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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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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
อาเซีย อาคเนย์เป็ นดินแดนที มีมนุษย์ ต่างชาติพันธุ์และภาษาปะปนกันมากทีสุดแห่ง
หนึงของโลก (สุวิไล เปรมศรี รัตน์, 2544: 1) ประเทศไทย ซึงตังอยู่กลางแผ่นดินใหญ่อาเซียอาคเนย์ จึง
เป็ นดินแดนทีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์อย่างน่าสนใจ ดังจะเห็นได้ จากภูมิ
ภาคต่างๆ ทีมีกลุม่ ชาติพนั ธุ์หลายกลุ่ม อาศัยอยู่ร่วมกันบนรากฐานของทุนวัฒนธรรมทีเป็ นอัตลักษณ์
เฉพาะกลุ่ม และทุนวัฒนธรรมทีเป็ นสากลของสังคมไทย ทําให้ ประชากรไทยแต่ละกลุ่มอยู่ร่วมกัน
มาได้ อย่างร่ มเย็นเป็ นสุข โดยมีวัฒนธรรม เป็ นต้ นว่า ภูมิปัญญา แบบแผนพฤติกรรม ธรรมเนียม
ประเพณี โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ฯลฯ เป็ นทุนหรื อรากฐานหรื อพืนฐานการประพฤติปฏิบตั ิเพือเข้ าถึงความ
ต้ องการและความจําเป็ น ทังส่วนทีเหมือนกันและต่างกัน ทังในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
ดังนัน ความรู้ ความเข้ าใจในทุนวัฒนธรรมหรื อวัฒนธรรมพืนฐานของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จึง
เป็ นข้ อมูลสําคัญในการวางนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชากรไทย
(สุวิไล เปรมศรี รัตน์, 2544: 1) ด้ วยเหตุนี การศึกษาวิจยั เพือสร้ างองค์ความรู้ เกียวกับทุนวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์จึงเป็ นสิงสําคัญยิง เพราะนอกจากจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้ เกิดความ
เจริญก้ าวหน้ าและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ แล้ ว ยังสามารถเสริ มสร้ างความเข้ าใจอันดีตอ่ กัน ความ
สามัคคี ความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนด้ วย เนืองจาก
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีประกอบขึนเป็ นสังคมไทยนัน ได้ กระจายตัวไปเป็ นองค์ประกอบของสังคมอืนใน
ประเทศประชาคมอาเซียนด้ วย
วัฒนธรรมทีเป็ นทุน หรื อเป็ นพืนฐาน หรื อรากฐานของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ดังกล่าวข้ าง
ต้ นนี หมายถึง “สิงทีมนุษย์สร้ างขึนเพือใช้ เป็ นเครื องมือเข้ าถึง ธรรมชาติหรื อจัดการกับธรรมชาติ”
(เอียม ทองดี, 2548: 18) หรื อกล่าวอีกนัยว่า “เป็ นสิงทีมนุษย์สร้ างขึน กระทําขึน เพือใช้ ในวิถีชีวิตหรื อ
การดํารงชีพ ซึงประกอบด้ วย ภูมิปัญญา เงือนไข แรงจูงใจ แบบแผนพฤติกรรม องค์กร องค์การ องค์
วัตถุ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ เพือใช้ เป็ นเครื องมือร้ อยรัด จัดการระหว่างมนุษย์ กบั มนุษย์ และ
มนุษย์กบั ธรรมชาติเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ของตน ซึงจะแตกต่างกันไปตามกลุม่ เวลา และสถานที”

1

2
โดยนัยของคําตอบนีหมายรวมถึงวิถีชีวิตชุมชน สังคม แบบแผน และวิธีการแสดง
พฤติกรรมในโอกาสต่างๆ ทีมนุษย์สร้ างขึน ปรับปรุงขึนจากธรรมชาติหรื อเรี ยนรู้จากวัฒนธรรมอืน
สืบเนืองเป็ นมรดก หรื อสมบัติร่วมของกลุ่มหรื อสังคม โดยนัยของนิยามนี วัฒนธรรมจะประกอบ
ด้ วย 1. ภูมิปัญญา 2. เงือนไขหรื อแรงจูงใจ 3. แบบแผนพฤติกรรม 4. ผลผลิต เช่น องค์กร องค์การ องค์
วัตถุ ประเพณี และพิธีกรรม เสือผ้ า อาหาร ฯลฯ และ 5. ผลลัพธ์ เช่น ชัว ดี สวยงาม มีคณ
ุ ภาพสูง-ตํา
เป็ นต้ น (เอียม ทองดี, 2548: 20)
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ เป็ นเครื องเข้ าถึงความจําเป็ น หรื อความต้ องการ
ดังกล่าว หมายถึง “กลุม่ คนทีมีจดุ กําเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณีเดียวกัน
ภาษาเดียวกัน และวิถีชีวิตเหมือนกัน อาศัยอยู่บริ เวณเดียวกันหรื อแยกกันอยู่แต่เป็ นกลุ่มคนทีมี
จิตสํานึกความเป็ นสมาชิกของเผ่าพันธุ์เดียวกัน ภาษาพูดอาจจะแตกต่างกันบ้ างที สําเนียง และ
ความหมายของคํา บางคําอาจผิดกัน แต่โดยทัวไปสือความหมายกันได้ และถื อว่าเป็ นภาษาเดียว
กัน” (อมรา พงศาพิชญ์ , 2537: 155) ตัวอย่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น กลุ่มคนจีน กลุ่มคนไทย กลุ่มคน
พม่า กลุม่ คนลาว กลุ่มคนเขมร กลุ่มคนกะเหรี ยง กลุ่มคนอินเดีย กลุ่มคนม้ ง เป็ นต้ น ปั จจัยสําคัญใน
การจําแนกกลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ ความสํานึกของคนในกลุ่มนันว่ามีชาติพนั ธุ์ใด ปั จจัยทางภาษาอย่าง
เดียวไม่สามารถกํ าหนดชาติพันธุ์ ได้ วัฒนธรรมเป็ นตัวกํ าหนดที สํ าคัญกว่า (อมรา พงศาพิชญ์ ,
2537: 155) วัฒนธรรมจึงเป็ นทุนพืนฐานทีกลุ่มชาติพนั ธุ์นํามากําหนดนิยาม ความหมาย อัตลักษณ์
ความเป็ นตัวตนของกลุ่มว่าแตกต่างจากกลุ่มอืนอย่างไร และนําเอาวัฒนธรรมดังกล่าวมาใช้ เป็ น
ั นาการต่อเนืองถึง
เครื องมือดําเนินวิถีชีวิตแต่ละด้ าน และสืบสาน เชือมโยง ร้ อยรัด ส่งเสริ มให้ พฒ
ปั จจุบนั อย่างไรก็ตาม ด้ วยเหตุทีการศึกษาวิจยั วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย เพิงเริ มได้
รับความสนใจ จึงยังไม่สามารถนําผลมาใช้ จําแนกกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้ อย่างครอบคลุม จึงต้ องอาศัยผล
การวิจยั ภาษากลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรี รัตน์, 2544: 14) ทีพบว่า ประเทศไทยมี
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีแบ่งตามลักษณะตระกูลภาษาได้ มากกว่า 60 กลุ่มในภาษา 5 ตระกูล คือ ภาษาตระกูล
ไท ภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก ภาษาตระกูลจีน-ธิเบต ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน และภาษา
ตระกูลม้ ง-เมียน โดยกระจายตัวไปตามพืนทีทางวัฒนธรรม พืนทีทางภูมิศาสตร์ และการปกครอง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีเป็ นทุนให้ กลุ่มชาติพนั ธุ์แต่ละกลุ่มได้ ใช้ เข้ าถึงความ
ต้ องการและความจําเป็ นเพือพัฒนากลุ่มให้ เจริ ญเติบโตสืบเนืองนัน ไม่ได้ เป็ นเพียงสิงจําเป็ นทีต้ อง
เกิ ดขึนตามธรรมชาติหรื อความจํ าเป็ นเท่านัน หากแต่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยังมี ส่วน
กระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลียนทางสินค้ าวัฒนธรรมระหว่างมนุษย์กลุ่มต่างๆ อีกด้ วย กล่าวได้ ว่ามนุษย์
ไม่สามารถดํารงอยู่ไ ด้ โดยเป็ นกลุ่มเล็กๆ ของตนเองได้ แต่ต้องอาศัยเครื อข่าย ซึงมีการแลกเปลียน
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วัตถุ ความคิด สินค้ า วัฒนธรรมอย่างใดอย่างหนึงอยู่เสมอ การแลกเปลียนดังกล่าวเป็ นปั จจัยกระตุ้น
ให้ เกิดพัฒนาการขันต่อๆ มาของมนุษย์ชาติ นันก็คือ เกิดเมือง ซึงเป็ นศูนย์กลางอํานาจรัฐ สังคม
การเมือง และการค้ าขายแลกเปลียน ซึงเป็ นขันตอนสําคัญขันตอนหนึงในพัฒนาการของมนุษย์ตอ่
ไป เพราะเมืองทําให้ เกิดการแบ่งงานเฉพาะในการสร้ างสรรค์ศิลปะ ความคิด วิทยาศาสตร์ และเทค
โนโลยีขนมาได้
ึ
(ธีรยุทธ บุญมี, 2546: 36) ตามความต้ องการบางกลุ่มสามารถสร้ างกลุ่มชาติพนั ธุ์
ของตนให้ เจริ ญเติบโตจนกลายมาเป็ นประเทศหรื อชาติทีเป็ นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและสังคม
ครอบคลุมพืนทีกว้ างขวาง ทรงอิทธิพล เหนือกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนในพืนทีนันๆ มีบทบาทสําคัญในการ
สร้ างกฎ กติกาผ่านปั จจัยทางภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ เพือสถาปนากลุ่มขึนเป็ น “ประเทศ”
“ชาติ” “บ้ านเมือง” หรื อ “รัฐ” ตามวาทกรรมทีเกิดในแต่ละยุคสมัย และสร้ างค่านิยมทางวัฒนธรรม
ในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ของตนให้ กลายเป็ นอารยธรรม (ธีรยุทธ บุญมี, 2546: 46) เป็ นเงือนไข ปั จจัยผลักดัน
ดึงดูด โน้ มน้ าว ครอบงําทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืน เป็ นต้ นว่า ภูมิปัญญา ภาษา ศาสนา ความเชือ
การแต่งกาย การเมืองการปกครอง ในทีสุดกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืนสมัครใจหรื อยอมรับอัตลักษณ์ และยอม
อยูภ่ ายใต้ อํานาจตามข้ ออ้ างต่างๆ แล้ วนําไปสู่การกลืนกลายอัตลักษณ์กลุ่มชาติพนั ธุ์อืนให้ อ่อนด้ อย
อ่อนพลัง และยอมเป็ นส่วนหนึงของกลุ่มชาติพั นธุ์หลัก ทังโดยความพอใจและหรื อไม่มี ทางเลือก
หรื อไม่ก็กลายเป็ นชนชายขอบ ไร้ รากเหง้ าทางประวัติศาสตร์ ตกอยู่ในภาวะวิกฤต มีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ว และมีโอกาสทีจะเสือมและสูญเสียไปในทีสุด ทําให้ สงั คม ชุมชนอ่อนแอ ขาดอัตลักษณ์
ขาดความมันใจตนเอง ขาดขวัญกําลังใจ (สุวิไล เปรมศรี รัตน์, 2544: 1)
การสูญสินกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะเหตุการณ์ สูญเสียทุนทางวัฒนธรรมนันเกิดขึนมาก
มาย อย่างกรณีการสินชาติสินแผ่นดินของชาวขอมโบราณ ชาวมอญโบราณ (เอียม ทองดี, 2548: 44)
สาเหตุสําคัญเนืองจากชนชาติทีรุกรานใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื องมือกลืนกลายความเป็ นชนชาติเหล่า
นันให้ สญ
ู สินไป หรื อกรณีทีเกิดขึนทัวไปในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ในทวีปแอฟริ กาในปั จจุบนั และแม้ แต่
“ความเป็ นไทย” ของเรา ก็กําลังถูกกลืนกลายด้ วยวัฒนธรรมจากประเทศอืนทีเจริ ญกว่าจนแทบจะ
หา “ความเป็ นไทย” ในชีวิตประจําวันไม่พบ ภาวะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนอย่างรุนแรง
ดังกล่าวนี หากมองไปทีกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทยแล้ วจึงน่าจะวิตกยิงว่าโอกาสสูญหายกําลังจะ
มีมากขึน ซึงสอดคล้ องกับผลการวิจยั การศึกษาภาษากลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย (สุวิไล เปรมศรี
รัตน์, 2544: 21) ทีพบว่า ปั จจุบนั มีภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตกอยู่ในภาวะวิกฤต เสียงต่อการเสือม
สลายมากกว่า 10 ภาษากลุม่ ชาติพนั ธุ์ จาก 60 ภาษากลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีสํารวจ
ส่วนทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในประเทศไทยปั จจุบนั กําลังเปลียนแปลงสูญหาย
ไปตามกระแสการพัฒนาทีเกิดขึน โดยการเปลียนแปลงบางอย่างเกิดขึนเป็ นไปตามนโยบายบาง
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อย่างเป็ นแผนพัฒนา บางอย่างเป็ นแผนปฏิบตั ิการ ทังภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาประเทศ
ตามเงือนไขปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคมทีเปลียนแปลงไป (สุริชยั หวันแก้ ว, 2537: 160) และบาง
ส่วนเป็ นการปรับตัวของผู้คนในสังคมจนแทบจะไม่ปรากฏทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ในวิถีชีวิตหรื อ
ในการดํารงชีพแล้ ว จะพบแต่ในโอกาสพิเศษ เช่น งานประเพณี พิธีกรรม ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษา
เรื องการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมของเอียม ทองดี (2548: 44) ทีพบว่า ผลการเปลียนแปลงทาง
วัฒนธรรมจะเกิดขึนอย่างใดอย่างหนึง หรื อหลายอย่างย่อมเป็ นไปตามเงือนไขปั จจัยทีเข้ ามาเปลียน
แปลง เช่น เมือเปลียนแปลงการใช้ เทคโนโลยีจากแบบพืนบ้ านมาเป็ นแบบสมัยใหม่ ย่อมทําให้ สงั คม
ก้ าวไปสูค่ วามทันสมัย มีความเจริ ญก้ าวหน้ ามากขึนกว่าเดิม ด้ วยสามารถเพิมผลผลิตทังเชิงคุณภาพ
และปริมาณได้ ตามความต้ องการมากขึน มีโอกาสก้ าวไปสู่ความเป็ นสังคมทีมีความเจริ ญ ทัดเทียม
กับนานาอารยประเทศได้ มากขึน และทําให้ สงั คมพัฒนาได้ เมือมีกระบวนการเพิมศักยภาพภูมิญญา
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมแก่ประชากรให้ เพียงพอต่อความต้ องการ และทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของ
ประชากรเจริญก้ าวหน้ าตามกรอบการพัฒนาทีกําหนดไว้ ได้ อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงทีเกิดขึน
มักจะทําให้ เกิดผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิม เพราะเมือนําวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ ามา จะทําให้
วัฒนธรรมเดิม เช่น ภูมิปัญญาการแพทย์พืนบ้ าน การทอผ้ าพืนบ้ าน พันธุกรรมพืชพืนบ้ าน ฯลฯ สูญ
หายไป ส่ง ผลให้ สูญเสียเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมที เป็ นพลังสร้ างความสุขและความเข้ มแข็งแก่
บุคคลและสังคมสูญหายไปด้ วย และมีผลต่อระบบภูมิปัญญาพืนบ้ าน เพราะทําให้ ภูมิปัญญาเดิม
ส่วนหนึงพัฒนาต่อยอดให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย แต่บางส่วนจะสูญหายไป เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้ าน
ในการสร้ างบ้ านเรื อน ในการทํานาแบบพืนบ้ าน ในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ นอกจากนี ยังมีผลต่อ
ทรัพยากรและสิงแวดล้ อมด้ วย เพราะการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมใดๆ ทีเกิดขึน มักมุ่งเป้าหมาย
ไปทีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมมาใช้ ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ให้ เพียง
พอ ขณะทีสิงเหล่านีมีอยูอ่ ย่างจํากัด ผลทีเกิดตามมาคือ ทําให้ ปริมาณและคุณภาพสิงเหล่านีลดลง
สถานการณ์ดงั กล่าวนี มีผลต่อทุนวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ ตามกรอบนิยาม
ทุนวัฒนธรรมทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (ชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 79) ได้ กล่าวไว้ ว่า “ทุนวัฒนธรรม
หมายถึง สิงทีบุคคลได้ รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลายเป็ นคุณสมบัติติดตัวทีเอือ
ให้ บุคคลสามารถนําไปเพิมพูนมูลค่าของตนได้ ทังนีมักเป็ นสิงทีหลอมละลายอยู่ในตัวตนของบุคคล
และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท นอกจากนี ยังหมายรวมถึงทรัพย์สิน
ุ ค่าอย่างใดอย่างหนึงทีไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมีมลู ค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น
ต่างๆ ทีมีคณ
งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองวิชาการ เป็ นต้ น” โดยปิ แยร์ บูร์ดิเยอได้ แบ่งองค์ประกอบของทุน
วัฒนธรรมออกเป็ น 3 ส่วน คือ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย (Embodied Form) ได้ แก่ คุณค่า
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และหรื อมูลค่าที เกิดจากการแสดงภูมิปัญ ญาหรื อการใช้ ภูมิปัญญา เป็ นต้ นว่า จินตนาการหรื อ
ความคิดหรื อวิธีคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถและความฉลาดไหวพริ บ ทีแฝง
ฝั งอยู่ในกายของบุคคลหรื อกลุ่ม หรื อสังคม หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีปรากฏในรูปของ
วัตถุ (Objectified Form) ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าทีเกิดจากเครื องมื อเครื องใช้ เสื อผ้ าอาภรณ์
เครื องประดับตกแต่ง บ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย อาหารการกิน เครื องรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ วัตถุทางศาสนา
และความเชือ ภาษา บทเพลง ดนตรี เป็ นต้ น องค์ประกอบสุดท้ าย คือ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการ
สถาปนา (Institutionalized State) ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าทีเกิ ดจากการแสดงพฤติกรรมให้
เป็ นไปตามขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีทีดีงามของสังคมหรื อชุมชนหรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์
หากเหตุการณ์ แ ละสถานการณ์ การพัฒนาประเทศยังคงสร้ างการเปลี ยนแปลงให้
เกิดขึนในทุนวัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ ดังแนวโน้ มทีเป็ นมาดังกล่าวข้ างต้ น จะทําให้ บคุ คล
กลุม่ ชุมชน สังคม กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และประเทศชาติ สูญเสียทุนวัฒนธรรมด้ านคุณค่า ทีเป็ นคุณธรรม
ความดีงาม เช่น ความพอเพียงในการบริ โภคปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน/ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ ความรัก ความสามัคคี ความเมตตา การแบ่งปั น การมีส่วนร่วม สํานึกสาธารณะ จิตอาสา
ฯลฯ/ ความเคารพในสิทธิเสรี ภาพ ระบอบประชาธิปไตย ชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม/ และคุณค่าทีเป็ นการเข้ าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ
ซึงคุณค่าทังหมดนีคือ สิงทีจะเป็ นพลังขับเคลือนบุคคล กลุ่ม และสังคมสู่ความสุข และชุมชนเข้ มแข็ง
โดยสังคม ชุมชน และประเทศชาติ จะเน้ นการใช้ วฒ
ั นธรรมสร้ างทุนวัฒนธรรมส่วนมูลค่าที เป็ นเงิน
ทองด้ านเดียว ชุมชนก็จะประสบปั ญหาในเชิง คุณค่าจนไม่สามารถมีชีวิตทีเป็ นสุขและเป็ นชุมชนที
เข้ มแข็งได้ ท่ามกลางสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจยั สนใจทีจะศึกษาเรื องราวทุนวัฒนธรรม
เพื อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม เนื องจากเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ ที ผู้วิจัยมี
ความคุ้นเคยทังในฐานะคนในท้ องถินเดียวกัน และในฐานะผู้สนใจศึกษาวัฒนธรรมไทยทรงดํามา
บ้ างบางส่วนแล้ ว
“ไทยทรงดํา” เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงที พูดภาษาตระกูลไท ซึงกําลังตกอยู่ในสภาพการ
เปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นชัดเจน จึงเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที สมควรได้ รับการส่งเสริ มให้ มีการศึกษา
วิจยั ทุนวัฒนธรรม สร้ างองค์ความรู้และความรู้เพือประโยชน์ในการพัฒนาอย่างจริ งจัง ทังนีเพราะ
ปั จจุบนั ทุนวัฒนธรรมของไทยทรงดําแม้ จะยังคงมีบทบาทสําคัญต่อชีวิตชุมชน แต่มีแนวโน้ มชัดเจน
ว่ากําลังเปลียนแปลง สูญหายไปอย่างรวดเร็ ว ดังผลการศึกษาวิจยั เรื อง อิทธิพลของความเชือ ประเพณี
และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งทีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (เรณู เหมือนจันทร์ เชย, 2541) ทีพบ
ว่า ทุนวัฒนธรรมของไทยโซ่งในพืนทีศึกษายังมีส่วนสําคัญในการสร้ างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ของชุมชน ช่วยให้ ชุมชนมีวิธีการหรื อภูมิปัญญาในการจัดการความขัดแย้ งและปั ญหาทีเกิดขึนได้
และยังเป็ นแหล่งศึกษา เรี ยนรู้ลกั ษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้สนใจทังชาวไทยและชาวต่าง
ประเทศ แต่หากไม่มีการส่งเสริ มให้ มีการศึกษาวิจยั เพือการพัฒนาในลักษณะการมีส่วนร่ วมจากทุก
ฝ่ ายให้ ตอ่ เนือง จริ งจังอย่างเร่ งด่วนแล้ วโอกาสที จะเปลียนแปลงไปสู่ภาวะวิกฤตจะเกิดขึนแน่นอน
เพราะชุมชนไทยทรงดําตังอยู่ใกล้ ศนู ย์กลางความเจริ ญของประเทศ กระแสค่านิยมทางวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพนั ธุ์หลักทีรับมาจากกระแสโลกาภิวตั น์สามารถครอบงํา กลืนกลายให้ สญ
ู เสียได้ ง่าย ดัง
ผลการวิจัยเรื อง “โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในประเทศไทย: ความเชือเรื องผีของไทยโซ่ง” (เรณู
เหมือนจันทร์ เชย, 2542) และเรื อง “โลกทัศน์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย: นิทานไทยโซ่ง” (เรณู
เหมือนจันทร์ เชย, 2545-2546) ทีศึกษาในพืนทีเดียวกันได้ ยืนยัน ว่า กลุ่มคนรุ่ นใหม่ของชุมชนนี
เปลียนแปลง ยอมรับโลกทัศน์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์หลักทีแพร่กระจายมากับกระแสโลกาภิวตั น์มาก
ขึน มีแต่คนรุ่นเก่าเท่านันทียังคงผูกพันอยู่กบั โลกทัศน์เดิม นอกจากนี ยังมีผลการศึกษาเรื องอืนๆ ที
มีความสอดคล้ องกับเรื องดังกล่าว เช่น ผีเฮือน: สิงศักดิสิทธิของชาวไทยโซ่ง (เรณู เหมือนจันทร์ เชย,
2544) “พิธีเสนเรื อน: การชําระหนีทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวไทยโซ่ง” (เรณู เหมือนจันทร์ เชย,
2549) ซึงได้ สะท้ อนให้ เห็นสถานภาพทุนวัฒนธรรมไทยทรงดําที ดํารงอยู่ในชุมชนในพืนทีศึกษาว่า
แม้ ว่าสิงเหล่านียังคงมีอิทธิพล บทบาท คุณค่า ความสําคัญต่อสังคมในชุมชนปั จจุบนั แต่แนวโน้ ม
กําลังเปลียนแปลงไปสูภ่ าวะวิกฤตอย่างชัดเจน ตัวชีวัดทีสําคัญประการหนึงคือ ขาดโครงสร้ าง ระบบ
และกลไกในการถ่ายทอด สืบทอดสิงเหล่านี และคนรุ่นใหม่ไม่ให้ ความสนใจ
ดังนัน หากขาดการส่งเสริ มให้ เกิดการศึกษาวิจยั สร้ างองค์ค วามรู้และความรู้เพือการ
พัฒนาเพิมศักยภาพทุนวัฒนธรรมดังกล่าวให้ สามารถใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและหรื อความต้ องการ
ด้ านต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแล้ ว ทุนวัฒนธรรมไทยทรงดําจะค่อยๆ อ่อนด้ อย สูญ
หาย หรื อผสมผสานไปกับวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์หลักทีแพร่กระจายมากับกระแสโลกาภิวตั น์จน
จางหายไปในทีสุด ซึงหากเป็ นเช่นนันจะเป็ นการทําลายความสุข และหลักฐานความเป็ นมาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําทียากจะฟื นคืน
จังหวัดนครปฐม เป็ นพื นที หนึงของประเทศไทยที มี ชาวไทยทรงดําตังถิ นฐานอยู่เป็ น
จํานวนมาก (สมทรง บุรุษพัฒน์ , 2555) และกระจายตัวอยู่ในพืนที 5 อําเภอ 33 หมู่บ้านคือ อําเภอ
เมือง ทีตําบลดอนยายหอม บ้ านดอนขนาด และบ้ านสะแกราย ทีตําบลสระกระเทียม บ้ านดอนทราย
อําเภอกํ าแพงแสน ทีตําบลทุ่งกระพังโหม บ้ านยาง ทีตําบลทุ่งขวาง บ้ านหนองขาม ทีตําบลกระตีบ
บ้ านชาวไร่ ทีตําบลห้ วยม่วง บ้ านห่าง ทีตําบลสระสีมุม บ้ านไผ่คอย บ้ านไผ่สงคราม และบ้ านไผ่โทน ที
ตําบลดอนข่อย บ้ านดอนทอง บ้ านดอนมะกอก และบ้ านบ่อนําจืด ทีตําบลสระพัฒนา บ้ านสระ บ้ าน
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หัวจุกบัว บ้ านหนองหมู บ้ านหนองเทียม บ้ านไร่ใหม่ และบ้ านพงนก ทีตําบลรางพิกลุ บ้ านกําแพงแสน
อําเภอดอนตูม ทีตําบลดอนพุทรา บ้ านหัวถนน ทีตําบลลําลูกบัว บ้ านแหลมกะเจา 2 อําเภอสามพราน
ทีตําบลตลาดจินดา บ้ านลําเอียก บ้ านตากแดด และบ้ านหนองอีแบน อําเภอบางเลน ทีตําบลบางไทร
ป่ า บ้ านคลองพิศมัย ทีตําบลดอนตูม บ้ านดอนขมิน บ้ านหัวทรายไทย และบ้ านหัวทรายลาว ทีตําบล
บางปลา บ้ านเกาะแรต ทีตําบลไผ่หชู ้ าง บ้ านหนองปรง บ้ านปลายคลองบางเลน และบ้ านไผ่หชู ้ าง
จากการลงพืนที ศึกษาชุมชนไทยทรงดําในพืนที อําเภอบางเลน และอําเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม ดังกล่าวข้ างต้ น และจากผลการศึกษาวิจยั ทีได้ ศกึ ษามาแล้ ว ผู้วิจยั พบว่า ชุมชนยัง
คงมีทนุ วัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย คือ คุณค่าและหรื อมูลค่าของภูมิปัญญา (ความคิด ความรู้
ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ ความฉลาดไหวพริ บ) ทุนวัฒนธรรมส่วนทีปรากฏในรูปของ
วัตถุ คือ คุณค่าและหรื อมูลค่าของรู ป เสียง กลิน รส และสัมผัส และทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการ
สถาปนา คือ คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยัง
ปรากฎให้ พบเห็นได้ ทัวไปในชุมชน เพี ยงแต่ว่า การศึกษาวิ จัยกลุ่มชาติ พันธุ์ ไ ทยทรงดําในพื นที
ดังกล่าว ทีผ่านมาส่วนใหญ่เน้ นศึกษาลักษณะสังคมและวัฒนธรรมทัวไป ยังไม่มีการศึกษาวิจยั ทุน
วัฒนธรรมของชุมชน ทําให้ ไม่มีองค์ความรู้และความรู้ ด้านนีมาใช้ เพือการพัฒนาหรื อนําทุนวัฒน
ธรรมมาพัฒนาเพือเพิมประสิทธิภาพแต่อย่างใด ทําให้ การพัฒนาวัฒนธรรมและการนําวัฒนธรรม
มาใช้ พฒ
ั นาชุมชนเกิดขึนอย่างไม่ยงยื
ั น เพราะไม่สามารถอธิบายคุณค่าและหรื อมูลค่าการพัฒนาที
เกิดขึนแก่ชมุ ชนได้ อย่างเป็ นระบบชัดเจน จึงไม่สามารถพัฒนาคุณค่าไปสู่มลู ค่าได้ อย่างมีพลัง เช่น
กรณี ศูนย์วัฒนธรรมไทยโซ่ง ชมรมไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตทีเคยเข้ มแข็ง แต่ภายหลังผู้นําเปลียน
แปลงไป ภาวะความอ่อนแอเริ มปรากฏทันที ทังนีเพราะผู้ทีเกียวข้ องขาดความรู้ ความเข้ าใจในทุน
วัฒนธรรมจึงไม่สามารถสืบสานงานต่อไปได้ และหากยังคงเป็ นไปอย่างนี โอกาสทีจะเกิดวิกฤตทุน
วัฒนธรรมขึนในชุมชนไทยทรงดําในพืนทีดังกล่าวเป็ น ไปได้ สงู มาก
ด้ วยเหตุนี ผู้ศกึ ษาจึงมีความประสงค์ทีจะศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์
ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทุนวัฒนธรรม
ใดบ้ างที ยังคงมีคณ
ุ ค่าและหรื อมูลค่าเป็ นพลังต่อการดําเนินชีวิตด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ น
ธรรมของชุมชน และจะนํามาใช้ เป็ นพัฒนาชุมชนได้ อย่างไร ผู้วิจยั จึงได้ ศกึ ษาวิจยั “ทุนวัฒนธรรม
เพือการพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม” ขึน
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วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
2. เพือวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
3. เพือศึกษาแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
ในจังหวัดนครปฐม
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตการศึกษาเชิงพืนที ศึกษาทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในเขตพืนที
จังหวัดนครปฐม โดยกําหนดพืนทีเป้าหมาย เก็บข้ อมูลเชิงลึกเพือสร้ างองค์ความรู้ตามวัตถุ ประสงค์
ในพืนทีของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. ขอบเขตการศึกษาเชิงเนือหา มุง่ ศึกษาเนือหาทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในพืนทีศึกษาประเด็นต่างๆ คือ
2.1 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ดังนี
2.1.1 ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับทีอยูอ่ าศัย
2.1.2 ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับการทํามาหากิน
2.1.3 ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่ง
2.1.4 ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ
2.1.5 ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม
2.2 ศึกษาวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
2.3 ศึกษาแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือพัฒนาชุมชน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ทุนวัฒนธรรม ในการศึกษาวิจยั ครังนี หมายถึง คุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรม
ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็ น 3
ส่วน คือ 1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าของภูมิปัญญา เช่น ความ
คิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด 2. ทุนวัฒนธรรมที
อยู่รูปของวัตถุ ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรมทีปรากฏเป็ นรูป เสียง กลิน รส และสัมผัส
ลักษณะต่างๆ และ 3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผน
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น แบบแผนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย การ
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แลกเปลียนผลผลิต แบบแผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครื อญาติ ขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี พิธีกรรม เป็ นต้ น ของไทยทรงดําในพืนทีศึกษาครังนี
การพัฒนา ในการศึกษาวิจยั ครังนี หมายถึง การเปลียนแปลงทีมีการวางแผนและ
กําหนดเป้าหมายเพือให้ เกิดสิงทีดีมีความเจริญก้ าวหน้ าไว้ อย่างชัดเจน นันคือ ชุมชนไทยทรงดําบ้ าน
เกาะแรตได้ วางแผนเปลียนแปลงการดําเนินชีวิตให้ เข้ าถึงความจําเป็ นและหรื อความต้ องการได้
ตามเป้าหมายทีกําหนดไว้
ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนา ในการศึกษาวิจยั ครังนี หมายถึง การนําทุนวัฒนธรรม
ไปใช้ เป็ นเครื องมือพัฒนาเพือเข้ าถึงความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ความรัก ความสามัคคี ความเข้ มแข็งของชุมชน และสังคม ความมีเกียรติยศ ชือเสียง
ศักดิศรี อัตลักษณ์ และการบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้ ตามความจําเป็ นและหรื อความต้ องการของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา
กลุ่มชาติพันธุ์ ในการศึกษาวิจยั ครังนี หมายถึง ชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม ซึงมีลกั ษณะวัฒนธรรมเป็ นของตนเอง จนสามารถกําหนดนิยาม ความหมาย
อัตลักษณ์ และความเป็ นมาของกลุ่มว่าแตกต่างจากคนกลุ่มอืนในพืนทีเดียวกันได้ อย่างชัดเจน
และยังคงใช้ ทนุ วัฒนธรรมของตนเองเป็ นรากฐานพัฒนาวิถีชีวิต ให้ เกิดความสัมพันธ์ทีดี มีความ
มันคง สามารถสืบสาน เชือมโยง ร้ อยรัด ส่งเสริ มความเป็ นกลุ่ม ให้ เจริ ญเติบโต เข้ มแข็ง ต่อเนือง
จากอดีตหลายชัวอายุคนจนกระทังถึงปั จจุบนั
ไทยทรงดํา ในการศึกษาวิจยั ครังนี หมายถึง กลุ่มชาติพนั ธุ์หนึงในจังหวัดนครปฐมที
พูดภาษาตระกูลไท อพยพเข้ าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงธนบุรี มีอตั ลักษณ์ทีสือให้ เห็นความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมจากกลุ่มอืนชัดเจน เช่น ภาษาทีใช้ สือสารในชุมชน ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี
พิธีกรรม แบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ เป็ นต้ น ซึงชาวไทยกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ
เรี ยกว่า ไทยดํา ไทยทรงดํา ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ตามนิยามของท้ องถินในการศึกษาเก็บ ข้ อมูลเชิงลึกพืน
ทีครังนี ได้ กําหนดพืนทีศึกษาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต อําเภอบางเลน และเก็บข้ อมูลทัวไปใน
พืนทีอืนในจังหวัดนครปฐม เช่น บ้ านไผ่หชู ้ าง บ้ านหัวถนน บ้ านดอนทอง บ้ านแหลมกะเจา 2 เป็ นต้ น
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ประโยชน์ ทคาดว่
ี
าจะได้ รับ
1. ได้ องค์ความรู้เกียวกับทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
2. ได้ องค์ความรู้เกียวกับการวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม
3. ได้ แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชนใน
จังหวัดนครปฐม
4. ได้ ส่งเสริ มชุมชนให้ เห็นคุณค่า ความสําคัญของทุนวัฒนธรรมของตนเองแล้ วร่ วมมือ
กันผลักดันให้ เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื นฟู และเผยแพร่ทนุ วัฒนธรรมชุมชนสืบไป

