่มีความเคารพผู้ตาย
ได้มีส่วนร่วมบําเพ็ญกศุล นําพวงหรีดมาไว้อาลยั นําเงินมาร่วมทําบุญเช่นเดียวกับคนในกลุ่มชาติ
พันธุ์ อืนๆ เป็นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมส่วนหนึงทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  มีความ
สะดวกสบายและทนัสมยั สร้างการมีสว่นร่วมในการอยูร่่วมกนัในสงัคมได้มากขนึ 
   1.1.1.3 ความเจริญก้าวหน้าในการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบัตกแต่ง 

การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมการแตง่กาย เสือผ้าและการประดบัตกแตง่ จากแบบพืนบ้านเป็นต้น
วา่ ทนุทีแฝงฝังอยูใ่นกาย เน้นคณุคา่การพงึตนเอง ความพอเพียง ความเรียบง่าย การประหยดั ทนุที
อยู่ในรูปของวตัถุ เน้นคณุค่าทีเป็นประโยชน์ใช้สอย และความเป็นศิลปหตัถกรรมพืนบ้านตามรูป 
ทรงรู ปร่าง รูปสี และสิงสมัผสัทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ ทนุทีอาศยัการสถาปนา เน้นคณุคา่
ตามความเชือในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีสืบทอดมาแตโ่บราณ เปลียนมาใช้ทนุวฒัน ธรรม
สมยั ใหม่ ทีเน้นมลูคา่ทีเป็นเงินทองควบคูก่บัคณุคา่ทีเป็นความสวยงาม ความทนัสมยั โดยการใช้
เงินทองจากการประกอบอาชีพต่างๆ สร้างคุณค่าทีเป็นความต้องการ เป็นการเปลียนแปลงทุน
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วฒันธรรมสว่นทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัขนึในการแตง่กายของคนในชมุชนบ้านเกาะ
แรตในลกัษณะตา่งๆ เป็นต้นวา่  

 การแต่งกาย เปลียนแปลงคณุค่าการแต่งกายจากแบบแผนของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ทีเน้นความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เช่น ผู้หญิงต้องปกปิดเรือนร่างอย่างมิดชิด แต่งกายให้ถูก 
ต้องเหมาะสมตามเพศ วยั และสถานภาพ มาเป็นการแตง่กายเพือสร้างคณุคา่ทีเป็นความสวยงาม 
ความทนัสมยัตามแบบแผนวฒันธรรมสมยัใหม ่ใช้เครืองนุง่หม่และแบบแผนการนุ่งห่มทีเป็นสากล
เชน่เดียวกบัคนในกลุม่ชาตพินัธุ์อืนๆ ดงัคําบอกเลา่วา่   

“ปัจจุบนัดูเครืองแต่งกายอย่างเดียวแยกไม่ออกว่าเป็นไทยโซ่งหรือคนไทย 
เพราะเหมือนกนั มีเครืองแต่งกายมากมายให้ซือหามาใช้ได้ตามต้องการ จะแต่งแบบไหนก็ได้ไม่มี
ใครว่าเหมือนแต่ก่อนทีพ่อแม่เล่าใหฟั้งว่า ตอ้งใช้เสือผ้าทีเป็นแบบพืนบ้านของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เมืออยู่
กบับ้านหรือไปทําไร่ ทํานา ทํางานการต่างๆ ต้องใช้เสือผ้าผืนเก่า ส่วนเสือผ้าผืนใหม่เก็บไว้แต่ง
เวลามีงานสําคญัๆ หากแต่งกายผิดเพียนไป ผู้เฒ่าจะตําหนิ เป็นสาวเป็นนางจะไม่มีใครมาขอ” (นาง
เนียม พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  

การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึนีเป็นส่วนหนึงทีทําให้การแตง่กาย
ของคนในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั สร้างทางเลือกและสิทธิในการแตง่กายได้ตาม
ความต้องการมากขนึ 

เสือผ้าอาภรณ์ ตงัแต่สมัยปู่ ย่าตายยายคนในชุมชนได้เรียนรู้สังสมทุน 
วฒัน ธรรมด้านเสือผ้าอาภรณ์ทีแฝงฝังอยูใ่นกายในเชิงคณุคา่วา่ต้องพึงตนเอง ต้องขยนั อดทน เพียร
พยายาม เริมจากการปลกูฝ้าย เก็บฝ้าย ปันฝ้าย ทอผ้า จนกระทงันํามาตดัเย็บเป็นเสือผ้าใช้นุ่งห่ม
ได้ ไม่นิยมซือเสือผ้ามาใช้ เพราะจะถกูกล่าวหาว่าเป็นคนขีเกียจ ใครก็ตามทีทําได้ถือว่าเป็นคนดี 
คนเก่ง ลกูสาวเรือนใดทําได้จะมีหนุ่มหมายปองครองคู่ หญิงสาวนอกจากทอผ้าไว้ใช้เองแล้วยงัต้อง
ทอไว้เป็นกํานลัผู้สงูอายุ ญาติผู้ ใหญ่เพือทดแทนบญุคณุ รวมทงัต้องทอผ้าไว้ต้อนรับคูค่รองของตน 
เองด้วย ทนุวฒันธรรมสมยัใหม่เรืองนีเริมเข้าสู่ชมุชนสมยัพ่อแม่ และตอ่เนืองมาจนกระทงัปัจจบุนั 
การเปลียนแปลงทีเกิดขนึ คือ คนในชมุชนนิยมใช้เงินทองจากการประกอบอาชีพตา่งๆ มาซือหาเสือ 
ผ้ามาใช้แทนการทอใช้เอง ยิงมีเสือผ้าหลากหลายทงัแบบสําเร็จรูปตามแบบแผนของกลุ่มชาติพนัธุ์  
และเสือผ้ารูปทรงสากล ผ้านุ่ง ผ้าถุง กางเกง ฯลฯ มากขึนเท่าใด ยิงทําให้คนในชุมชนละเลยการทอ
ผ้าใช้เองมากขนึเท่านนั เป็นการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมด้านการแตง่กายส่วนทีทําให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั ปลดปล่อยความวิตกกังวลเรืองเสือผ้าอาภรณ์แก่คนในชมุชน  เด็กสาวไม่
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ต้องทอผ้าเป็น ไมต้่องปันฝ้ายได้ ไม่ต้องตดัเย็บเป็น ขอเพียงมีเงินทองสามารถซือหาเสือผ้ามาใช้ได้
ตามต้องการ 

เครืองประดับตกแต่งร่างกาย ผู้บอกข้อมลูทา่นหนงึเลา่วา่  

“สมัยพ่อแม่ ปู่ ย่าตายยาย ไม่ค่อยมีเครืองประดบัตกแต่งอะไรมากมาย 
เท่าทีมีคือ ปินเกล้าผม หวี สร้อยคอทองคํามีบ้างเป็นบางคน เครืองแต่งหน้าทาแป้งนิยมทําใช้เอง 

นําอบนําหอมทําใช้เอง ทําใช้บางโอกาสเท่านนั เวน้แต่ผา้เปียวมีใช้ทกุคน ทรงผมผู้หญิงจะตดัในวยั
เด็ก เมือเติบโตเป็นสาวแล้วจะไว้ผมยาวตลอดชีวิต ส่วนผู้ชายไม่มีอะไรประดบัตกแต่ง มีแต่ทรงผม
เท่า นนัทีต้องตดับ่อยๆ ตดักนัเองในชุมชน แต่หลงัจากสมยัพ่อแม่ การประดบัตกแต่งร่างกายของ
คนในชุมชนเริมเปลียนแปลงไป จนปัจจุบนัมีอะไรไม่รู้มากมายทงัหญิงชาย (ยายเหม็ด พรหมสง 
เคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  

ปัจจบุนั การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมด้านการแตง่กายทีเกิดขนึ ส่วนหนึง
ทําให้คนในชมุชนมีเครืองประดบัตกแตง่ร่างกายให้เลือกใช้ได้ตามความพอใจ สามารถนํามาใช้สร้าง
คณุค่าทีเป็นความสวย ความงาม ความแปลกตา ความน่าทึง ความน่ารัก และใช้แสดงมูลค่าทีเป็น
เงินทองเพืออวดความรํารวยเงินทองก็ได้ ยิงมีเงินทองมาก ยิงสามารถใช้เข้าถึงสิงเหล่านีได้มาก เป็น
สว่นหนงึของการเปลียนแปลงทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั และมีอิสรภาพ เสรีภาพด้าน
การประดบัตกแตง่ร่ายกายแก่คนในชมุชนมากขนึ 

  โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมด้านการแต่งกาย  เสือผ้าและการ
ประดบัตกแต่ง ส่วนหนึงได้ทําให้เกิดพฒันาการด้านการแต่งกาย เสือผ้าและการประดับตกแต่ง
ของคนในชุมชน นอกจากมีความพอเพียงแล้ว ยงัสนองตอบตอ่ความต้องการได้ด้วย  ทงัยงัสร้าง
โอกาสให้คนในชุมชนนําทุนสมัยใหม่ประยุกต์กับทุนแบบพืนบ้านสร้างงานสร้างอาชีพเกียวกับ
วฒันธรรมการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบัตกแตง่เพือใช้สร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองได้ด้วย 
   1.1.1.4 ความเจริญก้าวหน้าในวฒันธรรมการดแูลรักษาสุขภาพ  ทุนวฒัน 
ธรรมด้านการดแูลรักษาสุขภาพของชุมชนบ้านเกาะแรต นบัจากสมยัปู่ ย่าตายายมาถึงสมัยพ่อแม่ 
เน้นการใช้ทนุวฒันธรรมเชิงคณุคา่ดแูลรักษาสขุภาพ ดงัคําบอกเลา่ของหมอรักษาไข้ทีได้กลา่วไว้วา่ 

 “การรักษาคนไข้ ถือว่าได้ใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรมให้เกิด
เป็นบุญบารมี คนเป็นหมอมีบทบาทหน้าทีช่วยเหลือดูแลรักษาเพือนมนุษย์ ไม่เลือกทีรักมกัทีชงั 
หมอทีรับรักษาคนป่วย ถือว่าเป็นบาป เมือรักษาหายแล้ว ถือว่าได้บุญ หมอไม่คิดค่ารักษาเป็นเงิน
ทองจากคนป่วย” (นางประเทือง เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)  
   สว่นคนไข้จะรู้สกึเป็นหนีบญุคณุ และสํานึกทีจะตอบแทนบญุคณุในโอกาส
ตา่งๆ ตามความเหมาะสม เช่น สรงนําวนัสงกรานต์หรือนําดอกไม้ไปมอบให้หรือเมือหมอมีธุระจะ
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ไปชว่ยงานตามกําลงัความสามารถ เป็นต้น สว่นทนุทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุเน้นคณุคา่ทีเกิดจากรูป เสียง 
กลิน รส และสิงสมัผัสทีใช้รักษา เช่น สมุนไพร นํามัน เป่าคาถาอาคม จัดพิธีกรรมตามอาการของ
โรคภยัไข้เจ็บนนัๆ ยาแตล่ะขนานหรือพิธีกรรมแตล่ะอยา่ง ยอ่มสร้างคณุคา่แตกตา่งกนั เช่น ยาเม็ด
สร้างคณุคา่ทีเป็นความสะดวกสบายกินง่าย พกพาติดตวัไปไหนมาไหนได้ ยาหม้อหรือยานําสร้าง
คณุคา่ทีเป็นความสะดวกในการปรุง ยาทีมีกลินหอมสร้างคณุคา่ทีเป็นความน่ากินน่าทาน ยารสขม
สร้างคณุคา่ทีเป็นสรรพคณุของยาว่าเป็นยาดี หายเร็ว พิธีกรรมให้คณุคา่ทีเป็นขวญักําลงัใจ เป็น
คณุค่าทีนอกเหนือจากสรรพคณุยาแต่ละขนานทีมีอยู่ในตวัแล้ว ส่วนทุนทีอาศยัการสถาปนา คน
ส่วนใหญ่เน้นคณุค่าทีเป็นไปตามขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีพืนบ้านทีสืบทอดมาแต่โบราณ 
เช่น คณุคา่ทีเป็นการเชือฟังคําสงัหมอและการปฏิบตัิตามคําแนะนําทงัข้อห้ามและข้อปฏิบตัิอย่าง
เคร่งครัด จะทําให้อาการเจ็บไข้ไม่สบายหายได้อย่างรวดเร็ว หมอจะติดตามตรวจพิจารณาอาการ
ได้ถูกต้องแม่นยําขึน ตรงกันข้ามหากไม่เชือฟังจะทําให้รักษาได้ยากหรืออาจจะเกิดการเจ็บป่วย
หนกัขนึ หมอวางยาได้ไมต่รงกบัอาการ ซงึถ้าเป็นอยา่งนนัหมอก็จะไมรั่บรักษาตอ่ไป  

เมือทนุวฒันธรรมการแพทย์และการรักษาพยาบาลแผนปัจจบุนัเข้าสู่ชมุชน 
ทําให้ทนุวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพแบบพืนบ้านของชมุชนเปลียนแปลงจากการเน้นคณุค่า
ดงักลา่วข้างต้น มาเน้นมลูคา่ทีเป็นเงินทองตามลกัษณะทนุวฒันธรรมใหมที่เข้ามา  

  “ใครมีเงินทองมาก สามารถใช้สร้างคณุค่า ความเป็นผู้มีสขุภาพดี ไม่มีโรค 
ภยัไข้เจ็บเบียดเบียน มีชีวิตทีเป็นสขุ ได้มากกว่าคนทีมีเงินทองน้อย” (พระมหามนตรี ขนติสาโร ณ 

วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 
ทําให้คนในชุมชนเริมตืนตวัประกอบอาชีพสร้างเงินทองสะสมไว้ใช้สร้าง

คณุค่าดงักล่าว เป็นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ทนัสมยัในวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพของชมุชน ลกัษณะตา่งๆ เป็นต้นวา่  
การพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพพร้อมใช้บริการดูแลรักษา

สุขภาพจากการแพทย์แผนปัจจุบัน กล่าวคือ การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย
ทําให้ภูมิปัญญาด้านการดแูลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนมีพฒันาการทีเจริญก้าวหน้าโดยการ
ทําให้คนในชมุชนยอมรับว่า การรักษาพยาบาลสมยัใหม่สามารถดแูลรักษาสุขภาพได้มากกว่าภูมิ
ปัญญาพืนบ้าน เริมจากสมัยปู่ ย่าตายายทีแม้จะยังไม่มียาแผนปัจจุบันใช้หรือยังคงดูแลรักษา
สขุภาพตามแบบแผนภูมิปัญญาพืนบ้าน แตเ่ริมรับรู้เรืองการดแูลรักษาพยาบาลสมยัใหม่ทีเกิดขึน
ในชมุชนเมืองแล้ว บางคนยงัเคยได้พบเห็นยาแผนปัจจบุนัด้วยตนเองจากญาติพีน้องทีนํามาฝาก  
เริมรับรู้ถึงสรรพคณุว่า ใช้ได้ผลดี ทันใจกว่ายาพืนบ้าน สมัยพ่อแม่ มีโอกาสได้เรียนรู้เรืองนีจาก
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ประสบการณ์ทีเกิดขึนในสงัคมทวัไปมากขนึ บางคนมีโอกาสเดินทางเข้ากรุงเทพเพือรับการรักษา 
พยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่ด้วยตนเอง  ทําให้ภูมิปัญญาสมัยใหม่ทีเป็นความคิด 

ความรู้ ความเชือ และคา่นิยมเกียวกบัเรืองนีเกิดสงัสมมากขนึ เมือมีโรงพยาบาลหรือสขุศาลามาตงั
ให้บริการในจงัหวดัและในอําเภอ ยิงทําให้คนในชุมชนสนใจและมีโอกาสรับการรักษาพยาบาลด้วย
วิธีการสมยั ใหมม่ากขนึ สืบมาจนกระทงัสมยัผู้สงูอายแุละสมยัคนปัจจบุนัทีการแพทย์แผนปัจจบุนั
ได้เจริญ ก้าวหน้าไปมาก ทําให้มีความสําคญัต่อการดแูลรักษาสขุภาพมาก คนส่วนใหญ่ในชมุชน
จงึยอมรับภมูิปัญญาสมยัใหม่ในเรืองนีจนกลายเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชมุชน และ
สามารถสนองนโยบายภาครัฐเกียวกบัเรืองดแูลรักษาสขุภาพได้ เช่น จดัตงักลไกให้คําแนะนํา ปรึกษา
ประจําชมุชนทีเรียกว่า อาสาสมคัรสาธารณสขุชมุชน (อสม.) เจ้าหน้าทีภาครัฐออกหน่วยเยียมชมุชน
มากขนึ ชาวบ้านร่วมปฏิบตัติามนโยบายตา่งๆ มากขนึ เชน่ ร่วมรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด ร่วมรณรงค์
กําจดัแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุลาย และการกําจดัไข้มาลาเรีย เป็นต้น ทําให้พฒันาการดแูล รักษาสขุภาพ
ก้าวสูค่วามก้าวหน้าเทา่เทียมกบัชมุชนอืนๆ ดงัข้อมลูทีผู้สงูอายทุา่นหนงึได้กลา่ววา่  

“การเจ็บป่วยปัจจุบนั หากไม่ถึงทีตายจริงๆ จะไม่ยากลําบากแล้ว เพราะมี
หมอ มียา มีพยาบาลมากมายให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ยิงคนป่วยทีมีเงินมาก มีลูกหลานรํา       
รวย จะเลือกรักษาทีดีอย่างไรได้ทงันนั ต่างจากสมยัพ่อแม่ปู่ ย่า ส่วนใหญ่ใช้แต่ยาสมุนไพร หมอพืน 
บ้านรักษาตามมีตามเกิด ตามประเพณี แต่ถึงยงัไงถ้าคนไม่ถึงทีตายก็หายได้เหมือนกนั” (นาง
ประเทือง เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557) 

 การพัฒนาคนในชุมชนให้มีหลักประกันความมันคงในสุขภาพ กล่าวคือ 
การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพดงักล่าวข้างต้น ได้ทําให้เกิดระบบและกลไก
การแพทย์แผนปัจจุบนัทีคนในชมุชนเข้าถึงใช้บริการได้ ส่วนหนึงเกิดจากความพร้อมทีคนในชมุชน
ได้เรียนรู้แล้วเตรียมความพร้อมไว้ เช่น การทํางานประกอบอาชีพแล้วสํารองเงินทองไว้รักษาพยา 
บาลตนเอง และการเรียนรู้ทีจะป้องกันตนเอง ดูแลรักษาสุขภาพตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ทีกลไก
การแพทย์และการรักษาพยาบาลได้เผยแพร่สูช่มุชน รวมทงัได้รับการส่งเสริม สนบัสนนุตามนโยบาย
ภาครัฐเกียวกบัการรักษาพยาบาล การเข้าสู่ระบบประกนัสุขภาพตามแผนการของหน่วยงานตา่งๆ 

ทงัภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพในฐานะผู้ ใช้บริการรักษาพยาบาลสมยัใหม ่
สามารถเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นคนมีสขุภาพดีถ้วนหน้า ไม่มีโรคภยัไข้เจ็บเบียดเบียน จนกลายเป็นแบบ
แผนพฤติกรรมทางสงัคมทีคนส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีชุมชน จนกลาย 
เป็นทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาขนึในชมุชน ดงัข้อมลูทีวา่  
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“เมือพ่อแม่หรือลูกหลานไม่สบายต้องรีบพาไปหาหมอทีโรงพยาบาล  ไม่ 
เช่นนนัจะถูกหาว่าเป็นคนไม่ดี มีการพูดเล่าต่อๆ กนัไป” (ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 

ตลุาคม 2557) 
โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้านการดูแลรักษาสุขภาพเชิง

คณุคา่แบบพืนบ้านมาสูท่นุวฒันธรรมสมยัใหม่ทีเน้นมลูคา่และคณุคา่ควบคูก่นั ดงักล่าวข้างต้น ทํา
ให้การดแูลรักษาสขุภาพของคนในชุมชนบ้านเกาะแรตได้พฒันาการสู่ความมนัคงและความปลอด 
ภัยในสุขภาพได้ตามความจําเป็นและตามความต้องการมากขึน และเกิดทางเลือกในการดูแล
สขุภาพมากขนึ ซงึหมายถึงว่า ทนุวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพสมยัใหม่ทีเข้าสู่ชมุชนส่วนหนึง
ได้สร้างคณุคา่และมูลค่าให้เป็นพลงัขบัเคลือนคนในชุมชนสู่ความมีสขุภาพดี  และชุมชนมีความ
เข้มแข็งด้านสขุภาพได้มากกวา่เดมิ 

1.1.1.5 ความเจริญก้าวหน้าในวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชือ การ
เปลียน แปลงทนุวฒันธรรมทงัส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีปรากฏในรูปของวตัถ ุและส่วนทีอาศยั
สถาปนา จากระบบคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเพือเข้าถึงความจําเป็นขนัพืนฐาน มาสู่ระบบมลูคา่ทีเป็น
เงินทอง แล้วนําเงินทองมาใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเพือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการ
ภายหลงั ได้ทําให้หลกัการทางศาสนาพทุธ และหลกัความเชือพืนบ้านของชุมชนบางประการผสม 
ผสานจนสามารถใช้ร่วมกนัได้อยา่งลงตวัมากขนึ เป็นต้นวา่ 

ทุนวัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางสังคมในระดับครอบครัวและเครือญาติ
ตามหลกัการพุทธศาสนาทีชุมชนรับเข้ามา มีลักษณะเป็นคณุค่าทีเป็นคณุธรรมทํานองเดียวกับ
หลกัความเชือพืนบ้านตามหลกัการนบัถือผีบรรพบรุุษ โดยถือว่าระบบเครือญาติเป็นสิงทีสร้างคณุ
ค่าทีเป็นคุณธรรม  เช่น  ความกตัญ ูกตเวที หรือการสํานึกบุญคุณผู้ มีพระคุณ  การตอบแทน
บุญคุณผู้ มีพระคุณ  โดยการแสดงออกด้วยการปฏิบตัิดี ปฏิบตัิชอบต่อท่านเหล่านัน ด้วยความ
เคารพ เมือท่านมีชีวิตต้องเลียงดปูฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบตอ่ท่าน เมือท่านเสียชีวิตต้องทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้ท่าน และสอนให้รักพีน้องเครือญาติ รักวงศ์ตระกูล ใครก็ตามทีได้ปฏิบตัิอย่างนี ทงัหลัก
พทุธศาสนาและหลกัความเชือพืนบ้านกล่าวเหมือนกนัว่า “เป็นคนดี” เป็นการกระทําทีนําความสขุ
มาสู่ตนเองและครอบครัว เป็นลกัษณะเดน่ ดีงาม เฉพาะทีร่วมกนัของพทุธศาสนาและความเชือของ
กลุ่มชาติพนัธุ์ หลกัการดงักล่าวนีกลายเป็นแกนสําคญัร้อยรัดผู้คนในชุมชนให้อยู่ร่วมกนัได้  นบัถือ
ทงัผีบรรพบรุุษและพทุธศาสนาได้ มีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั คนส่วนใหญ่ในชมุชนยอมรับนบั
ถือพุทธศาสนายอมรับว่า การทําบุญไหว้พระ รักษาศีลเจริญภาวนา นอกจากเป็นการสะสมบุญ
กุศลให้แก่ตนเองแล้ว ยงัสามารถอุทิศส่วนบุญกุศลถึงบิดามารดาและญาติทีล่วงลบัไปแล้วด้วย  
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ยอมให้พิธีกรรมพุทธศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมแบบพืนบ้านได้ตามความต้องการของ
บุคคล ขณะเดียวกันยงัคงปฏิบตัิต่อผีบรรพบุรุษเหมือนเดิม  บ้านเรือนส่วนใหญ่มีทงักะล่อหองผี
บรรพบรุุษ และมีหิงพระพทุธรูป และคนในชมุชนส่วนใหญ่ยอมรับการใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองสร้าง
คณุคา่ทีเป็นบญุกศุล และความกตญั กูตเวทีดงักลา่วข้างต้น ดงัข้อมลูทีวา่  

“เราบริจาคเงินทําบุญ ถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์หรือบริจาคเงินร่วมสร้าง
ถาวรกฏิุวิหารแลว้อทิุศส่วนกศุลแด่บรรพชน ไดเ้ช่นเดียวกบัการเลียงผีบรรพบรุุษ ลูกหลานบางคนได้
จารึกวตัถปุระสงค์การบริจาคไวบ้นวตัถวุ่าอทิุศส่วนกศุลให้พ่อแม่หรือปู่ ย่าตายายด้วย คนๆ นนัจะได้
ชือว่า ทําดีกบัพ่อแม่เช่นเดียวกบัการไหว้ผีเรือน” (อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 

ตลุาคม 2557)    
อนึง คนในชุมชนส่วนหนึง ยงัเคร่งครัดการปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบต่อพ่อแม่

ปู่ ย่าตายายทียังมีชีวิตอยู่ ทําให้ผู้ สูงอายุในชุมชนไม่ถูกทอดทิง ส่วนบรรพชนทีล่วงลับไปแล้ว ลูก 
หลานยงัเคร่งครัดการจดัพิธีปาดตงไหว้ผีเฮือนทกุวนัทีกําหนดของครอบครัว   

การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนมีส่วนสําคญัทีทําให้คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยอมรับนบัถือพุทธศาสนาควบคูไ่ปกับการนบัถือความเชือในผีบรรพบรุุษ โดยไม่ได้เปลียน 
แปลงอะไรมากนัก หลักการทางศาสนาและความเชือดังกล่าวยังคงสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรม 

จริยธรรม ศีลธรรมเป็นพลงัขบัเคลือนคนในชมุชนสูค่วามสขุ ชมุชนมีความเข้มแข็ง  อยู่ร่วมกนัได้ ทงั
ภายในชมุชนและระหว่างชมุชนอย่างสนัติ โดยเฉพาะผู้สงูอายุ ยงัคงได้รับการปฏิบตัิทีดีจากลูกหลาน 
ถือเป็นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันาชุมชนทีทําให้ชมุชนมีความ
เจริญก้าวหน้า ทนัสมยัมากขนึ 

 
   1.1.2 ด้านเศรษฐกิจหรือการทาํมาหากินของชุมชน  

 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมจากแบบพืนบ้านมาใช้แบบสมัยใหม่ ทัง
ส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ และส่วนทีอาศยัการสถาปนา ส่วนหนึงมีผลทําให้
ลกัษณะทางเศรษฐกิจ หรือการทํามาหากินของชุมชนได้รับการพฒันาให้เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั 
เกิดขนึในลกัษณะตา่งๆ ดงันี 
   1.1.2.1 การพฒันาด้านการทํานาและการประกอบอาชีพ ทุนวฒันธรรม
ข้าวแบบพืนบ้านของชุมชน ทีสืบเนืองมาจากสมัยปู่ ย่าตายาย มุ่งเน้นสร้างคุณค่าทีเป็นความ
พอเพียงและความมนัคงด้านอาหารและการพึงตนเอง ดงันนั คณุคา่ทีเป็นคณุธรรมขนัพืนฐานใน
การทํานา เช่น ความขยนั ความอดทน บริโภคและใช้ประโยชน์จากข้าวอย่างประหยดั อดออม ดแูล
รักษาข้าวกล้าด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ เพือผลิตข้าวให้ได้พอเพียงต่อการบริโภคโดยตรง หาก
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เหลือบริโภค จึงจะนําไปแลกเปลียนกบัสิงอืนๆ หรือนําไปขายแล้วนําเงินทีได้มาใช้เข้าถึงปัจจยัอืนๆ 
ตามความจํา เป็นบ้าง ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสทีกลา่ววา่  

 “คนแต่ก่อนทํานาเพือกิน เหลือบ้างถึงปลายปี จะแบ่งขายบ้างถ้าจําเป็น 
แต่ถา้ไม่จําเป็นจะเก็บสํารองไวใ้นยุง้ เผือว่าปีต่อไปไดข้้าวไม่มาก จะได้มีข้าวเก่ากินพอเพียงตลอด
ปี สมัย ก่อนไม่นิยมขายข้าว แต่ยินดีแบ่งปันให้คนทีไม่มีข้าวกิน” (ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน, 
สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557) 

 เมือทุนวฒันธรรมการทํานาสมยัใหม่เข้าสู่ชุมชนสมยัพ่อแม่ คนในชมุชนจึง
เริมเน้นการทํานาเพือสร้างมูลคา่ทีเป็นเงินทอง  เปลียนเป้าหมายการทํานาเพือบริโภคในครัวเรือน
มาเป็นการทํานาเพือการขาย เหลือขายจึงเก็บไว้บริโภค บางครอบครัวขายหมดแล้วนําเงินทองทีได้ 

มาใช้จ่ายเพือเข้าถึงปัจจัยจําเป็นขนัพืนฐานและความต้องการทีเกิดขึนรวมทงัซือข้าวมากินใน
ครัวเรือนด้วย การทํานาจึงกลายมาเป็นการประกอบอาชีพเพือสร้างมลูคา่รายได้ทีเป็นเงินทองแก่
ครอบครัวเป็นหลกั เป็นส่วนหนึงในการเปลียนแปลงทีนําไปสู่การลงทนุเพือเพิมผลผลิตให้ได้กําไร
เป็นเงินทอง รวมทงัการสะสมทนุทีเป็นเงินทอง เพือการใช้จ่าย ตามความต้องการมากขนึ เป็นการ
เปลียน แปลงทีสร้างความเจริญก้าวหน้าในการทํานาให้เกิดขนึ ดงัข้อมลูทีวา่  

 “สมยัผู้อาวุโส ชาวนาหลายครอบครัว ขายววั ขายควาย เอาเงินซือควาย
เหล็กมาใช้ กู้เงินมาซือปุ๋ ยเคมีใส่นาแทนปุ๋ ยคอก จ้างรถเก็บเกียวนวดแทนการใช้แรงงานคน ที
สําคญัคนทํา นาทุกวนันี เป้าหมายเพือขายข้าวโดยตรง ซือข้าวสารมากินในครอบครัว” (ผู้ใหญ่
กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557) 

 เป็นความเจริญก้าวหน้าทีทําให้เกิดความสะดวกสบาย และมนัคงในการ
ทํามาหากินของครอบครัวมากขนึ  

 การพัฒนาการเลียงสัตว์ ผู้อาวโุสทา่นหนงึกลา่วไว้วา่  

 “สมัยก่อนคนบ้านเราเลียงววัเลียงควายไว้ใช้แรงงาน จะแบ่งขายบ้างเมือ
เหลือจากการใช้งาน เลียงหมูตวัสองตวัไว้กินเศษอาหารในครัวเรือน เลียงเป็ดเลียงไก่ไว้กินไข่หรือ
ขายบ้าง ไม่มาก บางครอบครัวไม่นิยมเลียง เพราะชอบไปรบกวนครอบครัวคนอืน ปัจจุบนั การเลียง
สตัว์แบบเดิมยงัพอมีอยู่บา้ง แต่ครอบครัวส่วนหนึงไดพ้ฒันามาเลียงเป็นฝงู เช่น เลียงววัฝงู เลียงเป็ด
ฝงูไล่ทุ่ง บางครอบครัวปรับทีนาเป็นวงักุ้ง วงัปลา เลิกทํานาปลูกข้าว หนัมาเลียงกุ้งเลียงปลาเป็น
อาชีพ” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)   

 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมการทํามาหากินแบบพืนบ้านทีเน้นสร้างคณุ
ค่าทีเป็นความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานโดยตรง  มาเน้นการสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทอง 

แล้วนําเงินทองมาใช้เข้าถึงปัจจัยจําเป็นขันพืนฐานหรือสิงทีต้องการภายหลัง ทําให้คนในชุมชน
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เปลียนแปลงการเลียงสตัว์ไว้บริโภคหรือใช้แรงงานในครัวเรือน มาเป็นการประกอบอาชีพการเลียง
สตัว์เป็นอาชีพ หลกัหรืออาชีพรอง ก่อให้เกิดรายได้ทีเป็นเงินทองทีสามารถใช้เป็นพลงัสร้างความ
กินดีอยู่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึน และทําให้เกิดอาชีพการเกษตรทีหลากหลายขึนในชุมชน เป็น
อาชีพให้คนในชมุชนได้เลือกใช้ชีวิตตามความถนดัหรือความสนใจได้มากกว่าเดิมทีมีแตก่ารทํานา
อยา่งเดียว ดงัคําบอกเลา่ของเจ้าของเล้าเป็ดทีวา่  

 “ผมเลียงเป็ดมานับสิบปีแล้ว แต่เดิมเลียงง่าย ไม่มีโรค ไม่มีสัตว์คอย
ทําลาย มีทุ่งนากว้างขวาง ไล่ไปเลียงนาใครก็ได้ มีรายได้พอเลียงครอบครัว ปัจจุบนัยงัเลียงอยู่ แต่ไม่
มากเท่าเมือ ก่อน เดียวนีหาทีเลียงยาก เจ้าของนาไม่ยอมให้ไปเลียง บางแห่งปลูกข้าวตลอดปีหรือ
ทําเป็นนากุ้งหรือบ่อปลา เป็นส่วนทีต้องระวงั ทําให้เกิดความยากลําบากมากขึน ต้องซืออาหารเสริม
ด้วย แต่ก็ยังเลียง ผมชอบกว่าการทํานา” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์: วันที 18 
พฤศจิกายน 2557)   

 อนึง การประกอบอาชีพเลียงสัตว์ในชุมชนตามแบบแผนทุนวัฒนธรรม
สมยัใหม ่เมือทําไปหลายปี หากพบวา่ ไม่สามารถสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองได้ตามเป้าหมายหรือมี
ปัญหา แก้ ไขยาก สามารถเปลียนไปประกอบอาชีพอืนได้ไม่ยาก  ดงัคําบอกเล่าของชาวนาท่าน
หนงึทีเลา่วา่  

 “เดิมผมเลิกทํานาไปเลียงกุ้งสองสามปี แต่ดูท่าไม่ดี ด้วยไม่มีประสบการณ์ 
เลียงกุ้งไม่โต ไม่ได้กําไร แถมเริมมีหนีสินมากขึน จึงหยุดเลียงกุ้งแล้วปรับปรุงบ่อมาเป็นทีนาทํานา
เหมือน เดิม” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 

 ดงันนั การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมจากคุณค่าทีเป็นคุณธรรมมาสู่มูล
ค่าทีเป็นเงินทองทีเกิดขึน นอกจากทําให้เกิดการพฒันาอาชีพทีหลากหลายมากขึนแล้ว ยงัสร้าง
ทางเลือกทีเป็นทางออกในสถานการณ์ทีการประกอบอาชีพนนัๆ ไม่ประสบผลสําเร็จได้ง่ายขนึด้วย 

ไมย่ดึตดิอยูก่บัอาชีพเดิม แตป่รับเปลียนได้ตามความต้องการ เป็นความเจริญก้าวหน้าทีเกิดขนึใน
ชมุชนอีกลกัษณะหนงึ 

 1.1.2.2 การพฒันาการค้าขายในชมุชน การค้าขายเป็นอาชีพหนึงทีปู่ ย่าตา
ยายถือวา่เป็นงานอดเิรกหรืองานเสริมทีเกิดขนึตามฤดกูาลทีวา่งจากการทํานา สินค้าสําคญัสมยันนั 
เช่น ข้าว ววั ควาย เครืองประดบั ตกแตง่ เครืองมือเครืองใช้ เครืองจกัสาน และสิงของหายาก รวมทงั
ขนมหวานทีหาบเร่ไปขายตามบ้านเรือน  การค้าขายนิยมใช้เวลาหลังทํานาเสร็จแล้ว ปกติทุน
วัฒนธรรมด้านนี สมัยนันเน้นการสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองควบคู่ ไปกับการสร้างคุณค่าทีเป็น
คณุธรรมอยู่ในตวั การคิดกําไรทีเป็นเงินทองนนัต้องเกิดขึนโดยมีคณุค่าทีเป็นคณุธรรมกํากับอยู่
เสมอ ดงัข้อมลูทีวา่ 
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 “แม่เล่าให้ฟังว่าคนขายของสมยัก่อน ไม่คิดกําไรเกินควร หลกัคิด เขาคิดว่า 
ค่าแรงคือกําไร ไม่หลอกลวงคุณภาพสินค้า” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วันที 18 
พฤศจิกายน 2557)  

 สมัยพ่อแม่ทุนวัฒนธรรมด้านนีเริมเปลียนแปลง  ด้วยชุมชนได้รับทุน
วฒันธรรมการค้าสมยัใหม่ทีเน้นการสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองมากขึน เน้นคณุค่าทีเป็นคณุธรรม
น้อยลง คนในชุมชนเรียนรู้สิงเหล่านีจากคนในชุมชนเมือง แล้วนํามาปรับปรุงพฒันาการค้าขายให้
เจริญก้าวหน้ามากขนึ คนในชมุชนเริมนิยมการค้าขายเพือให้ได้เงินทองมากขนึ เช่น ชาวนาต้อง 
การผลิตข้าวเพือการขายมากขนึ คนในชมุชนเริมประกอบอาชีพเพือให้ได้เงินทองเป็นคา่ตอบแทน
มากขึน พ่อค้าคนกลางรับซือข้าวขายต่อโรงสี รับชือววัควายไปขายส่งแก่พ่อค้าในเมือง  และซือ
สินค้าบางอย่างจากตลาดมาวางขายทีบ้านในชุมชน สมัยผู้สูงอายุ ในชุมชนมีสินค้าทีเป็นเครือง
อปุโภคและบริโภคจากตลาดมาวางขายมากขึน สมยัปัจจบุนั ชมุชนมีร้านค้าหลากหลาย ทงัขายของ
ชํา ขายวสัดกุ่อสร้าง ขายอาหาร ขายเสือผ้า มีพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ รถเร่หรือรถพุ่มพวงขายเครืองครัว
อาหารการกิน รวมถึงมีพ่อค้าแม่ค้าจากท้องถินอืนๆ  ทีมาเปิดร้านค้าในงานประเพณีหรืองานบุญ
ตา่งๆ ปัจจบุนัคนในชมุชนได้ยดึการค้าขายเป็นอาชีพหลกัหลายครอบครัว ดงัคําบอกเล่าของผู้บอก
ข้อมลูทา่นหนงึทีกลา่ววา่ 

  “ทุกวนันี มีร้านค้ามากมาย คนมีเงินสามารถกินอาหารเดินไปทางไหนก็พบ
ร้านค้า ทีร้านค้าได้ตลอดสามมือ ไม่ต้องหุงกินก็ได้ ต่างจากสมยัพ่อแม่ จะซือนําตาลสกัโลต้องไปซือ
จากสามง่าม ไม่ได้ไปเองก็ฝากคนอืนซือ” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์: วันที 18 
พฤศจิกายน 2557)  

 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมการค้าขาย มาเน้นมลูคา่ทีเป็นเงินทอง เป็น
สว่นหนงึทีทําให้การค้าขายกลายเป็นอาชีพสําคญัทีคนในชมุชนส่วนหนึงได้ใช้เป็นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ทีเป็นเงินทองแล้วนําเงินทองมาสร้างคุณค่าทีเป็นความจําเป็นและ
ความต้องการได้อย่างกว้างขวาง จนสามารถพฒันาสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้มี
ความมนัคงมากขนึ  
   1.1.2.3 การพฒันาการรับจ้างและการบริการซ่อมบํารุง แตเ่ดิมการรับจ้าง
และการบริการซ่อมบํารุงเป็นกิจกรรมทีเน้นการสร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรม  เช่น ความมีนําใจ การ
ชว่ยเหลือ การแบง่ปัน หากจะมีผลตอบแทนก็เน้นการให้ผลผลิตทีเป็นปัจจยัจําเป็นตอ่การดํารงชีพ 
โดยตรง เช่น ไถนา ดํานา เกียวข้าว เจ้าของข้าวจะจ่ายคา่ตอบแทนเป็นข้าวในลกัษณะการแบง่ปันให้
นําไปบริโภคในครัวเรือน ไม่นิยมจ่ายเป็นเงินทอง เพราะเงินทองนอกจากเป็นสิงทีหาได้ยากแล้ว 
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การให้เงินทองตอบแทน มกัถือวา่เป็นการไมใ่ห้เกียรติแก่คนทีมาช่วยงาน ส่วนการช่วยแรงงานอืนๆ  

เชน่ การสร้างบ้าน ซอ่มบ้านเรือน การซอ่มแซมเครืองมือเครืองใช้ ส่วนใหญ่จะถือเป็นหนีบญุคณุ ที
ผู้ช่วยเหลือได้ใช้หนีบญุคณุทีเคยได้รับมาก่อน  หรือผู้ขอให้ช่วยเหลือ ตกเป็นหนีบุญคณุแก่ผู้ช่วย
เหลือทีจะต้องใช้หนีบุญคณุคืนในอนาคต สถานการณ์ดงักล่าวนีเกิดขึนสืบมาตงัแต่สมยัปู่ ย่าตา
ยาย ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสทา่นหนงึทีเลา่วา่  
   “ปู่ ย่าตายายถือว่าการช่วยงานคนอืนนอกจากเป็นบุญแล้ว ยังถือเป็น
ภาระหน้าทีของคนในชุมชน พวกเราต้องช่วยเหลือเกือกูลต่อกนั ใครตายลงทุกครอบครัวต้องไป
ช่วย ตอ้งหยดุงานต่างๆ ไว ้คนทีไม่มีนาเป็นของตนเองสามารถไปช่วยทํางานในไร่นาครอบครัวคนอืน
ได ้เมือเก็บเกียวเสร็จแลว้ เจ้าของนาจะแบ่งข้าวมาใหบ้ริโภคตามความเหมาะสม” (นายท่วม ศิรินา
โพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557) 

 สมยัพ่อแม่ เริมมีการจ้างงานเป็นเงินทองในไร่นาและงานอืนๆ เกิดขึนบ้าง
แล้ว เช่น การจ้างเกียวข้าว ดํานา สร้างบ้านเรือน แต่ก็ยังเน้นบุญคุณควบคู่ไปด้วย คนทีไม่เคยมี
บญุคณุตอ่กนัจะไม่ไปรับจ้างหรือว่าจ้างให้มาทํางาน ปัจจบุนั การจ้างงานตา่งๆ ในไร่นา แม้จะจ่าย
ค่าแรงเป็นเงินทองเต็มอตัราการจ้างงานแล้ว แต่บุญคณุก็ยงัมีอยู่ การรับจ้างทํางานยงัคงเกิดขึน
ภายในกลุม่ทีเคยมีการเอือเฟือ เกือกลูหรือมีบญุคณุกนัมาก่อนเทา่นนั   

 สว่นงานบริการอืนๆ ทีเกิดขนึในชมุชน ทีแตเ่ดิมเคยเป็นเพียงการช่วยเหลือ
เอือ เฟือเกือกลู ไม่คิดคา่จ้างแรงงานเป็นเงินทอง มีแตห่นีบญุคณุ ทีต้องตามชดใช้ในโอกาสต่างๆ 
ปัจจบุนัได้พฒันามาเป็นการจ้างงาน จนกลายเป็นการอาชีพของคนบางกลุ่มในชมุชน เช่น ช่างก่อ 
สร้าง ชา่งซอ่มแซมบ้านเรือน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครืองจกัรกล ช่างซ่อมเครืองยนตร์ ช่างซ่อมรถยนต์ 

ช่างซ่อมรถจกัรยาน ช่างทําตู้ เตียง ช่างเสริมสวย ช่างตดัผม เป็นต้น การประกอบอาชีพเหล่านี เน้น
การสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง เป็นคา่ตอบแทน หากไมมี่คา่ตอบแทนทีเป็นเงินทองตามความเหมาะ 
สมแล้วจะไมมี่การให้บริการหรือให้บริการได้อย่างจํากดั แตถ่ึงกระนนั คณุคา่ทีเป็นบญุคณุหรือหนี
บญุคณุก็ยงัมีอยู่ เช่น คนทีมาใช้บริการบอ่ยๆ ต่างฝ่ายต่างก็ถือว่าเป็นบุญคณุต่อกัน โดยใช้คําว่า 
“ขาประจํา” ซึงผู้ ให้บริการมกัจะให้ บริการแบบ “พิเศษ” เพือ “ขาประจํา” บางครังได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงินทองใน “ราคาพิเศษ” ด้วย  

 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจการทํามาหากินจากแบบ
พืนบ้านทีเน้นคณุคา่มาสู่แบบสมยัใหม่ทีเน้นมลูคา่ ทําให้ลกัษณะทางเศรษฐกิจหรือการทํามาหากิน
ของคนในชมุชนได้พฒันาขนึเป็นการประกอบอาชีพ เช่น การค้าขาย การเลียงสตัว์ การทําการเกษตร
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ด้านต่างๆ เป็นความเจริญก้าวหน้าทนัสมยั ทีเป็นผลส่วนหนึงจากการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมที
เกิดขนึ  
    สรุป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลทําให้ชุมชนมีความเจริญ 
ก้าวหน้า 

  เมือคนสว่นใหญ่ในชมุชนบ้านเกาะแรตได้นําทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ ส่วนที
แฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ และส่วนทีอาศยัการสถาปนา มาใช้แทนทุนวฒันธรรม
พืนบ้าน มีผลทําให้ลกัษณะทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชมุชนเปลียนแปลงไป ส่วนหนึง
ทําให้ชมุชนมีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัขนึ เป็นต้นวา่  

  1. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาชุมชนด้านสังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนในลักษณะทีทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวัฒนธรรมการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิต เชน่ ความเจริญก้าวหน้าของบ้านเรือนทีอยู่อาศยั ความเจริญก้าวหน้าของวิถีชีวิต
คนในชมุชนด้านการเกิด การให้การศกึษา การอบรมเลียงด ูการแตง่งาน ผู้สงูอาย ุการเจ็บไข้ได้ป่วย 
การตาย ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวฒันธรรมการแตง่กาย  เสือผ้าและการประดบัตกแตง่ ทํา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในวัฒนธรรมการดแูลรักษาสุขภาพ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีความ
พร้อมใช้บริการดแูลรักษาสขุภาพจากการแพทย์แผนปัจจบุนั การพฒันาคนในชมุชนให้มีหลกัประกนั
ความมนัคงในสุขภาพ และเกิดความเจริญก้าวหน้าในวฒันธรรมทางศาสนาและความเชือ ทําให้
คนในชมุชนได้ใช้สร้างคณุคา่และมลูคา่เข้าถึงปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานและความต้องการด้านตา่งๆ 
ได้มากขนึ 
    2. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐ 
กิจและการทํามาหากินของชุมชน ในลกัษณะทําให้เกิดการพฒันาการทํานาให้เจริญก้าวหน้าสู่
การประกอบอาชีพทํานา จากการทํานาเพือบริโภคในครัวเรือนสู่การขายข้าวโดยตรง เกิดการ
พฒันาการเลียงสัตว์เป็นอาชีพ เกิดการพัฒนาการค้าขายขึนในชุมชน เกิดการพัฒนาอาชีพการ
รับจ้างและการบริการซ่อมบํารุง ทําให้คนในชุมชนได้ใช้สิงเหล่านีสร้างทุนวฒันธรรมหรือคณุค่า
และมลูคา่เข้าถึงปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานและความต้องการด้านตา่งๆ ได้มากขนึ 
 
 1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทาํให้ชุมชนสูญเสียวัฒนธรรมพืนบ้าน 

 ผลการศึกษาลักษณะวฒันธรรมชุมชนและทุนวฒันธรรมในบททีผ่านมา  พบว่า 

เมือคนในชมุชนได้นําทนุวฒันธรรมสมยัใหม่มาใช้แทนทนุวฒันธรรมพืนบ้าน มีผลทําให้วฒันธรรม
พืนบ้าน ทีคนในชมุชนเคยใช้สร้างทุนวฒันธรรมทงัเชิงคณุค่าและเชิงมูลคา่ ส่วนหนึงได้เปลียนแปลง 

สญูหายไป ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี 
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 1.2.1 การสูญเสียวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม
ทีเกิดขึน มีผลทําให้วฒันธรรมพืนบ้านทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือภูมิปัญญาพืนบ้านทีคนในชุมชน 
เคยใช้สร้างคณุค่าหรือทุนวฒันธรรมดํารงชีวิตมาแต่อดีต ส่วนหนึงได้เปลียนแปลง สูญหายไป  
เป็นต้นวา่ 

 1.2.1.1 ความคดิหรือวิธีคดิหรือจินตนาการแบบพืนบ้าน การเปลียนแปลงทนุ
วฒันธรรมทีเกิดขึนได้ทําให้ความคิด หรือวิธีคิด หรือจินตนาการแบบพืนบ้าน ทีแฝงฝังอยู่ในกาย 

หลายประการทีคนในชมุชนเกาะแรตเคยใช้สร้างคณุคา่และหรือมลูคา่มาตงัแต่สมยัปู่ ย่าตายายได้
เปลียนแปลง สญูหายไป เป็นต้นว่า ความคิดพึงตนเอง คิดทํานาเพือบริโภคในครัวเรือน คิดแบง่ปัน
ปัจจยัตา่งๆ ในการดํารงชีพแก่ญาติพีน้องเพือนบ้าน คิดสร้างความรัก ความสามคัคีในการอยู่ร่วม 
กนัฉันพีน้อง คิดถึงบาปบญุคณุโทษ คิดเคารพยําเกรงผู้าวโุสในชมุชน คิดเคารพรักพ่อแม่ พีน้อง คิด
บําเพ็ญประโยชน์แก่สว่นรวม คดิชว่ยเหลือเกือกลูผู้ อืน คดิวา่สตัว์โลกทงัหลายล้วนเป็นเพือทกุข์เกิด 
แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทงัหมดทงัสิน เป็นต้น ความคิดเหล่านีเริมสญูหายไป สมยัพ่อแม่ทีทุนวฒัน 
ธรรมสมยัใหมเ่ผยแพร่เข้าสูช่มุชนมากขนึ คนในชมุชนเริมคิดถึงการค้าขาย เช่น ซือขายข้าว ซือขาย
ววัควาย ซือขายทีดนิ สมยัผู้อาวโุส ความคิดการซือขายเข้มข้นขนึ เริมคิดซือขายปัจจยัจําเป็นในการ
ดํารงชีพ เช่น พืชผกัผลไม้แทนการคิดปลกูเองทําเองหรือแสวงหาของป่ามาใช้  ความคิดสะสมเงิน
ทองหรือการออมทรัพย์ ความคิดถึงการเป็นคนรํารวยเงินทอง คิดเป็นเจ้าของถือครองสิงตา่งๆ ให้
มากทีสดุ เพิมมากขนึ จนกระทงัปัจจบุนั คนในชมุชนคิดใช้วฒันธรรมสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ที
เป็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  หรือเพือประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดบัแรก และมกัเน้นมูล
คา่ทีเป็นเงินทองเป็นอนัดบัแรก ส่วนความคิดหรือวิธีคิดแบบพืนบ้าน เช่น การเป็นหนีเป็นทกุข์ทีสุด
ในโลก การไมเ่ป็นหนีเป็นสขุ คดิสร้างบญุหนีบาป ในทํานองนี ได้สญูหายไปจากชมุชนมากแล้ว การ
คดิเป็นหนีกลายเป็นเรืองปกตธิรรมดาของคนในชมุชนปัจจบุนั ดงัข้อมลูบางสว่นทีวา่  

 “คนทุกวนันีคิดจะทําอะไรๆ เพือขายทงันนั คิดทํานาก็เพือขาย คิดทําสวนก็
เพือขาย คิดสร้างบ้านก็เพือให้คนอืนเช่า คิดทํายาสมุนไพรก็เพือขาย เพราะเงินทองทีได้มาจะ
สามารถใช้ทําอะไรก็ได้ รวมๆ แล้ว ทกุวนันีไม่ว่าทีบ้านนี หรือบ้านไหน คิดทําสิงต่างๆ เพือเงิน แต่ก็
อย่างว่าของอย่างนีไม่แน่นอน บางคนลงทนุเลียงกุ้ง แทนทีจะได้เงินกลบัเสียเงิน ไม่มีเงินเสีย กลบั
เสียนาใหค้นอืนก็มี” (ผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)   

  1.2.1.2 ความรู้หรือองค์ความรู้แบบพืนบ้าน การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม
ทีเกิดขึนได้ทําให้ความรู้หรือองค์ความรู้แบบพืนบ้านทีแฝงฝังอยู่ในกายหลายประการ  ซึงคนใน
ชุมชนเกาะแรตเคยใช้สร้างคุณค่าและหรือมูลค่ามาตงัแต่สมัยปู่ ย่าตายาย  ได้เปลียนแปลง สูญ
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หายไป เป็นต้นวา่ ความรู้ในการสร้างบ้านเรือนแบบเฮือนไทยทรงดํา ความรู้ในการแสวงหาวสัดจุาก
ท้องถินมาสร้างทีอยูอ่าศยั ความรู้ในการฝึกใช้แรงงานววัควายในไร่นา ความรู้ในการทํานาแบบพืน 
บ้าน ความรู้เรืองการคดัเลือกพนัธุ์ข้าวไว้ใช้เอง ความรู้ในการปลกูฝ้าย เก็บฝ้าย เข็นฝ้าย ปันฝ้าย ทอ
ผ้า ความรู้ในการตัดเย็บเสือผ้า ความรู้เรืองยาสมุนไพรในการรักษาโรค  รวมถึงความรู้ในการ
ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น สิงเหลา่นีได้เปลียนแปลงสญูหายไปตามการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม
ทีเกิดขึน โดยคนในชมุชนปัจจุบนัส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ เข้าใจความรู้สมยัใหม่ จากการศึกษาในระบบ
บ้าง นอกระบบบ้าง การศกึษาตามอธัยาศยับ้าง มาใช้สร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ในการดําเนินชีวิต
เพือสนองตอบต่อความจําเป็นและความต้องการ เช่น ความรู้ในการเพิมพูนผลผลิต ความรู้ในการ
สร้างมลูคา่เพิมทีเป็นเงินทองแก่ผลผลิต ความรู้ในการนําเงินทองมาใช้สร้างคณุค่าและมลูค่าเพิม 
เป็นต้น ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
    “คนทกุวนันีไม่ใช้ววัควายไถนาแล้ว ววัควายไถนาไม่เป็น คนฝึกววัควายไม่
เป็น คนส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้รถไถนา ใช้เครืองมือเครืองใช้สมยัใหม่ เครืองนวดข้าว เครืองสูบ
นํา ขบัรถ ไม่มีใครขบัเกวียนแล้ว แม้แต่ตําข้าว ยงัตําไม่เป็น หงุข้าวด้วยฟืนไม่เป็น ให้หุงเมือไหร่
ดิบเมือนนั ทอผ้ายงัมีคนทําได้ไม่กีคน เป็นคนรุ่นเก่า หมอยา หมอพิธีกรรม เขย ก็หาคนทําเป็นยาก
แลว้” (ผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)           
    1.2.1.3 ความเชือแบบพืนบ้าน การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขึนทํา
ให้ความเชือแบบพืนบ้านทีแฝงฝังอยูใ่นกายหลายประการ ทีคนในชมุชนเกาะแรตเคยใช้สร้างคณุคา่
และหรือมูลค่ามาตงัแต่สมยัปู่ ย่าตายาย เปลียนแปลงสูญหายไป  เป็นต้นว่า ความเชือว่าดินมีเจ้า 
ของคือ แม่ธรณี นํามีเจ้าของ คือ แม่คงคา ลมมีเจ้าของคือ พระพาย รวมทงัต้นไม้ ป่าไม้ธรรมชาติ
ตา่งๆ เชือว่า สิงเหล่านีล้วนมีสิงศกัดิสิทธิเป็นเจ้าของ มนุษย์เป็นเพียงผู้อาศยั การนําสิงเหล่านนัมา
ใช้ ต้องประกอบพิธีขอใช้ เมือใช้เสร็จแล้วต้องมีพิธีขอบคณุ รวมทงัความเชือในเทวดา ผีบรรพบรุุษ 

ความเชือในโชคลางของขลงั คาถาอาคม และความเชือในพิธีกรรมตา่งๆ เช่น พิธีแรกนา พิธีสู่ขวญั
ข้าว พิธีกินข้าวใหม่ พิธีสร้างบ้าน พิธีเสนเรือน เป็นต้น ความเชือเหล่านีได้เปลียนแปลง สญูหายไป
ตามการเปลียน แปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึ บางอย่างสญูหายไปมากแล้ว เช่น ความเชือเรืองข้าว 
ดิน นํา ลม ไฟ แต่ละปีมีพฤติกรรม หรือพิธีกรรมทีเกียวข้องเกิดขนึน้อย บางอย่างกําลงัสญูหายไป
อยา่งรวดเร็ว เชน่ ความเชือเกียวกบัการรักษาโรคภยัไข้เจ็บและยาสมนุไพร บางอย่างเริมหาผู้ สืบตอ่
ได้ยาก เช่น ความเชือเกียวกับพิธีเสนเรือน พิธีบอกทางผี เป็นต้น คนในชุมชนปัจจุบนัส่วนใหญ่รับ
ความเชือสมัยใหม่ เช่น ความเชือในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิมผลผลิต โดยใช้พลัง 
สารเคมี ปุ๋ ยเคมี ข้าวพนัธุ์  กข. เครืองจักรทีใช้ในไร่นา เป็นต้น โดยเชือว่าสิงเหล่านีสามารถสร้างคุณ
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คา่ทีเป็นความสะดวกสบายและความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐานได้ และสามารถสร้างมลูคา่ที
เป็นเงินทองให้สนองตอบตอ่ความต้องการด้านตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่ 
   “ทกุวนันีไม่ไดทํ้าพิธีแรกไถนาและสู่ขวญัข้าว บนยุ้งก็ไม่ได้ทํา เพราะไม่มียุ้ง
แล้ว เปลียนยุ้งข้าวเป็นทีเก็บสมัภาระไปแล้ว กินข้าวใหม่ก็ไม่มี เพราะไม่มีข้าวใหม่ให้กิน  ข้าวทีกิน 

ซือมาจากตลาด ข้าวทีทําไดข้ายหมด ไม่ตอ้งเอาขึนยุง้ ได้เงินมาแล้วค่อยเอาไปทําบญุ หรือไปร่วมใน
พิธีอืนๆ ภายหลงั ทีจริงก็ยงัคิดถึง แต่เราไม่ได้ทํานาเอง ลูกหลานเขาทํา เขาจะทําอย่างไรก็แล้วแต่
เขา” (ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 
             1.2.1.4 คา่นิยมหรือความคิดเห็น การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีเกิดขึน
ได้ทําให้คา่นิยมและทศันคติหรือความคิดเห็นแบบพืนบ้านหลายประการทีแฝงฝังอยู่ในกาย ซึงคน
ในชุมชนเกาะแรตเคยใช้สร้างคุณค่าและหรือมูลค่ามาตงัแต่สมัยปู่ ย่าตายายเปลียนแปลง  สูญ
หายไป เป็นต้นวา่ คา่นิยมในการทํานาแบบพืนบ้าน ทีใช้แรงงานววัควาย ใช้แรงงานคนในครอบครัว
ทํานาตามฤดกูาล ใช้ข้าวพนัธ์ุพืนเมือง ค่านิยมในการทํานาเพือบริโภคในครัวเรือน คา่นิยมในการ
แตง่กายด้วยเสือผ้าของกลุ่มชาติพนัธุ์  ค่านิยมในการศกึษาเล่าเรียนภาษาไทยทรงดํา ทศันคติหรือ
ความคิด เห็นในความดี ความถกูต้อง เหมาะสมในการสร้างบ้านเรือนทีอยู่อาศยั คา่นิยมในความ
เป็นคนดี ความเป็นคนสวยคนงาม ความเป็นคนทีมีนิสยัสภุาพเรียบร้อย น่ารักน่าเอ็นดคูวรแก่การ
คบค้าสมาคมตามแบบแผนพฤติกรรมพืนบ้าน  เป็นต้น สิงเหล่านีได้เปลียนแปลงสูญหายไปตาม
การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึ โดยบางอยา่งสญูหายไปหมดแล้ว เช่น คา่นิยมในการทํานา
แบบพืนบ้าน คา่นิยมในการทํานาเพือบริโภคในครัวเรือน บางอย่างสญูหายไปมากแล้ว เช่น คา่นิยม
ในการแตง่กาย คา่นิยมในการศกึษาเล่าเรียนภาษาไทยทรงดําบางอย่างกําลงัสญูหายไปอย่างรวด 
เร็ว ค่านิยมและทศันคติในเรืองความดีความงามแบบพืนบ้านเรืองการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพร 
ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
   “ความดี ความสวย ความงาม ความถูกต้องของคนทุกวนันี แตกต่างจาก
สมยัพวกเราเป็นเด็กๆ ถ้าพ่อแม่เห็นเราแต่งกายไม่มิดชิด เปิดหน้า เปิดหลงั เปิดไหล่ เปิดแข้ง เปิด
ขา แม่จะด่าเป็นคืน แม่กลวัว่าคนอืนจะหาว่าลูกใครพ่อแม่ไม่สงัไม่สอน แต่งตวัอย่างกบัหญิงไม่ดี” 
(ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 
   “ความเป็นมงคลของบ้านเรือนทุกวนันี ไม่ได้อยู่ทีสร้างขึนในพืนทีถูกต้อง
ตามความเชือเดิมแล้ว หากแต่อยู่ทีทําเลทีเกือกูลต่อการทํามาหากินมากกว่า เช่น บ้านริมถนนหน 
ทางท่ามกลางชุมชนทีสามารถทํามาค้าขายได้ ถือว่ามีความเป็นมงคล หรือเป็นความถูกต้อง ดี
งามทีสําคญั” (ผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)           
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   1.2.1.5 ความสามารถและความฉลาดไหวพริบ การเปลียนแปลงทุนวัฒน 
ธรรมทีเกิดขนึได้ทําให้ความสามารถและความฉลาดไหวพริบแบบพืนบ้านหลายประการ ทีแฝงฝังอยู่
ในกาย ซึงคนในชมุชนเกาะแรตเคยใช้สร้างคณุค่าและหรือมลูค่ามาตงัแต่สมยัปู่ ย่าตายายได้เปลียน 
แปลง สูญหายไป เป็นต้นว่า ความสามารถทนแดด ทนฝน ทํางานในไร่นา ความสามารถทํางานได้
อย่างขยนัขนัแข็งตืนแต่เช้ามืดออกไปไร่นาแล้วกลบัมาตอนคํามืด ความสามารถอดทนทํางานหนกั
เอาเบาสู้  ความสามารถในการตําข้าว สีข้าว หงุข้าวต้มแกง ความสามารถในการเย็บปักถกัร้อย ทอ
ผ้า ปันฝ้าย มีความสามารถในการจกัสาน การสร้างบ้านเรือนทีอยู่อาศยั การพายเรือ การถ่อเรือ 

