52260810: สาขาวิชาพัฒนศึกษา
คําสําคัญ: ทุนวัฒนธรรม / การพัฒนา / กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
เรณู เหมือนจันทร์ เชย: ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม. อาจารย์
ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร. คณิต เขียววิชยั และผศ.ดร. นพพร จันทรนําชู. 376 หน้ า
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ 1. เพือศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด นครปฐม
2. เพือวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา และ 3. เพือศึกษาทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือ
การพัฒนาชุมชน ใช้ รูปแบบการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในพืนที บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา
อ.บางเลน จ.นครปฐม และศึกษาบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมในพืนทีอืนๆ เช่น บ้ านไผ่หูช้าง ต.ไผ่หูช้าง อ.บางเลน
บ้ านหัวถนน ต.ดอนพุทรา อ.ดอนตูม บ้ านดอนทอง ต.ดอนทอง อ.กําแพงแสน และบ้ านแหลมกะเจา 2 ต.ลําลูกบัว อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม
ผลการศึกษา พบว่า
1. ลักษณะทุนวัฒนธรรมเป็ นคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรม 5 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมการทํามาหากิน วัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้ า การประดับตกแต่ง วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ และ
วัฒนธรรมศาสนาและความเชือ มีอยู่ 3 ลักษณะคือ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรู ป
ของวัตถุ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนา ทุนเหล่านีมีพฒ
ั นาการแตกต่างกันไปในยุคสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อ
แม่ สมัยผู้สงู อายุ และสมัยคนปั จจุบนั
2. ลักษณะพัฒนาการทุนวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย เป็ นไปในรู ปแบบการอนุรักษ์ การพัฒนา หรื อการนํา
ทุนวัฒนธรรมอืนมาใช้ แทนบ้ าง และการปล่อยให้ สญ
ู หายไปบ้ าง ตามเงือนไขของปั จจัยหรือบริบท เป็ นต้ นว่า จํานวน
ประชากร การติดต่อกับสังคมอืน ทุนวัฒนธรรมอืนเข้ าสู่ชมุ ชน ทรัพยากรธรรมชาติ เพือปรับเปลียนทุนวัฒ นธรรมให้
สามารถสนองตอบต่อความจําเป็ นและความต้ องการทีเกิดขึนในสมัยนันๆ
3. ลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือพัฒนาชุมชน ปั จจุบนั ส่วนใหญ่ใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือเข้ าถึง มูลค่าเป็ น
เงินทองโดยตรง จากนันจึงนําเงินทองทีได้ มาใช้ เข้ าถึงคุณค่าความจําเป็ นและความต้ องการภายหลัง เช่น ทํานาขาย
ข้ าวหมด นําเงินทีได้ ซอข้
ื าวกิน ส่วนน้ อยทีใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือเข้ าถึงคุณค่าโดยตรง เช่น โครงการอนุรักษ์ และพัฒนา
ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ปั จจุบันทุนวัฒนธรรมในกลุ่ม วัฒนธรรมของชุมชนยังพร้ อมเป็ นพลังพัฒ นาชุมชนสู่ความสุข หากได้
อนุรักษ์ และพัฒนาอย่างเหมาะสมและสมดุลในลักษณะการใช้ วฒ
ั นธรรมเพือเข้ าถึงคุณค่าและมูลค่าตามลําดับ
ข้ อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ภาครัฐควรให้ ความสําคัญกับการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาประเทศ เชิง
ปฏิบตั ิการ หน่วยงานทีเกียวข้ องควรใช้ ทุนวัฒนธรรมเป็ นเครื องมือพัฒนาชุมชนบนฐานการมีส่วนร่ วมอย่างแท้ จริ ง
และ เชิงวิชาการ ควรส่งเสริมการศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ ให้ มากขึน
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This study aims to 1) explore the characteristics of cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group in
Nakhon Pathom Province, 2) to analyze the cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group, and 3) to study the
cultural capital of the Thai Song Dam ethnic group for community development. As a qualitative research, this
community-based study used Ban Ko Raed Village, Bang Pla Sub-district, Bang Len District, in Nakhon Pathom
Province as its main study area as well as other areas in the same province for further information about social and
cultural contexts such as Ban Phai Hu Chang Village, Phai Hu Chang Sub-district, Bang Len District; Ban Hua Thanon
Village, Don Phutsa Sub-district, Don Tum District; Don Thong Village, Don Thong Sub-district, Kamphaeng Saen
District; and Ban Laem Kachao 2 Village, Lam Luk Bua Sub-district, Don Tum District, in Nakhon Pathom Province.
According to the findings, it was found that the characteristics of the cultural capital in the study area
existed in three forms, namely embodied state, objectified state and institutionalized state. First, the embodied cultural
capital included value and worth of ideas, knowledge, beliefs, values, attitudes, capabilities and intelligence. Second,
the objectified cultural capital presents itself through the value and worth of appearance, sound, smell, taste and
touching. Third, the institutionalized cultural capital comprises the value and worth of behavioral patterns in the forms
of customs, traditions and rites, as seen in cultural groups in the communities, within which cultural capital has been
adopted for community development from one generation to the next.
Presently, in terms of community development in Ban Ko Raed Village, the cultural capital is more adopted
directly to achieve monetary ‘value’, resulting in changes of original cultural capital, the emergence of modern
advancements, and, in some cultural groups, loss of local culture; and partially affecting the natural resources and
environment of the communities. Therefore, for the sake of self-adaptation, the community members are required to
adopt their local culture in order to keep the existence of their community in balance. This paves the way for establishing
guidelines for community development in the economic, social, cultural, natural-resource-related, and environmental
aspects. Subsequently, these guidelines will transform either value or worth into a dynamic force, enhancing community
happiness and strength, and empowering community members in a balanced and sustainable manner.
As a result of these findings, three suggestions can be offered. First, in terms of governmental policy, the
importance of the cultural dimension should be emphasized for national development. Second, in terms of policy
implementation, cultural capital should be used as a means for community development through an actual
participatory approach and process. Third, in academic terms, further research on cultural capital in other ethnic
communities could be more promoted.
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