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
วรรณกรรมทีเกียวข้ องในการศึกษาวิจยั เรื อง “ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม” ครังนี ผู้ศกึ ษาได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ เพือ
ใช้ เป็ นเครื องมือในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบายทําความเข้ าใจ และเชือมโยงบริ บทต่างๆ ที
เกียวข้ องกับเรื องราวของทุนวัฒนธรรมดังกล่าว ดังนี
1. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม
2. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมพืนบ้ าน
3. แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม
4. แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
5. แนวคิดเกียวกับการพัฒนา
6. แนวคิดเกียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
7. ทฤษฎีหน้ าทีนิยม
8. ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม
9. งานวิจยั ทีเกียวกับการวิจยั ทางภาษาและวัฒนธรรม
10. งานวิจยั ทีเกียวกับไทยทรงดํา
11. งานวิจยั ทีเกียวกับทุนวัฒนธรรม
1. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม
Edward Adamson Hoebel ศาสตราจารย์ทางมานุษยวิทยา แห่งมหาวิทยาลัยมินิ
โซต้ า (University of Minnesota) สหรัฐอเมริ กา ได้ ให้ แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมไว้ ว่า “เป็ นผลงาน
ทีมนุษย์สร้ างขึน แล้ วสังสม พัฒนาเพือใช้ เป็ นเครื องเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการในวิถีชีวิต
ของบุคคลและสังคม จนกลายเป็ นมรดกตกทอดถึงปั จจุบนั และสืบสานสู่อนาคต” (E. Adamson
Hoebel, 1966) วัฒ นธรรมจึง เป็ นสิงทีมี คุณค่าเพราะเป็ นเครื องมือ สํา คัญ ที มนุษย์ใช้ เ ป็ นพลัง
ขับเคลือนมนุษย์สู่เป้ าหมายทีจําเป็ นและต้ องการได้ สอดคล้ องกับแนวคิดผู้เชียวชาญ นักวิชาการ
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และองค์กรต่างๆ ทีได้ ศึกษาวิจัย แล้ วสรุ ปไว้ ดัง จะได้ นําบางส่วนที คาดว่าเป็ นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวิจยั ครังนี มาเสนอไว้ โดยสังเขป ดังนี
1.1 นิยาม/ ความหมาย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (มปพ.) ได้ ปรารภถึงความหมายของวัฒนธรรม
ไว้ วา่ มนุษย์สร้ างวัฒนธรรมขึนมาเพื อประโยชน์ในการดํารงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพันธุ์ ในเมือการ
ดํารง ชีวิตของมนุษย์เป็ นเรื องทีกว้ างใหญ่และมีแง่มมุ ให้ พิจารณาอย่างซับซ้ อน เรื องของวัฒนธรรม
จึงมองได้ หลายมุมไปด้ วย ดังจะเห็นว่าทุกวันนี มีผ้ ูให้ ความหมายวัฒนธรรมต่างกันไป เช่น วัฒน
ธรรมคือ ผลรวมของทุกสิงซึงเป็ นความเจริ ญงอกงามทีสังคมนันๆ ทําไว้ หรื อได้ สงสมมาจนถึ
ั
งบัดนี
วัฒนธรรมคือ ผลงานสร้ างสรรค์ทางศิลปะและพุทธิ ปัญญาทุกแขนง โดยสํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติได้ แสดงความหมายวัฒนธรรมไว้ 2 ความหมาย คือ
1. วัฒนธรรม หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิตของสังคม แบบแผนการประพฤติ การ
ปฏิ บตั ิ และการแสดงออก ซึงความรู้ ส ึก นึกคิดในสถานการณ์ ต า่ งๆ ทีสมาชิ กในสังคมเดียวกัน
สามารถเข้ าใจและซาบซึงร่วมกัน
2. วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตมนุษย์ทีเกิดจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กบั สังคมและมนุษย์กับธรรมชาติ วัฒนธรรมมีทงสาระและรู
ั
ปแบบทีเป็ นระบบคิด
วิธีการ โครงสร้ างทางสังคม สถาบัน ตลอดจนแบบแผนและทุกสิงทุกอย่างทีมนุษย์สร้ างขึน
โดยนิยามประการหลังนี ครอบคลุมบริ บทต่างๆ ทีสัมพันธ์กบั ชีวิตมนุษย์ ทังระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ซึงสอดคล้ องกับแนวคิดของ Edward
Adamson Hoebel ดังกล่าวข้ างต้ น และสอดคล้ องกับแนวคิดทีว่า “วัฒนธรรมหมายถึง ผลรวมของ
การสังสมสิงสร้ างสรรค์และภูมิธรรม ภูมิปัญญาทีถ่ายทอดสืบต่อกันมาของสังคมนันๆ” โดยขยาย
ความกว้ างออกไปว่า “เป็ นการสังสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ภูมิธรรม ภูมิปัญญาทังหมด
ทีได้ ชว่ ยให้ มนุษย์ในสังคมนันๆ อยูร่ อด และเจริ ญสืบต่อมาได้ และเป็ นอยู่อย่างทีเป็ นในบัดนี นันคือ
ผลรวมของทุกสิง ซึงเป็ นความเจริ ญงอกงาม ทีสังคมนันๆ ได้ ทําไว้ หรื อได้ สงสมมาจนถึ
ั
งบัดนี และ
เป็ นทังสิงทีเจริ ญงอกงามสืบมา และเป็ นเนือตัวของความเจริ ญงอกงามทีมีอยู่ ซึงจะเป็ นพืนฐานของ
ความเจริ ญต่อไป ตลอดจนเป็ นเครื องวัดระดับความเจริ ญงอกงามของสังคมนันๆ” ซึงพระเทพเวที
(ป.อ. ปยุตโต, 2532) ได้ กล่าวไว้
ผลการศึกษาค้ นคว้ าทางวัฒนธรรมตามแนวคิดดังกล่าวนี ช่วยกระตุ้นให้ สงั คม
ไทยตืนตัวเห็นคุณค่าความสําคัญและรู้จกั ตัวตนวัฒนธรรมชัดเจนมากขึน และได้ เข้ าไปมีส่วนร่วม
ในการจัด กิ จ กรรมเกี ยวกับ ทศวรรษโลกเพื อการพัฒ นาวัฒ นธรรมและการใช้ วัฒ นธรรมเป็ น
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เครื องมือในการพัฒนาระหว่างปี พ.ศ.2532 – 2542 ทีองค์การสหประชาชาติได้ ประกาศไว้ ถือเป็ น
จุดเริ มต้ นผลักให้ สงั คมไทยสนใจศึกษาค้ นคว้ าวัฒนธรรมตามแนวคิดและนิยามดังกล่าวมากมาก
ขึน มีนักวิชาการหลายท่านสนใจศึกษาวัฒนธรรมและให้ นิยามหรื อความหมายของวัฒนธรรม
เพิมเติม เป็ นมุมมองนิยามวัฒนธรรมทีกว้ างขวางมากขึน เป็ นต้ นว่า
อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 25) ได้ นิยามไว้ ว่า วัฒนธรรม หมายถึง สิงทีมนุษย์ สร้ าง
ขึน กําหนดขึน มิใช่สิงทีมนุษย์ทําตามสัญชาตญาณ อาจเป็ นการประดิษฐ์ วตั ถุ สิงของขึนใช้ หรื อ
อาจเป็ นการกําหนดพฤติกรรมและหรื อความคิด ตลอดจนวิธีการหรื อระบบการทํางาน ฉะนัน วัฒน
ธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษย์ทีมนุษย์สร้ างขึน มิใช่ระบบทีเกิดขึนโดยธรรมชาติตามสัญชาตญาณ
นิยามนีทีช่วยให้ การศึกษาเรื องราวของวัฒนธรรมเชือมโยงวิถีชีวิตรอบด้ านมาก
ขึน ไม่เฉพาะอยู่เพียงแต่ประเพณี พิธีกรรม โดยประเวศ วะสี (2547: 18-19) ได้ เ น้ นยําให้ เห็น
ชัดเจนว่า “วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชนทีสอดคล้ องกับสิงแวดล้ อมหนึงๆ
กลุม่ ชนอาศัยอยูใ่ นสิงแวดล้ อมทีแตกต่างกัน เช่น อยู่ในแอฟริ กา อยู่ในขัวโลก อยู่ในเขตหนาว อยู่ใน
เขตร้ อน อยู่ในทะเลทราย อยู่ในทีลุ่ม อยู่ในทีดอน อยู่ริมทะเล ฯลฯ ไม่ว่าสิงแวดล้ อมจะเป็ นอย่างไร
มนุษย์ทีอยู่ในสิงแวดล้ อมนันๆ ก็จะต้ องเรี ยนรู้ ให้ อยู่รอดได้ ในสิงแวดล้ อมนันๆ” ซึงการขยายขอบ
เขตนิยามดังกล่าวนี ได้ ชว่ ยให้ นิยามวัฒนธรรมทีจํานงค์ ทองประเสริ ฐ (2527: 2) กล่าวไว้ ว่า“วัฒนะ
คือ ความเจริ ญ หรื อธรรมเป็ นเหตุให้ เจริ ญ มิใช่ลักษณะทีอยู่กับที จะต้ องมีการเปลียนแปลงตาม
ลําดับ แต่การเปลียนแปลงนันจะต้ องเป็ นไปในทางทีดีขึน หรื อเจริ ญขึนตามลําดับ สิงใดอยู่กบั ที สิง
นันไม่ใช่วฒ
ั นะคือ เจริ ญ วัฒนธรรมจึงจําเป็ นต้ องมีการปรับปรุง แก้ ไขให้ เหมาะสมแก่ กาลอยู่เสมอ”
และมองเห็นอีกส่วนหนึงทีเป็ นวิถีชีวิตเป็ นมรดกตกทอดมาจากบรรพชน ทีอาจจะเจริ ญหรื อไม่เจริ ญก็
ได้ ดังทีอุทยั หิรัญโต (2529, อ้ างในฉวีวรรณ สุวรรณาภา, 2551: 4) กล่าวว่า “วัฒนธรรมเป็ นมรดก
ทางสังคมทีได้ ตกทอดมาเป็ นสมบัติของมนุษย์ ในสมัยปั จจุบนั และนํามาใช้ ในการครองชีวิต เป็ น
แบบแผนแห่งการครองชีวิต (Design of Living) อันเป็ นแบบฉบับ ที ทําการกําหนดพฤติกรรมของ
มนุษย์ลงไปว่า จะต้ องทําอะไร ทําอย่างไร คิดอย่างไร รู้ สึกอย่างไร อะไรดี อะไรชัว เป็ นต้ น” มากกว่าที
มองในกรอบความเจริญแต่ฝ่ายเดียว
ดังนัน นิยามวัฒนธรรมตามทีอุทยั หิรัญโต กล่าวถึงข้ างต้ น จึงมิได้ หมายความถึง
การ เป็ นผู้ประพฤติปฏิบตั ิงานได้ เหมาะสม หรื อความเป็ นผู้มีจิตใจสูงหรื อเป็ นความเจริ ญเท่านัน
หาก แต่ “ยังรวมถึงทุกสิงทุกอย่างทีมนุษย์สร้ างและรับปฏิบตั ิสืบต่อมา” โดยนิยามนีวัฒนธรรมจะ
รวมถึงทุกสิงทุกอย่างทีดีและไม่ดี ทีมนุษย์แสดงออกมาสอดคล้ องกับแนวคิดที Edward Adamson
Hoebel กล่าวไว้ ข้างต้ นว่า “วัฒนธรรมคือผลงานทีมนุษย์สร้ างขึน” ซึงดูเหมือนสังคมไทยมีแนว
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โน้ มใช้ นิยามดังกล่าวมาทํางานด้ านวัฒนธรรมมากขึน ดังเช่น ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2551: 4) ได้
กล่าวไว้ วา่ “วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิงทุกอย่างทีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ใน
สังคมของกลุม่ ใดกลุม่ หนึงหรื อสังคมใดสังคมหนึง ซึงมนุษย์ได้ คิด สร้ างระเบียบ กฏเกณฑ์วิธีในการ
ปฏิบตั ิ รวมทังการจัดระเบียบ ตลอดจนระบบความคิด ความเชือ ค่านิยม ความรู้ และเทคโน โลยี
ต่างๆ และมีการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนโดยได้
ึ
วิวฒ
ั นาการสืบทอดกันมาอย่างมีแบบแผน”
อนึง การขยายขอบเขตนิยามความหมายของวัฒนธรรมให้ กว้ างออก มีส่วนให้ การ
ั น์ (2551:
ทํางานวัฒนธรรมสามารถเชือมโยงกับกิจกรรมด้ านอืนๆ ได้ ลงตัวมากขึน ดังทีอคิน รพีพฒ
72) ได้ นําความหมายวัฒนธรรมทีเอ็ดเวิร์ด บี ไทเลอร์ (Edward Burnett Tylor, 1871: 1) กล่าวไว้ ว่า
“วัฒนธรรมหรื ออารยธรรม คือ องค์รวมทีซับซ้ อน ซึงรวมถึงความรู้ ความเชือ ศิลปะ ศิลปกรรม กฎ
หมาย ประเพณี ความสามารถ และลักษณะนิสยั อืนๆ ทีคนได้ รับมาในฐานะทีเป็ นสมาชิกคนหนึงของ
สังคม” ซึงกลายเป็ นคําจํากัดความทีครอบคลุมหลายสิงหลายอย่างทังวัตถุและนามธรรมที มนุษย์
นํามาใช้ ในการดําเนินชีวิต ดังทีเอียม ทองดี (2548: 18) ได้ กล่าวไว้ ว่า “วัฒนธรรมคือ เครื องมือ
สําคัญทีมนุษย์ใช้ เข้ าถึงธรรมชาติหรื อจัดการธรรมชาติ และเป็ นสิงทีมนุษย์สร้ างขึน กระทําขึน เพือ
ใช้ ในวิถีการดํารงชีพ ซึงประกอบด้ วย ภูมิปัญญา เงือนไข แรงจูงใจทีเป็ นปั จจัยในการตัดสินใจ แบบ
แผนพฤติกรรม องค์กร องค์การ ประเพณี พิธีกรรมทีมนุษย์ได้ ร้อยรัดใช้ จดั การกับมนุษย์และธรรม
ชาติตา่ งๆ โดยมีความแตกต่าง หลากหลายไปตามกลุม่ เวลา และสถานทีต่างๆ”
โดยนัยแห่งนิยามและความหมายของวัฒนธรรมดังกล่าวนี ทําให้ เห็นตัวตนและ
พัฒนา การของวัฒนธรรมทีเกิดขึนในสังคมไทย ทีสามารถสรุปเป็ นนิยามความหมายเพือเป็ นแนวทาง
ในการศึกษาวิจยั ครังนีได้ ว่า “วัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของมนุษย์หรื อสิงต่างๆ ทังรูปธรรมและ
นามธรรมทีมนุษย์สร้ างขึนแล้ วสังสม พัฒนา เปลียนแปลงมาเพือใช้ เป็ นเครื องเข้ าถึงความจําเป็ น
และความต้ องการต่างๆ ในการดํารงชีพทุกด้ านของชุมชนหรื อสังคม โดยประกอบด้ วยภูมิปัญญา
เงื อนไข แรงจูง ใจที เป็ นปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจ แบบแผนพฤติก รรม องค์ ก ร องค์ การ ประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ”
1.2 ลักษณะวัฒนธรรม
จากนิยามความหมายดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ เห็นได้ ว่า “วัฒนธรรม” มีลกั ษณะสําคัญ
หลายประการ ดังที อคิน รพีพฒ
ั น์ (2551: 73) ได้ จําแนกลักษณะวัฒนธรรมตามการตีความของคลิฟ
ฟอร์ ด เกียร์ ซ (Clifford Geertz) ได้ จําแนกลักษณะวัฒนธรรมออกมาเป็ น 5 กลุ่มตามทีศาสตราจารย์
ชาร์ ลส์ เอฟ คายส์ กล่าวไว้ วา่
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วัฒนธรรม ตามทัศนะของนักพฤติกรรมศาสตร์ (behaviorist) และกลุ่มวัตถุนิยม
หมายถึง รู ปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทีได้ สังเกตเห็น (pattern of observed events)
ซึงทัศนะนีศาสตราจารย์ชาร์ ลส์ เอฟ คายส์ วิพากษ์ เชิงประชดว่า กรณีนีวัฒนธรรมมีอยู่เพือให้ คน
ข้ างนอกมอง ไม่ได้ มีไว้ เพือผู้ถกู ศึกษาวิจยั (เจ้ าของวัฒนธรรม) ได้ ใช้
2. วัฒนธรรม ตามทัศนะนักมานุษยวิทยาสํานัก “วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ” (culture
and personality) และนักจิตวิทยาจํานวนหนึงนิยมใช้ หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลและสังคมที
ปรากกฏหรื อแสดงออกมา
3. วัฒนธรรม ตามทัศนะของนักมานุษยวิทยากลุ่มทีเรี ยกตัวเองว่า “นักมานุษย
วิทยาสํานักการรับรู้ ” (cognitive anthropologists) หมายถึง พฤติกรรมการการรับรู้ ของบุคคลและ
สังคม
4. วัฒนธรรม ตามทัศนะของนักโครงสร้ างหน้ าที เช่น เลวี สโตรส (Levi Strauss) นัก
มา นุษยวิทยาผู้ยิงใหญ่ของฝรังเศสใช้ หมายถึง โครงสร้ างพืนฐานของจิตใจมนุษย์
5. วัฒนธรรม คือ ความหมาย (อันเป็ นทีรู้ กันทัวไปหรื อเป็ นสาธารณะ) ทีศาสตรา
จารย์ชาร์ ลส์ เอฟ คายส์ กล่าวไว้ เป็ นภาษาอังกฤษว่า “culture as (public) meaning” ซึงเกียร์ ซและ
เทอร์ เนอร์ และนักมานุษยวิทยาอืนๆ หลายคนใช้ ความหมายนี
ลักษณะวัฒนธรรมดังกล่าวนี อคิน รพี พัฒน์ (2551: 73) ได้ ขยายความคิดของ
“เกียร์ ซ” ทีถือเอานิยาม “วัฒนธรรม คือ ความหมาย”เป็ นหลักในการศึกษาว่า เกียร์ ซมีความเห็นว่า
มนุษย์เป็ นสัตว์ (คล้ ายแมงมุม) ชอบห้ อยตัวอยู่ในสายใยของความหมายทีถักทอขึน เกียร์ ซถือว่า
วัฒนธรรมคือสายใยเหล่านัน ดังนัน การวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงไม่ใช่การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ต่างๆ
โดยการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ กายภาพ หากแต่เป็ นการเสาะหาความหมายและการตีความ ซึง
เป็ นความหมายของสัญลักษณ์ (symbol) ทีมนุษย์สร้ างขึน
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกียวกับลักษณะของวัฒนธรรมตามทีเกียร์ ซกล่าวข้ างต้ นนี
ยังไม่นํามาใช้ ในสังคมไทยมากนัก โดยทัวไปนิยมใช้ นิยามตามที Edward Adamson Hoebel กล่าว
ไว้ มากกว่า เช่น ณรงค์ เส็งประชา (2539: 5-7) ได้ กล่าวถึงลักษณะเด่นของวัฒนธรรมในภาพรวมว่า
วัฒนธรรม เป็ นสิงทีมนุษย์สร้ างขึนเพือใช้ เป็ นองค์ประกอบช่วยในการดําเนินชีวิต เป็ นผลรวมของ
หลายสิงหลายอย่าง เป็ นพฤติกรรมทีเกิดจากการเรี ยนรู้ เป็ นมรดกแห่งสังคม เป็ น Super organic
ของมนุษย์ เป็ นวิถีชีวิต เป็ นผลจากการได้ ช่วยกันสร้ างสรรค์ของมนุษย์ ทีได้ มีการปรับปรุง เปลียน
แปลง และเป็ นของส่วนรวม รวมถึงประเวศ วะสี (2546: 18-19) ทีได้ กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรม
ว่า วัฒนธรรมมีความหลากหลาย ความหลากหลายทําให้ งาม ทําให้ อยู่รอด ความหลากหลายทาง
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วัฒนธรรม เป็ นความงามและช่วยให้ อยูรอด ซึงยังคงหมายรวมถึงพฤติกรรมหรื อผลของการแสดง
พฤติกรรมมากกว่าการกล่าวถึงเชิงสัญลักษณ์
ส่วนความหมายทีเกี ยร์ ซได้ นิยามไว้ นัน ปรากฏบ้ างในข้ อเขี ยนของธี รยุทธ บุญมี
(2546: 35) ทีกล่าวถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมว่า เกิดขึนพร้ อมกับการทีมนุษย์ร้ ูจกั วัฒนธรรม
ความสามารถทางวัฒนธรรมของมนุษย์ได้ สร้ างศิลปะ สัญลักษณ์ พิธีกรรม เครื องใช้ ไม้ สอย เทคโน
โลยีทีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตหลากหลายกันไป และนํามาซึงการแลกเปลียนทางสินค้ าวัฒนธรรม
ระหว่างมนุษย์กลุ่มต่างๆ อีกด้ วย และด้ วยเหตุทีวัฒนธรรมมีความหลากหลายเป็ นลักษณะเด่น ทําให้
มุมมองเรื องความหมายและลักษณะความสําคัญของวัฒนธรรมมีความหลากหลายไปด้ วย
ลักษณะวัฒนธรรมตามกรอบความคิดดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นเครื องมือสําคัญในการ
กําหนดแนวทางศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมครังนี เพือให้ ครอบคลุมลักษณะต่างๆ ทังเชิงพฤติกรรม
และเชิงสัญลักษณ์ ท่ามกลางความหลากหลาย ตามกรอบคิดทีอ้ างถึงข้ างต้ น ทังลักษณะ รู ปแบบ
ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ บุคลิกภาพ การรับรู้ โครงสร้ างพืนฐานของจิตใจมนุษย์และลักษณะที
เป็ นความหมาย ทีซึงปรากฏอยูใ่ นชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีทําการศึกษาวิจยั ครังนี
1.3 ความสําคัญของวัฒนธรรม
อคิน รพีพัฒน์ (2551: 73) ได้ กล่าวไว้ ว่า วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อมนุษย์หรื อ
ชุมชนหรื อสังคมในลักษณะต่างๆ มากมาย เช่น เป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต ช่วยให้ มนุษย์
ั นธรรมก็ไม่มีมนุษย์ ในทางกลับกัน
และสังคมพัฒนาขึนโดยลําดับอย่างไม่มีทีสินสุด หากไม่มีวฒ
หากไม่มีมนุษย์ก็ไม่มีวฒ
ั นธรรม ซึงฐานคิดให้ ความสําคัญในลักษณะดังกล่าวนี เอียม ทองดี (2548:
17) ได้ สร้ างบทสรุปจากการศึกษาวิจยั ไว้ วา่ “คุณค่าความสําคัญของวัฒนธรรมทีแท้ จริ งคือการเป็ น
เครื อง มือสําคัญทีมนุษย์ใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและหรื อความต้ องการในการดําเนินชีวิต” โดยมนุษย์
จะเข้ าถึงความจําเป็ นและหรื อความต้ องการได้ ต้ องใช้ วัฒนธรรมเป็ นเครื องมือ จะสร้ างสรรค์ จะ
เปลียนแปลง จะพัฒนา จะแก้ ปัญหา จะเข้ าถึงความสุขได้ ล้วนแล้ วแต่ต้องใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื อง
มือเข้ าถึงทุกด้ าน ดังทีณรงค์ เส็งประชา (2538: 60) ได้ สรุปไว้ วา่
1. วัฒนธรรมช่วยให้ มนุษย์สะดวกสบายขึน แก้ ปัญหาและสนองความต้ องการ
ของมนุษย์ มนุษย์พ้นจากอันตราย สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ เพราะสร้ างวัฒนธรรมขึนมาช่วย
2. วัฒนธรรมช่วยเหนียวรังสมาชิกในสังคมให้ มีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และ
สังคมทีมีวฒ
ั นธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สกึ ผูกพันเป็ นพวกเดียวกัน
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3. เป็ นเครื องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติทีมีวฒ
ั นธรรมสูงย่อมได้ รับการยกย่อง
และเป็ นหลักประกันความมันคงของชาติ
4. เป็ นเครื องกําหนดพฤติกรรมของคนในสังคม ช่วยให้ ผ้ คู นอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุข วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานช่วยจัดระเบียบความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม
5. ช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริ ญรุ่ งเรื องถาวร โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าชาตินนั
มีวฒ
ั น ธรรมทีดี มีคติในการดําเนินชีวิตทีเหมาะสม ยึดมันในหลักแห่งเหตุผลในการดําเนินชีวิต ขยัน
ประหยัด อดทน มีระเบียบวินยั ทีดี ฯลฯ สังคมก็จะเจริญรุ่งเรื อง
ความสําคัญของวัฒนธรรมได้ พฒ
ั นาการเพิมขึนในปั จจุบนั ดังผลการศึกษาทีปิ แยร์
บูร์ดิเยอ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 79) กล่าวไว้ ว่า “วัฒนธรรมมีฐานะเป็ นทุนซึงบุคคล
ได้ รับจากการหล่อหลอมจากสังคมจนกลายเป็ นคุณสมบัติติดตัวทีเอือให้ บคุ คลสามารถนําไปเพิมพูน
มูลค่าของตนได้ ” ซึงเป็ นไปตามนิยามความหมายกลุ่มแรกทีอคิน รพีพฒ
ั น์เสนอไว้ ว่า “วัฒนธรรม
คือ รูปแบบของปรากฏการณ์และเหตุการณ์ทีได้ สงั เกตเห็น (pattern of observed events) และเป็ น
เครื องเชือมโยงองค์ประกอบของชีวิตทังหมดเข้ ามาอย่างบูรณาการ” และ“สามารถทําให้ ชมุ ชนสามารถ
อยู่ร่วมกันได้ อย่างยังยืน” ดังทีประเวศ วะสี (2546: 20) ได้ กล่าวไว้ ว่า “ชุมชนทีอยู่ร่วมกันด้ วยวัฒน
ธรรม ทังเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สิงแวดล้ อม สุขภาพ เมือเชือมโยงเป็ นบูรณาการก็เกิดความสมดุล
เมือสมดุลก็จะเกิดเป็ นปกติ จึงมีความยังยืนมานับพันปี ” โดยก่อนหน้ านี พระธรรมปิ ฎก (2538: 25)
ได้ กล่าวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว้ ว่า “วัฒนธรรมสร้ างความต่อเนืองเป็ นกระแสให้ สืบสาน
ต่อกันมาและเป็ นรูปแบบสือสารของสังคม” โดยสังคมได้ ใช้ “วัฒนธรรมเป็ นเครื องวัดความเจริ ญก้ าว
หน้ าของเผ่าพันธุ์ ผ่านองค์ประกอบต่างๆ ทังเชิงคุณภาพและมาตรฐานการดํารงชีพ (Life) การศึกษา
และวรรณกรรม (Word) ระเบียบวินยั ทางสังคม (Deed) สุนทรี ยภาพ (Aethetic) และด้ านมนุษยชน
สิทธิเสรี ภาพกับประชาธิปไตย (Human Rigth)” ตามทีนิคม มูสิกะคามะ (2545: 5) ได้ กล่าวไว้
โดยแนวคิดดังกล่าวนี สามารถสรุ ปเป็ นแนวทางการศึกษาวิจยั ครังนีได้ ว่า วัฒน
ธรรมมีความสําคัญ ทังในฐานะเป็ นเครื องมือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการของมนุษย์ และ
เป็ นสิงทีให้ คณ
ุ ค่าและหรื อมูลค่าเป็ นพลังขับเคลือนสังคมสู่ความสุขอย่างยังยืน ดังนัน ความรู้ ความ
เข้ าใจในความสําคัญของทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ จึงเป็ นความรู้หรื อองค์ความรู้ทีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์เพือการวางนโยบายและแผนปฏิบตั ิงานเพื อการพัฒนาด้ านต่างๆ ของชุมชนและสังคม
ให้ เจริญก้ าวหน้ าอย่างมีความสุขได้ การศึกษาวิจยั เพือสร้ างองค์ความรู้เกียวกับทุนวัฒน ธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําครังนี จึงมีความสําคัญยิงต่อการพัฒนาประเทศชาติให้ เกิดความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า อยูร่ ่วมกันอย่างสันติสขุ ทังของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน
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1.4 ประเภทของวัฒนธรรม
นักปราชญ์ในอดีตได้ จําแนกวัฒนธรรม ออกเป็ น 4 ประเภท ดังปรากฏในพระราช
บัญญัตวิ ฒ
ั นธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2495 ฉบับปรับปรุง ดังนี
1. คติธรรม คือ ความรู้สกึ นึกคิด แบบแผนชีวิต สังคมและประเพณี
2. เนติธรรม เป็ นเรื องของกฏหมาย ระเบี ยบแบบแผน จารี ตประเพณี ศี ลธรรม
จริยธรรม
3. วัตถุธรรม คือ สิงประดับรู ปต่างๆ รวมทังบ้ านเรื อน ศิลปกรรม เครื องมือเครื องใช้
4. สหธรรม ได้ แก่ พิธีกรรม ประเพณี และวิธีการปฏิบตั ิต่างๆ ในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม
แต่เนืองจากวัฒนธรรมมีความหลากหลายทังเชิงความหมาย คุณค่า ความสําคัญ
และความแตกต่างทีกระจายไปตามกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ดังนัน การศึกษาวัฒนธรรมในยุคต่อมาจึงมี
การแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ นประเภทต่างๆ ได้ อย่างหลากหลายด้ วย ทังนี “ขึนอยู่กบั ว่าผู้แบ่งประเภท
ยอมรับแนวคิดการทํางานทางวัฒนธรรมตามกลุ่มนิยามใด” (อคิน รพีพฒ
ั น์, 2551) เป็ นต้ นว่า อมรา
พงศาพิชญ์ (2547: 25) ได้ แบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภท คือ ประเภททีเป็ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื อ กับประเภททีเป็ นสิงประดิษฐ์ และสถาปั ตยกรรม ที สังสมกันมาจากอดีตจน
กระทังปั จจุบนั ขณะทีสุพตั รา สุภาพ (2542: 35) แบ่งไว้ 2 ประเภทเช่นเดียวกับอมรา พงศาพิชญ์ แต่
แตกต่างกันในสาระคือ แบ่งเป็ นวัฒนธรรมทีเป็ นวัตถุ (Material Culture) ซึงได้ แก่ สิงประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีตา่ งๆ ทีมนุษย์คดิ ค้ นผลิตขึนมา เช่น สิงก่อสร้ าง อาคารบ้ านเรื อน อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื อง
อํานวยความสะดวกต่างๆ และวัฒนธรรมทีไม่เป็ นวัตถุ (Non-Material Culture) หมายถึง อุดมการณ์
ค่านิยม แนวความคิด ภาษา ความเชือทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ลัทธิ การเมือง กฎหมาย
วิธีการกระทํา และแบบแผนในการดําเนินชีวิต ซึงมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมทีมองเห็นไม่ได้
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้ านีณรงค์ เส็งประชา (2538: 7) ได้ แบ่งประเภทของวัฒนธรรม
ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. วัฒนธรรมความคิด (Idea) หมายถึ ง วัฒนธรรมที เกี ยวกับความรู้ สึก นึกคิด
ทัศนคติ ความเชือต่างๆ เช่น ความเชือในเรื องตายแล้ วเกิดใหม่ ความเชือในเรื องกฏแห่งกรรม การ
เชือถือโชคลาง ตลอดจนเรื องลึกลับ ปรัมปรา วรรณคดี สุภาษิต และอุดมการณ์ตา่ งๆ
2. วัฒนธรรมด้ านบรรทัดฐาน (Norm) เป็ นเรื องของการประพฤติ ปฏิบตั ิตามระเบียบ
แบบแผนทีสังคมกําหนดเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ตาม ซึง
แบ่งออกเป็ นประเภทย่อยๆ อีกหลายอย่าง เช่น วิถีชาวบ้ าน จารี ต กฏหมาย เป็ นต้ น
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3. วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material) ได้ แก่ วัตถุสิงของเครื องใช้ ทีมนุษย์สร้ างขึนเพือ
นํามาใช้ ในสังคม เช่น ทีอยูอ่ าศัย อาหาร เสือผ้ า ยารักษาโรค เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวไม่เป็ นทีนิยมมากนัก ด้ วยการแบ่งวัฒนธรรมออก
เป็ น 2-3 ประเภทดังกล่าวข้ างต้ น กว้ างเกินทีจะนําสู่การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเพือการปฏิบตั ิได้ ทัง
ยังมีความซําซ้ อนทังในรู ปแบบและเนือหา ทําให้ มีการแบ่งประเภทวัฒนธรรมขึนใหม่เพิมเติม ดังที
นิคม มูสิกะคามะ (2545: 5) ได้ จําแนกวัฒนธรรมออกเป็ นกลุ่มสาขาต่างๆ คือ สาขามรดกทางวัฒน
ธรรมเกียวข้ องครอบคลุมผลงานทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดี สาขาเอกลักษณ์ของวัฒน
ธรรมเกียวข้ องกับผล งานมนุษย์ทีเป็ นนามธรรมเชิงคุณค่าทุกด้ าน สาขาภูมิปัญญาและเทคโนโลยี
สาขาสิทธิมนุษยชนและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ความหลากหลายในการแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ นประเภทต่างๆ แสดงให้ เห็นถึง
การเจริญงอกงามของวัฒนธรรม ทังในประเด็นการศึกษาวิจยั เพือสร้ างองค์ความรู้และการนําองค์
ความรู้ไปใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวาง ดังทีเอียม ทองดี (2548: 19) ได้ กล่าวไว้ ว่า เพราะวัฒนธรรมคือ
ศูนย์รวมผลงานของมนุษย์ ยิงศึกษาวิจยั และใช้ ประโยชน์มากขึน ก็ยิงแตกแขนงเป็ นประเภทต่างๆ
มากขึน ทําให้ สามารถแบ่งประเภทวัฒนธรรมได้ อย่างหลากหลายตามลักษณะกลุ่มงานที กําหนด
เป้าหมายไว้ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวฒ
ั นธรรม ภาษาวัฒนธรรม ชีวิตวัฒนธรรม ฯลฯ และยัง
จัดเป็ นประเภทย่อยตามประเด็นและพื นที ศึกษาได้ ด้วย เช่น วัฒนธรรมท้ องถิ น วัฒนธรรม ข้ าว
วัฒนธรรมทางเพศ วัฒนธรรมการสือสาร วัฒนธรรมการบริ โภค วัฒนธรรมการท่องเทียว เป็ นต้ น ทังนี
ขึนอยูก่ บั แนวคิดและจุดประสงค์ในการจัดประเภท ทีสามารถแบ่งได้ หลากหลายเช่น เดียวกับนิยาม
ความหมายดังกล่าวข้ างต้ น
การแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ นประเภทดังกล่าว เป็ นแนวคิดในการจัดประเภทวัฒน
ธรรมเพือการศึกษาทุนวัฒนธรรมในพืนทีศึกษาครังนี ตามลักษณะของข้ อมูลทีประมวลได้ ตาม
ความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม การศึกษาวิจยั ครังนี มุ่งศึกษาทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ที
กําหนดขอบเขตทีชัดเจน
1.5 องค์ ประกอบของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมตามนิยาม ความหมาย ลักษณะ และประเภทดังกล่าวข้ างต้ นสามารถ
นําแนวคิดหรื อหลักการมาจําแนกองค์ประกอบออกเป็ นส่วนๆ เพือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ ดงั
ทีสุพัตรา สุภาพ (2542: 35-36) ได้ จําแนกองค์ประกอบวัฒนธรรมออกเป็ น 4 ส่วน ตามแนวคิด
“วัฒนธรรม คือ ความหมาย” ดังกล่าวข้ างต้ น คือ
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1. องค์วตั ถุ (Instumental and Symbolic Objects) คือ วัฒนธรรมทางด้ านวัตถุ มี
รูปร่างทีสามารถสัมผัสจับต้ องได้ เช่น บ้ าน โรงเรี ยน ถนน เครื องแต่งกาย เครื องใช้ อาวุธ ตลอดจนผล
ผลิตทางศิลปกรรมของมนุษย์และสิงทีไม่มีรูปร่าง เช่น ภาษา สัญลักษณ์ในการติดต่อสือความหมาย
หลักวิชาคํานวณ (ตัวเลข) มาตรา (วัด)
2. องค์การ (Association or Organization) หมายถึง กลุ่มทีมีการจัดระเบียบหรื อ
มีโครงสร้ างอย่างเป็ นทางการ มีกฏเกณฑ์ ข้ อบังคับ มีวตั ถุประสงค์ และวิธีดําเนินงานไว้ เป็ นทีแน่นอน
เป็ นกลุ่ม ที มี ความสํ าคัญ ที สุด ในสัง คมซับซ้ อน (Complex Society) เช่น สหพันธ์ กรรมกร ลูกเสื อ
สภากาชาด วัด องค์การสหประชาชาติ (เป็ นองค์การทีใหญ่ทีสุด) สมาคมอาเซียน หน่วยงานราชการ
โรงเรี ยน วัด จนถึงครอบครัว (เป็ นองค์การทีมี ขนาดเล็กทีสุดและใกล้ ชิดกับมนุษย์มากทีสุด) โดย
ทัวไปบุคคลมารวมกันเพือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ บางอย่างและวัตถุประสงค์ก็อาจจะเป็ นเรื อง
ไม่ใหญ่โตก็ได้ เช่น สมาคมนักเรี ยนเก่า รวมกันเพือผดุงรักษาชือเสียงของโรงเรี ยน หรื ออาจจะเป็ น
เรื องใหญ่ๆ เช่น รวมกันเพือป้องกันประเทศชาติให้ พ้นภัย
3. องค์พิ ธี การ (Usage) หมายถึ ง ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ซึงเป็ นที ยอมรั บกัน
โดยทัวไปและแสดงออกมาในรูปพิธีกรรม เช่น พิธีแต่งงาน พิธีขนบ้
ึ านใหม่ พิธีศพ มักจะได้ รับอิทธิพล
จากศาสนาเข้ ามาเกียวข้ องด้ วย ตลอดจนพิธีการแต่งกาย และการรับประทานอาหาร เช่น การแต่ง
กายเครื องแบบของทางราชการ หรื อการแต่งกายเครื องแบบเต็มยศในงานรัฐพิธีตา่ งๆ
4. องค์มติ (Concept) หมายถึง ความเชือ ความคิด ความเข้ าใจและอุดมการณ์ตา่ งๆ
ตลอดจนทัศนคติ การยอมรับว่าสิงใดถูกหรื อผิด สมควรหรื อ ไม่ ซึงแล้ วแต่ว่ากลุ่มใดจะใช้ อะไรเป็ น
มาตรฐาน (Norms) ในการตัดสินใจหรื อเป็ นเครื องวัด เช่น ความเชือในเรื องการทําดีได้ ดีทําชัวได้ ชวั
เป็ นต้ น
อนึ ง การจํ า แนกองค์ ป ระกอบวั ฒ นธรรมตามแนวคิ ด /นิ ย าม “วั ฒ นธรรมคื อ
ความหมาย” ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถจําแนกองค์ประกอบออกมาได้ หลายลักษณะ เป็ นต้ นว่า เอียม
ทองดี (2548: 20) ได้ กล่าวว่า องค์ประกอบของวัฒนธรรม หมายถึง ส่วนหรื อสิงต่างๆ ทีมารวมตัวกัน
เป็ นวัฒนธรรมทํานองเดียวกับนําทีมีไฮโดรเจนกับออกซิเจนตามสัดส่วน หรื อ H2O มารวมตัวกัน จึง
เกิดเป็ นนําหรื อทํานองเดียวกับองค์กรทางสังคม เช่น องค์ประกอบของสภาวัฒนธรรมจะเป็ นสภา
วัฒนธรรมระดับจังหวัดหรื อระดับอําเภอหรื อระดับตําบลก็ตาม ต้ องมีองค์ประกอบตามกฏเกณฑ์หรื อ
กติกาทีสํานักงานวัฒนธรรมแห่งชาติกําหนดไว้ คือ ประกอบด้ วยเบญจภาคี (5 ส่วน) คือ ผู้แทน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ โดยหลักการในทํานองเดียวกันนีจึงกล่าว
ได้ ว่า วัฒ นธรรม (หรื อ วัฒ นธรรมท้ อ งถิ น) เป็ นสิ งที ต้ องมี องค์ ประกอบ โดยทัวไป วัฒ นธรรมจะ
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ประกอบด้ วย 1) ภูมิปัญญา 2) เงือนไขหรื อแรงจูงใจหรื อสิงกระตุ้น 3) พฤติกรรม 4) ผลผลิต และ 5)
ผลลัพธ์ ดังแสดงไว้ ในแผนภาพต่อไปนี