ความสามารถในการขบัร้องบทเพลง เป็นต้น ส่วนความฉลาดไหวพริบ เป็นต้นว่า ความมีพรสวรรค์
ในการร้องเพลงพืนบ้าน ทีร้องได้อย่างไพเราะน่าฟัง ความฉลาดไหวพริบในการสร้างบ้านให้สวยงาม 
มันคงแข็งแรง ความฉลาดไหวพริบในการทอผ้าได้อย่างละเอียด  และสร้างสรรค์ เป็นต้น ความ 
สามารถและความฉลาดไหวพริบดงักล่าวนี ได้เปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมที
เกิดขึน โดยความ สามารถและความฉลาดไหวพริบส่วนใหญ่ทีกล่าวมาได้สูญหายไปมากแล้ว  คน
ส่วนใหญ่ในชุมชนปัจจุบัน ไถนาด้วยวัวควายไม่ได้  สร้างบ้านเรือนแบบพืนบ้านไม่ได้ ทอผ้าแบบ
พืนบ้านไมไ่ด้ ปรุงอาหารแบบพืนบ้านก็เหลือคนทีปรุงได้ไมม่ากแล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีกลา่ววา่  

 “ทกุวนันีจะหาแม่ครัวมาแกงแบบพืนบ้านตามแบบแผนชาวไทยโซ่งไม่ค่อย
ไดแ้ลว้ จะมีพิธีเสนเรือนสกัครังก็ตอ้งจองแม่ครัวไวก่้อน เพราะมีอยู่ชดุเดียว (ยายประเทือง เพชรยวน
, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)  

 ซงึสอดคล้องกบัคําบอกเลา่ของผู้ใหญ่บ้านวา่  
 “ทุกวนันีหาช่างสร้างเฮือนไทยทรงดําได้ยาก ช่างในหมู่บ้านจะหาทีมีความ 

สามารถและความฉลาดไหวพริบจริงๆ มีน้อยแล้ว” (ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์: วันที 28 
ตลุาคม 2557)  

 เหล่านีคือ ความสามารถและความฉลาดไหวพริบทีสูญเสียไปจากชุมชน 
โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนได้ทําให้วัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือภูมิ
ปัญญาพืนบ้านเดิมทีคนในชุมชนเคยใช้สร้างคุณค่าในการดํารงชีวิตมาแต่โบราณ  ส่วนหนึงได้
เปลียนแปลงสญูหายไป โดยชมุชนได้รับเอาวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือภูมิปัญญาสมยัใหม่
มาใช้แทน   
  1.2.2 การสูญเสียวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ การเปลียนแปลงทุนวัฒน 
ธรรมทีเกิด ขนึได้ทําให้วฒันธรรมแบบพืนบ้านทีอยู่ในรูปของวตัถทีุคนในชมุชนเคยใช้สร้างคณุค่า
และหรือมลูคา่ในการดํารงชีวิตด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต การทํามาหากิน การแตง่กาย เสือผ้า
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และการประดบัตกแตง่ การดแูลรักษาสขุภาพ และการศาสนาและความเชือของชมุชน มาแตส่มยั
ปู่ ยา่ตายยาย สว่นหนงึได้เปลียนแปลงสญูหายไป เป็นต้นวา่ 

  1.2.2.1 วสัด ุ อุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้แบบพืนบ้าน ส่วนหนึงเปลียน 
แปลง สญูหายไป เป็นต้นว่า รูปทรง รูปร่าง และแบบแปลนการสร้างบ้านเรือนแบบเดิมสญูหายไป มี
แบบแปลนบ้านสมยัใหม่ทีก่ออิฐถือปนู ชนัเดียวบ้าง สองชนับ้าง บ้านเดียวบ้าง ทาวเฮ้าส์บ้างเข้ามา
แทนที วัสดอุุปกรณ์ก่อสร้างทีเคยนําทรัพยากรธรรมชาติในท้องถินมาใช้ได้เลิกราไป นําปูน  หิน ดิน 

ทรายกระเบืองไม้เหล็กจากสงัคมเมืองมาใช้แทน ส่วนเครืองมือเครืองใช้ในไร่นาทีใช้สืบตอ่กนัมาแต่
สมยัปู่ ย่าตายาย เช่น คนัไถววั คนัไถควาย คราด เกวียน เรือ  คานหาบ พดัวี ไม้ฟาดข้าวถกูเลิกใช้
ไปโดยปริยาย มีรถไถนาเดมิตาม เครืองนวดข้าวและรถอีแตน๋มาใช้แทน เช่นเดียวกบัเครืองมือทีใช้
ทอผ้าปันฝ้ายเย็บปักถกัร้อย เครืองมือเครืองใช้ในการปรุงยาสมนุไพร เครืองมือเครืองใช้ในการหงุ
ต้มอาหารบางชนิด เช่น หม้อหุงข้าว สิงเหล่านีได้แปลียนแปลง สูญหายไปในลักษณะการเลิกใช้
หรือไมน่ิยมใช้ ด้วยมีเครืองมือเครืองใช้สมยัใหมม่าแทน รวมทงัตวัอกัษรทีใช้เขียนภาษาไทยทรงดํา
คนในชมุชนไมน่ิยมใช้หรือเลิกการเรียนรู้เพือการอ่านออกเขียนได้ไปด้วย ดงัข้อมลูทีวา่  

  “ลองเดินเข้าไปในบ้านนีดู แล้วสังเกต จะพบว่า เครืองมือเครืองใช้  วัสด ุ

อปุกรณ์ทีใช้อยู่ในครัว เป็นของสมยัใหม่ทงันนั รวมถึงตู ้เตียง เสือสาด”  (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, 
สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)  

  นอกจากนี ผลการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมยงัทําให้รูปทรง รูปร่าง รูปสี 
ของผล ผลิตแบบพืนบ้านเปลียนแปลง สญูหายไปด้วย ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

  “ปัจจุบนั ข้าวพนัธุ์พืนเมือง ทีปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่เคยใช้ หายไปหมดแล้ว มี
ข้าว กข. ทงัข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามาแทนที หาข้าวพืนเมืองได้ยาก แม้แต่ หมู เป็ด ไก่พนัธุ์พืนบ้านที
คน ในชมุชนเคยนิยมเลียงสมยัก่อน สูญหายหมด มีแต่หมู เป็ด ไก่สายพนัธุ์สมยัใหม่ ทีได้รับการคดั 
เลือกพนัธ์ุและรับรองสายพนัธุ์มาจากทีไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าเลียงแล้ว ขายได้ดี เลียงง่ายเพราะกิน
อาหารจากโรงงาน  เลียงด้วยเศษอาหารในครัวเรือนไม่โตแล้ว แม้แต่พนัธุ์ พืชบางชนิด เช่น มะละกอ 

แตงโม ของพืนบา้นหายไปไหนไม่รู้ ทกุวนันีมีแต่สายพนัธุ์ใหม่ ต้องซือจากตลาด เก็บไว้ใช้เองไม่ได้” 
(อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557) 
   1.2.2.2 กลินและรสอาหารแบบพืนบ้านสูญหายไป  เป็นต้นว่า กลินและรส
ของอาหารพืนบ้านทีนิยมปรุงบริโภคมาตงัแตโ่บราณ เช่น แกงผํา ผกัจุ๊บ แกงหน่อส้ม  นําพริกแจ่ว 

กบโอ๋ ไม้บนัแหลม ไส้หมคูวั เป็นต้น (ดงัรายละเอียดปรากฏในผลการศกึษาในบทที  4) เมือทนุวฒัน 
ธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุเปลียนแปลงไป เช่น ไม่มีวสัดบุางอย่างทีนํามาปรุงกลินและรสให้เหมือน  
เดิม ทําให้คนในชุมชนต้องใช้วสัดตุามทีหามาได้จากตลาดมาปรุงอาหารตามแบบอย่างของสงัคม
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ภายนอกชมุชน ทําให้กลินและรสอาหารไม่เหมือนเดิม ปัจจบุนักลินและรสอาหารทีปรุงบริโภคอยู่ใน
ชมุชนมีลกัษณะอย่างเดียวหรือใกล้เคียงกับกลินอาหารทีคนไทยทวัไปนิยมบริโภค และอาหารส่วน
ใหญ่ทีคนในชุมชนนิยมรับประทานในชีวิตประจําวันเป็นแบบเดียวกับอาหารคนไทยทัวไป มีกลิน
และรสทีไมเ่หมือนอาหารพืนบ้าน สว่นการผลิตอาหารพืนบ้านทียงัคงมีกลินและรสแบบพืนบ้านส่วน
ใหญ่จะยงัคงอยูใ่นพิธีกรรม เชน่ พิธีเสนเรือน ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

   “อาหารพืนบ้าน ปัจจุบนัไม่นิยมปรุงรับประทานในชีวิตประจําวนัแล้ว  จะ
ปรุงขึนเฉพาะในงานพิธีเสนเฮือน หรือพิธีกรรมไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เท่านนั ด้วยหาเครืองปรุงยาก และ
หาคนปรุงให้อร่อยได้ยากด้วย ในชุมชนยงัมีแม่ครัวไม่กีคนทีปรุงอาหารแบบเดิมได้” (ยายประเทือง 

เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)   
  1.2.2.3 ลักษณะรูปทรง รูปร่าง รูปสีของเครืองแต่งกาย  เสือผ้าและเครือง 
ประดบัตกแต่งแบบพืนบ้านได้เปลียนแปลง สูญหายไป เป็นต้นว่า ด้ายทีนํามาทอผ้า วสัดทีุนํามาทํา
เครือง ประดบัตกแตง่ร่างกาย แตเ่ดมิใช้วสัดใุนท้องถิน เช่น ปลกูฝ้ายทําด้ายทอผ้า ใช้ไม้ไผ่ทําหวี ใช้
เขาสตัว์ทําปินปักพืนบ้าน ปัจจบุนัสิงเหลา่ไม่ปรากฏในชมุชนแล้ว มีแตด้่ายทีทําจากโรงงาน หรือซือ
ผ้าทีย้อมสีสําเร็จมาแล้วจากโรงงานมาใช้ หวีทีทําด้วยพลาสติกรูปร่างตา่งๆ ซึงซือจากตลาดมาใช้ 

สร้อยคอ เข็มขดั เครืองประดบั เครืองสําอางค์ทีหาซือมาจากตลาดมาใช้ในชีวิตประจําวนั เสือผ้าสี
ดําทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์สว่นใหญ่ตดัเย็บด้วยผ้าทอจากโรงงาน ส่วนของเดิม นอกจาก
ไมน่ิยมใช้แล้ว ยงัหาได้ยากด้วย เนืองจากไมมี่การผลิตสิงเหลา่นีขนึใช้แล้ว ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
  “คนปัจจุบนั มีทางเลือกในการใช้เสือผ้า การแต่งตวั การประดบัตกแต่ง และ
เครือง สําอางได้เยอะ จะเอาแบบไหน ของแท้ ของปลอม เป็นทอง เป็นพลาสติก มีให้ซือหามาใช้
ทงันนั ขอ ให้มีเงิน ไม่มีใครทําใช้เองแล้ว ผ้าทีทออยู่ส่วนใหญ่ไว้ขาย ไม่ได้ใช้เอง เพราะต้นทุนสูง
และทําได้ยาก กว่าจะได้สกัผืนต้องใช้เวลานาน”  (นางเนียม พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 
พฤศจิกายน 2557)   
  1.2.2.4 วสัดอุุปกรณ์เครืองมือเครืองใช้สมดุตํารารวมทงัคาถาอาคมทีใช้ใน
การป้องกัน รักษาโรคภัยไข้เจ็บแบบพืนบ้านเปลียนแปลง  สูญหายไป เป็นต้นว่า พืชยาสมุนไพร 
เครืองมือบดยาสมนุไพร เครืองมือทําเม็ดยาสมนุไพร  ตวัยาสมนุไพร เช่น เขียว งา ว่านยา ทีใช้ป้อง 
กนัพิษแมลง สตัว์กดัตอ่ย รวมทงัสมดุตํารายาสมนุไพรทีรวมภูมิปัญญาในการรักษาโรค  สิงเหล่านี
ได้สูญหายไปตามกาลเวลา เนืองจากเมือทุนวัฒนธรรมด้านนีเปลียนแปลงไป  คนไม่นิยมใช้ ไม่
นิยมเรียนรู้ ทําให้สิงเหลา่นีกระจดักระจายสญูหายไปพร้อมๆ กบัการจากไปของผู้ ทีทรงความรู้เรือง
นี ดงัคําบอกเลา่ของหมอยาทา่นหนงึทีกลา่ววา่  
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   “ปัจจุบนัได้นําเอาความรู้ทีมีอยู่ในตําราของพ่อมาทํายาสมุนไพรแก้ไข้แก้
ความดนัสูง อดัเม็ดเป็นแคปซูลไว้กินเองในครอบครัว และแบ่งปันคนอืนๆ บ้าง แต่คนส่วนใหญ่ไม่
นิยม ด้วยไม่ทนัใจเท่ากับกินยาโรงหมอ ความจริงพ่อ เป็นหมอยาคนสําคญัของหมู่บ้าน แต่ลูกๆ 

ไม่ได้รับมรดกความรู้อย่างถูกต้อง เมือพ่อตาย ตําราจึงสูญหายไปบ้าง ฉีกขาดไปบ้าง เพิงมาให้
ความสําคญัอีกครังเมือเห็นคนในชุมชนอืนๆ เขานํามาใช้ แต่ก็ทําได้เล็กน้อยเท่านนั” (ยายประเทือง 
เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557)   

 สูญเสียสิงสัมผัสทีทําให้รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายๆ เรียบ
ง่ายแบบพนืบ้าน เป็นต้นว่า การพกัผ่อนในบ้านเฮือนไทยทรงดํา การใช้เสือผ้าฝ้ายทีทอใช้เอง เป็น
สิงสมัผสัทีให้ความรู้สึกเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตงึ แบบอบอุ่นเย็นสบายเรียบง่าย ทีแตกตา่งจาก
การอยู่อาศยัในบ้านเรือนสมัยใหม่ และการใช้เสือผ้าเส้นใยสังเคราะห์ในปัจจุบนั ด้วยบ้านเรือนที
สร้างด้วยวสัดอุุปกรณ์ทีหาได้จากท้องถิน เป็นต้นว่า  ไพรหญ้า ใบจาก ใบตาล ฟากไม้ไผ่ ให้ความ
อบอุ่น ยามหน้าหนาว และเย็นสบายยามหน้าร้อน มีความปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้ดี ยามเหนือย
มานอนพกัรู้สึกสบาย แตกต่างจากการนอนในบ้านเรือนทีสร้างด้วยอิฐด้วยปนูทียามร้อน ร้อนมาก 
ยามหนาว หนาวจดั มีชอ่งระบายอากาศไมม่าก ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “นอนบา้นปนูไม่สบายเท่ากนันอนบ้านเรือนไม้แบบเดิม หลบัแล้วตืนขึนมา
ยงัรู้สึกงวัเงีย ไม่ปลอดโปร่ง ปวดเมือยเนือตวั เหมือนนอนในตู้” (ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 

18 พฤศจิกายน 2557) 
 ส่วนเสือผ้าอาภรณ์ทีทําจากฝ้าย เมือสวมใส่จะรู้สึกแนบเนือ อบอุ่นสบาย 

ซบัเหงือได้ดี สวมใสทํ่างานกลางแดดกลางลมได้ดีกว่าเสือผ้าเส้นใยสงัเคราะห์  ซึงไม่ซบัเหงือและ
ป้องกนัเย็นร้อนได้ไมเ่ทา่กบัผ้าฝ้ายทีทอเอง ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
   “เสือผา้สมยัใหม่ สกัแต่ว่าใส่เพือให้สวยงามเท่านนั ไม่รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย 
ยามหนาวยามร้อนจะทะลุเสือผ้า ไม่ซับเหงือ สู้เสือผ้าฝ้ายทีทอใช้เองไม่ได้ ใส่แล้วสบาย อบอุ่น ใส่
ทํางานกลางแดดไดดี้กว่า” (นางกาญจนา เพชรซดั, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557) 

  สิงสมัผสัทีให้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเหล่านี เมือทุนวฒันธรรม
แบบพืนบ้านเปลียนแปลงไป วฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถใุนลกัษณะตา่งๆ ดงักล่าวได้เปลียนแปลง
ไปด้วยทําให้สิงสมัผสัทีให้ความรู้สึกดงักล่าวเปลียนแปลงตาม นนัหมายถึงการทําให้คณุค่าทีเป็น
ความ ความสบายกายสบายใจสญูหายไป คนในชมุชนทีไม่เคยได้สมัผสัสิงนีมาก่อนอาจจะไม่รู้สึกถึง
การสญูเสีย แตค่นทีเคยคุ้นเคยกบัสิงเหลา่นีกลบัเปรียบเทียบให้เห็นได้อยา่งชดัเจน   
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  1.2.3 การสูญเสียวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนา การเปลียนแปลงทุน 
วัฒนธรรมทีเกิดขึนในชุมชน ได้ก่อให้เกิดการสูญเสียวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนาหรือ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชุมชนไปหลายประการ บางประการสญหายไปหมด  บาง
ประการเหลืออยูบ้่างแตกํ่าลงัสญูหายมากขนึ เป็นต้นวา่  

   1.2.3.1 แบบแผนพฤติกรรมในการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทีถือเป็น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชุมชน ซึงชุมชนใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการชีวดัคุณค่าทีเป็น
คณุธรรม จริยธรรม มารยาท ความถกูต้อง ความดีงาม หรือความผิดชอบชวัดีทงัหลาย รวมทงัเป็น
เกณฑ์ชีวดัผลการพฒันา หรือผลการกระทํา หรือผลการดําเนินงานของบคุคล ครอบครัว กลุ่ม และ
ชมุชน สิงเหลา่นีหลายอยา่งได้เปลียนแปลง สญูหายไปแล้ว   

  1.2.3.2 ประเพณีและพิธีกรรมทีเกียวกับข้าวและการทํานา เช่น ประเพณีสู่
ขวญัข้าวบนยุ้งหายไปแล้ว พิธีบวงสรวงอ้อนวอนเจ้าพ่อเจ้าแม่ รวมทงัสิงศกัดิตา่งๆ ตามแบบพืนบ้าน
ในชว่งเทศกาลสงกรานต์ ปัจจบุนังานนีได้ปรับเปลียนไปเป็นประเพณีประจําปีของชมุชนทีจดัขนึเพือ
การสง่เสริมการทอ่งเทียว ประเพณีการขอฝน แรกไถนา ไหว้เจ้าทีและไหว้แม่ธรณี ก่อนลงมือทํานาใน
เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ปัจจุบนัไม่พบประเพณีนีแล้ว ประเพณีการรับขวญัข้าวช่วงข้าวตงัท้อง
ออกรวงกลางพรรษา ประเพณีการแรกเกียวข้าว ประเพณีการนวดข้าวและทําบุญลานข้าว รวมทงั
ประเพณีทีเกียวกบัเล้าข้าว ประเพณีเหล่านีได้สูญหายไปจากชุมชน หลงัจากทีทุนวฒันธรรมการทํา
นาสมยัใหม่เข้ามา เล้าข้าวปัจจบุนัทําหน้าทีเก็บสิงของสมัภาระของครอบครัวแทนข้าว ดงัข้อมลูจาก
คําบอกเลา่ทีวา่  

  “พิธีกรรมทีมีอยู่ในชมุชนทกุวนันี เป็นทีรู้กนัอยู่ในหมู่ชาวบ้านว่า ไม่ได้จดัขึน
ตามวตัถปุระสงค์เพือส่งเสริมการทํานาเหมือนเดิม หากแต่กลายเป็นประเพณีทวัไปของชุมชนทีจัด
ขึนตามกระแสการส่งเสริมการท่องเทียวมากกว่า” (ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 

ตลุาคม 2557) 
  1.2.3.3 ประเพณีทีเกียวกับวิถีชีวิตบางประการ เช่น ประเพณีเกียวสาวซึง

เดิมในกลุ่มบ้านเรือนทีอยู่ใกล้ชิด จะมีลานให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสนงัสนทนาแลกเปลียนเรียนรู้ทํา
ความรู้จักกันและกัน และนําไปสู่การเลือกคู่แต่งงานสืบต่อไป ปัจจุบนัประเพณีนีไม่มีแล้ว บาง
ชุมชนมีความพยายามฟืนฟูขึนมาในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือขึนปีใหม่เพือส่งเสริมการ
ท่องเทียว แต่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติทางสงัคมแบบพืนบ้าน  ทีมีอยู่คู่ชุมชนทุกวนัคืน และเป็น
ลานสร้างคณุคา่แก่ชีวิตของคนหนุม่สาว หาใชเ่พือการสง่เสริมทอ่งเทียวอยา่งปัจจบุนัไม่ 
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  1.2.3.4 ประเพณีการปลกูเรือน ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  
   “ปกติต้องหาฤกษ์ลงเสาปลูกเรือนในวันทีเป็นมงคลตามประเพณีหรือวัน

ปลอดของครอบครัว โดยคํานวณจากวนั 10 วนั เป็นตวักําหนดคือ มือฮบั มือฮาย มือเมิง มือเปิก มือ
กดั มือขด มือฮ่วง มือเต๋า มือก๋า และมือกาบ กําหนดนบัจากวนัทีพ่อ (เจ้าของบ้าน)เสียชีวิต ทีเรียกว่า 
“มือเจาย์ขาดหรือมือเหม็ดลม” และนําศพบําเพ็ญกุศลทีบ้าน เรียกว่า “มือแสงไฟเฮือน” จนนําศพไป
เผา เรียกว่า “มือแสงไฟป่า” และทําการสะสงบ้าน เรียกว่า “มือแผ้วเฮือน” เช่น เสียชีวิตมือฮบั สวด
อภิธรรม 2 คืน (มือฮบักบัมือฮาย) นําไปเผามือเมิง และเก็บกระดูกมือเปิก เว้น 1 วนั (มือกดั) เรียกว่า 
“วนัชง” และสะสงบ้านหรือแผ้วเฮือน “มือขด” ฉะนนั บ้านหลงันีจะใช้วนัได้ 4 วนั คือ มือฮ่วง มือเต๋า 
มือก๋า มือกาบ วนัดงักล่าวเป็นวนัดีหรือวนัมงคลทีเหมาะแก่การทําพิธีลงเสาปลูกเรือนของครอบครัว
นี” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557) 

  นอกจากนี ยงัต้องหาเดือนทีดี สําหรับปลกูเรือนคือ เดือน 4, 6, 8 และเดือน 
12 ข้างขึน ผู้ ทําพิธียกเสาต้องเป็นผู้ สืบผีเฮือนบ้านพ่อแม่เจ้าของบ้านฝ่ายหญิงเท่านนั ปัจจุบัน
ประเพณีเหลา่นีสญูหายไป ชมุชนรับเอาประเพณีไทยภาคกลางมาใช้แทน 

  1.2.3.5 ประเพณีการดแูลรักษาสุขภาพ เช่น การแปงขวญั พิธีเสนตวั พิธีเสน
เต็ง และพิธีเสนแก้เคราะห์ ปกติคนในชุมชนจะใช้ประเพณีดงักล่าวนีดแูลรักษาอาการเจ็บไข้ไม่
สบายทีมีอาการเรือ รังหรือรักษายาก ไม่หายขาด เป็นการเสริมขวญักําลงัใจแก่คนป่วยให้รู้สึกเบิก
บานแจ่มใส (ดงัรายละเอียดกล่าวไว้แล้วในผลการศกึษาบทที  4) ปัจจุบนัประเพณีดงักล่าวนีสูญ
หายไปจากชมุชนมากแล้ว เมือถามถึงเหตผุล ผู้อาวโุสได้เลา่วา่  
    “การจดัพิธีกรรมตามประเพณีหลายอย่าง จดัได้ยาก เพราะไม่มีผู้ประกอบ
พิธี มีค่าใช้จ่ายสูง เตรียมการได้ยาก ไม่มีผู้รู้ คนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่ค่อยคุ้นเคยนกั นานๆ จึงจะมี
ใครจดัขึน สกัครัง” (อาจารย์สรีุย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วนัที 18 มีนาคม 2555) 

   ขนบธรรมเนียมการปกครองชมุชนแบบพืนบ้าน ทีคนในชมุชนเลือกผู้อาวโุส
ทีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นผู้ นําสงูสดุ ทําหน้าทีตดัสินใจเรืองตา่งๆ โดยมีคณะผู้อาวโุสคนอืนๆ ร่วม
ปรึกษาหารือ ร่วมคดิ ร่วมพิจารณาเรืองตา่งๆ ถือเป็นแบบแผนพฤติกรรมทีเป็นขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีทีสืบต่อมาแต่อดีต แต่เมือแบบแผนพฤติกรรมการปกครองใหม่ทีรัฐนํามาบงัคบัใช้สมยั
พอ่แม ่ทําให้ชมุชนต้องเลือกผู้ นําใหม่ตามระเบียบข้อบงัคบัทางราชการทีเรียกว่า กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน รวมไปถึงครูใหญ่ เจ้าอาวาส จึงทําให้ระบบเดิมถูกยกเลิกสูญหายไป ทุกวันนีผู้
อาวโุสจึงกลายเป็นผู้สงูอายทีุไม่คอ่ยมีบทบาทใดๆ ทางสงัคมในชมุชน ดงัคําบอกเล่าของหมอพืน 
บ้านทีกลา่วไว้วา่  
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   “ผูเ้ฒ่าผู้แก่เดียวนี คือ ผู้สูงอาย ุไม่ค่อยมีบทบาทใดๆ ต่อชุมชนมากนกั จะมี
บ้างก็ในวนัสงกรานต์ทีเขาเชิญไปนงัรับนํา แม้แต่ในครัวเรือนเช่นเดียวกนั ลูกหลานไม่ได้ถูกสอนให้
เชือฟังคนเฒ่าคนแก่มากแลว้” (อาจารย์สรีุย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วนัที 18 มีนาคม 2555) 

  1.2.3.6 ประเพณีการทอผ้าตดัเสือใช้เองในครัวเรือน เป็นต้นว่า ส้วงฮี เสือ 
ห่งเห่ง หรือเรียกเสือ ฮงเฮง เสือน่อยหรือเสือห้อย ส้วงก้อม เสือไท ผ้าซินทอมือ เช่น ซินลองหรือซิน
หลอบ ซินตาหมี ซินตีนจก ตีนซิน เป็นต้น สิงเหล่านีได้สญูหายไปจากวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่แล้ว 

จะมีอยู่บ้างเป็นบางครอบครัวทีพยายามฟืนฟูขึน แต่ทําขึนเพือขายหรือเพือเป็นอาชีพเสริมแก่
ครอบครัว ไม่ได้เป็นประเพณีเหมือนทีเคยเป็นมาในอดีต ด้วยเหตผุล เช่น ไม่มีความรู้ ไม่มีอุปกรณ์ 
ไมมี่เวลาเพียงพอ หรือทําการงานอย่างอืนเพือหาเงินมาซือหาสิงเหล่านีมีความสะดวก สบายกว่า เป็น
ต้น ทําให้ประเพณีการทอผ้าในครัวเรือนสญูหายไป  

  นอกจากนี ยงัมีประเพณีอีกหลายประการทีกําลงัเปลียนแปลง  สญูหายไป
มากขึนในปัจจุบนั เป็นต้นว่า การเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง การละเล่นลูกช่วง ประเพณีการขึนบ้าน
ใหม่แบบพืนบ้าน (ปัจจุบนัคนในชุมชนส่วนใหญ่ได้ใช้ประเพณีขึนบ้านใหม่ตามแบบอย่างวัฒน  
ธรรมไทยภาคกลาง) รวมทงัประเพณีการไว้ทกุข์แบบพืนบ้านทีไมค่อ่ยมีใครปฏิบตัแิล้ว  

  การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึ จึงมีผลทําให้วฒันธรรมทีอาศยัการ
สถาปนา หรือทีเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแบบพืนบ้านได้เปลียนแปลง สญูหายไปตามการ
เข้ามาของวฒันธรรมสมยัใหม ่โดยเฉพาะอยา่งยิงวฒันธรรมสมยัใหม่ทีสามารถสร้างมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทอง แล้วนําเงินทองมาใช้สร้างคณุค่าทีเป็นความจําเป็นและความต้องการภายหลงั มีอิทธิพลสูงต่อ
การเปลียนแปลงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีพืนบ้าน ด้วยคนในชมุชนมีมากขนึ ขณะทีทรัพยากร 
ธรรมชาติมีจํากดั คนในชมุชนจึงจําเป็นต้องประกอบอาชีพทีสามารถสร้างมลูคา่เป็นเงินทอง แล้วนํา
เงินทองมาใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นความจําเป็นและความต้องการภายหลงัจํานวนมากขนึ    

   โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน มีผลทําให้วฒันธรรมพืน 
บ้านส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุและส่วนทีอาศยัการสถาปนา ทีคนในชุมชน
เคยใช้สร้างคณุค่าและหรือมูลค่าในการดํารงชีวิตด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต การทํามาหากิน  
การแต่งกายเสือผ้าและการประดบัตกแต่ง การดแูลรักษาสุขภาพ และการศาสนาและความเชือ 

สว่นหนงึได้เปลียนแปลง สญูหายไปในลกัษณะตา่งๆ ดงักลา่วแล้วข้างต้น 
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 1.3 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทาํให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละสิงแวดล้อมของชุมชน  

 การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีเกิดขนึ ยงัทําให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ด้วย เป็นต้นวา่ 

 1.3.1 ทาํให้ชุมชนสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธ์ุธัญญาหาร 
เป็นต้นวา่ ข้าว มะเขือ แตงกวา ผกักาด พริก มะละกอ ถวัฝักยาว ถวัฝักสนั ผกัขม ผกัชี ฯลฯ พืชพนัธ์ุ
พืนบ้านเหล่านีเคยมีอยู่อย่างหลากหลายในอดีต เป็นพืชทีมีคณุสมบตัิต้านทานโรค ปลกูง่าย ดแูล
รักษาได้ง่าย ใช้ปุ๋ ยคอกหรือไม่ก็ได้ แม้จะให้ผลผลิตไม่ดก  แต่มีอายุให้ผลผลิตยาวนาน พืชพนัธุ์
เหลา่นีได้คอ่ยๆ สญูหายไปจากชมุชน จนปัจจบุนักลายเป็นสิงของทีหาได้ยาก มีแตพื่ชพนัธ์ุสมยัใหม่
ทีต้องใช้ปุ๋ ยเคมีและยารักษาโรค  บํารุงรักษาจึงจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตและมักมีอายุสนั ไม่
สามารถเก็บพนัธุ์ไว้ปลกูใหม่ได้ด้วยจะกลายพนัธ์ุ  เจริญเติบโตไม่สมบรูณ์ เมือจะปลูกใหม่ต้องซือ
เมล็ดพนัธ์ุใหม่ คนในชุมชนพึงตนเองไม่ได้ แม้แตข้่าวปลกู เมือเก็บพนัธุ์ไว้ใช้ครังสองครังจะกลาย
พนัธุ์และให้ผลผลิตไมดี่ ดงัคําบอกเลา่ของชาวนาทา่นหนงึทีวา่  
   “การทํานาเดียวนีต้องซือเมล็ดพนัธุ์ข้าวปลูกด้วย จะเอาข้าวทีปลูกเองมา
ทําพนัธุ์ มีความเสียงทงัเรืองผลผลิตตํา และการกลายพนัธุ์ ทําให้ขายได้ราคาตํา” (นายสยาม พรหม
สงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 

 1.3.2 ทําให้ชุมชนสูญเสียสัตว์นําในแหล่งนําธรรมชาติ ทังเรืองความอุดม
สมบรูณ์และความหลากหลาย ดงัคําบอกเลา่ของชาวนาทา่นหนงึทีวา่ 
   “ทีเขาว่า ในนํามีปลาในนามีข้าว นนัคือ สภาพความจริงของชุมชนนีตาม
คําบอกเล่าของปู่ ย่าตายาย แม้สมยัพ่อแม่หรือสมยัพวกเราเป็นเด็ก ยงัทนัเห็นความสมบูรณ์ของ
กุ้งหอยปปูลา เรียกว่า มีนําทีไหน ทงัในนา ห้วย หนอง คลอง บึง มีกุ้งหอยปปูลาทีนนั คนทีนีสมยั 
ก่อนถ้ามีข้าวในยุ้งพอกิน แสดงว่าชีวิตทีมีความมนัคงสูง เพราะกบัข้าวไปหาทีไหน เมือไหร่ก็ได้
ตลอดปี รวมทงัพืชผกั หาเก็บได้ตามฤดูกาลตลอดปี สมยันีกุ้งหอยปปูลาเอามากินสุ่มสีสุ่มห้าไม่ได ้
มนัเป็นโรคและหายาก ในแหล่งนําธรรมชาติมีปลาไม่มาก ในนาไม่มีกุ้ง หอย ป ูปลา มันอยู่ไม่ได้
เพราะเป็นนําปุ๋ ย เคมี ยาฆ่าหญ้า ฆ่าแมลงทังนัน อย่าว่าแต่ปลาเลย แม้คนก็จะเอาชีวิตไม่รอด 

เดียวนีหลายคนตรวจเลือดพบระดบัสารเคมีในเม็ดเลือดสูง” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: 
วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 
   ความเร่งรีบในการเพิมผลผลิตทางการเกษตรตามแบบแผนทุนวฒันธรรม
การทําการ เกษตรสมยัใหม ่มีผลโดยตรงตอ่การทําให้สตัว์นําตามแหลง่นําธรรมชาติต้องสญูเสียไป 
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ส่วนทีเหลืออยู่บ้าง คนในชมุชนนิยมใช้วิธีการหาปลาจบัปลาสมยัใหม่โดยการใช้ไฟฟ้าช๊อต  ทําให้
สตัว์เล็กสตัว์น้อยสญูพนัธุ์ไปอยา่งรวดเร็ว 
  1.3.3 ทําให้สูญเสียป่าไม้ ต้นไม้ พันธ์ุไม้ และพงหญ้าทีมีอยู่ในธรรมชาติ สิง
เหล่านีเคยเป็นทีอยู่อาศยัของสัตว์ชนิดต่างๆ เคยเป็นทีหาของป่า เช่น หน่อไม้ พืชผกั ผลไม้ป่า เคย
เป็นทีแสวงหาไม้ไผ่ ไม้ลวก ไม้ยืนต้นมาสร้างบ้านเรือน เคยเป็นแหล่งสารอาหารจําพวกวิตามิน 

โปรตีน แร่ธาตทีุจําเป็นของคนในชมุชน และเป็นแหล่งแสวงหาไม้ไผ่มาทําจกัสานเครืองมือเครืองใช้
ตา่งๆ ปัจจบุนัไมมี่พืนทีสาธารณะในลกัษณะดงักล่าว ทกุพืนทีล้วนมีเจ้าของ ทกุพืนทีถกูแผ้วถางทํา
ประโยชน์ทางการเกษตรและด้านอืนๆ แม้แต่ในป่าช้า หัวไร่ปลายนา  ริมห้วยริมคลองถูกแผ้วถาง
เป็นพืนทํามาหากินไปทกุที ดงัคําบอกเลา่ของผู้บอกข้อมลูทา่นหนงึทีวา่  
   “เดิมพืนทีปาช้าชุมชน มีหลายไร่ ส่วนหนึงเป็นป่า ไว้ประกอบพิธีกรรมตาม
ความเชือและเป็นทีฝังศพทีเผาไม่ได้ ปัจจุบนัหายไปหมดเหลืออยู่ไม่มาก จึงต้องย้ายป่าช้าเข้ามา
อยู่ทีวดั” (บทสมัภาษณ์ผูอ้าวโุสทีขอสงวนนามจริง)    
  1.3.4 เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน 
ด้านหนงึทําให้เกิดมลพิษตา่งๆ ทงัทางอากาศ ทางนํา ทางดิน และทางผลผลิตตา่งๆ ทีเป็นผลมาจาก
การใช้ปุ๋ ย เคมี สารเคมี และสารพิษทีใช้ในการเกษตร เช่น การทํานา การเลียงปลา การเลียงกุ้ ง เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมทีตงัอยู่ในพืนทีชุมชน และเกิดจากเศษซากของนํามนั เครืองจกัร เครือง 
ยนต์ต่างๆ ทีเลิกใช้แล้วทิงไว้ รวมทงันําเสียจากครัวเรือนในชุมชนทียงัไม่มีระบบส่งเข้าสู่การบําบดั 
ไหลลงสู่คคูลองแล้วกระจายไปสู่สายนําตา่งๆ แต่อีกด้านหนึง การปลียนแปลงทุนวฒันธรรมได้ทํา
ให้เกิดการพฒันาสิงแวดล้อมของชมุชนให้เป็นระบบมากขึน  เช่น การพฒันาผงัทางกายภาพของ
ชมุชนให้มีความเป็นสดัส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการตดัถนนหลกัผ่านชมุชน ตดัถนนซอยแยก
ลงชมุชน และมีตรอกแยกเข้าถึงบ้านเรือนได้ทกุครัวเรือน ส่งผลให้การดแูลความสะอาดของชมุชน 
เช่น การจัดเก็บขยะและการคมนาคม  มีความสะดวกสบาย ชุมชนมีความสะอาด เรียบร้อย เป็น
พืนฐานในการพฒันาชมุชนให้มีสภาพสิงแวดล้อมสวยงามถกูสขุลกัษณะได้ และอาจจะนําไปสู่การ
พฒันาหน้าบ้านน่ามองสวยงามได้ทกุครัวเรือน นอกจากนี เป็นรากฐานตอ่การสร้างระบบนําทิง ให้มี
คคูลองระบายนําทีเชือมโยงเป็นเครือข่ายรวมทงัสร้างระบบบําบดันําเสียขึนในชุมชนได้ในอนาคต 

นอกจาก นี ยงัมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ เข้าถึงทุกครอบครัว รวมทงัมีระบบ
โทรศัพท์ทีวางตู้สาธารณะติดต่อได้สะดวกหลายจุด  โดยสรุป สิงแวดล้อมของชุมชนด้านหนึง
ก่อให้เกิดความเสียหายขึนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิงในการประกอบอาชีพ แต่อีกด้านหนึง
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ได้รับการเปลียน แปลงพัฒนาไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึนตามการเปลียนแปลงทุน
วฒันธรรมด้านตา่งๆ ทีเปลียนแปลงไป ซงึสามารถสงัเกตได้ทวัไปในพืนทีชมุชน  

  โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมด้านตา่งๆ ของชมุชน ทําให้ทรัพยากรธรรม 
ชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชนเปลียนแปลงไปในลกัษณะทีสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชพนัธุ์ธญัญาหาร สญูเสียสตัว์นําและสายนําในธรรมชาติ สญูเสียป่าไม้ ต้นไม้ พนัธุ์ไม้ และพงหญ้า
ทีมีอยู่ในธรรมชาติ และทําให้สิงแวดล้อมของชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรอาจจะมีสารพิษเข้า
มามีปนเปือน ขณะทีอีกด้านหนึงทําให้เกิดการวางแผนพฒันาสิงแวดล้อมของชมุชนให้เป็นระบบ 
ซงึเป็นผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ทีนําไปสูก่ารพฒันาสิงแวดล้อมของชมุชนให้มีความนา่อยูม่ากขนึ 

  
2. การใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดาํรงอยู่ของชุมชน 

  ท่ามกลางสถานการณ์การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อการพฒันาชุมชนดงั 
กล่าวข้างต้น คนในชุมชนได้ใช้ทุนวฒันธรรมทีมีอยู่ในช่วงเวลานนั มาใช้ปรับตวัเพือสร้างสมดลุใน
การดํารงอยูด้่านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  
 2.1 การปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดาํรงอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 

  ชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรตได้นําทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่
ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ และส่วนทีอาศยัการสถาปนา ทีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการปรับตวั
เพือสร้างสมดลุในการดํารงด้านตา่งๆ ดงันี 
  2.1.1 ด้านประวัตคิวามเป็นมาของกลุ่มชาตพิันธ์ุ 

        “กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดํา ซึงอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยทีบ้านคลอง 

จงัหวดัเพชรบุรี ได้อพยพออกจากจังหวดัเพชรบุรี เมือปี พ.ศ.2441 เพือเดินทางกลบัภูมิลําเนาเดิมใน
ประเทศเวียดนาม ได้แวะตงัถินฐานชวัคราวทีบ้านเกาะแรต เพือทํานาสะสมเสบียงอาหาร หลงัจากนนั 
2-3 ปี เมือไดเ้สบียงเพียงพอแลว้คนกลุ่มหนึงได้อพยพต่อไป แต่อีกกลุ่มมีนายทรัพย์ เพชรต้อม สารวตัร
ย้อย เพชรติง ขอตงัถินฐานอยู่ทีนีเนืองจากว่าทีนีมีความอุดมสมบรูณ์ จึงล้มเลิกความตงัใจเดินทาง
กลบัภูมิ ลําเนาเดิม โดยคิดว่าจะอยู่ทีนีต่อไป เมือมีข้าวปลาอาหารอดุมสมบูรณ์ จึงค่อยเดินทางไป
เยียมภูมิลําเนาเดิมในเมืองแถนภายหลงั” (อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วนัที 18 มีนาคม 
2555) 

 สถานการณ์ความต้องการกลับถินฐานเดิมของคนในชุมชนได้ค่อยๆ ลด
ความต้อง การลง หลงัจากการตงัถินฐานถาวรแล้ว ด้วยบ้านเกาะแรตมีพืนทีทํามาหากินมากมาย ทํา
ให้สถาน ภาพความเป็นอยู่เริมดีขึน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย
เริมเปลียนแปลงให้สิทธิเสรีภาพทางสงัคมมากขนึ สว่นเมืองแถนมีขา่วคราววา่ตกอยูใ่ต้อํานาจของ 
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เวียดนาม ทําให้ความปรารถนาเดนิทางกลบัไปอาศยัอยู่ในภูมิลําเนาเดิม เปลียนแปลงมาเป็นความ
ต้องการกลบัไปเยียมภมูิลําเนา เยียมญาติพีน้องเท่านนั เรืองราวของญาติพีน้องและภูมิลําเนาเดิม
ยงัคงเป็นสิงทีทุกคนอยากรู้ อยากเห็น แต่ถึงกระนนัก็ยงัไม่มีใครได้เดินทางกลบัไป กาลเวลาล่วง 
เลยมาจนคนรุ่นปู่ ยา่ตายายเริมตายจากไป คนรุ่นพ่อแม่ซึงส่วนใหญ่เกิดในประเทศไทย มีความรู้เรือง
ประวตัคิวามเป็นมาจากคําบอกเลา่ ทําให้สภาพภมูิลําเนาเดมิเลือนลาง ยิงไม่เคยได้เดินทางไป ยิงทํา
ให้ความนา่เชือถือน้อยลงถึงสมยัปัจจบุนั  
   “คนส่วนหนึงมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดีขึน ได้เห็นลูกหลานไม่ใส่ใจเรือง
เหล่านี ไม่มีหนงัสือให้อ่าน ไม่มีตวัอย่างให้ดู ไม่มีความรู้ใหม่มาเล่าสู่กันฟังลูกหลานเริมละทิงอัต
ลกัษณ์ต่างๆ ของกลุ่มชาติพนัธุ์มากขึน จึงทําให้มีการเคลือนไหวปรับตวัขึน” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, 
สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557) 

 การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ จึงเริมขนึ ดงับทสรุปจากคําบอกเล่าถึงผลการดําเนินงานทีผ่านมา ทงัของมลูนิธิไทยทรง
ดํา และสมาคมไทยทรงดําทีวา่ ในชมุชนบ้านเกาะแรต นําโดยชมรมไทดํา (แห่งประเทศไทย) และใน
ชมุชนอืน นําโดยสมาคมไทยทรงดํา (ประเทศไทย) (ตงัอยู่ทีบ้านไผ่หชู้าง อําเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐม) แต่ละกลุ่มได้ได้ประชุมสมาชิกปรึกษาหาแนวทางในการปรับตวัเพือสร้างความรู้ด้าน
ประวตัคิวามเป็นมาของกลุม่ชาตพินัธุ์ให้เกิดขนึในกายใจของชาวไทยทรงดํา โดยการร่วมกนัสืบค้น
ข้อมลูความรู้ด้านประวตัคิวามเป็นมาและหลกัฐาน ทีมีอยูท่งัในประเทศไทยและในภูมิลําเนาเดิมมา
สร้างทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย เช่น คณุค่าทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความผกูพนั ความ
เป็นพีเป็นน้อง การพงึพาอาศยั ฯลฯ โดยได้ดําเนินกิจกรรม ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี  

 2.1.1.1 ร่วมกันศึกษา ค้นคว้าหาความรู้มาใช้เพือการปรับตวั แต่ละกลุ่มได้
พยายามประมวลความรู้เรืองราวเกียวกับประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา รวมทงั
เรืองอืนๆ ทีเกียวข้อง ทังจากการบอกเล่าของผู้ ทีสืบต่อเรืองราวเหล่านีในหมู่บ้านและจากต่าง
หมู่บ้านและจากหนงัสือต่างๆ ทีนกัวิชาการ นักคิดนักเขียนได้เรียบเรียงไว้ เป็นต้นว่า หนังสือประวัต ิ
ศาสตร์สิบสองจไุท (ภัททิยา ยิมเรวตั) หนงัสือเรืองราวจาวไตโซ่งในดินแดนสยาม (พระมหามนตรี 
ขนัติสาโร) เป็นต้น รวมทงัหนงัสือทีเป็นบนัทึกของชาวบ้าน เช่น คําบอกทางผี ทีเขยใช้บอกทางผู้
ล่วงลบัให้เดินทางกลบัไปเมืองแถน เพือไปขนึสู่สวรรค์ทีนนั ซึงมีข้อความบอกกล่าวให้ผี (วิญญาณ) 
เดินทางจากหมู่บ้านไปตามเส้นทางต่างๆ ถึงจุดแยกไหนให้เลียวซ้ายหรือเลียวขวา ตามเส้นทางที
บรรพบรุุษเคยอพยพมาครังแรก เป็นต้น คณะผู้อาวโุสทงัสองกลุ่มตา่งได้ประมวลความรู้เหล่านีขนึ
ไว้ ทงัจากเอกสาร คําบอกเลา่ และการเดนิทางศกึษาสํารวจเส้นทางด้วยตนเอง  
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 2.1.1.2 นําความรู้ทีได้มาสร้างทักษะความเข้าใจเพือการปรับตวั แต่ละ
กลุม่ได้นําความรู้ทีได้มาเผยแพร่เล่าสู่กนัฟังในโอกาสตา่งๆ  เช่น เมือประชมุองค์กร หรือเมือพบปะ
หารือ แต่ละคนจะนําความรู้เรืองราวทีได้รับทราบมาเล่าสู่กันฟัง คนทีไม่รู้  ได้มีความรู้ คนทีรู้แล้ว
จะได้เกิดความเข้าใจมากขนึ และส่วนไหนทีมีความแตกตา่ง จะได้มาตรวจสอบเทียบเคียงกนั โดย 
เฉพาะอย่างยิงเรือง “คําบอกทางผี” ทีพบว่ามีข้อแตกต่างเกิดขึนบ่อย จึงมีการตงัข้อสงัเกตไว้ว่า  

ความถูกต้องเป็นจริงคืออย่างไร หรือคําไหนทีเป็นจริง เป็นการสร้างโอกาสให้แตล่ะคนแต่ละกลุ่ม
ได้ศกึษาค้นคว้าเพิมเติม นอก จากนี ชือเมืองตา่งๆ ในคําบอกเล่าเดิมทีพ่อแม่ปู่ ย่าตายายบอกเล่า
ไว้ เมือมาเทียบกบัความรู้ทีได้จากการศกึษาค้นคว้าปัจจบุนั มีหลายอยา่งทีแตกตา่งกนั  

 2.1.1.3 นําทักษะมาสร้างค่านิยมหรือทัศนคติเพือการปรับตัว  กิจกรรมที
เกิดขึนพร้อมๆ กับการสร้างทกัษะทีเป็นความรู้และความเข้าใจ คือ การให้คณุค่าและความสําคญั
กับเรืองราวประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์  ในลักษณะการหยิบยกเรืองนีมาเป็นประเด็น
สนทนาแลกเปลียน เรียนรู้ในกลุ่มคนทีสนใจ บางท่านนําเรืองนีไปเล่าในเวทีสาธารณะ  งานวดั งาน
ประจําปี ในการประชมุกลุม่องค์กร เชน่ ในการประชมุสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มีวาระเรืองนีมา
เลา่สูก่นัฟังทกุครัง ใครมีความรู้อะไรใหม่ๆ ก็นํามาเพิมเติม เวทีงานประเพณีสงกรานต์ของชมุชน มี
การนําเรืองราวเหลา่นีมาเลา่ ทําให้เห็นถึงความเป็นมาและความพยายามฝ่าฟันปัญหาอปุสรรคตา่งๆ 
ของบรรพชนมาด้วยความยากลําบาก รวมทงักระตุ้นให้คนในชุมชนทุกเพศวัยได้ใส่ใจสิงเหล่านี 
เหมือนเช่นกลุ่มชาติพนัธุ์อืนๆ เช่น กลุ่มไทยพวน กลุ่มไทยยวน ทีมกัได้รับการอ้างถึงบ่อยๆ ว่าเป็น
กลุม่ทีได้ศกึษาประมวลความเป็นมาของตนเองออกเผยแพร่จนทําให้ลกูหลานสมยัปัจจบุนัมีความ
สนใจและรักและหวงแหนกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง ซึงการดําเนินการดงักล่าวนีได้สร้างค่านิยมและ
ทศันคตทีิดีงามแก่คนในชมุชนมากขนึ 

 2.1.1.4 ร่วมคิดสร้างสรรค์เพือการปรับตวั ในช่วงเวลาทีคูข่นานกบัการสร้าง
ความรู้ ทกัษะ คา่นิยม และทศันคติดงักล่าวข้างต้น ผู้อาวโุสและประธานมลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศ
ไทย) และสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทงัทีอยู่ในบ้านเกาะแรต และชมุชนอืนๆ รวมถึงในกรุงเทพ 
มหานคร ทีมีความพร้อมได้ริเริมชกัชวนคนทีมีความพร้อมเดินทางไปศกึษาเรียนรู้  “เส้นทางบอกผี
กลบัเมืองแถน” บางคนขบัรถยนต์ส่วนตวัไป บางคนร่วมไปกับคณะท่องเทียว บางคนรวมกลุ่มไป
ทศันศึกษาเยียมเยียนพีน้องเท่าทีทําได้ ตามคําปู่ ย่าตายายทีพดูไว้ก่อนตดัสินใจตงัถินฐานถาวรที
บ้านเกาะแรตว่า “ขอตงัถินฐานทํามาหากินทีนีถาวร เมือมีเสบียงเพียงพอคอ่ยเดินทางกลบัไปเยียม
เมืองแถนภายหลงั” หมายถึงจะไม่ไปอยู่ทีนนั แตจ่ะไปเยียมเยือนคนทีได้เดินทางไป บางคนไปถึง
เมืองแถน บางคนไปไม่ถึง แตทุ่กคนได้ข้อ มลูกลบัมาเล่าสู่กันฟัง รวมทงัทําให้ได้ศกึษา เรียนรู้วฒัน 
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ธรรมทีพบ ภาษาทีได้ยิน สิงต่างๆ ทีเกิดขึน เป็นอยู่ในชุมชนทีนนั ได้บนัทึกเป็นหลักฐาน เป็นภาพ 
เป็นวีดโิอ เป็นเสียงมาถ่ายทอดให้คนอืนในชมุชนทีไมไ่ด้ไปได้ร่วมเรียนรู้ สร้างคณุคา่ทีเป็นความรัก 
ความภูมิใจ ในประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์ุ เป็นพลงัผลักดนัให้คนอืนๆ ปรารถนาหรือ
ต้องการได้เดนิทางไปศกึษาด้วย ขณะเดียวกนัก่อให้เกิดภาพเรืองราวประวตัิความเป็นมาทีเป็นทนุ
วฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถเุกิดขนึด้วย และได้เผยแพร่สูส่งัคมชาวไทยทรงดําทงัในชมุชนเกาะแรต 
และชมุชนอืน     

 2.1.1.5 ร่วมวิพากษ์ วิจารณ์เพือการปรับตวัให้เกิดความถกูต้องชดัเจน ด้วย
ข้อมลูความรู้ตา่งๆ เกียวกบัประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา  ทีนําออกมาเผยแพร่
ในสมยัปัจจบุนั เชน่ ปฏิทินชาวไทยทรงดํา ลกัษณะวฒันธรรมไทยทรงดําในแผ่นดินเมืองแถนหรือ
เมืองเดียนเบียนฟ ูและเมืองอืนๆ ซงึเผยแพร่ในวารสารทวัไปบ้าง ในวารสารวิชาการบ้าง ในงานวิจยั
ต่างๆ บ้างข้อ เขียนชาวไทยทรงดําจากต่างประเทศบ้าง รวมถึงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นเรือง
อกัษรไทยทรงดําบ้าง ทําให้ชาวไทยทรงดําและคนอืนๆ ทีสนใจ ตืนตวั อยากรู้ อยากเห็น อยากพิสจูน์
วา่สิงเหล่านนัมีความถกู ต้องเป็นจริงเหมาะสมหรือไม่อย่างไร หากยงัไม่เพียงพอจะได้ปรับปรุงแก้ไข 

พฒันาให้ชดัเจนดีขนึ สร้างโอกาสแพร่หลายสูส่งัคมวงกว้างให้มากขนึ เพือสร้างคณุคา่ทีเป็นเกียรติ 
ยศ ชือเสียง ศกัดิศรีแก่กลุ่มชาติพันธุ์ ทําให้ชาวไทยทรงดําทีมีความพร้อมและมีความสนใจเป็น
พิเศษ ได้เดนิทางไปเมืองแถนเพือศกึษา เรียนรู้เพิมเตมิซําแล้วซําอีก กรรมการมลูนิธิไทยทรงดําบาง
ทา่นเดินทางไปมากกว่า 5 ครัง เพือสํารวจข้อมลูตา่งๆ แล้วนํามาปรับปรุง แก้ไข หรือยืนยนัความ ถกู 
ต้อง แมน่ยํา ปัจจบุนัมีคนสนใจเดนิทางไปเมืองแถนมากขนึ เดินทางได้สะดวกสบาย ไปกบัทวัร์ ขบั
รถไปและไปเครืองบนิแล้วเดนิทางตอ่ด้วยรถยนต์ก็ได้ 

 2.1.1.6 นําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาสร้างวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของ
วตัถเุพือใช้ในการปรับตวั เป็นการปรับตวัทีดําเนินการคูข่นานมากบัการสร้างวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่
ในกาย โดยความรู้บางอยา่งทีคนบางกลุม่เห็นวา่มีความชดัเจนเพียงพอทีจะเผยแพร่สู่สงัคมได้แล้ว 

ได้ร่วมกนัทําสิงเหลา่นนัออกเผยแพร่ เชน่ มลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ได้จดัทําปฏิทินไทยทรงดํา
ออกเผยแพร่ทกุปี ขณะเดียวกนัได้ปรับปรุง แก้ไขเพิมเติมเพือให้ถกูต้องมากขนึทกุปีด้วย จนกระทงั
ลงตวั เป็นทียอมรับของคนทวัไป เรือง “พิธีบอกทาง” ทีเขยใช้ในพิธีส่งผีกลบัสู่เมืองแถนได้มีการ
ประชมุเพือสร้างคําบอกทางให้มีความแตกตา่งน้อยทีสดุไปแล้ว แตย่งัไม่ได้จดัการเผยแพร่ความรู้
เกียวประวตัิความเป็นมาและถินฐานเดิมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา  สมาคมและชมรมไทยทรง
ดําได้จดัพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ขนึบ้างแล้ว ทําให้ชาวไทยทรงดําทงัในชมุชนเกาะแรตและชมุชน
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อืนๆ ได้นําวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุดงักล่าวนีไปสร้างคณุค่า “ความเป็นหนึงเดียวของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์” ได้มากขนึ 

 ผลการปรับตวั ส่วนหนึงสามารถคลีคลายสถานการณ์ปัญหาดงักล่าวแล้ว
ข้างต้นให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ คนหนุ่มสาวสนใจเรียนรู้เรืองราวประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ตนเองมากขึน และสามารถนําเรืองราวของกลุ่มชาติพนัธุ์ไปแสดงในทีต่างๆ ได้อย่างมี
ความเชือมนั ดงัคําบอกเลา่ของกรรมการมลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ทา่นหนงึทีวา่  

 “รู้สึกดีใจและภูมิใจในตนเองมากทีไดม้าทํางานมูลนิธิ และได้ศึกษาเรืองราว
ความเป็น มาของปู่ ย่าตายาย เพราะความรู้ทีได้ ได้นํามาทําเป็นปฏิทิน และทําเป็นเอกสารเผยแพร่ 
ทําใหค้นในชมุชนไดเ้รียนรู้ เด็กๆ ได้อ่าน ได้เห็นภาพจริงๆ ทําให้คนในชุมชนสนใจมากขึน” (นายท่วม 

ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  
  2.1.2 ด้านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต 

 เหตกุารณ์สําคญัเกียวกบัการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตชาวไทยทรงดําบ้านเกาะ
แรต หลงัจากตงัถินฐานแล้ว ผู้อาวโุสสมยัปัจจบุนัได้เลา่เรืองราวตา่งๆ ไว้ทีสามารถสรุปได้วา่  

 “ปู่ ย่าตายายนําวฒันธรรมพืนบ้านมาบกุเบิกพืนทีรกร้างสร้างบ้านเรือนทีอยู่
อาศยัขึนชวัคราว หกัร้างถางพงเป็นพืนทีทําไร่ทํานา จากนนัสามสีปีจึงตดัสินใจอาศยัอยู่ทีนีถาวร 

จึงเริมสร้างบ้านเรือนทีอยู่อาศยัแบบถาวร สมัยพ่อแม่ได้ปรับปรุงกายภาพทีอยู่อาศยัและพืนที
ชมุชนรวมถึงพืนทีใช้สอยประโยชน์อืนๆ ให้มีความมนัคง เป็นสดัส่วน มีความสะดวกสบาย และเริม
มีวฒันธรรมการอยู่อาศยัสมยัใหม่จากสงัคมอืนเข้าสู่ชุมชนบ้าง เช่น นําสงักะสีมามุงหลงัคาแทนไพล
หญ้า นําเสาปนูซีเมนต์แทนเสาไม้ฝังดิน ปรับปรุงทางเดินให้เป็นถนน สร้างวดัและโรงเรียนขึนในวดั 

สมยัผู้สูงอาย ุราชการตดัถนนรถยนต์ผ่านชุมชน คนในชุมชนจึงตดัถนนซอยเข้าสู่ทีตงับ้านเรือน ย้าย
บา้นเรือนจากริมคลองออกมาตงัริมถนน รถยนต์แล่นผ่านชุมชน สมยัคนปัจจุบนั สิงต่างๆ ทีเกียวกบั
การอยู่อาศยัและวิถีชีวิตทีเกิดขึนแล้วได้พฒันาต่อเนือง สร้างบ้านเรือนสมัยใหม่ ก่ออิฐถือปนูชัน
เดียวบ้าง สองชันบ้าง มีส้วม มีไฟฟ้า มีประปาทุกหลงัคาเรือน มีศาลาพกัริมทาง มีสถานทีเผาศพ
พร้อมเชิงตะกอนในวดั มีพาหนะรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ รถจักรยาน รถโดยสาร รถบรรทุก มีโรงงาน 

สถานประกอบการ ร้านค้า สถานพยาบาล มีการวางท่อนําเสีย และระบบจัดเก็บขยะ ฯลฯ เช่นเดียว 
กบัทีเกิดขึนในชมุชนอืนทวัไป” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 23 พฤศจิกายน 2555)  

 ขณะเดียวกันสิงทีเกียวข้องกับการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตแบบเดิมทีกลุ่มชาติ
พนัธ์ุเคยใช้มาแตอ่ดีตได้คอ่ยๆ เปลียนแปลงสญูหายไปตามการเข้ามาของสิงเหล่านี  สถานการณ์
การอยู่อาศยัและวิถีชีวิตของชุมชนได้พัฒนาคู่ขนานกับเหตุการณ์ทีเกิดขึน ผู้อาวุโสในปัจจุบนัเล่า
เรืองราวการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิตสมยัปู่ ยา่ตายาย ทีสรุปได้วา่  