วัฒนธรรม

ภูมิปัญญา

1

เงือนไข/ แรงจูงใจ
/ สิงกระตุ้น

พฤติกรรม

ผลผลิต

2

3

4

ผลลัพธ์

5

รูปที 1 องค์ประกอบของวัฒนธรรม
ทีมา : เอียม ทองดี, “อันเนืองด้ วยวัฒนธรรม.” วัฒนธรรมปริทศั น์ 1, 1 (2548): 20.
เอียม ทองดี (2548) ได้ อธิบายองค์ประกอบวัฒนธรรมแต่ละประการไว้ วา่
1. ภูมิปัญญา ในช่วงเวลาเกือบสองทศวรรษที ผ่านมา นับตังแต่มีการรณรงค์ให้ มี
ทศวรรษโลกเพือการพัฒนาวัฒนธรรม และวัฒนธรรมเพือการพัฒนา (ประมาณปี 2532) สังคมไทย
ได้ ให้ ความสําคัญกับคําว่า “ภูมิปัญญา” มากขึน มีการศึกษาวิจยั และตีความเรื องภูมิปัญญาขึน
อย่างกว้ างขวาง ทําให้ เกิดมุมมองต่อคํานีหลากหลาย และเรี ยกชื อแตกต่างออกไปตามความต้ อง
การ เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้ าน ภูมิปัญญาท้ องถิน ภูมิปัญญาชาวบ้ าน ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาสมัย
ใหม่ ภูมิปัญญาตะวันตก ภูมิปัญญาตะวันออก ฯลฯ นอกจากนี ยังกําหนดเรี ยกเฉพาะด้ วย เช่น ภูมิ
ปั ญญาการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาหมอพืนบ้ าน ฯลฯ อย่างไรก็ตามยังไม่พบนิยามทีชัดเจนของ
คํานีมากนัก ทังนีอาจเป็ นเพราะคํานี เข้ าใจง่าย มีใช้ ภาษาไทยมาเป็ นเวลานาน คนไทยใช้ คํานี ใน
ชีวิตประจําวัน ในการสนทนาถามไถ่อยู่ทวไป
ั เช่น “คนนีปั ญญาดี คนนันไม่มีปัญญา” “สติปัญญา”
“เชาว์ปัญญา” บางครังเรี ยกคนทีมีความฉลาดว่า เป็ นคนมีปัญญา เป็ นต้ น จึงทําให้ ไม่มีความพยายาม
จะทําความเข้ าใจเพิมเติมจากทีมีอยู่เดิม ส่วนในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้
นิยามความหมายของคํานีไว้ วา่ “ภูมิปัญญา น. พืนความรู้ ความสามารถ” ส่วนคําว่า “ปั ญญา” นิยาม
ไว้ ว่า “น. ความรอบรู้ , ความรู้ทว,
ั ความฉลาดเกิดแต่เรี ยนและคิด” และยกตัวอย่างประกอบ เช่น
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ปั ญญาแค่หางอึง หมายความว่า ความรู้ น้ อยหรื อโง่ ปั ญญาชน หมายความว่า “คนทีมีความรู้ หรื อ
ความฉลาดอันเกิดแต่การเรี ยนมามาก” ปั ญญาอ่อน หมายความว่า “ภาวะระดับสติปัญญาด้ อยหรื อ
ตํากว่าปกติ มักมีสาเหตุเ กิดขึนระหว่า งพัฒนาการ ทําให้ เด็กมีความสามารถจํ ากัดในด้ านการ
เรี ยนรู้และมีพฤติกรรมปรับตัวไม่อยูใ่ นระดับทีควรจะเป็ น”
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540: 11-12) ได้ นิยาม “ภูมิปัญญา” ไว้ ว่า หมายถึง ความรู้ ความ
คิด ความเชือ ความสามารถ ความจัดเจน ทีกลุ่มชนได้ จากประสบการณ์ทีสังสมไว้ ในการปรับตัว และ
ดํารงชีพในระบบนิเวศน์หรื อสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสิงแวดล้ อมทางสังคมวัฒนธรรมทีได้
พัฒนาการสืบสานกันมา ซึงเป็ นผลของการใช้ สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพืนทีๆ กลุ่มชน
นันตังหลักแหล่งถินฐานอยู่ และได้ แลกเปลียน สังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับ กลุ่มชนอืนจากพืนที
สิงแวดล้ อมอืนทีได้ มีการติดต่อสัมพันธ์ แล้ วรับเอา หรื อปรับเปลียนนํามาสรัางประโยชน์หรื อ แก้
ปั ญหาได้ ในสิงแวดล้ อม และบริ บททางสังคม วัฒนธรรมของกลุม่ ชนนัน”
เอียม ทองดี (2538: 60) ได้ นิยามคําว่า “ภูมิปัญญา” ไว้ ว่า หมายถึง ส่วนหนึงของ
วัฒนธรรมทีเป็ นความรู้ ความคิด ความสามารถ ความเห็น ความเชือ ความนิยม ความฉลาดรอบคอบ
ในเรื องต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการอยูอ่ าศัย การทํามาหากิน วิถีชีวิต การป้องกันรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ รวม
ถึงการใช้ ภาษาทีเกิดขึน สังสม พัฒนา ใช้ ประโยชน์สืบต่อจนเป็ นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ เช่น
ภูมิปัญญาในการปลูกข้ าว ภูมิปัญญาในการสร้ างบ้ านเรื อน ฯลฯ” (ภูมิปัญญาพืนบ้ านกับการปลูก
ฝั งพฤติกรรมทางจริยธรรม)
จากนักวิชาการทีได้ นิยาม “ภูมิปัญญา” ไว้ ข้างต้ น ได้ แสดงให้ เห็นว่า ภูมิปัญญาที
บุคคล หรื อกลุ่มชนนันมีอยู่โดยประกอบด้ วยองค์ประกอบต่างๆ ได้ แก่ 1) ความคิด 2) ความรู้ 3) ความ
เชือ 4) ค่านิยม 5) ความเห็น 6) ความสามารถ 7) ความฉลาดไหวพริบ และ 8) อืนๆ (ถ้ ามี)
2. เงือนไข/ แรงจูงใจหรื อสิงกระตุ้น เป็ นสิงทีบุคคลหรื อสังคมหรื อชุมชนใช้ พิจารณา
เพือตัดสินใจในกระบวนการแสดง หรื อไม่แสดงพฤติกรรม ทังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เงือนไข/
แรงจูงใจ หรื อสิงกระตุ้นเป็ นสิงทีกําหนดให้ พฤติกรรมทีแสดงออกมานัน เป็ นไปตามความคาดหวัง
ของสังคมหรื อตรงกันข้ าม หรื อเป็ นอย่างอืน หรื อเป็ นไปตามภูมิปัญญาทีปลูกฝั งมาหรื อว่าตรงกัน
ข้ ามหรื อเป็ นกลาง เงือนไข หรื อแรงจูงใจมักจะปรากฎในรู ปของรางวัล หรื อการลงโทษ การตําหนิ
หรื อการชืนชม ได้ รับการยกย่องหรื อว่าได้ รับการติเตียน เป็ นต้ น โดยมีคณ
ุ ภาพและปริ มาณของสิง
นันๆ เช่น มาก น้ อย ดี ชัว สูง ตํา ยาก ง่าย ฯลฯ เป็ นส่วนประกอบทีสําคัญ
ตัวอย่างรูปธรรมทีชัดเจนของเงือนไขหรื อแรงจูงใจหรื อสิงกระตุ้น เช่น การกล่าวถึง
นรกและสวรรค์ในลักษณะต่างๆ มีทงน่
ั าอยู่และน่ากลัว หรื อการบรรยายต้ นงิว การปี นต้ นงิวในนรก
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ของผู้กระทําความผิด หรื อความโหดร้ ายทารุ ณต่อชีวิตคนคุก และการมีชีวิตอยู่ดี กินดี มีสขุ ของชีวิต
ทีไม่ทําผิดศีลธรรมและกฎหมายบ้ านเมือง เป็ นต้ น เป็ นเครื องประกอบในการพิจารณาก่อนตัดสินใจ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลและสังคม เป็ นเงื อนไขสําคัญในการพิจารณาเพือตัดสินใจว่าจะแสดง
พฤติกรรมอย่างไรดี
3. พฤติกรรม ภูมิปัญญาทีกล่าวมาข้ างต้ น มีคณ
ุ ลักษณะสําคัญประการหนึงคือ
“ความเป็ นนามธรรม” เกิดขึน ตังอยู่ในจิตหรื อในใจ เป็ นสภาวะทีผูกใจมนุษย์อยู่ภายใน หากเป็ นสังคม
หรื อชุมชน ภูมิปัญญาเหล่านี ก็จะเป็ นเครื องผูกใจชุมชน พร้ อมทีจะเป็ นบ่อเกิดและหรื อเป็ นเสาคํา
พฤติกรรมต่างๆ เสมอ
พฤติกรรมทีจะกล่าวในทีนี จึงเป็ นผลการใช้ ภูมิปัญญาผ่านเงือนไข/ แรงจูงใจหรื อ
สิงกระตุ้นทีทําให้ บคุ คลหรื อสังคมได้ ใคร่ครวญ เลือกสรรก่อนแล้ วจึงแสดงพฤติกรรมออกมาไม่ทาง
กาย ทางวาจา หรื อไม่ก็ทางจิตใจ ซึงเป็ นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรม แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะคือ
พฤติกรรมทีแสดงออกทางกาย เป็ นต้ นว่า การยืน เดิน นัง นอน ทํา หรื อกระทํา ณ โอกาสต่างๆ หรื อใน
กาลและสถานทีต่างๆ ทังในส่วนบุคคลและสังคม เช่น การเดินของทหาร ตํารวจกับพลเรื อน การนัง
(นังพับเพียบ นังขัดสมาธิ นังคุกเข่า นังยอง นังชันเข่า นังเท้ าแขน) เป็ นต้ น การนอน (นอนหงาย นอน
ตะแคง) ในสถานที เวลา โอกาสต่างๆ พฤติกรรมการทํา เป็ นต้ นว่า การแสดงความเคารพในโอกาส
สถานทีต่างๆ เช่น เคารพพระสงฆ์ เคารพเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดิน เคารพสิงศักดิสิทธิ เคารพซึงกันและกัน
ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ พฤติกรรมในการทํามาหากิน เช่น การทํานาปลูกข้ าวของคนไทยในท้ องถิน ซึง
แต่ละท้ องถินต่างมีแบบแผนที แตกต่างกันออกไป เช่น การเตรี ยมดินนาดําในภาคใต้ (แบบพืนบ้ าน)
จะต้ องเริ มต้ นด้ วยการไถดะแล้ วขังนําทิงไว้ อย่างน้ อย 2-3 วัน จากนันจึงใช้ คราดตีขีไถดะ เสร็ จแล้ ว
ปล่อยนําออกจนแห้ งแล้ วจึงไถแปร การไถแปรนัน รอยไถต้ องตัดกันกับไถดะ แล้ วจึงใส่นําเข้ ามาแช่
ขีไถไว้ อย่างน้ อย 1 วัน จากนันจึงคราดเทือก เสร็ จแล้ วจึงเอากล้ ามาปั กดําได้ การกระทําดัง กล่าวนี
ถือเป็ นพฤติกรรมประการหนึงในการทํามาหากิน ของคนในสังคม นอกจากนียังมีพฤติกรรมในการ
นุง่ ห่มแต่งกาย การบริ โภคอาหาร การอยู่อาศัย การป้องกันรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ การสือสารคมนาคม
การพายเรื อ การว่ายนํา การขับรถ การเลียงวัวควาย เป็ นต้ น ส่วนพฤติกรรมทีแสดงออกทางวาจา
หมายถึง การพูดในกาลเทศะต่างๆ กับบุคคลต่างๆ รวมถึงการเจรจาเรื องราวต่างๆ เป็ นต้ นว่า การพูด
กับเจ้ าฟ้าเจ้ าแผ่นดิน การพูดกับสามัญชน การพูดกับพระภิกษุสามเณร การพูดกับผู้ฟังทีต่างเพศ
การพูดกับผู้ใหญ่ ผู้มีวยั วุฒิทีสูงกว่า เป็ นต้ น การแสดงพฤติกรรมทางวาจาจึงมีแบบแผนมากมาย
ตัวอย่างแบบแผนการแสดงออกทางวาจาต่อพระมหากษัตริ ย์และราชวงศ์ สังคมไทยได้ สืบทอดแบบ
แผนดังกล่าวมาแต่โบราณ โดยลําดับการแสดงออกทีเป็ นกฏเกณฑ์ เช่น ผู้พดู ทีเป็ นสามัญชนต้ องใช้
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สรรพนามแทนตัวเองว่า ข้ าพระพุทธ เจ้ า เมือพูดกับพระเจ้ าแผ่นดิน และลงท้ ายด้ วยคําว่า ด้ วยเกล้ า
ั
จ เช่น สมเด็จพระเทพ
ด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ ซึงคําลงท้ ายจะแตกต่างจากคําของราชวงศ์ชนสมเด็
รัตนราชสุดา ลงท้ ายว่า ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม เป็ นต้ น พฤติกรรมทีแสดงออกทางความคิดหมายถึง
วิธีคิดหรื อรูปแบบการคิดของคนหรื อสังคมหรื อชุมชน ซึงแบบแผนพฤติกรรมส่วนนีไม่ได้ แสดงออก
โดยตรง แต่สือออกมาพร้ อมกับการแสดงออกทางกายและทางวาจา เช่น ชาวนาแสดงความเคารพ
นอบน้ อมข้ าว จะไถนาเตรี ยมดินก็ทําอย่างรอบคอบ ละเอียด เตรี ยมดินอย่างดีก่อนจะปั กดําข้ าวกล้ า
เมือปั กดําแล้ วก็ดแู ลอย่างดี จนกว่าข้ าวออกรวงได้ เก็บเกียว ครันเก็บเกียวก็ดําเนินการอย่างไม่ประมาท
ไม่ปล่อยให้ ข้าวตกหล่น เรี ยราดในทุ่งนา แม้ แต่การแสดงออกทางวาจาก็ไม่พดู จาหยาบคายต่อข้ าว
พฤติกรรมอย่างนีแสดงออกให้ เห็นถึงวิธีคิดทีให้ ความเคารพ ความนอบน้ อม และให้ ความสําคัญกับ
ข้ าวอย่างยิง ขณะเดียวกันหากใครแสดงพฤติกรรมในทางตรงกันข้ าม ก็จะเห็นถึงวิธีคิด หรื อแบบแผน
ทางความคิด และจิตใจในทางตรงกันข้ าม การแสดงออกของพฤติกรรมทางความคิด หรื อจิตใจยังมี
แบบแผนหลายอย่าง เช่น แบบแผนการคิดหรื อวิธีคิดทีเห็นแก่ตวั มักสือออกมาพร้ อมกับแสดงออก
ทางกายและทางวาจาทีเป็ นไปเพือส่วนตน หรื อส่วนบุคคล เช่น ชอบนําของส่วนรวมมาใช้ ส่วนตน ชอบ
คอรัปชันทังเวลา เงินทอง ทรัพย์สิน มักอ้ างเหตุผลทังทางกฎหมายและคุณธรรม ศีลธรรม ประเพณี
วัฒนธรรม เพือให้ ได้ มาซึงประโยชน์ ส่วนตน เหล่านีล้ วนสือวิธีคิดหรื อ แบบแผนทางความคิดให้
ปรากฏทังสิน
พฤติกรรมทังทางกาย ทางวาจา และทางจิ ตใจ ทังหมดนี ล้ วนเป็ นผลมาจากภูมิ
ปั ญญาทีกล่าวไว้ ข้างต้ น สิงเหล่านีล้ วนมีภูมิปัญญาเป็ นบ่อเกิดและเป็ นเสาคําทังสิน ทังนีต้ องผ่าน
การคัดสรรและกลันกรอง ไตร่ตรองอย่างรอบคอบในช่วงเวลาทีเกิดปั จจัยผลักดันหรื อปั จจัย ดึงดูด
หรื อเงือนไข สิงกระตุ้น และแรงจูงใจ ให้ แสดงออกเป็ นพฤติกรรมตามแบบแผนนันๆ
4. ผลผลิต องค์ประกอบทีสํ าคัญอีกส่วนหนึงของวัฒนธรรมคือ องค์กร องค์การ
องค์พิธี องค์วตั ถุ เช่น ประเพณี พิธีกรรม ภาษา เครื องมือเครื องใช้ เสือผ้ า ยารักษาโรค ฯลฯ ซึงถือเป็ น
ผลทีเกิดจากการแสดงพฤติกรรมของบุคคลหรื อสังคมนันๆ หรื อกล่าวได้ อีกอย่างว่าเป็ นผลผลิตจาก
การแสดงพฤติกรรมดังกล่าวข้ างต้ น ซึงสิงเหล่านันคือ หลักฐานทีสื อให้ สังคมได้ เห็นและนําไปใช้
ประโยชน์ในสังคม รวมทังสืบต่อวัฒนธรรมจากชนรุ่นหนึงไปสู่รุ่นหนึงด้ วย องค์ ประกอบวัฒนธรรม
ส่วนนี มีลกั ษณะเป็ นทังองค์กร องค์การ องค์พิธี และองค์วตั ถุ กล่าวคือ องค์กรในทีนีหมายถึง รูปแบบ
ของการทํางานของมนุษย์ ทีมีลกั ษณะการทํางานเป็ นสถาบันหรื อเป็ นกลุ่ม มีโครงสร้ าง ระบบ และ
กลไกปฏิบตั ิงาน มีการกําหนดทิศทาง บทบาท หน้ าที มีการบริ หารจัดการทีแน่นอน เป็ นต้ นว่า องค์
กรภาครัฐ เช่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของรัฐ องค์กรทางการเมือง มีพรรคการเมืองหรื อกลุ่มการ
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เมื อง องค์กรทางสังคม เช่น สถาบันต่างๆ ทางสังคมเหล่านี ถื อ เป็ นผลผลิ ตจากการแสดงออกซึง
พฤติกรรมของบุคคลและสังคม (อ้ างในเอียม ทองดี, 2537)
องค์การ ในทีนีหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิต่างๆ ทีมีอยู่ในสังคม
เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมาย จารี ตประเพณี ธรรมเนียมประเพณี ข้ อบังคับ ข้ อห้ าม ข้ อกําหนด ข้ อควร
ปฏิบตั ิต่างๆ กฏเกณฑ์ การใช้ ภาษา รวมถึงศีลธรรมและวินยั ระเบียบกฏเกณฑ์ ข้ อบังคับ ข้ อปฏิบตั ิ
ต่างๆ เหล่านีเป็ นสิงทีมีอยู่คกู่ บั องค์กร และมีระดับต่างๆ กัน เช่น เมือกล่าวถึงกฏหมาย ถือว่ารัฐธรรม
นูญเป็ นกฎหมายสูงสุดในประเทศ ภายใต้ รัฐธรรมนูญ มีกฎหมายต่างๆ ทีเรี ยกว่าเป็ นพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) เป็ นลําดับทีสอง เช่น พระราชบัญญัติการเลือกตัง เป็ นต้ น มีความสําคัญรองจากรัฐธรรมนูญ
จากนันก็เป็ นพระราชกฤษฎีกา รองลงมาก็เป็ นกฏกระทรวง ข้ อบังคับต่างๆ ของกระทรวง ในทางจารี ต
ประเพณีก็มีลําดับชันเช่นเดียวกัน เช่น ในครอบครัวกําหนดความสําคัญตามลําดับอาวุโส ในหมู่พระ
สงฆ์ ก็เช่นเดียวกัน ถื อเป็ นกฏเกณฑ์ ที เป็ นไปตามประเพณี ปฎิ บัติ ทีมี อยู่ในสังคม องค์พิธี ในที นี
หมายถึง พิธีกรรมต่างๆ ของสังคม ซึงมีการกําหนดกฏเกณฑ์ในการประกอบพิธีทีเป็ นประเพณีปฏิบตั ิ
ทีสืบต่อกันมา โดยองค์พิธี ต้องประกอบด้ วย ผู้ประกอบพิธี เครื องบูชาเซ่นสังเวยโองการ ขันตอน ซึง
ถือเป็ นสิงสําคัญยิงประการหนึงในการดําเนินกิจกรรมในสังคม องค์วตั ถุในทีนีหมายถึง รูปธรรมที
เกิดจากการแสดงพฤติกรรม เป็ นต้ นว่า บ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย เครื องนุ่งห่ม เครื องประดับตกแต่ง อาหาร
การกิน เครื องมือเครื องใช้ รวมทังตัวอักษรทีใช้ เป็ นสัญลักษณ์แทนเสียงพูด ซึงสิงเหล่านีล้ วนเป็ น
ผลผลิตมาจากการแสดงพฤติกรรม และเป็ นการถอดแบบภูมิปัญญาจากนามธรรมออกมาให้ ปรากฏ
เป็ นรูปธรรมทีชัดเจน
ทีสําคัญคือ องค์กร องค์การ องค์พิธี และองค์วัตถุ ดังกล่าวนีคือ ศูนย์รวมทุนทาง
วัฒน ธรรมทีเก็บรักษาภูมิปัญญาเอาไว้ ให้ สงั คมได้ ศกึ ษา ค้ นคว้ า เรี ยนรู้ แล้ วนําไปใช้ ประโยชน์ รวม
ทังเพือการพัฒนา ปรับปรุ ง เปลียนแปลงจากคนรุ่ นหนึงสู่รุ่นต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงหาก
วัฒนธรรมขาดองค์ประกอบส่วนนีไปแล้ วก็กล่าวได้ วา่ ยากทีจะสืบต่อไปได้
5. ผลลัพธ์ หรื อสิงทีเข้ าถึง ความพยายามทังหมดของชีวิตบุคคลและสังคมใน
วัฒนธรรมต่างๆ คือ การเข้ าถึงเป้าหมายตามอุดมคติทีกําหนดไว้ ในสังคมนันๆ เป็ นต้ นว่า ความดีงาม
ความสุข ความสวยงาม ความสมบูรณ์พูนสุข ความสนุกสนาน ความมันคงแข็งแรง ความรํ ารวย ฯลฯ
ตามความต้ องการในระดับต่างๆ ทีกล่าวถึงข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม ผลลัพท์ทีเกิดขึนหรื อสิงทีเข้ าถึงนัน
ไม่ได้ เข้ าถึงเฉพาะสิงทีพึงปรารถนาอย่างเดียว หรื อสิงทีถูกต้ องเพียงด้ านเดียว หากแต่วฒ
ั นธรรมเป็ น
เครื องมือให้ มนุษย์เข้ าถึงสิงทีไม่พึงปรารถนาได้ ด้วย กล่าวคือ พฤติกรรมหลายอย่างนําไปสู่ความล่ม
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สลายของสังคมได้ ด้วยหรื อนําไปสู่ความผิด ความชัว ความไม่ดีได้ ด้วย เช่น ทีเคยกล่าวกันว่า “ในหมู่
โจรก็มีวฒ
ั นธรรมหรื อวัฒนธรรมโจร” เป็ นต้ น
กระบวนการแสดงพฤติกรรมตามหลักการทางวัฒนธรรมดังได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น สรุปไว้
ว่า พฤติกรรมทีบุคคลและสังคมแสดงออกมานัน มีบอ่ เกิดมาจากภูมิปัญญาผ่านเงือนไข สิงจูงใจ หรื อ
ั
ดังแสดงในภาพต่อไปนี
สิงกระตุ้นต่างๆ ดังนัน กระบวนการเกิดพฤติกรรมต่างๆ จึงมีขนตอน
ภูมิปัญญา