 
259 

 “สมัยนนัเน้นการใช้วฒันธรรมพืนบ้านสร้างทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ใน
กายทีเป็นคุณธรรม เช่น ความถูกต้อง ความเหมาะสม ตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเป็น
แบบแผนพฤติกรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ เช่น บ้านเรือนต้องมีพืนทีอยู่อาศยัของลูกหลานและผีบรรพ
บรุุษอย่างถูกตอ้ง การจดัการเกียวกบัการเกิด การเลียงดู การแต่งงาน การตาย เน้นการสร้างคณุค่าที
เป็นไปตามขนบธรรม เนียม จารีตประเพณีในวัฒนธรรมพืนบ้านของชุมชน  สมัยพ่อแม่  ความ
เคร่งครัดในคณุค่าดงักล่าวเริมถูกละเลย เริมมีบา้นเรือนทีไม่มีพืนทีใหผี้เรือนอยู่อาศยัทีถูกต้องตาม
จารีต เริมอนโุลมพืนทีผีเรือนให้เป็นไปตามความจําเป็น สมยัผู้สูงอาย ุบ้านเรือนทีไม่มีกะล่อหองเกิด
เพิมขึน ไม่มีบทลงโทษใดๆ บางครัวเรือนมีหิงพระแทนกะหล่อหองหรือมีกะล่อหองร่วมกบัหิงพระ 
รูปทรงบ้านเรือนเปลียนแปลงเป็นแบบทรงไทยภาคกลาง  โดยใช้มูลค่าและคุณค่าของทุนวฒัน 
ธรรมใหม่มาเป็นเหตผุลหกัล้างการเปลียนแปลงให้สงัคมยอมรับ สมยัคนปัจจุบนั บ้านเรือนการอยู่
อาศยัและวิถีชีวิตส่วนมากไม่สร้างคุณค่าทีเป็นความถูกต้อง เหมาะสมตามขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีพืนบ้าน และไม่สามารถสือคุณค่าทีเป็นอตัลกัษณ์  เกียรติยศ ศกัดิศรีของกลุ่มชาติพนัธุ์
ได้มากนกั ส่วนใหญ่จะสร้างคณุค่าและมูลค่าทีเป็นไปตามวฒันธรรมสมยัใหม่ ทําให้คนในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและเยาวชนลูกหลานชาวไทยทรงดํา มีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้ทําความเข้า 
ใจในทุนวฒันธรรมทีเกียวกับการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตแบบพืนบ้านน้อยลง ส่งผลให้ความรู้สึกรัก 

ภูมิใจ หวงแหนในวฒันธรรมการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตแบบพืนบ้านของกลุ่มชาติพนัธุ์น้อยลง และ
มองเห็นความหลาก หลายทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ตนเองกับกลุ่มชาติพนัธุ์ อืนๆ  น้อยลง เช่น 
รูปทรงบ้านเรือน ถนนหนทาง การใช้พืนทีบ้านเรือน การสร้างบ้านเรือน เครืองมือเครืองใช้ในบ้าน 
เรือน การเกิด การเลียงดู เจริญเติบโต การแต่งงาน การบวช การแก่ การตาย (ซึงมีพิธีศพแบบไทย 
พทุธภาคกลางมาก กว่าครึงหรือบางศพเหมือนกนัเกือบทงัหมด) ทีเกิดขึนในสมยัปัจจุบนั แทบจะไม่
แตก ต่างจากกลุ่มชาติพนัธุ์ ไทยภาคกลาง และหรือกลุ่มชาติพนัธุ์ อืนๆ ในบริบทเดียวกนั” (อาจารย์
สรีุย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วนัที 18 มีนาคม 2555) 

 การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตที
เกิดขนึจงึ พบวา่ คนในชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต และชมุชนในบริบทใกล้เคียงขนึ บางคน บาง 
ครอบครัว บางกลุม่ ได้พยายามปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูใ่นลกัษณะตา่งๆ ดงันี   

 2.1.2.1 สร้างเฮือนไทยทรงดํา เป็นพิพิธภณัฑ์กลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําบ้าน
เกาะแรต – ดอนยอ โดยผู้ นําชมุชนในระบบอาวโุส ประกอบด้วย เจ้าอาวาส คนเฒ่าแก่แก่ทีเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน และคนอืนๆ ทีสนใจได้ ปรารภสถานการณ์ปัญหาทีเกิดขนึว่าจะส่งผลให้คนรุ่นหลงัจะไม่รู้จกั
บ้านเรือน และวิถีชีวิตด้านต่างๆ ของตนเอง คนรุ่นใหม่จะมีความรัก ความสามคัคีน้อยลง มีความ
ภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์น้อยลง คนกลุ่มนีจึงได้ร่วมกันหาแนวทางการฟืนฟูวฒันธรรมการอยู่อาศยั
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และวิถีชีวิตของกลุม่ชาตพินัธุ์ขนึ โดยตกลงสร้างเรือนไทยทรงดําแนวประยกุต์ ใช้วสัดกุ่อสร้างสมยั 

ใหมแ่ทนไม้และไพรหญ้า เพือความคงทน ถาวร และสะดวกในการจดัการสร้างขนึในวดัดอนยอให้
เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตคนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตแก่ลกูหลานในชมุชนและ
คนทวัไปทีสนใจ จดัแสดงนิทรรศการเรืองราววฒันธรรมเกียวกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในยุค
แรก เริมทีเข้ามาตงัถินฐานเมือสร้างเสร็จแล้ว ได้มอบหมายให้เจ้าอาวาสวดัดอนยอ ตําบลเกาะแรต 

คณะกรรมการวดั ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ นําหมู่บ้านบริหารจดัการ แบ่งหน้าทีปฏิบตัิงานด้านต่างๆ 

เพือสร้างการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ มีผู้สนใจมาศกึษาและเยียมชมอยู่บอ่ยๆ กลายเป็นศนูย์เรียน 

รู้วฒันธรรมทีเกียวกับทีอยู่อาศยัและวิถีชีวิต แห่งหนึงของชาวไทยทรงดํา ให้ผู้สนใจและลกูหลาน
ชาวไทยทรงดําได้ศกึษาเรียนรู้ เพือสืบค้น  

 ผลการดําเนินงานสามารถปรับตวัสร้างความรู้เรืองด้านการอยู่อาศยัและ
วิถีชีวิตเป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมทีเกียวกบัการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทย
ทรงดําบ้านเกาะแรต-ดอนยอขนึ โดยมีเรือนไทยทรงดําหลงัดงักล่าว ทําหน้าทีเป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้
ตามวตัถุประสงค์ สืบมาถึงปัจจุบนั เด็กและเยาวชนสามารถใช้ศึกษา  เรียนรู้ได้ เป็นสิงทีคนใน
ชุมชนปัจจุบนัมีความภูมิใจและคาดหวงัว่าจะทําให้คนรุ่นใหม่ได้รู้และเข้าใจเรืองราวของตนเอง
มากขนึ ดงัคํากลา่วทีวา่  
   “บา้นเกาะแรต-ดอนยอ มีเรือนไทยทรงดําหลงันีหลงัเดียว ทีได้แสดงลกัษณะ
การอยู่อาศยัและเรืองราววิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนัธุ์ให้ลูกหลานได้ศึกษา เรียนรู้ แม้ไม่ได้สร้างด้วย
วสัดุพื บ้านเหมือนจริง แต่สามารถสือให้เห็นคุณค่าด้านต่างๆ  ของการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตได้” 

(นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)  
  2.1.2.2 ปรับโองการบอกทางผีไปเมืองฟ้าเมืองแถนให้มีเอกภาพ พิธีกรรมบอก
ทางผีไปเมืองแถน เป็นพิธีกรรมสําคญัประการหนึงในวิถีชีวิตชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  ทีปู่ ย่า
ตายายพ่อแม่ได้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด เมือใครเสียชีวิตลง  หลังจากประกอบพิธีเผาเสร็จแล้ว
จะต้องประกอบพิธีส่งผีกลับสู่เมืองสวรรค์ โดยการบอกเส้นทางผีหรือวิญญาณผู้ตายให้เดินทาง
กลบัไปขึนสวรรค์ทีภูเขาแห่งหนึงในเมืองแถงในประเทศเวียดนาม ผีหรือวิญญาณผู้ตายจะต้อง
เดินทางไปตามเส้นทาง ที “เขย” หรือผู้ประกอบพิธีบอกทางให้เดิน เริมจากชุมชนบ้านเกาะแรตผ่าน
สถานทีอะไรบ้าง ข้ามห้วย ข้ามคลองทีไหนบ้าง เขยจะบอกไปจนถึงภูเขาทีจะเดินทางขึนสวรรค์ ซึง
ปู่ ยา่ตายายและพอ่แมไ่ด้ถือปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาอยา่งเคร่งครัด แตปั่จจบุนัชมุชนชาวไทยทรงดําบ้าน
เกาะแรต รวมทงัหมู่บ้านอืนในจังหวดันครปฐม มีเขยผู้ประกอบพิธีกรรมดงักล่าวทงัตระกูลผู้ ท้าว 

และตระกลูผู้ น้อยจํานวนน้อยลง ขาดผู้ สืบสาน ขาดตําราศกึษาเรียนรู้ คําบอกทางทีเขยแตล่ะคนใช้
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อยู่มีความแตกต่างกัน  ทังทีควรจะเหมือนกันเพราะใช้เส้นทางเดียวกันสมัยทีอพยพมา  เขยที
ประกอบพิธีไมเ่คยได้แลกเปลียนความรู้ซึงกนัและกนั ตา่งคนตา่งถือว่าได้กระทําอย่างถกูต้องตาม
แบบแผนทีได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้ว  สถานการณ์ดงักล่าวนี ทําให้คนในชุมชน
กลุ่มหนึง ประกอบไปด้วยผู้ นําอาวุโสของชุมชน ผู้ นําทางศาสนา ผู้ เป็นเขยประกอบพิธีบอกทางผี 
และผู้สนใจอืนได้ปรึกษาหารือ ประเมินสถานการณ์ปัญหาพิธีบอกทางผีไปเมืองฟ้าเมืองแถนแล้ว 
เห็นว่าสมควรปรับปรุง  พัฒนาให้เกิดเอกภาพในคําบอกทาง  และสมควรจัดระบบให้สามารถ
ถ่ายทอด เรียนรู้ สืบต่อได้สะดวก จึงได้จดัเวทีประชุมดําเนินการปรับปรุงคําบอกทางผีขึน (วดัศรี
ประชาวฒันาราม ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม วนัจนัทร์ที 29 ตลุาคม 2555 เวลา 10.00 น. มีผู้
ร่วมประชมุ 19 คน) โดยเชิญเขยในพืนทีจงัหวดันครปฐม มาแสดงคําบอกทางร่วมกนัและร่วมกนั
พิจารณาคําบอกทางให้มีความสอดคล้องหรือตรงกัน และเชิญผู้ ทีเกียวข้อง เช่น แม่มด หมอเสน
มาร่วมเวที ร่วมพิจารณาค้นหาความเหมือนและความต่างในคําบอกทางผีทีแต่ละท่านใช้อยู่ 
รวมทงัเรียนเชิญผู้ ทีได้เดินทางสํารวจเส้นทางในพืนทีจริงทีปรากฏในคําบอกทางผีมาแล้ว  มาให้
ความรู้ทีเกิด ขนึเป็นอยู่บนเส้นทางนนัๆ แก่ทีประชมุ จากนนัทีประชมุคดัเลือกคําบอกทางผีขนึมา
สํานวนหนึงใช้เป็นแกนหลกัในการปรับปรุง แล้วให้ทีประชุมร่วมกับปรับแก้ให้ตรงกัน แล้วบนัทึก
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกจ่ายให้เขยแต่ละท่านนําไปใช้ในการประกอบพิธีกรรม  และผู้ ที
เกียวข้องทีเข้าร่วมปะชมุได้บนัทกึไว้เป็นตําราใช้อ้างอิง ศกึษา ถ่ายทอด หรือเรียนรู้สืบตอ่ไป   

 ผลการปรับตวั ผู้ ดําเนินการประชมุกลา่วด้วยความภมูิใจวา่ นีเป็นครังแรกที
มีกิจ กรรมสะสางหรือสงัคายนาเรืองนีเกิดขึนในชุมชน และชุมชนจะได้ผลประโยชน์โดยตรงหลาย
ด้าน เช่น ทําให้เกิดเอกภาพในการประกอบพิธีบอกทาง เป็นการสร้างความเชือมันให้แก่ญาติพี
น้องผู้ ตายว่า เขยไม่บอกให้ผีหลงทาง ไปไม่ถึงจุดทีจะขึนสู่เมืองฟ้าเมืองแถน แล้วต้องกลับมาหา
ลกูหลานอีก ทําให้ญาติ ลูกหลานของผู้ตายมีความสบายใจ นอกจากนี ชุมชนเชือว่าต่อไปนีจะมีคน
สนใจเรียนรู้ทีจะเป็นเขยประกอบพิธีบอกทางมากขึน จะได้ไม่ขาดแคลน ไม่ต้องไปเชิญเขยมาจาก
จงัหวดัไกลๆ ต้องสินเปลืองคา่ใช้จ่าย ส่วนคนทีเป็นเขยจะมีความมนัใจมากขนึว่าตอ่ไปนีตนเองจะ
ไมทํ่าสิงทีผิดพลาด หรือจะทําได้เหมือนกบัทีเขยคนอืน และเป็นสิงทีถกูต้องเป็นไปตามภูมิปัญญา
ทีสืบตอ่มาจากบรรพชน    

 อย่างไรก็ตาม พิธีบอกทางผีทีเกิดขึนในปัจจุบนั เป็นเพียงส่วนหนึงของพิธี
ทีว่าด้วยเรืองราวเกียวกับการตาย และทีสําคญัเมือผู้อาวโุสตายลง จะมีการประกอบพิธีทงัแบบชาว
พทุธทวัไป และแบบชาวไทยทรงดําด้วย ส่วนของความพยายามฟืนฟูและพฒันาพิธีบอกทางผี จึง
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เป็นความพยายามในการเสริมพลงัทนุวฒันธรรมเดมิให้สามารถคงอยูคู่ช่มุชนสืบไป ไม่เช่นนนั ชาว
ไทยทรงดําทีเสียชีวิตลงวนัหนงึในอนาคต อาจจะประกอบพิธีกรรมฝ่ายพทุธศาสนาอยา่งเดียว 

 2.1.3 ด้านการแต่งกาย เสือผ้า และการประดับตกแต่ง 
 เหตกุารณ์เกียวกับวฒันธรรมการแตง่กายเสือผ้าและการประดบัตกแตง่

ของชุมชนบ้านเกาะแรต หลงัการตงัถินฐานแล้วปู่ ย่าตายายนําทุนเดิมในเรืองนีมารับใช้ชีวิต ปลูก
ฝ้าย ปันฝ้าย ทอผ้า ตดัเย็บเสือผ้า ทําเครืองประดบัตกแตง่เพือใช้สอยในครอบครัวและชมุชน สมยั
พอ่แม ่เสือผ้า เครืองแตง่กาย เครืองประดบัตกแตง่จากวฒันธรรมอืนเริมเข้ามาในชมุชน คนในชมุชน
เริมลดละการทําเสือผ้าใช้เอง สมยัผู้สงูอายแุละสมยัปัจจบุนั การปลกูฝ้าย ปันฝ้าย ทอผ้า ตดัเสือผ้า 

ทําเครืองประดบัตกแตง่เริมหายไป มีเสือผ้า เครืองแตง่กายเครืองประดบัตกแต่งจากสงัคมอืนเข้า
มาให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทงัแบบไทยทรงดําและแบบสากล คนในชมุชนเลิกละการทอผ้า 

และมีการสง่เสริมกลุม่ทอผ้าเกิดขนึในชมุชนด้วย     
 สถานการณ์เกียวกบัการแตง่กายเสือผ้าและการประดบัตกแตง่ของชมุชน

ได้เกิดขนึควบคูม่ากบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ดงัคําบอกเลา่ของผู้สงูอายทีุวา่  
  “สมยัปู่ ย่าตายายสามารถพึงตนเองในเรืองนีได้อย่างพอเพียง การแต่งกาย

เนน้คณุค่าทีเป็นความสวยงาม ความดีงาม ความเหมาะสมตามค่านิยมวฒันธรรมพืนบ้าน คนขยนั
ปลูกฝ้าย ปันดา้ย ทอผ้า ตดัเย็บเสือผ้า ทําเครืองประดบัตกแต่งได้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี เป็น
หญิงทีมีคณุสมบติัการเป็นแม่บา้นแม่เรือน ส่วนการสวมใส่แต่งกายเน้นคณุค่าความสวยงามเรียบง่าย
ตามแบบแผนของกลุ่มชาติพนัธ์ุ  มาถึงสมัยพ่อแม่ คนในชุมชนนิยมแต่งกายด้วยเสือผ้าอาภรณ์
สมัยใหม่มากขึน โดยซือหามาจากคนในสงัคมอืนทีเข้ามาค้าขาย ทําให้เกิดเหตุผลว่าการซือหาสิง
เหล่านีมาใช้สะดวก สบายกว่าการทําเอง การพึงตนเองด้านนีจึงลดลง สมัยผู้สูงอายุ คนในชุมชนได้
ปรับเปลียนค่านิยมและทัศนคติยอมรับการแต่งกายแบบสมัยใหม่มากขึน ส่วนการแต่งกายแบบ
พืนบ้านมีไว้ใช้ในงานหรือโอกาสทีเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี” (นายหมวย ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 

3 ตลุาคม 2555)  
 สถานการณ์ดงักลา่วนี ทําให้ผู้อาวโุสในชมุชน และผู้ นําในชมุชนเริมตระหนกั

ดีวา่ อตัลกัษณ์ด้านการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบัตก แตง่แบบไทยทรงดําของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
มีแนวโน้มทีจะสญูเสียไป บางคนถึงกบักลา่ววา่ 
   “นีถ้าไม่เขียนป้ายปิดไว้ข้างถนนว่า “บ้านไทยทรงดํา” คนทีผ่านมาจะไม่รู้
เลย เพราะคนในชุมชนทีนี ทีพบเห็นโดยทวัไปแต่งกายเหมือนกับชุมชนคนไทยอืนๆ” (พระมหา
มนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 
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 ด้วยเหตนีุ คนในชมุชนกลุม่หนงึมีกํานนัแดง เพชรรุณ (ปัจจบุนัได้ถึงแก่กรรม
แล้ว) เป็นผู้ นํา ได้ปรารภสถานการณ์การแต่งกายดงักล่าวให้คนในชุมชนได้ช่วยกันคิด และนําไปสู่
การปรับตวัเพือสร้างสมดุลด้านเสือผ้า การแต่งกาย และการประดบัตกแต่งให้เกิดขึนในแต่ละ
ลกัษณะได้บ้าง ดงัคําบอกเลา่ของกรรมการมลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ดงันี  

  2.1.3.1 รณรงค์ให้คนในชมุชนสวมใส่เสือผ้าและการแตง่กายตามแบบแผน 
การแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์ ในงานประเพณี พิธีกรรมและงานสําคญัของชมุชน และถ้าเป็นไป
ได้สมควรฟืนฟูให้มีการแต่งกายตามแบบอย่างของกลุ่มชาติพันธ์ุในโอกาสต่างๆ  ให้มากขึน ซึง
ความพยายามดงักล่าวนบัว่าเป็นความสําเร็จอย่างงดงาม เพราะได้รับการตอบสนองอย่างดีจาก
ผู้สงูอาย ุเนืองจากผู้สงูอายเุป็นกลุม่ทีเน้นให้ความสําคญัในเรืองนีมาตลอดเวลา ประกอบกบัระยะ
ตอ่มาหนว่ยงานราชการ เชน่ กระทรวงวฒันธรรม กระทรวงศกึษาธิการ ได้ให้ความสําคญักบัเรืองนี
มากขนึ ทงัเพือการร่วมอนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้าการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ให้มีความยงัยืน และเพือการส่งเสริมการท่องเทียว ทําให้กระแสการรณรงค์มีส่วนเป็นพลงัให้
คนในชมุชนเห็นคณุคา่และความสําคญัแล้วร่วมกนัสืบสาน สืบมาจนกระทงัปัจจบุนัจึงดเูหมือนว่า 

คนหนุม่สาวรู้จกัเสือผ้าการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ตามแบบแผนกลุม่ชาตพินัธุ์มากขนึ   
 2.1.3.2 ส่งเสริมการสร้างกลุ่มทอผ้าพืนบ้านไทยทรงดําบ้านเกาะแรต โดย

กลุ่มเจ้า หน้าทีพฒันาชมุชน สตรีแม่บ้าน ผู้ อาวุโส ผู้ นําชุมชน และผู้ นําท้องถินได้ร่วมกนัสรุปสถาน 
การณ์เกียวกับเสือผ้าการแต่งกายและการประดบัตกแต่งแล้ว พบว่า เป็นไปในทํานองเดียวกับที
กล่าวมาข้างต้น รวมทังภูมิปัญญาการทอผ้า คนทอผ้าเป็น เหลืออยู่น้อยแล้ว มีแม่บ้านบางคน
เท่านนัทียงัคงสืบสานการทอผ้าอยู่ในครอบครัว ทอผ้าเป็นผืนสําหรับใช้ตดัเสือหรือตดัชุด ผ้าทอ
ขายดี เป็นทีต้องการของคนทัวไป  คณะ ผู้ ริเริมโครงการ จึงได้ร่วมกันปรึกษาหารือกําหนดแนว
ทางการฟืนฟวูฒันธรรมการทอผ้าพืนบ้านไทยทรงดําบ้านเกาะแรตขนึ โดยแรกเริมได้กําหนดให้สตรี
แม่บ้านทีมีความพร้อมรวมขึนเป็นกลุ่ม มีเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนส่งเสริมการฝึกอบรมและอํานวย
ความสะดวก และจดัตงัขึนเป็นศูนย์ทอผ้า มีสมาชิกประมาณ 20 คน มี ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน
เป็นประธาน ทุกคนมาทอผ้าอยู่ทีศูนย์ เป้าหมายต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ทีเป็นเสือผ้าทีแสดงอัต
ลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธุ์ออกมาเผยแพร่และจําหน่ายในชุมชนและในโอกาสตา่งๆ ในนามของกลุ่มสตรี
แมบ้่าน ผลกําไรทีเกิดขนึจะได้แบง่สรรปันส่วนไปตามข้อตกลงทีกําหนดไว้ ระยะเริมแรก ส่งเสริมการ
ทอผ้าแบบง่ายๆ ใช้ด้ายสําเร็จรูปจากโรงงาน ทอผ้าเพือนําไปตดัเย็บเป็นเสือผ้าชนิดต่างๆ ต่อไป 

ตอ่มาจงึมีความพยายามนํารูปแบบการทอผ้าทีซบัซ้อนมาใช้มากขนึ เริมได้ผลผลิตทีชดัเจนมากขนึ 
แตเ่ริมมีปัญหาเรืองความไมส่ะดวกของสมาชิก ทีต้องละทิงการงานทีบ้านมานงัทอผ้าอยู่ทีศนูย์ จึง
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มีการอนุโลมให้นําด้ายและเครืองมือไปทอทีบ้านได้  อย่างไรก็ตาม พฒันาการทีเกิด ขนึ ไม่ได้แสดง
ความก้าวหน้ามากนกั ด้วยภารกิจการงานของสมาชิกกําหนดแน่นอนไม่ได้ ประกอบกบัการทอผ้าที
เกิดขึนไม่สามารถสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองให้เป็นทีพอใจของสมาชิกมากนัก ทําให้สมาชิกค่อยๆ 
หายไป เหลือแต่ผู้สนใจและมีความพร้อมไม่กีรายได้ดําเนินงานสืบต่อมา  แต่ทําในนามของครอบ 

ครัวหรือส่วนของครัวเรือน ไม่ได้ทําในนามของกลุ่ม สามารถสร้างผลผลิตทีเป็นผ้าทอทีแสดงอัต
ลกัษณ์ของชาวไทยทรงดําไว้บนผืนผ้า และดําเนินการเป็นธุรกิจสว่นตวัสืบมา   

 แม้ว่า ผลจากการดําเนินงานโครงการทอผ้าจะไม่ประสบความสําเร็จในนาม
ของกลุ่ม แต่ก็สามารถทําให้ผู้สนใจได้สืบสานเรืองนีตอ่ไป ทําให้ชมุชนยงัคงมีการฟืนฟูทนุวฒันธรรม
การทอผ้าขนึใช้ แม้จะเป็นไปในลกัษณะการนําทนุวฒันธรรมไปสร้างมลูคา่โดยตรง แตก็่สามารถส่งผล
ให้เกิดคณุคา่ทีเกียวกบัชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี ของกลุ่มชาติพนัธุ์ได้เมือผู้ ซือนํามาสวมใส่ เป็นการ
ฟืนฟูทุนวฒันธรรมพืนบ้านขึนมาสร้างคณุค่าและมูลค่าให้เกิดขนึ เป็นการปรับตวัเพือสร้างสมดลุใน
การดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมเสือผ้าการแต่งกายและการประดบัตกแต่งให้ยังคงอยู่คู่กับชุมชนสืบ
มาถึงปัจจบุนั 

2.1.4 ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 
 เหตกุารณ์เกียวกบัวฒันธรรมการดแูลรักษาสขุภาพ  เริมจากการพึงตนเอง

ตามกําลงัภมูิปัญญาพืนบ้านสมยัตงัถินฐานใหม่ แล้วเหตกุารณ์ได้เปลียนแปลงไปในสมยัพ่อแม่ที
มีการรักษาพยาบาลสมยัใหม่เข้าสู่ชมุชน ทงัยาแผนปัจจุบนัและวิธีการรักษาพยาบาล จากนนัจึง
ได้พฒันาการมาจนกระทงัปัจจบุนั ดงัทีผู้อาวโุสสมยัปัจจบุนั ได้เลา่เรืองราวบางตอนไว้วา่ 

 “สมยัปู่ ย่าตายายได้ใช้วฒันธรรมพืนบ้านทีบุคคล ครอบครัว และชุมชนสืบ
สานมาแต่เดิม ดูแลรักษาสขุภาพ มีหมอยาสมุนไพร หมอพิธีกรรม หมอขวญั หมอคาถาอาคม หมอ
เสน แม่มด ทํา หน้าทีดูแลเรืองนีด้วยร่วมกนั สมยัพ่อแม่เริมมีบริการการแพทย์สมยัใหม่เกิดขึนใน
ชมุชนเมือง และขยายสถานบริการสขุศาลามาสู่อําเภอ ทําให้คนในชุมชนเริมรู้จกัใช้บริการบ้างแล้ว 

ขณะ เดียวกันค่า นิยมในการรักษาพยาบาลแบบพืนบ้านเริมลดลง  สมยัผู้อาวุโส สุขศาลาเดิมได้
พฒันามาเป็นโรงพยาบาลประจําอําเภอ มีการจัดตงัสถานีอนามยัขึนในพืนทีต่างๆ สืบมาจนกระทงั
ปัจจุบัน” (อาจารย์เชาวลิต อารยุติธรรม และและอาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วันที 25 
มีนาคม 2556)  

 สถานการณ์เกียวกับการดูแลรักษาสขุภาพของชมุชนได้ปรับตวัเปลียน 
แปลงควบคูก่นัมากบัเหตกุารณ์ทางการแพทย์ทีเกิดขนึในชมุชน ดงัเรืองราวทีผู้อาวโุสสมยัปัจจบุนั
ได้เลา่ไว้วา่ 
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 “สมัยปู่ ย่าตายาย การดูแลรักษาสุขภาพเน้นคุณค่าการเรียนรู้ เข้าใจ และ
เข้าถึงความรู้ทีสามารถพึงตนเองทางสขุภาพได้ ทงัระดบัครอบครัว เครือญาติ และชุมชน บนฐานความ
เชือในระบบผีบรรพบุรุษและสิงศักดิสิทธิ หากจําเป็นต้องพึงพาคนอืนๆ นอกชุมชนก็ยังคงให้
ความสําคญักบัคณุค่าเดิม สมยัพ่อแม่ การดูแลรักษาสขุภาพมีทางเลือกจากวฒันธรรมอืนทีดูเหมือน 
ว่ามีคุณค่าทีเป็นพลังมากกว่าเข้าสู่ชุมชน ทําให้ทุนวัฒนธรรมของชุมชนในเรืองนีถูกท้าทาย สมัย
ผู้สูงอาย ุคุณค่าการดูแลรักษาสุขภาพแบบพืนบ้าน เช่น คุณค่าจากความเชือ โชคชะตา คําพยากรณ์ 

การทําบุญ ทําทาน การปฏิบัติต่อผีเรือนอย่างถูกต้อง เริมมีคําอธิบายว่าไม่เกียวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ สมัยคนปัจจุบัน การดูแลรักษาสุขภาพด้วยการแพทย์และการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ มี
ความก้าวหนา้เพิมขึน เข้ามาในชุมชนมากขึนด้วย ทนุทางวฒันธรรมเดิมจึงลดคณุค่าและความสําคญั
ลง เหลือพืนทีใช้ประโยชน์ภายในครอบครัว หรือจะใช้ประโยชน์เมือการรักษาด้วยการแพทย์แผน
ปัจจุบนัไม่ได้ผลเป็นทีพอใจ จึงจะกลบัมาใช้แบบพืนบ้าน เช่น การจดัพิธีเสนเรือน เสนตวั การปาดตง
ตามความดิม (อาจารย์เชาวลิต อารยุติธรรม และอาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์: วันที 25 
มีนาคม 2556)  
   สถานการณ์การดูแลรักษาสุขภาพทีเกิดขึนในชุมชน ดูเหมือนจะไม่เป็น
ปัญหาทีต้องการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องคนในชมุชนมากนกั เพราะคนส่วนใหญ่
ในชุมชนยอมรับวฒัน ธรรมการดแูลรักษาสุขภาพแบบสมยัใหม่ทุกด้าน จึงไม่มีความเคลือนไหว
ใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะการรวมกลุ่มเพือการปรับตัว มีแต่ความเคลือนไหวในระดับ
บคุคลหรือกลุม่บคุคลทีได้รับการกระตุ้นจากกระแสการอนรัุกษ์และพฒันาการแพทย์แผนไทย หรือ
การแพทย์แผนโบราณทีเกิดขนึในสงัคมทวัไป ทําให้คนบางคนตระหนกัในคณุคา่และความสําคญั
ของยาสมนุไพรและวิธีการดแูลรักษาพยาบาลแบบพืนบ้าน ต้องการให้มีการอนรัุกษ์และฟืนฟูภูมิ
ปัญญาเหลา่นี ขนึ โดยมีการเคลือนไหวปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ลกัษณะตา่งๆ ขนึบ้าง 

ดงัคําบอกเล่าของนางประเทือง เพชรยวน ผู้สนใจสมนุไพร ยายชอบ ทรพบั และกลุ่มผู้ นําชมุชน ทีได้
เลา่การปรับตวัของชมุชนในเรืองนีวา่เกิดขนึในลกัษณะตา่งๆ ดงันี  
   2.1.4.1 การปรับตวัเรืองยาสมนุไพร ชาวบ้าน (บางคน) สนใจศกึษาเรียนรู้
ด้วยตนเองจากตําราทีเป็นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ประจําครอบครัว เมือรู้และเข้าใจแล้วจึงนํา
ยาบางขนานมาทดลองทําเป็นยาสมนุไพรขนึใช้เอง ทําเป็นแคปซูลบ้าง  ยาผงบ้าง ยาต้มหรือยานํา
บ้าง เมือได้ผลจงึแบง่ ปันให้ญาตพีิน้องและเพือนบ้านได้ใช้บ้าง ผลการปรับตวั ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

   “ทกุวนันีไม่ค่อยไดซื้อยาโรงพยาบาลมากิน ปวดหวัตวัร้อนไม่ค่อยเป็น เมือ
มีอาการจะใช้ยาสมุนไพรทีทําเองกิน มนัหายเหมือนกนั แต่ออกฤทธิช้ากว่ายาโรงพยาบาล ยาทีทํา
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กินมีอยู่สองขนาน “มะรุมแคปซูล” กบั “สะเดาแคปซูล” ทําผงแล้วใส่แคปซูล เก็บไว้กิน แบ่งปันคน
อืนทีตอ้งการ” (นางประเทือง เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557) 
  2.1.4.2 การปรับตวัด้านการบีบนวด คลายเส้น  
  “ชาวบ้านบางคนได้เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกียวกบัการบีบนวด บางคน
ทีมีพืนฐานอยู่บา้งแลว้สนใจจึงไดไ้ปเรียนรู้เพิมเติมในโครงการฝึก อบรมต่างๆ ทีการแพทย์และการ
สาธารณสุขส่งเสริมให้ผู้สนใจ เช่น อสม.ในหมู่บ้านได้ไปเรียนรู้ บางคนเคยไปเรียนรู้การบีบนวด
แบบพืนบา้นกบัหมอพืนบ้านมาก่อนแล้ว และได้ไปอบรมเพิมเติมอีก ทําให้การบีบนวดมีการรับรองที
น่าเชือถือเพิมขึน คนทีเข้าร่วมฝึกอบรม บางคนเข้าร่วมดว้ยความสนใจ บางคนคาดหวงัว่า การบีบ
นวดจะสามารถสร้างราย ได้เสริมได้ ทําให้ปัจจุบนัคนในชุมชนได้กลบัมาสืบสานวิชาการบีบนวด
อีกครัง เป็นอาชีพเสริมบ้าง ไว้บีบนวดญาติพีน้องตามความจําเป็นบ้าง อตัราค่าบีบนวดคิดเป็นราย
ชวัโมงๆ ละ 100–150 บาท รับบีบนวดอยู่ทีบ้าน และบริการไปตามบ้านด้วย เป็นการปรับตวัให้ภูมิ
ปัญญาด้านการบีบนวดยงัคงดํารงอยู่ในชุมชนได้” (นางประเทือง เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 

ตลุาคม 2557)     
  2.1.4.3 การปรับตวัด้านหมอพิธีกรรม เช่น หมอเสน หมอมด หมอขวญั แม้คา่ 
นิยมการดแูลรักษาสขุภาพในลกัษณะการจดัพิธีกรรมเหล่านีจะลดลง แตก็่ยงัมีความต้องการเกิด
ขนึอยูเ่รือยๆ  
  “หมอประกอบพิธีทีมีอยู่ยงัคงได้รับงานการประกอบพิธีกรรมอยู่บ้าง แต่
พืนทีการให้บริการมกัจะครอบคลมุพืนทีชุมชนอืนด้วย ทงันีเนืองจากจํานวนหมอในพืนทีหมู่บ้าน
อืนลดลง หมอทีมีอยู่ในบา้นเกาะแรตจึงได้รับการเชิญให้ไปประกอบพิธีกรรมในชุมชนอืนด้วย  และ
ได้ปรับปรุงรูปแบบของพิธีกรรมให้สอดคล้องกบัข้อจํากดัและความต้องการของเจ้าภาพ เช่น ย่น
ระยะเวลาและขนัตอนพิธีกรรมใหส้นัลง ปรับปรุงเครืองเซ่นบูชาในพิธีโดยใช้สิงของอืน ทดแทน เช่น 

แกงหรือกบัข้าว เมือไม่มีแบบเดิม ก็ใช้สิงทีปรุงแต่งได้ในปัจจุบนั ทําให้เกิดความสะดวกในการเตรียม 
การของเจ้าภาพ แต่เจ้าภาพต้องมีค่าใช้จ่ายทีเป็นเงินทองมากขึน  เช่น ค่าครูหมอโดยพิธีกรรมยงั 
คงเท่าเดิม แต่โดยปฏิบติัการจริง เจ้าภาพต้องดูแลค่าเดินทางและค่าตอบแทนทีเป็นของขวญัแก่
หมอเป็นพิเศษ ตามกําลงัศรัทธา การปรับตวัในเชิงพืนที ขนัตอน เครืองเซ่นไหว้และค่าใช้จ่ายใน
ลกัษณะดงักล่าว จึงยงัคงทําให้การดูแลรักษาสขุภาพด้วยวิธีการใช้หมอพิธีกรรมยงัคงดํารงอยู่ได้
ในปัจจุบนั” (ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 
  2.1.4.4 การปรับตวัด้านการสร้างความรู้ ในวงสนทนากลุ่มผู้ นําชมุชนได้เล่า
ถึงการปรับ ตวัเพือสร้างความรู้เกียวกบัเรืองนีโดยสรุปได้วา่ 
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 “คนในชุมชนโดยทวัไปได้เรียนรู้ความรู้เกียวกับการดูแลรักษาสุขภาพจาก
ช่องทางหลายช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทศัน์ สือสิงพิมพ์ สือการฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ของ
เจ้าหน้าทีอาสาสมคัรสาธารณสุขขันมูลฐานในชุมชน (อสม.) ทําให้คนในชุมชนมีความรู้หรือได้
ความรู้เพือการปรับตัวดูแลรักษาสุขภาพได้ตามความสนใจ ทังแบบแผนพืนบ้านและแบบแผน
สมยัใหม่ ทําให้คนในชุมชนปรับตวัดูรักษาสขุภาพได้ในทิศทางทีปลอดภยัจากโรคภยัไข้เจ็บได้มาก
ขึน เช่น การกําจัดแหล่งเพาะพนัธุ์ยุงลาย ซึงอสม. ช่วยกนัรณรงค์เป็นระยะๆ ทําให้สามารถลดการ
เกิดโรคไข้มาลาเรียลงได้ การรณรงค์การออกกําลงักาย โดยการจดัตงักลุ่มออกกําลงักายเต้นแอโร
บิก การส่งเสริมการใหค้วามรู้เรืองการบริโภคอาหารทีปลอดสารพิษ เหล่านีมีส่วนสําคญัทีทําให้คน
ชุมชนได้กลบัมาใช้ภูมิปัญญาพืนบ้านเดิมในการปลูกพืชผกัปลอดสารไว้กินในครัวเรือน เป็นต้น”  

(บทสนทนากลุ่มผูนํ้าชมุชนทีบา้นผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน: วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 
  การปรับตวัด้านความรู้ดงักล่าวนี ทําให้ความรู้พืนบ้านหลายอย่างได้รับการ
ฟืนฟขูนึมาใช้ดแูลรักษาสขุภาพคนในชมุชนปัจจบุนั 
  2.1.4.5 การปรับตวัด้านทกัษะคา่นิยมทศันคติและความเชือเพือสร้างสมดลุ
ในการดํารงอยู่ของการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ  เป็นสิงทีคนในชุมชนได้ปรับตัวเพือให้ทุนทาง
วฒันธรรมทีเกียวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุยังคงดํารงอยู่ต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง โดย
ครอบครัวทีมีผู้สงู อายนํุาเอาความรู้เรืองการดแูลรักษาผู้สงูอายสุมยัใหม่ เช่น ภาวะโภชนาการ การ
ป้องกนัรักษาความดนัโลหิต การดแูลเรืองความสะอาด การพกัผ่อนหลบันอน และการทําให้จิตใจเบิก
บาน ตามแบบแผนการดแูลรักษาสขุภาพสมยัใหม่ มาใช้ควบคูไ่ปกบัทกัษะคา่นิยมทศันคติและความ
เชือแบบพืนบ้าน ซงึปัจจบุนัยงัคงมีความเข้มแข็งและเคร่งครัดสืบตอ่มาจากโบราณ ทําให้ผู้สงูอายมีุ
คณุภาพชีวิตดี ทงักายและจิตใจ และยงัคงเป็นทีเคารพรักของลกูหลานสืบไป และยงัไม่มีปรากฏ
วา่ผู้สงูอายถุกูทอดทงิให้ต้องดแูลตนเองตามลําพงั แม้ผู้ไมมี่ลกู แตมี่หลานคอยดแูลเหมือนลกู ด้วย
ความเชือเกียวกับบรรพบุรุษทีสืบต่อมายังคงมีพลังสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรมเรืองความกตญั ู
กตเวทีให้ผู้สงูอายดํุารงอยู่อย่างเป็นสขุได้ เมือมีทกัษะ คา่นิยม ทศันคติ และความเชือสมยัใหม่เข้า
มา เป็นต้นว่า หลกัความกตญั ูกตเวทีในพุทธศาสนา และทกัษะเกียวกับโภชนาการสมยัใหม่ใน
ผู้สงูอาย ุสิงเหลา่นีเสริมพลงัเดมิให้ดํารงอยูอ่ยา่งมนัคงยิงขนึ ดงัคํากลา่วทีวา่  
   “ไทยโซ่งบ้านเกาะแรตและบ้านอืนๆ จะไม่ทอดทิงผู้สูงอายุให้เดียวดาย จะมี
ลูก หลานในวงศ์ตระกูลดูแลอย่างดี ตามความเชือของพวกเรา” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรี
ประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 

 โดยสรุป การปรับตวัเพือสร้างสมดลุด้านการดแูลรักษาสุขภาพของคนใน
ชมุชนบ้านเกาะแรต โดยทวัไปไม่เกิดขนึเป็นกลุ่มเพือการอนรัุกษ์ พฒันา และฟืนฟู แตเ่กิดขนึเป็นราย
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ครอบครัวและหรือรายบุคคล โดยมีการปรับตวัในลักษณะการสร้างความรู้  การสร้างทักษะ การนํา
คา่นิยม ทศันคติ ความเชือ และการคิดสร้างสรรค์ใหม่มาบรูณาการเพือให้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านได้มี
พืนทีดํารงอยู่อย่างสมดลุสืบตอ่ไป เป็นการปรับตวัอีกลกัษณะหนึงทีดเูหมือนมีความยงัยืนและดํารง
อยูไ่ด้อยา่งสมดลุเป็นธรรมชาตริะหวา่งคณุคา่กบัมลูคา่ทีขบัเคลือนชมุชนสูค่วามสขุในปัจจบุนั 

  เหตกุารณ์เกียวกับวฒันธรรมการแตง่กายเสือผ้าและการประดบัตกแตง่
ของชุมชนบ้านเกาะแรต หลงัการตงัถินฐานแล้วปู่ ย่าตายายนําทุนเดิมในเรืองนีมารับใช้ชีวิต ปลูก
ฝ้าย ปันฝ้าย ทอผ้า ตดัเย็บเสือผ้า ทําเครืองประดบัตกแตง่เพือใช้สอยในครอบครัวและชมุชน สมยั
พอ่แม ่เสือผ้า เครืองแตง่กาย เครืองประดบัตกแตง่จากวฒันธรรมอืนเริมเข้ามาในชมุชน คนในชมุชน
เริมลดละการทําเสือผ้าใช้เอง สมยัผู้สงูอายแุละสมยัปัจจบุนั การปลกูฝ้าย ปันฝ้าย ทอผ้า ตดัเสือผ้า 

ทําเครืองประดบัตกแตง่เริมหายไป มีเสือผ้า เครืองแตง่กายเครืองประดบัตกแต่งจากสงัคมอืนเข้า
มาให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ ทงัแบบไทยทรงดําและแบบสากล คนในชมุชนเลิกละการทอผ้า 

และมีการสง่เสริมกลุม่ทอผ้าเกิดขนึในชมุชนด้วย     
  สถานการณ์เกียวกบัการแตง่กายเสือผ้าและการประดบัตกแตง่ของชมุชน

ได้เกิดขนึควบคูม่ากบัเหตกุารณ์ตา่งๆ ดงัคําบอกเลา่ของผู้สงูอายทีุวา่  
 2.1.5 ด้านศาสนาและความเชือ 

 เหตกุารณ์เกียวกบัศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมตา่งๆ หลงัจาก
ปู่ ย่าตายายได้ตดัสินใจตงัถินฐานทีบ้านเกาะแรต คนในชมุชนได้นําเอาวฒันธรรมทางศาสนาและ
ความเชือทีสืบทอดตอ่มาแตโ่บราณมาใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเพือเป็นพลงัสร้างความสขุแก่
คนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนสืบไป โดยในช่วงนี ชาวไทยทรงดําได้ยอมรับนบัถือพุทธศาสนา
แล้วตงัแต่อาศยัอยู่ในจงัหวัดเพชรบุรี เมือมาถึงทีเกาะแรตสถานการณ์ทางความเชือเดิมได้ผสม 
ผสานกบัพทุธศาสนาได้อย่างลงตวัแล้ว แตแ่รกเริมตงัชมุชน ยงัไม่ได้สร้างวดั วดัเพิมมาสร้างสมยั
พอ่แมแ่ล้ว ดงัเรืองราวทีผู้อาวโุสในปัจจบุนัได้เลา่ไว้ โดยสรุปได้วา่ 

 “หลงัจากสมัยปู่ ย่าตายาย ได้ตงัชุมชนขึนแล้วนําทุนวฒันธรรมความเชือ
เรืองผีบรรพบรุุษมาจดัระบบโครงสร้างขึนเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จดัให้มีพิธีกรรมต่างๆ 

เช่น วนัขึนปีใหม่ วนัสงกรานต์ สร้างกะล่อหองขึนในบ้านเรือน สร้างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจําชุมชน 

สร้างป่าช้าประจําชุมชน คนในชุมชนได้สร้างตูบเจ้าทีนาของตนๆ ต่อมาสมยัพ่อแม่ได้สร้างวดัเกาะ
แรต และศาสนสถานต่างๆ ขึนในวดั สมยัผู้อาวุโส บ้านบางหลงัได้สร้างศาลพระภูมิประจําบ้านขึน
ดว้ย สืบมาจนกระทงัสมยัคนปัจจุบนั” 

จากสมยัปู่ ย่าตายาย ศาสนาและความเชือในชุมชนได้พฒันาการควบคู่มา
กบัพฒันาการด้านอืนๆ ตามสถานการณ์และเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีเกิดขนึ ดงัคําบอกเลา่โดยสรุป ดงันี 
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   “สถานการณ์เกียวกบัศาสนาและความเชือของชุมชน ได้พฒันาควบคู่มากบั
เหตุ การณ์ต่างๆ ทีเกิดขึน สมัยปู่ ย่าตายายเน้นการใช้ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมเป็น
เครืองมือร้อยรัดความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกนัอย่างสามัคคี เข้มแข็ง เป็นหนึงเดียว 

เน้นการนําภูมิปัญญาพืนบ้านมาอบรมสงัสอนลูกหลานให้เป็นคนดี เช่น มีความกตญั ูกตเวที มี
ความซือสัตย์ มีความจงรักภักดี มีความขยันหมันเพียร ผ่านกิจกรรมความเชือ ประเพณี  และ
พิธีกรรม ทีเกิดขึนในครอบครัวและชุมชน และยอมรับพทุธศาสนาเข้ามาในชุมชน สมยัพ่อแม่ ได้
สร้างวดัประจําชมุชนขึนและยงัคงเน้นใช้ศาสนาและความเชือสร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรมจริยธรรม
ศีลธรรมแก่ลูกหลานต่อเนืองด้วยหลกัการพุทธศาสนาและความเชือตรงกัน วดั และโรงเรียนที
เกิดขึนในสมยันีได้แบ่งปันความรับผิดชอบด้านการอบรมบ่มเพาะลูกหลานไปจากครอบครัวบ้าง
แล้ว และมีหลกัการอืนๆ จากโรงเรียนมาอบรมเพิมเติมแก่ลูกหลานด้วย ทําให้ขอบเขตความเชือ
ของลูกหลานมีพืนทีกว้างขวางมากขึน สมยัผู้สูงอายุ ทุนวฒันธรรม ความเชือพืนบ้านมีพืนทีอบรม
ลูกหลานน้อยลง ด้วยการศึกษาทางธรรม (วดั) และการศึกษาในระบบ (โรงเรียน) ได้ครอบคลุม
พืนทีและเวลาการเรียนรู้ของลูกหลานมากขึน วดั และโรงเรียนนําวิธีการและสาระความรู้ทีแตกต่าง
จากความเชือพืนบ้านมาปลูกฝังลูกหลานเพิมขึน เช่น การเรียนนกัธรรม การเรียนบาลี การเรียน
ความรู้ทางโลก และมีการจัดการการเรียนรู้ทีครอบคลุมเวลาในชีวิตลูกหลานเกือบทงัหมด สมยั
ปัจจุบนั ระบบการศึกษาไดทํ้าหนา้ทีจดัการการศึกษาอบรมแก่ลูกหลานเป็นหลกั พทุธศาสนาและ
ความเชือพืนบ้าน มีโอกาสได้เติมเต็มเรืองหลกัการทางศาสนาและความเชือน้อยลง  คนในชุมชน
ปัจจุบันทังพระภิกษุ และผู้อาวุโสจึงเริมกล่าวในทํานองเดียวกันว่า เด็กปัจจุบันมีความรู้เรือง
ศาสนาและความเชือน้อย มีทกัษะ ค่านิยม ทศันคติ ทางศาสนาไม่เด่นชดั ขาดความสามารถและ
ความฉลาดไหวพริบทางศาสนาและความเชือ นําไปสู่การมีปัญหาต่างๆ มากมาย ทงัในชีวิตวยั
เรียนและหลงัจบการศึกษาแลว้ เช่น ไม่ตงัใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ช่วยเหลือครอบครัว ไม่รับผิดชอบ ไม่
รักไม่หวงแหนอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์  ไม่เชือฟังคําสงัสอนของผู้ใหญ่ บางคนไม่รู้จกัแยกแยะ
บาปบญุ คณุโทษ นึกอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของตน เป็นต้น จึงพยายามเรียกร้องให้ครู อาจารย์ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ใส่ใจอบรมคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรมแก่เด็กให้มากขึน ไม่ใช่เรียนเก่งอย่าง
เดียว แต่ต้องเป็นคนดีด้วย” (นายท่วม ศิรินาโพธิ อาจารย์เชาวลิต อารยุติธรรม ยายเหม็ด พรหม
สงเคราะห์ และยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 29 พฤศจิกายน 2555) 

 สถานการณ์ตา่งๆ ดงักลา่วนี นําไปสู่การปรับตวัของระบบและกลไกทีเกียว 
ข้องในลกัษณะทีเกิดขนึเป็นผลมาจากส่วนกลางของระบบ เช่น การปรับหลกัสตูรการศกึษาขนัพืน 
ฐานให้ทีมุง่สอนให้เดก็เป็นคนเก่ง สอนภาษาและวฒันธรรมท้องถิน หรือท้องถินศกึษา ดงัทีเกิดขนึ
ทวัไปในระบบการศึกษา และส่วนทีเป็นผลเกิดจากความเคลือนไหวปรับตวัของชุมชนบ้านเกาะ
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แรตโดยตรง ซึงแม้จะยังไม่มีกลุ่มในเรืองนีชดัเจน แต่มีกิจกรรมเกิดขึนเป็นรูปธรรม ในลกัษณะ
ตา่งๆ ทีชมุชน วดัและโรงเรียนได้ร่วมกนัสร้างสรรค์ขนึ เป็นต้นวา่ 
   2.1.5.1 วดักบัโรงเรียนได้ร่วมกนัจดักิจกรรมอบรมจริยธรรมแก่นกัเรียนขึน
เป็นครังคราว ผ่านงานทีเป็นประเพณี หรือวนัสําคญัทางศาสนา เช่น วนัเข้าพรรษา วนัมาฆบูชา วัน 
วิสาขบูชา โดยการนํานกัเรียนไปเวียนเทียน และทํากิจกรรมอืนๆ นอกจากนนัมีการนิมนต์พระไปสอน
พทุธศาสนาในชนัเรียนบ้างเป็นครังคราว และมีการสอนธรรมศึกษาขนึทีวดับ้าง ตามความสมคัรใจ แต่
ไม่ปรากฏการให้ความรู้เรืองราว คุณค่า และความสําคัญของความเชือเกียวกับผีบรรพบุรุษและ
วฒันธรรมพืนบ้านอนัเนืองด้วยความเชือดงักล่าวในชนัเรียน การปรับตวัทีเกิดขึนจึงเป็นสิงทีเกียวกับ
พทุธศาสนามากกวา่เกียวกบัความเชือเรืองผีบรรพบรุุษ แตค่นในชมุชนก็ยงักลา่วถึงวา่  
   “เป็นเรืองทีดีกว่าการไม่สอนอะไรในทางศาสนาและความเชือเลย  ถ้าเด็ก
เป็นคนดีจะเป็นตามหลกัการไหนก็ได้ เพราะความดีของชุมชนนีเป็นสิงเดียวกนั” (พระมหามนตรี 
ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 
  2.1.5.2 การปรับตวัภายในครอบครัว ลกัษณะทีเกิดขนึเป็นไปตามแบบแผน
พฤติกรรมตามขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรม โดยผู้ เป็นพ่อแม่ปฏิบตัิเป็นตวัอย่างให้
ลกูหลานด ูโดยเฉพาะอยา่งยิงลกูผู้หญิง แมจ่ะคอยปลกูฝังให้เรียนรู้และปฏิบตัิตอ่ผีบรรพบรุุษทีอยู่
บนกะล่อหองบนเรือนให้ถกูต้อง เพราะหญิงจะเป็นผู้ สืบผีบรรพบรุุษของครอบครัว  โดยการทําให้ด ู
เป็นต้นวา่ แสดงความรัก ความเคารพตอ่พอ่แมปู่่ ยา่ตายยาย ทงัทียงัมีชีวิตอยู่และทีตายจากไปแล้ว 
ดงัคํากลา่วทีวา่  
  “ถ้าเราปฏิบติัต่อพ่อแม่เราดี ลูกมนัเห็น มนัก็จะปฏิบติัต่อเราดีด้วย ถ้าเรา
ปฏิบติัไม่ดีลูกก็จะทําตาม” (ยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)    
  อย่างไรก็ตาม การปรับตัวทีเกิดขึนนีอยู่ภายในครอบครัว  ไม่มีกลุ่มให้คํา 
ปรึกษา หรือร่วมแสวงหาแนวทางในการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่แตอ่ย่างใด ผลทีเกิด 
ขนึจงึยงัคงตงัรับการเปลียนแปลงทีจะนําไปสูก่ารสญูเสียสมดลุในการดํารงอยูข่องเรืองนีมากขนึ  

  โดยสรุป การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในศาสนาและความเชือ ยงัไม่มีกลุ่มที
ดําเนินงานอย่างจริงจงั แม้คนในชมุชนส่วนหนึงจะเห็นสถานการณ์ทีนําไปสู่ปัญหาการสญูเสียคณุ 
คา่และความ สําคญัของทนุวฒันธรรมด้านนีชดัเจน แตย่งัไม่มีระบบและกลไกใดๆ  เกิดขนึ ซึงอาจ
เป็นเพราะไม่มีต้นแบบการปรับตวัในเรืองนีจากสงัคม และหรืออาจจะเป็นเพราะเรืองเหล่านีสร้าง
คณุคา่ แตไ่มไ่ด้สร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง จงึทําให้ไมก่ระตุ้นให้เกิดความพยายามในการปรับตวัก็ได้ 

 2.1.6 ด้านภาษาของกลุ่มชาตพิันธ์ุ   
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  เหตุการณ์การปรับตวัด้านภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุหรือภาษาไทยทรงดํา
หรือทีเรียกกันทวัไปว่า “ภาษาลาวโซ่ง” เริมจากตงัชุมชนขึนใหม่หรือสมยัปู่ ย่าตายาย ยงัมีผู้ทรง
ความรู้ด้านการเขียนและอ่านภาษาไทยทรงดําได้หลายคน ส่วนการพูดนนั ทุกคนใช้พูดในชีวิต 

ประจําวนั แตเ่มือถึงสมยัพอ่แม่ ผู้ รู้เกียวกบัภาษาเหลือน้อยลง ขณะทีคนรุ่นใหม่ต้องเรียนรู้ภาษาไทย
เพิมมากขนึ ไม่มีการสอนภาษาไทยดํา เมือมาถึงสมยัผู้อาวโุส ผู้ รู้ภาษาไทยทรงดําระดบัอ่านออก
เขียนได้อย่างแตกฉาน หาได้ยาก ขณะเดียวกนัชาวไทยทรงดํารุ่นใหม่นิยมใช้ภาษาไทยสือสารทงั
ในหมู่คนไทยโซ่งด้วยกันและกับคนกลุ่มอืน เมือถึงสมยัปัจจุบนั ภาษาไทยทรงดําตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต คือ หาผู้ทรงความรู้ได้ยาก ขาดการจดัการเรียนการสอน คนรุ่นใหม่พดูได้ไม่มาก เขียนและ
อ่านไม่ได้ ไม่รู้ไม่เข้าใจคณุค่าวามสําคญั ทําให้ผู้อาวุโสกลุ่มหนึงต้องรวมกลุ่มขึนกันจดักิจกรรม
เพือการปรับตวัในเรืองนีขึน ดงัคําบอกเล่าเกียวกับเรืองราวสถานการณ์ต่างๆ  เกียวกับเรืองนีทีผู้
อาวโุสในปัจจบุนั ได้เลา่ไว้ โดยสรุป ดงันี 

  “ภาษาลาวโซ่ง เป็นวฒันธรรมทีติดตวัปู่ ย่าตายายมาแต่สมยัโบราณ ปู่ ย่า
ตายายทีมาตงัถินฐานบ้านเกาะแรตหลายคนพูดภาษาไทยไม่ได้ หรือพูดได้ไม่ดี คนส่วนใหญ่พูด
ภาษา ไทยทรงดําในชีวิตประจําวนั ต่อเมือมีคนภาษาอืนมาติดต่อจึงมีการพูดจาภาษาไทยปะปน
กันบ้าง ในชุมชนไม่มีระบบการเรียน การสอนภาษา มีแต่ผู้อาวุโสทีสอนแก่ลูกหลานหรือผู้สนใจ
เรียนรู้เพืออ่านออกเขียนได้ ไม่มีหนงัสือหรือตําราสอนภาษาโดยตรง เมือมีโรงเรียนขึนในชุมชนใน
สมยัพ่อแม่ โรงเรียนไม่ได้สอนภาษาไทยทรงดํา จึงไม่มีเหตกุารณ์ใดทีสร้างสรรค์เพือการสืบสาน
ภาษาไทยทรงดําทีเกิดขึนเป็นระบบในชุมชนรวมทงัในพืนทีอืน” (บทสมัภาษณ์อาจารย์สรีุย์ ทอง
คงหาญ และอาจารย์เชาวลิต) 
  นอกจากนีปราชญ์ทงัสองท่าน ยงัได้กล่าวถึงการอนรัุกษ์ ฟืนฟูและพฒันา
ภาษาไทยทรงดํา โดยสรุปได้วา่ 

 “สถานการณ์ทีเกิดขึนจึงเป็นเรืองการสูญเสียคุณค่าและความสําคญัของ
ภาษากลุ่มชาติพนัธุ์ สะสมมากขึน ผ่านยคุสม ัผ่านคนรุ่นต่างๆ จนกระทงัถึงปัจจุบนัทีคนกลุ่มหนึง
ในชุมชน นําโดยนายกสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และคณะกรรมการร่วมกบัภาคีเครือข่ายได้
ประชุมแลกเปลียนความคิดเห็นในเรืองนีแล้ว พบว่า ภาษาไทยทรงดํานบัวนัจะสูญหายไปจากสติ 
ปัญญาของคนไทยทรงดํามากยิงขึน ผู้ทรงความรู้เรืองนีก็ได้จากชุมชนไปตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่มี
ทุนด้านภาษาไทยทรงดําน้อยมาก ระบบการเขียนไม่ชัดเจน  ไม่มีอกัษรทีแน่นอน เสียงเริมเปลียน 
แปลงไป คําศพัท์สูญหายไป หนงัสือตําราเก่า เรืองเล่า นิทานเหลือน้อยลง วงคําศพัท์ทีเกียวข้อง
กบัชีวิต เครืองมือเครืองใช้ บา้นเรือน เสือผา้ การแต่งกาย อาหารการกินคนรุ่นใหม่เริมฟังไม่เข้าใจ
แล้ว นิยมใช้ศพัท์ภาษาไทยเรียกขานแทน ทงัหมดมีแนวโน้มสูญหายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี 
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สมาคมไทยทรงดําจึงได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบดําเนินการศึกษา อนรุักษ์ และฟืนฟภูาษาไทย
ทรงดําขึน และได้ดําเนินการต่างๆ ขึนอย่างเป็นรูปธรรม” (อาจารย์เชาวลิต อารยุติธรรม และ
อาจารย์สรีุย์ ทองคงหาญ, สมัภาษณ์: วนัที 25 มีนาคม 2556)  

  สถานการณ์ดงักล่าวนีเป็นทีมาของการปรับตวัของชุมชนเพือสร้างสมดุล
ในการดํารงอยูด้่านภาษาไทยทรงดําทีเกิดขนึชมุชนและท้องถิน ตามขนัตอนทีคณะผู้ ดําเนินงานได้
สรุปไว้ ดงันี 

  2.1.6.1 การสร้างความรู้หรือการแสวงหาความรู้มาใช้เพือการปรับตวั  คณะ 
กรรมการดําเนินงาน มีอาจารย์สรีุย์ ทองคงหาญ เป็นประธาน ได้ร่วมกนัประมวลข้อมลูความรู้ตา่งๆ 
เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมของไทยทรงดํา ทงัภมูิปัญญาและระบบเสียง ระบบคํา ระบบไวยากรณ์ 
ระบบการเรียนรู้ อกัษรไทยทรงดํา ทงัทีมีอยู่ในท้องถิน และทีใช้อยู่ในต่างประเทศ โดยขอความร่วม 
มือเครือข่ายทงัในและตา่งประเทศ จนได้ระบบตวัอกัษรไทยดําทีสามารถใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

เป็นระบบทีเรียนรู้ได้ง่ายกว่าระบบอืน  นํามาใช้เขียนภาษาแทนตัวอักษรไทยดําแบบอืนๆ  เพือ
ถ่ายทอดเรืองราววฒันธรรมด้านต่างๆ ออกมาเป็นหนงัสือ อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกนัได้ขอความ
ร่วมมือจากสว่นราชการช่วยสนบัสนนุงบประมาณการจดัพิมพ์เอกสารคูมื่อการสอนภาษาไทยทรงดํา
ทีผลิตออกมาแล้ว และขอความร่วมมือโรงเรียนและสถานศกึษาทีมีนกัเรียนไทยทรงดําเรียนอยู่ เพือ
ขอเข้าไปทดลองสอนวิชาภาษาไทยดําในรายวิชาความรู้ท้องถิน ซึงได้รับความร่วมมืออย่างดี จากนนั
คณะทํางานจึงได้เข้าไปสอนตามชวัโมงเรียนทีโรงเรียนจดัให้ พร้อมกันนนัได้นําความรู้มาปรับปรุง
แบบเรียนเพือให้สามารถใช้ได้ง่ายมากขึน และได้ผลิตแบบเรียนทีเป็นคู่มือการเรียนภาษาไทยดํา
ออกมาใช้ ขณะเดียวกันก็เริมมองหาชาวบ้านทีสนใจเรียนรู้เรืองดงักล่าวได้เข้าไปร่วมเรียนรู้ในชนั
เรียนด้วย เพือจะได้เป็นผู้ สืบทอดและสอนแทนในโอกาสตอ่ไป   