เงือนไข

ความคิด ความรู้
ความเชือ
ค่านิยม
ความเห็น
ความสามารถ
ความฉลาด

รางวัล การลงโทษ
ยกย่อง ตําหนิ
ลักษณะธรรมชาติ
สิงแวดล้ อม บริ บท
ทางสังคม ฯลฯ

ผูกใจ/ห่ มใจ

กระตุ้น/ ผลักดัน

พฤติกรรม
ทางกาย
ทางวาจา
ทางความคิด
หรื อจิตใจ

แสดงออก

ผลผลิต
โครงสร้ างสังคม
มารยาท กฎหมาย
วินยั ภาษา
เครื องมือ
เทคโนโลยี ฯลฯ

ผลเชิงรู ปธรรม

ผลลัพธ์
สุข/ ทุกข์
ดี/ ไม่ดี
ร้ อน/ เย็น
จน/ รวย
หิว/ อิม
ฯลฯ
ผลเชิงนามธรรม

รูปที 2 กระบวนการเกิดพฤติกรรมตามองค์ประกอบวัฒนธรรม
ทีมา : เอียม ทองดี, “อันเนืองด้ วยวัฒนธรรม,” วัฒนธรรมปริทศั น์ 1, 1. (2548): 28.
เอียม ทองดี (2548) ได้ อธิบายกระบวนการเกิดพฤติกรรมจากองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมไว้ ว่า “มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมออกมาได้ อย่างไร แบบไหนนัน ตังอยู่บนรากฐานของ
ภูมิปัญญา มีภมู ิปัญญาเป็ นแดนเกิดหรื อบ่อเกิด ซึงสังคมไทยตระหนักในข้ อนีดี จึงมุ่งมัน ส่งเสริ มให้
เยาวชนได้ รับการศึกษาทีดี เรี ยนจบชันสูงๆ เพราะถือว่าการศึกษาในรู ปแบบต่างๆ คือ ทีมาของภูมิ
ปั ญญา เมือบุคคลมีภูมิปัญญาดี แล้ ว สังคมคาดหวังว่าน่าจะแสดงพฤติกรรมทีดีออกมาด้ วย แต่
แท้ จ ริ ง แล้ ว การที มนุษย์ จ ะตัด สินใจแสดงพฤติก รรมใดพฤติก รรมหนึงออกมานัน แม้ จ ะมี ภูมิ
ปั ญ ญามากมายเพี ย งใดก็ ตาม แต่จ ะเป็ นได้ เ พี ยงความคาดหวัง ของสัง คมหรื อเป็ นเพี ย งสิ งที
ปรากฏภายในจิตใจเท่านัน เพราะในการตัดสินใจแสดงพฤติกรรมทางกายและวาจาออกมานันต้ อง
ขึนอยู่กับเงื อนไข/ หรื อสิงกระตุ้นหรื อแรงจูงใจเป็ นสําคัญ ซึงตรงนีเป็ นสิงทีควบ คุมได้ ยากยิง
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บางครังบางเรื องบางประเด็นบุคคลหรื อสังคมตัดสินใจแสดงพฤติกรรมออกมาตามความคาด หวัง
ของสังคมหรื อเป็ นไปตามทีสังคมได้ อบรม บ่มเพาะ ขัดเกลา พรํ าสอนกันมาแต่เด็กๆ แต่ก็มีอยู่
จํานวนมากทีไม่เป็ นไปตามนัน เช่น คนทีรู้กฏหมายดีมีความเชียวชาญ กลับใช้ กฏหมายเป็ นเครื อง
มือในการคอรั ปชัน คนทีรู้ ศีลธรรมดีแต่กลับเบียดเบียนคนอืนให้ เกิ ดความเดือดร้ อนอย่างแสน
สาหัส ทังนีเพราะเงือนไข สิงกระตุ้น หรื อแรงจูงใจที เป็ นเครื องตัดสินใจนันมีพลังส่งเสริ มให้ ตดั สิน
ใจผิดไปจากความคาดหวังของสังคมได้ มาก ฉะนัน สิงทีสังคมกระทําหรื อเน้ นการกระทําให้ มากใน
ปั จจุบนั คือ การสร้ าง/ ปรับปรุง/ พัฒนา/ เงือนไข/ หรื อสิงกระตุ้นหรื อแรงจูงใจ ให้ ผกู ใจบุคคลสังคมได้
ตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวังของสังคมให้ มากขึน เช่น การเพิมรางวัลเงินตรา และ
เกียรติยศ การทําความดีให้ มากขึน และการลงโทษในรูปแบบต่างๆ ทีเป็ นรูปธรรมมากขึน หรื อไม่ก็
ควรสร้ างสถาบันทีทําหน้ าทีสร้ างแรงจูงใจแก่สงั คมให้ ชดั เจน หรื อควรนําภูมิปัญญาทีเป็ นลักษณะ
เด่น ดีงามมาผูกใจคนหรื อสังคมไว้ ให้ มากขึน ดังจะเห็นได้ จากบทบาทของสถาบันการศึกษาบางแห่ง
ในปั จจุบนั ทีพยายามค้ นหาภูมิปัญญามาสอนให้ นกั เรี ยนเป็ นคนดีมากขึน”
เมือสิงเหล่านีผ่านการแสดงออกเป็ นพฤติกรรมซึงจะออกมาในรู ปแบบหรื อแบบ
แผนใดแบบแผนหนึงแล้ ว ก็จะเป็ นผลผลิตทางวัฒนธรรมในแต่ละลักษณะ โดยทีตัวผลผลิตเหล่านัน
จะสะท้ อนผลลัพธ์ ว่า มีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร ดีหรื อไม่ดี เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม และทังหมดนีจะ
สะท้ อนกลับมาเป็ นพลังในการเกิดขึน การพัฒนา การเปลียนแปลงภูมิปัญญา และประเด็นอืนสืบต่อ
ไปเป็ นพลวัตร ตามแนวคิดทีว่า “วัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรม ขณะเดียวกันพฤติกรรมก็กลาย
ั น์, 2551)
เป็ นตัวกําหนดวัฒนธรรมด้ วย” ของกลุม่ ทีนิยามว่า วัฒนธรรมคือ บุคลิกภาพ (อคิน รพีพฒ
การจําแนกองค์ประกอบของวัฒนธรรมและการแสดงกระบวนการการเกิดพฤติกรรม
ตามลักษณะการทํางานขององค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น นี เป็ นไปอย่างมีความเป็ นเหตุเป็ นผลต่อ
เนืองเป็ นวงจร สามารถเข้ าถึงวัฒนธรรมแต่ละประการได้ วา่ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่าง
นัน หากจะปรับปรุงแก้ ไข หรื อพัฒนา หรื อขยายผล หรื อนําไปใช้ จะต้ องทําอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิง
การมุง่ ใช้ วฒ
ั นธรรมเป็ นเครื องมือในการพัฒนานัน จะต้ องมีการพัฒนาวัฒนธรรมนันๆ ให้ มีประสิทธิ
ภาพสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของสังคมได้ ก่อน
แนวคิดเกี ยวกับวัฒนธรรมดังกล่าว เป็ นต้ นว่า นิยาม ความหมาย ลักษณะวัฒน
ธรรม ความสําคัญ ประเภท และองค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์หลักการ
สําคัญทีผู้ศกึ ษาจะได้ นําไปใช้ แบ่งประเภทของวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมทีเกียวกับการอยู่อาศัย วัฒน
ธรรมทีเกียวกับการทํามาหากิน วัฒนธรรมทีเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่ง วัฒนธรรม
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ทีเกียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ และวัฒนธรรมทีเกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ใน
การศึกษาทุนวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา ตามแผนการศึกษาต่อไป
2. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมพืนบ้ าน
แนวคิดเกี ยวกับวัฒนธรรมพืนบ้ านในปั จจุบนั ยังเป็ นทีถกเถี ยงกันอยู่ว่าจะนิยามว่า
อย่างไร เมือเปรี ยบเทียบพัฒนาการของคําทีมีลกั ษณะคล้ ายๆ กัน เช่น คําว่า “อารยธรรม” ทีธีรยุทธ
บุญมี (2546: 40) ได้ ตงข้
ั อสังเกตไว้ ว่า คํานีมีปัญหาอยู่ในตัว เพราะทําให้ พวกทีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
เกษตรกรรม แต่มีโครงสร้ างการเมืองเล็กๆ เป็ นเผ่า (tribe) หรื อพวกปศุศตั ว์เร่เร่อน (nomads) กลาย
เป็ นพวกอนารยธรรม หรื อพวกไม่มีอารยธรรม ทังทีโดยความจริ งแล้ วพวกปศุสตั ว์เร่ร่อนและชนเผ่า
ต่างๆ ล้ วนมีบทบาทสําคัญในประวัตศิ าสตร์ โลก แต่มกั ถูกมองว่าเป็ นพวกนิยมการทําลายล้ างและ
สร้ างความเสือม อันทีจริงอารยธรรมก็คือวัฒนธรรมเมือง ส่วนกลุม่ อืนๆ อาจเป็ นวัฒนธรรมพืนบ้ าน
ั
ปฏิสมั พันธ์ ซึงกันและกัน
หรื อวัฒนธรรมปศุสตั ว์เร่ร่อน ไม่ฉลาดหรื อมีความสุขน้ อยกว่า แต่ทงหมดมี
ทีผลักดันให้ เกิดประวัตศิ าสตร์ ของชาตินนๆ
ั มาโดยตลอด ปั จจุบนั คําว่า อนารยธรรมไม่เป็ นทีหมาะสม
จึงเรี ยกขานกันใหม่วา่ “วัฒนธรรมพืนบ้ าน” หรื อ “วัฒนธรรมท้ องถิน” หรื อ “วัฒน ธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์”
ทีซึงนัยยะของนิยามความหมายยังคงแก่นของคําว่า อนารยธรรมไว้ เหมือน เดิม สอดคล้ องกับ
แนวคิดเรื องฐานนันดร หรื อระดับของวัฒนธรรมทีนิคม มูสิกะคามะ (2545: 61) ได้ กล่าวไว้ ว่า เมือ
สังคมมนุษย์มีชนชัน วัฒนธรรมของคนย่อมมีชนชันด้ วย และเป็ นเหตุให้ เกิดการแบ่ง วัฒนธรรมออก
ได้ หลายลักษณะ เช่น
1. แบ่งเป็ นวัฒนธรรมประจําชาติ -ราชสํานัก (National Culture) กับวัฒนธรรมทัวไป
(Common Living Culture or Frderal Culture)
2. แบ่งเป็ นวัฒนธรรมเมือง/ กับวัฒนธรรมพืนบ้ านหรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์
3. แบ่งเป็ นวัฒนธรรมหลวง/ กับวัฒนธรรมราษฎร์
4. แบ่งเป็ นวัฒนธรรมสากล/ กับวัฒนธรรมแห่งชาติ
จะเห็นได้ วา่ แนวคิดการแบ่งระดับของวัฒนธรรมยังคงอิงอาศัยคําว่าอารยธรรมกับคํา
ว่าอนารยธรรม เป็ นแนวเทียบมาโดยตลอด แม้ ปัจจุบนั ก็ยงั คงเป็ นอย่างนัน เพียงแต่เปลียนคําไป
เท่านัน โดยอาจจะมีคําว่า “กรุ ง” หรื อ “เมืองกรุ ง” หรื อ “เมืองหลวง” มาใช้ แทนคําว่า “อายรธรรม”
และมีคําว่า “บ้ านนอก” หรื อ “ชนบท” หรื อ “ต่างจังหวัด” หรื อ “หัวเมือง” หรื อ “ท้ องถิน” มาใช้ แทนคําว่า
“อนารยธรรม”
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อย่างไรก็ตาม เมือกล่าวถึงวัฒนธรรมพืนบ้ าน นิคม มูสิกะคามะ (2545: 62) นิยาม ความ
หมายไว้ ว่า เป็ นเรื องวิถีชีวิตประชาชนทัวไป ทีเกียวกับการดํารงชีวิต สังคม ศาสนา และจริ ยธรรม ช่าง
ฝี มือพืนบ้ านและภาษาถินของคนเผ่าต่างๆ เช่น วัฒนธรรมล้ านนา วัฒนธรรมลาว วัฒนธรรมชาวเล
วัฒนธรรมชาวเขา เป็ นต้ น โดยทีวัฒนธรรมดังกล่าวนีถูกรุกรานหรื อถูกกระทําให้ เปลียนแปลง สูญ
หาย โดยการสร้ างค่านิยมทางวัฒนธรรมเมืองทีมีอิทธิพลสูงเข้ าไปเปลียนแปลงวัฒนธรรมพืนบ้ าน
หรื อวัฒนธรรมท้ องถินหรื อวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ตามแนวทางการจัดวัฒนธรรมประจําชาติ ทํา
ให้ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมถูกทําลายลง พลังทางวัฒนธรรมของท้ อง ถินจึงอ่อนด้ อยและ
สูญหายไปในทีสุด ดังกล่าวไว้ ในเหตุผลความเป็ นมาของการศึกษาวิจยั ครังนี
ในส่วนของนิยาม ความหมาย ลักษณะ ความสําคัญ และองค์ประกอบของวัฒนธรรมพืน
บ้ านหรื อวัฒนธรรมทีเรี ยกอย่างอืน เช่น วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมท้ องถิน เมือพิจารณา
ตามแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว จะเห็นว่าเปลียนแปลงไปลักษณะเดียวกันกับคําว่าวัฒนธรรม ดัง
ทีฮิลดา เอลลิส ดาวิทสัน (Hilda Ellis Davidson,1978: 43 อ้ างในสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ , 2525: 3)
อธิบายไว้ ว่า วัฒนธรรมพืนบ้ าน คือ วัฒนธรรมของสามัญชนทีปรากฏในรูปของความคิด ความเชือ
และการปฏิบตั ิ รวมทังทีเป็ นวัตถุ ซึงชาวบ้ านประดิษฐ์ คิดสร้ างขึน และปฎิบตั ิสืบต่อกันมา มีการ
อภิบาล สืบทอด ทังทีเป็ นไปด้ วยความจงใจเเละไม่จงใจ เพือให้ คงสภาพหรื อคงคุณภาพไว้ จนปรากฏ
ให้ เห็นเป็ นประเพณี หรื อเป็ นสิงทีสังเกตเห็นได้ ทวไป
ั ซึงอเล็กซานเดอร์ เฮช คราพเพ (Alexander H.
Krappe) ได้ เพิมเติมว่า วัฒนธรรมพืนบ้ านจะต้ องมีระยะเวลาทีสิงนันๆ แพร่ สะพัดยาวนาน และมีผ้ ู
ถือปฏิบตั ิร่วมอย่างกว้ างขวางในสังคมนันๆ การสืบทอดอาศัยการบอกเล่าโดยไม่มีการบันทึกเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษร โดยคุญช่วย ปิ ยวิทย์ (2536: 6) ได้ ขยายความว่า วัฒนธรรมพืนบ้ านคือ วิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวบ้ าน อันเป็ นแบบแผนของการประพฤติ ปฏิบตั ิ และการแสดงออกถึงความรู้ สึก
นึกคิดในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีชาวบ้ านในชุมชนนันสามารถเข้ าใจและซาบซึงร่วมกัน จนกระทังตกทอด
สืบมาเป็ นมรดกทางสังคมของชาวบ้ าน จากอดีตสู่ปัจจุบนั วัฒนธรรมพืนบ้ านในแต่ละท้ องถินย่อมมี
เนือหา รูปแบบ บทบาท และหน้ าทีแเตกต่างกันออกไป วัฒนธรรมพืนบ้ านจัดเป็ นวัฒนธรรมย่อยที
สําคัญมาก เนืองจากเป็ นสือทีเเสดงให้ เห็นวิถีชีวิตของคนในพืนถินนันๆ ได้ อย่างชัดเจน
นิยามดังกล่าวมีภาพชัดเจนยิงขึนเมือ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2525: 3) ได้ สรุ ปลักษณะ
สําคัญของวัฒนธรรมพืนบ้ านไว้ วา่ วัฒนธรรมพืนบ้ าน
- เป็ นมรดกร่วมของกลุ่มพืนบ้ านนันๆ โดยทีพฤติกรรมหรื อผลงานใดๆ จะเป็ นผลจาก
การสืบทอดร่วมกันของสังคมระดับชาวบ้ านทีเเพร่สะพัดสืบมาแต่โบราณ
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- มีการสืบทอดด้ วยวิธีมขุ ปาฐะ การสืบทอดวัฒนธรรมพืนบ้ านมาสู่คนรุ่นหลังหรื อแม้
แต่คนรุ่นเดียวกันทีไม่ใช่เป็ นคนต้ นคิด ต้ องอาศัยการเล่าด้ วยถ้ อยคําจากปากสู่ปาก จากคนรุ่นหนึงสู่
คนรุ่นหนึง โดยปราศจากการจดบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การบอกเล่าด้ วยปากเปล่า เรี ยกว่า “วิธี
มุขปาฐะ” และเรี ยกวัฒนธรรมพืนบ้ านว่า “วัฒนธรรมมุขปาฐะ” (Oral Tradition)
- มีการเปลียนแปลงเป็ นธรรมชาติ เเละเกิดการประสม ประสานกันทางวัฒนธรรมตลอด
เวลา วัฒนธรรมพืนบ้ านไม่อาจดํารงลักษณะดังเดิมอยู่ตลอดไป แต่จะมีการเปลียนแปลง ปรับตัว
และพัฒนาต่อเนืองกันไป และจะเกิดการประสมประสานกับวัฒนธรรมของกลุ่มชนอืนทีเกียวข้ อง
สัมพันธ์กนั ในท้ องถินควบคูไ่ ปด้ วย
- มีความเป็ นวิทยาการทุกด้ าน เช่น ด้ านประวัติศาสตร์ ด้ านวิทยาศาสตร์ เพือให้ บรรลุ
เป้าหมายความต้ องการของมนุษย์ในอดีต
- วัฒนธรรมพืนบ้ านทีเป็ นส่วนประกอบของพิธีกรรม ผู้ทําหน้ าทีประกอบพิธีกรรมมีส่วน
เบียงเบนสารัตถะเดิม โดยพยายามอาศัยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ลบร่ องรอยดังเดิม เพือให้ เกิด
ความสลับซับซ้ อน ยากต่อการแบ่งว่าส่วนใดเป็ นวัฒนธรรมพืนบ้ าน จะเห็นได้ ว่าวัฒนธรรมมีการ
ถ่ายทอด เเละประสม กลมกลืน ซึงต้ องแบ่งแยกว่าส่วนใดเป็ นวัฒนธรรมพืนบ้ านต้ นแบบ ส่วนใดเป็ น
วัฒนธรรมพื นบ้ านทีวิวัฒนาการมาตามธรรมชาติ วัฒนธรรมทีเสริ มเเต่ง และวัฒนธรรมต่างถินที
แปลกปลอมเข้ ามา ล้ วนเป็ นหลักฐานบ่งชีเรื องราวของชาวบ้ านทีสืบทอดความเชือ ประเพณี ค่านิยม
จากยุคดังเดิมต่อเนืองกันมา ไม่ขาดสาย วัฒนธรรมชาวบ้ านหรื อวัฒนธรรมพืนบ้ าน หรื อวัฒนธรรม
ท้ องถิน จึงเป็ นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาติ เเละเป็ นเครื องบ่งชีให้ เห็นว่าท้ องถินมีอดีตความเป็ นมา
ความเป็ นอยู่ เเละวิวฒ
ั นาการอย่างไร (คุญช่วย ปิ ยวิทย์, 2536: 6)
วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา จัดอยูใ่ นกลุ่มวัฒนธรรมพืนบ้ าน ทีไทยทรงดําได้ ใช้
เป็ นเครื องมือเข้ าถึงความต้ องการและความจําเป็ นในชีวิต ชุมชน และสังคม นิยาม ความหมาย และ
คุณค่า ความสําคัญของวัฒนธรรมพืนบ้ านจึงเป็ นประโยชน์ตอ่ การกําหนดแนวทางในการศึกษาทุน
วัฒนธรรมเพือการพัฒนาครังนี
3. แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม
คําว่า “ทุนวัฒนธรรม” ประกอบด้ วย คําว่า “ทุน” กับ “วัฒนธรรม” โดยทีส่วนทีเกียวกับ
หลักการ แนวคิด นิยาม องค์ประกอบเกียวกับ “วัฒนธรรม” นัน ได้ กล่าวแล้ วในตอนต้ น จึงไม่ได้ ทบ
ทวนวรรณกรรมเรื องนีในข้ อนีอีก ในข้ อนีจึงนําเสนอแนวคิด คําว่า “ทุน” และ “ทุนวัฒนธรรม” ตามที
นักคิด ผู้เชียวชาญ และนักวิชาการต่างๆ ได้ กล่าวไว้ ดังนี
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1. ทุน (capital) เป็ นคําทีนักคิด ผู้เชียวชาญ และนักวิชาการ ในกระแสการพัฒนาบน
ฐานคิดทุนนิยมเสรี ประชาธิปไตย ได้ ให้ ความสําคัญและกล่าวถึงในลักษณะต่างๆ มากมาย เป็ นต้ น
ว่า เกียวกับ “ความหมายทัวไปหรื อความหมายกว้ าง” ปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข,
2550: 77) กล่าวว่า ทุน หมายถึง “ทรัพย์สินทีสามารถก่อให้ เกิดทรัพย์สินเพิมมากขึน อาจจะเป็ นเงิน
เครื องจักร เครื องมือ อาคาร สถานที หรื อสิงอืนทีไม่ได้ นํามาใช้ เพือบริ โภคโดยตรง แต่เพือประโยชน์
ในการผลิต ทุนเป็ นปั จจัยหนึงในการผลิต ร่วมกับอีกสองปั จจัยอืน ได้ แก่ ทีดินและแรงงาน (ทรัพยากร
ธรรมชาติกบั มนุษย์) โดยคําว่า “capital” นี มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า capitalist มีต้นกําเนิด
จากคําว่า caput, capit ทีหมายความว่า “หัว” จึงมีความเกียวโยงโดยตรงกับการค้ าขาย และการ
ครอบครองฝูงสัตว์ เนืองจากสมัยก่อนนันความรํ ารวยวัดได้ จากการนับหัวของสัตว์ทีผู้นนมี
ั อยู่ใน
ครอบครอง”
ส่วน “ความหมายเฉพาะหรื อความหมายแคบ” ของคําว่า “ทุน” บูร์ดิเยอ (อ้ างในชนิดา
เสงียมไพศาลสุข, 2550: 77) ได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้ทีมองทุนในมิติต่างๆ ได้ กว้ างขวางลึกซึงมากคือ คาร์ ล
มาร์ กซ์ เป็ นนักปราชญ์ ชาวเยอรมัน ทีเห็นว่า “ความหมายของทุนเกียวพันกับชนชันในสังคม” โดย
มองว่า “คุณสมบัติของทุนในฐานะสิงสามารถสังสมปริ มาณเพือเพิมมูลค่านัน เป็ นเครื องสร้ างความ
แตกต่างทางชนชัน ระหว่างผู้ครอบครองทุนอันได้ แก่ ชนชันกระฎุมพี (bourgeoisie) กับผู้ใช้ แรง
งานทีเรี ยกว่า ชนชันกรรมาชีพ” (proletariat) ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นผลโดยตรงจากระบบ “ทุน
นิยม” (capitalism) กล่าวคือ ระบบการผลิ ตสิ นค้ าเพื อค้ าขายแลกเปลี ยนและมุ่ง ผลกํ าไร โดยมี
กระบวนการสังสมทุน เป็ นกลไกขับเคลือนซึงระบบทุนนิยมนีเริมชัดเจนมากขึน
นับตังแต่ศตวรรษที 19 เป็ นต้ นมา แนวคิดเรื อง “ทุน” ถูกนํามาใช้ ในความหมายทีกว้ าง
ขึนนอกเหนือจากทุนเชิงเศรษฐกิจดังกล่าวมาแล้ ว เช่น ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ทุน
ทางปั ญญา ทุนทรัพยากร ฯลฯ โดยนํามาใช้ บนสมมุติฐานทีว่า สังคมประกอบขึนด้ วยองค์ประกอบ
ต่างๆ อันหลากหลายซับซ้ อน การพิจารณาทุนในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวจึงน่าจะไม่เพียงพอต่อการ
ทําความเข้ าใจปรากฏการณ์ ทางสังคม บูร์ดิเยอจึงได้ ศึกษาวิเคราะห์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทาง
สัญลักษณ์ และทุนทางสังคมเพิมขึน
สําหรับ “ทุน” ในสังคมไทย เป็ นศัพท์คําหนึงทีใช้ อยู่ทวไป
ั สามารถนํามาประกอบกับคํา
อืนๆ เช่น กองทุน ขาดทุน ทุนเดิม ทุนทรัพย์ ทุนรอน ทุนนอน ทุนสํารอง นายทุน ลงทุน ออกทุน หมดทุน
ขาดทุน ฯลฯ โดยพจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ ความหมายคําว่า “ทุน”
ว่า “น. ของเดิมหรื อเงินเดิมทีมีไว้ ลงไว้ กําหนดไว้ จัดตังไว้ เพือประโยชน์ให้ งอกงาม เช่น มีความรู้เป็ น
ทุน มีเงินเป็ นทุน” โดยมีคําทีป็ นไวพจน์ของทุนหลายคํา เช่น ทุนจดทะเบียน น.ทุนเรื อนหุ้นของบริ ษัท
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จํากัดทีจดทะเบียนไว้ กับเจ้ าหน้ าทีตามทีกฏหมายกําหนด ทุนทรัพย์ น.ทรัพย์ทีเป็ นทุน จํานวนทรัพย์
ทีตังเป็ นทุนในการค้ า จํานวนเงินทีตังเป็ นเกณฑ์เกี ยวกับการฟ้องร้ องคดี ทุนนอน น.เงินทุนประจําที
ได้ ดอกผลเสมอ ทุนนิยม น. ระบบเศรษฐกิจทียอมให้ บุคคลมีกรรมสิทธิในทีดินและทรัพยากรทีเป็ น
ทุน มีเสรี ภาพในการผลิตและการค้ า นอกจากนี ยังมีคําว่า ทุนรอน ทุนสํารอง ทุนเรื อนหุ้น ทุนสํารอง
เงินตรา ทุนหมุนเวียน เป็ นต้ น ซึงเมือพิจารณาแล้ วพอจะอนุมานได้ ว่า ทุนในสังคมไทยแต่เดิมน่าจะ
ใช้ ในความหมายกว้ างอย่างเดียวกับทีบูร์ดิเยอกล่าวไว้ ต่อมาได้ พัฒนาความหมายให้ ขยายกว้ าง
ขวางขึนตามภาวะการเข้ ามาของ “ทุนนิยม” ปั จจุบนั จึงมีคําว่า ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสัญลักษณ์
และทุนทางสังคมเพิมขึนเหมือนกับทีเกิดขึนในสังคมอืน
เมือพิจารณากรอบแนวคิดเรื องทุนดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว พบว่า “ทุน” ครอบคลุมเนือหา
วัฒนธรรมตามนิยาม ความหมายทีได้ นํามากล่าวไว้ ในข้ อแรก นันคือ เนือหาของทุนประกอบด้ วย
1. มนุษย์ (บางส่วนคือ แรงงานและผู้ประกอบการ) 2. ทรัพยากร (ทรัพยากรธรรมชาติ) และ 3. ผลงาน
ของมนุษย์ทงส่
ั วนทีเป็ นวัตถุ (เทคโนโลยี) และนามธรรม (ภูมิปัญญา) ในสังคมหรื อในชุมชน ซึงแนวคิด
นีเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษาทุนวัฒนธรรมครังนี
2. ทุนวัฒนธรรม เป็ นคําทีสังคมไทยยังใช้ ไม่กว้ างขวางนัก และส่วนใหญ่ใช้ ภายใต้
กรอบแนวคิดตามนิยาม ความหมายในกลุ่มแรกคือ ทุนวัฒนธรรมทีเป็ นรูปแบบของปรากฏการณ์
และเหตุการณ์ทีได้ สงั เกตเห็น (pattern of observed events) หรื อไม่ก็กลุ่มทีสองคือ ทุนวัฒน
ธรรมทีเป็ นบุคลิกภาพทีอคิน รพีพัฒน์ (2551) กล่าวไว้ ว่า สังคมไทย “ใช้ ในฐานะทีเป็ นทรัพย์สินที
สามารถก่อให้ เกิดทรัพย์สินเพิมมากขึน” ตามนิยามของคําว่า “ทุน” ในระบบของทุนนิยมทีซึงได้ แพร่
หลายติดตามเข้ ามาตามการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมในกระแสโลกาภิวตั น์ ทุนวัฒนธรรมทีใช้ อยู่
ในสังคมไทย ตามกรอบนิยาม ความหมายเดียวกันกับทีเกิดขึนในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง
กรอบแนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรมทีปิ แยร์ บูร์ดเิ ยอ (อ้ างถึงในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 79) ได้
ให้ ไว้ ว่า “ทุนวัฒนธรรม หมายถึง สิงทีบุคคลได้ รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมอันกลาย
เป็ นคุณสมบัติติดตัวที เอือให้ บุคคลสามารถนําไปเพิมพูนมูลค่าของตนได้ ทังนีมักเป็ นสิงทีหลอม
ละลายอยู่ในตัวตนของบุคคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้ รสนิยม กิริยามารยาท
นอกจากนี ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ที มีคณ
ุ ค่าอย่างใดอย่างหนึงทีไม่ใช่ในเชิงเศรษฐกิจ แต่
สามารถมีมลู ค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองวิชาการ เป็ นต้ น”
ทุนวัฒนธรรมตามความหมายของปิ แยร์ บูร์ดิเยอ จึงมีฐานะเป็ นทรัพยากรทํานองเดียว
กับการมองทุนเชิงเศรษฐกิจ โดยได้ แบ่งทุนทางวัฒนธรรมออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ ทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยูใ่ นกาย ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ และทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา ดังนี
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1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย (Embodied Form) ได้ แก่ นิจภาพหรื อระบบ
โน้ มเอียงต่างๆ ทีได้ รับการปลูกฝั งเข้ าไปในตัวปั จเจก ผ่านกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม แล้ ว
ประกอบขึนเป็ นโครงสร้ างการรับรู้และประเมินคุณค่า ทีเอือให้ ปัจเจกมีศกั ยภาพทีจะครอบครองหรื อ
บริ โภคทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เช่น ดนตรี ศิลปะ งานวิชาการ ทุนแบบนีสามารถเปลียนความมังคัง
ภายนอกให้ กลายเป็ นทุนทีอยู่ในตัวคนได้ แต่ไม่สามารถเปลียนได้ อย่างทันทีทนั ใด หากต้ องขึนอยู่
กับเวลา สังคม และชนชันทางสังคม ซึงต้ องได้ รับการสังสมมาตังแต่วยั เด็ก โดยการลงทุนทังเวลา
และเงิน ตราของบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว และผู้มีอาชีพมาให้ การอบรมสังสอนปลูกฝั งสิง
เหล่านีให้ แฝงฝั งเข้ าไปในตัวบุคคลอย่างลึกซีง จนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็ นคุณสมบัติประจํา
ตัวทีมักจะถูกมองว่าเป็ นสิงที “ธรรมชาติ” หรื อ “พระเจ้ า” ให้ มา และทุนทางวัฒนธรรมในรูปแบบนีมี
บทบาทเป็ นทุนเชิงสัญลักษณ์ด้วย เนืองจากต้ องอาศัยความชอบธรรมในการสร้ างมูลค่าและเงือน
ไขทางสังคมในการได้ รับหรื อการสืบทอดก็ต้องมีลีกษณะซ่อนเร้ นหรื อไม่อาจมองเห็นได้ เท่านัน ทุน
ทางวัฒนธรรมรูปแบบนีเกียวโยงกับทุนทางเศรษฐกิจด้ วย เนืองจาก “เวลา” เป็ นปั จจัยสําคัญของการ
สังสมทุนทางวัฒนธรรม และผู้มีเวลาว่างในการเสริ มสร้ างทุนชนิดนีก็มักเป็ นกลุ่มคนทีไม่ต้องเสีย
เวลาไปกับการสร้ างทุนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามการส่งผ่านทางพันธุกรรมในบุคคล เช่น ความสวย
ในผิวพรรณ สีผม ดวงตา ฯลฯ ทีเป็ นเงือนไขเบืองต้ นของทุนทางวัฒนธรรมอืนๆ ซึงบูร์ดิเยอ (2550:
79-80) ได้ อนุโลมให้ เป็ นทุนทางวัฒนธรรมในข้ อนีด้ วย
2. ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ (Objectified Form) ปรากฏในรูปแบบของทรัพย์
สินทางวัฒนธรรม (biens culturels) ทีสามารถครอบครอง สังสมได้ เช่น ภาพวาด หนังสือ เครื องดน
ตรี เครื องมือ เครื องจักร ฯลฯ โดยทุนวัฒนธรรมในรูปแบบนี ส่วนใหญ่จะปรากฏมูลค่าได้ ต้องอาศัย
ความสัมพันธ์ กับทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ วย โดยความเป็ นทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกายสามารถส่งผ่านสู่
ความเป็ นวัตถุได้ เช่น การสะสมภาพวาด เป็ นการสะสมทุนทีส่งผ่านได้ เหมือนกับทุนทางเศรษฐกิจ
โดยสิงทีส่งผ่านได้ คือ ความเป็ นเจ้ าของภาพ ซึงในวิถีการบริ โภคภาพเขียนนันความเป็ นเจ้ าของภาพ
ั งทีเป็ นวัตถุและสัญลักษณ์
เป็ นเงือนไขสําคัญในการบริ โภค ฉะนัน สินค้ าเชิงวัฒนธรรมจึงเป็ นได้ ทงสิ
คนทีเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิตจึงต้ องหาวิธีการทีเหมาะสมในการสะสม รวบรวมทุน
3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized State) คือ การรับรองจาก
สถาบันทีได้ รับการยอมรับจากสมาชิกในวงการเดียวกัน เช่น ใบรับรอง หนังสือรับรองคุณวุฒิ ทาง
การศึกษา การรับประกัน การออกประกาศนียบัตร การสอบวัดคุณสมบัติ เป็ นต้ น เป็ นทุนทีถูกทําให้
เป็ นวัตถุหรื อรู ปธรรมทีชัดเจน โดยอ้ างอิงคุณ สมบัติเบืองต้ นของทุนทางวัฒนธรรมทุนทางวัฒ น
ธรรมประเภทนี สามารถเปลียนรูปได้ ภายใต้ เงือนไขเฉพาะคือ อาจเปลียนเป็ นทุนทางเศรษฐกิจ เช่น
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เงินเดือน หรื อเปลียนเป็ นสถาบันในรู ปของคุณสมบัติทางการศึกษา ซึงเป็ นหนทางหนึงในการลบ
ล้ างข้ อจํากัดของทุนทางวัฒนธรรมทีเกียวโยงกับร่างกายผู้ครอบครอง และสามารถเพิมมูลค่าของ
ทุนทางสัญลักษณ์ได้ ด้วยอาศัยการรับรองจากทางการ ทุนประเภทนีทําให้ การลงทุนทางการศึกษา
ของบุคคลมีมูลค่าอย่างเป็ นรู ปธรรมและสามารถสร้ างทุนในทางเศรษฐกิจ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง
กรณีมลู ค่าของคุณวุฒิทางการศึกษาเมืออยูใ่ นตลาดแรงงาน
อย่างไรก็ตาม ทุนทัง 3 ลักษณะนี ปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550:
80) ได้ วิเคราะห์ไว้ ว่า ลําพังทุนทางเศรษฐกิจทีมาร์ กซใช้ วิเคราะห์ ปรากฏการณ์ความไม่เท่าเทียม
ทางสัง คมนัน ไม่ อาจอธิ บายให้ ครอบคลุมอย่ างสมบูรณ์ ได้ ถ้ าไม่ นํ าทุนทางวัฒนธรรมมาเป็ น
องค์ประกอบ เพราะทุนทางวัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสําคัญในการพยุงความไม่เท่าเทียมกันในสังคมด้ วย
ชนชันทางสังคมไม่ได้ ประกอบขึนเฉพาะทุนทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่รวมถึงทุนทางวัฒนธรรมที
ทําให้ การแบ่งชนชันมีความซับซ้ อน มีรายละเอียดมากจนสามารถแบ่งชนชันออกได้ 3 กลุม่ คือ
1. กลุ่มชนชันครอบงํา เป็ นกลุ่มทีครอบครองทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางวัฒนธรรม
มากที สุด สามารถแบ่ง ออกเป็ นกลุ่ม ย่ อยได้ อี ก คื อ กลุ่มที มี ทุนทางวัฒนธรรมมากแต่มี ทุนทาง
เศรษฐกิจน้ อย เช่น นักเขียน ศิลปิ น อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ เป็ นต้ น กลุ่มทีมีทนุ ทางเศรษฐ
กิจมาก แต่มีทนุ ทางวัฒนธรรมน้ อย เช่น เจ้ าของบริ ษัทใหญ่ นักการเงิน เป็ นต้ น และกลุ่มทีมีทนุ ทัง
สองประเภทสมดุลกัน เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้จดั การระดับสูงบางราย เป็ นต้ น
2. กลุ่มชนชันกลาง ถือครองทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรมลดหลันลงมาตาม
ลําดับจากกลุ่มแรก สามารถแบ่ง ออกได้ เ ป็ นกลุ่มทีมี ทุนทางวัฒนธรรมมาก มี ทุนเศรษฐกิ จน้ อย
เช่น ครู อาจารย์ในโรงเรี ยน เป็ นต้ น กลุ่มทีมีทุนทางเศรษฐกิจมาก มีทุนวัฒนธรรมน้ อย เช่น เจ้ าของ
กิจการขนาดเล็ก พ่อค้ า ช่างฝี มือ เป็ นต้ น และกลุ่มทีมีทนุ ทังสองประเภทสมดุลกัน เช่น ผู้บริ หารระดับ
ล่าง ช่างเทคนิค ผู้ทีทํางานในวงการสือ พระ ผู้ประกอบอาชีพบริการสังคม เป็ นต้ น
3. กลุ่มชนชันกรรมกรหรื อผู้ใช้ แรงงาน เป็ นกลุ่มทีไม่มีทนุ ทางเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรมเลยเมือเปรี ยบเทียบกับชนชันครอบงําและชนชันกลาง
ความประสงค์ของบูร์ดเิ ยอ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 81) ในการวิเคราะห์งาน
ดังกล่าวข้ างต้ นเพือชีให้ เห็นว่า วัฒนธรรมเป็ นองค์ประกอบสําคัญของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงการ
วิเคราะห์ มโนทัศน์เรื องของสนาม (champ หรื อ field) ทีต้ องการสะท้ อนภาพสนามในการแข่งขัน
เกมส์กีฬาทีต้ องมีเดิมพัน ซึงเดิมพันการแข่งขันในสนามของวัฒนธรรมก็คือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุน
ทางวัฒนธรรมของแต่ละสนามแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสนาม ทีเป็ นผลมาจาก
“นิจภาพ” (habitus) ซึงประกอบขึนจากโครงสร้ างการรั บรู้ และประเมิ น คุณ ค่าที สนามแห่งนันๆ
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ปลูกฝั งเอาไว้ อย่างไรก็ตามการแข่งขันทีมีทนุ วัฒนธรรมเป็ นเดิมพันนันต้ องดําเนินไปอย่างแนบเนียน
จึงต้ องอาศัยกระบวนการต่างๆ ค่อยสร้ างเสริ มขึนมา เพือให้ สามารถสังสมทุนดังกล่าวไปได้ อย่างไม่มี