  2.1.6.2 การฝึกทกัษะและสร้างคา่นิยมหรือทศันคติทางภาษาเพือการปรับตวั 

ในกระบวนการสอน ได้จดัให้มีการฝึกทกัษะการพดู การเขียน การอ่าน การออกเสียง โดยหาครูผู้สอน
ทีมีความรู้ความสามารถทางภาษาไทยดํามาสอน  ตามแผนการจัดการเรียนการสอนทีสามารถ
ปฏิบตัิการทางภาษาได้ครบทุกทักษะและให้นกัเรียนได้ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการเขียนภาษา  ทําให้การฝึกทักษะด้านต่างๆ  ดําเนินการไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขนึ นกัเรียนทีมีพืนการพดูภาษาไทยดําอยู่แล้วสามารถเรียนรู้และฝึกทกัษะด้านอืน 

ได้อยา่งรวดเร็ว ทําให้นกัเรียนสามารถอา่นเรืองราวทีเขียนด้วยภาษาไทยทรงดําได้ง่าย ทําให้การเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีคณุภาพ ส่งผลให้นกัเรียนสนใจ ตงัใจเรียนภาษาได้อย่างสนกุ และมีส่วนร่วม
ในการเรียน รวมทงัได้ความรู้ในเรืองวฒันธรรมและภูมิปัญญาตา่งๆ ของกลุ่มชาติพนัธุ์ตนเองด้วย ทํา
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ให้ผู้สนใจบางรายได้ขอร่วมโครง การศึกษาเรียนรู้ร่วมกับเด็ก และได้พฒันาตนเองขึนมาเป็นผู้สอน 
และเป็นคนจดัการการเรียนการสอนขนึในโรงเรียนนนัๆ ทีคณะกรรมการเดินทางไปได้ยาก  

  2.1.6.3 ผลจากการดําเนินงานโครงการ สามารถอนรัุกษ์ ฟืนฟูทนุวฒันธรรม
ภาษ ไทยทรงดําให้สามารถปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูใ่นชมุชนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
ได้คณะ ทํางานหลกั ทีมีความรู้ เป็นอาจารย์แกนนําในการสอน จํานวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์สุรีย์ 
ทองคงหาญ อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม อาจารย์วิเชียร เชือมชิต อาจารย์ศิริวรรณ บรรจง และ
อาจารย์อรุณี บบุผะศริิ ได้ดําเนินการสอนในโรงเรียน จํานวน 16 โรงเรียน ตงัอยู่ในจงัหวดันครปฐม 6 
โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 4 โรงเรียน จังหวัดสุโขทัย 1 โรงเรียน จังหวัดนครสวรรค์ 2 โรงเรียน 
จงัหวดัเลย 2 โรงเรียน และจงัหวดักําแพงเพชร 1 โรงเรียน ได้ครูแกนทีเป็นผูสนใจเข้าเรียนรู้และได้
เป็นครูสอนประจําในจงัหวดัอืนๆ จํานวน 10 คน ในปีการศกึษา 2555-2556 มีนกัเรียนร่วมโครงการ
ทงัหมดจํานวน 471 คน ได้จัดพิมพ์คู่มือการเรียนภาษาไทยดํา  เล่ม 1 และเล่ม 2 ออกเผยแพร่ได้ 

3,000 เลม่ โดยการสนบัสนนุทนุจากสํานกังานสภาวฒันธรรมจงัหวดันครปฐมและองค์กรอืนๆ และ
ได้โปรมแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับภาษาไทยดํา ทีใช้ได้เหมาะสม จํานวน 1 โปรแกรม ส่วนประโยชน์
อืนๆ เช่น ได้เขียนประเพณีป๊าดโต๊ง เป็นภาษาไทยดําออกเผยแพร่เป็นหนงัสืออ่านประกอบ  1 เรือง 
เป็นต้น ซงึผลการดําเนินงานทีเกิดขนึนี ได้แพร่หลายไปในวงกว้างและเป็นทียอมรับของชมุชนทวัไป 
จนกล่าวได้ว่า ปัจจุบนัทุนวฒันธรรมภาษาไทยทรงดํา ได้รับการฟืนฟูขึนอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รอ
การเข้ามาสืบสานสูอ่นาคตของคนรุ่นใหมเ่ทา่นนั 

  2.1.6.4 ปัญหา อุปสรรค คณะทํางานโครงการดังกล่าวได้รายงานผลการ
ดําเนินงานและปัญหาอปุสรรคแก่คณะกรรมการสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทกุครังทีมีการประชุม 

โดยภาพรวมทีประชุมชืนชม พอใจผลการดําเนินงาน แต่ปัญหาทีพบคือ ทุนการดําเนินงาน และ
ความร่วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและชุมชน ยงัไม่เป็นทีน่าพอใจ เช่น ความต่อเนืองในการ
เรียนรู้ภาษาของเด็กทีเมือขึนไปเรียนในชนัทีสูงขนึ ก็มกัจะไม่ได้เรียนภาษาไทยทรงดําต่อ เพราะไม่มี
ห้องเรียน หรือไม่มีตารางเรียนให้ ขณะเดียวกนัการสนบัสนนุเงินทนุ ยงัมีความขาดแคลน คณะทํางาน
ต้องออกคา่ใช้จา่ยในการเดนิทางและการกินอยูเ่อง ทําให้คนทีเข้ามาร่วมงานรู้สึกว่าต้องเสียสละมาก 

จงึจะทําให้งานดําเนินตอ่ ไปได้ นอกจากนี พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กนกัเรียน ส่วนหนึงยงัไม่เห็นคณุคา่
ความสําคญัของวิชานี และยงัเห็นว่าเป็นวิชาทีไม่ได้ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการทางวิชาการเพือ
อนาคตทีดีได้ ด้วยวิชานีไม่ได้นําไปสอบแข่งขันเพือการเรียนต่อ หรือเพือการทํางานแต่อย่างใด  

คณะทํางานจงึยงัคงต้องร่วมกนัหาทางออกทีเหมาะสมตอ่ไป  



 
274 

 ผลการดําเนินงานโดยสรุปทําให้เกิดการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารง
อยู่ของภาษาไทยทรงดําได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถเพิมทุนวฒันธรรมทางภาษาให้คนในชุมชน
ได้นําไปใช้สร้างคณุค่าทีเป็นคุณภาพตามความต้องการด้านต่างๆ ได้มากขึน ชาวบ้านทีเดิมอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ เมือมาร่วมเรียนรู้ ทําให้สามารถอ่านออกเขียนได้และสามารถเป็นครูสอนคนอืนๆ ได้
ด้วย นกัเรียนก็สามารถอา่นออกเขียนได้ด้วย สามารถเขียนเรืองราวของตนเองออกมาเป็นภาษาไทย
ดําได้อยา่งถกูต้อง สามารถสืบค้นจากหนงัสือทีเป็นคูมื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพียงแตว่่า ถ้าการ
ดําเนินงานโครงการได้รับความร่วมมือสนับสนุนทุนการดําเนินจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ชมุชนอย่างเพียงพอแล้ว โครงการนีก็น่าจะเป็นตวัอย่างในการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่
ของทนุวฒันธรรมชาวไทยทรงดําได้อยา่งมีพลงั 
 2.1.7 ด้านกลุ่มและองค์กรชุมชน  
   เหตกุารณ์เกียวกบักลุ่มและองค์กรของชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต เริม
จากกลุ่มผู้ อาวุโสทีเข้ามาตงัถินฐาน ถือเป็นกลุ่มผู้ นําชุมชนกลุ่มแรกทีเป็นไปตามแบบแผนการ
ปกครองชมุชนทีสืบตอ่มาแตโ่บราณ และเป็นองค์กรชมุชนองค์กรเดียวทีปกครองชมุชนในช่วงแรก 
ตอ่มาเมือมีการปกครองจากส่วนกลางเข้ามา ทําให้เกิดกํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน และคนทีอยู่ในตําแหน่ง
อืนๆ เชน่ แพทยืประจําตําบล สารวตัรกํานนั ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน เกิดขนึ ผู้ นํากลุ่มเดิมจึงพ้นตําแหน่ง
ไปโดยปริยาย กลายเป็นทีปรึกษาของชุมชนหรือบางคนทีมีความรู้ด้านภูมิปัญญาพืนบ้าน จะกลาย 
เป็นหมอยากลางบ้าน หมอเสนประกอบพิธีกรรม หมอรักษาโรคภยั ต่อมาเมือมีวดั มีโรงเรียนเกิด 
ขนึ จึงมีเจ้าอาวาส มีครูใหญ่ และมีผู้ นํากลุ่ม  เข้ามาเป็นผู้ นําองค์กรชุมชนเพิมขนึ โดยผู้ นําเหล่านี
ได้เคลือนไหว เปลียนแปลงมาโดยตลอดจนกะทงัปัจจบุนัทีกลายมาเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหมุ่บ้านละ 2 คนเป็นต้น การเคลือน 
ไหว เปลียนแปลงทีเกิดขนึนีเป็นการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ในเรืองนีของชมุชนมา
โดยตลอด ดงัทีผู้ นําองค์กรและผู้ นําชมุชนในปัจจบุนัได้บอกเลา่เรืองราวไว้โดยสรุป ดงันี  
   “สมัยปู่ ย่าตายาย มีผู้อาวุโสกลุ่มหนึงเป็นผู้นํา สมยัพ่อแม่มีระบบการปก 
ครองแบบผู้ใหญ่บ้านและกํานันเกิดขึน บทบาทของผู้อาวุโสลดลง ต่อมามีคณะกรรมการวัด 

คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการหมู่บ้านเพิมขึน และมีคณะกรรมการสภาตําบล มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังมีคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายต่างๆ  ตามทีหน่วยงานภาครัฐ
ดําเนินการจดัตงับา้ง แต่งตงับ้าง สืบมาจนกระทงัถึงสมยัปัจจุบนั ส่วนองค์กรทีเป็นของชาวบ้าน ได้
มีการจดัตงัมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ขึนในสมยักํานนัแดง เพชรรุณ โดยความร่วมมือของผู้นํา
ไทยทรงดําในพืนทีต่างๆ ทงัในชุมชน กรุงเทพมหานคร และพืนทีอืน มีสถานทีทํางานอยู่ทีบ้านเกาะ
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แรต หลงัจากนนัจึงมีการจดัตงัสมาคมไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ขึนเมือประมาณปี 2548 มีสถานที
ทํางานอยู่ทีบา้นไผ่หูช้าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม”     
   การเกิดองค์กรชมุชนดงักลา่วขนึ แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปรับ 
ตวัของชุมชนทีจะสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนทงัด้านสงัคมและวฒันธรรมบนรากฐานของวฒัน  
ธรรมพืนบ้าน หรือเป็นความพยายามฟืนคืนระบบองค์กรชุมชนขึนมาในรูปแบบของชมรม และ
สมาคม ทีถือวา่เป็นองค์กรของชมุชนโดยตรง ดงัคําบอกเลา่ทีวา่ 
   “สถานการณ์เกียวกบัองค์กรชุมชน สมยัปู่ ย่าตายาย คนในชุมชนมีความเป็น
อนั หนึงอนัเดียวกนั ผูนํ้าชมุชนชีแนะชีนําอย่างไร คนในชุมชนปฏิบติัตาม ไม่มีการแข่งแย่งแข่งขนั
ใดๆ อยู่ร่วมกันตามระบบเครือญาติและสายสกุล สมัยพ่อแม่บทบาทผุ้อาวุโสลดลง บทบาทของ
ผูใ้หญ่ บา้นและกํานนัโดดเด่น เป็นผูนํ้าชมุชนแทนผูอ้าวโุส ไม่มีความขดัแย้งใดๆ ชุมชนยงัอยู่ร่วมกนั
ด้วยรักและสามคัคีเชือผู้นําเหมือนเดิม สมยัผู้อาวโุส มีผู้นําเพิมขึนหลายตําแหน่ง ทําให้ความเห็น
บางเรืองเริมไม่เป็นอย่างเดียวกนั บางเรืองต้องประชุมปรึกษาหารือ ชีแจงเหตุผล จึงจะตกลงกนัได ้
สมยัสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลในปัจจุบนั มีองค์กรและผู้นําเกิดมากขึน วิถีการเป็น
ผูนํ้าซึงมีทีมาจากการแข่งขนั การลงคะแนนเสียง ทําให้เกิดร่องรอยความแตกแยกขึนในสงัคม ชุมชน 
แม้จะตกลงและอยู่ร่วมกนัได้ แต่ความขดัแย้งทางความคิดไม่ได้หายไป ส่วนสถานการณ์ของมูลนิธิ
ไทยทรงดํา (ประเทศไทย) แม้จะเกิดขึนมานานแล้ว แต่หลงัจากสินบารมีกํานนัแดงแล้วบทบาทชมรม
ได้เงียบหายไป เช่นเดียวกบับทบาทของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทีได้เงียบหายไปในช่วงหลงั” 
(บทสนทนากลุ่มผูนํ้าชมุชนทีบา้นผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน: วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 

 การเคลือนไหวเปลียนแปลงดงักล่าวข้างต้นนี ผู้อาวุโสในชุมชนปัจจุบนัได้
สรุปไว้วา่ เป็นการเคลือนไหวปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชนในเรืองกลุ่มและองค์ 
กรชมุชน ทีเกิดขนึเป็นรูปธรรมชดัเจน ได้แก่ 

 2.1.7.1 การปรับตวัด้านองค์กรชมุชนชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรตและบ้าน
อืนๆ เพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนนนั  หลงัจากได้สูญเสียองค์กรชุมชนทีเป็นคณะผู้
อาวโุสปกครองหมู่บ้านตามระบบพืนบ้านสมยัปู่ ย่าตายายไปแล้ว ยงัไม่มีองค์กรชมุชนของชาวบ้าน
ทีแท้จริงเกิดขนึอีกเลย จนกระทงัถึงการจดัตงัชมรมไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา 

(ประเทศไทย) เพราะองค์กรอืนๆ ทีเกิดขึน เป็นสิงทีเกิดขึนตามระบบและกลไกทางภาครัฐ  ตาม
ระเบียบปฏิบตัทิางการปกครอง และการกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองของภาครัฐในยคุ
สมยันนัๆ   

 2.1.7.2 มลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ที
เกิด ขึน มีวตัถุประสงค์เพือเป็นกลไกในการปรับตวัทางสงัคมและวฒันธรรมเป็นหลกั โดยการสร้าง
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กระบวนปรับตวัในลกัษณะการอนรัุกษ์ พฒันา และฟืนฟูทนุวฒันธรรมของชาวไทยทรงดํา ทงัส่วนที
แฝงฝังอยูใ่นกาย สว่นทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุและสว่นทีอาศยัการสถาปนา เช่น ภาษา ภูมิปัญญา วิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี อตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธุ์ เป็นต้น เพือใช้สร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรม
และมลูคา่ทีเป็นเงินทอง ให้เป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนไปสู่ความสขุ ความเข้มแข็งและพึง ตนเองได้ จึง
นบัได้วา่ชมรมและสมาคมคือองค์กรชมุชนทีเป็นกลไกการปรับตวัทีแท้จริงของชมุชน  
  2.1.7.3 บทบาทชมรมและสมาคมในการสร้างกระบวนการปรับตวัทีผ่านมา 
บท บาทของมลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) สมยัทีกํานนัแดง เพชรรุน เป็นประธานมลูนิธิ มลูนิธิมี
บทบาทโดดเด่นในการสร้างกระบวนการปรับตวัเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านสังคมและ
วฒันธรรมของคนในชมุชนเกาะแรต จนเป็นทีรู้จกัอย่างกว้างขวาง มีคนทีสนใจเดินทางมาเรียนรู้ดู
งานเป็นประจํา มีการฟืน ฟปูระเพณี วฒันธรรม และมีการรวบรวมเครืองมือเครืองใช้ในวฒันธรรม
ด้านต่างๆ มาจดัแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทงัมีเอกสารเผยแพร่สู่สงัคม แต่อาจจะเนืองด้วยการ
ดําเนินงานขึนอยู่กับกํานันแดงเป็นหลัก เมือสินกํานันแดงทุกอย่างจึงได้กระจัดกระจายไป 
คณะกรรมการมลูนิธิชดุใหมย่งัไมส่ามารถฟืนคืนมาได้ เช่นเดียวกบัสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทีมี
บทบาทโดดเดน่ในการสร้างกระบวน การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านสงัคมและวฒัน 
ธรรมของชุมชน สามารถสร้างผลงานตามวตัถปุระสงค์หลายอย่างให้สําเร็จลลุ่วงไปได้อย่างน่าชืน 
ชม เช่น โครงการฟืนฟูภาษาและจดัการเรียนการสอนภาษาแก่นกัเรียน การจดัตงัฐานข้อมูลเครือ  
ข่ายไทยทรงดําทงัในประเทศและตา่งประเทศ แตห่ลงัจากทีนายกสมาคมต้องระมดัระวงัเรืองการ
ดแูลรักษาสขุภาพมากขนึ ไม่สามารถเดินทางไกลๆ ได้ ทําให้บทบาทสมาคมลดหายไปในทํานอง
เดียวกับชมรม ทงัสองกรณีนีแสดงให้เห็นถึงภาวะชะงักงันของกระบวนการสร้างการปรับตวัเพือ
สร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องคนในชมุชนให้เห็นได้อยา่งชดัเจน จนกระทงัปัจจบุนั  
  2.1.7.4 แนวโน้มบทบาทองค์กรชุมชนทีเกิดขึนในปัจจุบนั ผู้อาวโุสในชุมชน
ได้ร่วม กนัสรุปไว้ในเวทีการระดมความคดิเพือพฒันาปรับปรุงคําบอกทางผีสูเ่มืองสวรรค์ ไว้วา่  
  “คนลาวโซ่งยงัทํางานเป็นกลุ่มไม่ได้ดีเท่าทีควร ยงัต้องการบคุคลทีมีบารมี
สูงเป็นผู้นํา และทํางานไปตามความคิด ความต้องการของผู้นําทีเป็นบคุคลได้ดีกว่าทํางานเป็นกลุ่ม 

สงัเกตไดว่้า เมือไหร่ก็ตามทีผู้นําองค์กรมีอํานาจวาสนาบารมี เมือนนับทบาทองค์กรโดดเด่น แต่เมือใด
ก็ตาม ขาดผู้นําบุคคลทีมีคุณลกัษณะดงักล่าว บทบาทองค์กรนนัจะลดลง ลําพงัทํางานเป็นกลุ่มใน
นามของกลุ่ม มกัจะไม่ประสบความสําเร็จ” (ความคิดเห็นของผู้อาวโุสจากการประชุมเวทีพิธีบอกทาง
ผี ณ วดัศรีประชาวฒันาราม ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม วนัจนัทร์ที 29 ตลุาคม 2555)  
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   ความคิดเห็นดงักล่าวนีได้สะท้อนภาพทีเป็นจริงขององค์องค์ชุมชนทงัสอง
แหง่ทีมีอยูอ่ยา่งชดัเจน และไมมี่ผู้ใดกลา่วเชิงเห็นตา่ง   

 โดยสรุป การปรับตวัขององค์กรชุมชนเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของ
สงัคมและวฒันธรรมของคนในชมุชนทีเกิดขนึแล้ว สามารถสร้างกระบวนการปรับตวัได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ เพียงแตว่่า บทบาทองค์กรชมุชนมกัจะขนึอยู่กบัคณุลกัษณะผู้ นําองค์กรเป็นสําคญั ถ้า
ผู้ นําไม่มีสถานภาพทางสงัคมทีโดดเดน่เป็นทีเคารพของคนทวัไปแล้ว บทบาทขององค์กรชมุชนก็
จะไม่มีพลงั แม้ปัจจบุนัภาวะเช่นนีก็ยงัดํารงอยู่  ดงันนั หากสามารถปรับแก้ให้เป็นไปในทิศทางที
เหมาะสมได้ จะทําให้องค์กรชุมชนทีมีอยู่แล้ว หรืออาจจะสร้างขึนใหม่ในอนาคต เป็นผู้ นําสร้าง
กระบวนการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพสงู 

 
 2.2 การปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดาํรงอยู่ด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

 เหตกุารณ์ด้านเศรษฐกิจชมุชนหรือการทํามาหากินของชุมชนบ้านเกาะแรต  จาก
จุดเริมต้นตามคําบอกเล่าทีว่าต้องการหยุดพกัทํานาทําไร่สะสมสะเบียงอาหารเพือเดินทางกลับ 
เมืองแถน แตเ่มือถึงฤดเูก็บเกียวกลบัพบว่าแผ่นดินทีนีมีข้าวปลาอาหารอดุมสมบรูณ์ คนในชมุชน
ได้ข้าวเพียงพอต่อการบริโภค ส่วนอาหารอืนๆ เช่น กุ้ งหอยปปูลา มีความอุดมสมบูรณ์หากินได้
ตลอดปี สิงเหลา่นี คือ ลกัษณะพืนฐานทางเศรษฐกิจชมุชนทีกลายเป็นปัจจยัสําคญัให้คนส่วนหนึง
ตดัสินใจตงัถินฐานอยู่ทีนีแบบถาวร และตงัใจใหม่ว่า จะกลับไปเยียมเมืองแถนเมือมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึนแล้ว เป้าหมายใหม่นี ได้กลายเป็นจุดเริมต้นในการจบัจองพืนทีทําไร่ทํานาหกัร้าง
ถางพง จบัจองเป็นเจ้าของพืนที ทํานาแบบพืนบ้านตามฤดกูาลเป็นอาชีพหลกั  แล้วคอ่ยๆ พฒันา
มาเป็นการทํานาแบบสมยัใหม ่จนกระทงับางสว่นได้เปลียนแปลงมาเลียงกุ้ง เลียงปลา รวมทงัริเริม
ปลกูพืชอืนๆ หรือทําประโยชน์อืนๆทีกลายเป็นลกัษณะสําคญัของเศรษฐกิจชมุชนในปัจจบุนั เป็น
ต้นว่า นอกจากการทํานาสมัยใหม่ การเลียงกุ้ ง เลียงปลา เลียงเป็ด เลียงไก่ แล้ว ส่วนหนึงมีการ
พฒันาพืนทีเป็นบ้านจดัสรร บ้านเชา่ โรงงานอตุสาหกรรม โรงสี สถานทีบริการร้านค้าตา่งๆ เป็นต้น  
ทีกลายเป็นรากฐานเศรษฐกิจชมุชนสืบมาถึงปัจจบุนั ดงัคําบอกเลา่ทีผู้อาวโุสในปัจจบุนัเลา่ไว้วา่ 

  “เริมจากจุดตดัสินใจตงัถินฐานถาวรในพืนทีแห่งนีของปู่ ย่าตายาย เป็นจุดเปลียน
วิถีการทํามาหากินจากแบบ “ชวัคราว” มาเป็นแบบ “ถาวร” พฒันาพืนทีให้เป็น “บ้านเกิด” ใหม่ของ
คนในสมยัพ่อแม่ และกลายเป็น “ภูมิลําเนา” ของผู้สูงอายุจนกระทงัเกิด “ชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ ไทย
ทรงดําบ้านเกาะแรต” ให้เป็นทีรู้จกัทวัไปในปัจจุบนั โดยเริมต้นพฒันาพืนทีรกร้างว่างเปล่าให้เป็นทุ่ง
นาปลูกข้าวได้ถาวร นําภูมิปัญญาพืนบ้านมาสร้างเครืองมือเครืองใช้ในไร่นา ทีเหมาะสมกบับริบท
ชุมชน สืบสานการทํามาหากินแบบพืนบ้านผ่านสมยัพ่อแม่จนกระทงัมาถึงสมยัผู้สูงอายุจึงมีควาย
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เหล็กมาแทนทุนภูมิปัญญาพืนบ้าน เปลียนการทํามาหากินเป็นการทํามาค้าขาย เปลียนข้าวพนัธุ์
พืนบา้นเป็นข้าวพนัธ์ุ ก.ข. เปลียนการใช้ปุ๋ ยคอกมาเป็นปุ๋ ยเคมีและยาปราบศตัรูข้าว เปลียนนําทํานา
จากธรรมชาติตามฤดูกาลมาเป็นนําชลประทาน เปลียนการทํานาจากการสร้างคุณค่ามาเป็นการ
สร้างมูลค่าทีเป็นเงินทอง บางคนเปลียนการทํานาปลูกข้าวมาเลียงกุ้ง เลียงปลา บางคนเลิกทํานาไป
ประกอบอาชีพอืนสืบมาจนกระทงัคนสมยัปัจจุบนั” (บทสนทนากลุ่มผู้นําชุมชนทีบ้านผู้ใหญ่กําจร 

เพชรยวน: วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 
 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนหรือการทํามาหากินของคนในชุมชน ได้ เปลียน 

แปลง ปรับตวัคูข่นานมากบัสถานการณ์ตา่งๆ ดงักล่าวข้างต้น เป็นต้นว่า การเปลียนแปลงลกัษณะ
เศรษฐกิจชมุชนจากแบบการทํามาหากินสู่การทํามาหากินและขายด้วย แล้วค่อยๆ พฒันามาเป็นการ
ทํามาค้าขายโดยตรง ส่วนทีกินต้องใช้เงินทีค้าขายได้มาซือกิน รวมทงัการซือข้าวกินด้วย ลักษณะ
สําคญัของเศรษฐกิจชมุชนจึงเคลือนไหวปรับตวัเปลียนแปลงจากเศษฐกิจพึงตนเอง สู่การพึงพาอาศยั 
ซงึทําให้ความสขุของบคุคลและความเข้มแข็งของชมุชนมีความอ่อนไหวหรือไหวง่ายไปด้วย ดงัคําบอก
เลา่ของผู้อาวโุสทีวา่  

  “สมัยปู่ ย่าตายาย ทํามาหากินเน้นสร้างคุณค่าความพอเพียง พออยู่พอกิน พึง 
ตนเอง ช่วยเหลือเกือกูลกนั สถานการณ์เหล่านีเริมเปลียนผ่านไปสมยัพ่อแม่ เมือคนในชุมชนตงัใจ
ทํานาเพือขายข้าวเกิดขึน พ่อค้าซือข้าวถึงหมู่บ้าน คนในชุมชนพยายามผลิตข้าวให้เหลือกินเผือจะ
ไดข้าย เมือถึงสมยัผูสู้งอาย ุการผลิตข้าวเพือขายกลายเป็นเป้าหมายหลกัของคนส่วนใหญ่ ทําให้มี
ความพยายามเพิมผลผลิตต่อไร่โดยการนําเครืองมือเครืองใช้สมยั ใหม่มาใช้แทนแบบพืนบ้าน ทํา
ให้การทํานาต้องลง ทุนเป็นเงินทอง เงินทองคือ เป้าหมายทีแท้จริงในการทํานา ทําให้การทํานามี
ปัญหาหนีสินมากขึน บางคนจึงเลิกทํานามาเลียงกุ้งเลียงปลา บางคนประกอบอาชีพอืน เพือหาเงิน
มาใช้เข้า ถึงความจําเป็นและความต้องการ ถึงปัจจุบนัการทํานามีความเสียงต่อการขาดทุนสูงขึน 

เนืองจากข้าวราคาถูก ไม่มีหลกัประกนัแน่นอน บางรายมีหนีสินมาก การทํานาแม้จะพฒันามาเป็น
แบบสมยัใหม่ แต่ยงัคงยากลําบากและสลบัซบัซ้อน รวมทงัมีความเสียงต่อโรคภยัไข้เจ็บ  อนัเนือง 
มาจากสารเคมีทีนํามาใช้ในไร่นา ทําให้พ่อแม่ไม่สนบัสนนุให้ลูกหลานทํานาเหมือนตนเอง อยากให้
ลูก หลานไปประกอบอาชีพอืนทีมีรายได้โดยตรง ประกอบกับลูกหลานส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
การทํานา เนืองจากชีวิตเติบโตอยู่แต่ในสถานศึกษาจนเป็นหนุ่มเป็นสาว อนึง ภาพลกัษณ์การเป็น
ชาวนาของพ่อแม่ มีแต่ความยากลําบาก ไม่จูงใจคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ทํานา ส่วนใหญ่จึงไม่ใส่ใจ
สืบสานการทํานาและการทํามาหากินแบบพืนบ้าน ผู้ทีจบการศึกษาขนัพืนฐานหากไม่ศึกษาต่อ นิยม
ทํางานในโรงงาน ส่วนผู้ทีศึกษาต่อ เมือจบแล้วไม่ค่อยกลับมาทํานา แต่จะหางานทําในเมือง คน 
ทํางานในไร่นาปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นผู้ใหญ่วัยสามสิบปีขึนไป ส่วนคนหนุ่มสาวจะไปทํางาน
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ประกอบอาชีพอืนๆ อยู่ในเมือง” (บทสนทนากลุ่มผู้นําชุมชนทีบ้านผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน: วนัที 3 
พฤษภาคม 2557) 

 เหตกุารณ์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจชมุชนดงักล่าวนี นําไปสู่การปรับตวัเพือ
สร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชมุชนในลกัษณะตา่งๆ โดยคนในชมุชนได้นําทนุวฒันธรรมที
แฝงฝังอยู่ในกายบ้าง ทุนทีอยู่ในรูปของวัตถุบ้าง  และทุนทีอาศยัการสถาปนาบ้าง  มาสร้างพลัง
ความเคลือนไหวในการปรับตวั เป็นรายบุคคลบ้าง เป็นรายกลุ่มบ้าง เป็นองค์กรชุมชน เช่น วดั บ้าน 

โรง เรียนบ้าง ดําเนินการในลกัษณะโครงการบ้าง เป็นกิจกรรมรณรงค์พฒันาบ้าง  ตามความพร้อม
ของแตล่ะบคุคลหรือกลุม่หรือองค์กรนนัๆ ดงันี 

 2.2.1 ปรับปรุงกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่นาแบบพืนบ้านมาใช้ในไร่นา
ปัจจุบัน โดยครอบครัวชาวนาทีมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัรวมตวัเป็นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่
นาแบบพืนบ้านเดิม เพือเป็นหลกัประกันความมนัคงในการปลกูข้าวหรือดํานา  เนืองจากด้วยการ
ปลกูข้าว ของครอบครัวหนงึต้องทําให้เสร็จในเวลาทีพร้อมๆ กนั จะได้ออกรวงสกุเก็บเกียวได้พร้อม
กนั หากปลูกอยู่เฉพาะแรงงานในครอบครัวต้องใช้เวลานานนบัเดือน เมือข้าวสกุจะสกุไม่พร้อมกัน 

การจ้างรถมาเก็บเกียวครังละไร่สองไร่ก็ลําบาก กลุ่มชาวนาทีมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนัจึงรวมกลุ่ม
แลก เปลียนแรงงานในการปลกูข้าวขนึ กลุ่มหนึงมีสมาชิก 10-15 ครัวเรือนหรือน้อยกว่านนั แตล่ะ
ครัว เรือนจะส่งสมาชิกวัยแรงงานมาร่วมแลกเปลียนแรงงานกีคนก็ได้ คิดหนึงคนเท่ากับหนึงแรง 

สมาชิกแตล่ะครัวเรือนจะตกกล้าและเตรียมดินไว้ให้เรียบร้อยตามลําดบัของกลุ่ม เมือถึงวนันดัหมาย
กลุ่มจะมาปลูกข้าว ทงัถอนกล้าและดํานาพร้อมกัน เจ้าของนาต้องเลียงอาหารมือกลางวัน และต้อง
จ่ายคา่แรงงานเป็นเงินตามอตัราการจ้างงานปกติทวัไปในชุมชนด้วย เป็นการปรับตวัเพือสร้างสมดลุ
ในการทํานาทีสืบต่อมาแต่อดีต โดยได้ปรับเปลียนเพิมเติมค่าตอบแทนเป็นเงินทองตามอตัราการจ้าง
งานปกติ เมือถามถึงความพอใจ ชาวนาทุกครอบครัวรู้สึกพอใจ เพราะสามารถแก้ ปัญหาแรงงานใน 
ไร่นาได้ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

 “เดียวนีชาวนาส่วนใหญ่มีกลุ่มของตนเอง มีแต่เงิน ไม่มีกลุ่ม ทํานาไม่ได ้ไม่มีแรง งาน
มารับจ้างดํานา ทีนีไม่นิยมทํานาหว่านนําตม เสียพืนที ดูแลยากไม่มีคนหนุ่มสาวให้ใช้งาน ไม่มีพม่าให้
จ้าง มีแต่ผูใ้หญ่และคนแก่ หากไม่มีกลุ่ม ปลูกข้าวกินก็ยงัไม่พอ เพราะถ้าปลูกคนเดียวกว่าจะเสร็จเป็น
เดือน ยามออกรวงสุกไม่พร้อมกนั จ้างรถเกียวไม่ได้ การมีกลุ่มจึงเป็นความจําเป็น ซึงการทํางานให้
กลุ่มยงัไดค่้าแรงงานดว้ย” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 

 2.2.2 การรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มทาํมาหากินทัวไปทีเกิดขึนในชุมชนเกาะ
แรต การสร้างกลุ่มเกษตรกรเพือการกู้ ยืมเงินธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์เพือเป็นหลกัคํา
ประกนัเงินกู้ ทีชาวนากู้จากสหกรณ์ฯ มาลงทนุทําการเกษตร หรือซือเครืองมือเครืองใช้ กลุ่มกองทนุ
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เงินล้าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  วัตถุประสงค์ทีเป็นจริงของกลุ่มเหล่านีคือ 

เพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ทีเข้าสู่ชมุชน เป็นหลกัประกนัความมนั  
คงแก่ทนุสมยัใหมที่เข้าวา่ จะไมเ่กิดสญูหายไป อย่างไรก็ตามช่วงเวลาทีผ่านมาดเูหมือนกลุ่มองค์กร
เหล่า นีไม่ได้ประสบความสําเร็จในการดําเนินงานมากนกั เงินกองทุนหมู่บ้านไม่ได้เติบโตตามวตัถุ 
ประสงค์ทีต้องการ และยงัไมไ่ด้ใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านมาใช้ปรับตวัทีชดัเจนนกั เพราะมุ่งสร้างแต่
มลูคา่โดยตรง หรือมุง่สร้างแตม่ลูคา่ทีเป็นเงินทองฝ่ายเดียว ทําให้กลุม่ทีเกิดขนึไมม่นัคง 
  2.2.3 การปรับตัวด้านเศรษฐกิจระดับครอบครัว ส่วนใหญ่ปรับตวัไปในทิศ 
ทางทีก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไปเพือสร้างมลูค่าทีเป็นเงินทองตามกระแสการขบัเคลือนของ
ทนุวฒันธรรมสมยัใหม่ เป็นต้นว่า การส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แก่ลูกหลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดบัทีสงูตามคา่นิยมทางสงัคม ด้วยหวงัจะช่วยให้ลกูหลานมีโอกาสในการทํามาหากิน หรือทํางาน
ประกอบอาชีพทีมีรายได้เพียงพอตอ่ความต้องการ รวมทงัเป็นชือเสียง เกียรติยศแก่ครอบครัวและ
วงศ์ตระกูล ซึงมีหลายครอบครัวทีลูกหลานประสบความสําเร็จในการศึกษาได้ประกอบอาชีพการ
งานเป็นหลกัฐานมีทงัข้าราชการและพนกังานบริษัทห้างร้าน มีชือเสียง มีรายได้เพียงพอ ไม่ต้องทํา
นาเหมือนพอ่แม ่บางครอบครัวสง่เสริมให้ลกูหลานพฒันาทกัษะวิชาชีพ เช่น ส่งให้ไปเรียนเสริมสวย 
เรียนตดัเย็บเสือผ้า เรียนช่างซ่อมเครืองยนต์กลไก ฯลฯ เมือสําเร็จการศึกษาแล้วได้กลบัมาทํางาน
เป็นลกูจ้าง พนกังานในสถานประกอบการบ้าง ประกอบอาชีพส่วนตวัอยู่ในชมุชนบ้าง ซึงพบได้ทวั 
ไปในชมุชน    

 โดยสรุป การปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชนทีเกียวกับ
เศรษฐกิจหรือการทํามาหากินทีเกิดขึน ส่วนใหญ่เป็นไปตามกระแสทุนวฒันธรรมสมยัใหม่  ทีนํา
วฒันธรรมสมัยใหม่มาสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองไม่ได้เป็นไปเพือฟืนฟูทุนวัฒนธรรมพืนบ้านมา
สร้างคุณค่าให้สมดุลกับการสร้างมูลค่าตามทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่มากนัก  การทํามาหากินที
เกิดขนึและดํารงอยูที่เกิดขนึจงึเป็นไปในทิศทางทีปลดปลอ่ยให้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านสญูหายไป 

 
 2.3 การใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดาํรงอยู่ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชุมชน 

 เหตกุารณ์เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน เริมจากการมีอยู ่
ตามธรรมชาติสมยัตงัชมุชนใหม่ๆ เพียงพอตอ่ความต้องการใช้สอยประโยชน์ต่างๆ ของคนในชมุชน 
ทังดิน นํา ลมฟ้าอากาศ ต้นไม้ พืชพรรณธรรมชาติ รวมถึงสัตว์บกสัตว์นํา คนในชุมชนสามารถ
แสวงหามาใช้ได้ตามฤดกูาล แตส่ิงเหล่านีได้เปลียนแปลงไปตามยคุสมยัทีผ่านมา ดงัคําบอกเล่าของ
ผู้อาวโุสสมยัปัจจบุนัทีได้เลา่ไว้วา่  



 
281 

 “สมยัปู่ ย่าตายาย พืนทีชมุชนเป็นไปตามธรรมชาติของพืนที มีทุ่งหญ้า พงอ้อ พงแขม 

ป่าไผ่ ป่าไม้ ห้วย หนอง คลอง บึง สภาพดินนําสมฟ้าอากาศไปตามฤดูกาล หน้านํา นําท่วม หน้าแล้ง 
นําลด สมยัพ่อแม่ทุ่งหญ้าหลายแห่งกลายเป็นทุ่งนา พืนทีริมห้วยหนองคลองบึงมีบ้านเรือนเกิดมากขึน 
สมัยผู้อาวุโส ทุ่งหญ้าทีเหลืออยู่เปลียนเป็นทุ่งนา ห้วย หนอง คลอง บึงเริมเปลียนแปลงแคบลง มี
ถนนหนทางเกิดขึน เกิดบ้านเรือนขึนริมถนน มีการพัฒนาระบบชลประทานผ่านหมู่บ้าน สมัย
ปัจจุบันสายนําธรรมชาติถูกตัดขาดหรือถูกถมให้แคบ ต้นนําเปลียนแปลงไป ป่าและทรัพยากร 
ธรรมชาติต่างๆ มีนอ้ยลง”  

  ผู้อาวุโสสมยัปัจจบุนั ได้เล่าถึงสถานการณ์การเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้อมของชมุชน ตอ่ไปว่า “สมยัปู่ ย่าตายาย คนในชุมชนสามารถหาของป่าตามฤดูกาล 

หากุ้งหาปลาตามฤดูกาลมาบริโภคในครอบครัวได้อย่างพอเพียง เหลือทําปลาร้า ปลาแห้งไว้กินใน
หนา้นา สร้างเรือนดว้ยไม้จากป่าบริเวณพืนทีชุมชน กอไผ่ขึนกระจายไปทวัริมห้วย หนอง และทีราบ 
รวมทงัไม้อืนๆ สมยัพ่อแม่ยงัมีพืนทีว่างเปล่าเหลือให้จบัจองอยู่บ้าง แต่ก็หมดไปในสมยัผู้อาวุโส ที
พืนทีส่วนใหญ่มีเจ้าของ มีการซือขายทีดินเกิดขึน พืชพรรณธรรมชาติทีขึนอยู่ทวัไปในป่า ถือเป็น
ของส่วนรวม ใครไปหามากินได้ แม้ปลาในหนองนํา คนในชุมชนสามารถหาอยู่หากินได้ทวัไป ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของป่า ห้วย หนอง คลอง บึง สมยัปัจจุบนัสิงเหล่านีกลายเป็นของส่วนบคุคลทีถือครอง
พืนทีนนัๆ ไปในตวั จะเข้าไปเก็บเห็ด หาหน่อไม้ในพืนทีคนอืนไม่ได้ต้องขออนญุาตเจ้าของ  สถาน 
การณ์การหาอยู่หากินจึงคบัขันลงทําให้คนกลุ่มหนึงต้องบุกรุกพืนทีสาธารณะเป็นเหตุให้พืนที
สาธารณะ เช่น ป่าช้า ป่าสาธารณะและห้วยหนองคลองบึง  รวมทงัการตดัไม้ทําลายพืชพรรณ
ธรรมชาติของชุมชนไปมาก” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์ และยายชอบ ทรพบั, สมัภาษณ์: วนัที 18 
พฤศจิกายน 2557)  

 ท่ามกลางสถานการณ์ทีเกิดขึนนี ยังไม่มีการปรับตวัเพือการสร้างสมดลุในการ
ดํารงอยูเ่กิดขนึอยา่งชดัเจน เพียงแตมี่ผู้อาวโุสและผู้ นําชมุชนได้ปรารภวา่  
  “องค์กรชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น วดั องค์การบริหารส่วนตําบล โรงเรียน 

และกลุ่มอืนๆ ควรจะให้ความสําคญักบัพืชพรรณธรรมชาติ  พืนทีสาธารณะ แหล่งนํา ห้วย หนอง 
คลอง บึง เช่น พืนทีป่าช้าเดิม ควรจะได้มีการฟืนฟ ูอนรุักษ์ และพฒันาขึน เป็นต้นว่า ควรจะมีการ
สํารวจและกนัแนวเขตให้ชัดเจน หรือควรจะใช้พืนทีเพือพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ ปลูกพืช
สมนุไพร หรือควรจะพฒันาแหล่งนําเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ปลาตามธรรมชาติ หรือควรจะใช้พืนทีวดั  

โรงเรียนสร้างสวนสมนุ ไพร และแหล่งพืนฟศึูกษาพนัธุ์ไม้หายาก รวมทงัควรมีการอนรุักษ์พนัธุ์ไม้ไผ่
ทีใช้ประโยชน์ในการจดัสวนและประโยชน์อืนๆ ขึนไว ้หากไม่เช่นนนัสิงเหล่านีจะหมดไป จะเป็นการ
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สูญ เสียทงัพืชพรรณธรรมชาติ และทนุวฒันธรรมทีเกียวข้องไปด้วย” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ 

วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 20 พฤศจิกายน 2557) 
 ปัจจุบนั สถานการณ์การใช้ทุนวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชมุชนโดยทวัไป จึงยงัไม่มีองค์กรชมุชนหรือกลุ่มหรือ
โครงการหรือกิจกรรมเกิดขึนเพือสร้างกระบวนการปรับตวัด้านนี จึงยงัคงเป็นสถานการณ์ทีรอคน
ทกุฝ่ายในชมุชนร่วมแก้ไข พฒันาเพือปรับตวัสร้างสมดลุทีนําไปสุ่ความสขุและความเข้มแข็งของ
ชมุชนสืบไป 
  บทเรียนการใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของ
คนในชุมชน ลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชมุชน  

เกิดขึนเป็นไปตามสถานการณ์ เหตกุารณ์ และปัจจยัพืนฐานทีมีอยู่ในชุมชน โดยการนําวฒันธรรม 
มาใช้สร้างคณุคา่และหรือมูลคา่ตามบริบททีเกียวข้อง ทีซึงส่วนใหญ่ต้องการสร้างมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองแล้วนําเงินทองมาสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมภายหลงั โดยสามารถสรุปเป็นบทเรียนได้ ดงันี 
  1. ทุนวัฒนธรรมทีนํามาใช้ ส่วนใหญ่ใช้ผสมผสานระหว่างทุนทีแฝงฝังอยู่กาย 

ทุนทีปรากฏอยู่ในรูปของวัตถุ และทุนทีอาศัยการสถาปนา เป็นต้นว่า การปรับตัวเพือสร้าง
สมดลุในการดํารงอยู่ด้านสงัคมและวฒันธรรมของชมุชน โดยนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย 

เช่น คณุคา่ทีเป็นความรัก ความภูมิใจ และความผกูพนัทางสงัคมในกลุ่มชาติพนัธุ์ มาใช้เป็นพลงั
ขบัเคลือนคนในชมุชนให้สนใจรวมกลุ่มขนึจดักิจกรรม  ศกึษาค้นคว้าประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ จดัโครงการอนรัุกษ์และพฒันาวฒันธรรมทางภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์  ปรับตวัด้านการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจและการทํามาหากิน  ด้านการแต่งกายเสือผ้าและการประดับ
ตกแต่ง ด้านการดแูลรักษาสุขภาพ ด้านการศาสนาและความเชือ เพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู ่
โดยนําเอาทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุและส่วนทีอาศยัการสถาปนามาใช้เป็นแบบอย่างอ้าง 
อิงเพือการดําเนินงาน ดงันนั “กระบวนการปรับปตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชนในที
อืนๆ สมควรถือเอากรณีการใช้ทนุวฒันธรรมแบบผสมผสานทีได้จากการศกึษาครังนี เป็นแนวทาง
หรือแบบอย่างประการหนึงในการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ปรับตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของ
ชมุชนนนัๆ” 
  2. การนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ทีเกิดขึน ส่วนใหญ่มุ่งส่งเสริมการดํารงอยู่ ที
เป็นไปตามกระแสทุนวัฒนธรรมสมัยใม่ คือ มุ่งหนุนเสริมการสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองให้มี
ความเข้ม แข็ง รํารวย หวงัให้มีเงินทองเกิดขึนเพียงพอกบัความต้องการ แตไ่ม่เน้นสร้างคณุค่าที
เป็นคณุธรรม เช่น ความรัก ความสามคัคี การแบง่ปัน ความขยนั ความอดทน การประหยดั ความ
พอเพียง การพึงตนเอง ผลการปรับตวัทีเกิดขึน จึงไม่ยังยืน และมักจะมีปัญหาความแตกแยก  
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ดงัเช่นทีเกิดแก่กลุ่มและองค์กรชมุชนดงักล่าวข้างต้น  ดงันนั “หากการดําเนินงานได้เน้นการสร้าง
คณุค่าทีเป็นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็นเงินทองควบคู่กันไป จะสามารถสร้างความเข้มแข็งยังยืน
และขยายผลการพฒันาหรือการปรับตวัสูช่มุชนได้อยา่งมีพลงั” 
  3. การนําเอาทุนวัฒนธรรมมาใช้ในการปรับตัวเกิดขึนเป็นไปตามเหตุการณ์ 

สถานการณ์และปัจจัยพืนฐานทีมีอยู่มากกวา่เกิดจากการวางแผนบริหารจดัการเพือการปรับตวัที
แท้จริง เช่น การปรับตวัทางภาษาเกิดจากสถานการณ์ในเรืองนีตกอยู่ในภาวะวิกฤติทีชดัเจนแล้ว 
เช่นเดียวกบัการฟืนฟู อนุรักษ์ และพฒันาประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ทีเกิดจาก
สถานการณ์ของเรืองนีกําลงัสูญหายไปจากชุมชนมากแล้ว หรือการรวมกลุ่มแลกเปลียนแรงงาน
เกิดจากความขาดแคลนแรงงานในไร่นา แม้มีเงินก็ไม่มีคนรับจ้าง เป็นต้น ผลการปรับตวัทีเกิดขึน
จึงไม่มีแผนการดําเนินงานทีชดัเจน จึงไม่สามารถพฒันาไปสู่การสร้างความสขุและความเข้มแข็ง
แก่คนสว่นใหญ่ในชมุชนได้ สิงทีเกิดขนึเป็นการแก้สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า  แล้วพอใจอยู่กบั
สิงทีเกิดขนึ ไมไ่ด้ปรับปรุงพฒันาให้เจริญก้าวหน้าสู่เรืองอืนๆ ดงันนั “ในกระบวนการพฒันาชมุชน 
หากกลุ่มและองค์กรชุมชนได้นําทุนวฒันธรรมมาใช้โดยการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดวตัถุ 
ประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการดําเนินงานทีชดัเจน จะสามารถใช้ทนุวฒันธรรมสร้างคณุค่า
ในการปรับตวัได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถประเมินผลเพือการปรับปรุงและพัฒนาให้เจริญ 
ก้าวหน้าได้อยา่งกว้างขวางมนัคง” 
  4. กระบวนการใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตัวสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ทีเกิดขึน 
ส่วนใหญ่มักเป็นไปตามความคิดและความต้องการของผู้นําขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการจากสมาชิกสมาชิกทีแท้จริง ทําให้ความเข้มแข็งยงัยืนของกลุ่มหรือองค์กรชมุชนที
เกิดขึน ขึนอยู่กับผู้ นําเพียงคนเดียว เมือขาดผู้ นํากลุ่มและองค์กรจะเกิดความอ่อนแอ  ไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องรอให้มีผู้ นําคนใหม่ทีมีศกัยภาพเข้ามาทํางานสืบสาน
ตอ่จึงจะดําเนินงานต่อไปได้ ทําให้การดําเนินงานขององค์กรไม่ตอ่เนือง ไม่มีพลงัเพียงพอทีจะขยาย
ผลการดําเนินงานสูส่งัคมในชมุชนได้ทวัถึง ดงันนั “หากกลุม่และองค์กรชมุชนได้นําการบริหารจดัการ  
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แบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการดําเนินงานโครง การหรือกลุ่มและองค์กรชุมชน รวมทังนําการจัดการ
ความรู้มาใช้เพือจดัการทนุวฒันธรรมให้พร้อมทีจะนํามาใช้สร้างคณุค่าและมลูคา่แล้ว จะทําให้เกิด 
ผลสมัฤทธิทงัในวตัถปุระสงค์เชิงกระบวนการและวตัถ ุประสงค์ของโครงการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ” 
  5. การนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ในการปรับตัวทเีกิดขึน มักเกิดเป็นไปในแวดวง
ของกลุ่มทีสนใจ มากกว่าการเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในชุมชน เมือ
เกิดกลุ่มและองค์กรชุมชนหรือเกิดกิจกรรมแล้ว การดําเนินงานยงัขนึอยู่กับกลุ่มเดิม ขยายผลสู่คน
กลุ่มอืนได้น้อย ส่งผลให้กลุ่ม หรือองค์กรทีเกิดขึนขาดกําลังคน กําลังความคิด และกําลังเงินทุน
ดําเนินงาน รวมทงัยงัมีปัญหาเชิงการบริหารจดัการ เช่น การสนนัสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ ภาค 
เอกชนและภาคประชาชนในชมุชน ทีมกัมองว่า เป็นงานของกลุ่มหรือองค์กรของคนนนัคนนี ไม่ใช่
ของชมุชน คนในชมุชนไมมี่ความรู้สกึเป็นเจ้าของสิงนนั ด้วยขาดการมีสว่นร่วม ผลทีได้จึงทําให้การ
ปรับตวัในเรืองนนัๆ เกิดขึนในวงแคบ คนส่วนใหญ่ในชมุชนไม่ยอมรับว่าเป็นสิงทีตนเองเกียวข้อง 
ดงันนั “หากได้มีการเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่ม ได้มีส่วนร่วมทุกขนัตอนการดําเนินงาน และการ
ดําเนินงานต้องมุง่สร้างการมีสว่นร่วมแก่คนในชมุชนเป็นเป้าหมายสําคญั โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้
ทนุวฒันธรรมสร้างคณุค่าทีเป็นสํานึกรับผิดชอบชุมชนร่วมกัน จะทําให้การปรับตวัสร้างสมดลุใน
การดํารงอยูข่องคนในชมุชนอยา่งเป็นสขุได้” 

 
3. แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน 

 เมือนําผลการศึกษาการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน  และ
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุมชนดงักล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ศกัยภาพหรือ
ความพร้อมด้านองค์ประกอบของทนุวฒันธรรม ส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถ ุและ
สว่นทีอาศยัการสถาปนา และความพร้อมเชิงเหตผุลความจําเป็นด้านคณุคา่และหรือมลูคา่ของทนุ
วฒันธรรมประเด็นนนัๆ ทีจะเป็นพลงัขบัเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวม 
ทงัความพร้อมด้านการดําเนินงานในการทีจะนําทนุวฒันธรรมประเด็นนนัมาใช้พฒันาชมุชน “เพือ 
ให้สิงตา่งๆ เปลียนแปลงและปรับตวัเป็นไปในลกัษณะทีทําคนให้มีความสามารถในการคิดตดัสินใจ 
ร่วมรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมร่วมกัน เพือให้คนในชุมชนโดยส่วนรวมมีความสุข” ตามทีสัญญา 
สญัญาวิวฒัน์ (2550: 118) กล่าวไว้ และ “เพือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึงตนเองได้” ตามทีสนธยา 

พลศรี (2547: 53-55) กลา่วไว้ ทําให้ได้แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน ดงันี  
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 3.1 แนวทางขันพืนฐานในการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน  
  ผลการศึกษาการปรับตวัเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และการ

เปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีตอ่การพฒันาชมุชน พบบทเรียนทีมีลกัษณะร่วมกนัทีสามารถนํามา
กําหนดแนว ทางขนัพืนฐานในการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน  (ตามแนวทางทีกําหนดไว้
ในข้อตอ่ไป เพือเป็นรากฐานการดําเนินงานพฒันาให้เป็นไปตามหลกัการพฒันาชมุชนตามทีอ้าง
ถึงข้างต้น ดงันี  

  กลไกหรือกลุม่หรือองค์กรชมุชนหรือคนในชมุชนทีต้องการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการ
พฒันาชุมชนตามแนวทางใดก็ตาม จะต้องให้ความสนใจ เห็นความสําคญัของทุนวฒันธรรม เห็น
เหตกุารณ์และสถานการณ์ทีเกิดขนึในชมุชนทีเกียวเนืองด้วยทนุวฒันธรรมชมุชน แล้วรวมตวัขนึเป็น
กลุ่มตามความสนใจ แล้วนํากระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนมาใช้ในการศกึษาค้นคว้า
ประมวลทุนวฒันธรรมเรืองทีสนใจ เพือประเมินศกัยภาพหรือความพร้อมด้านต่างๆ  เมือเห็นว่ามี
ความพร้อมแล้วจึงนํามาร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ปัญหา หาแนว 

ทางอนุรักษ์ ฟืนฟู พฒันาให้วฒันธรรมทีต้องการสามารถสร้างคณุค่าและหรือมูลค่าทีเป็นความ
จําเป็นและความต้องการแก่คนในชุมชนได้ ผลทีเกิดขึนจะเป็นพลงัทําให้คนในชุมชนมีความสุข 
กลุม่ และองค์กรชมุชนทีเกียวข้องหรือชมุชนมีความเข้มแข็ง และมีความยงัยืนได้ 

  แนวทางขนัพืนฐานในการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน ดงักล่าวนี วิเคราะห์
จากบทเรียนการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมชมุชนและการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของ
ชมุชนได้กล่าวข้างต้นทีพบว่า ทกุกลุ่ม ทกุองค์กรชมุชน ทกุกิจกรรมทีเกิดขนึในชมุชนบ้านเกาะแรต 
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมทีจริงในการดําเนินงานทุกขนัตอน ทําให้กลุ่มไม่มีความเข้มแข็งอย่าง
ยงัยืน ดงันนั การนําแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนทีได้จากการศกึษาครังนีไป
ใช้ จงึสมควรเริมต้นการดําเนินงานโดยการนําแนวทางขนัพืนฐานนีไปใช้เป็นขนัตอนแรก  
 
 3.2 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเพอืการพัฒนาชุมชน 

  ผลจากการศึกษาพบแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายของชุมชน
กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ในพืนทีศกึษามาใช้พฒันาชมุชน ให้คนชมุชนสามารถปรับตวั
สร้างสมดลุในการดํารงอยูไ่ด้อยา่งเป็นสขุ ชมุชนมีความเข้มแข็ง พึงตนเองได้ ท่ามกลางสถานการณ์
การเปลียนแปลงทีเกิดขนึในปัจจบุนั ดงันี  

  3.2.1 แนวทางการใช้พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
  แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้พัฒนาสังคมและ

วฒันธรรมของชมุชนด้านตา่งๆ ดงันี   
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  3.2.1.1 ใช้เสริมพลงัความเข้มแข็งในการบริหารจดัการกลุ่มและองค์กรชมุชน 

สถาน การณ์การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของกลุ่มและองค์กรชุมชน ทีเกิดขึนใน
ปัจจบุนั สว่นใหญ่เป็นไปตามความคดิและความต้องการของผู้ นํา สมาชิก และชาวบ้านทวัไป มีส่วน
ร่วมน้อย ดงัคําบอกเลา่ ทีชาวบ้านคนหนงึ (ขอสงวนนาม) กลา่วไว้วา่  

 “คนลาวโซ่ง เรายงัทํางานเป็นกลุ่มได้ไม่ดีเท่าทีควร ยงัต้องการบุคคลทีมี
บารมีสูง เป็นผูนํ้าทํางานไปตามความคิดและความตอ้งการของผู้นําได้ดีกว่าทํางานเป็นกลุ่ม เมือใด
มีผู้นําทีมีอํานาจวาสนาบารมี บทบาทองค์กรโดดเด่น แต่เมือไหร่ทีผู้นําขาดคุณลกัษณะดงักล่าว 

บทบาทองค์กรจะลดลง กลุ่มจะมีความอ่อนแอลง”  
 สถานการณ์ปัญหาเหล่านี ถ้ากลุ่มและองค์กรชุมชนในปัจจบุนัได้นําวฒัน 

ธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้สร้างคุณค่าทีเป็นทุนวัฒนธรรมให้เกิดขึน  เป็นต้นว่า นําความคิด 

ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ทศันคติ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริบทีเกียวกบัความเป็นพีเป็น
น้องเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์เดียวกนั รวมทงัความรู้เรืองประวตัิความเป็นมาทีปู่ ย่าตายายต้องพลดัพราก
จากบ้านเกิด ต้องตอ่สู้ ฟันฝ่าปัญหาอปุสรรคกว่าจะได้มาตงัถินฐานและเจริญเติบโตมาจนกระทงัทกุ
วนันี มาสร้างคณุคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรม เช่น ความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจกนับริหาร
จดัการองค์กร จะทําให้ปัญหาหมดไป นอกจากนี ยงัสามารถใช้วฒันธรรมทีเกียวกับความเชือในผี
บรรพบุรุษและสายตระกูลผู้ น้อยและผู้ ท้าวทีต่างมาจากกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกันมาทีคนในชุมชน
ต้องแสดงความกตญั กูตเวทีตอ่บรรพชนเดียวกนัมาสร้างคณุคา่ทีเป็นความรักความผกูพนัความ
รับผิดชอบร่วมกนัในองค์กรหรือการดําเนินงานในกิจการตา่งๆ ได้ และสามารถนําคา่นิยมในการนบั
ถือผีบรรพบรุุษเดียวกนัมาสร้างคณุคา่ทีเป็นความอบอุน่ความผกูพนัในกลุม่และองค์กรชมุชนได้  

 รวมทงันําทศันคติหรือความคิดเห็นบนฐานภูมิปัญญาพืนบ้าน มาสร้างคณุ
คา่ทีเป็นความถกูต้อง ความดีงาม ความเหมาะสมในการอยู่ร่วมกนัในสงัคม ใช้ความสามารถ และ
ความฉลาดไหวพริบ มาสร้างคณุคา่ทีเป็นการปฏิบตัิหน้าทีการงานเพือสร้างสรรค์และแก้ปัญหาบน
ฐานประโยชน์สุขของกลุ่มชาติพนัธุ์ ร่วมกัน เป็นต้น คณุค่าหรือทุนวฒันธรรมทีเกิดขึนจะกลายเป็น
พลังขับเคลือนการดําเนินงานของกลุ่มและองค์กรชุมชน ให้สมาชิกสามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน 

ร่วมดําเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล ปรับปรุงการดําเนินงานของกลุ่มหรือองค์ 
กรชมุชนให้บรรลวุตัถปุระสงค์ทีกําหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความสขุแก่สมาชิก
และสร้างกลุ่มและองค์กรชมุชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึงตนเองได้ สามารถแก้ปัญหาและเสริมพลงั
ความเข้มแข็งของกลุ่มและองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา 
(ประเทศไทย) ให้เกิดความเข้มแข็งขนึได้ 
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 แนวทางการนําสิงเหล่านีมาใช้เบืองต้น กลุ่มและองค์กรชมุชนต้องใช้กระบวน 
การมีสว่นร่วมของคนในชมุชน ศกึษา และประมวลทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายของชมุชน เชน่  

 คณุค่าการนบัถือผีบรรพบุรุษ คณุค่าประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์
ออกมาเผยแพร่ให้สมาชิกและคนในชมุชนได้รู้ เข้าใจ และเห็นความสําคญั แล้วนํามาใช้กําหนดวตัถ ุ
ประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานกิจกรรมตา่งๆ ของกลุ่มและองค์กร รวมทงัผลทีคาดว่า
จะได้รับทงัผลเชิงกระบวนการและผลตามวตัถปุระสงค์ร่วมกนั และเปิดโอกาสให้คนในชมุชนทีสนใจ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสมหรือตามระเบียบกฏเกณฑ์ทีกลุ่มได้
กําหนดขนึ    

 สิงสําคญัอีกประการ คือ บทเรียนจากการปรับตวัเพือสร้างสมดุลในการ
ดํารงอยู่ของคนในชุมชนด้านกลุ่มและองค์กรชุมชนทีเกิดขึนในปัจจุบนั  ทีสรุปได้ว่า “ถ้าผู้บริหาร
องค์กรได้ให้ความ สําคญักบัคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริหารจดัการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ายในชุมชน จนสามารถทําให้คนในชุมชนรู้สึกว่ากลุ่มหรือองค์กรนนัๆ เป็นของพวกเขา เป็น
ของชมุชน เป็นของกลุม่ชาตพินัธุ์ ทีคนทกุคนในชมุชนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เพราะเป็นเกียรติยศ 
ศกัดศิรีของตนเองและชมุชน หากทําได้อยา่งนีแล้ว กลุม่และองค์กรชมุชนทีเกิดขนึจะมีความเข้มแข็ง 
ยงัยืน” ดงันนั คณะผู้บริหารกลุ่มและองค์กรชมุชนจึงต้องนําบทเรียนทีเกิดขนึนีมาใช้ควบคูก่นัไปกบั
กระบวนการใช้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจดัการกลุ่ม
และองค์กรชมุชนดงักลา่ว  

 อนึง แนวทางการใช้ทุนทีแฝงฝังอยู่ในกายดังกล่าวนี ยังสามารถนําไปใช้
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มและองค์กรส่วนท้องถินและองค์กรชมุชนในลกัษณะอืนๆ ได้ด้วย เช่น 

องค์การบริหารส่วนตําบล วดั โรงเรียน โดยการนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย เช่น คณุคา่ทีเป็น
ความรัก ความสามคัคี และความสํานึกรับผิดชอบร่วมกนัของคนในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนั มาใช้เป็น
พลงัพฒันากลุม่และองค์กรชมุชนสูค่วามเข้มแข็งสืบไป 

 3.2.1.2 ใช้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนโดยทวัไป สถานการณ์
การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชนเกียวกับการพฒันาชมุชนโดยทวัไป เช่น ถนน วดั 

โรงเรียน สาธารณสมบตัิชมุชน พืนทีสาธารณะ เป็นต้น คนส่วนใหญ่ถือว่าเรืองเหล่านีมีผู้ รับผิดชอบ
อยู่แล้ว เช่น องค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ ใหญ่บ้าน พระภิกษุในวดั  ครู อาจารย์ในโรงเรียน และมี
เจ้าหน้าทีรัฐฝ่ายต่างๆ เช่น พัฒนากรชุมชน เจ้าหน้าทีสาธารณสุข เจ้าหน้าทีตํารวจ เป็นต้น เป็น
ผู้ รับผิดชอบดแูลโดยตรง ไมใ่ชห่น้าทีของคนในชมุชน ดงันนั  
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 “ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทีหน้าบ้านตนเองก็ต้องรอเจ้าหน้าทีทีรับผิดชอบมา
ซ่อม” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 14 พฤศจิกายน 2557)  

 นีคือท่าทีของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ทีแสดงให้เห็นถึงภาวะขาดการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ และปล่อยให้การดําเนินงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ ทีรับผิดชอบฝ่ายเดียว  

ทีเกิดขนึทกุมิตขิองการพฒันาชมุชน  
 สถานการณ์ปัญหาเหล่านี สามารถใช้ทุนวฒันธรรมวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่

ในกาย เช่น ความรู้ส่วนทีเกียวกบัประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์  ความเชือส่วนทีเกียว กบัผี
บรรพบุรุษ ค่านิยม และความคิดเห็นในอตัลกัษณ์ของชุมชน เป็นต้น มาสร้างคณุค่าทีเป็นความรับ 
ผิดชอบร่วมกัน และการช่วยเหลือเกือกูลในฐานะทีเป็นผู้ ใช้ประโยชน์ และในฐานะทีเป็นสมบัติ
สว่นรวม หรือในฐานะทีเป็นกลุม่ชาตพินัธุ์เดียวกนั จะทําให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชน
โดยทวัไปได้มากขนึ  

 แนวทางการนําทนุดงักล่าวมาใช้ เริมต้นทีองค์กรทีเกียวข้องกบัการพฒันา
ชมุชนในเรืองนนั ต้องนําความรู้เกียวกับประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ และความรู้จากภูมิ
ปัญญาทีเป็นความเชือ ค่านิยม ความเห็น ความสามารถ และความฉลาดไหวพริบ ทีเกียวข้องมา
สร้างคณุคา่ทีเป็นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันาชมุชน ให้คนในชมุชนรู้ เข้าใจ และสํานึกใน
ความเป็นพีเป็นน้อง เป็นคนทีมีความเชือเดียวกัน มีอุดมการณ์ทีเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตาม
หลกัการความเชือเดียวกนั อยู่ร่วมในชุมชนเดียวกนั ดงันนั ทกุคนจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยกลุ่ม
และองค์กรชมุชน รวมถึงสว่นงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบ ต้องเปิดโอกาสให้คนในชมุชนมีส่วนร่วมอย่าง
ครบวงจร ทงัร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินงาน ร่วมประเมินผล และร่วมรับผล โดยมีเป้าหมายคือ 
ประโยชน์สขุของคนในชมุชนและความเข้มแข็ง ความเจริญก้าวหน้าของชมุชนร่วมกนั   

 ข้อควรระวงั คือ การใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชมุชนโดยทวัไป ต้องเน้นการเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม เช่น ความเสียสละ ความ
รัก ความสามคัคี ความซือสตัย์ จริงใจ ความเป็นพีเป็นน้องเป็นสําคญั ส่วนมลูคา่ทีอาจจะเกิดขนึให้
ถือวา่เป็นผลพลอยได้ เมือเกิดขนึแล้วต้องบริหารจดัการเพือเสริมพลงัคณุคา่ให้เข้มแข็ง ไม่เช่นนนัจะ
กลายเป็นบอ่นทําลายคณุคา่ไปในตวั 

 3.2.1.3 ใช้พฒันาการศึกษาเรียนรู้ของชุมชน สถานการณ์การปรับตวัเพือ
สร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชนด้านการศกึษาเรียนรู้ทีเกิดขนึในปัจจบุนั ทงัการศกึษาของเด็ก
และเยาวชนในระบบการศึกษาขนัพืนฐาน และการศึกษาของผู้ ใหญ่โดยทวัไป เน้นให้ความสําคญั
กับสาระการเรียนรู้ทีเป็นสากล หรือเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขนัพืนฐานทีกําหนดมาจาก
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ส่วนกลาง คนในชุมชนไม่มีส่วนกําหนดสิงทีลูกหลานของตนเรียนรู้ ทําให้เด็กและเยาวชนในชมุชน
ขาดโอกาสเรียนรู้วฒันธรรมชมุชนของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเอง เมือคนในชมุชนได้รับการศกึษาอย่างนี
หลายรุ่นตอ่เนืองภาพทีเป็นปัญหาจึงเกิดขนึ คือ ปัจจบุนั เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ ใหญ่วยัต้น ส่วน
ใหญ่ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ทุนวัฒนธรรมชุมชนหรือคณุค่าของวัฒนธรรมของตนเอง ทําให้สิงเหล่านีสูญ
หายไปในกระบวนการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ และหรือเปลียนแปลงสญูหายไปโดย
คนในชมุชนรับเอาภมูิปัญญาอืนเข้ามาแทนที ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสทา่นหนงึทีวา่  

“เด็กทุกวนันีเริมไม่เข้าใจว่า ทําไมคนไทยโซ่งจึงต้องไหว้ผีเฮือน ขณะทีคน
กลุ่มอืนไม่ต้องไหว้ เด็กเริมไม่ต้องการฟังเสียงในภาษาของตนเอง ไม่นิยมร้องเพลงด้วยภาษาตน เอง 
และตรงกนัข้ามกลบันิยมชมชอบบทเพลงของภาษาอืน และดูเหมือนมีความพยายามฝึกฝนตามด้วย 
ต่างจากภาษาตนเอง พ่อแม่พดูเป็นไทยโซ่ง ลูกตอบกลบัเป็นภาษาไทย พ่อแม่แม่บางคนก็เอาด้วย พูด
ภาษาไทยกบัลูกโดยตรง” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    

บทสมัภาษณ์ดงักล่าวนีสะท้อนให้เห็นผลการจดัการการศกึษาทีผ่านมาว่า 
นอกจากเร่งให้วฒันธรรมชมุชนสญูหายไปแล้ว ยงัส่งผลให้ทุนวฒันธรรมเหล่านนัสญูหายไปด้วย 
คนรุ่นใหมใ่นชมุชนเริมไมรู้่ไมเ่ข้าใจทนุวฒันธรรมของตนเองมากขนึ 

 สถานการณ์ปัญหาเหลา่นี สามารถปรับแก้ไขได้ ถ้าคนในชมุชนหรือองค์กร
ชมุชน ได้ร่วมกนัศกึษาวฒันธรรมชมุชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วมในลกัษณะตา่งๆ ดงัเช่น สมาคม
ไทยดํา (ประเทศไทย) ได้ดําเนินการศกึษาภาษาไทยทรงดําแล้วนําความรู้มาทําหลกัสตูรการเรียน
การสอน แล้วนําไปสอนนักเรียนในโรงเรียน หรือกรณีมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ได้ศึกษา
ประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ เมือได้มาแล้วนําผลการศึกษามาจดัพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ 
หากได้นําทุนวฒันธรรมเหล่านีไปให้ครูจดัการเรียนการสอนนกัเรียนในโรงเรียน จะทําให้เด็ก เยาวชน 
และคนทวัไปได้รู้ เข้าใจ และเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นความเป็นมาของตนเองและกลุ่มชาติพนัธุ์ ทําให้เกิด
ความรัก ความสามคัคี ลดความขดัแย้งตา่งๆ ลงได้   

 แนวทางการนําทุนทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้พัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของ
ชมุชน ควรจะเริมต้นทีกลุม่ผู้สนใจหรือองค์กรชมุชนทีมีอยู่แล้ว เช่น วดั โรงเรียน องค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือกลุม่ผู้ นําชมุชนทีสนใจหรือคนสว่นใหญ่ของชมุชน ได้ประชมุชนปรึกษาหาแนวทางศกึษา
และประมวลความรู้เรืองทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านต่างๆ หรืออาจจะมอบหมายให้กลุ่ม
ใดกลุม่หนงึรับผิดชอบดําเนินการ ส่วนกลุ่มอืนๆ ร่วมศกึษาและให้การสนบัสนนุตามความเหมาะสม 

โดยกําหนดให้กระบวน การศกึษามีการจดัเวทีคืนความรู้สูช่มุชนเป็นระยะ เพือให้เกิดการมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบเพิมเติมข้อมลูความรู้ให้ถกูต้องสมบรูณ์  เมือศึกษาได้แล้วจึงร่วมกนักําหนดการ
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เผยแพร่และใช้ประโยชน์ ทงัในรูปของหนงัสือ และซีดี เพือให้หน่วยงานและสถานศกึษา ได้นําไปใช้ 

ทงัเพือการศึกษาค้นคว้า สร้างความรู้ความเข้าใจ และเพือการปรับปรุง แก้ไข พฒันาให้มีความทัน 
สมยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขนึ แนวทางดงักล่าวนีสามารถแก้ปัญหา
อนัเนืองมาจากความไมรู้่ ไมเ่ข้าใจ ในทนุวฒันธรรมของชมุชนได้ และชว่ยเสริมสร้างการศกึษาเรียนรู้
ของชมุชให้รู้จกัตนเองและผู้ อืนควบคูก่นัไป 

 3.2.1.4  ใช้พัฒนาหรือสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือศูนย์การศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมชุมชน ปัจจุบนัแหล่งศกึษาเรียนรู้ หรือศนูย์การศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมชมุชนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุไทยทรงดําในชุมชนบ้านเกาะแรต ยงัไม่มีความชดัเจน เดิมเคยมีการรวมรวมไว้ที บ้านกํานนั
แดง เพชรรุณ เพือให้ผู้สนใจมาศกึษาเรียนรู้ ปัจจุบนัได้กระจดักระจายไปด้วยไม่มีใครบริหารจดัการ 
ส่วนพิพิธ ภัณฑ์เฮือนไทยทรงดําวดัดอนยอ ยงัเป็นเพียงศนูย์รวมเครืองมือเครืองใช้พืนบ้านบาง  
ส่วน ไม่ครอบคลมุวิถีชีวิตทุกด้าน ชมุชนชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรตจึงยงัขาดแหล่งศึกษาเรียนรู้
วฒันธรรมชมุชนทีสามารถให้การเรียนรู้แก่คนในชมุชนและผู้สนใจทวัไปได้อย่างครอบคลมุทกุด้าน 
ดงัคําปรารภของหลวงพอ่วดัเกาะแรตทีเลา่ถึงศลิปวิทยาการของคนไทยทรงดําสมยัก่อนวา่  
  “คนสมัยก่อน มีความรู้ด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทีพอตวั ทงัการแกะสลักไม้ 
การวาดลวดลาย การจดัสาน การทอผ้า การตดัเย็บ การสร้างบ้าน แม้แต่การไถนา พวกเขาไม่ได้ทํา
ในลกัษณะ “สกัแต่ว่าทํา” แต่พวกเขามีศิลปวิทยาการในใจด้วย ทําอย่างมีศิลปะ ทอผ้าออกมาเป็น
ลวดลายสวย สร้างบ้านออกมารูปทรงงาม จักสานด้วยลวดลายต่างๆ ทีสวยงาม เป็นลวดลายทีสื
สานมาแต่โบราณทงัสิน แม้แต่การย้อมผ้า ไม่ใช่สกัแต่เอาผ้าย้อมสี แต่ต้องเอาสีย้อมผ้าให้สวยงาม
ตามใจทีตนเองต้องการ หรือตามแบบแผนทีบรรพชนยกย่องว่าดี เป็นต้น แต่ทุกวนันี ศิลปวิทยาการ
เหล่านีสูญหาย ตกหล่นเรียราดฝังดินหมดแล้ว ทีกําลงัทําอยู่ เช่น งานแกะสลกั ทุกวนันี ไม่มีใคร
สนใจเรียนรู้สืบทอด แต่ก็จะว่าเขา คนรุ่นใหม่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เพราะคนรุ่นเก่าอย่างเรา ไม่ได้จดัการ
ใดๆ เพือการถ่ายทอดภูมิปัญญา และทุนภูมิปัญญาเหล่านีเลย แล้วใครจะมาเรียน”(พระประยูร 
เพชรยม ณ วดัเกาะแรต, สมัภาษณ์ : วนัที 25 กรกฎาคม 2555) 

บทสมัภาษณ์ดงักล่าวส่วนหนึงได้สะท้อนให้เห็นว่า ยงัไม่มีการจดัการเพือ 
ให้เกิดการศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมชมุชนอย่างเป็นระบบ หรือยงัไม่มีการจดัการเพือให้เกิดการศกึษา
เรียนรู้และถ่ายทอดวฒันธรรมเรืองนีขนึในชมุชน ทงัๆ ทีสาระแห่งการเรียนรู้มีอยู่แล้ว เช่น พิพิธภณัฑ์ 
หรือบ้านเรือน และวฒันธรรมพืนบ้าน ยงัคงมีอยู่ในครอบครัวหรือชมุชน แตย่งัไม่มีการจดัการเพือ
การเรียนรู้แก่ลกูหลาน หรือคนทวัไป  

 สถานการณ์ดงักลา่วนี สามารถนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายของชมุชน
มาใช้พัฒนา ปรับปรุงสิงทีมีอยู่ดงักล่าวข้างต้นได้ โดยการนําวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้
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สร้างคณุคา่ทีเป็นพลงัฟืนฟู อนรัุกษ์ และพฒันาให้สิงทีมีอยู่แล้วเจริญก้าวหน้าเป็นศนูย์การศกึษา
วฒันธรรมชมุชนทีสมบรูณ์ หรือกลุ่มและองค์กรชมุชนอาจจะรวมตวัขนึแล้วสร้างศนูย์เรียนรู้วฒัน  
ธรรมชุมชนขึนใหม่ก็ได้ โดยนําทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาเป็นต้นทุนความรู้ในการคิดออก 
แบบและดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิงวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่กาย เช่น ความรู้เกียวกบัประวตัิ
ความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ ความเชือเรืองผีบรรพบรุุษ นําสิงเหล่านีมาใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นความ
ภมูิใจ ความรัก ความหวงแหนในมรดกวฒันธรรม ความสํานึกรับผิดชอบในกลุ่มชาติพนัธุ์ เพือให้เป็น
พลงัสร้างการมีส่วนร่วมแก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน ได้เข้ามาร่วมรับผิดชอบ และร่วมบริหารจดัการ
แหลง่เรียนรู้ให้เกิดขนึเป็นรูปธรรม โดยใช้ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถแุละทนุทีอาศยัการสถาปนา
เข้ามาเสริมพลังความสําเร็จด้วย จะทําให้การปรับตวัเพือสร้างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน
ทา่มกลางการเปลียนได้อยา่งเป็นสขุ  

 ส่วนกระบวนการดําเนินงานเพือสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกฝังคุณค่า
ตา่งๆ แก่คนในชุมชนนนั กลุ่มหรือองค์กรชุมชนทีรับผิดชอบ  ต้องเริมต้นศึกษาทนุวฒันธรรมทีแฝง
ฝังอยู่ในกายและทนุวฒันธรรมส่วนอืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยวิธีการสมัภาษณ์ 

พูดคยุ และจดัเวที แลกเปลียน เรียนรู้เพือสร้างการมีส่วนร่วม การประมวลข้อมูลเกียวกับทุนวฒัน 
ธรรม พร้อมกับการร่วมกันแสวงหาแนวทางการนําข้อมูลมาสร้างสรรค์ พฒันาขึนเป็นแหล่งเรียนรู้ 

และเชิญชวนคนทีสนใจมารวมกลุ่มร่วมคิด กําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ วางแผน ร่วมดําเนินงาน 
และปรับปรุง แก้ไขร่วมกัน จะสามารถปรับปรุง พฒันาสิงทีมีอยู่แล้วให้มีความเจริญก้าวหน้า มนัคง
ขนึ หรือถ้าจะสร้างขนึใหม่ จะเป็นศนูย์ทีเกิดจากการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินงานตาม
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชมุชน ดงันนั ศนูย์ทีเกิดขนึจึงเป็นของชุมชน โดยชมุชน เพือชมุชน 
ทีแท้จริง 

 ประเด็นสําคญัในกระบวนการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้
พฒันาหรือสร้างแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือศนูย์การศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมชมุชน ไม่ได้อยู่ทีการสร้าง
วตัถสุิงของหรือการรวบรวมเอาวตัถสุิงของมาจดัวางไว้ในสถานทีเพือการศกึษาเรียนรู้เท่านนั  หาก 
แตต้่องให้ความสําคญักบักระบวนการเรียนรู้ เข้าใจ และเข้าถึงคณุคา่ทนุวฒันธรรมทีเป็นคณุธรรม 
เชน่ ความรัก ความสามคัคี ความร่วมแรงร่วมใจ ความอดทน การรับฟังความคิดเห็นและเคารพใน
ความคิดเห็น ทีซึงปู่ ย่าตายายได้ใช้สร้างสรรค์ชมุชนให้เจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีต  วนันีกลุ่มตา่งๆ 
หรือทกุฝ่ายต้องร่วม กนันําสิงเหลา่นีมาใช้สร้างคณุคา่เหลา่นนัให้เกิดขนึเป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนสู่
ความเจริญสืบต่อไปอีกครัง ดงันนั การดําเนินงานจึงเน้นผลการสร้างการเรียนรู้  เข้าใจและเข้าถึง
ในคณุคา่มากกว่าการสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง หรือการสร้างถาวรวตัถขุนึด้านเดียว หากสามารถ
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ดําเนินการได้อย่างนี การสร้างแหล่งเรียนรู้ทีเป็นทนุทางกายภาพและทนุทีอาศยัการสถาปนาก็จะ
เกิดตามมาด้วยความเข้มแข็งและยงัยืนได้  

 3.2.1.5 ใช้อนรัุกษ์และพฒันาประวตัิความเป็นมากลุ่มชาติพนัธ์ุ แม้ว่าผล
การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชนเกียวกบัความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ทีผ่าน
มา สามารถคลีคลายสถานการณ์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ได้บ้างแล้ว เช่น คนหนุ่มสาวปัจจุบนั
สนใจเรียนรู้เรืองราวประวตัิความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธ์ุตนเองมากขึน  และสามารถนําเรืองราว
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ไปแสดงในทีตา่งๆ ได้อย่างมีความเชือมนัมากขนึดงักล่าวแล้วข้างต้น แตส่ถาน 
การณ์การคลีคลายปัญหายงัเกิดขนึเป็นไปในวงจํากดั เฉพาะกลุ่มผู้ ดําเนินการ คือ สมาชิกส่วนหนึง
ของมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และเฉพาะเยาวชนและชาวบ้านทีใกล้ชิดกับกลุ่มเท่านนั ยงัไม่
สามารถขยายผลสูค่นสว่นใหญ่ของชมุชนและกลุม่หรือองค์กรชมุชนอืนได้ เช่น องค์การบริหารส่วน
ตําบล โรงเรียนในชุมชน วดั และประชาชนทัวไป ด้วยยังไม่มีองค์ความรู้ทีเป็นรูปธรรมเพียงพอ 
ความรู้ทีมีอยูย่งัไมพ่ร้อมทีจะเผยแพร่ ยงัไมไ่ด้จดัพิมพ์เป็นเอกสาร ยงัไม่มีกลไกในการเผยแพร่ เช่น 

เวทีชมุชน และบคุคลทีรับผิดชอบ รวมทงัยงัไม่มีโอกาสและรูปแบบการเผยแพร่ทีแน่น่อน ผลการ
ดําเนินงานจึงยงัไม่สามารถขยายคณุคา่ทีเป็นความรัก ความภูมิใจ ความสามคัคี และสํานึกรับผิด 
ชอบสูค่นสว่นใหญ่ในชมุชนได้ ดงัคํากลา่วของกรรมการมลูนิธิทีวา่   

“เรืองราวความเป็นมาของพวกเรา คงต้องรออีกระยะหนึง  จึงจะสามารถ
ประมวลความรู้และองค์ความรู้ออกมาเผยแพร่สู่ชมุชน โรงเรียน และสถานศึกษาได้อย่างทวัถึง ด้วย
ปัจจุบนัความรู้ดงักล่าว ส่วนใหญ่ยงัไม่ได้จดัพิมพ์สําหรับเผยแพร่ หรือเรียนรู้ทีเหมาะสมได้ บางเรือง
ยงัตอ้งถกเถียงเพือหาข้อยติุ บางเรืองรอผูรู้้เรียบเรียง บางเรืองยงัมีข้อมูลไม่เพียงพอ และทีสําคญัทนุ
ในการจดัเผยแพร่ ยงัมีไม่เพียงพอ” (นายท่วม ศิรินาโพธิ, สมัภาษณ์ : วนัที 3 พฤษภาคม 2557) 

 สถานการณ์ปัญหาดงักลา่วนี หากชมุชนโดยมลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) 

หรือองค์กรชมุชนอืน ทีมีความพร้อม ได้นําเอาทนุทีแฝงฝังอยู่ในกายทีเกียวกบัประวตัิความเป็นมา
ของไทยทรงดํา โดยเลือกถือเอาเรืองใดเรืองหนงึทีมีความพร้อม เชน่ เรืองราวความยากลําบากของ
ปู่ ยา่ตายายทีต้องพลดัพรากญาติพีน้อง พลดัพรากบ้านเกิด อพยพมาอยู่ตา่งแดน แม้จะพยายามเดิน 
ทางกลบัแตก็่ไปไมถ่ึง ต้องล้มตายจากกนัไประหวา่งทาง แตถ่ึงกระนนัก็ตามคนเหล่านนัยงัสามารถ
สร้างชมุชนทีอยูอ่าศยัไว้ให้ลกูหลานได้ทํามาหากินเลียงชีพ จนกลายมาเป็นชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์สืบ
มาถึงปัจจุบนั นํามาจดัพิมพ์เผยแพร่ให้ชมุชนได้เรียนรู้ เรืองราวเหล่านีสามารถนํามาสร้างคณุค่าที
เป็นความรัก ความสามคัคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความสํานึกในบญุคณุ เป็นพลงัขบัเคลือน
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คนในชมุชนปัจจบุนัสู่ความเป็นนําหนึงใจเดียวกนัในการสร้างสรรค์ การอนรัุกษ์ และพฒันาประวตัิ
ความเป็นมากลุม่ชาตพินัธุ์ให้เกิดขนึเป็นรูปธรรมทีเข้มแข็งได้  

 กระบวนการดําเนินงานตามแนวทางดงักล่าว กลุ่ม องค์กรชมุชนหรือผู้สน 
ใจหรือมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ทีดําเนินงานเรืองนีอยู่แล้ว ควรยกระดบัความต้องการใน
การอนรัุกษ์และพฒันาประวตัคิวามเป็นมากลุม่ชาตพินัธุ์ให้เป็นวาระของชมุชน เปิดโอกาสให้คนส่วน
ใหญ่ของชุมชนได้รับรู้ เรียนรู้และเข้าร่วมโครงการได้ตามความสนใจ รวมทงัเปิดโอกาสให้ทุกคนได้
ติดตามเข้าถึงข้อมลูความเคลือนไหวได้อย่างสะดวก และเข้าถึงข้อมูลผลการดําเนินงานได้ตลอด 
เวลา ขณะเดียวกนัต้องผลกัดนัให้คนทีสนใจเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนการดําเนินงานเป็นโครงการที
ชดัเจนขนึ ทงัแผนการศกึษาข้อมลูความรู้ แผนการสร้างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน แผนการนํา
ความรู้มาจดักิจกรรมเผย แพร่และแลกเปลียนเพิมเติมข้อมลู แผนการวิเคราะห์จําแนกและเรียบเรียง 
แผนการคืนความรู้สู่ชุมชน แผนการเผยแพร่ความรู้สู่สงัคม และแผนการประเมินผล ปรับปรุงแก้ไข 

รวมถึงแผนการแสวงหางบ ประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพือให้การอนุรักษ์และพัฒนาประวตัิความ
เป็นมากลุม่ชาตพินัธุ์ เกิดขนึเป็นไปตามความต้องการหลายด้านของคนสว่นใหญ่ในชมุชนได้แท้จริง 

 ปัจจยัทีจะทําให้การใช้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายสร้างคณุคา่ทีเป็น
ความสําเร็จด้านการอนรัุกษ์และพฒันาประวตัิความเป็นมากลุ่มชาติพนัธุ์ ขนึอยู่กบัการนําทนุเดิมที
แฝงฝังอยู่ในกายคน หรือกลุ่มคน หรือองค์กร ซึงได้ดําเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์ เป็นต้นว่า ทุน
ความรู้และประสบ การณ์ จากคนทีได้เดินทางไปศึกษาและเยียมเยียนพีน้องในดินแดนมาตุภูมิ
มาแล้ว และทุนเดิมทีเป็นความรู้จากความทรงจําของผู้อาวโุสในชุมชนหรือปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน 
และชมุชนไทยทรงดําในพืนทีอืน รวมทงั จากผลงานการศกึษาค้นคว้าของนกัวิชาการและผู้สนใจอืนๆ 
ทงัในและต่างประเทศ ทีมีอยู่ในสังคมปัจจุบนั  หากในกระบวนการดําเนินงานได้นําสิงเหล่านีขึนไว้ 
เช่น เรียบเรียงเป็นความรู้พืนฐานขึนอย่างเป็นระบบ แล้วพิมพ์เผยแพร่ให้ คนในชุมชนและนกัเรียนใน
โรงเรียนได้ศกึษาเรียนรู้ รวมทงัใช้เผยแพร่สูส่งัคมทวัไป ทนุเดิมเหล่านีจะสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ที
หลอมรวมหรือเชือมร้อยความรักความสามคัคีของคนในชุมชนให้เป็นพลังในการพฒันาสิงอืนๆ สู่
ความเจริญก้าวหน้าได้อยา่งมีประสิทธิ ภาพ องค์กรทีเกียวข้องจะมีความเข้มแข็งยงัยืนขนึด้วย  

 3.2.1.6  ใช้อนุรักษ์และพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ  สถานการณ์ด้าน
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปัจจุบนั ยงัอยู่ในภาวะไม่ยังยืน และแนวโน้มดูเหมือนว่าจะกลับสู่ภาวะ
วิกฤตอีกครัง หากไม่สามารถแก้ปัญหาและหาแนวทางส่งเสริมพฒันาการดําเนินงานโครงการจดั  
การเรียนการสอนภาษาไทยดําของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทีเกิดขนึเป็นอยู่ในปัจจบุนั ทงันี
เพราะแม้ว่าผลการดําเนินงานโดยภาพรวมทีผ่านมาจะประสบความสําเร็จอย่างน่าภูมิใจ สามารถ
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ผลิตแบบเรียนและบทเรียนภาษาไทยดําสอนเดก็และผู้สนใจได้ในวงกว้าง นกัเรียนและผู้สนใจจํานวน
มากสามารถอ่านเขียนภาษาไทยดําได้ สร้างคูมื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองขนึ แตปั่จจบุนัความเคลือน 
ไหว เปลียนแปลงการดําเนินงานโครงการ เช่น การจดัการเรียนการสอน การผลิตตํารา รวมทงักิจ 
กรรมอืนทีเกียวข้องกลบัหยดุชะงกั ขาดตอนหรือขาดช่วง ด้วยเหตทีุผู้ นําโครงการไม่สามารถดําเนิน 
งานต่อไปได้ ทําให้คณะทํางานทีมีอยู่ต่างรวมตวักนัไม่ได้ด้วย ประกอบกับการดําเนินงานทีผ่านมา
ขาดเงินทุนสนบัสนุนทีเพียงพอ คณะทํางานต้องใช้ทนุส่วนตวั อนึงการดําเนินงานโครงการทีผ่านมา
จดัขนึตามความต้องการของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และความตงัใจของคณะทํางาน คนส่วน
ใหญ่ในชุมชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากนกั สถานการณ์ปัญหาดงักล่าวส่งผลให้การดําเนินงาน
โครงการหยดุชะงกัลง และยงัไม่มีแนวทางในการปรับปรุง  แก้ไขอย่างใด จึงเป็นสิงทีผู้อาวโุสทีร่วม
โครงการมีความห่วงใยและวิตกกงัวลว่าการดําเนินงานต่อไปข้างหน้าจะไปได้อย่างไร  ดงัคําบอก
เลา่ทีวา่ 

”โครงการสอนภาษาไทยทรงดําในโรงเรียน ทํามาเยอะแล้ว เดินมานานแล้ว 
และเห็นผลดีทีภูมิใจมามากแล้ว แต่ขณะเดียวกนัเราเห็นข้อจํากดัเกิดขึนพร้อมๆ กนัด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง “การขาดการมีส่วนร่วมทงัส่วนทีเป็นชาวบา้นเจ้าของภาษา และส่วนทีเป็นเจ้าหน้าทีมีหน้าที
สนบัสนนุส่งเสริมรับผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวฒันธรรม” สถานการณ์ดงักล่าวนี
ได้ผลกัดนัให้เราเดินมาถึงทางตนั ทังงบประมาณ และกําลังคนทีจะสืบสานโครงการต่อไป คณะ 
กรรมการทีดําเนินงานมานานแล้ว ต่างก็รู้สึกเหนือยและเพลียมากแล้ว อยากให้คนอืนมารับช่วง แต่
งบประมาณก็ไม่มี ตําแหน่งแห่งหนทางสงัคมก็ไม่มี” (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 
27 ตลุาคม 2557)    

 สถานการณ์ปัญหาดงักล่าว สามารถใช้ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย 

แก้ปัญหาและคลีคลายสถานการณ์ได้ หากสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และคณะทํางานหรือกลุ่ม
บคุคลผู้สนใจ ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมรณรงค์ให้คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจในคณุคา่และหรือ
มูลค่าทีเกิดจากการใช้ภาษากลุ่มชาติพันธ์ุของตนเอง  เป็นต้นว่า คุณค่าทีเป็นคลังภูมิปัญญาให้
ปู่ ยา่ ตายาย พอ่แม ่พีน้องได้ศกึษา เรียนรู้ แล้วนํามาใช้ในการดํารงชีวิตสืบได้มาจนกระทงัปัจจบุนั 

คณุคา่ทีเป็นชือเสียง เกียรตยิศ ศกัดศิรี ความเทา่เทียม และอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ตนเอง คณุ
คา่ทีเป็นเครืองสือสารเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุของตนเอง  เป็นต้น รวมทงัสือสารเผยแพร่ให้เห็นว่า ถ้า
ภาษาเปลียนแปลง สญูหายไปมากกว่านี จะฟืนคืนได้ยาก ชมุชนจะสญูเสียคณุคา่ดงักล่าวไป อนึง 

ตามความเชือของชุมชน ความไม่ใส่ใจรับผิดชอบในสิงเหล่านีถือว่าเป็นการผิดผีบรรพบุรุษด้วย  
ทงันีเพือให้คนในชมุชน รู้สํานกึรับผิดชอบและยอมรับว่า ภารกิจการอนรัุกษ์และฟืนฟูภาษาดงั กล่าว
เป็นบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของทกุคนหาใช่เป็นของคณะทํางานแตเ่พียงฝ่ายเดียวไม่ พร้อม
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กนันีเชิญชวนผู้สนใจได้เข้ามามีสว่นร่วมดําเนินงานโครงการตามความพร้อมทีมีอยู่ ส่วนการดําเนิน 
งานสมควรปรับปรุงพืนทีโครงการ โดยเน้นการดําเนินงานในพืนทีทีมีความพร้อมหรือในพืนทีชมุชน
และชมุชนใกล้เคียงก่อน โดยเน้นการจดัการเรียนการสอนทงัในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน 

และการศกึษาตามอธัยาศยัเพือสร้างและพฒันาระบบและกลไกของโครงการให้มีศกัยภาพ จากนนั
จึงขยายผลสู่ชมุชนอืนทีมีความพร้อมตอ่ไป อนึงกระบวนการขยายผลสู่ชมุชนอืน ควรเริมต้นพฒันา
กลไกหรือสร้างคนในชุมชนนนั ขึนมาเป็นแกนดําเนินงานโครงการ ก่อนทีจะจดัการเรียนการสอน 
ทงันีอาจจะจดัโครงการฝึกอบรมเฉพาะกลุ่มแกนนําทีสนใจขึน ก่อนทีจะขยายผลโครงการสู่ชุมชน
นนั นอกจากนี สมควรประชาสมัพนัธ์โครงการให้คนไทยทรงดําในชมุชนนนั ได้เข้ามามีส่วนร่วมโครง 
การตามความพร้อมของแต่ละคน ขณะเดียวกนัผู้บริหารโครงการจะต้องศกึษาภูมิปัญญาด้านตา่ง
มาจดัทําเป็นแบบเรียนให้ครบทกุสาระการเรียนรู้ตามหลกัสตูรทีกําหนดขนึ 

  แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้ในการอนุรักษ์และ
พัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนี เป็นแนวทางหรือข้อเสนอเพือแก้ปัญหาการดําเนินงาน
โครงการสอนภาษาไทยดําทีหยุดชะงักอยู่ในปัจจุบนัเพือให้ก้าวเดินต่อไปได้  ดงันนั การทบทวนลด
พืนทีดําเนินงานโครงการ การสร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน การรณรงค์ให้ชมุชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบ 
การเตรียมความพร้อมเตรียมแกนนําในการขยายผลสู่ชมุชนอืนๆ โดยการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่
ในกายมาสร้างคณุคา่ดงักล่าวข้างต้น น่าจะสามารถแก้ปัญหาและดําเนินงานโครงการตอ่ไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขนึ 

 3.2.1.7 ใช้อนุรักษ์และพัฒนาเสือผ้าและการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์  
สถานการณ์การอนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้าและการแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์ในชุมชนบ้านกาะแรต
ในปัจจบุนั กลุม่สตรีแมบ้่าน ผู้อาวโุส ผู้ นําชมุชน และผู้ นําท้องถินได้ร่วมกนัสรุปความไว้วา่  

  “แม้คนในชมุชนไดร่้วมกนัรณรงค์ใหค้นในชมุชนนิยมใส่เสือผ้าการแต่งกาย
ทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์มาแลว้ก็ตาม และแม้ว่าเคยมีการส่งเสริมการสร้างกลุ่มทอผ้าขึน
ในชมุชนแลว้ แต่สิงเหล่านีค่อยๆ จืดจางไปปัจจุบนักลุ่มทอผ้าได้ล้มเลิกไป เหลือเพียงส่วนบคุคลที
ทอใช้อยู่ในครัวเรือน และแบ่งปันให้คนทีต้องการนําไปตดัเสือผ้าใช้บ้าง ส่วนคนในชุมชนนิยมแต่ง
กายดว้ยเสือผา้สําเร็จรูปตามแบบอย่างสากลนิยมมากขึน ในงานพิธีกรรมจะมีแต่ผู้ประกอบพิธีและ
ผูเ้กียวข้องเท่านนัทียงัคงใช้เสือผา้ตามแบบแผนความเชือของกลุ่มชาติพนัธุ์  ส่วนคนอืนๆ ส่วนใหญ่ใช้
เสือผ้าสําเร็จรูปแต่งกายตามความนิยมของสังคมทัวไปทังผู้หญิงและผู้ชาย ในงานประเพณีของ
ชุมชน คนหนุ่มสาวไม่นิยมใส่เสือผ้าสีดําทีมีรูปทรงเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์มากนกั” (เวที
ชมุชนบา้นผูใ้หญ่กําจร เพชรยวน, สมัภาษณ์: วนัที 28 ตลุาคม 2557) 



 
296 

  กลุม่ผู้ให้ข้อมลูยงัได้กลา่วถึงสาเหตทํุานองเดียวกนัวา่ อาจเป็นเพราะคนใน
ชมุชนไม่นิยมทอผ้าและตดัเย็บเสือผ้าใช้แล้ว จึงต้องหาซือจากร้านค้ามาใช้แบบพืนบ้านนนัรูปทรง
และแบบเสือ ผ้ามีให้เลือกไมม่าก สว่นใหญ่เป็นเสือผ้ารูปทรงเดิมๆ เหมาะสําหรับใช้ในงานประเพณี
พิธีกรรม ไมมี่แบบทีใช้สวมใสทํ่างานในชีวิตประจําวนั หรือมีบ้างแตร่าคาแพง ไม่เหมาะทีจะนํามาใช้
ในการทํางานในไร่นา ขณะทีเสือผ้าอืนๆ หาซือได้ทวัไป ราคาไม่แพง เลือกหาได้ตามความต้องการ 

และอาจจะเป็นเพราะคนในชมุชน โดยเฉพาะอยา่งยิงเดก็และเยาวชนไม่รู้ ไม่เข้าใจว่า เสือผ้ากลุ่มชาติ
พนัธุ์สร้างคณุคา่อะไรให้แก่ตน จะใส่หรือไม่ ก็มีคณุค่าเท่ากัน บางครังการใส่เสือผ้ากลุ่มชาติพนัธุ์
อาจจะเป็นเหตใุห้เพือนล้อ เลียนด้วยซํา  

  สถานการณ์ดงักล่าวนี สามารถนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเกียว 
กบัเสือผ้าและการแตง่กายแบบพืนบ้าน มาใช้แก้ปัญหาและนําไปสู่การอนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้า
และการแต่งกายของกลุ่มชาติพนัธ์ุ ให้สามารถปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ในเรืองนีให้
เจริญก้าวหน้า ทนั สมยัได้ ขณะเดียวกนัยงัคงสร้างคณุคา่ทีเป็นชือเสียง  เกียรติยศ ศกัดิศรี และอตั
ลกัษณ์กลุม่ชาตพินัธุ์ให้โดดเดน่เป็นทียอมรับของสงัคมทวัไป รวมทงัสามารถสร้างมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองได้ด้วย โดยกลุม่หรือองค์กรชมุชนหรือองค์กรท้องถินหรือโรงเรียนหรือวดัหรือกลุ่มผู้อาวุโสหรือ
ผู้ นําชุมชนหรือกลุ่มผู้สนใจในการอนุรักษ์และพฒันาเรืองนี ต้องศึกษาทุนวฒันธรรมชุมชน  โดย 
เฉพาะอย่างยิงทุนทีแฝงฝังอยู่ในกาย  ทีปู่ ย่าตายายและพ่อแม่ได้ใช้เป็นพลงัสร้างความพอเพียง
และความสขุแก่คนในชมุชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนให้ยงัยืนสืบมาถึงปัจจุบนั เป็นต้นว่า 

การใช้ความรู้ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริบในกระบวนการผลิต (ทอผ้า ตดัผ้า เย็บเสือผ้า) 
การใช้ประโยชน์และการบํารุงรักษาเสือผ้าและเครืองแตง่กาย สร้างคณุคา่ทีเป็นความขยนัหมนัเพียร 
ความอดทน ความรับผิดชอบทีทําให้คนในชมุชนพงึตน เองได้ และมีความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนั
พืนฐาน การใช้ความเชือคา่นิยมและความคดิเห็นในการแตง่กายด้วยเสือผ้ากลุ่มชาติพนัธ์ุว่าเป็นสิงที
ดีงามถกูต้องเหมาะมาสร้างคณุคา่ทีเป็นชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ 
รวมทงัคุณค่าทีเป็นความรัก  ความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกัน เป็นต้น นําความรู้เหล่านีมา
เผยแพร่ในโอกาสตา่งๆ หรือผ่านเสียงตามสาย เพือให้คนในชมุชนได้รู้และเข้าใจในเบืองต้น หรืออาจ 
จะจดัพิมพ์เป็นเอกสารหรือหนงัสือออกเผยแพร่ด้วย จากนนักลุ่มหรือองค์กรชุมชนทีเป็นเจ้าภาพใน
เรืองนีต้องประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนได้ปฏิบตัิตาม รวมทงัขอความร่วมมือโรงเรียนให้
นกัเรียนสามารถแต่งกายเสือผ้ากลุ่มชาติพนัธุ์ไปโรงเรียนในวนัใดวนัหนึงของสปัดาห์ และอาจจะมี
กิจกรรมการประกวดให้รางวลัการแต่งกายดีเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์  และให้องค์กรชุมชนถือว่า การ
ส่งเสริมคนในชมุชนแต่งกายด้วยเสือผ้าของกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นหน้าทีหนึงขององค์กรชุมชนหรือกลุ่ม
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หรือองค์กรทีเกียวข้อง และเป็นการส่งเสริมการแต่งกายเสือผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ทงัชุมชน  ถือเป็นการ
อนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้าและการแตง่กายกลุม่ชาตพินัธุ์เตม็พืนทีชมุชน ใครทีเข้ามาในชมุชนไม่ว่าจะ
เป็นวนั เวลาใด จะพบเห็นคนสว่นใหญ่แตง่กายด้วยเสือผ้ากลุม่ชาตพินัธุ์   

 อีกแนวทางหนงึ กลุม่หรือองค์กรชมุชนหรือองค์กรท้องถินหรือโรงเรียนหรือ
วดัหรือกลุ่มผู้อาวโุสหรือผู้ นําชมุชนหรือกลุ่มผู้สนใจ  ควรจะฟืนฟูกลุ่มทอผ้าพืนเมืองหรืออาจจะส่ง 
เสริมการสร้างกลุ่มทอผ้าพืนเมืองขนึมาใหม่ จะทําหลงัจากผ่านการรณรงค์ในระยะแรกไปแล้ว หรือ
วา่ดําเนินการไปพร้อมกนัก็ได้ กลุม่ทีเกิดขนึจะได้เป็นกลไกสําคญัในการดําเนินงานการอนรัุกษ์และ
พฒันาเรืองนีโดยตรง ซึงการจดัตงักลุ่มต้องนําหลกัการมีส่วนร่วมและบทเรียนของกลุ่มทอผ้าและ
กลุม่อืนเกิดขนึเป็นมาแล้ว มาปรับใช้เพือสร้างความเข้มแข็งของกลุม่ควบคูไ่ปด้วย  

  กลุ่มทีเกิดขนึ นอกจากทําหน้าทีเป็นกลไกในการอนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้า
และการแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําชมุชนบ้านเกาะแรตแล้ว ยงัเป็นองค์กรตวัแทนชมุชน 
ทีประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานอืนทีเกียวข้อง เป็นองค์กรกลางในการจดักิจกรรมต่างๆ ทงั
การศึกษา ค้นคว้า พัฒนา ผลิต เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน 
เรืองนีของชมุชน เพือให้เกิดความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั สามารถสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม ความ 
สขุ ชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี อตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ และสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองแก่คนใน
ชมุชนได้ด้วย 

 3.2.2 แนวทางการใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ลกัษณะการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชมุชน  และผล

การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีตอ่การพฒันาชมุชนดงักล่าวข้างต้น สามารถนํามากําหนดแนว
ทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายพฒันาเศรษฐกิจชมุชนในลกัษณะตา่งๆ ได้ ทงันีเพราะผล
การปรับตวัและการเปลียนแปลงดงักลา่วได้เกิดขนึ ตงัอยู่ และเปลียนแปลงไปบนรากฐานบนรากฐาน
ของวฒันธรรมชมุชนแบบพืนบ้านทีมีมาแตเ่ดมิ ดงันนั ทนุวฒันธรรมพืนบ้านเดิม เช่น ทนุวฒันธรรมที
แฝงฝังอยูใ่นกายหรือทนุภมูิปัญญา ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุและทนุทีอาศยัการสถาปนา จึง
ยงัคงเป็นพลงัรองรับลกัษณะเศรษฐกิจชมุชนทีเกิดขนึอยูเ่หมือนเดมิ ดงัคํากลา่วของชาวนาทีเลา่วา่ 
   ”การทํานาสมยัใหม่ไม่ต้องใช้แรงงานววัควายแล้ว อย่าเข้าใจว่าคนทํานาจะ
มีความสขุสบาย ตรงกนัข้าม ชาวนาบางคนอาจจะมีทกุข์กงัวลเพิมมากขึน ด้วยการใช้รถไถนาเดินตาม
ก็ดี การใช้ปุ๋ ยเคมีก็ดี การใช้รถเก็บเกียวนวดก็ดี สิงเหล่านีตอ้งการเงินลงทนุ ต้องใช้เงิน เงินทีนํามาใช้ 

ก็คือเงินทีได้หรือคาดว่าจะได้จากการขายข้าวในนา ถ้าข้าวราคาตํา หรือข้าวไม่งอกงาม ได้ผลไม่
เต็มที นนัหมายถึง การขาดทนุ นนัหมายถึงความทกุข์ ดงันนั หนทางทีดี เราต้องใช้ความขยนั อดทน 
ความเพียรพยายามแบบเดิมๆ ทีเป็นคณุสมบติัของชาวนาแต่เดิมมาใช้ จึงจะช่วยผ่อนหนกัผ่อนเบา
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ได ้ทีสําคญักิจกรรมบางอย่าง แม้มีเงินก็จดัการไม่ได้ เช่น การดํานา หาแรงงานดํานาได้ยาก ชาวนา
จึงต้องอาศยัการมีกลุ่มเอาแรงแบบพืนบ้านมาใช้ จึงจะช่วยลดความเสียงลงได้” (นายสยาม พรหม
สงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 

 ทุนวฒันธรรมชุมชนบ้านเกาะแรตทีมีอยู่ในปัจจุบนัจึงเป็นทางออกหรือเป็น
ทนุทีชาวนาสามารถนํามาใช้จดัการเพือสร้างความมนัคงในการทํามาหากิน หรือการประกอบอาชีพ
ตา่งๆ รวมทงัการทํานาทีเกิดขนึในชมุชนในปัจจบุนั ในลกัษณะได้ เป็นต้นวา่  

 3.2.2.1 ใช้สร้างและพฒันากลุม่อาชีพการทําการเกษตร  
ประการแรก สถานการณ์การทํานาของชุมชนเกาะแรตในปัจจุบนัประสบ

ปัญหาหลายอย่าง เป็นต้นว่า การขาดแคลนแรงงาน ทํานาแล้วขาดทุน เพราะต้องใช้เงินทองซือ
ปัจจยัมากมาย รวมถึงการทําการเกษตรอืนๆ เช่น การเลียงกุ้ ง เลียงปลาด้วย ท่ามกลางปัญหาดงั 

กล่าว มีชาวนาหลายกลุ่มทีได้นําเอาวฒันธรรมการแลกเปลียนแรงงานในไร่นาทีมีมาแต่เดิม นํามา 
ใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยรวมเพือนบ้านขนึเป็นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่นา  (ดงั
รายละเอียดกล่าวไว้ในการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่) ทําให้สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานได้ สามารถทํานาได้สะดวกมากขึน ดงันนั หากเกษตรกรในชุมชนบ้านเกาะแรตได้
ศกึษาทนุวฒันธรรมการแลกเปลียนแรงงานทีแฝงฝังอยู่ในกาย ซึงเคยมี เคยใช้อยู่ในชมุชน เป็นต้นว่า 
การแลกเปลียนแรงงานในการดํานา การไถนา การเตรียมดิน การเก็บเกียวนวด รวมทงัทนุวฒันธรรม 
ทีแฝงฝังอยู่ในกายในส่วนทีเกียวกับเครือญาติ สายตระกูลเดียวกัน ทีต้องช่วยเหลือเกือกูลกันโดย
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ทนุวฒันธรรมเหล่านีสามารถนํามาใช้เป็นปัจจยัพืนฐานร้อยรัดผู้คน
ให้รวมตวัขนึเป็นกลุม่แลกเปลียนแรงงาน หรือกลุ่มเกษตรกรทํานา หรือกลุ่มทีทําการเกษตรอืนๆ หรือ
กลุ่มอาชีพอืนในชมุชน ทํานองเดียวกับกลุ่มแลกเปลียนแรงงานทีมีอยู่ในปัจจุบนั ชุมชนจะสามารถ
ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการทํานาแล้วขาดทนุทีเกิดขนึในปัจจบุนัได้  

 ประการทีสอง หากกลุ่มทีเกิดขึนแล้วได้รับการส่งเสริมการบริหารจดัการ
องค์กรทีดี มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกันทีนําไปสู่ความไว้วางใจซึงกันและกันในกิจกรรมมากขึน จน
สามารถพฒันาไปสูก่ารร่วมกนัซือปัจจยัการผลิต เชน่ ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี รวมถึงอาหารสตัว์ 

(ถ้าเป็นกลุ่มทีเลียงสตัว์) ด้วย ซึงกลุ่มจะมีอํานาจตอ่รองราคาในการซือได้มากขนึ ทําให้กลุ่มสามารถ
ซือปัจจยัการผลิตทีจําเป็นได้ในราคาตํากว่าท้องตลาดทวัไป นอกจากนี หากกลุ่มมีความเข้มแข็ง
เพียงพอ จะสามารถพฒันาปสู่การจดัการขายผลผลิตร่วมกนัได้ด้วย ซึงการทีกลุ่มมีผลผลิตรวมกนั
เป็นจํานวนมาก ย่อมมีอํานาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีได้มากขึน จะสามารถ
ขายผลผลิตได้ราคาเพิมขนึ สามารถแก้ปัญหาการทํานาแล้วขาดทนุได้สว่นหนงึ 
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 ประการทีสาม หากกลุ่มได้รับการส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มให้มีการ
พัฒนาไปบนรากฐานของทุนวัฒนธรรมในความเป็นพีเป็นน้องเป็นเครือญาติสายตระกูลเดียวกัน 
หรือในความเป็นเพือนบ้านทีเคยช่วยเหลือเกือกูลต่อกัน จนกระทงัมีความเข้มแข็ง ทกุคนมีส่วนใน
การดําเนินงานของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว กลุ่มสามารถจะริเริมดําเนินงานอืนๆ ร่วมกนัได้
เพิมขึน เป็นต้นว่า การสนับสนุนเงินทุนในการทํานาแก่คนทีขาดแคลนหรือคนทีจําเป็น  โดยสร้าง
กติกาในการดําเนินงานขึนต่างหาก ซึงอาจจะไม่คิดดอกเบียหรือคิดดอกเบียอตัราตํา เป็นการช่วย 
เหลือเกือกูลกันฉันพีน้องบนฐานความเป็นเครือญาติ สามารถจะตดัเงือนไขอิทธิพลพ่อค้าคนกลาง
หรือนายทนุหรือเจ้าของโรงสีออกไปได้  

 ประการสุดท้าย หากกลุ่มได้รับการส่งเสริมการพฒันาต่อเนืองจนสามารถ 

“ไว้วางใจ” หรือเกิดความเชือทีมันคงในวงสมาชิกของกลุ่มเพิมขึน กลุ่มสามารถดําเนินงานอืนๆ 

ร่วมกนัได้มากขนึ เชน่ สามารถรวมทนุซือปัจจยัการผลิตทีจําเป็นร่วมกนั เป็นต้นว่า รถไถนา รถเกียว
ข้าว รถขนข้าว มาใช้ภายในกลุ่ม ยกเลิกการซือสิงเหล่านีเป็นรายครอบครัวเช่นทีเกิดขึนเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั จะสามารถนําไปสูก่ารลดต้นทนุการผลิตลงได้อยา่งมาก ลดหนีสินของเกษตรกรลงได้  

 อยา่งไรก็ตาม การจะใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้แก้ปัญหาใน
การประกอบอาชีพให้ได้ผลอยา่งมีประสิทธิภาพดงักล่าวมานนั ผู้ ใช้ต้องเน้นให้ความสําคญักบัคณุ 

คา่ทีเป็นคณุธรรม เช่น ความซือสตัย์ ความกตญั  ูความเคารพซึงกนัและกนั การมีส่วนร่วม มีความ
รัก ความสามคัคี บนรากฐานทนุวฒันธรรมของชมุชนอย่างแท้จริง ส่วนมลูคา่ทีเป็นเงินทองจะตาม  

มาภายหลงั 

 3.2.2.2 ใช้สร้างผลิตภัณฑ์ทีเป็นสินค้าชุมชน สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ทีเป็น
สินค้าชุมชนชาวบ้านเกาะแรตในปัจจุบนั มีไม่มาก เท่าทีปรากฏ มีแต่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพืนบ้าน ทอ
เป็นผืนสําหรับนําไปตดัเย็บเป็นชุดแต่งกายหรือเป็นผ้าถุงและผ้าเปียว ผ้าขาวม้าบ้าง แต่ไม่มาก 

เพราะทอผ้าอยู่ไม่กีครอบครัว ผลผลิตมีไม่มาก ผู้สน ใจต้องไปซือหาจากครอบครัวทีทอผ้าโดยตรง 

ไม่มีศนูย์แสดงสินค้าชุมชน แม้แตส่ินค้าโอทอปก็ไม่เป็นทีแพร่หลาย ชมุชนไม่นิยมสร้างผลิตภณัฑ์ที
เป็นสินค้าชมุชน ทงัทีชมุชนมีทนุวฒันธรรมพืนบ้านมากมายทีสามารถนํามาใช้สร้างผลิตภณัฑ์สินค้า
ชมุชนได้ นอก จากทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายด้านการทอผ้าและเครืองแตง่กายแล้ว ยงัมีทนุอืน 
เป็นต้นว่า ด้านอาหารการกิน เช่น แกงหน่อไม้ ข้าวหลาม ด้านการแกะสลกัและของทีระลึก ด้านการ
ผลิตข้าวและพืชผกัปลอดสารพิษแบบพืนบ้าน ด้านการผลิตเครืองจกัสานไม้ไผ่ เป็นต้น ดงัคําบอก
เลา่ของผู้อาวโุสทีวา่ 
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   ”คนบ้านเรามีทุนภูมิปัญญา ทงัทีเกียวกับเครืองจักสาน การทอผ้า การทํา
เครืองมือเครืองใช้ อาหารการกินมากมาย สามารถส่งเสริมให้นํามาใช้จัดทําเป็นสินค้าของทีระลึก 
หรือเป็นสินค้าทีใช้ได้ในชีวิตจริงได้ เช่น หมวกไทยโซ่ง คนัไถไทยโซ่ง ผ้าเปียวไทยโซ่ง แม้แต่แกงไทย
โซ่ง ก็ยงัขายได้ นอกจากทําให้คนทีมีความรู้ด้านนีมีงานทํา มีรายได้ แล้วจะทําให้ภูมิปัญญาไม่สูญ
หาย ลูก หลานภูมิใจ แต่เสียดายเรายงัไม่ได้ส่งเสริมสนบัสนนุขึนมา” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์, 
สมัภาษณ์ : วนัที 18 พฤศจิกายน 2557) 
  แนวทางการนําทนุทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้สร้างผลิตภณัฑ์ชมุชน ควรจะเริม 

ต้นโดยกลไกภาครัฐหรือองค์กรชุมชน เช่น สมาคม หรือชมรม หรือองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
กลุม่ทีมีอยูแ่ล้วในชมุชน ได้ประมวลข้อมลูศกัยภาพของสิงนนัๆ มาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ในการ
ส่งเสริม แล้วเชิญชวนผู้ ทีเกียวข้องมาปรึกษาหารือเพือวางแผนการดําเนินงานร่วมกนัอย่างครบวงจร
ทงัด้านการผลิต การตลาด และการพฒันาปรับปรุงผลผลิตเพือให้ได้มาตรฐาน รวมทงัวางแผนการ
บริหารจดัการเพือสร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่หรือสมาชิกทีร่วมโครงการ จะทําให้คนในชมุชนได้นําเอา
ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาปรับใช้เพือสร้างคณุค่าและมูลค่าทีเป็นความจําเป็นและความ
ต้องการได้ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มผู้อาวโุสทีทรงภูมิปัญญาเหล่านี นอกจากได้สร้างมลูค่าทีเป็นเงิน
ทองแล้ว ยงัได้สร้างคณุคา่ทีเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทีมีอยู่สู่ลกูหลานตอ่ไปด้วย และผลิตภณัฑ์
เหลา่นีจะกลายเป็นสินค้าทางวฒัน ธรรมทีกลายเป็นอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์และชมุชนสืบตอ่ไป 

  3.2.3 แนวทางการใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อมของชุมชน 
    ลกัษณะการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชมุชน และผล
การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีต่อการพฒันาชุมชนดงักล่าวข้างต้น เป็นปัจจยักําหนดแนวทาง 
การใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมในชมุชนได้ ดงันี   

  3.2.3.1 อนุรักษ์และพัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชน  สถานการณ์พืนที
สาธารณะของชุมชนปัจจุบนั มีปัญหาถกูบกุรุกและจบัจองเป็นพืนทีส่วนบคุคลไปมากแล้ว  เช่น ป่า
ช้าแต่เดิมกว้างขวาง ตอ่มาเมือเลิกใช้ ชาวบ้านเข้าไปจบัจองทํากิน เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย เช่นเดียว 
กบัพืนทีแหล่งนําและห้วย หนอง คลอง บึงสาธารณะของชุมชน ปัจจบุนัถกูถมและบุกรุกเป็นส่วน
บคุคลจนเหลือสภาพความเป็นพืนทีสาธารณะอยู่น้อย บางแห่งถมไปหมด สภาพปัญหาเหล่านียงั 
คงเกิดขึนต่อเนือง ผู้ นําชุมชนบางท่านจึงเห็นว่าสมควรทีชุมชนจะโดยองค์กรชุมชน  หรือองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือวดั หรือองค์กรทีเกียวข้อง ได้จดัการอนุรักษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะของ
ชมุชน เชน่ ป่าช้า หนองนํา คลอง บงึ ขนึไว้เพือให้ลกูหลานได้ใช้ประโยชน์สืบไป   

การดําเนินงานเพือจดัการอนรัุกษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะของชมุชนทีผ่าน
มา ผู้ ทีเกียวข้องอาศยัข้อกฏหมายทีเกียวข้องมาพิจารณา จึงไม่มีโอกาสปกป้องสิงเหล่านีไว้ได้  ด้วย
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ไม่มีหลัก ฐานยืนยนัชัดเจน เพราะปู่ ย่าตายายได้ใช้ทุนวฒันธรรมชุมชนด้านความเชือ สงวนพืนที
ดงักล่าวไว้ ดงันนัแนวทางการแก้ปัญหา จึงสมควรฟืนฟูทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านความ
เชือของชมุชนขนึมาใช้ เป็นต้นวา่  

คณุค่าของความเชือในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนา
และความเชือ ทีเชือว่า การบุกรุกสิงเหล่านีเป็นการผิดต่อผีบรรพบุรุษ  ผิดต่อเจ้าพ่อเจ้าแม่ของ
หมูบ้่าน เป็นการอก ตญั ตูอ่บรรพชน เมือละโลกนีไปแล้ว จะไปอยู่ในสถานทีทกุข์ชวักาลนาน ไม่มี
ทางทีจะกลบัไปอยูร่่วมกบับรรพบรุุษในสวรรค์ได้ ในทางพทุธศาสนาถือว่า การถือเอาทรัพย์สินส่วน 
รวมเป็นส่วนตวัเป็นการผิดศีลข้อสอง ผู้กระทําดงักล่าวคือ ผู้สร้างบาปแก่ตนเองและครอบครัว แต่
การกระทําดงักลา่วสามารถปรับแก้ได้ หากผู้นนัรู้สํานึกแล้วปรับแก้ให้ถกูต้อง  นอกจากนี สมควรนํา 
เอาทุนทีเป็นค่านิยมและทัศนคติแบบพืนบ้านมาสร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรม เช่น ความดี ความถูก 
ต้อง มายกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ ทีปฏิบตัิตามหลกัความเชือดงักล่าวได้ถูกต้อง ผู้อาวุโสของชุมชน
ทา่นหนงึ (ขอสงวนนาม) กลา่ววา่  

 “แนวทางนีน่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนได้ และสามารถสร้างขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณีทีเป็นบรรทดัฐานในการปฏิบติัของชมุชนเกียวกบัเรืองสืบต่อไปได้”   
 อย่างไรก็ตาม ผู้อาวุโสได้กล่าวถึงข้อควรระวงัไว้ว่า การดําเนินงานอนุรักษ์

และพฒันาพืนทีสาธารณะของชุมชนในปัจจุบนั ไม่ควรดําเนินการเพือชีถูกชีผิดตามแบบอย่างทีใช้
กฎหมายตดัสิน หากแตค่วรใช้วฒันธรรมความเชือและวฒันธรรมอืนๆ มาสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม 
เช่น ความรักความผูกพนับนรากฐานความเป็นพีเป็นน้อง เป็นคนในสายสกลุเดียวกัน เป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์เดียวกนั มีบรรพบรุุษร่วมกนั มาเป็นเงือนไขดําเนินการ จะทําให้ไม่เกิดความบาดหมางหรือเกิด
ความรู้สกึเสือมเสียเกียรตยิศ ชือเสียงเกิดขนึ ตรงกนัข้าม หากสามารถทําให้เกิดความรู้สึกเป็นเกียรติ
เป็นศกัดศิรีแก่วงศ์ตระกลูเพิมขนึ จะทําให้คนในชมุชนเป็นสขุ และชมุชนมีความเข้มแข็งเพิมขนึ  