ทีสินสุด ยุทธวิธีหนึงทีนิยมใช้ ธํารงรักษาและเพิมพูนทุนทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การปฏิเสธกลบเกลือน
มิติทางเศรษฐกิจหรื อทางอํานาจ และพยายามชูหลักการของ “การไม่หวังผลประโยชน์ ” ให้ เป็ นจุด
หมายของการลงทุนกระทําการต่างๆ ทางวัฒนธรรม
แนวคิดทุนวัฒนธรรมดังกล่าวนี เป็ นประโยชน์อย่างยิงในการวิเคราะห์ ทุนทางวัฒน
ธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการศึกษาครังนี ทังในส่วนทีเป็ นเนือตัว โครงสร้ าง องค์ประกอบ และ
สถานการณ์ตา่ งๆ ทีเกิดขึนในชุมชน รวมทังการวิเคราะห์เพือค้ นหาแนวทางการเสริ มพลังการสังสม
ทุนของชุมชนกลุ่มชาติ พันธุ์ดงั กล่าว ท่ามกลางการเปลียนแปลงทีนําไปสู่การเสียสมดุล ทีกํ าลัง
เกิดขึน
สังคมไทยปั จจุบนั ให้ ความสนใจเกียวกับ “ทุนวัฒนธรรม” มากขึน แม้ จะยังไม่สามารถ
กําหนดแนวคิดใหม่ได้ ชดั เจนนัก แต่ทําให้ เห็นทุนวัฒนธรรมในสังคมไทยตามกรอบคิดเดิมว่าดํารง
อยูใ่ นลักษณะอย่างไรและสังคมไทยวันนีกําลังใช้ ทนุ ทางวัฒนธรรมด้ วยเหตุปัจจัยอะไร เป็ นต้ นว่า
ดิเรก ปั ทมสิริวฒ
ั น์ (จักรแก้ ว นามเมือง, 2551: 129-130, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2551) นําเสนอว่า ทุนวัฒนธรรมเกี ยวข้ องกับคุณค่า ความรู้ ค่ภู ูมิปัญญา และงาน
สร้ างสรรค์อันเกิดจากการค้ นคว้ า และการค้ นพบโดยผู้ทรงความรู้ ในท้ องถิน รวมถึงค่านิยมและ
ความเชือทีผูกพันสังคม ทําให้ เกิดการจัดระเบียบทางสังคมหรื อสร้ างกติกาทีเป็ นคุณค่าทางสังคม
โดยส่วนรวม รวมทังกิจกรรมการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึงสูค่ นอีกรุ่นหนึง
สํานักพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต (อ้ างในจักรแก้ ว นามเมือง, 2551: 130, มหาวิทยา
ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) กล่าวว่า ทุนทางวัฒนธรรมคือ สิงทีดีงามทีคนในอดีตคิด ทํา
ขึน แสดงออกและสืบทอดด้ วยการปฏิบตั ิ ซึงมีทงที
ั จับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้
จักรแก้ ว นามเมือง (2551: 130) ได้ ให้ นิยาม “ทุนวัฒนธรรม” ไว้ ว่า หมายถึงทุนทีใช้ ไปใน
การผลิตสินค้ าและบริ การทีมีนยั ทางวัฒนธรรม สินค้ าบริ การใดทีมีวฒ
ั นธรรมฝั งตัวอยู่ สินค้ าและ
บริการเหล่านันคือ สินค้ าวัฒนธรรม (Cultural Products) ซึงการให้ ความหมายในลักษณะนีมุ่งหมาย
แสดงถึงทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ ซึงปรากฏในรู ปแบบของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (biens
culturels) หาได้ ครอบคลุม ถึงทุนทางวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการ
สถาปนาไม่ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวนีเป็ นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนใน
พืนทีศึกษาเป็ นอย่างยิงด้ วย
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กล่าวโดยสรุ ป ทุนทางวัฒนธรรม เป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าและมูลค่าทีสังสมมาแต่อดีต และ
ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่น ทังเป็ นสิงทีจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ โดยนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเหล่า
นันมาแปลงเป็ นสิงทีมีคณ
ุ ค่าและมูลค่าทีส่งผลให้ เกิดประโยชน์ตอ่ วิถีชีวิตและสังคมในทีสุด ” (จักร
แก้ ว นามเมือง, 2551: 130)
สามารถสรุ ปได้ ว่า ทุนวัฒนธรรม หมายถึงคุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรมหรื อ
คุณค่าและหรื อมูลค่าทีวัฒนธรรมแสดงออกตามบทบาทหน้ าทีด้ านต่างๆ ต่อชุมชนหรื อสังคม ซึง
คุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรมแต่ละประการสามารถนําไปใช้ เป็ นพลังขับเคลือนให้ สงั คมหรื อ
ชุมชนหรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการได้
นิ ยาม ความหมายดังกล่าวข้ างต้ นนี ได้ ช่วยให้ เห็ นวิ วัฒนาการของทุนวัฒนธรรมที
เกิดขึนในสังคมมนุษย์ รวมถึงความสัมพันธ์ ทีเชือมโยงระหว่างทุนด้ านอืนๆอันก่อให้ เกิดความเข้ ม
แข็ง มันคงของสังคม ซึงสังคมไทยได้ ตระหนักในคุณค่า ความสําคัญในเรื องนี จึงได้ ศึกษาสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจมากขึน แม้ ว่าจะยังไม่ครอบคลุมกว้ างขวางนัก แต่เป็ นประโยชน์ต่อการกําหนด
นิยาม ความคิด แนวคิด องค์ประกอบ และการจําแนกเนือหา สาระของทุนวัฒนธรรมในชุมชนพืนที
วิจยั ครังนีเป็ นอย่างยิง
3.1 องค์ ประกอบของทุนวัฒนธรรม
ทุนวัฒนธรรม ทีแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะดังกล่าวข้ างต้ นนันบูร์ดิเยอได้ กล่าวไว้ ว่า
ถ้ าพิจารณาจากการกํานัลและการยืนหมูยืนแมว และการเล่นแร่แปรธาตุเชิงสัญลักษณ์ การสํานึก
บุญคุณ ข้ อห้ ามมิให้ คิดคํานวณ งานสร้ างสรรค์บริ สุทธิกับพาณิ ชยราคี และเสียงหัวเราะของเจ้ า
คณะสังฆมณฑล แล้ วจะพบว่า
3.1.1 การกํานัลและการยืนหมูยืนแมว หมายถึง พฤติกรรมทางวัฒนธรรม
เกียวกับการแลกเปลียนทีต้ องมีความสมดุลปรากฏอยู่ในทุกกรณี เพราะทีสุดแล้ วการกระทําดังกล่าว
ต้ องมีการตอบแทนทีสมดุลในลักษณะใดลักษณะหนึง ไม่ว่าจะปล่อยให้ ระยะเวลาห่างออกไป
เพียงใดหรื อไม่ก็ตาม เพราะโดยธรรมเนียมการตอบแทนทีเกิดขึนจะต้ องมีคณ
ุ ค่าความสําคัญและ
มูลค่าทีมากกว่าเสมอๆ ไม่วา่ การตอบแทนจะกลับมาในลักษณะใด และไม่ว่าคําพูดในการกํานัลนันๆ
จะดูเหมื อนไม่มี เ งื อนไขในเชิ ง การแลกเปลี ยนก็ ตาม ทังนี เพราะเป็ นพฤติกรรมการลงทุน ทาง
วัฒนธรรมประการหนึงทีแสดงให้ เห็นถึงความซับซ้ อนในความสัมพันธ์ทางสังคมมนุษย์
3.1.2 กรณีการเล่ นแร่ แปรธาตุเชิงสัญลั กษณ์ การสํานึกบุญคุณ ข้ อห้ ามมิให้
คิดคํานวณ งานสร้ างสรรค์บริ สุทธิกับพาณิชยราคี และเสียงหัวเราะของเจ้ าคณะสังฆมณฑลก็เป็ น
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ไปในทํานองเดียวกันคือ เป็ นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมทีเกียวกับการแลกเปลียนทีต้ องสมดุลเสมอ
แต่การกระทําและคําพูดทีแสดงออกมาจะพยายามกลบเกลือนให้ ดูเหมือนว่า “ไม่หวังผลตอบแทน
ในสิงนันๆ” โดยเฉพาะอย่างยิงกรณีการสํานึกบุญคุณทีมีคณ
ุ ธรรมคือ ความกตัญ กู ตเวที เครื อง
หมายของคนดีมาเป็ นเครื องกํากับด้ วยแล้ ว ทําให้ ดเู หมือนว่าไม่มีอะไรทีเกียวกับการแลกเปลียนใดๆ
หากแต่เป็ นสํานึกตอบแทนบุญคุณเท่านัน ทังทีกระบวนการสร้ างอํานาจ สร้ างบารมี สร้ างความชอบ
ธรรมทังในระดับบุคคลและสังคม ต่างก็หวังผลตอบแทนทีเป็ นการแลกเปลียนทียิงใหญ่และไม่มีที
สินสุดอย่างชัดเจน ทังนีเพราะพฤติกรรมดังกล่าวนันเป็ นพฤติกรรมทางวัฒนธรรม ทีผู้กระทําก่อนคือ
ผู้ลงทุน ผู้กระทําหลังคือ ผู้บริ โภคพฤติกรรมในลักษณะนีจึงเป็ นการลงทุนทางวัฒนธรรมทียังคง
นิยมนํามาใช้ อยูท่ วไปในรู
ั
ปแบบหรื อลักษณะต่างๆ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 4-46)
จากแนวคิดกรณีตวั อย่างนี ร่ วมกับนิยาม ความหมาย และองค์ประกอบทางวัฒน
ธรรมตามทีบูร์ดิเยอกล่าวไว้ คือ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ
และทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา รวมทังนิยามความหมายทุนวัฒนธรรมทีนักวิชาการท่านอืนๆ
กล่าวไว้ ซึงได้ นําเสนอมาแล้ วข้ างต้ นนัน เมือนํามาพิจารณาเป็ นแนวทางจัดองค์ประกอบของทุน
วัฒนธรรม จึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี
1. องค์ ประกอบด้ านภูมิปัญญา เป็ นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย ประการหนึง ทีเป็ นรากฐานให้ บุคคลและสังคมสามารถนํามาใช้ แสดงออกเพือการลงทุน
หรื อตอบแทนหรื อกลบเกลือนหรื อสร้ างหรื อกํ าหนดสัญลักษณ์ ในการสือความหมายร่ วมกันใน
สังคมในโอกาสต่างๆ ภูมิปัญญา เป็ นต้ น ว่า วิธีคิดหรื อความคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ
ความสามารถและความฉลาดไหวพริบ ทังส่วนทีได้ จากการฝึ กฝน สังสม ถ่ายทอด สืบสาน และส่วน
ทีเป็ นการสร้ างสรรค์หรื อทีเรี ยกว่าพรสวรรค์ ทีมีอยู่ภายในบุคคลหรื อภายในสังคมหรื อกลุ่มชาติ
พันธุ์นนๆ
ั เป็ นองค์ประกอบสําคัญของทุนวัฒนธรรมทีขับเคลือนทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ
ให้ เกิดมีเพิมขึน
2. องค์ ประกอบด้ านแบบแผนพฤติกรรม เป็ นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยูใ่ นกาย อีกประการหนึงทีเป็ นรากฐานให้ บคุ คลและสังคมสามารถนํามาใช้ แสดงออกเพือ
การลง ทุนหรื อตอบแทน หรื อกลบเกลือนหรื อสร้ างหรื อกําหนดสัญลักษณ์ในการสือความหมายร่ วม
กันในสังคมในโอกาสต่างๆ แบบแผนพฤติกรรม เป็ นต้ นว่า แบบแผนพฤติกรรมทางกาย ซึงหมายถึง
การยืน เดิน นัง นอน แสดงกิริยาท่าทาง ในโอกาสต่างๆ การพูดจา การเจรจา การกล่าวถ้ อยคํา การ
ปาฐกถา การแสดงออกทางความคิด แบบแผนทางการคิด เป็ นต้ น เช่น การโค้ งแบบชาวญี ปุ่ น การ
เดินแบบสัมมาคารวะ เดินแบบอ่อนน้ อนถ่อมตนต่อหน้ าผู้อาวุโสหรื อผู้มีอํานาจ บารมี ซึงไม่ได้ หมาย
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ความว่าแสดงออกเพือความเหมาะสมทางวัฒนธรรมอย่างเดียว หากแต่เป็ นการลงทุนทางวัฒน
ธรรมทีจะนําไปสู่ผลตอบแทนทียิงใหญ่ เช่น ความสําเร็ จ ประโยชน์ทีต้ องการการยกย่อง สรรเสริ ญ
การยอมรับทางสังคม การเพิมอํานาจทางสังคมให้ ตนเองสามารถเข้ าถึงผลประโยชน์ทีต้ องการ ทัง
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทังทรัพยากร ตลอดถึงการต่อรองได้ มากขึน การเจรจา การพูดจา การ
แสดงความคิดเห็นก็ทํานองเดียวกัน ดังสํานวนทีว่า “นําขุ่นไว้ ใน นําใสไว้ นอก” “การยกย่องชมเชย”
หรื อ “การมองอย่างสร้ างสรรค์” ดังคํากล่าวทีว่า “เขามีส่วนชัวบ้ างก็ช่างเขา จงมองเอาส่วนดีทีมีอยู่”
หรื อ “การคิดอย่างมีเหตุผล มีข้อมูล” เหล่านีคือองค์ประกอบทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายของ
บุคคลและสังคมหรื อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อีกลักษณะหนึงทีขับเคลือนทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ
ให้ เกิดมีเพิมขึน
3. องค์ ประกอบด้ านผลงานทีเป็ นรู ปธรรมทางวัตถุรวมทังทีเป็ นสัญลักษณ์
จัดเป็ นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ เป็ นต้ นว่า เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื อง
ประดับตกแต่ง อาหารการกิน ทีอยู่อาศัย ยารักษาโรค สิงเหล่านีต้ องอาศัยค่านิยมทางวัฒนธรรมที
สัมพันธ์อยูก่ บั ทุนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายของบุคคลและสังคมหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้วยจึงจะสร้ างมูลค่าและ
คุณค่าเพิมได้ เช่น พระเครื อง เครื องราง ของขลัง อาหาร เสือผ้ าทีมีชือเสียง สถานทีพักทีได้ รับความ
นิยม เป็ นต้ น สิงเหล่านีต้ องอาศัยทุนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายหรื อในชุมชนสังคมจึงจะเป็ นพลังขับเคลือนสู่
มูลค่า คุณค่า และความสุข ทีสมบูรณ์ พร้ อมทังกายและใจ ผลงานทีเป็ นรู ปธรรมทางวัตถุรวมทังที
เป็ นสัญลักษณ์ เป็ นองค์ประกอบสําคัญของทุนวัฒนธรรมทีขับเคลือนทุนทางสังคมและทุนทาง
เศรษฐกิจให้ เกิดมีเพิมขึน
4. องค์ ประกอบด้ านสถาบั นหรื อองค์ กรของสั งคมหรื อชุ มชน จัดเป็ นองค์
ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา หมายถึง องค์กรของสังคมหรื อชุมชนทีมีอยู่ ใน
ลักษณะต่างๆ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด โรงเรี ยน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริ หารส่วนตําบล
เป็ นต้ น องค์กรเหล่านีย่อมมีทุนทางวัฒนธรรมเป็ นรากฐานของตนเองและแตกต่างกัน บางองค์กร
ดําเนินงานด้ วยความโปร่ งใส พัฒนางานได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ทําให้ มีทุนวัฒนธรรมเกียวกับความ
เชือถื อที นําไปสู่ความไว้ วางใจทางสังคมสูง ขณะทีบางองค์กรมีทุนวัฒนธรรมน้ อย นําไปสู่ความ
ล้ มเหลวในการปฏิบตั งิ านทุกด้ าน หรื อกรณีสถานศึกษาบางแห่งสอนนักเรี ยน นักศึกษาให้ มีความรู้
ความสามารถสูง ผู้ประกอบการจึงยอมรับและต้ องการใช้ ผลผลิตมากมาย และได้ ตงค่
ั าตอบแทนให้
สูงกว่าผู้ทีจบจากสถาบันอืน เป็ นผลให้ ทกุ ๆ ปี จึงมีผ้ ปู ระสงค์จะเข้ าเรี ยนในสถาบันนันจํานวนมาก
ผลการประกอบการของสถาบันจึงประกอบความสําเร็ จทุกด้ าน ตรงกันข้ ามกับสถาบันที ไม่มีทุน
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ทางวัฒน ธรรมทีอาศัยการสถาปนาในลักษณะนี องค์กรของสังคมหรื อชุมชนจึงเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญของทุนวัฒนธรรมทีขับเคลือนทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจให้ เกิดมีเพิมขึน
5. องค์ ประกอบด้ านองค์ การ ซึงหมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ธรรม
เนียม ประเพณี พิธีกรรม ศีลธรรม จริ ยธรรม จัดเป็ นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการ
สถาปนา ซึงจะก่อให้ เกิดทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจอย่างมีพลัง เพราะองค์การมี ความศักดิ
สิทธิจะทําให้ เกิดความเชือมัน และความสําเร็จได้ มากกว่าองค์การทีอ่อนแอ เช่น ระบอบประชาธิปไตย
ของประเทศอังกฤษ แม้ จะเป็ นประชาธิปไตยแบบประเพณีนิยม ไม่มีธรรมนูญทีจารึกไว้ เป็ นลายลักษณ์
อักษร แต่ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นต้ นแบบประชาธิปไตยทีดีทีสุด ขณะเดียวกับในกระบวน การของ
พิธีกรรมต่างๆ หากผู้ประกอบพิธีมีคาถาหรื อองค์การที ศักดิสิทธิ ก็จะได้ รับความนิยมนับถือมาก
องค์การจึงเป็ นองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมที อาศัย การสถาปนาให้ มีพ ลัง ขับเคลือนให้ ทุนทาง
สังคมและทุนทางเศรษฐกิจเพิมขึน
องค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมทัง 5 ประการดังกล่าวนี คณะกรรมการผลิตและ
บริ หารรายวิชาวัฒนธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 131) ได้ จดั แบ่งออกเป็ น 3
ประเภทใหญ่ ประกอบด้ วย
1. ทุนวัฒนธรรมทีเป็ นมรดกตกทอด เกิดจากภูมิปัญญาของมนุษย์ ประกอบด้ วย
สิงทีเคลือนทีไม่ได้ อาทิ โบราณสถานขนาดใหญ่กบั สิงทีสามารถเคลือนทีได้ จําพวกวัตถุ บันทึกเล่า
เรื องเป็ นเอกสาร ตํานาน บันทึก เช่น ภาษามาลายู เป็ นภาษาของชาวใต้ บันทึกในศิลาจารึก ฯลฯ
2. ทุนวัฒนธรรมทีเป็ นสิงทีมีเอกลักษณ์ พิเศษหรื อเนือในของวัฒนธรรม เป็ นการ
กระทํ าของมนุษ ย์ ประกอบด้ ว ยเอกลักษณ์ พิ เ ศษในการทํ า มาหากิ น ซึงเป็ นวิ ถีชี วิ ต ที มี ค วาม
แตกต่างกันในแต่ละพืนที ภาษา กิริยา สําเนียงพูด ความเชือ ศาสนา ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
และพิธีกรรม สุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยภาพ ซึงเป็ นความสวยงามตามอารยธรรม
3. ทุนวัฒนธรรมทีเป็ นภูมิปัญญาดังเดิมและภูมิปัญญาสมัยใหม่ เป็ นต้ นว่า
3.1 ศาสตร์ หรื อความรู้ของบรรพชน อาทิ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3.2 ภาษาศาสตร์ และการคํานวณ เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ หน่วยชัง ตวง วัด
3.3 อาชีวศาสตร์ ความรู้เกียวกับการยังชีพ อาทิ เครื องมือ เครื องใช้
3.4 ยุทธศาสตร์ การป้องกันตนเองและการรักษาชีวิต เช่น มวยไทย เป็ นต้ น
3.5 การเยียวยาชีวิต หรื อแพทย์ศาสตร์ เช่น การรักษาโรคภัย เป็ นต้ น
3.6 การอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสันติ โดยใช้ ความรู้ทางรัฐศาสตร์ นิตศิ าสตร์
ธรรมศาสตร์ เป็ นต้ น
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3.7 ศิลปศาสตร์ เป็ นองค์รวมทางศิลปะทีสําคัญ เป็ นต้ น
การจัดแบ่งองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรมตามแนวคิดของบูร์ดิเยอ และการจัด
ประเภทตามทีคณะกรรมการผลิตและบริ หารรายวิชาวัฒนธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กล่าวไว้ มีความสัมพันธ์กบั แนวคิดเรื องวัฒนธรรมและวัฒนธรรมพืนบ้ าน ทังในประเด็นนิยาม ความ
หมาย องค์ประกอบ คุณค่า ความสําคัญของวัฒนธรรม ทีมีลกั ษณะครอบคลุมนิยามความหมาย
ของทุนวัฒนธรรมดังนําเสนอไว้ ข้างต้ น โดยผู้วิจยั จึงถือเอาการจัดแบ่งองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
ด้ านภูมิปัญญา ด้ านแบบแผนพฤติกรรม ด้ านผลงานทีเป็ นรูปธรรมทางวัตถุรวมทังทีเป็ นสัญลักษณ์
ด้ านสถาบันหรื อองค์กรของสังคมหรื อชุมชน ด้ านองค์การหรื อระเบียบ กฏเกณฑ์ กฏหมาย ธรรม
เนียม ประเพณี พิธีกรรม ศีลธรรม จริยธรรมดังกล่าวข้ างต้ น มาจัดรวมลงในองค์ ประกอบตามแนวคิด
ของบูร์ดิเยอทีแบ่งทุนวัฒนธรรมออกเป็ น 3 องค์ประกอบคือ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ทุน
วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ และทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา เพือใช้ เป็ นแนวทางการศึกษาทุน
วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษาครังนี
4. แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม
การเปลียนแปลงเป็ นกฎพืนฐานในธรรมชาติทงปวง
ั
ดังทีสุริชยั หวันแก้ ว (2537: 155)
ได้ กล่าวไว้ ว่า การเปลียนแปลงเกิดขึนพร้ อมกับการเกิดโลกหรื อแม้ แต่ก่อนนันเสียอีก ศาสดาแห่ง
ศาสนาทียิงใหญ่ของโลก ต่างก็แสดงข้ อคิดและคําสังสอนทีตระหนักถึงความจริ งข้ อนี เช่น พระ
พุทธเจ้ าได้ ตรัสไว้ ว่า “อนิจฺจํ วต สงฺ ขารา” สังขารทังหลายไม่เที ยง มีการเปลียนแปลงอยู่เสมอ นัก
ปราชญ์ชาวกรี ก ชือ “เฮราคลิตสั ” (Heraclitus) เคยกล่าวไว้ ว่า คนๆ หนึงย่อมไม่อาจจุ่มเท้ าลงในแม่
นําสายเดียวกันถึงสองครัง โดยนัยนี การเปลียนแปลงจึงเป็ นสิงแน่นอน เป็ นหลักความจริ งของโลก
ประการหนึง คือ สรรพสิงย่อมเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ซึงประเด็นเดียวกันนี เอียม ทองดี (2548: 34) ได้
กํ าหนดนิยามหลักความจริ งข้ อนีว้ ว่า “การเปลียนแปลงหมายถึงความไม่คงทีหรื อไม่คงเดิม หรื อ
ความไม่เทียงของสรรพสิง ทังรูปธรรมและนามธรรม”
การเปลียนแปลง โดยนัยความหมายดังกล่าวนี สุริชยั หวันแก้ ว (2537: 156) ได้ ใช้
เป็ นหลักการอธิบาย “การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม” ว่า “หมายถึงการเปลียนแปลงทีเกิดขึนใน
ด้ านต่างๆ ทีมนุษย์ประดิษฐ์ และสร้ างขึน ทังในวัฒนธรรมทีเป็ นวัตถุและไม่ใช่วตั ถุ เป็ นต้ นว่า ค่า นิยม
บรรทัดฐาน และระบบสัญลักษณ์ ในสังคมนันๆ” ซึงเชือมโยงกับที คณะกรรมการผลิ ตและบริ หาร
รายวิชาวัฒนธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 87) ได้ นิยามการเปลียนแปลงทาง
วัฒนธรรมไว้ ว่า หมายถึง การไม่หยุดนิง การเคลือนไหวอยู่เสมอ เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ ทีจะต้ อง
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ดินรนเพือความอยู่รอด ต้ องสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ ตลอดเวลา ควบคู่ไปกับการเปลียนแปลงทางสังคม
เป็ นเสมือนการเติมเต็มภาพการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมให้ ชดั เจนขึน ขณะทีเอียม ทองดี (2548:
35) กล่าวว่า การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม หมายถึง ความไม่คงทีหรื อความไม่คงเดิมหรื อความไม่
เทียงของเครื องมือเครื องใช้ ทีมนุษย์ใช้ เข้ าถึงธรรมชาติ หรื อจัดการธรรมชาติหรื อสิงต่างๆ ทีมนุษย์
สร้ างขึน กระทําขึน เพือใช้ ในวิถีชีวิตหรื อการดํารงชีพ เป็ นนิยามทีสอดคล้ องไปกับสิงทีณรงค์ เส็ง
ประชา (2539: 103) ได้ กล่าวไว้ ว่า การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมเป็ นการเปลียนแปลงสิงทีมนุษย์
ได้ กําหนดให้ มีขนึ ทังสิงทีเป็ นวัตถุและไม่ใช่วตั ถุทีนํามาใช้ เป็ นองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตร่วมกัน
ในสังคม
โดยนัยแห่งนิยาม ความหมายการเปลียนแปลงและการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวนี นอกจากนักวิชาการได้ ให้ ความหมายซึงเป็ นไปในทิศทางเดียวกันแล้ วยังได้ เติมเต็มโดย
การยกตัวอย่างสิงทีเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมทีทําให้ เห็นภาพอย่างชัดเจนขึนด้ วย เช่น ณรงค์ เส็ง
ประชา (2539: 103) ได้ ยกตัวอย่างสิงทีเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมไว้ ว่า เช่น ความคิด ความเชือของ
คนเกียวกับเรื องภูตผี ปี ศาจทีค่อยๆ หมดไปแล้ วมีความเชือในเหตุผลมากขึน การเปลียนแปลงยาน
พาหนะจากรถม้ าเป็ นรถยนต์ เป็ นต้ น ขณะทีเอียม ทองดี (2548: 36) ได้ ยกตัวอย่างสิงทีเปลียน
แปลงทางวัฒนธรรมไว้ วา่ คือ สาระหรื อเนือตัวของวัฒนธรรม บทบาทและหน้ าทีของวัฒน ธรรมโดย
อธิบายความเพิมเติมว่า สาระหรื อเนือตัวของวัฒนธรรม ประกอบด้ วย
1. ภูมิปัญญา ได้ แก่ ความคิด (จินตนาการ) เช่น ความคิดถึงสิงทีไม่เคยมี ไม่เคยคิดมา
ก่อนในสังคม ความคิดในเชิงปรัชญา ความคิดในเชิงทฤษฎี ความคิดเรื องโลกนี โลกหน้ า โลกปั จจุบนั
ว่า เกิดขึน ตังอยู่ เปลียนแปลงไปอย่างไร ความคิดถึงการมีอยู่และไม่มีอยู่ของสสาร พลังงานชีวิต เป็ น
ต้ น ความรู้ (องค์ความรู้ ) เช่น ความรู้เกียวกับโลกทัศน์ ชีวทัศน์ ความรู้ในศาสตร์ ตา่ งๆ ความรู้เรื องโลก
และจักรวาลความรู้ ในวิถีชีวิต ในการดําเนินชีวิต เป็ นต้ น ความเชือ (การยอมรับ การไว้ เนือเชือใจ) เช่น
ความเชือในลัทธิ ความเชือในศาสนา ความเชือในระบบพืนบ้ าน ความเชือในความเป็ นมนุษย์ ความ
เชือในสิงศักดิสิทธิ ฯลฯ ความเห็น เช่น ความเห็นดีงาม ถูกต้ อง ไม่ถูกต้ อง เหมาะสม ไม่เหมาะสม
สมควร ไม่สมควร เป็ นต้ น ค่านิยม เช่น การยอมรับความคิดเห็นหรื อทัศนคติในงานวิจยั ชาวบ้ านตาม
กระแสทีเกิดขึนเป็ นอยูใ่ นสังคม ความสามารถหรื อทักษะ เช่น ทักษะการคิด การพูด การทํา การวิง ฯลฯ
ความฉลาดไหวพริ บ เช่น พรสวรรค์ของนักร้ องบางคน เทคนิคการขับรถแข่งของนักแข่งรถบางคน
เทคนิคการพูดจูงใจผู้คนของนักพูดบางคน ฯลฯ
2.เงือนไข (แรงจูงใจ/ แรงผลักดัน) เช่น ปริ มาณ คุณภาพ ศักยภาพ ความต้ องการ/ จํา
เป็ น โอกาส ความเจ็บปวด ความสบาย ความสําเร็จ ความล้ มเหลว ฯลฯ
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3. แบบแผนพฤติกรรม ได้ แก่ แบบแผนการแสดงออกทางกาย เช่น ยืน เดิน นัง นอน ทํา
แบบแผนการแสดงออกทางวาจา เช่น การพูด การทักทาย การขับร้ อง เป็ นต้ น และแบบแผนการ
แสดงออกทางความคิด เช่น วิธีคดิ วิธีการไตร่ตรอง วิธีคดิ สร้ างสรรค์หรื อวิธีคดิ ในรูปแบบอืนๆ
4. ผลผลิต เช่น องค์กร สถาบัน องค์การ วรรณคดี วรรณกรรม วาทกรรม พิธีกรรม เครื อง
มือเครื องใช้ เครื องแต่งกาย อาหารการกิน ยารักษาโรค การคุ้มครองป้องกันสังคม ระบอบการเมืองการ
ปกครอง กฎหมาย กฎเกณฑ์ จารี ต ประเพณี พิธีกรรม ความเชือ เป็ นต้ น
5. ผลลัพธ์ เช่น ดี ชัว พอใจ ไม่พอใจ ชอบ ไม่ชอบ เพียงพอ ไม่เพียงพอ เป็ นธรรม ไม่เป็ น
ธรรม ฯลฯ สิงเหล่านีเป็ นเนือตัวของวัฒนธรรมทีเปลียนแปลงไปจนทําให้ เกิด คําว่า “สมัยใหม่” และ
“สมัยก่อน/ โบราณ” ขึน ทีซึงมีความเป็ นเหตุเป็ นผล ทีกล่าวได้ ว่า วัฒนธรรมสมัยก่อน เช่น วัฒ น
ธรรมพื นบ้ า น วัฒ นธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ เ ป็ นทุนวัฒ นธรรมให้ เ กิ ด “วัฒ นธรรมสมัยใหม่ ” ขึนใน
ลักษณะต่างๆ ทังส่วนทีเหมือนเดิมและแตกต่างจากเดิม
สิงทีเปลี ยนแปลงอีกประการหนึงทีเอียม ทองดี (2548: 36) เสนอไว้ คือ บทบาทและ
หน้ าทีของวัฒนธรรม โดยแบ่งออก 2 ประการ คือ บทบาทของวัฒนธรรมกับหน้ าทีของวัฒนธรรม
4.1 บทบาทของวัฒนธรรม
บทบาทของวัฒนธรรมทีเปลียนแปลงนัน แบ่งออกเป็ น 3 ประการ คือ 1. บทบาท โดย
หลักการทีวัฒนธรรมต้ องมีต่อสังคมหรื อมนุษย์ เป็ นต้ นว่า วัฒนธรรมต้ องมีบทบาททําให้ มนุษย์เข้ า
ถึงความต้ องการต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้ องการ เช่น บทบาทของวัฒน
ธรรมพืนบ้ านต้ องเป็ นเครื องมือให้ คนในพืนบ้ านนันๆ เข้ าถึงปั จจัยสีได้ อย่างเพียงพอและยังยื นได้
สิงเหล่านีเปลียนแปลงตลอดเวลา 2. บทบาทโดยความคาดหวังคือ มนุษย์ย่อมมี สิทธิ คาดหวังใน
วัฒนธรรมของตนหรื อวัฒนธรรมนันๆ ว่า จะสามารถช่วยให้ ตวั เองหรื อสังคมอยู่รอดปลอดภัยได้ ดีที
สุด เช่น คนในสังคมปั จจุบนั คาดหวังว่าบทบาทของวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ หรื อวัฒนธรรมการแพทย์
สมัยใหม่ จะช่วยรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทุกอย่างได้ อย่างเด็ดขาด จะช่วยยืดอายุมนุษย์ให้ ยืนยาวมาก
ขึน หรื อบุคคลบางกลุ่มอาจจะคาดหวังว่าการแพทย์สมัยใหม่จะรักษาโรคร้ ายแรงได้ หรื อบางกรณี
คนบางกลุม่ อาจจะคาดหวังว่า “เป็ นไปไม่ได้ ” หรื อ ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้ องการต่างๆ ของ
มนุษย์ได้ เป็ นต้ น ความคาดหวังของมนุษย์มีการเปลียนแปลงตามเหตุปัจจัยตลอดเวลา และ 3.
บทบาททีเป็ นจริ ง หมายถึง บทบาทของวัฒนธรรมนันๆ ทีเกิดขึนเป็ นจริ ง ซึงบทบาททีเป็ นจริ งนี
บางอย่างอาจจะเป็ นไปตามหลักการ บางอย่างอาจจะไม่เป็ นไปตามหลักการ แต่เป็ นไปตามความ
คาดหวัง ซึงอาจจะสูง กว่า หรื อ ตํากว่า หลักการก็ไ ด้ ทังนี ขึนอยู่กับปั จ จัยและเงื อนไขต่า งๆ ด้ วย
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บทบาทเหล่านี เปลียนไปตามยุคสมัย ดังจะเห็นได้ ว่า ปั จจุบนั บทบาทของวัฒนธรรมมีความสําคัญ
ยิงในทางการท่องเทียวและเป็ นปั จจัยสร้ างพลังขับเคลือนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที สําคัญ ซึงใน
ประเด็นนี มีสว่ นสําคัญในการอธิบายการแสดงบทบาททุนวัฒน ธรรมของชุมชนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์
ได้ อย่างชัดเจน
ส่วน “หน้ าทีของวัฒ นธรรม” ที เปลี ยนแปลงนัน ได้ แก่หน้ าทีที เป็ นเครื องมือให้
ั อยู่อย่างน้ อย
มนุษย์ใช้ เข้ าถึงสิงต่างๆ ทีมนุษย์ต้องการหรื อจําเป็ น ซึงความต้ องการของมนุษย์นนมี
5 ประการ คือ 1. ความต้ องการปั จจัยสี 2. ความต้ องการความปลอดภัย ความเข้ มแข็ง 3. ความต้ อง
การความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี 4. ความต้ องการชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี และ 5. ความต้ อง
การสันติสขุ ความสงบ ความสุข นิพพาน
โดยการทําหน้ าทีของวัฒนธรรมเพือให้ มนุษย์เข้ าถึงความต้ องการนัน แบ่งออกได้
2ลักษณะ คือ 1. หน้ าทีโดยส่วนรวม หมายถึง การพิจารณาการทําหน้ าทีของวัฒนธรรมโดยภาพ รวม
ว่าสามารถทําให้ มนุษย์บรรลุวตั ถุประสงค์ ทังเชิงกระบวนการและเชิงเป้าหมายได้ หรื อไม่ เช่น หน้ าที
ของวัฒนธรรมพืนบ้ านของชุมชนใดชุมชนหนึงสามารถทําให้ สมาชิกในชุมชนสามารถเข้ าถึง ความ
เป็ นคนดีและคนเก่งได้ หรื อไม่ หาก “ได้ ” ถือว่ายังทําหน้ า ทีได้ ดีอยู่ หาก “ไม่ได้ ” ต้ องดูว่ามีปัญหาเกิด
ขึนตรงไหน อย่างนีถือว่าเป็ นการมองหน้ าทีโดยส่วนรวมของวัฒนธรรม และ 2. หน้ าทีโดยแยกส่วน
เป็ นการมองหน้ าทีของวัฒนธรรมตามองค์ประกอบคือ หน้ าทีของภูมิปัญญา หน้ าทีของเงือนไขหรื อ
แรงจูงใจ หน้ าทีของแบบแผนพฤติกรรม หน้ าทีของผลผลิต และหน้ าทีของผล ลัพธ์ โดยพิจารณาว่า
องค์ประกอบแต่ละประการทําหน้ าทีของตนได้ ดีอยู่หรื อไม่ หมายถึง สามารถสนองตอบต่อความ
ต้ องการต่างๆ ของบุคคล และสังคม หรื อชุมชน (ดังกล่าวข้ างต้ น) ได้ หรื อไม่ ซึงเป็ นการมองลงไปทีทุน
วัฒนธรรมของสังคมนันๆ ว่ายังมีพลังในการรับใช้ สงั คมนันๆ ในลักษณะอย่างไร
สิงทีเปลียนแปลงในทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี สรุปได้ 3 ประการ คือ 1. สาระหรื อ
เนือ ตัวของวัฒนธรรม หมายถึง สิงทีเป็ นองค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรม 2. บทบาทของวัฒนธรรม
หมายถึง บทบาทโดยหลักการ บทบาทโดยความคาดหวัง และบทบาทโดยความเป็ นจริ ง และ
3. หน้ าทีของวัฒนธรรม หมายถึง หน้ าทีโดยรวมตามวัตถุประสงค์ของวัฒนธรรมทังเชิงกระบวน
การและเป้าหมาย และหน้ าทีโดยองค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น เมือสิงเหล่านีเปลียนแปลง ลักษณะ
ความเป็ นทุนวัฒนธรรมนันๆ ย่อมเปลียนแปลงด้ วย
การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าวนีส่งผลต่อทุนวัฒน ธรรมทุก
ด้ าน ทังนีเพราะความหมายของการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมข้ างต้ น ทําให้ สรุปได้ ว่า วัฒนธรรม