 “ทุกวันนี พีน้องแตกแยกกันเพราะไปเอากฎหมายตัดสินถูกผิดแทนทุน
วฒันธรรม” ผู้อาวโุสทา่นนนักลา่วไว้ 

 3.2.3.2 อนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาติตา่งๆ ในพืนทีชมุชน สถาน 
การณ์พืชพรรณธรรมชาต ิในพืนทีชมุชนบ้านเกาะแรตปัจจบุนั ได้สญูหายไปมากแล้ว  เป็นต้นว่า ไม้
ไผ ่ป่าไผ ่กอไผ ่ในพืนทีสาธารณะ ริมคลอง ริมห้วยเหลือน้อยลง แม้ในพืนทีส่วนบคุคลก็มีแตจ่ะลด
จํานวนลง ส่วนไม้ทีขนึอยู่ตามธรรมชาติ ทีชาวบ้านเคยหาหน่อไม้  หาเปลือกไม้มาย้อมผ้า หาไม้มา
สร้างบ้านเรือน รวมทงัหญ้าคา และพืชสมนุไพร ปัจจบุนัหาได้ยาก ด้วยพืนทีป่าถกูบกุเบิกเป็นไร่นา
และทําการเกษตรตามทีเจ้าของพืนทีต้องการ อนึง คนในชมุชนปัจจบุนัได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
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ดงักลา่วนีน้อยลงมีเครืองมือเครืองใช้ทีทําพลาสติกมาใช้แทนเครืองมือเครืองใช้ทีทําด้วยไม้ไผ่ มีสี
ย้อมผ้าจากโรงงานมาใช้แทนสีจากธรรมชาติ เป็นต้น สถานการณ์การปรับตวัทีเกิดขนึจึงนําไปสู่การ
เปลียนแปลงทีสูญเสียทงัคุณค่าและมูลค่าของสิงเหล่านีทีคนในชุมชนจะพึงได้รับผลกระทบที
เกิดขึนคือ ชุมชนต้องพึงพาจากภายนอก ชุมชนสูญเสียการพึงตนเอง สูญเสียแหล่งอาหารตาม
ฤดกูาล และเพิมชอ่งทางคา่ใช้จา่ยในครัวเรือนให้สงูขนึ ผู้อาวโุสบางท่านจึงปรารถนาอยากให้มีการ
อนรัุกษ์และพฒันาสิงเหลา่นีไว้ ดงัคําบอกเลา่ทีวา่  

“สมยัพ่อแม่ เมือว่างงานในนา มกัจะเข้าป่าหาหน่อไม้บา้ง เห็ดบ้าง บางทีจะ
ทํารัวกนัไก่เข้าแปลงผกั ต้องเข้าป่าหาไม้ลวกมาทํารัว เมือเข้าไปในป่า นอกจากได้สิงทีต้องการแล้ว 
ยงัได้อาหารพืชผกัต่างๆ รวมทงัเถาวลัย์และยาสมุนไพรกลบับ้าน ไว้ใช้ในยามจําเป็นด้วย ป่าจึงเป็น
ยิงกว่าตูเ้ย็นและตลาดสดของคนในชมุชน ไม่ต้องมีเงิน มีแต่ทนุ คือ ความรู้อย่างเดียวก็เข้าไปนําออก 
มาใช้ได้ ต้องการให้ป่าทีมีอยู่ในชุมชนปัจจุบนั เช่น ป่าบริเวณป่าช้าเก่า ป่าหวัไร่ปลายนาริมคลอง 
ป่าในวดั เป็นสถานทีอนรุักษ์ เป็นพืนทีสาธารณะ เป็นแหล่งเรียนรู้ และอนรุักษ์พนัธุ์พืชพืนบ้านเอาไว้” 
(พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 14 พฤศจิกายน 2557) 

จากสถานการณ์ดงักล่าว ทําให้เห็นว่า แนวทางการนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝัง
อยู่ในกายมาใช้อนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชมุชนปัจจบุนั สมควรเป็นพนัธกิจของ
องค์กรชมุชน เช่น วดั โรงเรียน ชมรม สมาคม และกลุ่มองค์กรทุกกลุ่ม ทีต้องให้ความสนใจ ให้ความ 
สําคญั และศึกษาทําความเข้าใจในวัฒนธรรมชุมชนทีเกียวกับพืชพรรณธรรมชาติทีคนในชุมชน 
ตงัแต่สมัยปู่ ย่าตายายได้ใช้สร้างคณุค่าและหรือมูลค่าทีเป็นพลังขบัเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข
และชมุชนมีความเข้มแข็งสืบถึงปัจจบุนั แล้วนําผลทีได้มาวางแผนการดําเนินงานอนรัุกษ์และพฒันา 
ขึนใหม่ ควบคู่ไปกับการดําเนินงานโครงการหรือกิจกรรมของทุกองค์กร โดยกําหนดให้การอนุรักษ์
และพฒันาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชมุชน เป็นบทบาทหน้าทีขนัพืนฐานทีองค์กรตา่งๆ ต้องดําเนิน 
การร่วมกนั เป็นต้นวา่การรณรงค์ส่งเสริมคนในชมุชนให้อนรัุกษ์ไม้ไผ่พนัธ์ุตา่งๆ ไว้ในพืนทีของตนเอง 
ส่งเสริมการปลูกพืชผกัสมุนไพร ส่งเสริมการดแูลรักษาป่าในพืนทีสาธารณะ ส่งเสริมการอนรัุกษ์ไม้
ใหญ่ไว้ในพืนที เป็นต้น เพือบรรลวุตัถปุระสงค์คือ การสร้างความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติ
ไว้ในชมุชนเพือประโยชน์ในการสร้างคณุคา่ทางวฒันธรรม คณุคา่ทางสงัคมและคณุคา่ทางเศรษฐกิจ
แก่ชมุชนสืบไป 

 ผู้อาวโุสในชมุชนได้เสนอความคิดไว้ว่า บทบาทหน้าทีขององค์กรชมุชนทีมี
อยู่ในปัจจบุนั ไม่ครอบคลมุถึงการอนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาติโดยตรง แตก่ล่าวไว้โดยรวม
ว่า องค์กรท้องถินมีหน้าทีในการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน/ 
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พืนที ซึงน่าจะหมายรวมถึงเรืองนีด้วย แต่ปัจจุบนัองค์กรท้องถินยงัไม่ได้ดําเนินการ ดงันนั แนวทาง 
การอนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชมุชน ดงักล่าวมานี นอกจากช่วยเสริมสร้างคณุคา่
การพงึตนเองของชมุชนแล้ว นา่จะชว่ยสง่เสริมบทบาทหน้าทีขององค์กรท้องถินและองค์กรชมุชนให้มี
ความครบถ้วนสมบรูณ์มากขนึ  

 โดยสรุป ผลการศกึษาพบวา่ แนวทางการนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย
มาใช้พัฒนาชุมชนบ้านเกาะแรตในพืนทีศึกษา มี 3 ลกัษณะคือ แนวทางการนํามาใช้พฒันาสังคม
และวฒันธรรมในชมุชน แนวทางการนํามาใช้พฒันาเศรษฐกิจชมุชน และแนวทางการนํามาใช้พฒันา
ทรัพยากร ธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน   

 แนวทางการนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้พฒันาสงัคมและวฒัน 
ธรรมในชมุชน ประกอบด้วย การใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุม่และองค์กรชมุชน การใช้เสริมสร้างการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทวัไป การใช้พฒันาการศึกษาของชุมชน การใช้พฒันาแหล่งศึกษา
เรียนรู้หรือศนูย์การศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมชมุชน การใช้พฒันาประวตัิความเป็นมากลุ่มชาติพนัธุ์  การ
ใช้ในการอนุรักษ์และพฒันาภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์  และการใช้อนุรักษ์และพฒันาเสือผ้าและการ
แตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์  

 แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ
ชมุชน ประกอบด้วย การใช้สร้างและพฒันากลุม่อาชีพการทําการเกษตรของชมุชน และการใช้สร้าง
ผลิตภัณฑ์ทีเป็นสินค้าชุมชน ส่วนแนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน ประกอบด้วย การใช้พฒันาพืนทีสาธารณะของชมุชน 

และการใช้อนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาตใินพืนทีชมุชน  
 โดยแนวทางดังกล่าวนีได้นําบทเรียนทีเกิดขึนจากการดําเนินงานการ

อนรัุกษ์ และการพฒันาประเด็นทีเกิดขึนในชมุชน มาปรับใช้เพือเสริมสร้างศกัยภาพในการดําเนิน 

งานโครงการทีเกิดขนึตามแนวทางทีนําเสนอให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้วย 

 
  3.3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทอียู่ในรูปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน  

  แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถขุองชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
บ้านเกาะแรตในพืนทีศกึษามาสร้างคณุคา่และหรือมูลค่าทีเป็นการพฒันาให้คนชุมชนสามารถปรับ 
ตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ได้อย่างเป็นสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึงตนเองได้ ท่ามกลางสถาน 
การณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขนึในปัจจบุนั ผลจากการศกึษาพบแนวทาง ดงันี  
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  3.3.1 แนวทางการใช้พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน 
 เมือพิจารณาสถานการณ์ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถใุนกระบวนการ

ปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องคนในชมุชน และทีเป็นผลการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม
ทีมีต่อการพฒันาชมุชนดงักล่าวข้างต้น ทําให้เห็นว่า ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุของชุมชน 
ยงัเป็นสิงทีสามารถนํามาใช้พฒันาสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนได้ ดงัคํากล่าวของผู้อาวโุสทีว่า 
“วันนี ในชุมชนไทยโซ่งบ้านเกาะแรตและชุมชนใกล้เคียง ยงัมีวัฒนธรรมทางวัตถุหลายอย่างที
แสดงคณุค่าทีเป็นคณุภาพและคณุธรรมให้ลูกหลานทีสนใจศึกษา เรียนรู้แล้วรู้สึกทึงในความลุ่ม
ลกึในศาสตร์หรือชดุความรู้ทีบรรพชนเรามีอยู่ เช่น ยุ้งข้าวของชาวไทยโซ่ง  ทีสือความหมายให้เห็น
ความเข้มแข็งทางกายภาพของตวัอาคาร ซึงมีเสานบัยีสิบต้น มีพืนทีกว้างขวาง สามารถแบง่ปันพืน 
ทีวางป้อมเก็บเมล็ดข้าวได้หลายครอบครัว และแสดงให้เห็นความรักความสามคัคีและความเข้ม 
แข็งของกลุ่มคนทีมีบรรพบุรุษเดียวกัน ทีได้ร่วมกันสร้างยุ้ งข้าวขึนไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการ
แบ่งปันและการช่วย เหลือ การร่วมมือ และประเพณี พิธีกรรม เกิดขึนบนยุ้ งหลงัเดียวนนั” (พระ
มหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 14 พฤศจิกายน 2557) 

 สถานการณ์ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุในกระบวนการปรับตวัเพือ
สร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชมุชน และทีเป็นผลการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีตอ่การ
พฒันาชุมชนดงักล่าวข้างต้น จึงสามารถกําหนดแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ
พฒันาสงัคมและวฒันธรรมในชมุชนลกัษณะตา่งๆ ได้ดงันี   

 3.3.1.1 ใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงและศกึษาค้นคว้าทนุทางวฒันธรรมทีแฝงฝัง
อยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาเพือนํามาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม โดยอาศยัทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุทีนอกเหนือจากยุ้ง
ข้าวดงักลา่วข้างต้นแล้ว เชน่ 

 “ปับผีเรือน” เป็นทําเนียบรายชือคนทีอยู่ในกลุ่มผีเดียวกัน เป็นหลักฐาน
ยืนยนัและอ้างอิงเพือนํามาใช้สร้างคณุค่าทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความช่วยเหลือเกือกลู การ
แบง่ปัน ความผูกพนัทางเครือญาติความเป็นพีเป็นน้อง เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนั ทีต้องร่วมทกุข์
ร่วมสขุซงึกนัและกนั ให้เกิดขนึในครอบครัว เครือญาต ิและชมุชน เพือเป็นพลงัสร้างความสขุในการ
อยูร่่วมกนัของคนในชมุชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน ดงัทีปู่ ยา่ตายายและพ่อแม่เคยใช้มาแต่
อดีต เช่น ถ้ามีใครเสียชีวิตลงในชมุชน คนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิงคนทีอยู่ในกลุ่มผีเดียวกนั สิง 

(ตระกลู) เดียวกนั ทกุคนต้องหยดุงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานจรแล้วมาช่วยจดัการงานศพ
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ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจึงจะกลบัไปทําต่อ “ปับผีเรือน” จึงเป็นทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุทีมี
สว่นสําคญัใน “การเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุม่และองค์กรชมุชน” ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 “ตัวอักษร การออกเสียง ระบบไวยากรณ์ภาษาไทยทรงดํา และหนังสือ 

สมุดบันทกึเรืองราวของบรรพบุรุษ” ทงัส่วนทีเป็นรูปทรง รูปร่าง รูปลกัษณ์ของอกัษร และรูปเสียง 
รูปคํา รูปประโยค รวมทงัภมูิปัญญาทีเป็นความคดิ ความรู้ ความเชือจากหนงัสือหรือบนัทึกสิงเหล่า 
นีเป็นหลกัฐานอ้างอิงและเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวฒันธรรมแต่ละด้านเพือนํามาใช้สร้างคณุคา่ที
เป็นคณุธรรม ศิลปวฒันธรรม ความสวย ความงาม และหรือสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง โดยทนุทีอยู่ใน
รูปของวตัถมุาออกแบบสร้างผลผลิตเป็นสินค้า เพือเสริมพลงั “การพฒันาการศกึษาของชมุชน” และ
เสริมพลงั “การอนุรักษ์และพฒันาภาษาของกลุ่มชาติพนัธ์ุ” รวมทงัใช้เสริมพลงั “การอนุรักษ์และ
พฒันาประวตัคิวามเป็นมากลุม่ชาตพินัธุ์” ด้วย 

 “เครืองมือเครืองใช้ในครัวเรือน ในไร่นา ในวิถีชีวิต” เป็นต้นว่า เสือผ้า
เครืองแตง่กาย เครืองประดบัตกแตง่ เครืองสําอาง เครืองมือทีใช้ในกระบวนการทอผ้า การย้อมผ้า 

การปันฝ้าย เครืองมือทีใช้ในการปรุงอาหาร ทําอาหาร อาหารการกิน เครืองใช้ในครัวไฟ ฯลฯ สิงเหล่า 
นีล้วนเป็นสือการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศกึษาค้นคว้าหาความรู้เกียวกบัลกัษณะวฒันธรรมทีอยู่ในรูป
ของวตัถุ เพือนํามาสร้างคณุคา่ทีเป็นความมนัคง ความปลอดภยั ความสวย ความงาม ความมีศิลปะ 
ชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี อัตลักษณ์ และหรือสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทอง เช่น สามารถนํารูปทรง 
รูปร่าง รูปลกัษณ์ทีเป็นอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ มาผลิตสินค้าออกจําหน่ายหรือแลกเปลียน เป็น
ต้น เพือเสริมสร้างพลงั “การพฒันาแหล่งศึกษาเรียนรู้หรือศนูย์การศกึษาเรียนรู้วฒันธรรมชมุชน”  
และ  “การอนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้า และการแตง่กายของกลุ่มชาติพนัธุ์” ให้สามารถสร้างความสุข
แกค่นในชมุชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนได้อยา่งยงัยืน 

 นอกจากนี ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุเช่น รสอาหารพืนบ้านทีใช้อยู่ใน
พิธีกรรมตา่งๆ ทีชมุชนถือว่าเป็นรสอาหารทีเป็นเลิศสืบต่อมาจากบรรพชน  สามารถพฒันาขึนมา
เป็นสินค้าชุมชนทีสร้างชือเสียงให้เป็นอตัลกัษณ์ของชมุชนได้  ทีนอนฟูกหมอนยดันุ่นทีทําด้วยมือ 
ปักลวดลายไทยทรงดํา นอกจากให้คณุคา่ทีเป็นความรู้สกึสบายกายสบายใจแล้ว ยงัสามารถสร้าง
มลูคา่ทีเป็นเงินทองโดยการแบง่ปัน แลกเปลียนในฐานะเป็นสินค้าชมุชนได้ด้วย  

 โดยสรุป แนวทางการนําทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถมุาใช้พฒันาสงัคม
และวฒันธรรม คือ การนํามาใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงและแหล่งศกึษาค้นคว้าทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่
ในกายและด้านอืนๆ เพือนํามาใช้สร้างคุณค่าและหรือมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมตามแนวทางตา่งๆ ควบคูไ่ปกบัการดําเนินงานในแนวทางนนัๆ ซึง
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จะทําให้ผลการพฒันาสงัคมและวฒันธรรมดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะทําให้คนในชมุชน
สามารถปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูไ่ด้อยา่งเป็นสขุ ชมุชนมีความเข้มแข็งและยงัยืนได้ 

 3.3.1.2 เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการพัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตย กรรม ศิลปกรรม ปฏิมากรรม และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุให้มีความ
เจริญ ก้าวหน้าร่วมสมยักบัสงัคมปัจจบุนั โดยการนําทนุวฒันธรรมทีอย่ในรูปของวตัถุมาเป็นต้นแบบ
หรือแบบอยา่งหรือเป็นบทตงัในการพฒันาสิงนนัๆ ให้สามารถสร้างคณุคา่และมลูคา่สนองตอบตอ่
ความจําเป็นและความต้องการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นต้นวา่ 

 : ใช้ลวดลายเสือผ้าแบบพืนบ้านของกลุ่มชาติพนัธุ์ในชมุชน มาเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาลวดลายเสือผ้า ทีบางครอบครัวทออยู่ในชุมชนปัจจุบนั หรือใช้เป็นต้นทุนออกแบบ
พฒันาผลผลิตของกลุ่มทอผ้าพืนเมืองโดยใช้วสัดอุปุกรณ์สมยัใหม่ เช่น ด้าย กีกระตกุ สีจากโรงงาน 

มาออกแบบสร้างลวดลายผ้าทอ จนทําให้ได้ผ้าทอทีมีลวดลายหลากหลาย สวยงาม สนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเป็นทีพอใจ และกลายเป็นสินค้าทีนอกจากสร้างมูลค่าทีเป็นเงิน
ทองแล้ว ยงัสามารถสร้างชือเสียงแก่กลุม่ชาตพินัธุ์ได้ด้วย  

 : ใช้รูปทรง รูปร่าง และรูปแบบการสร้างบ้านเรือนของกลุ่มชาติพนัธุ์ในชมุชน 
เป็นต้นแบบในการพฒันาลกัษณะบ้านเรือนทีอยู่อาศยัในปัจจบุนัให้มีความทนัสมยั โดยการใช้วสัดุ
สมยัใหม่อย่างเหมาะสม แต่มีรูปทรง รูปร่าง และรูปแบบเหมือนกบับ้านเรือนในอดีต ซึงแนวทางนี 
คนในชมุชนอาจจะพฒันาขนึใช้เป็นส่วนครอบครัวหรือว่านํามาสร้างเป็นศนูย์ศกึษาเรียนรู้ทางวฒัน 
ธรรมของชุมชนก็ได้ และอาจจะนํามาใช้เต็มรูปแบบหรือนํามาประยุกต์ใช้เป็นสญัลกัษณ์ของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ก็ได้ ทํานองเดียวกบัทีการนํา “กาแล” มาใช้เป็นสญัลกัษณ์ของบ้าน เรือนชาวไทยภาค เหนือ 

ในปัจจบุนั สิงเหล่านีนอกจากสร้างคณุคา่ทีเป็นเกียรติยศ ชือเสียง ศกัดิศรี แล้วยงัสามารถสร้างมูล
คา่ทีเป็นเงินทองได้ด้วย เช่น การผลิตสญัลกัษณ์รูปทรง รูปร่าง บ้านเรือนกลุ่มชาติไทยทรงดําออก 
จําหนา่ยแก่ผู้ ทีต้องการ 

 : ใช้รูปสี คือ สีดํา ซึงเป็นอตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธุ์  เป็นสีต้นแบบหรือเป็นสี
หลกัในกระบวนการพฒันารูปสีบนวฒันธรรมทางวตัถ ุเช่น การทําให้พืนผิวศิลปวตัถุ เครืองมือเครือง 
ใช้ บ้านเรือน เสือผ้า มีสีดําเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ามกลางสีอืนๆ  โดยออกแบบรูปสีให้มีความ
หลากหลาย เป็นต้น สิงเหล่านีนอกจากสร้างคณุค่าทีเป็นความสวยงาม ความแปลกตา ความน่าทึง
ในทางศิลปวฒันธรรมแล้ว ยงัสามารถสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองในฐานะทีเป็นสินค้าทางวฒันธรรม
ของกลุ่มชาติพันธ์ุได้ด้วย โดยกระบวนการพัฒนาดังกล่าว ต้องนําความรู้และเทคนิคทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สร้างคณุภาพและปริมาณเพือให้สนองตอบต่อความจําเป็นและ
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ความต้องการของคนทัวไปได้ เช่น นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการย้อมสีผ้ามาใช้
พฒันาสีดําในเสือผ้าเครืองแตง่กายให้มีเฉดสีทีหลายหลาย มีทงัดําเข้ม ดําเทา ดําด่าง และมีความ
ประณีตสวยงาม หรือนําสีดํามาใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์บนเสือผ้าเครืองแต่งกาย หรือเครืองมือ
เครืองใช้ เชน่ หมวก กําไร สร้อยคอ ดนิสอ ปากกา กระเป๋าถือ ถงุย่าม ฯลฯ จะก่อให้เกิดอตัลกัษณ์ขนึ
ในเครืองมือเครืองใช้ทีเป็นทางเลือกแก่นในชมุชนหรือคนทวัไปได้อย่างหลากหลายแนวทางนี กลุ่ม
ต่างๆ ของชุมชนสามารถนําไปใช้สร้างผลผลิตทีนําไปสู่การสร้างคุณค่าทีเป็นความเข้มแข็งและ
มลูคา่ทีเป็นเงินทองได้ด้วย เพือเสริมพลงักลุม่ให้มีความเข้มแข็งขนึ    

 : ใช้รูปเสียง คือ เสียงในภาษาไทยทรงดํา โดยเฉพาะอย่างยิงเสียงขบัร้องและ
ทํานองการขบัเพลง เสียงแคน และเสียงดนตรีอืนๆ ของชาวไทยทรงดําในชมุชน สามารถเป็นต้นแบบ
หรือแบบอย่างใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นการพฒันาการขบัร้อง ศิลปะการแสดง และพฒันาคนในชมุชน
ให้เป็นนกัร้อง นกัดนตรี ทีก้าวไปสู่ความมีชือเสียงและรับใช้สงัคมได้ และจะนําไปสู่การสร้างมลูคา่ที
เป็นเงินทอง จากการเป็นนกัร้อง นกัแสดง นกัดนตรี ได้ด้วย ซึงเป็นอีกแนวทางหนึงทีกลุ่ม หรือบคุคล
ทีสนใจสามารถนํา ไปใช้เป็นทนุในการพฒันาขนึได้  

 โดยสรุป ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถุ ในชมุชนไทยทรงดําปัจจบุนั ยงัคง
มีศกัยภาพในการเป็นต้นแบบ หรือตวัแบบทีสามารถนําไปใช้พฒันาสร้างคณุคา่ด้านตา่งๆ ได้ เช่น 

สร้างชือเสียงเกียรติยศ ศกัดิศรี และอตัลกัษณ์ของชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ และใช้สร้างมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองได้ด้วย เชน่ การเป็นนกัดนตรี นกัร้อง นกัแสดง รวมทงัเป็นสินค้าทางวฒันธรรมของชมุชนด้วย  

 3.3.2 แนวทางการใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 สถานการณ์ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ ทีปรากฏในกระบวนการปรับ 

ตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องคนในชมุชน และสว่นทีเป็นผลการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรม
ทีมีตอ่การพฒันาชมุชนดงักล่าวข้างต้น สามารถนํามากําหนดแนวทางการใช้พฒันาเศรษฐกิจชมุชน
ได้ ดงันี   

 3.3.2.1 สร้างและพัฒนาผลผลิตทีเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของกลุ่มและ
องค์กรในชุมชน โดยกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทงัส่วนทีมีอยู่แล้วในปัจจบุนั เช่น มูลนิธิไทยทรงดํา 
(ประเทศไทย) สมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) วดั โรงเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มทีจะ
จดัตงัขนึใหม ่ไมว่า่จะเป็นกลุ่มทางสงัคมและวฒันธรรมหรือกลุ่มอาชีพ สามารถนําเอาทนุวฒันธรรม
ทีอยูใ่นรูปของวตัถมุาเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการสร้างสรรค์ผลผลิตขนึใหม่  หรือนําสิงทีมีอยู่
แล้วมาพฒันาเป็นผลผลิตของกลุ่มและองค์กรขึนได้ โดยการใช้สร้างผลผลิตทางวฒันธรรมทีทรง 

คณุค่า เหมาะแก่การใช้ เป็นของกํานลั ของฝาก ของทีระลึก และเป็นสินค้าทางวฒันธรรมทีสร้างมูล
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คา่ทีเป็นเงินทองแก่กลุ่มหรือองค์กรได้ด้วย คนในชมุชนทีมีความพร้อม สามารถนําทนุวฒันธรรมที
อยูใ่นรูปของวตัถมุาพฒันาเป็นผลผลิตออกเผยแพร่และจําหนา่ยได้ เป็นต้นวา่ 

 : ใช้สร้างและพัฒนาสินค้าวัฒนธรรมทีเป็นของระลึกและของฝาก โดยนํา
รูปทรง รูปร่าง รูปลกัษณ์ของเครืองมือเครืองใช้ เช่น เกวียน ล้อเลือน ลากเลือน คนัไถ ภาชนะ ตะกร้า 
รูปวัว รูปควาย รูปสัตว์เลียงมาจัดทําเป็นของทีระลึก ทีมีสัญลกัษณ์แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ ปรากฏอย่บนสินค้า นําเครืองมือเครืองใช้สมยัใหม่เข้าช่วยในการจดัสร้างจดัทํา ตกแต่งทาสี
ลงแลคเกอร์ให้ดสูวยงาม ประณีต เหมาะแก่การจดัเก็บไว้ประดบับ้านหรือเป็นของฝาก อาจจะทําใน
นามของกลุ่มองค์กรชุมชนหรือทําโดยครอบครัวก็ได้  สามารถเสริมสร้างคุณค่าทีเป็นเกียรติยศ 

ศกัดศิรี และอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธ์ุได้ และนา่จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ทีดีแก่
กลุม่หรือครอบครัวหรือบคุคลอีกชอ่งทางหนงึ ซงึกรณีนี ผู้อาวโุสในชมุชนได้ให้ข้อมลูเพิมเตมิวา่  

 “ปัจจุบันหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดเกาะแรตเป็นผู้ทีมีทักษะเป็นเลิศในการ
แกะสลกัทีสามารถถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริบในการแกะสลกัเพือ
สร้างสินค้าของทีระลึกแก่ผู้ทีสนใจในชุมชนได้ หากได้รับการประสานจะสามารถฝึกอบรมผู้สนใจ
ได”้ (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    

 3.3.2.2 ใช้พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงระดบัครอบครัว กลุ่ม และองค์กรชมุชน 
โดยนําทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ เช่น เครืองมือเครืองใช้แบบพืนบ้านทีเคยใช้ในการประกอบ
อาชีพในอดีต ปัจจบุนัได้เลิกใช้ มาเป็นต้นแบบในการฟืนฟู ปรับปรุง และพฒันาสร้างขนึใหม่ แล้ว
นํากลบัมาใช้ใหม่ ควบคูไ่ปกบัทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย เพือพฒันาการประกอบอาชีพหรือ
การทํามาหากินของครอบครัวหรือกลุ่ม  ให้เป็นไปตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การฟืนฟูและ
พฒันาการใช้แรงงานววัควายทํานา นําเครืองมือเครืองใช้แบบพืนบ้านมาใช้ในไร่นา ใช้ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย
หมกั สารสกดัจากธรรมชาติมาปราบศตัรูพืช การเลียงเป็ดเลียงไก่ เลียงปลาแบบธรรมชาติ การปลกู
พืชพรรณพืนบ้านไว้กินไว้ใช้ในครอบครัว รวมทงัการจดัการผลผลิตทีได้ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

คือ ใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั และแบ่งปันคนอืน ตามความจําเป็น หากมีเกินจะได้นําไปแลก 

เปลียนเพือเอาเงินทองมาใช้บ้างตามความจําเป็น เมือมีความเข้มแข็งมนัคง จะสามารถขยายผลสู่
การสร้างกลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียงขนึ เพือสร้างคณุค่าและมูลค่าทีเป็นความเข้มแข็งในการพึง
ตนทางเศรษฐกิจสู่ชมุชนตอ่ไป ซึงกรณีนี มีตวัอย่างทีบางครอบครัวในชมุชน ได้ปลกูพืชผกัสวนครัว
ตามแบบแผนพืนบ้าน ทีสามารถพฒันาเป็นตวัอยา่งได้ทนัที  

 3.3.2.3 ใช้สร้างทางเลือกในการทําการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ กรณี
การทําการเกษตรสมยัใหมมี่ปัญหา ไม่สามารถดําเนินการตอ่ได้ เช่น การเลียงกุ้ ง เลียงปลา เลียงเป็ด 
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เลียงไก่ เมือได้ดําเนินการไประยะหนึงพบว่า ขาดทนุ เลียงตอ่ไปไม่ไหว (บางกรณียงัคงเลียงตอ่ ไป
ทีสดุเกิดหนีสินมากมาย ต้องขายนาจา่ยคา่หนี) ซึงเกิดขนึในชมุชนเกาะแรตและชมุชนอืนในท้องถิน
ทวั ไป ผู้ ทีประสบปัญหาดงักล่าวสามารถนําทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุมาใช้ควบคูไ่ปกบัทนุ
วฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกาย ฟืนฟ ูกอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ชีวิตครอบครัวสามารถปรับ 
ตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยูไ่ด้ เชน่ ทีเกิดขนึบางครอบครัวในชมุชน ทีเมือสถานการณ์การประกอบ
อาชีพมีหนีสินมากขนึ และพิจารณาแล้วว่าถ้าขืนดําเนินการตอ่ไปจะยิงวิกฤต จึงตดัสินใจแบง่ทีดิน
สว่นหนงึขายเอาเงินใช้หนีทีมีอยู่แล้วกลบัมาใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านทําการเกษตรแบบผสมผสาน
หรือทําการเกษตรแบบพืนบ้าน ด้วยทนุวฒันธรรมแบบพืนบ้าน มุ่งเป้าหมายเพือสร้างคณุคา่ทีเป็น
ความจําเป็น เมือเหลือกินเหลือใช้จึงแบง่ปัน แลกเปลียนบ้างตามความเหมาะสม ทําให้เกิดความสุข
และความพอเพียงขนึในครอบครัว   

 โดยสรุป การใช้ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุพัฒนาเศรษฐกิจ  ต้องใช้
ควบคูไ่ปกับทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย โดยมุ่งเป้าหมายเพือเข้าถึงความจําเป็นในปัจจยัขนั
พืนฐาน จงึจะสามารถปรับตวัสร้างสมดลุในการดํารงอยูอ่ยา่งเป็นสขุได้  

 3.3.3 แนวทางการใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อมในชุมชน 
  สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชุมชนปัจจุบนั อยู่ใน

ภาวะความต้องการการอนรัุกษ์และพฒันาทีเป็นรูปธรรม ซึงผลการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการ
ดํารงอยู่ของชุมชน และผลจากการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุมชน รวมทั ง
บริบทอืนๆ ทีเกียวข้อง เป็นปัจจยัสําคญักําหนดแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุมา
ใช้อนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชมุชน ได้ในลกัษณะ “การพัฒนาพืนที
สาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชุมชน” โดยการนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ 
เช่น หลกัฐานทางวตัถุ สิงปลูกสร้าง ค ูคลองหรือโบราณคดีทีปรากฏในพืนที นํามาใช้เป็นหลกัฐาน
อ้างอิง หรือยืน ยนัสถานภาพความเป็นพืนทีสาธารณะสถานทีหรือสิงนนัๆ และใช้ทุนวฒันธรรมที
แฝงฝังอยู่ในกายมาสร้างคณุค่าทีเป็นสํานึกสาธารณะ  การเสีย สละและการเห็นแก่ส่วนรวม เช่น 
พืนทีทีปู่ ย่าตายายได้สร้างขนึไว้ เพือขยายผลสู่การอนรัุกษ์ ฟืนฟู และพฒันาขนึเป็นพืนทีสาธารณะ
ของชุมชนให้มีสภาพสมบูรณ์ตามบริบทธรรมชาติของพืนทีนนัสืบต่อไป  เช่น อนุรักษ์ ฟืนฟู และ
พฒันาหนองนําหรือแหล่งนํา ป่าหรือโคกทีเป็นพืนทีสาธารณะให้ปรากฏชดัเจน สร้างมาตรการใน
การใช้ประโยชน์ทีเหมาะสมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชมุชน โดยเปิดโอกาสให้ชมุชนใช้ประโยชน์ได้
ตามความเหมาะ สมตามฤดกูาล เช่น การหาของป่า การนําของป่ามาใช้ประโยชน์ การหาปลา ตาม
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มาตรการทีกําหนดขึน พืนทีสาธารณะจะกลายเป็นแหล่งอาหารทีคนในชุมชน คนยากจนสามารถ
เข้าถึงได้โดยตรง ดงั เชน่ทีปู่ ยา่ตายายเคยใช้ดํารงชีพมาแล้ว  

 โดยสรุป แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุมาใช้เพือพฒันา
เศรษฐกิจของชมุชน ในลกัษณะการใช้พฒันาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชมุชมุชน
ดงักล่าวนี จะสามารถสร้างคณุค่าทีเป็นความจําเป็นในการดํารงชีพและเพิมมลูคา่ทีเป็นเงินทองแก่
ครอบครัวได้ ซึงเป็นการปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ให้เกิดความสุขแก่คนในชุมชนได้ และ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนได้ด้วย 

 
  3.4 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทอีาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน 

 ทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําบ้านเกาะ
แรต ในพืนทีศึกษา ได้แก่ คุณค่าและหรือมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทีคนส่วนใหญ่ของชุมชน
ยอมรับว่าเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีคนในชุมชนได้สืบสานปรับปรุงพฒันาใช้สืบมาถึง
ปัจจุบนั ซึงผลการศึกษาพบแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนามาพฒันาชุมชนใน
ลกัษณะตา่งๆ ดงันี  

 3.4.1 แนวทางการใช้พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน 
  ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาของชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําบ้าน

เกาะแรต ในพืนทีศกึษา หรือคณุคา่และหรือมลูคา่ของแบบแผนพฤติกรรมทีคนส่วนใหญ่ของชมุชน
ยอม รับวา่เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชมุชน เป็นมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม  

ทีชุมชนใช้ตัดสินหรือชีวัดคุณงามความดีของบุคคลและสังคมทีแสดงออกมาว่า  ควรหรือไม่ควร  
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ถกูหรือผิด ทีชมุชนได้สืบสานมาแต่โบราณ และคนส่วนใหญ่ยงัยอมรับ
ปฏิบตัติาม ดงัคําทีผู้อาวโุสบอกเลา่ไว้วา่ 

   “ใครจะเป็นคนดีของครอบครัว เป็นคนดีของชุมชน สงัคม หรือใครจะเป็นสาว
คนดี เป็นทีหมายตาของหนุ่มๆ หรือพ่อแม่เจ้าบ่าว คนๆ นันต้องมีนิสัยพฤติกรรมความเป็นคนดีที
เหมาะสม ตรงตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีวฒันธรรมของชุมชน เช่น เป็นสาวต้องขยนัทํานาทํา
ไร่ ตืนก่อนนอนทีหลงั ทํางานหนกัเอาเบาสู ้ปักดําข้าวกล้าได้ เป็นแถวเป็นแนวสวยงาม ตําข้าวได้ขาว 

หงุข้าวได้สุก พูดจาได้ดี มีสมัมาคารวะ คนทีมีแบบแผนพฤติกรรมเป็นอย่างนี ได้ชือว่าเป็นคนดี ถ้า
เป็นคนหนุ่ สาวต้องการ ถ้าเป็นคนสาว หนุ่มต้องการแต่งงานด้วยปัจจุบนั คนบ้านเรา รวมถึงทีอืนๆ 

เปลียนแปลงไปหมดแลว้” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สมัภาษณ์: วนัที 18 พฤศจิกายน 2557)  
  สถานการณ์การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องคนในชมุชน และ

ผลการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีตอ่การพฒันาชมุชนดงักล่าวข้างต้น จึงสามารถกําหนดแนว 
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ทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนได้ ใน
ลักษณะการใช้เสริมพลังความเข้มแข็งแก่ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีของชุมชน  เป็นต้นว่า 

ประเพณีเลียงเจ้าพ่อเจ้าแม่ ประเพณีเสนเรือน การเกิด การตาย การแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์
ไทยทรงดํา ฯลฯ ทีปัจจุบนัถูกนํามาใช้เพือสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองมากกว่าการใช้เพือสร้างคุณ
คา่ทีเป็นคณุธรรม ทําให้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมทงัพิธีกรรมหลายอย่างของชุมชนทีไม่
สามารถสร้างมลูคา่ได้ ถกูลดความสําคญัลง บางอยา่งสญูหายไป บางอย่างยงัคงจดัขนึแตพ่อเป็น
พิธีบ้าง สถานการณ์ดงักล่าวนีสามารถฟืนฟูและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและยังยืนได้  หากได้
นําเอาทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนามาเสริมพลงัให้ชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจในคณุค่าที
เป็นของเดมิแล้วนํามาใช้เสริมพลงัในการดําเนินงานให้ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและพิธีกรรมของ
ชมุชน สามารถสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ได้ควบคูก่นัไป เป็นต้นวา่ 

 : ประเพณีสงกรานต์ ชาวไทยทรงดําในชมุชนสมยัปู่ ย่าตายายส่วนใหญ่ได้
ใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม เช่น ความรัก ความเคารพ ความกตญั กูตเวที ความมีสวสัดิมงคล 

รวมทงัคณุคา่ทีเป็นความสนกุสนานรืนเริงพกัผ่อนหย่อนใจของคนในชมุชนด้วย ส่วนมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองนนัอาจจะผลพลอยได้เกิดขนึ แตไ่ม่ใช้เป้าหมายหลกัของการดําเนินงานทีเป็นขนบธรรมเนียม 
จารีตประเพณี และพิธีกรรมตา่ง  ๆแตห่ากคณะกรรมการจดังานได้ศกึษา ทําความเข้าใจในคณุคา่ดงั 
กล่าวนีแล้วนํามาวางแผนพฒันาการดําเนินงานเพือสร้างคณุค่าดงักล่าวให้เกิดขึน ควบคู่ไปกับ
การพฒันางานเพือสร้างมลูค่าในเชิงการท่องเทียวดงัทีเป็นอยู่ในปัจจุบนั จะสามารถเป็นพลงัขบั  
เคลือนคนในชมุชนสูค่วามสขุและความเข้มแข็งของชมุชนได้ 

 : ประเพณีการเสนเรือน สมยัปู่ ย่าตายายจดัประเพณีพิธีกรรมนีขึนเพือสร้าง
คุณค่าทีเป็น ความกตญั ูกตเวที ความสามัคคี และความเป็นอันหนึงอันเดียวกันแก่ครอบครัว 

ญาตพีิน้อง วงศ์ตระกลู เพือนบ้าน หากเจ้าภาพ องค์กรชมุชน และผู้ ทีเกียวข้อง เช่น หมอผู้ประกอบ
พิธี กรรม ผู้ นําชมุชน กลุม่องค์กรทีเกียวข้อง ได้ศกึษาเรียนรู้คณุคา่ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วนํามาสือ 
สารกับคนทีเกียวข้องและคนในชมุชน และร่วมกันอนรัุกษ์ ฟืนฟูขนึใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคา่นิยมและ
ทศันคตทีิดีงาม จะเป็นพลงัสร้างความสขุแก่คนในชมุชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนสืบตอ่ไป 

 กรณีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี พิธีกรรมอืนๆ ก็สามารถดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันได้ เช่น พิธีเสนเรือน สมยัปู่ ย่าตายายจดัประเพณีพิธีกรรมนีขึนเพือสร้างคณุค่าที
เป็นความรัก ความอบอุ่น ความกตญั กูตเวที ความสามคัคี และความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัแก่
ครอบครัว ญาตพีิน้อง วงศ์ตระกลู เพือนบ้าน และกลุ่มชาติพนัธุ์ หากเจ้าภาพ องค์กรชมุชน และผู้ ที
เกียวข้อง เชน่ หมอผู้ประกอบพิธี ผู้ นําชมุชน กลุ่มองค์กรทีเกียวข้อง ได้ศกึษาเรียนรู้คณุคา่ให้เข้าใจ
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อย่างถ่องแท้แล้วนํามาสือสารกับคนทีเกียวข้องและคนในชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์ฟืนฟูขึนใช้
สร้างคณุค่าทีเป็นค่านิยมและทศันคติทีดีงาม จะเป็นพลงัสร้างความสุขแก่คนในชุมชนและสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชมุชนสืบตอ่ไปได้ 

 โดยสรุป การนําทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนามาใช้พฒันาสงัคมและ
วฒันธรรมของชมุชน แนวทางการนํามาใช้พฒันา คือ การทําให้คนปัจจบุนัรู้ เข้าใจและเห็นความ  
สําคญัในการนําขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและพิธีกรรมของชมุชนมาสร้างคณุคา่ความดีความ
งามความถูกต้องเหมาะสมให้เป็นไปตามมาตรฐานทีชมุชนสืบตอ่กนัมาแต่โบราณ เพือเสริมพลงั
ในการขบัเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข และชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันคุณค่าดงั 
กลา่วจะสามารถเป็นพลงัสร้างมลูคา่เป็นเงินทองได้ควบคูไ่ปด้วย   

 3.4.2 แนวทางการใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ลกัษณะสถานการณ์การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านเศรษฐกิจ

ของคนในชุมชน และการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุมชนดงักล่าวข้างต้น เป็น
ปัจจยั กําหนดแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาพฒันาเศรษฐกิจของชมุชนได้ ดงันี 

 3.4.2.1 ใช้ลดต้นทุนการทํานาและสร้างอํานาจต่อรองราคาผลผลิตและ
ปัจจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ โดยอาศยัแบบแผนพฤติกรรมการลงแขกทีคนในสมยัปู่ ย่าตา
ยายได้ใช้เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีการแลกเปลียนแรงงานในไร่นา เช่น การปักดํา เก็บ
เกียว นวด และขนข้าวขึนยุ้ง นํามาสร้างคณุคา่ทีเป็นความมนัคงในการทํานาให้ทนักบัฤดูกาล และ
สร้างมูลคา่ในการลดค่าใช้จ่ายทีเป็นเงินทองในการทํานา รวมทงัสร้างคณุค่าทีเป็นความรัก ความ
สามคัคีในหมู่คณะทีนําไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสขุ ซึงปัจจุบนัสิงเหล่านียงัมีอยู่ในชุมชน ดงั
คําบอกเลา่ทีวา่  
  “ทุกวันนียังมีกลุ่มดํานาทียังมีความเข้มแข็ง  ช่วยเหลือกันอยู่เป็นกลุ่ม 
สามารถพึงพาแรงงานกนัได้ ไม่มีปัญญา ขาดแรงงาน แต่กลุ่มดงักล่าวก็ยงัคงจํากดัอยู่ในเรืองการทํา
นาเท่านนั (อาจารย์ชวลิต อารยติุธรรม, สมัภาษณ์: วนัที 27 ตลุาคม 2557)    
  หากการทํานาและการประกอบอาชีพ ในปัจจบุนัได้นําขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีนีมาใช้ (ดงักล่าวไว้แล้วในการใช้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย) แล้วพฒันากลุ่มให้มี
ความเข้ม แข็ง นอกจากเป็นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่นาแล้ว ยงัมีกิจกรรมอืน เช่น การรวมกลุ่ม
ซือปัจจยัการผลิตทีเป็นเมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ยเคมี สารเคมี และยงัเป็นกลุ่มทีรวมผลผลิตทีได้มาจดัการเพือ
การขายร่วมกนั จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของกลุ่ม ทีนําไปสู่การสร้างคณุคา่ทาง
สงัคมและวฒันธรรม และสร้างมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้อย่างมีพลัง สามารถลดต้นทุนและสร้าง
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อํานาจการตอ่รองราคาทงัการซือปัจจยัการผลิตและการขายผลผลิตได้ดีกว่าการทีตา่งคนตา่งขาย 
ตา่งคนตา่งซือและยงัมีการแขง่ขนัฉกฉวยโอกาสในการซือการขายอยา่งทีเป็น อยูใ่นปัจจบุนั  

  3.4.2.2 ใช้ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและ
แหล่งศกึษาเรียนรู้ทางวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ ด้วยชมุชนชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต เป็นชมุชน
กลุม่ชาตพินัธุ์ทีมีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมแตกตา่งจากชมุชน
อืน ทงัยงัเป็นชมุชนทีตงัอยู่ไม่ไกลจากศนูย์กลางความเจริญของประเทศไทย มีถนนเข้าถึงได้หลาย
เส้นทาง และตงัอยู่บนเส้นทางการท่องเทียวของทองถิน หากคณะกรรมการชุมชน กลุ่มหรือองค์กร
ชมุชน รวมทงัหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้นําทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา และทุนวฒันธรรมทีแฝง
ฝังอยูใ่นกาย รวมทงัทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุมาใช้พฒันาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีและ
วฒันธรรมด้านอืนๆ ในวิถีชีวิต ทงัส่วนทีเกิดขนึตามปกติและส่วนทีเกิดขนึในเทศกาลตา่งๆ ของชมุชน 

ให้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนัธุ์  แก่ผู้ ทีสนใจ หรือนกัเรียนนกัศึกษาหรือนกัท่อง 
เทียวทศันศึกษาแล้ว นอกจากจะสร้างคณุค่าทีเป็นชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรีทีเป็นอตัลกัษณ์แก่
ชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่คนในชุมชนได้อย่าง
กว้างขวาง และยงัสามารถเสริมพลงัการใช้ทนุพฒันาชมุชนตามแนวทางทีกล่าวมา แล้วข้างต้น ให้มี
ความเข้มแข็งขนึด้วย ซงึจะสง่ผลให้ชมุชนมีความเข้มแข็ง คนในชมุชนมีรายได้และมีความสขุยิงขนึ    

 โดยสรุป แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนประกอบด้วยแนวทางการใช้ลดต้นทุนในการทํานาและสร้างอํานาจในการ
ตอ่รองราคาผล ผลิตกบัพ่อค้าแก่ครอบครัวกลุ่มและองค์กรชุมชน และแนวทางการใช้ส่งเสริมการ
พฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้และการท่องเทียวเชิงวฒันธรรม นอกจากนี ยงัสามารถใช้เสริม
พลงัการดําเนิน งานการพฒันาชมุชนด้านเศรษฐกิจของกลุ่มและองค์กรชมุชนตา่งๆ ดงัทีได้นําเสนอไว้
แล้วในข้างต้น โดยการใช้ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาเป็นเครืองสร้างคณุค่าและมลูคา่ให้คน
ส่วนใหญ่ในชุมชนหรือสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและองค์กรชุมชน ได้ยอมรับผลการดําเนินงานหรือ
ผลผลิตของโครงการหรือกิจกรรม จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีสืบตอ่ไป 

 3.4.3 แนวทางการใช้พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล้อมของชุมชน 
 ลกัษณะสถานการณ์การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชมุชน และสถานการณ์การเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมทีมีผลตอ่การ
พฒันาชมุชนดงักลา่วข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีเกิดขนึเป็นอยู่ใน
ชมุชน กําลงัเปลียนสถานภาพจากสิงทีคนในชุมชนเคยเคารพนบัถือปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบและสํานึกใน
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บุญคณุ มาอยู่ในฐานะเป็นทรัพยากรทีต้องสนองตอบต่อความต้องการของคนในชุมชน โดยคนใน
ชมุชนไมจํ่าเป็นต้องสํานกึบญุคณุแตอ่ยา่งใด ดงัคําบอกเลา่ของผู้อาวโุสทีวา่ 

”คนทุกวนันีเลิกเชือในรุกขเทวดาหรือเทพารักษ์ประจําต้นไม้ ไม่ใส่ใจในแม่
ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ รวมทงัธรรมชาติอืนๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบพิธีบูชาแม่คงคา แม่
ธรณี แม่โพสพ และหรือรุกขเทวดาในธรรมชาติเหมือนในอดีตสมยัปู่ ย่าตายาย ไม่ต้องดูฤกษ์ยามเวลา
แรกทําไร่ไถนา เก็บเกียวหรือโค่นตน้ไม้ ถางป่า ขุดดิน ก็ไม่ต้องดูวนัเดือนปีแล้ว ชาวบ้านไม่ต้องร้องขอ
เทวดาในสิงเหล่านีแล้ว” (พระมหามนตรี ขนัติสาโร ณ วดัศรีประชาวฒันาราม, สมัภาษณ์: วนัที 14 
พฤศจิกายน 2557) 

 สถานการณ์ดงักล่าวนีเป็นเงือนไขปัจจัยกําหนดแนวทางการใช้ทุนวัฒน 
ธรรมทีอาศยัการสถาปนาเพือพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชน ดงันี 

 3.4.3.1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน 
โดยนําขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเกียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  (เช่น 

ประเพณีการสู่ขวญัข้าว สู่ขวญัววัควาย ประเพณีการไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ ประเพณีการไหว้เจ้าทีนา 

ไหว้แมธ่รณี แม่คงคา เจ้าป่าเทพารักษ์ สิงศกัดิสิทธิ ฯลฯ และจารีตปฏิบตัิตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้อม เช่น ไม่ทิงสิงสกปรกลงในแหล่งนํา ไม่ถม ไม่บกุรุกพืนทีสาธารณะ ซึงสืบตอ่มาจากบรรพ
บรุุษ แม้ว่าจะนบัถือพทุธศาสนาแล้ว สิงเหล่านียงัคงปฏิบตัิอยู่เหมือนเดิม) นํามาสร้างคณุค่าทีเป็น
คุณธรรม เช่น ความเคารพในธรรมชาติ  ความกตัญ ูรู้คุณต่อธรรมชาติ ความพอเพียงในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม ความสํานึกรับผิดชอบตอ่พืนทีสาธารณะ โดยอาศยัสถานการณ์
การปรับตวัและการเปลียนแปลงทีเกิดขนึในปัจจุบนั ทีทําให้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธี 
กรรม ส่วนหนึงสูญหายไป ส่วนหนึงไม่สามารถสร้างคุณค่าให้เป็นพลังได้ดงัเดิม  ด้วยคนในชุมชน
ปัจจุบนัไม่ให้ความสําคญั สถานการณ์ดงักล่าวนี หากองค์กรชุมชน เช่น วดั บ้าน โรงเรียนหรือกลุ่ม 
ในชมุชน ได้สง่เสริมให้คนในชมุชนร่วมกนัฟืนฟูขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรมดงั กล่าว
ขนึ จะสามารถสร้างคณุคา่ให้เกิดขนึตอ่คนในชมุชนทีเป็นความเคารพในธรรมชาติ ความกตญั รูู้คณุ
ต่อธรรมชาติ ความพอเพียงในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณุค่าทีเกิดจากการใช้ทุนวฒัน 
ธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายและทนุทีอยู่ในรูปของวตัถดุงักล่าวข้างต้น  จะทําให้เกิดเป็นพลงันําไปสู่การ
อนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมของชมุชนให้ฟืนคืนสูค่วามสมบรูณ์ได้เพิมขนึ 

 3.4.3.2 ใช้ส่งเสริมการดําเนินงานการใช้ทุนวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ใน
กายและส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถ ุอนรัุกษ์ และพฒันาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาติ โดยการ
ฟืนฟูขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรมทีเกียวข้องมาใช้ (ดงัเช่นบางชมุชนใช้พิธีบวชป่า 
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สืบชะตาแม่นํา สืบชะตาป่าชุมชน ดอนปู่ ตา  ฯลฯ) เพือเสริมสร้างคณุค่าทีเป็นความเคารพ ความ
กตญั ู ความไว้วางใจ และสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ  สํานึกในบุญคุณของบรรพชนทีสร้าง
หมูบ้่าน ทีทําให้ลกูหลานได้มีทียืนทีอยูถ่ึงปัจจบุนั เพือให้เป็นพลงัขบัเคลือนการดําเนินงานดงักล่าว
สู่ความสําเร็จ โดยการทําให้คนส่วนใหญ่รู้ เข้าใจ และยอมรับในคณุค่าและความสําคญัดงักล่าว
แล้วส่งเสริมการสร้างคา่นิยมและทศันคติทีดีงามในการร่วมอนรัุกษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะและ
พืชพรรณธรรมชาตใิห้เกิดความสมบรูณยงัยืนสืบไป 

 โดยสรุป การใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาพฒันาทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน ได้ 2 แนวทาง คือ ใช้อนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง 
แวดล้อมของชุมชนโดยตรง และใช้ส่งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝัง
อยูใ่นกายและการใช้ทนุทีอยูใ่นรูปของวตัถอุนรัุกษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาต ิ  

 อนงึ ในกระบวนการใช้ทนุวฒันธรรมตามแนวทางดงักล่าวข้างต้น ยงัสามารถ
สร้างทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนาขึนใหม่ได้ด้วย เช่น การใช้ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สามารถสร้างขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีใหม่ขึนในกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรได้ เช่น เกิดกลุ่มทํานาทีครบวงจร ทงัการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน 

จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของกลุ่ม ทีสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมและมูลค่าทีเป็น
เงินทองให้สมาชิกได้ดํารงชีพอยูอ่ยา่งเป็นสขุ กลุม่มีความเข้มแข็งยงัยืนด้วย 

 
สรุปแนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน   

แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนโดยสรุป ดงันี   
1. แนวทางขันพืนฐานในการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน  กลไกหรือ

กลุ่มหรือองค์กรชุมชนหรือคนในชุมชนทีต้องการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางใดๆ ก็ตาม จะต้องให้ความสนใจ เห็นความสําคญัของทุนวัฒนธรรมประเด็นนนัๆ  เห็น
สถานการณ์และเหตกุารณ์ตา่งๆ ทีเกิดขนึในชมุชนทีเกียวเนืองด้วยทนุวฒันธรรมชมุชน แล้วรวมตวั
ขึนเป็นกลุ่ม ตามความสนใจ นํากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าประมวลทุนวฒัน ธรรมเรืองทีสนใจ เพือประเมินศกัยภาพหรือความพร้อมด้านต่างๆ เมือ
เห็นว่ามีความพร้อมแล้วจึงนํามาร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ปัญหา  หา
แนวทางอนุรักษ์ ฟืนฟู พัฒนาให้วัฒนธรรมนนัๆ สามารถสร้างคุณค่าและหรือมูลค่าทีเป็นความ
จําเป็นและความต้องการแก่คนในชุมชนได้ ผลดงักล่าวนีจะเป็นพลงัทําให้คนในชมุชนมีความสุข 
กลุม่ และองค์กรชมุชนทีเกียวข้องหรือชมุชนมีความเข้มแข็ง และมีความยงัยืนได้ 
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2. แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเพอืการพัฒนาชุมชน   
 2.1 ด้านสงัคมและวฒันธรรมชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการใช้เสริมพลงัความ

เข้มแข็งในการบริหารจดัการกลุ่มและองค์กรชมุชน แนวทางการใช้เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ดแูลสาธารณสมบตัิของชุมชน แนวทางการใช้พฒันาการศึกษาของชุมชน แนวทางการใช้พฒันา
แหล่งศึกษาเรียนรู้ หรือศนูย์การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน  แนวทางการใช้อนุรักษ์และพฒันา
ประวตัิความเป็นมากลุ่มชาติพนัธ์ุ แนวทางการใช้อนรัุกษ์ และพฒันาภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์  แนว
ทางการใช้อนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้าและการแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์ ดงัทีกลา่วแล้วข้างต้น 

 2.2 ด้านเศรษฐกิจชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการใช้สร้างและพฒันากลุ่มอาชีพ
การทําการเกษตรของชมุชน และแนวทางการใช้สร้างผลิตภณัฑ์สินค้าชมุชน  

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชมุชน มีแนวทางการใช้อนุรักษ์และ
พฒันาพืนทีสาธารณะของชมุชน และแนวทางการใช้ อนรัุกษ์ และพฒันาพืชพรรณธรรมชาต ิในชมุชน 

 3. แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุเพอืการพัฒนาชุมชน 

 3.1 ด้านสงัคมและวฒันธรรมชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการใช้เป็นหลกัฐานอ้าง 
อิงและแหลง่ศกึษาค้นคว้าทนุทางวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายเพือนํามาใช้พฒันาเศรษฐกิจ  สงัคม 

วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม และแนวทางการใช้เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการ
พฒันา สืบสานอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถใุห้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั 

 3.2 ด้านเศรษฐกิจชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการใช้สร้างและพฒันาผลผลิตของ
กลุ่มและองค์กรในชมุชน แนวทางการใช้พฒันาเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว กลุ่ม และองค์กรใน
ชมุชน และแนวทางการใช้สร้างทางเลือกในการทําการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ กรณีทีการทํา
การ เกษตรสมยัใหมมี่ปัญหาไมส่ามารถดําเนินการตอ่ไปได้ 

 3.3 ด้านพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชมุชน ประกอบด้วย แนว 
ทาง การใช้พฒันาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชุมชน และแนวทางการใช้อนุรักษ์ 
ฟืนฟ ูและพฒันาพืชพรรณธรรมชาตขิองชมุชน  

 4. แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน  
 4.1 ด้านสงัคมและวฒันธรรมชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการนําทุนวฒันธรรม

มาใช้เสริมพลงัความเข้มแข็งแก่ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และพิธีกรรมของชมุชน 
 4.2 ด้านเศรษฐกิจชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการใช้ลดต้นทนุในการทํานาและ

สร้างอํานาจต่อรองราคาผลผลิตและปัจจยัการผลิตในการประกอบอาชีพต่างๆ ของครอบครัว กลุ่ม
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และองค์กรชมุชน และแนวทางการใช้ส่งเสริมพฒันาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงวฒันธรรมและ
แหลง่ศกึษาเรียนรู้ทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ 

 4.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชมุชน ประกอบด้วย แนวทางการ
ใช้อนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อมชมุชน และแนวทางการใช้ส่งเสริมสนบัสนนุ
การดําเนินงานการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายและการใช้ทนุทีอยู่ในรูปของวตัถุ อนรัุกษ์ และ
พฒันาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาตขิองชมุชน 

  โดยสามารถสรุปเป็นกรอบแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมเพือการพฒันาชุมชนได้ 
ดงัแสดงในภาพที 21 ดงันี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที 21 แสดงแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน 

ทุนวัฒนธรรม 
       1. ทนุทีแฝงฝังในกาย 
       2. ทนุทีอยูใ่นรูปวตัถ ุ
       3. ทนุทีอาศยัการสถาปนา 

แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรม 
1. แนวทางขนัพืนฐานในการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน 
2. แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายเพือการพฒันาชมุชน 
3. แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถเุพือการพฒันาชมุชน 
4. แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนา

เป้าหมาย 
1.  พฒันาคนให้มีคณุภาพ 
2.  พฒันาคนให้มีคณุธรรม 
3.  พฒันาคนให้มีความสขุ 
4.  พฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง 
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 จากภาพ สามารถอธิบายได้ดงันี ทุนวัฒนธรรมทีประกอบด้วยส่วนทีแฝงฝังใน
กาย ส่วนทีอยู่ในรูปวตัถุ และส่วนทีอาศยัการสถาปนา  มีแนวทางการใช้เพือการพัฒนาชุมชน 4 
ประการ คือ 1. แนวทางขนัพืนฐานในการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน 2. แนวทางการใช้ทนุ
วฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกายพฒันาชมุชน 3. แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถพุฒันา
ชมุชน และ 4. แนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาพฒันาชมุชน โดยกําหนดเป้าหมาย
การพฒันาไว้ 4 ประการคือ 1. พฒันาคนให้มีคณุภาพ 2. พฒันาคนให้มีคณุธรรม 3. พฒันาคนให้มี
ความสขุ และ 4. พฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง ซงึการบรรลเุป้าหมายทงัหมดนีจะกลบัมาเป็นทนุวฒันธรรม
ของชมุชนทีเข้มแข็ง และเป็นพลงัในการพฒันาให้คนในชมุชนมีความเข้มแข็งยิงขนึ 
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บทท ี6 

 
บทสรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาวิจยัเรือง “ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดั

นครปฐม” ครังนี วตัถปุระสงค์เพือศกึษาลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดั
นครปฐม เพือวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธ์ุไทยทรงดํา และเพือศกึษาการใช้ทนุวฒันธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เลือกศกึษาในพืนทีแกนหลกั 1 หมู่บ้านคือ บ้านเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐม และศกึษาบริบททางสงัคมและวัฒนธรรมโดยทวัไปของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํา
ในจงัหวดันครปฐม เช่น บ้านไผ่หชู้าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน บ้านหวัถนน ตําบลดอนพุทรา 
อําเภอดอนตมู บ้านดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอกําแพงแสน บ้าน แหลมกะเจา 2 ตําบลลําลกูบวั 
อําเภอดอนตมู เป็นต้น เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการศึกษาการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) อย่างไม่มีโครงสร้าง และการจัดเวทีสนทนากับกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการจดบนัทึก
ภาคสนาม (Field Note) ใช้แบบสมัภาษณ์ตามประเดน็ทีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์ กําหนดผู้ ให้ข้อ มลู 
หลกั (Key Informants) ไว้ล่วงหน้า รวมทงัศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  
ทีเผยแพร่หรืองานศกึษาทีเกิดขนึใหม่ สามารถสรุปผลการศกึษา อภิปรายผล และข้อ เสนอแนะได้ 
ดงัตอ่ไปนี 
 
1. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาสามารถสรุปข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์คือ เพือศึกษาลกัษณะทุนวฒัน 
ธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม เพือวิเคราะห์ทนุวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ไทย
ทรงดํา และเพือศกึษาการใช้ทนุวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธ์ุไทยทรงดําเพือการพฒันาชมุชน ดงันี 
 1.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมชุมชน แบง่ได้ 3 ลกัษณะ คือ ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่
ในกายหรือทนุภูมิปัญญา ทนุวฒันธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถ ุและทนุวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการ
สถาปนา ตามลกัษณะพฒันาการหรือเปลียนแปลงของชมุชน 4 ช่วงเวลา คือ สมยัปู่ ย่าตายายหรือ
สมยับกุเบกิตงัถินฐาน สมยัพ่อแม่ สมยัผู้สงูอายุ (อายเุกิน 60 ปีขนึไป) และสมยัลกูหลานในปัจจบุนั
โดยแบง่ตามยคุสมยั ดงันี  
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 1.1.1 ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญา (Embodied Form) 
ในวฒันธรรมประเภทตา่งๆ ในสมยัปู่ ยา่ตายาย สมยัพอ่แม ่สมยัผู้สงูอาย ุและสมยัลกูหลานปัจจบุนั 

  ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกาย ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต มีลกัษณะปรับตวัไปตามกระแสโลกาภิวตัน์เช่นเดียวกับสงัคมรอบ
ข้าง ซึงมีความเสียงสูงต่อการสูญเสียคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุ  จะเห็นได้ว่าใน 
ปัจจบุนัเรือนไทยทรงดําแบบเดิมไม่มีแล้ว ชาวไทยทรงดําบางกลุ่มจึงร่วมกนัสร้างเรือนไทยทรงดํา
สาธิตขนึไว้สืออตัลกัษณ์ของกลุ่มชาติพนัธุ์ เช่น เรือนไทยทรงดําบ้านดอนยอ บ้านไผ่หชู้าง โดยปรับ 
เปลียนหลงัคาเป็นมงุกระเบืองแทนเพือความคงทน ให้ผู้สนใจได้ศกึษาเช่นเดียวกบังานพิธีกรรม เช่น 
พิธีแต่งงาน พิธีขึนบ้านใหม่ พิธีศพ รวมถึงงานเทศกาล มีการนําทุนภูมิปัญญาสมยัใหม่เข้ามาใช้ 
ในงานศพจะจดัพิธีกรรมแบบเดิมได้ ต้องรอให้ประกอบพิธีกรรมแบบสมยัใหม่เสร็จแล้ว  จึงจะทํา
พิธีสง่วิญญาณแบบไทยทรงดํา 

  ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการทํามาหากิน สมยัปู่ ย่าตา
ยายยงัคงใช้ภูมิปัญญาพืนบ้าน สมยัพ่อแม่ สมยัผู้อาวโุส และสมยัคนปัจจบุนั ลกัษณะภูมิปัญญา
การทํามาหากินแบบเดิมเปลียนแปลงไป ชมุชนรับเอาภูมิปัญญาสมยัใหม่มาใช้ ผลทีตามมาคือ เกิด
การแข่งขนั การถือประโยชน์ส่วนตวัเพิมขึน บางครังประเด็นการทํามาหากินนําไปสู่ความขดัแย้ง 
แตกแยกของสงัคมมากขนึ     

  ลกัษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายของวัฒนธรรมการแต่งกาย 
ในปัจจบุนัได้เปลียนแปลงไป เน้นความเป็นอิสระเสรีของการแตง่กายและการประดบัตกแตง่ของผู้  
คนในชมุชนมากกวา่การดํารงไว้ซงึอตัลกัษณ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ ยกเว้นในงานประเพณีและพิธีกรรม 

  ลกัษณะทุนวฒันธรรมเดิมทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านการดแูลรักษาสขุภาพของ
ชมุชนชาวไทยทรงดําในพืนทีส่วนใหญ่ใช้ทนุภูมิปัญญาการดแูลสขุภาพสมยัใหม่แทน คนเจ็บป่วย
ต้องใช้จา่ย ยิงจา่ยเงินทองมาก ยิงสามารถเข้าถึงการรักษาทีมีประสิทธิภาพสงู  
   ลกัษณะทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายด้านศาสนา ความเชือ ประเพณี 
และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา เน้นการสร้างคณุค่าความสําคญัในช่วงเวลาแรกเริม 
ตอ่มาได้พฒันา เปลียนแปลงไป ปัจจบุนัการเข้าถึงคณุคา่ด้านตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการบรรลเุป้า 
หมายชีวิตตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือทีสามารถใช้มลูคา่เงินทองเข้าถึงสิงนนัได้ 
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  1.1.2 ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ (Objectified Form) ในวฒันธรรม
ประเภทตา่งๆ  
   ลกัษณะทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุ เป็นการสืบทอดต่อเนืองมาจาก
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนัธุ์  แต่เมือมาถึงสมยัพ่อแม่ ทุนวฒันธรรมเริมเปลียนแปลงไปตามการ
เปลียนแปลงวฒันธรรมชุมชน ซึงได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมอืน จนกระทงัสมยัผู้อาวุโสและสมยั
ลูกหลานปัจจุบนั การแสดงคณุค่ายงัคงอยู่ แต่เน้นการแสดงมูลค่าเป็นสําคญั ส่วนคณุภาพและ
ปริมาณหรือโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง เช่น เรือนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ว ภาษาเขียน
หรือตวัหนงัสือไทยดําและตํารา หนงัสือสญูหาย  

 1.1.3 ทนุวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการสถาปนา (Institutionalized State) คณุคา่และ
หรือมลูคา่ของแบบแผนพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม เชน่  

 ลกัษณะทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาส่วนทีเป็นแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ ช่วงแรก สมยัปู่ ย่าตายาย มีแบบแผนพฤติกรรมการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และ
การแลกเปลียนทีเป็นขนบธรรมเนียม เป็นประเพณี ทีสืบตอ่กันมาจากบรรพชน ช่วงเวลาต่อมาได้
เปลียนแปลง โดยรับเอาแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจากสงัคมอืนมาใช้แทน เน้นมลูคา่ทีเป็น
เงินทองเพือใช้จ่าย ปัจจบุนัไทยทรงดําในชมุชนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัตอ่ทนุวฒันธรรมทีมีลกัษณะ
เป็นมูลค่าเป็นอันดบัแรก และใช้มูลค่าทีเป็นเงินทองทีได้มาสร้างคุณค่าทีเป็นความจําเป็นและ
ความต้องการเกือบทกุกลุม่วฒันธรรม   
 

1.2 วิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดํา ผลการศึกษาทุนวฒัน 
ธรรมกับการพฒันาชุมชน มี 2 ประเด็น คือ การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อการพัฒนา
ชมุชน และการใช้ทนุวฒันธรรมปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยูข่องชมุชน ดงันี  
  1.2.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน  

  1.2.1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายทีมีผลต่อการ
พฒันาชมุชน   
  1) ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต ในระดบับคุคลและครอบครัว ทํา
ให้คุณภาพภูมิปัญญาพืนบ้านด้านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตส่วนหนึงได้รับการพัฒนาให้เจริญ 

ก้าวหน้า ทนัสมยั เป็นภูมิปัญญาทีบคุคลและครอบครัวในชมุชนสามารถนําไปใช้สร้างมลูคา่ทีเป็น
เงินทองเพือใช้เข้าถึงความจําเป็นและความต้องการด้านตา่งๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขนึ แต่อีกส่วนหนึงได้สญูหายและสญูเสียคณุคา่และมลูคา่ทีเป็นทุนวฒันธรรมซึงบคุคลและ
ครอบครัวในชุมชนเคยนําไปใช้เข้าถึงความจําเป็นและความต้องการมาก่อน และระดบัชุมชน ทํา
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ให้เป้าหมายการพฒันาภูมิปัญญาด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตของชมุชนเปลียนแปลงจากเดิมทีมุ่ง
พฒันาคุณภาพภูมิปัญญาการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตเพือสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรม เช่น ความรัก 
ความสามคัคี ความอบอุ่นแก่กลุ่มชาติพนัธุ์แล้วใช้คณุธรรมทีเกิดขนึเป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนสู่ความ
เข้มแข็งตอ่ไป เปลียนมามุ่งเน้นพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตเพือสร้างมลูคา่ที
เป็นเงินทอง แล้วใช้เงินทองเป็นพลงัขบัเคลือนบุคคลและครอบครัวในชุมชนสู่ความสุขตามค่านิยม
สมยัใหมที่เป็นความทนัสมยั มากกวา่การสร้างความเข้มแข็งทางภมูิปัญญาเรืองนีในระดบัชมุชน   
  2) ด้านการทํามาหากิน ในระดบับคุคลและครอบครัว ทําให้คณุภาพ
ภมูิปัญญาพืนบ้านด้านการทํามาหากินส่วนหนึงได้รับการพฒันาให้เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั เป็นภูมิ
ปัญญาทีบุคคลและครอบครัวในชุมชนสามารถนําไปใช้สร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองเพือใช้เข้าถึง
ปัจจยัความจําเป็นและความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน เช่น ภูมิปัญญา
การทํานา การประกอบอาชีพ เป็นต้น ส่วนการสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมทีเป็นพลงัสร้างความสุข
แก่บุคคลและครอบครัวนนัไม่ชดัเจนนกั นอกจากนี ยงัทําให้ภูมิปัญญาพืนบ้านด้านนีส่วนหนึงได้
สญูหายและสญูเสียคณุคา่และมลูคา่เดิมทีบคุคลและครอบครัวเคยใช้เข้าถึงคณุธรรมและเงินทอง
เป็นพลงัขบัเคลือนสูค่วามสขุในอดีตไป เชน่ ภูมิปัญญาการทํานาแบบพืนบ้าน การทํามาหากินแบบ
พืนบ้าน เป็นต้น และระดบัชมุชน ทําให้เป้าหมายการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาด้านการทํามาหากิน
ของชุมชนเพือสร้างคณุค่าทีเป็นคุณธรรม เช่น ความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือ ความเสียสละ  
ในการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตเพือเป็นพลังขับเคลือนชุมชนสู่
ความสขุ เปลียนมามุง่เน้นพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาดงักล่าวเพือสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง แล้วใช้
เงินทองเป็นพลงัขบัเคลือนบุคคลและครอบครัวในชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้า ทันสมยั มีความ
สะดวกสบายตามความต้องการ แตย่งัไมส่ามารถขบัเคลือนชมุชนสูค่วามเข้มแข็งได้   
  3) ด้านการแตง่กาย เสือผ้าและการประดบัตกแตง่ ในระดบับคุคล
และครอบครัว ทําให้ภูมิปัญญาพืนบ้านด้านการแต่งกาย เสือผ้าและการประดบัตกแต่งส่วนหนึง
ได้รับการพฒันาคณุภาพให้เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั บคุคลและครอบครัวนําไปสร้างมลูคา่ทีเป็นเงิน
ทองเพือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แตย่งัไม่สามารถ
นําไปสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเพือเป็นพลงัสร้างความสขุแก่บคุคลและครอบครัวในชมุชนในเรือง
เหล่านีได้ และทําให้สูญเสียภูมิปัญญาพืนบ้านทีใช้สร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรม  เช่น การพึงตนเอง 

ความอดทน ขยนัหมนัเพียร เป็นต้น นอกจากนี ผลการเปลียนแปลงในเรืองนีนําไปสู่การสูญเสีย
มลูค่าทีเป็นเงินทองจํานวนมากทีบุคคลและครอบครัวปัจจุบนัต้องใช้จ่ายไปเพราะสิงเหล่านี และ
ระดบัชมุชน ทําให้เป้าหมายการพฒันาภูมิปัญญาด้านการแตง่กาย เสือผ้าและการประดบัตกแต่ง
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ของชมุชนเปลียนแปลงจากแบบพืนบ้านทีมุ่งเน้นพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาเพือเข้าถึงคณุค่าทีเป็น
คณุธรรม เช่น ความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือ ฯลฯ มามุ่งเน้นพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาเพือ
เข้าถึงมลูคา่ทีเป็นเงินทอง โดยหวงัให้เงินทองกลายเป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนสู่ความเข้มแข็ง แตเ่ป้า 
หมายดงักล่าวยงัไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรม  เพราะยงัไม่มีแผนพฒันาภูมิปัญญาให้บรรลุเป้าหมาย 
เนืองจากการเปลียนแปลงทีเกิดขึนเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายนอกทีเข้ามากระตุ้ น ไม่ได้วาง
แผนพฒันาใดๆ   
  4) ด้านการดแูลรักษาสขุภาพ ในระดบับคุคลและครอบครัว ทําให้
คณุภาพภมูิปัญญาพืนบ้านด้านการดแูลรักษาสขุภาพ ส่วนหนึงได้รับการพฒันาให้เจริญก้าวหน้า 
ทนัสมยั สามารถสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมและมลูคา่ทีเป็นเงินทองให้คนในชมุชนใช้เข้าถึงความ
เป็นผู้ มีสุขภาพดีตามความจําเป็นและความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน 

อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงภูมิปัญญาทีทําให้สขุภาพดีได้นนั บุคคลและครอบครัวต้องจ่ายเงินทอง
เป็นคา่ภูมิปัญญาสมยัใหม่ด้วย ส่วนภูมิปัญญาพืนบ้านทีไม่ได้รับการพฒันาบางประการสญูหาย 
ไป บางประการยงัมีอยู่ แต่ไม่มีใครนํามาใช้สร้างคณุค่าและมลูคา่แล้ว และระดบัชมุชน ทําให้เป้า 
หมายการพัฒนาภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนเปลียนแปลงจากแบบพืนบ้านทีมุ่ง
พฒันาคณุภาพภูมิปัญญาเพือเข้าถึงคุณค่าทีเป็นคณุธรรม เช่น ความเมตตา กรุณา ปราณี กตญั ู
กตเวที โดยคณุธรรมเหล่านีจะกลายเป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนสู่ความเป็นชุมชนทีคนมีสุขภาพดีถ้วน
หน้า หรือเป็นชมุชนทีมีความเข้มแข็งด้านสขุภาพตอ่ไป เปลียนมาเป็นการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญา
การดแูลรักษาสุขภาพตามแบบแผนสมยัใหม่ โดยคณะแพทย์และพยาบาลซึงเป็นกลไกภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็นผู้ รับผิดชอบขบัเคลือนชมุชนให้มีสขุภาพดี และมีความเข้มแข็ง คนในชมุชนจะเข้าถึง
เป้าหมายเหล่านีได้ต้องอาศยัเงินทองเป็นปัจจยั ใครมีเงินทองจ่ายคา่รักษาพยาบาลได้มาก สามารถ
เลือกใช้บริการทีมีคณุภาพสงูได้ คนในชมุชนสว่นหนงึจงึต้องสะสมเงินทองไว้เป็นคา่ใช้จา่ยในเรืองนี  
   5) ด้านการศาสนาและความเชือ ในระดบับคุคลและครอบครัว ทํา
ให้คุณภาพภูมิปัญญาพืนบ้านด้านการศาสนาและความเชือ ส่วนหนึงได้รับการพัฒนาให้เจริญ 
ก้าวหน้า ทนัสมยั สามารถนําไปใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมและมลูคา่ทีเป็นเงินทองเพือใช้เข้าถึง
ความจําเป็นและความต้องการด้านการศาสนาและความเชือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทํา
ให้เป็นพลงัขบัเคลือนคนในชุมชนมีความสขุและยอมรับพุทธศาสนาเข้ามาเป็นหลกัยึดเหนียวด้าน
จิตใจเพิมขนึ อย่างไรก็ตาม ยงัมีภูมิปัญญาพืนบ้านทีเป็นความเชือบางอย่างไม่ได้รับการพฒันา เช่น 
ภูมิปัญญาความเชือในพิธีกรรมสู่ขวญัข้าว ความเชือในพิธีกรรมรับขวญัคน ความเชือในพิธีกรรม
รักษาโรค เป็นต้น ทําให้สิงเหล่านีสญูหายไปจากชมุชน และระดบัชมุชน ทําให้เป้าหมายการพฒันา
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ภมูิปัญญาด้านการศาสนาและความเชือของชมุชนเปลียนแปลงจากแบบพืนบ้านทีมุ่งพฒันาคณุภาพ
ภมูิปัญญาด้านนีเพือเข้าถึงคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม เพือใช้คณุธรรมดงักล่าวเป็นพลงัขบัเคลือนชมุชน
ให้อยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสขุ ชมุชนมีความเข้มแข็ง เปลียนมามุ่งเน้นพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาด้านการ
ศาสนาและความเชือเพือสร้างคณุคา่และมลูคา่เพือเข้าถึงความเข้มแข็งด้านนีของบคุคลและครอบ 
ครัว และเน้นใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองเป็นพลงัขบัเคลือนความสขุด้านนีมากขนึ เช่น การประกอบพิธี 
กรรม นอกจากเจ้าของพิธีกรรมต้องตกเป็นหนีบุญคณุแก่หมอผู้ประกอบพิธีกรรมตามภูมิปัญญา
พืนบ้านแล้ว ยงัต้องจา่ยคา่ตอบแทนเป็นเงินทองแก่ผู้ประกอบพิธีกรรมตามจํานวนทีเหมาะสมด้วย 

และถือเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีใหมข่องชมุชนปัจจบุนั   
1.2.1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุทีมีผลต่อการ

พฒันาชมุชน   
   1) ด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิต ในระดบับุคคลและครอบครัว ทํา
ให้คณุภาพวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถดุ้านการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต ส่วนหนึงได้รับการพฒันาให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั เป็นไปตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้องบคุคล และครอบ 
ครัวสามารถใช้สร้างคณุคา่และมูลค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน เพียงแต่คณุค่า
และมลูคา่ทีเกิดขนึ สว่นใหญ่ถกูนําไปใช้เข้าถึงความสะดวกสบายตามคา่นิยมสมยัใหม่ หรือเข้าถึง
ความเป็นผู้ มีอํานาจ อิทธิพลทางการเงิน หรือเข้าถึงความเป็นผู้ มีอํานาจอิทธิพลทางสงัคมและการ 
เมือง หรือเข้าถึงความเป็นผู้ มีบารมียิงใหญ่ทางการงาน มากกวา่เข้าถึงคณุธรรมทีจะนําคนในชมุชน
ไปสู่ความสุข อีกส่วนหนึงไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ จึงนํามาสร้างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้าถึง
ความสขุไม่ได้ ส่งผลให้ต้องใช้มลูคา่เงินทองทีได้จากการประกอบอาชีพ มาใช้เข้าถึงความจําเป็นและ
ความต้องการทดแทนสิงทีสูญเสียไป และระดบัชุมชน วฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุด้านการอยู่
อาศยัและวิถีชีวิตส่วนทีได้รับการพฒันาคณุภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั ทีเกิดขนึนนั ยงั
ขาดการจดัการทีดี จึงยงัไม่สามารถนํามาสร้างคณุค่าเพือเป็นพลงัสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้ 

เช่น ไม่สามารถทําให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกช่วยเหลือเกือกูลร่วมกัน มีความสามคัคีช่วยเหลือกัน 

เป็นชุมชนพึงตน เองในเรืองนีได้ และยังไม่สามารถสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองส่วนรวมได้  เช่น 

สหกรณ์ชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนเพือการพฒันาชุมชน มูลนิธิเพือการ
พฒันาชุมชน ฯลฯ จึงยังไม่เป็นพลังสร้างความเข้มแข็งระดบัชุมชน ตรงกันข้ามชุมชนต้องสูญเสีย
คณุภาพวฒันธรรมดงักล่าวทีเคยใช้สร้างคณุค่าและมูลค่าเพือเข้าถึงความเข้มแข็งไป เป็นต้นว่า 
จิตสํานึกรักความเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุทีนับวันจืดจางลง  จิตวิญญาณชุมชนทีนับวันมีปราชญ์
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ชาวบ้านทีเป็นหูเป็นตาหรือเป็นหวัหรือเป็นผู้ นําชมุชนน้อยลง รวมถึงมีความเป็นชุมชนทีขาดสงบ
สขุมากขนึ เป็นต้น ดงันนั ในระดบัชมุชนจงึยงัไมพ่บผลการพฒันาทีทําให้ชมุชนเข้มแข็งทีแท้จริง  
  2) ด้านการทํามาหากิน ในระดบับคุคลและครอบครัว ทําให้คณุภาพ
วฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถดุ้านการทํามาหากิน สว่นหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นไปตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้อง  

คนในชมุชนสามารถใช้สร้างคณุคา่และมลูคา่เพือเข้าถึงคณุธรรมและความสขุได้ตามความจําเป็น
และความต้องการมากขึน เช่น คณุภาพเครืองมือเครืองใช้ในไร่นา คณุภาพข้าว สตัว์เลียง คณุภาพ
อาหารทงัรสและกลิน เป็นต้น แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ทําให้คนในชุมชนไม่
สามารถนํามาใช้สร้างคณุคา่และมลูคา่ได้ เป็นเหตใุห้สญูหายไป ยงัไม่มีการอนรัุกษ์และฟืนฟูขนึใน
ปัจจบุนั และระดบัชมุชน แม้ว่าการเปลียนแปลงได้ทําให้คณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถดุ้าน
การทํามาหากิน สว่นหนงึได้รับการพฒันาจนบคุคลและครอบครัวสามารถนําไปใช้สร้างคณุคา่และ
มลูคา่ได้ดงักล่าวข้างต้นเกิดขึนแล้ว แตชุ่มชนยงัขาดการจดัการทีดี จึงยงัไม่สามารถนําคณุภาพดงั 
กล่าวมาสร้างคณุค่าเพือเป็นพลงัสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนได้ ประกอบกบัยงัไม่มีองค์กรชมุชน
เกียวกบัเรืองนีชดัเจน จงึยงัไมส่ามารถนําคณุภาพวฒันธรรมดงักล่าวมาสร้างคณุคา่และมลูคา่เพือ
เข้าถึงความเข้มแข็งของชมุชน ทําให้ชมุชนปัจจบุนัมีแนวโน้มพงึตนเองด้านการทํามาหากินได้น้อยลง 
  3) ด้านการแตง่กาย เสือผ้าและการประดบัตกแตง่ ในระดบับคุคล
และครอบครัว ทําให้คณุภาพวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถดุ้านการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบั
ตกแต่ง ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัเป็นไปตามการพฒันา
คณุภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้อง เช่น สร้างทางเลือกทีเป็นรูปแบบ รูปทรง รูปสี รูปลกัษณ์ทีหลากหลาย 

ทําให้คนในชุมชนเลือกใช้สร้างคณุค่าและมลูคา่เพือเข้าถึงคณุธรรมและความสุขได้ตามความจํา 
เป็นและหรือความต้องการได้มากขนึ ขณะเดียวกนัส่วนทีไม่ได้รับการพฒันาคณุภาพ เช่น การทอผ้า
และตดัเย็บเสือผ้าทีเป็นมรดกตกทอดของชมุชนได้สญูหายไป และระดบัชมุชน ยงัไม่มีการจดัการที
ดีหรือยงัไมมี่องค์กรชมุชนทีมีประสิทธิภาพ ทีสามารถนําคณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถไุปใช้
สร้างคณุคา่และมลูคา่เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชน ด้วยองค์กรชมุชนและกลุ่มทีทํางานใน
เรืองนี ยงัไมเ่ข้มแข็งเพียงพอและยงัไมมี่แผนพฒันาและการบริหารจดัการเกียวกบัเรืองนี    
  4) ด้านการดแูลรักษาสขุภาพ ในระดบับคุคลและครอบครัว ทําให้
คณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปวตัถดุ้านการดแูลรักษาสขุภาพ ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพให้
เจริญก้าวหน้า ทนัสมยัเป็นไปตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาการดแูลรักษาสขุภาพแผนปัจจบุนั 
เช่น มีองค์กรทีมีระบบ กลไก วสัด ุอปุกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ ยา และเวชภณัฑ์สมยัใหม่ให้บริการ



 

 

326 

ดแูลรักษาสขุภาพแก่คนทวัไป ทําให้คนในชมุชนได้รู้ เข้าใจ เห็นความสําคญัและยอมรับใช้บริการการ
ดแูลรักษาพยาบาลสมยัใหม่ทีเกิดขนึ จนสามารถสร้างคณุค่าความเป็นผู้ มีสุขภาพดีให้เกิดขนึได้  
แต่คนในชุมชนต้องใช้เงินทองแลกเปลียนคณุค่าดงักล่าว นอกจากนี องค์กรสุขภาพทีเกิดขนึได้ส่ง
กลไกลงสู่ชมุชนเพือให้บริการเฉพาะกิจตามนโยบาย รวมทงัมีสถานจําหน่ายยาและเวชภณัฑ์เกิด 
ขนึในตลาด ทีคนในชมุชนสามารถเข้าถึงบริการได้ คนในชมุชนมีช่องทางสร้างคณุคา่ความเป็นผู้ มี
สขุภาพดีได้หลายทาง ทําให้วฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถดุ้านการดแูลรักษาสขุภาพแบบพืนบ้านไม่
เป็นทีนิยมของคนในชมุชนและสญูหายไป แม้จะมีความพยายามฟืนฟูแตย่งัไม่มีความชดัเจน และ 
ระดบัชมุชน ยงัไม่มีการจดัการทีดี องค์กรชมุชนยงัไม่มีนโยบายชดัเจน ด้วยการเปลียนแปลงทีเกิด 
ขนึ ได้พฒันาคณุภาพเรืองนี ด้วยการสร้างองค์กรระดบัท้องถินขนึ คนในชมุชนไม่มีส่วนร่วมมากนกั 
นอกจากใช้บริการองค์กรดงักล่าวสร้างคณุคา่ความเป็นคนมีสขุภาพดีตามความจําเป็นและความ
ต้องการ ไมจํ่าเป็นต้องดําเนินการเอง   
  5) ด้านการศาสนาและความเชือ ในระดบับคุคลและครอบครัว ทํา
ให้คณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปวตัถดุ้านการศาสนาและความเชือ ส่วนหนึงได้รับการพฒันาให้เจริญ 
ก้าวหน้า ทนัสมยัเป็นไปตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาในเรืองนี เช่น สร้างวดั สถานที วิหาร ที
อยู่อาศยัให้แก่ภิกษุสงฆ์ขึนใหม่ในชุมชน การบูรณาการหลกัการความเชือเข้ากับหลกัธรรมพุทธ
ศาสนา ทําให้คนในชุมชนใช้คณุภาพดงักล่าวสร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรมเป็นพลงันําไปสู่ความสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขนึ แตก็่ทําให้ความเชือพืนบ้านบางอย่างเปลียนแปลง สูญ
หายไป และระดบัชมุชน มีองค์กรชมุชน ได้แก่ วดัในหมู่บ้าน ทําหน้าทีเป็นศนูย์กลางชมุชนหรือองค์กร
ชมุชน เป็นแกนนําคนในชมุชนร่วมกนัใช้วฒันธรรมทางวตัถ ุเช่น สถานที วิหาร หลกัการ คําสอน ฯลฯ 
สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมทีเป็นความรัก ความสามคัคี ความร่วมมือร่วมใจ ความปรองดอง ความ
มีจิตสํานึกรับผิดชอบชมุชนร่วมกนั ฯลฯ เป็นพลงัขบัเคลือนชมุชนสู่ความเข้มแข็งได้  แม้ว่าปัจจบุนั
ยงัไมช่ดัเจนแตด่เูหมือนจะเป็นกลุม่วฒันธรรมเดียวทีมีองค์กรชมุชนรับผิดชอบชดัเจน 

  1.2.1.3 การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาทีมีผลต่อการ
พฒันาชมุชน  
   1) ด้านการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพ
ตามการพฒันาคณุภาพภมูิปัญญาและคณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถใุนเรืองนี จนได้รับการ
สถาปนาให้เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัมากขึน เช่น แบบแผนพฤต ิ
กรรมการอยูอ่าศยัและวิถีชีวิต ธรรมเนียมการสร้างบ้านเรือนของชมุชน ธรรมเนียมการใช้ประโยชน์
บ้านเรือน ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีการศกึษาเรียนรู้ ประเพณีการแต่งงาน การเกิด การตาย 
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การบวชเรียน เป็นต้น ทําให้คนในชุมชนได้ใช้คุณภาพดงักล่าวสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรม และ
มลูค่าทีเป็นเงินทอง  เป็นพลงัเข้าถึงความสขุในเรืองนีได้มากขนึ  แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้รับการพฒันา
คณุภาพ ทําให้ไม่สามารถสร้างคณุคา่และมลูคา่ได้ จึงสญูหายไปจากชมุชนปัจจบุนั และขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณีด้านการอยู่อาศยัและวิถีชีวิตทีเกิดใหม่ในชมุชน ยงัขาดองค์กรชุมชนเข้มแข็ง
รองรับ ขาดการจดัการทีดี ขาดการพฒันาแบบยงัยืน คณุคา่ทีเกิดขนึจึงไม่สามารถเป็นพลงัสร้างคณุ
ค่าทีเป็นความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยงัยืนให้เกิดขึนได้ ปัจจุบนัจึงต้องอาศยัมูลค่าทีเป็นเงินทอง
เป็นพลงัขบัเคลือนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กันไป ทําให้เกิดพลงัขบัเคลือนไม่สมดลุ
ระหว่างพลงัคณุคา่กบัพลงัมลูค่า เกิดการโต้แย้งขนึในบางกรณี เช่น การแต่งงานจะจดัการอย่างไร 
การตายจะจดัการอยา่งไร จงึจะถกูต้องเหมาะสม ยงัต้องการประสานจากองค์กรชมุชนอยา่งใกล้ชิด 
   2) ด้านการทํามาหากิน ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพตามการ
พฒันาคุณภาพภูมิปัญญาและคุณภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุในเรืองนี ให้เป็นขนบธรรม 
เนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั เช่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีการทํานา การออม
ทรัพย์ การแลกเปลียนแรงงานในไร่นา การบริโภค และการแจกจ่ายผลผลิต เป็นต้น ทําให้คนในชมุชน
สามารถใช้ขนบธรรมเนียมประเพณีดงักล่าวสร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรม  และมูลค่าทีเป็นเงินทอง 

ให้เป็นพลงัขบัเคลือนสู่ความสุขได้ แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้รับการพฒันาคณุภาพ ทําให้ไม่สามารถใช้
สร้างคณุคา่และมลูคา่ได้ จึงสญูหายไปจากชมุชนปัจจบุนั และขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีด้าน
การทํามาหากินทีเกิดใหม่ในชุมชน ยงัขาดองค์กรทีทําหน้าทีประสานให้คนในชุมชนเกิดสํานึกรับ 
ผิดชอบร่วมกันต่อผลกระทบทีเกิดตามมา เช่น ผลกระทบจากสารเคมีทีใช้ในไร่นาต่อคนและสิง 
แวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการต่อผู้บริโภคจากสารปนเปือนสารพิษทีอยู่ใน
อาหาร เป็นต้น คณุคา่ทีเกิดขนึจากขนบธรรมเนียมจึงยงัไม่สามารถเป็นพลงัสร้างความเข้มแข็งของ
ชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงธรรมเนียมการสร้างผลผลิตทีต้องการสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทอง จะไม่
สามารถสร้างความเข้มแข็งในเรืองนีแก่ชมุชนได้ 
    3) ด้านการแตง่กาย เสือผ้า และการประดบัตกแตง่ ส่วนหนึงได้รับ
การพฒันาคุณภาพให้เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทันสมยั ตามการพฒันา
คณุภาพภมูิปัญญาและคณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถใุนเรืองนี เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
การแตง่กายและการใช้เครืองประดบัในงานพิธีกรรม นอกจากนี ยงัมีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี
ด้านการแต่งกาย เสือผ้า และการประดบัตก แต่งร่างกายทีเกิดใหม่ หรือรับเข้ามาใหม่ในชุมชน เช่น 
การใช้เสือผ้าสมยัใหมที่ไมใชข่องกลุม่ชาตพินัธ์ุ การซือเสือผ้าและเครืองประดบัจากชมุชนหรือตลาด
มาใช้ การเสริมสวย การแต่งหน้า เป็นต้น สิงเหล่านีเป็นธรรมเนียมทีพฒันาการขึนใหม่ตามการ
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เปลียนแปลง ทําให้คนในชมุชนได้ใช้สิงตา่งๆ ดงักล่าว สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม และมลูคา่ทีเป็น
เงินทองให้เป็นพลังขบัเคลือนสู่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้รับการ
พฒันาคณุภาพจึงสูญหายไป และขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีด้านการแตง่กาย เสือผ้า และการ
ประดบัตกแตง่ร่างกาย ทีพฒันาการใหมข่นึในชมุชน ยงัขาดองค์กรการจดัการทีดีในระดบัชมุชน ขาด
ภาวะผู้ นําระดบัชุมชน ขาดการมีส่วนร่วของคนชุมชน คณุค่าทีเกิดขึนจากขนบธรรมเนียมดงักล่าว 

จงึยงัไมส่ามารถเป็นพลงัสร้างความเข้มแข็งของชมุชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงธรรมเนียมการแสวงหา
เสือผ้ามาใช้ทีต้องใช้มลูคา่ทีเป็นเงินทองซือหามาจากชมุชนอืนหรือร้านค้าทวัไป แสดงให้เห็นถึงการ
พงึตนเองไมไ่ด้ แตกตา่งจากอดีตทีชมุชนผลิตเสือผ้าเครืองแตง่กายใช้ในชมุชนได้อยา่งพอเพียง 
    4) ด้านการดแูลรักษาสขุภาพ ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพให้
เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั ตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาและ
คณุภาพวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถใุนเรืองนี เป็นต้นว่า ขนบธรรมเนียมการดแูลรักษาสขุภาพด้วย
การแพทย์แผนปัจจบุนั การดแูลรักษาสขุภาพทีโรงพยาบาล การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บในครัวเรือน 

การไปเยียมคนป่วยไข้ทีโรงพยาบาล เป็นต้น ขนบธรรมเนียมเหล่านีเกิดขนึใหม่ ทําให้คนในชมุชนได้
ใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นความมีสขุภาพดี หรือความปราศจากโรคภยัไข้เจ็บแก่ตนเองและครอบครัว โดย
การใช้มูลค่าเงินทองทีได้จากการประกอบอาชีพอืน มาใช้สร้างคณุค่าดงักล่าว แต่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการดแูลรักษาสุขภาพพืนบ้านอีกส่วนหนึงไม่ได้รับการพฒันาคุณภาพ  ทําให้สูญหายไป
จากชมุชน ส่วนทีเหลืออยู่บ้าง มกัเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีการดแูลรักษาสขุภาพทีเกียวข้องกับ
ศาสนาและความเชือพืนบ้าน และขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ที
พฒันาการขึนในชุมชนยงัเกียวข้องเป็นความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระดบั
ท้องถิน ชมุชนไมไ่ด้มีสว่นร่วมในการจดัการแตอ่ย่างใด ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอในการดแูลรักษา
สขุภาพชุมชนจึงไม่ได้ขึนอยู่กับชุมชนทงัหมด แต่ชมุชนต้องพึงพาอาศยัระบบและกลไกภาครัฐหรือ
เอกชนเป็นหลกั และยงัขาดการจดัการทีจะนําไปสู่การพึงตนเองในเรืองนี ชมุชนยงัคงต้องใช้มูลค่า
เงินทองทีได้จากการประกอบอาชีพตา่งๆ มาใช้จา่ยเพือเข้าถึงคณุคา่ความมีสขุภาพดีสืบตอ่ไป 
   5) ด้านการศาสนาและความเชือ ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพ
ให้เป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั ตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญา
และคณุภาพวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุในเรืองนี เป็นต้นว่า ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีการ
ไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่ประจําหมู่บ้าน การประกอบพิธีเสนเรือน การบรรพชาอปุสมบท เป็นต้น ขนบธรรม 

เนียมเหลา่นีบางอยา่งเกิดขนึใหม่ บางอย่างเป็นพฒันาการจากเดิม ทําให้คนในชมุชนได้นําไปใช้สร้าง
คณุค่าทีเป็นคณุธรรม และสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทอง เป็นพลังสร้างความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว 
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และชมุชนได้ แตข่นบธรรมเนียมประเพณีดงักลา่ว ส่วนหนึงไม่ได้รับการพฒันาคณุภาพจึงสญูหายไป 

ส่วนทีเหลือ มกัเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวกับความเชือดงัเดิมหรือความเชือพืนบ้านทียงั
อนรัุกษ์ ฟืนฟูขนึมาใช้ในบางโอกาส และขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีด้านการศาสนาและความ
เชือทีพฒันาการขึนใหม่ในชุมชน ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเกียวข้องกับพุทธศาสนา 
ซึงเกียวข้องยึดโยงกับองค์กรชุมชน คือ วัด และองค์กรอืน เช่น โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตําบล 
รวมถึงองค์กรและแผนพัฒนาภาครัฐ ทงัในระดบัท้องถินและระดบัชาติ เช่น คณะสงฆ์ในตําบล 
อําเภอ เป็นต้น จงึเป็นพฒันาการทีคนในชมุชนสามารถใช้สร้างคณุคา่และมลูคา่เพือเข้าถึงความสขุ
และความเข้มแข็งของชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นการเปลียนแปลงทีสร้างคณุภาพ 
คณุธรรม ความสขุ และความเข้มแข็งแก่ชมุชนได้อยา่งชดัเจนกวา่ด้านอืน 

 1.2.2 การใช้ทุนวัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้างสมดุลในการดาํรงอยู่ของชุมชน 

   ท่ามกลางสถานการณ์การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลตอ่การพฒันา
ชมุชนดงักล่าวข้างต้น คนในชมุชนได้ใช้ทนุวฒันธรรมทีมีอยู่ในช่วงเวลานนัๆ มาใช้ปรับตวัเพือสร้าง
สมดลุในการดํารงอยูด้่านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  
 
 1.3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน โดยสรุป ดงันี  
 1.3.1 แนวทางขันพืนฐานในการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน 
กลไกหรือกลุม่หรือองค์กรชมุชนหรือคนในชมุชนทีต้องการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนตาม
แนวทางใดก็ตาม จะต้องให้ความสนใจ เห็นความสําคญัของทุนวัฒนธรรมประเด็นนนัๆ เห็นสถาน 
การณ์และเหตกุารณ์ทีเกิดขนึในชมุชน ทีเกียวเนืองด้วยทนุวฒันธรรมชมุชน แล้วรวมตวัขนึเป็นกลุ่ม 

ตามความสนใจ นํากระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชนมาใช้ในการศกึษา ค้นคว้าประมวลทนุ
วฒันธรรมเรืองทีสนใจ เพือประเมินศกัยภาพหรือความพร้อม เมือเห็นว่ามีความพร้อมแล้วจึงนํามา 
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ปัญหา และหาแนวทางอนรัุกษ์ ฟืนฟู พฒันาให้
วฒันธรรมสามารถสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเป็นความจําเป็นและความต้องการแก่คนในชมุชนได้ 

ผลดงั กล่าวนีจะเป็นพลงัทําให้คนในชุมชนมีความสุข กลุ่มและองค์กรชมุชนทีเกียวข้องหรือชมุชนมี
ความเข้มแข็ง และมีความยงัยืนได้ 

  1.3.2 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเพือการพัฒนาชุมชน  

อาทิ 
 1.3.2.1 แนวทางการใช้พฒันาสงัคมและวฒันธรรมชมุชน เสริมพลงัความ

เข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โดยทวัไป พฒันาการ ศกึษาเรียนรู้ของชมุชน พฒันาหรือสร้างแหล่งศกึษาเรียนรู้หรือศนูย์การศกึษา
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เรียนรู้วฒันธรรมชุมชน อนุรักษ์และพฒันาประวตัิความเป็นมา ภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์  และแนว 
ทางการใช้อนรัุกษ์และพฒันาเสือผ้าและการแตง่กายของกลุม่ชาตพินัธุ์  

 1.3.2.2 แนวทางการใช้พฒันาเศรษฐกิจเพือการพฒันาชุมชน สร้างและ
พฒันากลุม่อาชีพการทําการเกษตร สร้างผลิตภณัฑ์ทีเป็นสินค้าชมุชน  

 1.3.2.3 แนวทางการใช้พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมเพือการ
พฒันาชมุชน ใช้อนรัุกษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะของชมุชน สถานการณ์พืนทีสาธารณะของชมุชน
ปัจจบุนั ใช้อนรัุกษ์และพฒันาพืชพรรณธรรมชาตติา่งๆ ในพืนทีชมุชน  

1.3.3 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน 
อาทิ 

 1.3.3.1 แนวทางการใช้พฒันาสงัคมและวฒันธรรมชมุชน เป็นหลกัฐานอ้าง 
อิงและศกึษาค้นคว้าทนุทางวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายและทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาเพือ
นํามาใช้พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  เป็นต้น แบบหรือ
แบบอยา่งในการพฒันา สืบสานศลิปวฒันธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ปฏิมากรรม และอตัลกัษณ์
ทางวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถใุห้มีความเจริญก้าวหน้า ร่วมสมยักบัสงัคมปัจจบุนั  

  1.3.3.2 แนวทางการใช้พฒันาเศรษฐกิจเพือการพฒันาชมุชน สร้าง และ
พฒันาผลผลิตทีเป็นสินค้าทางวฒันธรรมของกลุ่มและองค์กรในชุมชน  พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดบัครอบครัว กลุ่ม และองค์กรชมุชน ใช้สร้างทางเลือกในการทําเกษตร หรือประกอบอาชีพ กรณี
การทําเกษตรสมยัใหมมี่ปัญหา และใช้พฒันาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยูห่ากินของคนในชมุชน   

 1.3.4 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน 
อาท ิ

  1.3.4.1 แนวทางการใช้พัฒนาสงัคมและวัฒนธรรมของชุมชน เสริมพลัง
ความเข้มแข็งแก่ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์ 

ประเพณีเลียงเจ้าพอ่เจ้าแม่ พิธีเสนเรือน การเกิด การตาย การแตง่งาน ฯลฯ ในปัจจบุนั 
 1.3.4.2 แนวทางการใช้พฒันาเศรษฐกิจชมุชน ลดต้นทนุในการทํานาและ

สร้างอํานาจตอ่รองราคาผลผลิตและปัจจยัการผลิตในการประกอบอาชีพ ใช้ส่งเสริมพฒันาชมุชนให้
เป็นแหลง่ทอ่งเทียวเชิงวฒันธรรมและแหลง่ศกึษาเรียนรู้ทางวฒันธรรมกลุม่ชาตพินัธุ์ 

 1.3.4.3 แนวทางการใช้พฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมในชมุชน 
อนรัุกษ์และพฒันาทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้อมของชุมชน ใช้ส่งเสริมการดําเนินงานการใช้
ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายและส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ อนรัุกษ์และพฒันาพืนทีสาธารณะ 
และพืชพรรณธรรมชาต ิ 
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2. อภปิรายผล 
 ข้อค้นพบจากการศกึษาวิจยัเรือง “ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรง

ดําในจงัหวดันครปฐม” ทําให้ได้ทราบถึงลกัษณะทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา ลกัษณะ
การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรม ลกัษณะการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชุมชน และแนวทาง
การใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศกึษา  แตล่ะประการดงั 
บทสรุปทีกล่าวไว้แล้วข้างต้นนนั มีความสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ในการศกึษาวิเคราะห์ 
ดงับทอภิปรายตอ่ไปนี 
 2.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํ ทีพบวา่ มีลกัษณะเป็นคณุคา่
และหรือมลูคา่ทีเกิดจากการนําวฒันธรรมมาใช้สร้างขนึ เพือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการ
ด้านต่างๆ เช่น ใช้วฒันธรรมการแต่งกายตามแบบแผนกลุ่มชาติพนัธ์ุ  สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม 
คือ ความรัก ความภูมิใจในกลุ่มชาติพนัธุ์ทีเป็นพลงัขบั เคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข และความ
เข้มแข็งของกลุม่ชาตพินัธุ์สืบมาถึงปัจจบุนั ข้อค้นพบนีสอดคล้องกบัแนวคิดทีปิแยร์ บร์ูดิเยอ (2550 : 
79) กล่าวไว้ว่า “วฒันธรรมเป็นทนุทีบคุคลได้รับจากการหล่อหลอมให้กลายเป็นคณุสมบตัิติดตวัที
เอือให้นําไปใช้เพิมพนูคณุคา่และมลูคา่ของตนได้” และสอดคล้องกบันิยามทีอคิน รพีพฒัน์ (2551: 
73) ได้ขยายความคิดของเกียร์ซไว้ว่า “แท้จริงแล้ววฒันธรรมคือ ความหมายทีมนษุย์สร้างขนึเพือให้
ชีวิตห้อยโหน ดจุแมงมมุทีห้อยโหนและดํารงชีพอยู่บนสายใยของตนเอง” นนัคือ มนษุย์ได้ใช้วฒัน 
ธรรมสร้างคณุคา่และมลูคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรมเพือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการด้านตา่งๆ 
อยูต่ลอดเวลาและสอดคล้องกบัแนวคิดทีเอียม ทองดี (2548: 18) กล่าวไว้ว่า “วฒันธรรมเป็นเครือง 
มือทีมนษุย์ใช้เข้าถึงธรรมชาตหิรือจดัการกบัธรรมชาติ หรือเป็นสิงทีมนษุย์สร้างขนึเพือใช้ในวิถีการ
ดํารงชีพ” นนัคือ การใช้วฒันธรรมสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ทีเรียกว่า “ทนุวฒันธรรม” ทีเป็นข้อค้น 
พบจากการศกึษาครังนี 

“คณุคา่” ทีเป็นทนุวฒันธรรมซึงเกิดขนึจากการใช้วฒันธรรมดงักล่าวข้างต้น  เท่าทีพบ
ในเบืองต้น ได้แก่ คณุคา่ทีเป็นความพอเพียงในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน คณุคา่ทีเป็นความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน คณุค่าทีเป็นความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน คุณ
ค่าทีเป็นชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี และความเท่าเทียมทางสังคม และคณุค่าทีเป็นการบรรลุเป้า 
หมายตามอดุมการณ์ทางศาสนาและความเชือ โดยคณุคา่เหล่านีแสดงออกเป็นคณุธรรมในลกัษณะ
ตา่งๆ เชน่ ความกตญั กูตเวที ความรัก ความอดทน อดกลนั อดออม ความพอเพียง ละเว้นอบายมขุ 
ขยนัหมนัเพียร ซือสัตย์ สุจริต ยุติธรรม การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ละอายบาป เกรงกลวัต่อบาป เอือ
อาทร แบ่งปัน สามารถยบัยงัตนเองไม่ให้ประพฤติชวั เป็นต้น คณุค่าทีเป็นคณุธรรมเหล่านีคือ พลัง
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ขบัเคลือนคนในชุมชนและองค์กรชุมชนสู่ความสุข และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สอดคล้องกับ
คณุค่าความสําคญัของวฒันธรรมทีณรงค์ เส็งประชา (2538: 60) ได้สรุปไว้ว่า วัฒนธรรมช่วยให้
มนษุย์สะดวกสบายขนึ แก้ปัญหาและสนองความต้องการตา่งๆ ของมนษุย์ มนษุย์พ้นจากอนัตราย 
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ เพราะสร้างวัฒนธรรมขึนมาช่วย วฒันธรรมช่วยเหนียวรังสมาชิกใน
สงัคมให้มีความเป็นอนัหนงึอนัเดียวกนั และสงัคมทีมีวฒันธรรมเดียวกนัย่อมจะมีความรู้สึกผกูพนั
เป็นพวกเดียวกัน วฒันธรรมเป็นเครืองแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติทีมีวฒันธรรมสูงย่อมได้รับ
การยกย่องและเป็นหลกัประกนัความมนัคงของชาติ วฒันธรรมเป็นเครืองกําหนดพฤติกรรมของ
คนในสงัคม ช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติสุข  วฒันธรรมทางบรรทดัฐานช่วยจดัระเบียบความ 
สมัพนัธ์ของผู้คนในสงัคม และวฒันธรรม ชว่ยให้ประเทศชาตมีิความเจริญ รุ่งเรือง ถาวร โดยเฉพาะ
อยา่งยิงถ้าชาตินนัมีวฒันธรรมทีดี มีคติในการดําเนินชีวิตทีเหมาะสม ยึดมนัในหลกัแห่งเหตผุลใน
การดําเนินชีวิต ขยนั ประหยดั อดทน มีระเบียบวินยัทีดี ฯลฯ สงัคมก็จะเจริญรุ่งเรือง คณุคา่ความ 
สําคญัดงักลา่วนีคือ “คณุคา่ทีเป็นทนุวฒันธรรม” ดงักลา่วข้างต้น 

ส่วน “มูลค่า” ทีเป็นเงินทองซึงเกิดจากการใช้วัฒนธรรมด้านต่างๆ สร้างหรือแลก 
เปลียนได้มา แล้วจึงนํามาใช้สร้าง “คณุค่า” เพือเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการภายหลงั ซึง
เป็นทนุวฒันธรรมอีกประการหนงึนนั เท่าทีพบในเบืองต้น มลูคา่ เกิดขนึได้จากทกุองค์ประกอบวฒัน 
ธรรมและจากทุกกลุ่มวฒันธรรม เป็นต้นว่า วฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย เช่น วุฒิทางการศึกษา
กําหนดอตัราเงินเดือน ความมีชือเสียง ความเชียวชาญในพิธีกรรมของเขยผู้บอกทางผีกําหนด
อตัราเงินค่าตอบแทนการประกอบพิธีกรรม เป็นต้น วฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ เช่น ผ้าทอมือ
ลวดลายทีเป็นอตัลกัษณ์กลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดํากําหนดราคาจําหน่าย ข้าวปลอดสารพิษกําหนด
ราคาจําหน่าย เป็นต้น วัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา เช่น  ค่าสินสอดทองหมันเจ้าสาวในการ
แตง่งาน งานประเพณีประจําปีกลุ่มชาติพนัธ์ุสร้างรายได้ทีเป็นเงินทองแก่คนในชุมชน  เป็นต้น เมือ
มูลค่าทีเป็นเงินทองมาแล้วจึงนําไปใช้สร้างคุณค่าดงักล่าวข้างต้นสืบต่อไป สอดคล้องกับตวัอย่าง
การแขง่ขนัเกมกีฬาทีปิแยร์ บร์ูดิเยอกล่าวไว้ว่า การแข่งขนัเกมส์กีฬาต้องมีเงินทองเป็นเดิมพนั แตก่าร
แข่งขนัในสนามวฒันธรรมเดิมพนัคือ ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางวฒันธรรมแต่ละสนามแตกตา่งกันไป
ตามลกัษณะเฉพาะของแต่ละสนาม โดยการแข่งขันนนัต้องดําเนินไปอย่างแนบเนียน ต้องอาศยั
กระบวนการตา่งๆ คอ่ยสร้างเสริมทนุทีเป็นคณุคา่เพือให้สามารถสงัสมทนุทีเป็นมลูคา่ได้อย่างไม่มีที
สินสดุ ยทุธวิธีหนึงทีนิยมใช้ธํารงรักษาและเพิมพนูมลูคา่ทีเป็นทนุทางวฒันธรรม ได้แก่ การปฏิเสธ
กลบเกลือนมิติทางเศรษฐกิจหรืออํานาจ และพยายามชหูลกัการไม่หวงัผลประโยชน์ใดๆ ให้เป็นจดุ 
หมายการลงทุนหรือกระทําการทางวฒันธรรมทีเกิดขึน ตวัอย่างลกัษณะดงักล่าวนีพบปรากฏใน
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ชุมชน เช่น การเรียกสินสอดทองหมนัเพือเป็นเครืองเซ่นบูชาผีบรรพบุรุษ ไม่ใช่เป็นเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ เงินทีมอบให้เขยบอกทางผีเป็นสินนําใจจากผู้ตาย ไมใ่ชเ่งินคา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 

สว่นประเภทของทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา ทีแบง่ออกเป็น  3 ประการ คือ 
ทนุวฒันธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญา ทนุวฒันธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวตัถุ และ
ทนุวฒันธรรมส่วนทีอาศยัการสถาปนานนั เป็นไปตามตามแนวคิดการจดัประเภททนุวฒันธรรม
ทีปิแยร์ บร์ูดเิยอได้นําเสนอไว้  
 โดยผลการศกึษาเบืองต้นทีพบว่า  “ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย” ประกอบ 
ด้วยคณุคา่และหรือมลูคา่ของความคิด ความรู้ ความเชือ คา่นิยม ความเห็น ความสามารถ และความ
ฉลาดไหวพริบ โดยรวมเรียกว่าทนุภูมิปัญญานนั สอดคล้องกับนิยามทีปิแยร์ บร์ูดิเยอได้นําเสนอไว้
ว่า ทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายเป็นสิงทีปัจเจกได้รับการปลกูฝังไว้ในตวั ผ่านกระบวนการหล่อ
หลอมทางสงัคม มาตงัแตว่ยัเดก็ แล้วประกอบขนึเป็นโครงสร้างการรับรู้และประเมินคณุคา่ โดยบิดา
มารดาได้ลงทนุเวลาและเงินทองเพือให้สมาชิกในครอบครัวและผู้ มีอาชีพมาอบรมสงัสอนปลกูฝังทนุ
เหล่านีให้แฝงฝังเข้าไปในตวับคุคลคือ ลูกอย่างลึกซีงจนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็นคณุสมบตัิ
ประจําตวั จนเป็น “ธรรมชาต”ิ หรือ “พระเจ้า” ให้มา “ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวัตถุ” กอบ
ด้วยคณุค่าและหรือมูลคา่ของวตัถุทีอยู่ในรูปของรูป เสียง กลิน รส สมัผสั และอารมณ์ทีเกิดในใจ 
สอดคล้องกบันิยามทีปิแยร์ บร์ูดเิยอได้นําเสนอไว้วา่ ทนุวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถุ เป็นสิงทีปรากฏ
อยู่ในรูปแบบทรัพย์สินวฒันธรรม  ทีสามารถครอบครองได้ สงัสมได้ เช่น หนงัสือ ภาพวาด เครือง
ดนตรี เครืองมือ เครืองจกัร ฯลฯ โดยคณุคา่และหรือมลูคา่จะเกียวข้องสมัพนัธ์กบัทุนทีแฝงฝังอยู่ใน
กายของผู้สร้างสิงนนัๆ และหากสิงนนัๆ เป็นผลงานของผู้ มีทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยใูนกายในระดบั
เชียวชาญหรือเชียวชาญพิเศษ จะเป็นเงือนไขสําคญักําหนดคุณค่าและหรือมูลค่าของสิงนนั ให้
สงูขึน มีตวัอย่างทีพบในการศึกษาครังนี เป็นต้นว่า เสียงเพลงไทดํารําพนั สามารถสร้างคณุคา่และ
มูลค่าได้ดีกว่าเสียงเพลงอืนๆ ในยุคเดียวกัน รสกับข้าวงานพิธีกรรมสร้างคณุค่าทีเป็นการบรรลุ
เป้าหมายตามอดุมการณ์ ศาสนา และความเชือได้ดีกว่ารสกบัข้าวทีบริโภคในชีวิตประจําวนั เป็น
ต้น และ “ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนา” ประกอบด้วยคณุค่าและหรือมูลคา่ของสิงที
ได้รับการสถาปนาขึนเป็นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รวมถึงกฏหมาย กฏเกณฑ์ระเบียบการ 
ของชมุชน สอดคล้องกบันิยามทีปิแยร์ บร์ูดิเยอ ได้นําเสนอไว้ว่า ทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา 
เป็นสิงทีได้รับการรับรองจากสถาบนัทีสมาชิกส่วนใหญ่ในวงการเดียวกันยอมรับ  เช่น ใบรับรอง 
หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา การรับประกันการออกประกาศนียบตัร  การสอบวัดคณุสมบตัิ 
เป็นต้น ซึงตวัอย่างในนิยามนี ไม่ตรงกบัสิงทีพบในพืนทีศกึษาครังนีชดัเจนนกั ด้วยพืนทีศกึษาเป็น
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พืนทีขนาดเล็ก สถาบนัสําคญัทีมีอยู่คือ บ้านหรือชุมชนหรือองค์การบริหารส่วนตําบล วัด โรงเรียน 

ดงันนั สิงทีคนสว่นใหญ่ในชมุชนยอมรับหรือรับรอง คือ สิงทีเรียกว่าขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
รวมถึงกฏหมายบ้านเมืองและระเบียบต่างๆ ของชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมการทํานาสมยั ใหม่ที
คนส่วนใหญ่ในชมุชนยอมรับ คือ ทํานาเพือขายเอาเงินมาซือข้าวกิน เป็นต้น สิงเหล่านีมีความหมาย
ทํานองเดียวกันกับทีปิแยร์ บูร์ดิเยอ กล่าวว่า “เป็นสิงทีได้รับการรับรองจากสถาบนัทีสมาชิกส่วน
ใหญ่ในวงการเดียวกนัยอมรับ”   
 
  2.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม  ข้อค้นพบทีว่า โดยภาพรวมสาเหตกุารเปลียน 
แปลง ส่วนหนึงเกิดจากคา่นิยมการใช้วฒันธรรมสร้างมลูคา่มากกว่าสร้างคณุคา่ทีเป็นความจําเป็น
และความต้องการ ส่วนหนึงเกิดจากแลกเปลียนหยิบยืมวัฒนธรรม  และการยอมรับความรู้และ
เทคโนโลยีจากวัฒนธรรมอืนมาใช้ และอีกส่วนหนึงเกิดจากนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม 

และวฒันธรรมภาครัฐ ทงัสว่นกลาง สว่นภมูิภาค และส่วนท้องถิน รวมถึงผู้ นําท้องถินและผู้ มีอํานาจ
ทีมองเห็นผลประโยชน์นนั สอดคล้องกบัแนวคิดทีคณะกรรมการผลิตและบริหารรายวิชาวฒันธรรม
ไทย มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั (2551: 88) ทีนําเสนอไว้ว่า สาเหตกุารเปลียนแปลงทางวฒันธรรม 
(ซงึทนุวฒันธรรมเป็นส่วนหนึงของวฒันธรรม) ย่อมเกิดจากการทําน ุบํารุง ส่งเสริมวฒันธรรม การ
เปลียนแปลงของธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์ การเปลียนแปลงของสิงแวดล้อมทางสงัคม 
การแลกเปลียน หยิบยืมทางวัฒนธรรม การพฒันาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีสังคมประดิษฐ์
คิดค้นขนึ หรือรับมาจากสงัคมอืน ความประสงค์ของผู้ มีอํานาจในสงัคม และเกิดจากการมองเห็น
ผลประโยชน์และความจําเป็นในสิงนนั ไม่อย่างใดก็อย่างหนึง จึงทําให้วัฒนธรรมเปลียนแปลงไป
และทุนวฒันธรรมจึงต้องเปลียนแปลงตาม  เพราะเป็นเหตุเป็นผลทีเกิดขึนเป็นกระบวนการ ดงัที
เอียม ทองดี (2548: 37) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเปลียนแปลงทางวฒันธรรม เริมจากการสร้าง
ความรู้ หรือการได้มาซึงความรู้ นําไปสู่การสร้างทกัษะ คา่นิยม ทศันคติ ความคิด วิพากษ์ วิจารณ์ 
และการแสดงออกทีเป็นความกล้าหาญทางจริยธรรม  เป็นเหตใุห้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย
หรือทุนภูมิปัญญาเกิดการเปลียนแปลง และส่งผลให้ทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุและทีอาศยั
การสถาปนาเปลียนแปลงตาม ซึงสอดคล้องกบัผลการศกึษา “การเปลียนแปลงทางวฒันธรรมใน
พิธีกรรมชุมชนและประเพณีเกียวกับชีวิต กรณีศึกษาชมุชนลาวโซ่ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ทีประธาน 
เขียวขํา (2546) ศกึษาพบว่า สาเหตแุห่งการเปลียนแปลงเกิดจากการรับนวตักรรมทางวตัถุ การรับ
นวตักรรมทีมิใช่วตัถุ แผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ การพฒันาของหน่วยงานภาครัฐ 

การคมนาคม ระบบการศกึษา การสือสาร และการย้ายถินในทํานองเดียวกบัทีพบในการศกึษาครังนี 
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ส่วนข้อค้นพบผลการเปลียนแปลงทีว่า  ส่วนใหญ่สามารถพฒันาคณุภาพคนในชมุชน
และคณุภาพวฒันธรรมบางประการให้ก้าวสู่ความทนัสมยั มีความเจริญก้าวหน้า สามารถใช้สร้าง
มลูคา่เป็นเงินทองแล้วนําเงินทองทีได้มาสร้างคณุคา่เข้าถึงความจําเป็นและความต้องการภายหลงั
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึน แต่ส่งผลกระทบต่อระบบวฒันธรรมเดิม  รวมถึงมีผล 
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมด้วยนนั  สอดคล้องกับแนวคิดทีสมศกัดิ ศรีสนัติสุข 