เป็ นเหตุ หรื อสาเหตุให้ เกิดผล คือ ทุนวัฒนธรรม ทังในเชิงคุณค่าและมูลค่าว่า มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
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และเมือเหตุเปลียนไป ผลก็ต้องเปลียนตาม ดังนัน การจะรู้ว่าทุนวัฒนธรรมในสังคมนันๆ มีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร ทําไมต้ องเป็ นอย่างนัน และถ้ าจะเสริมสร้ างหรื อนํามาใช้ ต้องทําอย่างไร จําเป็ นอย่างยิงที
จะต้ องพิจารณาการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมร่วมด้ วย
4.2 ลักษณะและสาเหตุหรือเงือนไขปั จจัยในการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม
ดังกล่าวข้ างต้ น ได้ มี นักวิช าการกล่าวไว้ หลายท่าน เป็ นต้ นว่า ณรงค์ เส็งประชา
(2539: 103-105) กล่าวไว้ ว่า ลักษณะและสาเหตุการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมมาจากปั จจัยหลาย
ด้ าน ทังนีสามารถนําเอากรอบแนวคิดต่างๆ มาอธิบายได้ เช่น
1. ลักษณะการเปลียนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป สาเหตุมาจากการสังสม เพิมพูน
ทีละเล็กทีละน้ อย จากลักษณะเรี ยบง่ายสู่ความสลับซับซ้ อน และมีการปรับปรุ ง เปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ตามหลักการของทฤษฎีวิวฒ
ั นาการ (Evolutionary Theory) ที Herbert Spencer กล่าว
ไว้ ทังเพือความอยูร่ อดและการอยูร่ ่วมกันในสังคม
2. ลักษณะการเปลียนแปลงเพือให้ เกิดความสมดุลบนพืนฐานเรื องต่างๆ ทังโครง
สร้ าง ระบบ และกลไกทีทํางานอยู่ในสังคม สาเหตุมาจากการป้องกันไม่ให้ เกิดความล้ าหลังทาง
วัฒนธรรม สามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างสมดุล บนพืนฐานของโครงสร้ างหน้ าที หากการเปลียนแปลง
เกิดขึนทีใดก็จะกระทบกับทีอืน หากไม่ปรับเปลียนก็จะเกิดปั ญหาได้
3. ลักษณะการเปลียนแปลงเพือลดความขัดแย้ งและปั ญหาสังคม สาเหตุมาจาก
การจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจทีทําให้ เกิดการปรับปรุ งวัฒนธรรมทีก่อให้ เกิดความเท่าเทียมใน
ผล ประโยชน์มากขึน
4. ลักษณะการเปลียนแปลงทีเป็ นไปตามภาวะธรรมชาติ สาเหตุมาจากกฏธรรม
ชาติทีอยูเ่ หนือสิงนัน เช่น เมือมีเกิดขึนแล้ วต้ องมีการเปลียนแปลงและมีการเสือมสลายลงในทีสุด
ลักษณะและสาเหตุการเปลียนแปลงดังกล่าวนี มีความผูกพันกับทุนทางวัฒนธรรม
ทุกองค์ประกอบ ทุกประเภท เพราะวัฒนธรรมเปลียนแปลงครอบคลุมทุกด้ าน หากตัววัฒนธรรมที
เป็ นบ่อเกิดทุนวัฒนธรรมมีความเข้ มแข็ง ทุนวัฒนธรรมในส่วนนันก็จะมีพลังตามไปด้ วย
การเปลี ยนแปลงทีเกิดขึนจะมีลักษณะเป็ นอย่างไร เป็ นไปตามแนวคิดไหนนัน
เอียม ทองดี (2548: 37) กล่าวไว้ วา่ ขึนอยูก่ บั เหตุปัจจัยต่างๆ ดังนี
1. ปั จจัยพืนฐาน ได้ แก่ ประชากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ประชากรนันๆ ทีซึงมีความผูกพันเป็ นเหตุเป็ นผลกันและกัน กล่าวคือ ปั จจัยพืนฐานแต่ละประการ
ย่อ มมี คุณ ลัก ษณะพื นฐานกํ าหนดไว้ เป็ นต้ นว่า ขณะที ประชากรมนุษย์ เพิ มขึนตลอดเวลา แต่
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ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่เท่าเดิม ดังนัน มนุษย์จึงต้ องปรับเปลียนวัฒนธรรมให้ มีศกั ยภาพสูงขึนเพือ
นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ให้ เพียงพอต่อความต้ องการ วัฒนธรรมจึงต้ องเปลียนแปลงไป
2. ปั จจัยทัวไป เป็ นต้ นว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ ชีววิทยา ลักษณะ
ทางการเมืองการปกครอง และลักษณะทางศาสนา สิงเหล่านีมีธรรมชาติทีเปลียนแปลงไปตลอด
เวลาด้ วย เป็ นเหตุให้ วิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิงทีเกียวข้ องเปลียนไปด้ วย
สาเหตุการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมดังกล่าวนีสอดคล้ องกับทีคณะกรรมการ
ผลิตและบริหารรายวิชาวัฒนธรรมไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 88) ได้ กล่าวไว้ วา่
1. เกิดจาการทํานุบํารุงส่งเสริ มวัฒนธรรม เพือปรุงแต่งวัฒนธรรมของตนให้ เจริ ญ
งอกงาม มีการคิดค้ นวัฒนธรรมใหม่ ปรับปรุง ดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให้ เหมาะสมกับสังคมปั จจุบนั
2. เกิดจากการเปลียนแปลงของธรรมชาติ อันได้ แก่ สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึงเปลียน
แปลงอยู่เสมอๆ เช่น คุณภาพดินเสือม นําท่วม เกิดพายุ แผ่นดินไหว ฯลฯ กระตุ้นให้ มนุษย์ประดิษฐ์
คิดค้ นสิงใหม่ขนึ หรื อปรับเครื องมือเครื องใช้ ให้ สามารถรองรับความจําเป็ นหรื อความต้ องการได้
3. เกิดจากความต้ องการของมนุษย์ โดยเหตุทีมนุษย์มีปัญญาสูง มีความนึกคิด
กว้ างขวาง เมือมีความคิด มีความรู้ เพิมขึนจึงต้ องการตอบสนองสิงทีคิดนันให้ มีความเพิมขึนเป็ น
เหตุให้ วฒ
ั นธรรมเปลียนไป
4. เกิดจากการเปลียนแปลงของสิงแวดล้ อมทางสังคม เช่น จํานวนประชากรมากขึน
เกิดความขัดแย้ งระหว่างชนชันมากขึน จึงต้ องมีระเบียบแบบแผนมากขึน เป็ นเหตุให้ วัฒนธรรม
เปลียน แปลง
5. เกิดจากการแลกเปลียน หยิบยืมทางวัฒนธรรมทีมาจากการติดต่อสือสารระหว่าง
กัน ยิงมีการคมนาคมสะดวกมากขึน วัฒนธรรมก็ยิงเปลียนแปลงจากการยิบยืมมากขึนด้ วย
6. เกิดจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีสังคมประดิษฐ์ คิดค้ นขึน หรื อ
รับมาจากสังคมอืนๆ ทําให้ ทศั นคติของคนเปลียนแปลงไปด้ วย
7. เกิดจากความประสงค์ของผู้มีอํานาจในสังคม เช่น การเปลียนแปลงวัฒนธรรม
การแต่งกาย วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง วัฒนธรรมการประกอบอาชีพ เป็ นต้ น
8. เกิดจากการมองเห็นผลประโยชน์ และความจําเป็ นในสิงนันๆ ทําให้ ผ้ คู นรับเอา
วัฒน ธรรมใหม่เข้ ามาใช้ หรื อเพราะวิถีชีวิตแบบเดิมไม่สามารถสนองตอบต่อความต้ องการได้ จึงต้ อง
คิดค้ นใหม่
เหล่านีคือ สาเหตุการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมทีเกียวพัน โดยตรงกับทุนวัฒน
ธรรมของชุมชน หรื อสังคม หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์นนๆ
ั และเป็ นเหตุให้ ทนุ เดิมหายไปอย่างรวดเร็ ว และ
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ต้ องสร้ างทุนใหม่มาทดแทนมากขึน ซึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความสุขของชุมชนโดยตรง ทังนี
เพราะการเปลียนแปลงดังกล่าวนีเกิดขึนเป็ นกระบวนการ ดังทีเอียม ทองดี (2548: 37) ได้ กล่าวไว้ ว่า
กระบวนการการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมต่างๆ เริมจาก 1. การสร้ างความรู้หรื อการได้ มา
ซึงความรู้ 2. การสร้ างทักษะ 3. การสร้ างค่านิยมหรื อทัศนคติ 4. ความคิดสร้ างสรรค์ 5. การวิพากษ์
วิจารณ์ และ 6. ความกล้ าหาญทางจริยธรรม โดยแต่ละขันตอนมีลกั ษณะโดยสังเขปดังนี
1. การสร้ างความรู้ หรื อการได้ มาซึงความรู้ เพือการเปลียนแปลงสังคม โดย
ทัวไปจะได้ ความรู้ มาจากแหล่งต่างๆ ด้ วยวิธีการหลายอย่าง ซึงในกระบวนการเปลียนแปลงทีเกิด
ขึนทัวไป ความรู้ ที ได้ มามักมาจากแหล่งต่างๆ ดังนี การค้ นพบ (Discovery) การประดิษฐ์ คิดค้ น
(Invention) การแพร่กระจาย (Diffusion) และการดัดแปลง (Alternation) เหล่านีคือ ทีมาของความรู้
หรื อกระบวนการสร้ างความรู้ ให้ เป็ นพืนฐานแรกสุดในกระบวนการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม (และ
การเปลียนแปลงด้ านอืนๆ)
2. การสร้ างทักษะเพือการเปลียนแปลง สังคมได้ ความรู้มาแล้ วใช่ว่าจะก่อให้
เกิดการเปลียนแปลงขึนทันทีทนั ใด การเปลียนแปลงจะเกิดขึนไม่ได้ ตราบใดทียังไม่เกิดทักษะหรื อ
สังคมยังไม่มีทกั ษะในการนําความรู้เหล่านันมาใช้ ประโยชน์นนั หมายถึงว่า สังคมจะต้ องนําความรู้
เหล่านันมาใช้ ฝึ กฝนให้ เกิ ดทัก ษะก่ อน จึงจะเริ มมี ผลต่อการเปลี ยนแปลง เช่น นักวิท ยาศาสตร์
ท่านหนึงค้ นพบกฏแรงโน้ มถ่วงของโลกได้ แต่ต้องรอเป็ นเวลานานกว่าความรู้ดงั กล่าวจะมีผลต่อ
การเปลียนแปลงในสังคม หรื อมีนกั สังเกตท่านหนึงสังเกตเห็นว่าโลกมีลกั ษณะกลม เพราะถ้ าโลก
แบน เมือเรื อแล่นเข้ าหาฝั งเราต้ องเห็นเรื อทังลํา แต่การเห็นเฉพาะเสากระโดงเรื อก่อนแล้ วค่อยๆ
เห็นส่วนอืนๆ นัน แสดงให้ เห็นว่าโลกกลม ความรู้ดงั กล่าวไม่ได้ มีผลต่อการปลียนแปลง เพราะขาด
ทักษะการเดินสํารวจ ต้ องรอเวลาให้ สงั คมค่อยๆ เรี ยนรู้แล้ วสังสมทักษะให้ มากขึน จึงมีผลต่อการ
เปลียนแปลงได้
3. การสร้ างค่ านิยมหรื อทัศนคติเพือการเปลียนแปลง แม้ สังคมจะมีทักษะใน
เรื องนันบ้ างแล้ วก็ตาม แต่การทีเรื องนันๆ จะเข้ ามาเป็ นเหตุให้ เกิดการเปลียนแปลงขึนได้ สังคมนัน
ต้ องมีคา่ นิยม หรื อทัศนคติในทางทีดีต่อสิงนันเสียก่อน นันคือ เมือมีทกั ษะแล้ วทําอย่างไรให้ ทกั ษะ
เหล่านันแพร่ หลายไปในคนหมู่มาก หรื อทําอย่างไรให้ คนหมู่มากเห็นดีเห็นงามไปด้ วย ภารกิ จ
สําคัญในชันนีคือ การสร้ างค่านิยมหรื อทัศนคติทีดีงามในสิงนันๆ ให้ เกิดแก่คนหมู่มาก ทํานองเดียวกับ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้ าหรื อบริ การต่างๆ ในปั จจุบนั ซึงมีอิทธิพลชีถูกชีผิดแก่สงั คมได้ หรื อ
สร้ างค่านิยมให้ เกิดแก่สังคมได้ หากทํ าได้ อย่างนีความรู้ ที ผ่านการฝึ กฝนทักษะมาอย่างดีแล้ วก็จะ
แทรกซึมแพร่กระจายไปในวงกว้ าง เริมเห็นการเปลียนแปลงทีชัดเจนเกิดขึน
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4. ความคิดสร้ างสรรค์ ในการเปลียนแปลง สิงทีเปลียนแปลงและแพร่กระจาย
ไปตามค่านิยมและทัศนคติของสังคมนัน ยังหาความยังยืนไม่ได้ หรื อยังไม่แน่นอน จําเป็ นอย่างยิง
ทีจะต้ องสร้ างสรรค์หรื อคิดสร้ างสรรค์สิงนันๆ ให้ มี ความเหมาะสมสอดคล้ องกับสถานภาพของ
ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของสังคมนันๆ จึงจะเกิดความยังยืนได้ เช่น การผลิต
พันธุ์ข้าวชนิดใหม่ขึนมาแล้ ว ส่งเสริ มให้ ชาวนานําไปปลูกจนเป็ นทีนิยมแล้ ว แต่ชาวนาจะปลูกข้ าว
ั คุณสมบัติเหมาะสมสอด
พันธุ์ใหม่ได้ นานแค่ไหน ขึนอยู่กับการสร้ างสรรค์ให้ ข้าวพันธุ์ใหม่ นนมี
คล้ องกับวิถีชีวิต และสภาพทางนิเวศน์วิทยาหรื อสภาพทางภูมิศาสตร์ ด้วย เช่น ต้ านทานโรค ราคา
ดี รสชาติดี ผลผลิตต่อไร่สงู เป็ นต้ น ให้ เกิดขึนอย่างคงเส้ นคงวา
5. การวิพากษ์ วิจารณ์ เพือการเปลียนแปลง เป็ นกระบวนการพิสจู น์ด้วยการ
วิพากษ์ วิจารณ์ เพือสร้ างความเข้ มแข็ง มันคง ยังยืนหรื อความเหมาะสมให้ เกิดแก่สิงทีเปลียนแปลง
มาแล้ วนัน ขณะเดียวกันจะได้ กําจัด หรื อปรับปรุงจุดอ่อนให้ กลายเป็ นจุดแข็ง นําจุดแข็งมาเป็ นจุด
ขายเพือให้ เกิดกระแสในสังคม และเกิดการพัฒนาให้ ก้าวหน้ ายิงขึน จนกระทังมีประสิทธิ ภาพสูง
ทีสุดเท่าทีจะกระทําได้ ในสถานภาพนันๆ เช่น สามารถวิจยั และพัฒนาสารให้ พลังงานทดแทนนํามัน
เชือเพลิงได้ และพัฒนาจนกระทังมีความเหมาะสมต่อสังคมไทยทุกด้ านและเกิดเป็ นผลงานของ
คนไทยขึน
6. ความกล้ าหาญทางจริยธรรมเพือการเปลียนแปลง คือ กล้ าหาญทีจะนําผล
ผลิตทีได้ มารับใช้ ชีวิตประจําวันอย่างภูมิใจ ใช้ ทดแทนสิงอืน จนเกิดเป็ นอัตลักษณ์ของตนเองหรื อ
สังคม เช่น เมือเราผลิตก๊ าซโซฮอลล์ได้ แล้ ว สังคมไทยส่วนใหญ่ใช้ ก๊าซโซฮอลล์แทนนํามันเชือเพลิง
คนไทยพอใจ ภูมิใจ และมีความรู้สึกเพียงพอหรื อพอเพียงในผลทีเกิดจากการใช้ ก๊าซดังกล่ าวแทน
นํามันเชือเพลิง นีคือ กระบวนการสุดท้ ายของการเปลียนแปลง
กระบวนการเปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นนีเกิดขึนเป็ นลําดับ หรื อทีเรี ยกว่าเป็ นกล
ยุทธ์ คือ ต้ องเกิดขันแรกก่อน แล้ วจึงเกิดขันทีสองและขันต่อๆ ไปตามลําดับ ไม่สามารถเกิดสลับ กัน
ได้ หรื ออาจจะกล่าวอีกด้ านหนึงว่า สังคมต้ องเปลียนผ่านขันตอนตามลําดับ เช่น ต้ องมีความรู้ก่อน
จึงจะฝึ กฝนทักษะได้ ซึงความรู้อาจจะได้ จากประสบการณ์หรื อได้ จากหนังสือหรื อชันเรี ยนก็ได้ เป็ น
ต้ น นันหมายถึงว่าทุนทางวัฒนธรรมก็จะเปลียนแปลง เพิมขึน หรื อลดลงตามด้ วย
ภาวะการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมจะเกิดขึน เป็ นไปเร็ วหรื อช้ าหรื อค่อยเป็ นค่อย
ไปนัน เอียม ทองดี (2548: 42) ได้ กล่าวไว้ วา่ ขึนอยูก่ บั ทุนวัฒนธรรมทีมีอยูใ่ นสังคมนันๆ เป็ นต้ นว่า
1. ทุนวัฒนธรรมด้ านความรู้ ทีสังสมไว้ ถ้ าต้ นทุนความรู้ ทีสังคมนันสังสมไว้ มี
อยู่มาก จะทํ าให้ เ ป็ นพืนฐานในการประดิษฐ์ คิดค้ นได้ ม าก เพราะการประดิษฐ์ คือ การเอาองค์
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ประกอบต่างๆ ทีมีอยู่แล้ วมารวมกันในรูปใหม่ ก่อให้ เกิดสิงใหม่ขนึ เมือมีส่วนประกอบมากก็จะยิง
มีรูปแบบในการเอามารวมกันเป็ นสิงใหม่ได้ ง่าย กรณี อืนๆ เช่น เมือมีชุดความรู้ บทเรี ยนเกี ยวกับ
วิทยาศาสตร์ เช่น คุณสมบัตขิ องธาตุ โอกาสทีสังคมจะได้ เรี ยนรู้แล้ วนําสิงเหล่านันมาฝึ กทักษะเป็ น
ค่านิยมจนสามารถสร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ ขึนได้ มากกว่าการไม่มีทนุ ด้ านนี
2. ทุนด้ านศักยภาพและจํานวนประชากรในสังคม ยิงมีประชากรมากยิงมีการ
ประดิษฐ์ คิดค้ นได้ มาก เพราะมีตวั เลือกทีเป็ นผู้กระทําในสังคมมาก อีกประการหนึง การมีประชากร
จํานวนมากจะเป็ นปั จจัยผลักดันให้ สงั คมต้ องขวนขวายเพือให้ เกิดการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม
ด้ านใดด้ านหนึงขึนในสังคมอย่างรวดเร็ ว ไม่เช่นนันประชากรจะมีปัญหามาก เช่น ปั ญหาอาหาร ที
อยู่อาศัย ยารักษาโรคไม่เพียงพอ สังคมต้ องเปลียนแปลงวิถีการผลิตจากแบบพืนบ้ านมาสู่ความ
เป็ นสมัยใหม่ เพราะต้ องเพิมผลผลิตต่อไร่ ให้ สูงขึน ต้ องสร้ างมูลค่าเพิมให้ สูงขึน ด้ วยวิธีการต่างๆ
ให้ เข้ ามาแทนทีแบบเดิมให้ ได้ หากไม่สามารถคิดสร้ างสรรค์เองได้ ก็ต้องรับเอาเทคโนโลยีจากสังคม
อืนมาใช้ เป็ นต้ น
3. ทุนด้ านการติดต่ อสือสารกับสังคมอืน ในกระบวนการเปลียนแปลงทาง
สังคมนัน ยิงมีการติดต่อกับสังคมอืนมาก อัตราการเปลียนแปลงจะยิงสูงตาม เพราะการหยิบยืม
ทางวัฒนธรรมจะเกิ ดมากขึน การคิดสร้ างสรรค์อาจจะลดลง การหยิบยื มทางวัฒนธรรมหรื อเปิ ด
โอกาสให้ วฒ
ั นธรรมอืนๆ แพร่กระจายทางเทคโนโลยีเข้ าสู่สงั คมได้ มากขึน เร็ วขึน เช่น ประเทศพม่ากับ
ประเทศไทยมีอัตราการติดต่อ สือสารกับสังคมอืนแตกต่างกัน อัตราการเปลียนแปลงทางวัฒน
ธรรมทีเกิดขึนในปั จจุบนั จึงแตกต่างกัน
4. ทุนด้ านสิงแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ หมายถึง ดิน ลม ฟ้า อากาศ
พืชพรรณ สัตว์ป่า แร่ธาตุ ปลา ทิศทางกระแสนํา เป็ นต้ น หากสิงเหล่านีเปลียนแปลงไป วัฒนธรรม
จะปรับตัว เปลียนแปลงตาม เพราะสังคมต้ องปรับตัวให้ เข้ ากับบริ บทพืนฐาน ดังนัน อัตราการ
เปลียนแปลงทางวัฒนธรรมจะเร็วหรื อช้ าขึนอยูก่ บั ภาวะการเปลียนแปลงของสิงเหล่านีด้ วย
5. ทุนด้ านทัศนคติต่อการเปลียนแปลง หมายถึง การทีคนในสังคมเห็นด้ วยมาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด ในเรื องใดเรื องหนึง หรื อการทีสังคมมีทัศนคติเป็ นอย่างใด
อย่างหนึงต่อสิงทีเกิดขึนใหม่นนั จะเป็ นตัวกําหนดอัตราการเปลียนแปลงในเรื องนันๆ ด้ วยเหตุนี
สิงประดิษฐ์ คิดค้ นใหม่บางอย่างไม่มีผลต่อการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมากนักเพราะสังคมมี
ทัศนคติตอ่ สิงนันในทางทีไม่เกือกูลมากนัก
การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมจะเร็ วหรื อช้ าหรื อจะเกิดขึนในลักษณะใด ขึนอยู่
กับ ทุน วัฒ นธรรมด้ า นต่า งๆ ที มี อ ยู่ใ นสัง คมหรื อ ชุม ชน ซึงวัฒ นธรรมใดมี ทุน สูง จะมี พ ลัง ชี นํ า
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ลักษณะการเปลียนแปลงให้ เป็ นไปอย่างใดอย่างหนึงได้ แนวคิดดังกล่าวนีเป็ นประโยชน์อย่างยิง
ต่อการพิจารณาทุนวัฒนธรรมของชุมชนทีศึกษาครังนีว่า เปลียนแปลงไปในลักษณะอย่างไร
ส่วนรู ปแบบการเปลียนแปลงทางวั ฒนธรรมทีเกิ ดขึนในสังคมนัน เอี ยม ทองดี
(2548: 42-43) กล่าวว่า มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี
1. แบบก้ าวหน้ า (Progress) หมายถึง เปลียนแปลงไปจากพืนฐานเดิมทีมีอยู่ให้
เจริญ ก้ าวหน้ าไปในทิศทางทีพึงปรารถนา จากความชอบน้ อยสู่ความชอบมาก จากความพอใจน้ อยสู่
ความพอใจมาก จากความไม่เพียงพอสู่ความเพียงพอ จากความดีน้อยสู่ความดีมาก และมากยิงๆ
ขึน บนพืนฐานเดิม รากฐานเดิมหรื อทุนเดิมทีมี อยู่ เช่น ความก้ าวหน้ าทางการศึกษาของครอบ ครัว
พ่อแม่เรี ยนจบเพียงระดับปริ ญญาตรี แต่ลกู ๆ สามารถเล่าเรี ยนจบชันปริ ญญาเอก ก้ าวหน้ าไปจาก
เดิม ทีเรี ยกว่า “อภิชาตบุตร” ในพุทธศาสนา เป็ นต้ น
2. แบบวิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนแบบค่อย
เป็ นค่อยไป อย่างมีระเบียบ จากความเรี ยบง่ายสู่ความซับซ้ อน จากตําสู่สงู จากความไม่มีอะไรสู่ความ
ั นาการของพืชและสัตว์ จากสิงมีชีวิต
มีปัจจัยมากมาย ผ่านกลไกการขับเคลือนตามธรรมชาติ เช่น วิวฒ
เซลล์เดียว สู่เซลล์ซ้อน ทีรวมตัวกันขึนในเบืองต้ น แล้ วแบ่งแยกไปในท่ามกลาง จนเป็ นอาณาจักรพืช
อาณาจักรสัตว์ แล้ วก็นิยตั หิ รื อกําหนดไว้ เป็ นชนิด ประเภท รุ่นต่างๆ ในทีสุด
3. แบบพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจากการ
วางแผนแล้ วดําเนินการตามแผนดังกล่าวไปสู่เป้าหมายทีกําหนดไว้ (change & planning) ซึงการ
เปลียน แปลงในรู ปแบบนีต้ องดําเนินการไปตามแผนทีกําหนดไว้ เช่น วางแผนการศึกษาเพือสร้ าง
ความรู้ ให้ คนนําความรู้ มาใช้ พัฒนาหรื อสร้ างทักษะ พร้ อมทังเสริ มสร้ างค่านิยมและทัศนคติที
เกือกูลต่อการเปลียนแปลงผ่านการมีส่วนร่ วมของสมาชิกหรื อชุมชน หรื อสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
ในลักษณะร่ วมคิด ตัดสินใจ ร่ วมวางแผน ร่วมปฏิบตั ิการ ร่ วมรับผล และร่ วมประเมินผล ตัวอย่าง
หลักการในการดําเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึงมีเป้าหมายมุ่งเปลียน
แปลงในลักษณะการพัฒนา (Development) ให้ เกิดแก่ชมุ ชนเป้าหมายในรูปแบบนี
4. แบบกระทําให้ เป็ นสมัยใหม่ (Modernization) หมายถึง การกระทําให้ เกิด
ความเจริญรุ่งเรื องไปตามยุคตามสมัยตามอย่างประเทศทีเจริ ญแล้ วโดยอาศัยมาตรฐานจากสัง คม
อืน เช่น การเปลียนแปลงการผลิตทางการเกษตรจากแบบพืนบ้ าน เป็ นแบบสมัยใหม่ โดยการ
นําเอาความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ ในกระบวนการผลิต จนกลายเป็ นการทําการ
เกษตรแบบสมัยใหม่ ใช้ เครื องจักรกลทางการเกษตรเป็ นหลัก ใช้ สารเคมี ปุ๋ยเคมี เป็ นหลักในการ
บํารุง ดูแลรั กษาพืช ใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มาปรับปรุงและคัดเลือกพันธุ์ เป็ นต้ น เช่นทีเกิดขึน
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ในแวดวงการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของประเทศไทย จนปั จจุบนั ข้ าวพืนเมืองสูญพันธุ์ไปหมดเหลือ
แต่พนั ธุ์ข้าว กข. เท่านัน
5. แบบปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การเปลียนแปลงอย่างฉับพลัน โดยอาศัย
อํานาจใดอํานาจหนึงเข้ ามารื อโครงสร้ าง บทบาท หน้ าทีเดิม หรื อรูปแบบเดิม เนือหาสาระเดิม แล้ ว
นําเอาสิงใหม่มาแทนที ในลักษณะบังคับ ฉับพลัน ทันทีทนั ใด โดยคณะบุคคล กลุ่มบุคคลหรื อฝูงชน
เช่น การเปลี ยนแปลงวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองที เกิดขึนในประเทศไทยในสมัย 14
ตุลาคม 2516 และ 16 ตุลาคม 2519 หรื อเมือพฤษภาทมิฬ 2535 เป็ นต้ น ซึงก่อให้ เกิดการเปลียน
แปลงในวงกว้ าง และมีผลกระทบต่อเนืองมาถึงปั จจุบนั
การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมที เกิดขึน ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบใด ย่อมทําให้ สงั คม
ก้ าวไปจากลักษณะเดิม อาจจะเกิ ดความทั นสมัย เกิ ดการพัฒนากว่าเดิมหรื อไม่ก็ได้ และจะเกิ ด
ผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิ ม เช่ น ภู มิ ปั ญ ญา แบบแผนพฤติ กรรม รวมทังทรั พยากรและ
สิงแวดล้ อมในลักษณะใดลักษณะหนึง อย่างทีสมศักดิ ศรี สนั ติสขุ (2536) ได้ กล่าวถึงผลกระทบไว้ วา่
1. สังคมก้ าวไปสู่ความทันสมัย หมายถึง มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านต่างๆ มาก
ขึนกว่าเดิม เช่น เปลียนจากเทคโนโลยีพืนบ้ านไปใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถเพิมผลผลิต ทังใน
เชิงคุณภาพและปริ มาณได้ เพียงพอต่อความต้ องการของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ และก้ าวไปสู่
ความเป็ นสังคมทีมีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
2. สังคมเกิดการพัฒนา หมายถึง เกิดกระบวนการทีทําให้ ประชากรสามารถเพิม
ศักยภาพ ประสิทธิภาพในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้ มากขึน จนเพียงพอต่อความต้ องการ
ในการครองชีพ และทําให้ ความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรดีขนึ เจริ ญก้ าวหน้ าต่อไป
ตามกรอบการพัฒนาทีกําหนดไว้
ั นธรรมเดิม
3. เกิดผลกระทบต่ อระบบวัฒนธรรมเดิม หมายถึง อาจจะทําให้ วฒ
สูญสลายไป เช่น ภูมิปัญญาพืนบ้ าน การแพทย์พืนบ้ าน ผ้ าพืนบ้ าน พันธุกรรมพืนบ้ าน ฯลฯ หรื อที
เรี ยกว่าต้ นทุนเดิมสูญหายไป นําไปสู่การสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึงระยะยาวอาจจะมีผล
อความเข้ มแข็งและความยังยืนทางสังคมด้ วย หรื ออาจะทําให้ วฒ
ั นธรรมเดิมต้ องปรับตัวเปลียนแปลง
เพือความอยูร่ อด เช่น การคิดนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ ในการผลิตยาแผนโบราณ เป็ นต้ น
4. มีผลต่ อระบบภูมิปัญญา หมายความว่า การเปลียนแปลงทีเกิดขึน อาจจะ
ู หายไป
ต่อยอดภูมิปัญญาเดิมบางประการให้ ทนั สมัยขึน แต่ขณะเดียวกันก็ทําลายบางประการให้ สญ
ด้ วย เช่น ความคิด จินตนาการ ความรู้พืนบ้ าน ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ ความฉลาดไหวพริ บ
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ความเชือ เป็ นต้ น อาจจะทําให้ ส่วนหนึงหรื อส่วนใหญ่สูญหายไป และอาจจะทําให้ ส่วนหนึงก้ าว
หน้ าไป ทังนีขึนอยูก่ บั ปั จจัย 2 ประการดังกล่าวข้ างต้ น
5. มีผลต่ อทรั พยากรและสิงแวดล้ อม หมายความว่า การเปลียนทางวัฒนธรรม
ใดๆ ทีเกิดขึน มักมุ่งเป้าหมายไปทีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมมาสนองตอบต่อ
ความต้ องการของมนุษย์ให้ เพียงพอต่อความต้ องการ (ตามความต้ องการทัง 5 ประการทีกล่าวไว้
ข้ างต้ น) ขณะทีสิงเหล่านีมีอยูอ่ ย่างจํากัด ผลทีเกิดขึนส่วนใหญ่จงึ ทําให้ ปริมาณของสิงเหล่านีลดลง
ทังปริมาณของพืนทีและปริ มาณของชนิดหรื อประเภท ส่วนคุณภาพนันยังไม่เป็ นทีแน่ใจว่าจะเพิม
ขึนหรื อไม่ ผลอีกด้ านหนึงคือ การเข้ าไปกดดันให้ สิงเหล่านีต้ องแบกภาระมากขึน เช่น พืนทีร้ อย
ตารางวา แต่เดิมรับภาระให้ เป็ นทีอยู่อาศัยของคนเพียง 3–5 คน แต่ปัจจุบนั ต้ องรับผิดชอบคน มาก
กว่า 100 คน (ในบางกรณี ) เช่น พืนทีสร้ างทีอยู่อาศัยในชุมชนมหานครหลายแห่งในโลกนี สร้ าง
อาคารสูงให้ คนอยู่อาศัยได้ นบั ร้ อย ปล่อยให้ ธรรมชาติคือ พืนดินรับภาระมากขึน ทําให้ มีผลต่อเนือง
ในทางทีเสียหายมากขึนด้ วย
โดยสรุ ป แนวคิดการเปลี ยนแปลงทางวัฒนธรรม ทังรู ปแบบการเปลี ยนแปลงและ
ผลของการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม เป็ นแนวคิดทีสามารถนํามาวิเคราะห์ลกั ษณะการเปลียนแปลง
ของทุนวัฒนธรรมในชุมชนทีศึกษาได้ เพราะจะเป็ นแนวทางในการจําแนกคุณลักษณะการเปลียนแปลง
ทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และผลของการเปลียนแปลงทีเกิดขึนได้ อย่างชัดเจน
5. แนวคิดเกียวกับการพัฒนา
การพัฒนา โดยทัวไปหมายถึ ง การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึ นเป็ นไปทิ ศทางที ดี กว่ า เดิ ม
ทําให้ ประชาชนหรื อชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีขนึ และมีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านต่างๆ โดยการเปลียน
แปลงทีเรี ยกว่า “พัฒนา” ต้ องมีการวางแผนทีครอบคลุมด้ านต่างๆ ไว้ ล่วงหน้ า ดังนิยาม “การพัฒนา”
ทีพระเทพเวที (2532: 26) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า การสร้ างสรรค์ ปรับปรุง ตัดแต่ง เติมต่อ ให้ สิงทีได้
สังสมมานันเจริญงอกงามสืบไป พูดอีกนัยหนึงว่า “เป็ นการสร้ างสรรค์ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทําให้ เกิด
มีสิงใหม่ๆ เพิมพูน กลมกลืนเข้ าในกระแสธารแห่งความเจริญทีได้ สงสมกั
ั นมา ให้ งอกงามสืบต่อไป”
“การพัฒนา” มีความเกียวข้ องสัมพันธ์กบั พฤติกรรมของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน
และสังคม ทีแสดงออกให้ เป็ นเครื องชี วัดในการประเมินผล เป็ นต้ นว่า การเปลียนแปลงการเจริ ญ
เติบโต ความก้ าวหน้ า วิวฒ
ั นาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ การประดิษฐ์ ความทันสมัย เป็ นต้ น ดังที
สนธยา พลศรี (2533: 9) ได้ อธิบายความเหมือน ความต่างของพฤติกรรมดังกล่าวไว้ ว่า การพัฒนา
ต่างจากการเปลียนแปลงตรงทีการเปลียนแปลงไม่เฉพาะเจาะจง เกิดขึนทัวไปได้ ทังด้ านดีและไม่ดี
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ก็ได้ แต่การพัฒนาหมายถึง ด้ านดีและเฉพาะเจาะจง ส่วนการเจริ ญเติบโต หมายถึง การเปลียน
แปลงอย่างช้ าๆ ทีเป็ นการเกิดขึน เป็ นไปตามธรรมชาติ แต่การพัฒนาเกิดขึน เจริ ญเติบโต เป็ นไป
อย่างมีทิศทาง มีระบบ มีชนิด ขอบเขต และควบคุมการเจริ ญเติบโตได้ กล่าวอีกทางว่าเป็ นการ
เจริ ญเติบโตอย่างมีแผน และปฏิบตั ิการตามแผนทีวางไว้ โดยการชีนํา และกระตุ้น การพัฒนาจึงมี
วัตถุประสงค์ มีโครงการ มีกระบวนการ และมีเป้าหมาย ส่วนความก้ าวหน้ าเป็ นการบอกทิศทางการ
ั นาการ ซึงหมายถึง การเปลียน
พัฒนาว่า เปลียนแปลงไปในทิศทางทีดีขึน และต่างจากคําว่า วิวฒ
แปลงทีเป็ นแบบค่อยเป็ นค่อยไป ใช้ ระยะเวลายาวนาน ส่วนการปฏิรูปนันเป็ นการเปลียนแปลงรู ป
แบบหรื อวิธีการปฏิ บตั ิในเรื องใดเรื องหนึงจากทีเคยปฏิบตั ิมาให้ เป็ นแบบอืนทีต้ องการ ทํ านอง
เดียวกับการปฏิวตั ทิ ีเปลียนแปลงเรื องสําคัญทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ วชนิดพลิกหน้ ามือเป็ นหลังมือ ซึง
แตกต่างจากการพัฒนาทีต้ องมีการวางแผนและดําเนินการตามแผน ตามระยะเวลาทีกําหนด ส่วน
การประดิษฐ์ คิดค้ น เป็ นการคิดค้ น ริ เริ มทําสิงแปลกใหม่ขึนแล้ วนํามาใช้ ในสังคม ซึงจะดําเนินการ
เป็ นแผนและเป้าหมายหรื อไม่ก็ได้ ส่วนความทันสมัยทีหมายถึง การเปลียนแปลงสิงต่างๆ ทีล้ าหลัง
โบราณ ให้ เหมือนกับสิงเดียวกันในประเทศทีเจริญแล้ ว
ความแตกต่างของคําว่า พัฒนากับคําอืนๆ ดังกล่าวนี จะเห็นว่าการพัฒนามีความ
หมายทีครอบคลุม กว้ างขวาง ดังนัน คํานีจึงถูกนําไปใช้ ในบริบทต่างๆ มากมาย แม้ แต่การศึกษาทุน
วัฒนธรรมครังนี ก็หวังเป็ นอย่างยิงว่า ผลการศึกษาจะมีส่วนในการพัฒนาชุมชนในพืนทีวิจยั ให้
เปลียนไปตามนิยามด้ วย
นอกจากนี ยังมีนกั วิชาการอีกหลายท่านทีให้ ความหมายของ คําว่า “การพัฒนา” ไว้
เป็ นต้ นว่า ฑิตยา สุวรรณชฎ (อ้ างในสัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์, 2550: 2) กล่าวว่า การพัฒนาหมายถึง
กระบวนการทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงไปสู่เป้าหมายทีตังไว้ แล้ ว การใช้ ทรัพยากรอย่างมี ประสิทธิ
ภาพ เพือให้ เกิดการเปลี ยนแปลงในอัตราทีกําหนดไว้ ซึงการเปลียนแปลงนันเป็ นเรื องของความ
สัมพันธ์ทางสังคมในความหมายกว้ าง รวมเอาเรื องของเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเข้ าไว้ ด้วยกัน
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2547: 149) กล่าวถึง “การพัฒนา” ไว้ ว่า เป็ นการเปลียนแปลงที
วางแผนกําหนดทิศทางไว้ ล่วงหน้ า หมายความว่า การพัฒนาเป็ นการจงใจ ก่อให้ เกิดการเปลียน
แปลงขึนในสิงใดสิงหนึง หรื อชุมชนใดชุมชนหนึง โดยกําหนดทิศทางของการเปลียนแปลงหรื อเป้า
หมายของการเปลียนแปลงไว้ ล่วงหน้ า และมีแผนดําเนินการเป็ นขันตอน ประกอบด้ วยรายละเอียด
เช่น จะเปลียนแปลงอะไร ทําไมต้ องเปลียนแปลง เปลียนทีไหน ใครเป็ นคนเปลียน ใครถูกเปลียน
และเปลียนอย่างไร หรื อวิธีการเปลียนแปลง เป็ นต้ น สอดคล้ องกับทีเกศินี จุฑาวิจิตร (2540: 21)

53
กล่าวว่า การพัฒนา หมายถึง การเปลียนแปลงอย่างมีแผน มีวตั ถุประสงค์ และทิศทางทีชัดเจน อัน
นําไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพสังคม
ส่วนการพัฒนาในทางพุทธศาสนา หมายถึง การพัฒนาคนให้ มีความสุข มีสภาพแวด
ล้ อมทีเหมาะสม การพัฒนาในความหมายนี มีลกั ษณะเดียวกันกับการพัฒนาในความหมายทาง
ด้ านการวางแผนคือ เป็ นเรื องของมนุษย์เท่านัน แตกต่างกันเพียงการวางแผนให้ ความสําคัญทีวิธี
การดําเนินงาน ส่วนพุทธศาสนามุ่งเน้ นผลทีเกิดขึนคือ ความสุขของมนุษย์เท่านัน (สนธยา พลศรี ,
2547: 4)
โดยสรุป ความหมายของ “การพัฒนา” จึงเป็ นการเปลียนแปลงทีมีการวางแผนไว้ ล่วง
หน้ า โดยในแผนจะกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา แผนการดําเนินงาน และกระบวนการ
รวมทังปั จจัยต่างๆ ไว้ อย่างชัดเจน มีเป้าหมายเพือให้ เข้ าถึงสิงทีดีกว่าเดิมหรื อสามารถสนอง ตอบ
ต่อความต้ องการได้ ดีกว่าทีเป็ นอยูเ่ ดิม
ลักษณะอย่างไรจึงจะเรี ยกว่า “พัฒนา” ตามความหมายดังกล่าวข้ างต้ น สนธยา พลศรี
(2547: 5-7) ได้ อธิบายไว้ ว่า การพัฒนาหรื อการเปลียนแปลงทีเรี ยกว่า พัฒนา ต้ องมีลกั ษณะต่างๆ
เป็ นอย่างนี คือ
1. เป็ นการเปลียนแปลงด้ านต่างๆ เช่น คุณภาพ ปริ มาณ และสิงแวดล้ อมของสิงใดสิง
หนึงให้ ดีขนึ หรื อให้ มีความเหมาะสม เป็ นการเปลียนแปลงอย่างรอบด้ าน ไม่ใช่เปลียนแปลงด้ านใด
ด้ านหนึง อาจเรี ยกว่าต้ องเป็ นการเปลียนแปลงทังระบบ
2. เป็ นกระบวนการ (Process) คือ เป็ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตามลําดับขันตอนและ
อย่างต่อเนือง โดยแต่ละขันตอนมีความเกียวข้ องสัมพันธ์ กันเป็ นลําดับ ไม่สามารถข้ ามขันตอนใด
ขันตอนหนึงได้
3. เป็ นพลวัต (Dynamic) คือ เป็ นการเปลียนแปลงทีเกิดขึนตลอดเวลา ไม่หยุดนิง แต่
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนจะเป็ นแบบรวดเร็วหรื อช้ าๆ ปริมาณมากหรื อน้ อยก็ได้
4. เป็ นแผนและโครงการ คือ เกิดขึนจากการเตรี ยมการไว้ ล่วงหน้ าว่าจะเปลียนแปลง
ใคร ด้ านใด ด้ วยวิธีการใด เมือใด ใช้ งบประมาณเท่าไร ใครรับผิดชอบ เป็ นต้ น ไม่ใช่เป็ นการเปลียน
แปลงทีเกิดชึนโดยไม่มีการเตรี ยมการไว้ ลว่ งหน้ า
5. เป็ นวิธีการ การพัฒนาเป็ นมรรควิธี หรื อกลวิธีทีนํามาใช้ ให้ เกิดการเปลียนแปลงตาม
เป้าหมายทีกําหนดไว้ เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาชุมชน ต่างก็เป็ นวิธีการพัฒนาแบบหนึงทีมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง
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6. เป็ นปฏิบตั ิการ คือ เป็ นสิงทีเกิดขึนจริ ง ไม่เป็ นเพียงแนวความคิดหรื อเป็ นเพียงราย
ละเอียดของแผนและโครงการเท่านัน เพราะการพัฒนาเป็ นวิธีการทีต้ องนํามาใช้ ปฏิบตั ิจริ ง จึงจะ
เกิดผลตามทีต้ องการ
7. เป็ นสิงทีเกิดขึนจากการกระทําของมนุษย์ เพือประโยชน์ของมนุษย์ เพราะมนุษย์
เป็ นสัตว์โลกประเภทเดียวทีสามารถจัดทําแผนโครงการ และคิดค้ นวิธีการพัฒนาตนเองและสิง
ต่างๆ ได้ การเปลียนแปลงใดก็ตามถ้ าไม่ได้ เกิดจากการกระทําของมนุษย์แล้ ว จะไม่ใช่การพัฒนา
แม้ วา่ จะมีลกั ษณะอืนๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม
8. เป็ นผลทีเกิดขึนอย่างเหมาะสมหรื อพึงพอใจ ทําให้ มนุษย์และสังคมมีความสุข เพราะ
การพัฒนาเป็ นสิงทีเกียวข้ องกับมนุษย์และการอยูร่ ่วมกันเป็ นสังคมของมนุษย์นนเอง
ั
9. เป็ นเกณฑ์หรื อเครื องชีวัด คือ สามารถบอกได้ ว่าลักษณะที เกิ ดขึนจากการเปลี ยน
แปลงนันเป็ นการพัฒนาหรื อไม่ ซึงอาจดําเนินการได้ หลายวิธี เช่น เปรี ยบเทียบกับสภาพเดิมก่อน ที
จะเกิดการเปลียนแปลง กําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการชีวัดในด้ านต่างๆ โดยเฉพาะด้ านคุณภาพ
ปริ มาณ สิงแวดล้ อม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผู้ทีเกียวข้ องว่ามีความเหมาะสมหรื อพึง
พอใจหรื อไม่และระดับใด เป็ นต้ น
10. สามารถเปลียนแปลงได้ การพัฒนานอกจากจะทําให้ เกิดการเปลียนแปลงต่อมนุษย์
สังคม และสิงต่างๆ ทีเกี ยวข้ องกับมนุษย์แล้ ว รู ปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถ
เปลียนแปลงได้ เนืองจากมนุษย์และสังคมเกิดการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังการเปลียนแปลงที
เกิดขึนเองตามธรรมชาติ และการเปลียนแปลงทีเป็ นผลของการพัฒนา จึงมีความจําเป็ นต้ องปรับ
ปรุง เปลียนแปลงกระบวนการพัฒนาให้ เหมาะสมกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึนด้ วยวิธีการพัฒนา
ใหม่ๆ อยูเ่ สมอ
การพัฒนามีลกั ษณะดังกล่าวนี เกิ ดขึนอย่างบูรณาการอยู่ในงานพัฒนานันๆ ลักษณะ
ดังกล่าวจะปรากฏในงานทุกด้ าน หากการเปลียนแปลงขาดลักษณะใดลักษณะหนึงไป จะไม่ใช่
การพัฒนา เป็ นเพียงการเปลียนแปลงในรูปแบบหนึงทีมีความหมายใกล้ เคียงกับการพัฒนาเท่านัน
5.1 ประเภทการพัฒนา
โดยทัวไป นักคิด นักวิ ชาการ ได้ จัดแบ่งประเภทการพัฒนาในทางสังคมศาสตร์
ออกเป็ น 4 ประเภท คือ การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดังทีสนธยา พลศรี (2547: 57) ได้ จําแนกไว้ ดังนี
5.1.1 การพัฒนาสังคม เป็ นกระบวนการเพิมประสิทธิภาพของระบบสังคม โครง
สร้ างทางสังคม สถาบันบริ การ และนโยบายในอันทีจะทําให้ เกิดการเปลียนแปลงทีดีตอ่ ระบบความ
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เป็ นอยู่ ค่านิยม และกระจายโอกาสทีดีขึนของบุคคล เป็ นกระบวนการทีจะยกฐานะความเป็ นอยู่
ของคนในด้ านการศึกษา การมีงานทํา ทีอยู่อาศัย สวัสดิการสังคม ค่านิยม สุขภาพอนามัย การแสดง
ออกทางวัฒนธรรม การควบคุมสิงแวดล้ อม เป็ นต้ น
5.1.2 การพัฒนาชนบท เป็ นยุทธศาสตร์ ทีกําหนดขึนเพือทีจะปรับปรุ งสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมของกลุ่มยากจนในชนบท ให้ มีระดับการผลิตและเพิมผลผลิตสูงขึน กระจายรายได้
และจัดสรรทรัพยากรอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มีโอกาสทีจะได้ รับบริ การและการช่วยเหลืออย่าง
ทัวถึงและอย่างเต็มที
5.1.3 การพัฒนาเมือง เป็ นกระบวนการหรื อวิธีการจัดการขันพืนฐาน เพือตอบสนอง
ความต้ องการของมนุษย์ในหลายรูปแบบให้ บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยการปรับปรุงบริ การขันพืน
ฐานทางเศรษฐกิจของเมือง การพัฒนาบริ การทางสังคม การพัฒนาฐานเศรษฐกิจในการสร้ างงาน
และการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรท้ องถิน
5.1.4 การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็ นการสร้ างความเจริ ญทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการเพิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้ าและการบริ การ ทังภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
การเพิมรายได้ รวมของประชากร การเพิมรายได้ ตอ่ หัว การกระจายรายได้ อย่างเสมอภาค มีการจ้ าง
งานสูง อันเป็ นการขยายระบบเศรษฐกิ จ ให้ มี การเจริ ญเติบโต สร้ างความมังคังแก่ ประเทศ และ
กระจายความมังคังสูป่ ระชาชนอย่างยุตธิ รรม
โดยสรุปการจัดแบ่งประเภทการพัฒนา อาศัยกลุม่ การพัฒนาทีขึนอยู่กบั พืนทีและ
ประเด็น จุดเน้ นต้ องการในการพัฒนาเป็ นเกณฑ์การแบ่ง ซึงนอกจากการแบ่งในลักษณะข้ างต้ นแล้ ว
ยังสามารถแบ่งออกได้ เป็ นประเภทอืนได้ อีก เช่น การพัฒนาชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยี การพัฒนา
วัฒนธรรม เป็ นต้ น ทังนี ขึนอยู่กับความจํ าเป็ นหรื อความต้ องการของผู้กระทํ าการพัฒนานันๆ จะ
กําหนด
5.2 เป้าหมายของการพัฒนา
เป้าหมายของการพัฒนา หมายถึง จุดหมายปลายทางทีแผนพัฒนาหรื อโครงการ
พัฒนาในประเภทนันๆ ต้ องการเข้ าถึง ซึงได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนแล้ วแต่เริ มโครงการ หลักการ
ั น์
กําหนดเป้าหมายการพัฒนาแต่ละประเภทหรื อแต่ละด้ านแตกต่างกัน ดังทีสัญญา สัญญาวิวฒ
(2550: 118) ได้ กล่าวไว้ วา่ เป้าหมายของการพัฒนาสังคมมีอยู่ 4 ด้ าน คือ ความสุข คนพัฒนา ครอบ
ครัว และชุมชนพัฒนา และความใส่ใจในสิงแวดล้ อม ส่วนเป้าหมายการพัฒนาชุมชนครอบคลุมหลาย
ด้ าน เป็ นต้ นว่า การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม ครอบครัวและประชากร อนามัยและ
สาธารณสุข นันทนาการ ฯลฯ การพัฒนาต้ องการให้ สิงต่างๆ เหล่านีเปลียนแปลงไปในลักษณะทีทํา
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คนให้ มีความสามารถในการคิด การตัดสินใจ การกระทํา การรับผิดชอบร่วมกันในการดําเนินกิจกรรม
เพือพัฒนาตนเองและชุมชนส่วนรวม ทังนี สนธยา พลศรี (2547: 53-55) ได้ กล่าวไว้ โดยสรุ ปว่า
แท้ จริ งแล้ วเป้าหมายการพัฒนาทุกประเภท มี 2 ประการ คือ การพัฒนาคนให้ มีความสุข และการ
พัฒนาชุมชนให้ มีความเข้ มแข็งพึงตนเองได้ และมีความสุข โดยสัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2550: 119)
ได้ อธิบายหลักการพัฒนาให้ เข้ าเป้าหมายไว้ วา่
5.2.1 การพัฒนาคนให้ มีความสุข เนืองจากคนมีความสําคัญต่อการพัฒนาชุมชน
มาก เพราะคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา คนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ทังเป็ นผู้ดําเนินงาน เป็ น
ผู้ได้ รับผลทีเกิดขึน และเป็ นผู้สืบทอดงานพัฒนาไม่ให้ สินสุด คนจึงเป็ นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา
ุ ภาพ คุณธรรม และมีความสุข โดยวิธีการต่างๆ ดังนี
ชุมชน เป้าหมายจึงต้ องพัฒนาคนให้ มีคณ
5.2.1.1 พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ คือ ทําให้ คนมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ
ในการประกอบกิจการงานให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบ
อาชีพเลียงตนเองและครอบครัว มีความรู้ทางการเมืองและความรู้ ทีจําเป็ นในการดํารงชีวิต เฉลียว
ฉลาด มีวิสยั ทัศน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามาถพึงตนเองได้ ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อืนได้ เป็ นต้ น
5.2.1.2 พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรม คือ ทําให้ คนเป็ นคนดี ทังการคิด การพูด และ
การประพฤติปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องตามกฏหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เช่น ละเว้ น
อบายมุข ขยันหมันเพียร ซือสัตย์สุจริ ต ยุติธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว เอืออาทรต่อ
ั เป็ นต้ น
คนอืน รู้จกั ความพอเพียงในสิงต่างๆ มีความอดทน สามารถยับยังตนเองไม่ให้ ประพฤติชวได้
5.2.1.3 พัฒนาคนให้ มีความสุข คือ ทําให้ คนมี ความสุข สงบ มีจิตใจดีงาม
เยือกเย็น มันคง ผ่องใส ไม่เครี ยด มี ความสุขุม เยือกเย็น มี เมตตา กรุ ณา รู้ จักความพอเพี ยง รู้ จัก
ประมาณ เข้ าถึงสัจธรรมของชีวิต มองโลกในแง่ดี ปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลียนแปลงได้ เป็ นต้ น
การทําให้ คนมีคุณภาพ คุณธรรม และความสุข นับว่าเป็ นพืนฐานสําคัญ
ของการทีจะสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งและพัฒนาในลําดับต่อไป นีคือเป้าหมายในการพัฒนาคน
5.2.2 การพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง พึงตนเองได้ และมีความสุข เป้าหมายสําคัญใน
เรื องนี สนธยา พลศรี (2547: 54) ได้ กล่าวว่า อยู่ทีการทําให้ คนในชุมชนมีจิตสํานึกร่วมกัน มารวมตัว
กันในลักษณะทีเป็ นหุ้นส่วนในการกระทําบางอย่าง ด้ วยความรักและความเอืออาทรต่อกัน ภายใต้
ระบบการจัดการ ให้ เกิดความรู้สึกร่ วมกัน เพือประโยชน์สาธารณะ เป้าหมายการพัฒนาชุมชนให้
เข้ มแข็งต้ องทําให้ ชมุ ชน
5.2.2.1 มีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) หรื อเป็ นชุมชนทีมี
จิตวิญญาณ (Spirituality) คือ สมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็ นเจ้ าของชุมชน มีความตังใจทีจะเข้ าร่ วมรับ
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ผิดชอบปั ญหาต่างๆ กับบุคคลอืนอย่างเท่าทียมกันและมิตรภาพ ยอมรับในศักยภาพของกันและกัน
และยอมรั บในความแตกต่างหลากหลายระหว่างสมาชิก มี ส่วนร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน
ร่วมกัน เป็ นต้ น
5.2.2.2 มี จิ ต วิ ญ าณชุม ชน (Community Spirituality) คื อ การที สมาชิ ก มี
ความจงรักภักดีต่อชุมชน เสียสละทํางานเพือชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิงยึดเหนียวร่ วมกัน เช่น วัด
เครื อญาติ หรื อความสัมพันธ์ ทางสังคมแบบต่างๆ ทําให้ ชมุ ชนมีชีวิต จิตใจ เหมือนเป็ นสิงมีชีวิตอย่าง
หนึง ความมี จิ ต วิญญาณชุม ชน ทํ าให้ เกิ ดความปี ติ ความสุขอย่างล้ นเหลื อ และเกิ ดพลังอย่าง
มโหฬารเป็ นพลังเยียวยา (Healing Power) ทีทําให้ คนและชุมชนมีความสุข
5.2.2.3 เป็ นชุมชนเรี ยนรู้ (Community Learning) คือ สมาชิกช่วยกันเรี ยนรู้
หรื อเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่ม มี ความตืนตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ ข่าวคราวในด้ านต่างๆ ทังทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ซึงอยูน่ อกชุมชน และความรู้เกียวกับชุมชนทีเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิหรื อประสบการณ์ที
ได้ รับร่วมกันหรื อเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้และการตัดสินใจร่วมกัน ความรู้ทีเกิดขึนจึงเป็ นการเรี ยนรู้
ซึงกันและกัน ผ่านการแลกเปลียนข้ อมูลความคิดร่ วมกัน เพื อนํ าไปสู่การตัดสินใจในการดําเนิน
กิจกรรมของชุมชน
5.2.2.4 มีองค์กรชุมชนเข้ มแข็ง (Empowerment of Community Organization) คือ ประชาชนรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ด้ วยจิตสํานึกชุมชนและจิตวิญาณชุมชน ผนึกกําลัง
กัน เพือช่วยกันแก้ ไขปั ญหาของชุมชน ซึงเป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่ตา่ งคนต่างทํา
5.2.2.5 มีการจัดการชุมชนทีดี (Community Management) คือ สมาชิกของ
ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองและชุมชนได้ วางแผนจัดกระบวนการดําเนินงาน และ
ประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ ทําให้ องค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิงขึน
5.2.2.6 มีเครื อข่ายชุมชน (Community Network) คือ มีการเชือมโยงสมาชิก
ในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ เข้ าด้ วยกัน ด้ วยระบบการสือสารทีมีประสิทธิ ภาพและการประชา
สัมพันธ์ ด้วยความสมานฉันท์ ทําให้ เกิดการรวมจิตสํานึกและจิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กร
ชุมชนต่างๆ ให้ มีพลังเข้ มแข็ง
5.2.2.7 มีภาวะผู้นําชุมชน (Community Leadership) คือ ผู้นําเป็ ผู้ประสาน
ความคิดของ สมาชิ ก ให้ โอกาสสมาชิกได้ แสดงความคิดเห็น ไม่ผูกขาดความคิด หรื อเป็ นเจ้ าของ
ชุมชนเพียงผู้เดียว พร้ อมทีจะเรี ยนรู้ แลกเปลียนข้ อมูล และความคิดเห็นกับผู้อืน ผนึกตัวเองเข้ ากับ
ชุมชนอย่างแนบแน่น และร่วมทําประโยชน์เพือชุมชน
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5.2.2.8 เป็ นชุมชนพึงตนองได้ (Community Self-reliance) คือ สมาชิกและ
องค์กรต่างๆ ในชุมชน มี ความเข้ มแข็งพอทีจะช่วยเหลือ หรื อพึงตนเองได้ ทังในทางเศรษฐกิ จ
การเมืองการปก ครอง สังคม และวัฒนธรรม ทังในยามปกติและประสบกับภาวะวิกฤตต่างๆ อันป็ น
การพัฒนาแบบยังยืนทีพึงประสงค์
5.2.2.9 เป็ นชุมชนสงบสุข (Community Peace) ชุมชนเข้ มแข็งเป็ นผลสืบ
เนืองมาจากการพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม และมีความสุข เมือคนมารวมกันเป็ นชุมชน และ
สร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็งได้ ก็ทําให้ คนและชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน
5.2.2.10 เป็ นการพัฒนาแบบยังยืน (Sustainable Development) ชุมชน
เข้ มแข็งมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ข้ างต้ น ทําให้ ชมุ ชนดํารงอยู่และดํารงต่อไปได้ โดยไม่ล่มสลาย อัน
เป็ นการพัฒนาอย่างยังยืนนันเอง
ชุม ชนเข้ ม แข็ง จึง สามารถแก้ ปัญหาได้ ทุกชนิด ทังเศรษฐกิ จ จิ ตใจ สังคม
วัฒนธรรม สิงแวดล้ อม การเมือง และสุขภาพ หากทําให้ คนมีคณ
ุ ภาพ มีคณ
ุ ธรรม และชุมชนเข้ มแข็ง
ได้ สําเร็จ ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน และสามารถทําให้ คนพร้ อมทีจะร่วมกันพัฒนา
ด้ านอืน เช่น เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สาธารณสุข สิงแวดล้ อม เป็ นต้ น
โดยสรุ ป การพัฒ นาจึงหมายถึง การเปลี ยนแปลงชุม ชน ท้ องถิ น สัง คม
อย่างมีทิศทาง และมีวตั ถุประสงค์อนั จะนําไปสู่เป้าหมายคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างชัดเจน การศึกษาวิจยั ครังนี มีเป้าหมายทีจะก่อให้ เกิดการพัฒนาชุมชนบนรากฐานทุน
วัฒนธรรมของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในพืนทีศึกษา หลักการ แนวคิด วิธีการ หรื อกระบวนการต่างๆ
ดังกล่าวมานี จึงมีส่วนสําคัญในการทําให้ เกิดผลลัพธ์อย่างน่าพอใจ คือ เกิดการพัฒนาชุมชนขึนทัง
ในเชิงกระบวน การและในเชิงวัตถุประสงค์ทีนําไปสูเ่ ป้าหมายตามหลักการดังกล่าวข้ างต้ นได้
6. แนวคิดเกียวกับกลุ่มชาติพันธุ์
อี.อดัมสัน ฮีเบล (E.Adamson Hoebel, 1949) กล่าวว่า “โลกใบนีมีต้นตอทีมาทีเกิด
ั นาการทีเป็ นอัตลักษณ์ของตนเองทังกาย
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อย่างหลากหลาย แต่ละกลุ่มมีพฒ
ภาพและวัฒนธรรม เมือมีการพบปะ แลกเปลียนวัฒนธรรมจึงมีการศึกษาบันทึกเรื องราวกันไว้ ดัง
หลักฐานบันทึกของนักบวช นักปราชญ์ และนักรบชาวจีนทีเดินทางไปศึกษาพระธรรมและทําการ
ค้ าขายกับประเทศอืน รวมทังหลักฐานทีปรากฏในบันทึกของปโตเลมี และบาทหลวงในศาสนาคริ สต์
ทีเดินทางไปปฏิบตั หิ น้ าทีนอกประเทศแล้ วได้ บนั ทึกเป็ นหลักฐานไว้ สืบมาจนกระทังปั จจุบนั ”
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ในพืนทีประเทศไทย มีการบันทึกเรื องราวของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ทีอาศัยมาแต่โบราณ
หลักศิลาจารึ กพ่อขุนรามคําแหงยังแสดงให้ เห็นถึง กลุ่มคนในสมัยนันว่ามีอยู่หลายกลุ่มชาติพันธุ์
ดังความในจารึกหลักที 1 ด้ านที 4 ว่า
“...ลกพ่อขุนศรี อินทราทิตย์เป็ นขุนในเมืองศรี สชั ชนาลัย สุโขทัย ทังมากาว ลาว แลไทย
เมืองใต้ หล้ าฟ้า...ไทยชาวอู ชาวของ...มาออก”
(คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี ,
2521: 25) โดยมีกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยเป็ นศูนย์กลางอํานาจในการปกครอง ครันถึงสมัยกรุ งศรี อยุธยา
เป็ นราชธานี ยิงพบหลักฐานเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนเพิมขึน เป็ นต้ นว่า ชาวจีน ชาวโปรตุเกส ชาว
ฮอลันดา ชาวญี ปุ่ น ชาวเปอร์ เชีย (ดังปรากฏเป็ นหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ในพืนที ปั จจุบนั ) ชาว
กะเหรี ยง (เรื องราวของพะวอ ทหารรักษาด่านสมัยชายแดนพม่า สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช)
เป็ นต้ น เมือมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ได้ เข้ ามาเป็ นพลเมืองไทยชัดเจนมากขึน เพราะ
ออกศึกสงครามกับประเทศอืนหรื อเมื องอื นคราใด จะกวาดต้ อนผู้คนจากเมืองนันเข้ ามาอยู่ใน
ประเทศ เช่น ชาวไทยยวนสระบุรี ราชบุรี ชาวไทยทรงดํา นครปฐม ชาวไทยมาเลย์ บางบัวทอง และ
บ้ านครัว เป็ นต้ น กลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านีเข้ ามา เนือง จากเหตุผลการสงครามทังสิน ทําให้ ภาพความ
เป็ นชาติไทยประกอบด้ วยกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ หลาก หลายสืบมาถึงปั จจุบนั ดังเรื องราวทีปรากฏใน
หนังสือลัทธิธรรมเนียมต่างๆ ทีกรมศิลปากรจัดพิมพ์เผยแพร่ (กรมศิลปากร, 2515) มีกลุ่มชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ปรากฏ เช่น พม่า แม้ ว โอนี ล่อลอ ซอนป่ า เย้ า ผู้ไท ข่า ม้ อย เป็ นต้ น โดยกรมพระดํารงราชานุ
ภาพได้ บันทึก อธิ บายเรื องราวรายละเอี ยดไว้ อีก ชันหนึง ทํ าให้ สังคมไทยได้ ศึกษาค้ นคว้ า เรี ยนรู้
อ้ างอิง โดยเรื องราวข้ อมูลเหล่านัน ได้ เป็ นแรงผลักดันให้ คนในสังคมอยากรู้ อยากเห็นเรื องราวของ
ผู้คนร่วมชาติมากขึน จนกระทังประมาณ ปี พ.ศ. 2493 บุญช่วย ศรี สวัสดิ ได้ รวบรวมเรื องราวของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ทีมีอยู่ในจังหวัดเชียงราย พิมพ์เผยแพร่เมือปี พ.ศ. 2495 ชือหนังสือว่า “30 ชาติใน
จังหวัดเชียงราย” ซึงเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลกลุม่ ชาติพนั ธุ์ส่วนหนึงทีอาศัยอยู่บนดอย ในป่ า ทีสมัยนัน
คนส่วนใหญ่ยงั เข้ าไม่ถึง สังคมไทยและนักปกครองบ้ านเมืองยังไม่สนใจมากนัก นับจากนันเป็ นต้ น
มา การศึกษาเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ในประเทศไทยจึงได้ ขยายวง มีผ้ สู นใจกว้ างมากขึน เริ มจาก
การศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ในพืนทีสูง ทีเรี ยกว่า ชาวเขา ชาวดอยเรื อย มาจนกระทังแผ่คลุมลงมาถึง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอยู่ในพืนราบ และครอบคลุมทัวประเทศ จนพบว่า ชาติไทยประกอบด้ วยกลุ่มชาติ
พันธุ์ตา่ งๆ มากกว่า 60 กลุม่ (สุวิไล เปรมศรี รัตน์ และคณะ, 2547: 14)
อานันท์ กาญจนพันธ์ (2546: 8) ได้ กล่าวไว้ ว่า ในวงการวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะสาขา
มานุษยวิทยาได้ เสนอให้ เรี ยกกลุ่ม ชนที มีลักษณะแตกต่า งกันทางวัฒ นธรรมว่า กลุ่ม ชาติพันธุ์
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(Ethnic Groups) ซึงเริ มใช้ มาตังแต่ปี ค.ศ.1970 เพือหลีกเลียงการดูถกู เหยียดหยามทางวัฒนธรรม
และช่วยให้ ปรับเปลียนความสนใจศึกษาถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์ (Ethnicity) ทีมีความหมายเกียวกับ
กระบวนการแสดงตัวตนทางวัฒนธรรม ความสัม พันธ์ระหว่างกลุ่มชนทีสอด คล้ องกับการพัฒนา
สังคมในปั จจุบนั ทําให้ นักวิชาการสนใจศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์มากขึน ดังทีอมรา พงศา
พิชญ์ (2537: 154) ได้ กล่าวไว้ ว่า การศึกษาเรื องชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย เริ มได้ รับความสนใจเมือไม่
นานมานี แต่ในต่างประเทศเรื องนี ได้ รับความสนใจมานานแล้ ว ส่วนใหญ่ผ้ ทู ีสนใจศึกษาเรื องชาติ
พันธุ์มักจะเป็ นนักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ โดยทัวไปนักมานุษยวิทยาให้
ความสนใจในเรื องรู ปแบบและโครงสร้ างทางสังคมของกลุ่มคนทีมี ขนบธรรมเนียมประเพณีทีต่าง
กันออกไป และเน้ นทีความพยายามเข้ าใจคนแต่ละกลุม่ จากทุกแง่มมุ
ส่วนในต่างประเทศ นักมานุษยวิทยาให้ ความสําคัญต่อการศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์เพือ
ความรู้ ในเรื องมนุษยชาติมาก่อน และเลื อกศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มใดกลุ่มหนึงที อาศัยอยู่ใน
ประเทศใดประเทศหนึง สร้ างองค์ความรู้เกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไว้ จํานวนมาก ทําให้ มีนิยาม หลัก การ
แนวคิดในการศึกษากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไว้ หลากหลาย เช่น
อี.อดัมสัน ฮีเบล (E.Adamson Hoebel, 1949: 208) ได้ กล่าวไว้ ว่า “เชือชาติ” (หรื อเผ่า
พันธุ์) คือ ประชากรมนุษย์ทีมีความเกียวพันกันโดยกําเนิด จนเผยให้ เห็นถึงองค์ประกอบทางพันธุ
กรรมทีมีความโดดเด่นเฉพาะกลุ่ม โดยปรากฏเป็ นคุณลักษณะทางกายภาพทีผสมผสานกันอย่าง
โดดเด่นเฉพาะกลุ่มนันๆ” และเมือพิจารณาองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) population 2) inbreeding
ุ ลักษณะเหล่านีโดดเด่นในอัต
3) genetic composition and 4) physical traits ว่า กลุ่มใดมีคณ
ลักษณ์ (identity) ทีบ่งบอกความแตกต่างจากกลุ่มอืนชัดเจน มีประวัติความเป็ นมายาวนานเพียง
พอทีจะกําหนดความเป็ นตัวตนได้ อย่างเด่นชัด จึงจะจัดว่าเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตามนัยความหมายนี
การแบ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์ตามนิยามดังกล่าวนีถูกนํามาใช้ เป็ นหลักการในการศึกษาแบ่ง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ทางมานุษยวิทยาจนกระทังปั จจุบนั ดังจะเห็นได้ จากนิยามทีนักวิชาการได้ กล่าวไว้
ล้ วนแต่อยู่ในกรอบนิยามดังกล่าวข้ างต้ น เช่น อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 154) ได้ กล่าวไว้ ว่า กลุ่มชาติ
พันธุ์หมายถึง กลุ่มคนทีมีขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูด และวิถีชีวิตเหมือนกัน อาจอาศัยอยู่ใน
บริ เวณเดียวกันหรื อแยกกันอยู่ แต่เป็ นกลุ่มคนทีมีจิตสํานึกในความเป็ นสมาชิกเผ่าพันธุ์เดียวกัน
ภาษาพูดอาจแตกต่างกันบ้ างทีสําเนียง และความหมายของคําบางคําอาจผิดกัน แต่โดยทัวไปสือ
ความหมายกันได้ และถือว่าเป็ นภาษาเดียวกัน เช่น ภาษาไทยกลาง ไทยภาคเหนือ ไทยอีสาน และ
ไทยปั กษ์ ใต้ สอดคล้ องกับทีบุญยงค์ เกศเทศ (2536: 62-63) กล่าวไว้ ว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นกลุ่มคนที
มีจดุ กําเนิดของบรรพชนร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม ภาษา ตลอดจนความรู้สึกในความเป็ นเผ่าพันธุ์
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เดียวกันอย่างชัดเจน กลุ่มชาติพันธุ์อาจจําแนกได้ หลากหลาย เช่น คนไทย คนจีน คนอินเดีย คน
ลาว คนเขมร คนกะเหรี ยง เป็ นต้ น ปั จจัยสําคัญในการจําแนกกลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ ความสํานึกของคน
ในกลุ่มนันว่ากลุ่มชาติพันธุ์ใดสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทางสายเลือดและวัฒนธรรมเดียวกัน มี
ความรู้ สึกผูกพันทางสายเลือด ทางวัฒนธรรมอยู่ด้วย มีความรู้ สึกผูกพันทีช่วยส่ง เสริ ม อัตลักษณ์
ของบุคคลและชาติพนั ธุ์ โดยทีอมรา พงศาพิชญ์ (2538: 157) ได้ กล่าวถึงลักษณะเด่น ดีงามร่วมกัน
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ คือ เป็ นกลุ่มคนทีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน (หมายถึงบรรพบุรุษทาง
สายเลือดและบรรพบุรุษทางวัฒนธรรม) ผู้ทีอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันจะมีความรู้สึกผูกพันทาง
สายเลือดและทางวัฒนธรรมอยู่ด้วยพร้ อมกันไป เป็ นความรู้สกึ ผูกพันทีช่วยเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ของ
บุคคลและของชาติพันธุ์ ขณะเดียวกันสามารถเร้ าอารมณ์ ความรู้ สึกให้ เกิดเป็ นความอันหนึงอัน
เดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิงถ้ าผู้ทีอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุ์นบั ถือศาสนาเดียวกัน ซึงอมรา พงศาพิชญ์
(2538: 157-160) ได้ อ้างถึงความคิดเรื องชาติพนั ธุ์ของชาลส์ เอฟ คายส์ (C.F. Keyes, 1982) ว่า กลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อาจจะพิจารณาแยกได้ เป็ น 2 รูปแบบ คือ แบบทีตังถินฐานใกล้ เคียงกัน พึงพาอาศัยกัน และ
แบบทีความสัมพันธ์ระหว่างกลุม่ ชาติพนั ธุ์อยูใ่ นลักษณะชนกลุม่ ใหญ่และชนกลุม่ น้ อย ดังนี
1. แบบที ตังถินฐานใกล้ เคียงกัน พึงพาอาศัยกัน จะมีความสัมพันธ์ ซึงกันและกันใน
ลักษณะทีพึงพากันในอดีต เนืองจากพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์มีลกั ษณะเป็ นคู่ เช่น
คนลัว-คนเมือง คนคะฉิน-คนฉาน คนกะเหรี ยง-คนพม่า คนม้ ง-คนจีน เป็ นต้ น ทังนีเกิดการพึงพากัน
ระหว่างชาวเขาซึงเจริ ญน้ อยกว่ากับคนพืนราบซึงเจริ ญกว่า และสามารถผลิตสิงของต่างๆ ทีชาวเขา
ไม่สามารถผลิตได้
2. กลุ่มชาติพันธุ์ ทีมีความสัมพันธ์ แบบชนกลุ่มน้ อยและชนกลุ่มใหญ่ ในกรณี ทีกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ทีอยูใ่ กล้ เคียงและเข้ ากันไม่ได้ นนั จะพบว่าเป็ นเพราะวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเข้ ากันไม่ได้
วัตถุประสงค์ทางการเมืองไม่ตรงกัน และต่างกลุม่ ต่างก็ไม่ยอมรับซึงกันและกัน ความเข้ ากันไม่ได้ ทํา
ให้ เ กิ ดความขัดแย้ ง ระหว่างกลุ่ม และจํ าเป็ นต้ องพิ จารณาโดยใช้ แนวคิดความขัดแย้ ง ในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยมองจากความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้ อยกับชน
กลุม่ ใหญ่
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมีอํานาจในการปกครองประเทศคือ กลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเรี ยกว่าเป็ นชนกลุ่ม
ใหญ่ ส่วนกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีอาศัยอยู่ในประเทศทีกลุ่มของตนไม่ได้ มี อํานาจในการปกครองประเทศ
คือ ชนกลุ่มน้ อยในประเทศไทย ชนกลุ่มใหญ่คือ คนไทย และชนกลุ่มน้ อยคือ คนจีน คนญวน คนลาว
คนเขมร ชาวเขาเผ่าต่างๆ คนมาเลย์ (หรื อคนมุสลิมในภาคใต้ ) คนอินเดีย รวมทังคนฝรังจากประเทศ
ต่างๆ ด้ วย (อมรา พงศาพิชญ์, 2538: 159-160)