(2536) กลา่วไว้วา่ ผลกระทบจากการเปลียนแปลงย่อมทําให้สงัคมก้าวไปสู่ความทนัสมยั สงัคมเกิด
การพฒันา แตเ่กิดผลกระทบตอ่ระบบวฒันธรรมเดิม เช่น ระบบภูมิปัญญา และทรัพยากรและสิงแวด 
ล้อม ซึงเห็นได้ชดัว่า เป้าหมายการเปลียนแปลงทีเกิดขึน คือ เน้นการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิง 
แวดล้อมมาสร้างมูลคา่ตามความต้องการให้ได้มากทีสดุ  ขณะทีสิงเหล่านีมีอยู่อย่างจํากดั จึงต้อง
ใช้ความทนัสมยัและความเจริญก้าวหน้ามาเร่งรัดให้เกิดขนึ เพราะแท้จริงแล้วความเจริญก้าวหน้า
และความทนัสมยัไมไ่ด้สร้างความพอเพียงด้านใดๆ ให้เกิดขนึ กลบัส่งเสริมความต้องการทีไม่มีทีสิน 
สดุมากขนึ ความทนัสมยั และความเจริญก้าวหน้าทีเกิดขนึเป็นอยู่ในชมุชนปัจจบุนัจึงไม่พอเพียง 
ต้องพัฒนาให้ทันสมัย เจริญก้าวหน้าตลอดเวลา  จึงยิงส่งผลกระทบต่อสิงต่างๆ มากขึน สุดท้าย
ชุมชนจะพึงตนเองได้น้อยลง  ดงัทีเกิดขึนในปัจจุบนั เช่น เสือผ้าเครืองแต่งกาย ปุ๋ ยใส่นาข้าว การ
สร้างบ้านเรือน เป็นต้น ล้วนแตพ่งึตนเองไม่ได้มาก สอดคล้องกบัผลการวิจยั “ภาษาและขนบธรรม 
เนียมประเพณีท้องถินชาวลาวโซ่งบ้านดอนมะเกลือ  ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” ทีมานิตา เขือนขันธ์ (2541) ศึกษาพบว่า ลาวโซ่งในอําเภออู่ทองปัจจุบัน แม้จะยังคง
รักษาเอกลกัษณ์วฒันธรรมบางประการไว้ได้ เช่น ความเชือเรืองผี การนบัถือผีบรรพบรุุษ แตว่ฒัน 
ธรรมหลายประการทีเกียวกับการดํารงชีพเปลียนแปลง สญูหายไปจากเดิม เช่น การแต่งกาย ทรง
ผม รูปแบบการสร้างบ้านเรือน สิงเหลา่นีสญูหายไปมากแล้ว อนาคตวฒันธรรมลาวโซ่งคงจะเสือม
สลายมากขึน เพราะวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลทําให้หนุ่มสาวลาวโซ่งปัจจุบนั มีความ
สนใจรับไปใช้เป็นสว่นหนงึของชีวิตมากยิงๆ ขนึ ซงึในทีสดุก็จะพงึตนเองไม ่ได้มากขนึ 

 
  2.3 ทุนวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน ข้อค้นพบการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมที
มีผลตอ่การพฒันาชมุชนทีวา่  

 ประการแรก การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย  มีผลทําให้คนใน
ชมุชน ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาด้านตา่งๆ ให้เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั สามารถ
นําไปใช้สร้างคณุค่าและหรือมูลค่าเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขนึ และทําให้เป้าหมายการพฒันาชุมชนเปลียนแปลงจากการใช้ภูมิปัญญา
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สร้างคณุค่าทีเป็นคณุธรรมให้เป็นพลงัขบัเคลือนชุมชนสู่ความสุขและความเข้มแข็ง มาเป็นการใช้
ภมูิปัญญาสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทอง แล้วใช้เงินทองสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมให้เป็นพลงัขบัเคลือน
ชมุชนสูค่วามเข้มแข็งตอ่ไป อนึง วฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนหนึงไม่ได้รับการพฒันาคณุภาพ 
จงึได้สญูหายไปจากชมุชนมากแล้ว   

 ประการทีสอง การเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ มีผลทําให้วฒัน 
ธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั เป็นไป
ตามการพฒันาคณุภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้อง บคุคลและครอบครัวสามารถใช้สร้างคณุคา่และมูล 
คา่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขนึ แตร่ะดบัชมุชน ยงัขาดการจดัการชุมชนทีดี ยงัไม่มี
องค์กรชมุชนทีมีประสิทธิภาพ หรือมีแตข่าดจิตสํานึกร่วมกนั องค์กรหรือกลไกระดบัชมุชน จึงยงัไม่
สามารถนําวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถไุปสร้างคณุคา่และหรือมลูคา่เข้าถึงความจําเป็นและความ
ต้องการเพือความเข้มแข็งแก่ชมุชนให้เกิดขนึอยา่งยงัยืนได้ การดําเนินงานในระดบัชมุชนปัจจบุนัจึง
จําเป็นต้องอาศยัเงินทองสร้างคณุคา่เป็นพลงัขบัเคลือนการสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนควบคูก่นัไป 
อนงึ วฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถ ุสว่นหนงึไมไ่ด้รับการพฒันาคณุภาพ จงึสญูหายไปจากชมุชนมาก  

 ประการทีสาม การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีอาศยัการสถาปนา มีผลทําให้ 
วฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาของชุมชน ส่วนหนึงได้รับการพฒันาคณุภาพ ตามการพฒันาคณุ 
ภาพภมูิปัญญาและคณุภาพวฒันธรรมทีอยูใ่นรูปของวตัถุ จนคนสว่นใหญ่ของชมุชนยอมรับให้เป็น
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีทีเจริญก้าวหน้า ทนัสมยัมากขนึ ทําให้คนในชมุชนได้ใช้สร้างคณุค่าที
เป็นคณุธรรม และมูลค่าทีเป็นเงินทองเป็นพลงัเข้าถึงความสุขได้มากขึน  แต่ระดบัชุมชนคนส่วน
ใหญ่ยงัไม่สามารถใช้ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีใหม่สร้างคณุคา่และมลูคา่เข้าถึงความจําเป็น
และความต้องการเพือนําชมุชนสู่ความสขุและความเข้มแข็งได้  ด้วยชมุชนยงัขาดจิตสํานึกร่วมกัน  
ยงัขาดองค์กรชมุชนเข้มแข็งรองรับ ยงัขาดการจดัการทีดี และยงัขาดการพฒันาแบบยงัยืนปัจจบุนั
จงึต้องอาศยังบประมาณสนบัสนนุจากสว่นงานทีเกียวข้องมาจดังานประเพณีขนึ  อนึง วฒันธรรมที
อาศยัการสถาปนา สว่นหนงึไมไ่ด้รับการพฒันาคณุภาพ จงึได้สญูหายไปจากชมุชนมากแล้ว   

 ข้อค้นพบ “การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน” ทงัสาม
ประการนี เกิดขนึสอดคล้องกบันิยามการพฒันาทีพระเทพเวที (2532: 26) ได้แสดงไว้ คือ การเปลียน 
แปลงทุนวฒันธรรมทีเกิดขึนมีผลทําให้วฒันธรรมด้านต่างๆ ของชมุชนได้รับการสร้างสรรค์ ปรับปรุง 

ตดัแต่ง เติมต่อ ให้สิงทีได้สงัสมมานนัเจริญงอกงามสืบไป พูดอีกนยัหนึงว่า ได้รับการสร้างสรรค์
ความเจริญก้าวหน้า ทําให้เกิดมีสิงใหมเ่พิมพนู กลมกลืนเข้าในกระแสธารแห่งความเจริญทีได้สงัสม
กนัมา ให้งอกงามสืบต่อไป สอดคล้องกับนิยามทีสนธยา พลศรี (2533: 3) กล่าวไว้ว่า การพฒันา 
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หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าโดยทวัไป คือ การทําให้สิงเหล่านีดีขึน เจริญขนึ สนองความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ดียิงขึน นนัคือ การพฒันาวฒันธรรมในองค์ประกอบ ในกลุ่มต่างๆ ให้มี
คณุภาพเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั คนในชมุชนสามารถใช้สร้างคณุคา่และหรือมลูคา่ได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ ประสิทธิผล   

 อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงทีเกิดขึนนอกจากมีผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ชมุชนในส่วนตา่งๆ ตามแนวคิดดงักล่าวแล้ว ยงัมีผลทําให้วฒันธรรมชมุชนบางส่วนสูญหายไป นนั
คือ ผลอีกด้านหนึงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทนุวฒันธรรมดงัทีสนธยา พลศรี (2533: 9) ได้กล่าว
ไว้วา่ ผลการเปลียนแปลงเกิดขนึทวัไปทงัด้านดีและไม่ดี ด้านดีเรียกว่า เป็นการพฒันา เพราะมีการ
เจริญเตบิโต สว่นด้านไมดี่ถือวา่เป็นการสญูเสียไป  

 ส่วนคําว่า “การพฒันาคณุภาพคนในชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั” นนั 
สอดคล้องกบัแนวคดิทีสญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2550: 119) ได้กล่าวไว้ว่า การพฒันาคณุภาพคน เป็น
การทําให้คนมีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะในการประกอบกิจการงานให้บรรลเุป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัว มีความรู้ทางการเมือง
และความรู้ทีจําเป็นในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด มีวิสยัทศัน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพึง 
ตนเองได้ ใช้ชีวิตร่วมกบัผู้ อืนได้ เป็นต้น  

 สว่นประเดน็ทีวา่การเปลียนแปลงทนุภูมิปัญญาทําให้เป้าหมายการพฒันาชมุชน
เปลียนแปลงจากการใช้ภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรมให้เป็นพลังขับเคลือนชุมชนสู่
ความสขุและความเข้มแข็ง มาเป็นการใช้ภมูิปัญญาสร้างมลูคา่ทีเป็นเงินทองแล้วใช้เงินทองสร้างคณุ
ค่าทีเป็นคุณธรรมให้เป็นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไปนัน สอดคล้องกับแนวคิดที
สมศกัด ิศรีสนัติสขุ (2536) กล่าวถึง การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมไว้ว่าจะเกิดผลกระทบตอ่ระบบ
วัฒนธรรมเดิม เช่น ภูมิปัญญา แบบแผนพฤติกรรม ในลักษณะใดลักษณะหนึง การเปลียนแปลง
เป้าหมายจากคณุคา่มาเป็นมลูคา่ ถือเป็นการเปลียนแปลงฐานคิดในภูมิปัญญาทีแสดงออกมาเป็น
พฤติกรรม คือ คิดใช้ภูมิปัญญาสร้างมูลค่าแทนคณุค่า ซึงเป็นทิศทางการการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
อยา่งกว้างขวางในทกุกลุม่วฒันธรรม  

 
  2.4 แนวทางการใช้ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน   

 ประการแรก ควรนําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายมาใช้เป็นหลกัสตูรหรือหลกั 
การพฒันาคณุภาพภมูิปัญญาด้านตา่งๆ แก่คนในชมุชนและองค์กรชมุชน ให้มีความเจริญก้าวหน้า 
ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้อมทีจะใช้แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจให้เป็นวฒัน 



 

 

338 

ธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ และวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาเพือใช้สร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม  
และมลูคา่ทีเป็นเงินทอง เพือเข้าถึงความสขุและความเข้มแข็งของชมุชนสืบไป   

 ประการทีสอง ควรนําทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุในวฒันธรรมกลุ่มต่างๆ ที
ได้รับการพฒันาคณุภาพแล้วมาใช้เป็นเครืองมือ เป็นสือ เป็นอุปกรณ์การเรียน การสอน การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการพฒันาคณุภาพคนและองค์กรชมุชน เพือให้คนและองค์กรชมุชน
ทีได้รับการพฒันาแล้วนําไปสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม และมลูคา่ทีเป็นเงินทองใช้เข้าถึงความสุข
และความเข้มแข็งแก่คนในชมุชนและองค์กรชมุชนให้มีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลสืบตอ่ไปนนั 

 ประการทีสาม ควรนําทนุวฒันธรรมทีได้รับการสถาปนาเป็นขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีในวฒันธรรมกลุม่ตา่งๆ ทีได้รับการพฒันาคณุภาพแล้ว มาใช้เป็นเกณฑ์ชีวดัประเมิน 
ผลการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ความสุขและความเข้มแข็งของคนในชุมชนและองค์กรชุมชนว่ามี
ความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยา่งไร ทําไมจึงเป็นอย่างนนั หากยงัไม่
เป็นทีน่าพอใจจะต้องทําอย่างไรจึงจะเป็นทีพอใจ   

 ข้อค้นพบแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมเพือการพฒันาชุมชนทงั 3 ประการนี มีความ
สอดคล้องอย่างเป็นกระบวนการกับแนวทางการพฒันาคนให้มีความสุขและพฒันาชุมชนให้เข้มแข็ง 
ทีสนธยา พลศรี (2547: 53-55) และสญัญา สญัญาวิวฒัน์ (2550: 118) ได้กล่าวไว้ ซึงสามารถสรุป
แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกันได้ว่า การพัฒนาคนให้มีความสุขนนั ต้องพฒันาคนให้มีคุณภาพ 
ต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรม และต้องพัฒนาคนให้มีความสุข ส่วนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พึง 
ตนเองได้ และมีความสขุนนั ต้องพฒันาให้คนในชมุชนและองค์กรชมุชน มีจิตสํานึกชมุชน (Community 
Consciousness) หรือเป็นชุมชนทีมีจิตวิญญาณ (Spirituality) มีจิตวิญาณชุมชน (Community 
Spirituality) เป็นชุมชนเรียนรู้ (Community Learning) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง (Empowerment of 
Community Organization) มีการจดัการชุมชนทีดี (Community Management) มีเครือข่ายชุมชน 
(Community Network) มีภาวะผู้ นําชมุชน (Community Leadership) เป็นชมุชนพึงตนองได้ (Community 
Self-reliance) เป็นชมุชนสงบสุข (Community Peace) และเป็นการพฒันาแบบยงัยืน (Sustainable 
Development)   

 ความสอดคล้องของแนวทางการใช้ทุนวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนทีเป็นข้อค้น 
พบทงั 3 ประการกับหลกัการดงักล่าวข้างต้น มีลกัษณะเป็นเหตเุป็นผลในกระบวนการพฒันาที
เกียวเนืองถึงกนั คือ แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนทงั 3 ประการ เป็นทงัเนือหา 
สาระ กระบวนการ การประเมินผล และเป้าหมายในหลกัสตูรทีใช้พฒันาคนให้มีความสขุ (ต้องพฒันา
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คนให้มีคณุภาพ ต้องพฒันาคนให้มีคณุธรรม และต้องพฒันาคนให้มีความสขุ) และการพฒันาชมุชน
ให้เข้มแข็ง พงึตนเองได้ ตามหลกัการทีสนธยา พลศรี และสญัญา สญัญาวิวฒัน์กล่าวไว้ข้างต้น ทงันี 
เพราะการจะพัฒนาคนให้มีความสุขได้ ตามหลกัการดงักล่าวต้องเริมต้นพัฒนาคนให้มีคณุภาพ 
โดยการใช้ทุนวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาทีพฒันาคณุภาพแล้วเป็นเนือหา
สาระการเรียนรู้ ใช้ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถทีุพฒันาคณุภาพแล้วเป็นตวัอย่าง  เป็นบท 
เรียนและสือเรียนรู้ ฝึกฝน พฒันาทกัษะ (ตามแนวทางทีนําเสนอไว้ข้างต้น) และใช้ทนุวฒันธรรมที
อาศยัการสถาปนาทีพฒันาคณุภาพแล้วเป็นเกณฑ์ชีวดัการประเมินผลคณุภาพคนทีต้องการพฒันา 
(ตามแนวทางทีนําเสนอไว้ข้างต้น) คนทีผ่านการพฒันาคณุภาพแล้วจะสามารถนําวฒันธรรมไปสร้าง
ทุนวัฒนธรรมหรือคณุค่าทีเป็นคุณธรรม และหรือมูลค่าทีเป็นเงินทองแล้วนําเงินทองมาใช้สร้างคุณ
คา่ทีเป็นคณุธรรมเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการได้อย่างพอเพียง จึงจะทําให้คนมีความสขุ หรือ
เกิดความสขุแก่คนในชมุชน  

 สว่นการพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง พงึตนเองได้และมีความสขุนนั ดําเนินการในลกัษณะ
เดียวกับการพัฒนาคนให้มีความสุข เพียงแต่เปลียนจากการพัฒนาคุณภาพคน มาเป็นการพัฒนา
คณุภาพองค์กรชมุชนให้มีคณุภาพ เช่น วดั โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการหมู่บ้าน 
สภาวฒันธรรมหมูบ้่าน กลุม่พฒันา สมาคม เป็นต้น โดยใช้แนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันา
ชมุชนทงั 3 ประการ มาเป็นเนือหา สาระ กระบวนการ การประเมินผล และเป้าหมายในหลกัสูตรทีใช้
พฒันาองค์กรชมุชนดงักลา่ว เพือให้องค์กรชมุชนสามารถใช้วฒันธรรมสร้างทนุวฒันธรรมหรือคณุคา่
และหรือมูลค่าเข้าถึงความจําเป็นและความต้องการทีนําไปสู่ความสขุและความเข้มแข็งขององค์กร
หรือชมุชนอนัเป็นเป้าหมายของการพฒันาชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

 
3. ข้อเสนอแนะ 

ผลการศกึษาดงับทสรุปดงักลา่วข้างต้น ทําให้ได้ข้อเสนอแนะทีคาดว่าจะเป็นประโยชน์
ด้านต่างๆ 3 ลกัษณะคือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะทีได้จากผลการวิจยั และข้อเสนอ 
แนะเพือการวิจยัตอ่ไป ดงันี 

3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 3.1.1 นโยบายภาครัฐ คณะรัฐบาลและกระทรวง เช่น กระทรวงวฒันธรรม กระทรวง 

ศกึษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ควรให้ความสําคญักบัการใช้ทนุวฒันธรรมเป็นปัจจยัและเงือนไขขนั
พืนฐานในกระบวนการคิดและดําเนินการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพฒันาและ
แผนปฏิบตัิการขององค์กรทกุระดบัทีเกียวข้องกบัการพฒันาชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์หรือชมุชนทวัไป 
รวมทงัการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม  ทงันีเพือให้ทุนวัฒนธรรมส่วนของคุณค่า(Value) ทีเป็น
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คณุธรรม ความดี ความงาม ความถูกต้องเหมาะสม เป็นต้นว่า ความเสียสละ ความขยนั อดทน 
ความมีนําใจ ความเอืออาทร ความเมตตา ความรัก ฯลฯ เป็นเป้าหมายสงูสุดในการพฒันาทกุระดบั 
ควบคูไ่ปกบัทนุวฒันธรรมสว่นของมลูคา่ทีเป็นเงินทอง (Value Added)  ดงันนัเป้าหมายการดําเนิน 
งานทกุระดบัจงึต้องเน้นการเข้าถึงทนุวฒันธรรมทงัสองประการนีอย่างเป็นเหตเุป็นผลอย่างจริงจงั 
กล่าวคือ การดําเนินงานตามนโยบายและแผนพฒันาต้องเน้นการสร้างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเป็น
อนัดบัแรก จากนนั หากมีความจําเป็นจึงดําเนินงานการสร้างมูลคา่ทีเป็นเงินทองในลําดบัต่อไป 
เป้าหมายการพฒันาบางกิจกรรม (ทงัส่วนทีรัฐส่งเสริม พฒันา และชาวบ้านดําเนินการ) เช่น การทํา 
เศรษฐกิจพอเพียง การทํานาเพือบริโภคในครัวเรือน ไมไ่ด้มุง่เข้าถึงหรือสร้างทนุวฒันธรรมส่วนของ
มลูคา่ทีเป็นเงินทอง แตเ่น้นการบรรลวุตัถปุระสงค์ในการสร้างคณุคา่ทีเป็นความพอเพียง  สามารถ
พงึตนเองได้อยา่งเพียงพอ และดํารงอยู่อย่างเป็นสขุแล้ว นโยบายภาครัฐจึงควรนําแนวทางการใช้
ทนุวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์เพือการพฒันาชุมชนมาเป็นรากฐานหรือเหตปัุจจยัพืนฐานกําหนดเป็น 
“แนวนโยบายการพฒันาทุนวฒันธรรมและการใช้ทุนวัฒนธรรมเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
ชมุชน บนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมชมุชนหรือท้องถิน” ของหน่วยงานทกุระดบั จะ
ทําให้ผลการพัฒนาสามารถสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็นเงินทองควบคู่กันได้อย่าง
สมดลุ ทนุวฒันธรรมดงักล่าวนีจะกลายเป็นพลงัขบัเคลือนสงัคมและชมุชนสู่ความสขุ ประเทศชาติมี
ความเข้มแข็งทกุด้าน  

 3.1.2 นโยบายภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการท่องเทียว กลุ่ม
ธุรกิจการเกษตร ควรกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มให้ส่งเสริมแนวทางการใช้ทุน
วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธุ์เพือการพฒันาชมุชน ทีมีผลโดยตรงตอ่การเพิมคณุภาพในการสร้างคณุคา่
(Value) ทีเป็นคณุธรรมและความสขุของคนและชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ เช่น เสริมสร้างความพอเพียง
ในปัจจยัจําเป็นขนัพืนฐาน ความรัก ความสามคัคี การแบง่ปัน ความร่วมมือ ความอบอุ่น ฯลฯ ให้เกิด 
ขนึสมดลุกบัมลูคา่ (Value Added) ทีเป็นเงินทองหรือเชิงปริมาณ ทีสืบตอ่จากทนุวฒันธรรมชมุชน
ได้อย่างเหมาะสม โดยผลการดําเนินงานของกลุ่มต้องไม่ทําลายทนุภูมิปัญญาหรือทนุทีแฝงฝังอยู่
ในกาย เช่น คณุค่าของความคิด ความรู้ ความเชือแบบพืนบ้าน ทุนทีอยู่ในรูปของวตัถุ เช่น คณุค่า
ของอาหารพืนบ้าน คณุคา่ของทีอยู่อาศยัแบบพืนบ้าน และทุนทีอาศยัการสถาปนา เช่น คณุคา่ของ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของชมุชน ตรงกันข้ามภาคเอกชนควรมีนโยบายหนุนเสริม ทุน เหล่า 
นนัเข้มแข็ง เช่น ส่งเสริมการศกึษาทนุวฒันธรรมการรักษาโรคแบบพืนบ้าน  ทนุวฒันธรรมการแตง่
กายแบบพืนบ้าน เพือเปิดเผยคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม ความดี ความงามในสิงเหล่านีแก่สงัคม ขณะ 
เดียวกนัมีนโยบายใช้วัฒนธรรมทีเกียวข้องสร้างมูลค่าทีเป็นเงินทองให้เกิดขึนได้อย่างสอดคลอง
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กบัความจําเป็นและความต้องการของชมุชน เช่น ธุรกิจโรงสีข้าวหรือเจ้าของโรงสีข้าว  ใช้ทนุวฒัน 
ธรรมความเคารพ นบัถือในความเป็นพีน้องพรรคพวกเพือนฝงูแบบพืนบ้าน  โดยการไปมาหาสู่คบ
หาสมาคม ชว่ยเหลือเกือกลู ครอบครัวชาวนาทีเป็นกลุม่เป้าหมายทางธุรกิจตนเอง ทําให้ครอบครัว
ชาวนาเกิดความไว้วางใจ เป็นเงือนไขปัจจยัให้ชาวนาคนดงักล่าวต้องค้าขายข้าวกบักลุ่มธุรกิจดงั  
กล่าว และบางคนยงัเป็นตวัแทนเจรจาชกัชวนเพือนชาวนาครอบครัวอืน  ให้มาคบค้าสมาคมกับ
กลุม่ธุรกิจดงักลา่วด้วย ซงึหากการใช้วฒันธรรมความสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุ่มธุรกิจดงักล่าว ได้
สร้างทนุวฒันธรรมสว่นของคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมความดีงามได้สมดลุหรือพอดีกบัส่วนของมลูคา่ที
เป็นเงินทอง ทุนวฒันธรรมดงักล่าวจะเป็นพลงัขบัเคลือนบุคคล  สงัคม และชุมชนสู่ความสุขและ
ความเข้มแข็งได้อยา่งยงัยืน และเป็นส่วนหนึงในการพฒันาชมุชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชน
จงึควรสง่เสริมการใช้นโยบายในลกัษณะดงักลา่ว  

3.1.3 นโยบายองค์กรสว่นท้องถินและองค์กรชมุชน เป็นต้นว่า องค์การบริหารส่วน
ตําบล วดัในชมุชน โรงเรียนในชมุชน และองค์กรชมุชน เชน่ สมาคม ชมรม แม้องค์กรเหล่านีจะเป็น
องค์กรขนาดเล็ก มีทรัพยากรไม่มาก แต่ทกุองค์กรมีบทบาทหน้าทีในการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดงันนั ทุกองค์กรจึงควรมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทุนวัฒน  
ธรรมพืนบ้านด้านคณุค่าทีเป็นคณุธรรม เช่น ความรัก ความสามคัคี  ความเสียสละ ความมีนําใจ 
ความเอืออาทร การแบง่ปัน การชว่ยเหลือเกือกลู ฯลฯ ให้เพิมพนูมากยิงขนึ เป็นเป้าหมายประการ
แรกในการดําเนินงานขององค์กร และมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพฒันาอนรัุกษ์สืบสานเพิมพนูทนุ
วฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงทุนส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ให้เกิดมีขึนในหมู่คนในชุมชนให้มาก
ยิงขนึ และควรกําหนดนโยบายการใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านดงักล่าวเป็นให้เป้าหมายสงูสดุในการ
พฒันาชมุชน รวมทงัยกยอ่งผู้ ทีเข้าถึงเป้าหมายดงักล่าวว่า เป็นผู้ ทีเป็นเกียรติยศศกัดิศรีของชมุชน 
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาการใช้ทุนวฒันธรรมด้านมูลคา่ทีเป็นเงินทองให้บรรลเุป้าหมายตามบริบท
และความจําเป็นทีเกียวข้องอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยตระหนกัอยู่เสมอว่า ทนุวฒันธรรมส่วนทีเป็น
มูลค่าเป็นเงินทองไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายหรือเป้าหมายสุงสุดของการดําเนินงานพัฒนาตาม
นโยบายและแผนพฒันา แตค่ณุค่าทีเป็นคณุธรรม ความดีงาม  ทีสืบสานมาจากบรรพชนตามวิถี
พืนบ้านตา่งหากทีเป็นเป้าหมายสงูสดุทีต้องการ หากดําเนินการได้อย่างนีแล้ว  องค์กรส่วนท้องถิน
และองค์กรชมุชน จะสามารถสร้างทนุวฒันธรรมให้เป็นพลงัขบัเคลือนบคุคล สงัคมสู่ความสขุ และ
สร้างความเข้มแข็งอยา่งยงัยืนแก่ชมุชนได้ 
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3.2 ข้อเสนอแนะทีได้จากผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาวิจยัทําให้ได้ข้อเสนอแนะ ดงันี  

3.2.1 ควรสง่เสริมการศกึษาวิจยัทนุวฒันธรรมชมุชนหรือส่งเสริมการสร้างความรู้
และองค์ความรู้เกียวกับทุนวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุออกเผยแพร่ให้ครอบคลุมทวัถึง  โดย
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถินและองค์กรชมุชน ทีเกียวข้องกบักลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําใน
พืนทีศึกษา เช่น วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนตําบล โรงเรียนในพืนที วัด กลุ่ม
องค์กรชมุชน เช่น สมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มลูนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) รวมทงัสถาบนัการ 
ศกึษาระดบัอดุมศกึษา ควรส่งเสริมให้มีการศกึษาวิจยัทุนวฒันธรรมชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรง
ดําในพืนทีศกึษา และกลุ่มชาติพนัธุ์อืนในชุมชนอืนให้มากขนึ เพราะผลจากการศกึษาได้แสดงให้
เห็นวา่ งานศกึษาวิจยัทนุวฒันธรรมในสงัคมไทย ทงักลุ่มชาติพนัธุ์และชาวไทยกลุ่มอืน  ทงัในเมือง
และในชนบท มีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเกียวกับวัฒนธรรม  ส่วนทีเกียวกับทุน
วฒันธรรมพบน้อยมาก คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านทนุวฒันธรรมอย่างชดัเจน ไม่รู้ว่าทนุวฒันธรรม
ส่วนทีแฝงฝังอยู่ในกาย ส่วนทีปรากฏในรูปของวตัถ ุและส่วนทีอาศยัการสถาปนาคือ  อะไร ทําไม
และอยา่งไร สว่นใหญ่จะเข้าใจแตเ่รืองวฒันธรรม ตวัอยา่ง ทนุวฒันธรรมในพืนทีศกึษาครังนี ยงัไม่
มีการศกึษาวิจยัมาก่อน เมือเริมต้นเก็บข้อมลู ผู้บอกข้อมลูส่วนใหญ่จะรู้เรืองราวของวฒันธรรมเป็น
อยา่งด ีแตเ่มือถามถึงทนุวฒันธรรม ผู้ เก็บข้อมลูจะต้องอธิบายให้ผู้บอกข้อมลูส่วนใหญ่เข้าใจก่อน
ว่าทนุวฒันธรรมหมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง แตล่ะองค์ประกอบมีลกัษณะอย่างไร มีความ 
สมัพนัธ์เป็นเหตเุป็นผลกนัอยา่งไรกบัวฒันธรรม กระบวนการใช้วฒันธรรมสร้างทนุวฒันธรรมทีสืบ
ทอดมาแตโ่บราณมีลกัษณะเป็นอย่างไร ทําไมคนชมุชนสมยัก่อนจึงเป็นคนมีนําใจ มีความรักพีรัก
น้องรักกลุ่มชาติพนัธุ์ มีการแบง่ปัน มีการช่วยเหลือเกือกลู  ร่วมสขุร่วมทกุข์ เมือใครถึงแก่กรรมลง
ในชมุชน ทกุคนต้องหยดุงาน มาร่วมกนัทําบญุจดังานศพให้เสร็จก่อนจึงจะกลบัไปเริมงานในไร่นา
ตอ่ เป็นต้น ชุดความรู้เหล่านียงัเป็นสิงใหม่สําหรับผู้คนในชุมชน และผู้คนในแวดวงการศึกษาใน
ท้องถิน และอาจจะเป็ไปได้วา่แม้ในสงัคมไทยทวัไป ก็ยงัมีเรืองราวของทนุวฒันธรรมเผยแพร่น้อย) 
ดงันนั ข้อเสนอแนะ ประการแรกนีจึงเป็นสิงเร่งด่วนทีหน่วยงานทีเกียวข้องทุกระดบั  ควรส่งเสริม
การศึกษาทุนวัฒนธรรมชุมชนให้ครอบคลุมทัวถึง  เพือสร้างองค์ความรู้ในเรืองนีออกเผยแพร่สู่
สงัคมและชมุชน เพือให้รู้ เข้าใจ และนําไปใช้เป็นพลงัขบัเคลือนชีวิตสงัคมและประเทศชาติสู่ความ 
สขุและความเข้มแข็งสืบไป 

3.2.2 ควรส่งเสริมองค์กรชมุชนและองค์กรส่วนท้องถินได้ริเริมดําเนินการอนรัุกษ์
และพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้าน และการใช้ทุนวัฒนธรรมพืนบ้านเป็นเป้าหมายในการพฒันา
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ชมุชนอยา่งตอ่เนืองจริงจงั “ตามแนวทางการใช้ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชน” ทีเป็นผลจาก
การศึกษาครังนี เพือแก้ไขสถานการณ์ปัจจุบนัของชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําในพืนทีทีได้ละ  
เลยการสง่เสริมการอนรัุกษ์และพฒันาทนุวฒันธรรมพืนบ้าน ทําให้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านส่วนใหญ่
สญูหายไปในกระบวนการเปลียนแปลงทุนวฒันธรรมทีมีผลต่อการพฒันาชุมชน และในกระบวน  
การปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน โดยคนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับทุน
วฒันธรรมสมยัใหมที่เน้นมลูคา่เป็นเงินทองมาใช้แทนทนุวฒันธรรมพืนบ้านทีเน้นคณุคา่ทีเป็นคณุ 
ธรรม ซึงเกิดขึนอย่างกว้างขวางชัดเจนทุกกลุ่มวัฒนธรรม ดงัได้นําเสนอไว้ในบทที 5 เช่น ปัจจุบนั
ชาวนาส่วนใหญ่ทํานาเพือขายข้าวเอาเงินมาซือข้าวกิน เป็นต้น ทําให้เงินทองเข้ามามีอํานาจอิทธิพล
เหนือคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม เป็นเหตใุห้ความสขุและความเข้มแข็งของสงัคมและชมุชนสญูเสียไป 
ด้วยเหตนีุ จงึควรสง่เสริมให้องค์กรชมุชนและองค์กรสว่นท้องถินได้ริเริมจดัทําหรือจดัการสนบัสนนุ
โครงการการอนุรักษ์และพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้านทีเกิดขึนเป็นอยู่แล้วในชุมชนให้มีความ
เจริญก้าวหน้ามีความเข้มแข็ง เชน่ โครงการอนรัุกษ์ภาษาไทยทรงดํา โครงการทอผ้าพืนเมือง โครง 
การจดัพิพิธภณัฑ์พืนบ้านไทยทรงดํา มลูนิธิไทยทรงดํา เป็นต้น หรือริเริมสนบัสนนุคนในชมุชนให้
รวมตวัสร้างกลุ่มอนุรักษ์และพฒันาทุนวฒันธรรมด้านอืนเพิมขึน  และประเด็นสําคญัอีกประการ
คือ ควรส่งเสริมให้องค์กรชุมชน และองค์กรส่วนท้องถินริเริมส่งเสริมให้กระบวนการอนุรักษ์และ
พฒันาทนุวฒันธรรมทกุกลุ่มองค์กร ได้กําหนดใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านด้านคณุคา่ทีเป็นคณุธรรม 
เป็นเป้าหมายสงูสดุในการพฒันาตามนโยบายและแผนพฒันาของกลุ่มองค์กรนนัๆ  อย่างตอ่เนือง
จริงจงั โดยใช้มาตรฐานเชิงคณุค่าของทุนวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาคือขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีตามแบบแผนพฤติกรรมพืนบ้านของชมุชนมาเป็นเกณฑ์ชีวดัผลการดําเนินงานนนัๆ  

3.2.3 ควรส่งเสริมผู้ ทีเกียวข้องกบัการจดัการศกึษาของชมุชนได้ดําเนินการนําชดุ
ความรู้และองค์ความรู้ทุนวัฒนธรรมทีได้จากการศึกษาครังนีและหรือได้มาจากการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะที 3.2.1 ทกุองค์ประกอบของทนุวฒันธรรม ไปบรรจเุพิมเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที
เกียวข้องในหลกัสตูรการศกึษาในสถานศกึษาขนัพืนฐานของชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา  เพือ 
ให้เดก็และเยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจลกัษณะทนุวฒันธรรมพืนบ้านทีสืบตอ่มาแตโ่บราณได้อย่าง
ถกูต้อง  สามารถอธิบายได้ นํามาใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายการประพฤติปฏิบตัิในชีวิตได้  เพือ
แก้ปัญหาสถานการณ์การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนทีผู้ ใหญ่ในชมุชนมกักล่าวเสมอว่า ยิงนานวนั
เด็กและเยาวชนยิงจะห่างเหินจากวฒันธรรมชาติพนัธุ์ของตนเอง ยิงเรียนสงูเด็กและเยาวชนยิงมี
ความใส่ใจในคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมแบบพืนบ้านน้อยลง เมือกลบัมาบ้านสนใจช่วยเหลืองานบ้าน
น้อยลง ชอบแสดงพฤตกิรรมทีแตกตา่งจากแบบแผนพืนบ้าน เชน่ การไว้ผม การแตง่กาย การแสดง
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ตนต่อหน้าผู้ ใหญ่ มีความอดทนต่อแดดลมฝนน้อยลง และแสดงความไม่เข้าใจในแบบแผนพฤติ 
กรรมการแสดงออกบางประการของผู้อาวโุส เช่น ความเชือ ความรู้ เป็นต้น หากเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ทนุวฒันธรรมได้อยา่งถกูต้อง จะทําให้เกิดความภูมิใจ ความรัก ทีนําไปสู่การอนรัุกษ์  พฒันา
และสืบสานทนุวฒันธรรมแบบพืนบ้านให้เป็นพลงัสร้างความสขุและความเข้มแข็งแก่ชมุชนสืบไป 

3.2.4 ควรสง่เสริมองค์กรทีเกียวข้องกบัการพฒันาชมุชนกลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา
ในพืนทีศกึษาหรือชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์อืน เช่น โครงการฝึกอบรมการพฒันาทนุวฒันธรรมพืนบ้าน
และใช้ทนุวฒันธรรมพืนบ้านพฒันาคณุภาพชีวิตและความสขุของบคุคล สงัคม และความเข้มแข็ง
ของชุมชนขึนในชุมชนในพืนทีศึกษา (และหรือในพืนทีชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ์อืน) โดยการนําทุนวฒัน 
ธรรมตามข้อค้นพบในการศกึษาครังนีหรือทีเป็นผลจากการสง่เสริมการศกึษาทีเกิดขนึตามข้อเสนอ
ที 3.2.1 มาใช้เป็นหลกัการในการจดัทําโครงการพฒันา ดงันี 

1) นําทนุวฒันธรรมทีแฝงฝังอยู่ในกายหรือทนุภูมิปัญญาพืนบ้าน มาจดั 
ทําเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนและองค์กรชุมชน  ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้อมทีจะใช้แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ
ให้เป็นวฒันธรรมทีแฝงฝังอยูใ่นกาย วฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถ ุและวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนา 
เพือนํามาสร้างทนุวฒันธรรมทงัส่วนทีเป็นคณุคา่และส่วนทีเป็นมลูคา่ให้เกิดขึนอย่างสมดลุ เป็น
พลงัขบัเคลือนชีวิตชมุชนเข้าถึงความสขุและความเข้มแข็งตามจําเป็นและความต้องการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2) นําทนุวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของวตัถุ ทีได้รับการพฒันาคณุภาพแล้วมา
ใช้เป็นวสัดอุปุกรณ์สือการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบตัิในกระบวนการพฒันาคณุภาพคนและองค์กรชมุชน 
เช่น นําเครืองมือเครืองใช้แบบพืนบ้านมาแสดงทุนวฒันธรรมส่วนของคณุค่าทีเป็นคณุธรรมด้าน
การพงึตนเอง การชว่ยเหลือเกือกลู การแบง่ปันปัจจยัการผลิตของชมุชน ทีเป็นพลงัขบัเคลือนชีวิต
สงัคมชมุชนอยูร่่วมกนัอย่างเป็นสขุ มีความพอเพียงและมนัคงด้านอาหาร เป็นตวัอย่างให้ผู้ เข้ารับ
การพฒันาในโครงการทีจดัขนึ ได้รู้ เข้าใจ เข้าถึง และได้ฝึกฝนทดลองการนําวฒันธรรมทีอยู่ในรูปของ
วตัถไุปสร้างทนุวฒันธรรมทีเป็นคณุคา่และมลูคา่ในทํานองดงักล่าว ให้เกิดขึนอย่างสมดลุ เป็น
พลงัเข้าถึงความสขุและความเข้มแข็ง ได้อยา่งอยา่งมีปรสิทธิภาพ 

3) นําทนุวฒันธรรมทีอาศยัการสถาปนาของชมุชน ทีเป็นขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีในวฒันธรรมชุมชนทีได้รับการพฒันาคณุภาพแล้ว มาใช้เป็นเกณฑ์ชีวดัประเมินผล
การฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ความสุขและความเข้มแข็งของคนในชุมชนและองค์กร
ชมุชนทีเข้ารับการพฒันาในโครงการ ว่ามีความเจริญก้าวหน้า ทนัสมยั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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เพิมขึนในลกัษณะอย่างไรหรือไม่ ทําไมจึงเป็นอย่างนนั หากยังไม่เป็นทีน่าพอใจจะต้องทําอย่างไร 
โดยเฉพาะอย่างยิงการประเมินผลทีเป็นไปตามความจําเป็นทีแท้จริงของชีวิต  เช่น ความพอเพียง
และความมันคงในปัจจยัพืนฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรัก ความอบอุ่น ความ
สามคัคี การแบ่งปัน การเอืออาทร การเสียสละ การมีสํานึกสาธารณะในสังคมและชุมชน ความมี
ชือเสียง เกียรติยศ ศกัดิศรี สิทธิ เสรีภาพ ภราดรภาพในความเป็นพลเมืองและกลุ่มชาติพนัธุ์ และการ
เข้าถึงเป้าหมายสงูสดุของชีวิตตามอดุมการณ์ศาสนาและความเชือในฐานะการเป็นมนษุย์ สิงเหล่านี
ต้องใช้ทนุวฒันธรรมทีเป็นคณุค่า เป็นเครืองชีวดัให้ผู้ เข้ารับการพฒันาเห็น เข้าใจ และยกตวัอย่างให้
เห็นภาพได้อย่างชดัเจน เช่น การเข้าถึงเป้าหมายสูงสดุของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ
ในพุทธศาสนา ต้องใช้ทุนวฒันธรรมส่วนทีเป็นคณุค่าเท่านนั ส่วนมูลค่านนัหากวางใจไม่ถูกต้องจะ
กลายเป็นอุปสรรคขดัขวางการบรรลเุป้าหมายดงักล่าว ส่วนความเชือพืนบ้าน เช่นเดียวกัน คนจะขึน
สวรรค์ไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษทีเมืองแถนได้ด้วยพลังแห่งคุณค่าทีเป็นคณุธรรม เช่น ความเคารพ
กตญั ูกตเวทีปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบตอ่บรรพชนตามวิถีทางความเชือในผีบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด 
คนทีไมป่ฏิบตัอิยา่งนี แม้จะเป็นผู้ มีมลูคา่เงินทองมากมายก็จะกลายเป็นผู้ตกนรกอย่างทรมาณอยู่
ในเมืองแถน เป็นต้น  

การจัดทําโครงการฝึกอบรมการพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้านและใช้ทุน
วฒันธรรมพืนบ้านพฒันาคณุภาพชีวิต และความสขุของบคุคล สงัคม และความเข้มแข็งของชมุชน 
ในลกัษณะดงักลา่ว จะสามารถพฒันาคนในชมุชนและองค์กรชมุชนทีเข้ารับการพฒันาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เข้าถึงกระบวนการใช้ทุนวฒันธรรมพืนบ้านให้เจริญก้าวหน้าทนัสมยัได้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพประสิทธิผล และเป็นแกนนําสําคญัในการขยายผลโครงการพฒันาดงักลา่วได้อยา่งมีพลงั   

 3.2.5 องค์กรทีเกียวข้องกบัการพฒันาชุมชน ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน 
ควรจดัโครงการส่งเสริมการอนรัุกษ์ ฟืนฟูและพฒันาทนุวฒันธรรมชมุชนควบคูไ่ปกบักระบวนการ
ปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ของชมุชน ระหว่างคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมกบัมลูคา่ที เป็นเงิน
ทอง ลกัษณะตา่งๆ เชน่ 

   3.2.5.1 ควรจดักลไกสง่เสริมการนําวฒันธรรมสมยัใหม่ (กรณีทีต้องใช้วฒัน 
ธรรมสมยัใหม)่ มาใช้ในชมุชนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยจดักลไกส่งเสริมคนในชมุชน ได้เรียนรู้ เข้า 
ใจในลักษณะวัฒนธรรมสมยัใหม่ และเข้าถึงทุนวฒันธรรมทีเกิดจากการใช้วัฒนธรรมสมยัใหม่
และพืนบ้านว่าแท้จริงแล้ว เป้าหมายปลายทางทีมนุษย์ต้องการได้รับจากการใช้วฒันธรรมสมัย  
ใหมแ่ละวฒันธรรมพืนบ้าน เป็นสิงเดียวกนั นนัคือ เป็นทนุวฒันธรรมเชิงคณุคา่ทีเป็นคณุธรรมเพือ
เป็นพลังขับเคลือนชีวิต สงัคมและชุมชน สู่ความสุข ความเข้มแข็งและยังยืนอย่างเดียวกัน เช่น 
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ความรัก ความเมตตา การแบง่ปัน ฯลฯ ดงันนั หากสามารถนําวฒันธรรมมาใช้ได้อย่างถกูต้องแล้ว 
จะสามารถสร้างทนุวฒันธรรมดงักลา่วได้เทา่เทียมกบัการใช้วฒันธรรมพืนบ้าน เชน่ การใช้รถไถนา
สามารถสร้างคุณค่าทีเป็นคุณธรรม เช่น ความขยนั ความอดทน ความเป็นเพือน ความรัก ความ
เมตตา ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลคา่ทีเป็นเงินทองได้เช่นเดียวกบัการใช้ววั
ควายไถนา ต่างแต่การใช้วฒันธรรมสมัยใหม่ ต้องใช้อย่างรู้  เข้าใจและเข้าถึง จึงจะทําให้ผู้ ใช้มี
ความสขุและความเข้มแข็งได้ ดงันนั ผู้ ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจลกัษณะวฒันธรรมนนั เงือนไข
ปัจจยัของวฒันธรรมน้น และลกัษณะการใช้ทีจะก่อให้เกิดทุนวฒันธรรมบนฐานเดิมขึนได้อย่าง
สมดลุ จดักลไกส่งเสริมการนําวฒันธรรมสมยัใหม่ จึงเป็นสิงจําเป็นประการหนึงของชุมชน ทงันี
เพราะผลการศึกษาครังนี พบว่า คนส่วนใหญ่ในชุมชนปรับตวัเพือสร้างสมดลุในการดํารงอยู่ใน
เรืองนีในลกัษณะการละทิงทุนวฒันธรรมเดิม นําวฒันธรรมใหม่มาใช้โดยปราศจากความรู้ความ
เข้าใจ ทําให้เกิดปัญหา เชน่ การทํานาแล้วขาดทนุ ทํานาแล้วมีปัญหาทางสขุภาพ มากขนึ   

   3.2.5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้อง ควรจดั
กลไกประจําองค์กรทําหน้าทีส่งเสริมกลุ่มและองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําบ้านในพืนที
ศกึษา เชน่ ชมรม สมาคม กลุม่ทอผ้า กลุม่แมบ้่าน กลุม่แลกเปลียนแรงงาน ทีเกิดมีอยู่แล้วให้เกิดมี
ระบบการบริหารจดัการ มีโครงสร้างและกลไกทีชดัเจน มีนโยบาย เป้าหมายและแผนการดําเนิน 

งานทีเป็นรูปธรรม สามารถรองรับการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมี
นโยบายสง่เสริมการสร้างกลุม่ องค์กรชมุชนตามความพร้อมของคนในชมุชนด้วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง นอกจากการจดัให้มีกลไกทําหน้าทีสง่เสริมดงักล่าวข้างต้นแล้ว ควรมีงบปะมาณสนับสนนุตาม
ความจําเป็นขนัพืนฐานเพือเป็นหลกัประกันการดําเนินงานแต่ละปีงบปะมาณด้วย กระบวนการ
ส่งเสริมดงักล่าวนีจะช่วยเสริมพลงัการพัฒนาและการใช้ทุนวฒันธรรมเพือการพัฒนาชุมชนให้
เกิดผลได้อยา่งมีประสิทธิภาพสืบไป 

  
3.3  ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครังต่อไป 
 3.3.1 ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาทุนวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธ์ุไทย

ทรงดําในพืนทีอืน เช่น จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัราชบุรี จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัเลย จงัหวดัชมุพร 
ฯลฯ เพือสร้างความรู้และองค์ความรู้ทีเป็นตวัแทนของชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดําได้กว้างขวาง
ครอบคลมุทุกมิติ มีความสมบรูณ์ครบถ้วนเพียงพอทีจะนําไปสู่การพฒันาชมุชนและประเทศชาติ
ได้อยา่งมีพลงัมากขนึ 
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 3.3.2 ควรมีการศกึษาถึงทนุวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดําใน
ด้านอืน ทีไม่อยู่ในขอบเขตการศกึษาครังนี โดยศกึษาเจาะลึกเฉพาะกรณี เช่น ทนุวฒันธรรมด้าน
การสือสาร ทุนวัฒนธรรมด้านการดนตรี ทุนวัฒนธรรมด้านศิลปการแสดง  ทุนวัฒนธรรมด้าน
ภาษาไทยทรงดํา ทุนวฒันธรรมด้านความเชือ เป็นต้น ทีส่งผลตอ่ความสุขและความเข้มแข็งของ
ชมุชน และหรือเกิดประโยชน์ตอ่สงัคมในวงกว้าง รวมถึงการศกึษาแนวทางการนําทนุวฒันธรรมใน
กรณีนนัๆ ไปใช้พฒันาชมุชนและสงัคม  
 3.3.3 ควรมีภาคีเครือข่ายในการวิจยัเกียวกับทนุวฒันธรรมชมุชน หรือกลุ่มอนรัุกษ์
และพฒันาทนุวฒันธรรมกลุม่ชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา หรือกลุ่มพฒันาเรียนรู้ในลกัษณะอืนตามความ
สนใจ โดยศึกษา ค้นหาประเด็นปัญหาทุนวฒันธรรมของชุมชนและหรือปัญหาอืนของชุมชนทีกลุ่ม
สนใจ จนได้ประเด็นร่วมกนัแล้วตงัวงพดูคยุ แลกเปลียนเชิงลึก เพือค้นหาสาเหตปัุญหา วิธีการแก้ 
ปัญหา มีการแลกเปลียนความคดิเห็น จนตกผลกึร่วมกนั แล้วจงึพฒันาความรู้ทีได้ขนึเป็นโครงการ 
กําหนดหลกัการ ความเป็นมา วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้รับ และ
กระบวนการดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้ รวมทงักําหนดปัจจยัอืนทีเกียวข้องให้ชดัเจน  
  3.3.4 ควรมีการวิจยัโดยชุมชน โดยชาวบ้านเป็นผู้ ดําเนินงานโครงการ มีนกัวิชา 
การเป็นพีเลียงสนบัสนนุการดําเนินงาน และมีองค์กรส่วนท้องถินเข้ามามีส่วนร่วมสนบัสนุนปัจจยั
ตา่งๆ และร่วมเรียนรู้ไปด้วย เมือได้โครงการแล้ว จึงเสนอโครงการตอ่แหล่งสนบัสนนุทนุ วิจยั หรือ
ติดต่อแหล่งทุนให้เข้ามาร่วมพัฒนาโจทย์ร่วมกันตังแต่แรกก็ได้  เป็นต้นว่า  สํานักงานกองทุน
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิจยัเพือท้องถิน สํานกังานส่งเสริมและพฒันาสขุภาพ (สสส.) สํานกั 
งานองค์กรพฒันาองค์กรเอกชน (พอช.) องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตําบล 
(อบต.) เพือขอรับทนุสนบัสนนุการดําเนินงานตามโครงการดงักล่าว หากคนในชมุชนดงักล่าวข้าง  
ต้น ได้รวมตวักนัดําเนินงานโครงการในลกัษณะดงักล่าวนีได้ จะทําให้เกิดการวิจยัอีกลกัษณะหนึง
ขนึ ทีกลา่วได้วา่ “เป็นการวิจยัโดยชาวบ้าน ของชาวบ้าน เพือชาวบ้าน” ซึงจะทําให้ได้ความรู้ทีถกูต้อง 
แม่นยํา และสามารถสร้างนกัวิจยัชาวบ้านขึนในชมุชนได้  ก่อให้เกิดการขยายผลสู่การศกึษาวิจยั
ประเดน็อืนได้อยา่งกว้างขวางตอ่ไป 
  3.3.5 สถาบนัอดุมศกึษาในพืนทีควรส่งเสริมสนบัสนุนนกัวิชาการทีสนใจให้ดําเนิน 
การศกึษาชมุชนกลุ่มชาติพนัธุ์ไทยทรงดํา แบบ “วิจยัและพฒันา” (Research and Development : 
R&D) เพือพฒันารูปแบบและวิธีการพฒันาทนุวฒันธรรมและการใช้ทนุวฒันธรรมเป็นเป้าหมายใน
การพฒันาชมุชนกลุม่ชาตพินัธุ์ไทยทรงดํา ตามแนวคิดและทฤษฎีตา่งๆ ให้มีความหลากหลายมาก
ขนึ เพือเป็นต้นแบบในการพฒันาชมุชนในพืนทีอืนสืบไป  
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แบบสัมภาษณ์เพือการวิจัย 
เรือง 

ทุนวัฒนธรรมเพอืการพัฒนากลุ่มชาตพิันธ์ุไทยทรงดาํในจังหวัดนครปฐม 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
คาํชีแจง 
  
 แบบสมัภาษณ์นีเป็นส่วนหนึงของการวิจยัเพือการทําดษุฎีนิพนธ์  มีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาทุนวฒันธรรมเพือการพฒันากลุ่มชาติพนัธ์ุไทยทรงดําในจงัหวดันครปฐม ข้อมูลทีได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ วิจัย และเป็นองค์ความรู้ต่อกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดํา จะไม่เกิดผลเสียใดๆ ต่อผู้ ให้
ข้อมลู จงึขอความร่วมมือจากทกุทา่น 
 แนวคําถามฉบบบันี เป็นแนวคําถามเกียวกับข้อมูลส่วนตวั เกียวกับวฒันธรรมชุมชน
ไทยทรงดํา และเกียวกบัทนุวฒันธรรมเพือการพฒันา เป็นการเก็บข้อมลูทีบ้านเกาะแรต ตําบลบาง
ปลา อําเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยแบง่เป็น 3 ตอน คือ  
  ตอนที 1 ข้อมลูสว่นตวั 

  ตอนที 2 วฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  
  ตอนที 3 ทนุวฒันธรรมเพือการพฒันาชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต  
 
            ขอขอบพระคณุทกุทา่น 

          นางสาวเรณ ูเหมือนจนัทร์เชย: ผู้วิจยั 
         นกัศกึษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา 

มหาวิทยาลยัศลิปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
E-mail: renuaor2517@gmail.com 

โทรศพัท์: 089-913-7880 
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ตอนท ี1 ข้อมลูสว่นตวั 
 
ชือ-สกลุ............................................................... เพศ..................... อาย.ุ........................... ปี 
ทีอยู.่...................................................................................................................................... 
อาชีพหลกั..............................................................................................................................  
อาชีพรอง................................................................................................................................ 
การศกึษา..............................................................................................................................  
ความเชียวชาญ...................................................................................................................... 
สนานภาพ.............................................................................................................................. 
ตําแหนง่ทางสงัคม................................................................................................................... 
บดิา.......................................................................................................................................  
มารดา.................................................................................................................................... 
บรรพบรุุษอพยพมาจากทีใด.................................................................................................... 
ข้อมลูอืนๆ.............................................................................................................................. 
 
ตอนท ี2 วฒันธรรมชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต ได้แก่ วฒันธรรมทีเกียวกบัทีอยู่อาศยั วฒันธรรม
ทีเกียวกบัการทํามาหากิน วฒันธรรมทีเกียวกับการแต่งกายและการประดบัตกแต่ง วฒันธรรมที
เกียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ  และวัฒนธรรมทีเกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และ
พิธีกรรม  
 
1. ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรต (ก่อนอพยพเข้ามาอยูที่นี) 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 



367 
 

2. วฒันธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีโดดเดน่ของชาวไทยทรงดําบ้านเกาะแรต 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3. วฒันธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมใดทีไทยทรงดํายงัคงปฏิบตัอิยูใ่นปัจจบุนั 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

4. เพราะเหตใุดวฒันธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมยงัมีความสําคญัตอ่ไทยทรงดํา 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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5. รูปแบบของวฒันธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในแต่ละด้านในปัจจุบนัมีความแตก 
ตา่งจากในสมยัก่อนอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
6. มีวิธีการถ่ายทอด สืบทอดวฒันธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในแตล่ะด้านอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 

7. ข้อเสนอแนะอืนๆ 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ตอนท ี3 ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนไทยทรงดาํบ้านเกาะแรต  
 
1. ทนุวฒันธรรมในชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตมีอะไรบ้างทีเป็นอตัลกัษณ์ทีสําคญั  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
2. ทนุวฒันธรรมในชมุชนมีคณุคา่ ความสําคญัอยา่งไรตอ่ไทยทรงดําบ้านเกาะแรต 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
3. ในชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตมีวิธีการสืบทอดทนุวฒันธรรมอยา่งไร 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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4. ทนุวฒันธรรมมีผลตอ่การเปลียนแปลง พฒันาชมุชนไทยทรงดําบ้านเกาะแรตอยา่งไร  
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 

5. ข้อเสนอแนะทีเกียวข้องกบัทนุวฒันธรรมมีผลตอ่การพฒันาชมุชน 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
ผู้บอกข้อมูล 
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รายชือผู้บอกข้อมูล 
 

1. นางสมยั เพชรตงิ 15 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
2. นางสบุนิ เพชรมอ่ม 27 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
3. นางไผ ่เพชรซดั 16 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
4. นางใส เพชรรุณ 12 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
5. นางเสงียม เพชรโอ 13 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
6. นางเสริญ เพชรอดุ 10 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
7. นางรักษ์ เพชรหลิม 5/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
8. นายนวล เพชรดอน 2 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
9. นางแอน่ เพชรเยียน 3 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
10. นางสมยนต์ เพชรอดุ 10/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
11. นางอไุร แชม่ละออ 18/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
12. นางอยู ่เพชรข้อง 21 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
13. นายจําปี เพชรป้อง 26 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
14. นางเหมือน บญุรัตน์ 26/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
15. นางสนวน เพชรชดั 31 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
16. นายฮวด อารยตุธิรรม 35 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
17. นางสี เพชรตงิ 47 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
18. นางแสน เพชรคุ้ม 50 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
19. นางบญุเรือน นครจารุพงศ์ 51 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
20. นายพงศ์เทพ เพชรเย็น 53 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
21. นางวฒันา เพชรคุ้ม 52 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
22. นายเสือง เพชรคุ้ม 59 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
23. นายเจริญ เพชรคุ้ม 80 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
24. นางวรนชุ เพชรเนียน 85 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
25. นายบญุ เพชรเนียน 86 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
26. นางเข้า เพชรชอบ 90 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
27. นายมวน เพชรนิตย์ 91/2 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
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28. นางวิเชียร เพชรเอีย 94 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
29. นางพร้า เพชรดอน 105/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.

นครปฐม 
30. นางท ุเพชรเอีย 138 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
31. นางสําลี เพชรศาสตร์ 149 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
32. นางจํารัส เพชรมอ่ม 175 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
33. นางบญุมนั เพชรดอน 8 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
34. นางพ ุเพชรมอ่ม 9 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
35. นายเปลือง เพชรเกอร์ 14/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
36. ผ.ช.ฉลาด ศรีทองจ้อย 19 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
37. นายวิชยั เพชรเนียน 20 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
38. นายบญุเรือง เพชรกุ๋ง 22 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
39. นางจรรยา เพชรป้อง 25 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
40. นางเผย นุม่พา 32 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
41. นายทิ เพชรแสวง 38/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
42. นางหอม เพชรมอ่ม 53/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
43. นางพิมพา เพชรรุณ 27 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
44. นายเคียม เพชรแอน 12 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
46. นางตุน่ เพชรเกลอ 14 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
47. นางสาวสน เพชรออย 29 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
48. นายมี เพชรแตง่ 44 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
49. นายสมทบ ศริินาโพธิ 25 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
50. นายประเทือง เพชรยวน 32/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
51. นายกิตติ เพชรรุณ 27 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
52. นางมณีนต เพชรเยียน 27 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
53. นายหวด เพชรมอ่ม  240 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
54. นางกิบ เพชรลอม 51/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
55. นางรัตนา เฮงมี 51/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
56. นางเลือง วงศ์สายจนัทร์ 22/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
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57. นายลือ เพชรนิตย์ 68 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
58. นายพลูสขุ เพชรตงิ 33 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
59. นายสําราญ เพชรป้อง 172 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
60. นายสาธิต เพชรตงิ 15 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
62. นายทว่ม ศริินาโพธิ 117 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
63. นายหวด เพชรมอ่ม  240 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
64. นางกิบ เพชรลอม 51/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
65. นางรัตนา เฮงมี 51/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
66. นางเลือง วงศ์สายจนัทร์ 22/1 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
67. นายลือ เพชรนิตย์ 68 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
68. นายพลูสขุ เพชรตงิ 33 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
69. นายสําราญ เพชรป้อง 172 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
70. นางเหม็ด พรหมสงเคราะห์ 27/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
71. นายสยาม พรหมสงเคราะห์ 27/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
72. นางเนียม พรหมสงเคราะห์ 27/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
73. ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน 161/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
74. นางประเทือง เพชรยวน 161/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
75. นายนิยม เพชรหยอย 21/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
76. นายถ่าย เพชรศาสตร์ 17 หมู่ 11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
77. นางสวน เพชรหยอย 21/1 หมู ่11 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
78. นายเรือน อุน่ป้าน 11 หมู่ 12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม  
79. นายเฉลียว เพชรคอน 195 หมู ่12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
80. นางจํารัส เพชรอดุ 103/12 หมู่ 12 บ้านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
81. นายเกียว เพชรยวน 31 หมู ่14 บ้านเกาะแรตพฒันา ต.บางปลา อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 
82. นางรุ่งนภา เพชรออย 89 หมู ่14 บ้านเกาะแรตพฒันา ต.บางปลา อ.บางเลน  

จ.นครปฐม 
83. นายอํานาจ เพชรหยอย 15 หมู ่14 บ้านเกาะแรตพฒันา ต.บางปลา อ.บางเลน  

จ.นครปฐม  
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84. ผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ เพชรยวน 1 หมู่ 14 บ้านเกาะแรตพฒันา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.
นครปฐม 

85. นางชอบ ทรพบั 10/2 หมู ่5 ต.ดอนขมิน อ.บางเลน จ.นครปฐม 
86. นางกาญจนา เพชรซดั 10/2 หมู ่5 ต.ดอนขมิน อ.บางเลน จ.นครปฐม 
87. อาจารย์ชวลิต อารยตุธิรรม 3/1 หมู ่2 บ้านดอนขมิน ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
88. นายสี ทองวงศ์เพชร 124/1 หมู ่5 บ้านไผห่ชู้าง ต.ไผห่ชู้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม  
89. อาจารย์สรีุย์ ทองคงหาญ 24 หมู ่5 บ้านไผห่ชู้าง ต.ไผห่ชู้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 
90. ร.อ. ทอน แป้นโก๋ 178 หมู ่5 บ้านไผห่ชู้าง ต.ไผห่ชู้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม 
91. นายบง สระทองล้อม 2 หมู ่4 บ้านสระสีมมุ ต.สระพฒันา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม  
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