62
ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพนั ธุ์จํานวนมาก กระจายตัวอยู่ในทัวประเทศ เป็ นต้ นว่า ภาค
เหนือ มีชาวเขาเผ่าต่างๆ รวมทังผีตองเหลืองด้ วย ภาคใต้ มีชาวซาไก ชาวมาเลย์ ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ มีผ้ ไู ท โซ่ ย้ อ เยอ ส่วย เขมร กูย ภาคกลางมีจีน มอญ พม่า ลาวเวียง ลาวครัง เป็ นต้ น ดังทีสุวิไล
เปรมศรี รัตน์ (2547: 14) ได้ กล่าวไว้ ว่า ปั จจุบนั หากใช้ เกณฑ์ทางภาษาแบ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์ สามารถ
แบ่งประชากรจํานวน 65 ล้ านคนของประเทศไทยออกได้ ตามตระกูลภาษาใหญ่ๆ ได้ 5 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีพูดภาษาตระกูลไท ในกลุ่มภาษาพลัดถิน มีประมาณ 91% กลุ่มทีพูดภาษาตระกูลออสโตรเนเชียน
มีประมาณ 3.5% กลุ่มทีพูดภาษาตระกูลออสโตรเอเซียติก มีประมาณ 3.3% กลุ่มทีพูดภาษาตระกูล
จีน-ธิเบต มีประมาณ 1.5% และกลุ่มทีพูดภาษาตระกูลม้ ง-เมียน มีประมาณ 0.5% โดยแต่ละตระกูล
ภาษา ยังมีภาษาทีใช้ สือสารอยู่ภายในชุมชนอีกหลายกลุ่ม เช่น ภาษาตระกูลไท มีจํานวน 24 กลุ่ม เช่น
กลุม่ ไตแสก ไต-ไต ไทยใหญ่ ไทยลือ ไทดํา ไทขึน ไทยยวน ไทยยอง ไทหย่า ไทยกลาง ไทยใต้ ไทยตากใบ
ไทยเลย ลาวหล่ม ลาวแง้ ว ลาวตี ลาวครัง ลาวเวียง ลาวใต้ โย้ ย ผู้ไท ญ้ อ กะเลิง ลาวอีสาน เป็ นต้ น
ภาษาตระกูลออสโตรเอเซียติก มีจํานวน 22 กลุ่ม เช่น มอญ-เขมรเหนือ (กลุ่มภาษาปะหล่อง กลุ่มภาษา
ขมุ กลุม่ เวียดติก) มอญ-เขมรตะวันออก (กลุม่ เปี ยร์ กลุ่มเขมร กลุ่มกะตุ) มอญ-เขมรใต้ เช่น กลุ่มมอญ
กลุ่มอัสเลียน ผู้ทีพูดภาษาตระกูลจีน-ธิเบต มีภาษาจํานวน 11 กลุ่ม เช่น กลุ่มธิเบต-พม่า กลุ่มซินนินิค
เป็ นต้ น ภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนมีจํานวน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มยาวี กลุ่มอุรักละโว้ ย กลุ่มมอเก็น ภาษา
ตระกูลม้ ง-เมียน มีกลุ่มภาษาจํานวน 2 กลุ่ม คือ ม้ ง เย้ า ซึงผู้ทีพูดภาษากลุ่มต่างๆ ในตระกูลภาษา
ต่างๆ ดังกล่าวนี มีลกั ษณะเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีทนุ วัฒนธรรมเป็ นตัวกําหนดความเหมือนและความ
ต่างจากกลุม่ อืนอย่างชัดเจน จนสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ ในประเทศไทยออกได้ มากกว่า
60 กลุ่มและสามารถลําดับสถานภาพการดํารงอยู่ในสังคมปั จจุบนั ได้ 4 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กลุ่มภาษา
พลัดถิน ซึงส่วนมากเป็ นภาษาตระกูลไท 2) กลุ่มภาษาในเขตเมือง/ตลาด ส่วนมากเป็ นภาษาจีน 3)
กลุ่มภาษาชายขอบ ส่วน มากเป็ นภาษาในตระกูลจีน-ธิเบต ออสโตรเนเชียน ออสโตรเอเซียติก และ 4)
กลุ่มภาษาในวงล้ อม เป็ นภาษากลุ่มเล็กๆ ทีถูกรายล้ อมด้ วยภาษาและวัฒนธรรมอืน เช่น ภาษาญัฮกรุ
โซ่ ชอง เป็ นต้ น
อนึง ผลการศึกษาดังกล่า วนี พบว่า ปั จจุบนั กลุ่มภาษาในวงล้ อมดังกล่าวข้ างต้ น มี
จํานวน 14 กลุ่มทีทุนวัฒนธรรมกํ าลังตกอยู่ในภาวะวิกฤต จําเป็ นจะต้ องส่งเสริ มให้ มีการศึกษา
และฟื นฟูเพือการพัฒนาเป็ นการเร่งด่วน ไม่เช่นนันกลุม่ ชาติพนั ธุ์เหล่านีจะสูญเสียทุนวัฒนธรรมไป
อย่างถาวร ส่วนกลุ่มภาษาพลัด ถิน กลุ่มภาษาในเขตเมือง/ ตลาด และกลุ่มภาษาชายขอบ ซึงมี
มากกว่า 40 กลุ่ม ยังไม่อยู่ในภาวะวิกฤตในปั จจุบนั แต่ผ้ ศู ึกษาได้ ตงข้
ั อสังเกตว่า กําลังตกอยู่ใน
สภาพทีเปลียนแปลง สูญหายไปอย่างรวดเร็ ว ด้ วยเหตุปัจจัยต่างๆ เป็ นต้ นว่า ค่านิยมทางวัฒนธรรม
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ของกลุ่มชาติพนั ธุ์หลักทีถูกครอบงํา โดยค่านิยมทางวัฒนธรรมทีมากับกระแสโลกาภิวตั น์อย่าง
เข้ มข้ น ต่อเนืองยาวนาน ทําให้ เห็นแนวโน้ มชัดเจนว่าหากไม่มีการส่งเสริมการศึกษาวิจยั เพือพัฒนา
ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ ายอย่างจริ งจังแล้ ว ทุนวัฒนธรรมด้ านภาษาของกลุ่ม ชาติพนั ธุ์
เหล่านันจะเปลียนแปลงสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกับทีเกิดขึนในกลุ่มภาษาในวงล้ อมปั จจุบนั ซึงผล
การศึกษาดังกล่าวนีสอดคล้ องกับผลการศึกษาวิจยั ในโครงการวิจยั เพือจัดทําสารานุ กรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทยของนักวิจยั สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย
มหิดล ในปี 2537 ทีพบว่า ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในประเทศไทยกําลังเปลียนแปลง สูญหาย
แทบจะไม่ปรากฏในวิถีชีวิตประจําวันหรื อในการดํารงชีพแล้ ว จะพบในโอกาสพิเศษ เช่น งานประเพณี
พิธีกรรมเท่านัน และผลการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมมักจะเหลืออยู่ในกลุ่ม
ผู้อาวุโส ส่วนคนรุ่นใหม่ไม่คอ่ ยใกล้ ชิดหรื อใส่ใจมากนัก สถานภาพของทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
ประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะทีจะต้ องได้ รับการส่งเสริ มให้ มีการศึกษา วิจยั เพือการพัฒนาอย่าง
เป็ นระบบให้ มากขึน
โดยสรุป กลุม่ ชาติพนั ธุ์เป็ นกลุ่มคนทีสืบเชือสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มีภาษา และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีเดียวกัน เข้ ามาอยูอ่ าศัยในประเทศไทยเป็ นเวลานาน แต่ละกลุ่มได้ พยายาม
สืบทอดความเป็ นชาติพนั ธุ์บนทุนวัฒนธรรมของตนเองอย่างต่อเนือง บางกลุ่มสามารถคงความเข้ ม
ข้ นทางภาษาและวัฒนธรรมเอาไว้ อย่างเหนียวแน่น ขณะทีบางกลุ่มก็กําลังจางหายไปอย่างรวดเร็ ว
การศึกษาเรื องทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษาครังนี จึงมุ่งเสริ มพลังทุนวัฒน
ธรรมให้ แก่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ดงั กล่าว ในการทีจะดํารงอยูบ่ นอัตลักษณ์ของตนเองอย่างเข้ มแข็งสืบต่อไป
7. ทฤษฎีหน้ าทีนิยม
การศึกษาทุนวัฒนธรรมครังนี หากพิจารณาในแง่ของการทําหน้ าทีของวัฒนธรรมแล้ ว
การนําหลักการและแนวคิดของทฤษฎีหน้ าทีนิยม (Functionalism) มาใช้ เป็ นเครื องมือในการวิเคราะห์
ก็สามารถช่วยให้ มุมมองการตีความทุนวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีศึกษาว่า ลักษณะการทําหน้ าที
เป็ นอย่างไร มีเหตุปัจจัยอะไรทีทําให้ มีลักษณะเป็ นอย่างนัน หากจะฟื นฟูในส่วนทีไม่ทําหน้ าทีให้
กลับมาใหม่ หรื อหากจะขยายผลส่วนทีทําหน้ าทีอยู่แล้ ว ให้ เข้ มแข็งมากขึน จะต้ องทําอย่างไรบ้ าง
ทฤษฎีหน้ าทีนิยมจะช่วยทําให้ เกิดความชัดเจนขึน ทําให้ ผ้ วู ิจยั เลือกใช้ ทฤษฎีนีเป็ นเครื องมือด้ วย
ทฤษฎี หน้ าทีนิยม เกิดขึนในต้ นคริ สศตวรรษที 20 จากการคัดค้ านแนวคิดวิวฒ
ั นาการ
และการแพร่กระจายวัฒนธรรม โดยเน้ นความสําคัญในการศึกษาวัฒนธรรมทีเป็ นระบบบูรณาการใน
แต่ละระบบ โดยมองว่าองค์ประกอบวัฒนธรรมจะทําหน้ าทีช่วยเหลือ สนับสนุน เชือมโยงระหว่างกันทัง
ระบบ ทฤษฎีนีได้ เน้ นการเก็บข้ อมูลภาคสนามอย่างละเอียด (Kaplan and Manners, 1972: 55-60)
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นักมานุษยวิทยาทีนําเสนอทฤษฎี นีคือ แรดคลิฟฟ์-บราวน์ (A.R. Radcliffe- Brown,
1884-1942) และบรอนิลลอร์ มาลิโนวสกี (Bronislaw Malinowski, 1884-1942) โดยศึกษาระบบ
การแลกเปลียนของขวัญ แบบ Kula Ring ในหมู่เกาะโทรเบรี ยน และแรดคลิฟฟ์-บราวน์ได้ ศึกษาคน
กลุ่มทีอาศัยอยู่บริ เวณเกาะอันดามัน นักมานุษยวิทยาทังสองได้ เสนอกรอบแนวคิดของทฤษฎี (อ้ าง
ในสมศักดิ ศรี สนั ติสขุ , 2551: 128-129) ไว้ วา่
1. สังคมต้ องมีโครงสร้ างทีดี เพือการปฏิบตั งิ านอย่างมีเอกภาพ
2. องค์ประกอบต่างๆ ในโครงสร้ าง ต้ องเอืออํานวยระหว่างกันตามวิถีทีควรจะเป็ น
เพือรักษาดุลยภาพของระบบส่วนรวม
3. ขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาบันต่างๆ ควรมีหน้ าทีสนับสนุนระหว่างกันอย่าง
ต่อเนือง
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม ควรมีหน้ าทีเป็ นสือกลางให้ สมาชิกในสังคมสามารถ
ปรับตัวจนเข้ ากับสภาพแวดล้ อมได้
5. สังคมและวัฒนธรรม ควรทําหน้ าทีเป็ นเครื องมือเชือมโยงสมาชิกในสังคมให้ เข้ ามา
ร่วมทํางาน ทํากิจกรรมทางสังคมอย่างมีเสถียรภาพ
โดยกรอบแนวคิดดังกล่าวนี สามารถใช้ เป็ นเครื องมือพิจารณาข้ อมูลการทําหน้ าทีของ
องค์ประกอบวัฒนธรรมทีเป็ นรากฐานทีมาของทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีศึกษาในครังนีได้ และ
สามารถจําแนกทุนวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในเชิงหน้ าทีนิยมได้ ทังนีเพราะแนวความเชือในทฤษฎี
หน้ าที นิยม (Functionalism) เชื อว่ามนุษย์ ทุกสังคมมี ความต้ องการพื นฐานทางด้ านร่ างกายเเละ
จิตใจ ดังนัน หน้ าทีหลักของวัฒนธรรมคือ การตอบสนองความต้ องการพืนฐานของมนุษย์ ซึงวัฒน
ธรรมตามทัศนะของทฤษฎีนีจึงเปรี ยบเหมือนเครื องมือในการตอบสนองความต้ องการพืนฐานของ
ชีวิต สอดคล้ องกับนิยามของวัฒนธรรมทีว่า วัฒนธรรม คือ สิงทีมนุษย์ใช้ เป็ นเครื องมือเข้ าถึงความ
จําเป็ นและความต้ องการต่างๆ โดยมาลิโนวสกี ได้ แบ่งความต้ องการ (Needs) ของมนุษย์เป็ น 3
ประเภท (อ้ างในงามพิศ สัตย์สงวน, 2538: 62) คือ
1. ความต้ องการทีเป็ นความจําเป็ นพืนฐานหรื อความต้ องการเบืองต้ น (Basic biological
and Phychological needs) เป็ นความต้ องการสิงจําเป็ นเพือให้ มีชีวิตอยู่รอด เช่น ความต้ องการ
อาหาร ที อยู่อาศัย เครื องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดถึงความต้ องการมีครอบครัวเพือสืบทอด
เผ่าพันธุ์
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2. ความต้ องการทางสังคม (Instrumental needs) เป็ นเรื องการร่ วมมือทางสังคม
เพือเเก้ ปัญหาพืนฐาน และทําให้ ร่างกายได้ รับการตอบสนองความจําเป็ นเบืองต้ น ได้ แก่ การแบ่ง
งานกันทํา การป้องกันภัย การบริการต่างๆ และการควบคุมทางสังคม
3. ความต้ องการด้ านจิตใจ เป็ นความต้ องการเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic needs) เป็ น
ความต้ องการที เป็ นความจํ าเป็ น เพือความมันคงทางจิตใจ เพือให้ เกิดความกลมกลืน เข้ าถึงเป้า
หมายของชีวิต เช่น เพือความอยู่รอดในสังคม และนําพาตัวเองเข้ าสู่สงั คมด้ วยการกระทํากิจกรรม
ร่ วมกับสมาชิกในสังคม เเละมีการสร้ างวัฒนธรรมขึนมา เพือตอบสนองความต้ องการด้ านจิตใจ
วัฒนธรรมเป็ นตัวทีสามารถตอบสนองความต้ องการทางจิตใจของมนุษย์ได้ อันเนืองมาจากระบบ
ความรู้ และวิทยาศาสตร์ ทําหน้ าทีตอบสนองความต้ องการในการเรี ยนรู้ เข้ าใจปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติทีไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์บางอย่างให้ กบั มนุษย์ได้ เช่น ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า และ
พายุถล่ม เป็ นต้ น มนุษย์จึงคิดค้ นระบบไสยศาสตร์ เเละความเชือขึนมาแทนที เพืออธิบายปรากฎ
การณ์ เหล่านัน ซึงทํ าให้ มนุษย์ มี ความเข้ าใจและมี ความรู้ สึกปลอดภัย นอกจากนันศาสนาเเละ
พิธีกรรมต่างๆ ยังมีหน้ าทีเสริ มสร้ างความเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน และความร่วมมือระหว่างสมาชิกใน
สังคม ซึงเป็ นข้ อเท็จจริ งทีว่าวัฒนธรรมทุกวัฒนธรรมย่อมมี หน้ าที ตอบสนองความต้ องการความ
จําเป็ นของมนุษย์ด้านใดด้ านหนึง หรื อทัง 3 ด้ านรวมกัน
ตัวอย่าง การศึกษาความต้ องการทางจิตใจทีเอมิล เดอร์ คไฮม์ (Emile Durkheim, 18581917) นักสังคมวิทยาได้ นําแนวคิดหน้ าทีนิยมมาศึกษาศาสนา (อ้ างในสมเกียรติ ตันสกุล, 2526:
14-15) ซึงพบว่า สถาบันศาสนามีหน้ าทีต่อสังคมอยู่ 4 ประการ คือ
1. หน้ าทีในการเตรี ยมเเละฝึ กหัดวินยั ต่างๆ (Disciplinary and Preparotory Function)
ได้ เเก่ การประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของศาสนา เพือฝึ กหัดให้ บุคคลมีระเบียบวินัยในตนเอง (Self
Discipline) และเป็ นการเตรี ยมตนเอง เพือให้ ชีวิตทีดีในสังคม
2. หน้ าทีในการยึดเหนียวสังคม (Cohesive Function) ศาสนาเเละพิธีกรรมต่างๆ จะ
ทําหน้ าทีเสริ มสร้ างให้ มนุษย์อยู่ร่วมกัน โดยมีอารมณ์เเละความรู้ สึกและการเเสดงออกในเเนวทาง
เดียวกัน ทําให้ สงั คมบูรณาการหรื อรวมกันเป็ นปึ กแผ่น (Social Solidarity)
3. หน้ าทีในการผนวกเเละรื อฟื น (Revivalizing Function) ศาสนาและประเพณีจะทํา
หน้ าทีสร้ างศรัทธาเเละความยึดมันในขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตให้ คงอยู่จนถึงปั จจุบนั ซึงสิง
เหล่านีจะเป็ นสัญลักษณ์ของความเป็ นกลุม่ สังคม
4. หน้ าที ในการสร้ างความรู้ สึ กในสิ งที มี คุณ ค่า และสิ งที เป็ นความสุขของชี วิ ต
(Euphoric Function) กล่าวคือ การประกอบพิธีกรรมช่วยทําให้ เกิดความสุขในการมีชีวิตร่วมกัน ขณะ
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เดียวกันก็ลดความกดดันหรื อความเศร้ าโศกในจิตใจ ในกรณี ทีกลุ่มสังคมต้ องประสบปั ญหาหรื อ
เผชิญภาวะวิกฤต เช่น การมีภยั ต่างๆ และการสูญเสียชีวิต เป็ นต้ น ซึงพิธีทางศาสนาจะเป็ นครื องบ่งชี
ว่า บุคคลทีประสบเคราะห์กรรมหรื อมีความทุกข์ ไม่ใช่เป็ นผู้เดียวทีได้ รับเคราะห์กรรมหรื อมีความ
ทุกข์ แต่กลุ่มสังคมก็มีส่วนร่วมในเคราะห์กรรมหรื อความทุกข์นนั สังเกตเห็นได้ จากการร่วมพิธีกรรม
เกียวกับการตายจะมีผ้ คู นมาร่วมในพิธีกรรมมากมาย ซึงเป็ นการแสดงถึงการมีสว่ นร่วมในความทุกข์
การนําทฤษฎีหน้ าที นิยม (Functionalism) มาใช้ ในการศึกษาครังนีเพือศึกษาหน้ าทีของ
ทุนวัฒนธรรมของไทยทรงดําว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร มีเหตุปัจจัยอะไรทีทําให้ มีลกั ษณะอย่างนัน
ถ้ าจะส่งเสริม แก้ ไข พัฒนา ต้ องทําอย่างไรบ้ าง โดยมองผ่านหน้ าทีทีเกิดขึน เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
8. ทฤษฎีการแพร่ กระจายวัฒนธรรม
การศึกษาทุนวัฒนธรรมครังนี หากพิจารณาในแง่อิทธิพลของวัฒนธรรมทีมีพลังมาก
กว่าได้ แพร่ กระจายเข้ ามาครอบงํา ทําให้ วฒ
ั นธรรมเดิมเปลียนแปลงไปในลักษณะต่างๆ แล้ วเป็ น
เหตุให้ ทนุ วัฒนธรรมเปลียนแปลงไปตาม โดยเฉพาะอย่างยิงทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีประชากร
จํานวนน้ อยหรื อทีเรี ยกว่า “ชนกลุ่มน้ อย” ในยุคสมัยทีผ่านมาแล้ ว การนําหลักการและแนวคิดของ
ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) มาใช้ เป็ นเครื องมือในการวิเคราะห์
ก็สามารถช่วยให้ มมุ มองการตีความทุนวัฒนธรรมในกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีศึกษาว่าลักษณะการเปลียน
แปลงทางวัฒ นธรรมเป็ นอย่า งไร มี เหตุปั จจัยอะไรที ทํ าให้ มี ลักษณะเป็ นอย่างนัน หากจะฟื นฟู
ส่งเสริ ม พัฒนา แก้ ไข จะต้ องทําอย่างไรบ้ าง ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม (Cultural Diffusion
Theory) จะช่วยทําให้ เกิดความชัดเจนขึน ผู้วิจยั จึงเลือกใช้ ทฤษฎี นีเป็ นเครื องมือประกอบการศึกษา
ครังนีด้ วย
ทฤษฎีการแพร่ ทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) นิยมใช้ กนั มากในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา นักวิชาการคนสําคัญทีศึกษาเรื องนี คือ ฟรานซ์ โบแอส (Franz Boas, 1858-1942)
(อ้ างในอมรา พงศาพิชญ์ , 2538: 118) เริ มสนใจในเนือหาด้ านนีทีมีอยู่ในวิชาภูมิศาสตร์ ด้านการ
ศึกษาท้ องถินหรื อลักษณะต่างๆ ของท้ องถิน ควบคู่ไปกับความสนใจทางด้ านประวัติศาสตร์ ทีเป็ น
ั
น โดยไม่มี
ความสนใจของคนในสมัยนันอยู่แล้ ว ระยะแรกโบแอสได้ นําเอาทฤษฎีทงสองมารวมกั
ความเชือเกียวกับการวิวฒ
ั นาการ โบแอสต้ องการให้ นกั วิจยั และนักศึกษาให้ ความสนใจกับข้ อมูลที
เป็ นข้ อเท็จจริงและมีหลักเกณฑ์ เป็ นการศึกษาและวิจยั แต่ไม่วิเคราะห์ นักศึกษาจะต้ องจดบันทึกและ
ทํารายงานเกียวกับวัฒนธรรมจากแง่มมุ ต่างๆ (Ethnography) เมือศึกษาวัฒนธรรมต่างๆ แล้ วจึงค่อย
กลับมาวิเคราะห์ภายหลัง โบแอสเชือว่าในเวลานันยังไม่มีความจําเป็ นทีจะสร้ างทฤษฎี แต่ความรู้
ั ยงั ได้ ข้อมูลไม่ครบนัน
ใหม่ๆ สําคัญกว่า พอวิจยั เสร็จแล้ วทฤษฎีจะตามมาเอง การสร้ างทฤษฎีตงแต่
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จะทําให้ ทฤษฎีลําเอียงและไม่เทียงธรรม ความลําเอียงของนักสร้ างทฤษฎีจะทําให้ ทฤษฎีทีสร้ าง
ขึนมาเชือถือไม่ได้ ฉะนันการสร้ างทฤษฎีควรจะสร้ างเมือได้ ข้อมูลครบถ้ วนแล้ ว
แนวคิด ของฟรานส์ โบแอส (Franz Boas, 1940: 252) เชือว่ากลุ่มชนที มี วัฒนธรรม
คล้ ายกันจะเป็ นกลุ่มชนทีมีความสนิทสนมและมีความสัมพั นธ์ กันมาก่อน วัฒนธรรมหรื อระบบ
สัญลักษณ์แพร่กระจายออกไปเพราะคนย้ ายถินและนําเอาวัฒนธรรมเก่าติดตัวไปด้ วย หรื อเพราะ
คนจากถินอืนมาติดใจวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี และขอยืมวัฒนธรรมไปใช้ โบแอสไม่เชือว่าคน 2
กลุ่มทีอยู่ห่างไกลกัน ต่างคนต่างคิดค้ นวัฒนธรรมทีคล้ ายคลึงเหล่านีขึนมาเอง ดังนัน การศึกษา
วัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่ม คือ การพยายามทําความเข้ าใจกับวัฒนธรรมหรื อลักษณะความเป็ น
อยูข่ องคนแต่ละกลุ่มนันเอง โดยทีฟราน โบแอสเชือว่า (อ้ างในนิยพรรณ (ผลวัฒนะ) วรรณศิริ, 2540:
61-62) วัฒนธรรมเกิดจากจุดศูนย์กลางจุดใดจุดหนึงแล้ วจึงพัฒนาตนเองจนเข้ ารูปแบบดีแล้ วก็จะ
แพร่ กระจายไปรอบตัว เป็ นรั ศ มี จากวงแคบๆ เป็ นวงกว้ างออกไปสู่สัง คมเพื อนบ้ านโดยรอบ
นอกจากนี โบแอสยังเชือว่าวัฒนธรรมทีเจริ ญสูงสุดขณะนี ณ ทีแห่งใดแห่งหนึงไม่ได้ หมายความว่า
มันอาจจะเกิดจากแหล่งอืนมาก่อน แต่มาเจริ ญใน
มันเกิดจากแหล่งทีมันเจริญสูงสุดอยู่นนเสมอไป
ั
ทีๆ มันปรากฏอยู่นนั ตัวอย่าง ศาสนาคริ สเตียนเกิดทีตะวันออกกลาง (เยรู ซาเล็ม) แต่มาเจริ ญ รุ่ ง
เรื องในยุโรป และอเมริกา วัว-ควายซึงเป็ นทีมาของวัฒนธรรมหลายรูปแบบของสังคม อัฟริ กาก็ไม่ได้
เกิดแต่แรกทีอัฟริกา แต่แพร่กระจายมาจากทีอืน เป็ นต้ น
โบแอส สรุปหลักการการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมว่า (อ้ างในนิยพรรณ (ผลวัฒนะ)
วรรณศิริ, 2540: 62-63) วัฒนธรรมเกิดขึนจากแหล่งหนึงแล้ วแพร่กระจายไปอีกแหล่งหนึง ทําให้
วัฒนธรรมหลายๆ แหล่งทีต่อเนืองมีลกั ษณะคล้ ายๆ กัน โดยมีปัจจัยอืนๆ มาประกอบ ได้ แก่
1. ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ ทีส่งเสริมการแพร่ กระจายทางวัฒนธรรมต้ องมีลกั ษณะ ดังนี
1.1 ต้ องเป็ นพืนทีต่อเนืองกัน
1.2 ต้ องไม่มีอปุ สรรคทางภูมิศาสตร์ ขดั ขวาง เช่น ทะเล ภูเขา ป่ าไม้ หิมะ ทะเลทราย
2. ปั จจัยทางระยะทาง ต้ องอยูไ่ ม่ไกลเกินกว่าทีคนและวัฒนธรรมจะแพร่กระจายไปถึง
3. ปั จจัยทางเทคโนโลยี การสือสาร คมนาคม นันคือ วิธีการทีคนจะไปมาหาสู่ติดต่อ
ถึงกันได้ ถึงแม้ จะมีอปุ สรรคทางภูมิศาสตร์ ขดั ขวางก็ตาม
4. ปั จจัยทางเศรษฐกิจ เป็ นตัวสนับสนุนการแพร่กระจายทีสําคัญปั จจัยหนึงจะเห็นได้
ั น ธรรม
ว่าคนทีมีเงินเท่านันทีจะสามารถเดินทางไปยังสังคมอืนๆ ได้ เมือไปถึงทีใดก็จะเผยแพร่วฒ
ของตนทีนัน ทังโดยทางตรงและทางอ้ อม บางคนอาจจะไปท่องเทียว บางคนอาจจะไปค้ าขายหรื อทํา
มาหากินตังถินฐาน
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5. ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การแพร่กระจายอาจเกิดจาก
5.1 คนจากสังคมหนึ งเดินทางไปศึกษาต่อ ณ อีกสังคมหนึง ทํ าให้ ได้ แลกเปลียน
วัฒนธรรมกันขึน
5.2 เกิดภัยสงครามในสังคมหนึงทําให้ มีคนอพยพโยกย้ ายไปอยูอ่ าศัยอีกสังคมหนึง
5.3 เกิดจากการแต่งงานระหว่างคนต่างวัฒนธรรมขึน
5.4 เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ความแห้ งแล้ ง โรคระบาด ฯลฯ ทําให้ คนอพยพ โยกย้ ายไป
อยูอ่ ีกสังคมหนึง
ประสบการณ์ ภาคสนาม โบแอสมีโอกาสใช้ ชีวิตร่ วมกับเอสกิโม (อ้ างในยศ สันต
สมบัติ, 2540: 26) ประสบการณ์จากการทํางานวิจยั ครังนีทําให้ โบแอส เริ มหันมาสนใจทางด้ าน
มานุษยวิทยาอย่างจริ งจัง และพบว่า สภาพทางภูมิศาสตร์ มีอิทธิพลต่อการเปลี ยนแปลงทางวัฒน
ธรรมไม่มากนัก ชาวเอสกิโมทีศึกษามีประวัติความเป็ นมาคล้ ายคลึงกัน และได้ ตงรกรากอยู
ั
่ในพืนที
ซึงมี ส ภาพแวดล้ อ มไม่แ ตกต่างกัน มาก แต่ชาวเอสกิ โมเหล่านี ก็ มี วิ ถีชี วิต และขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี แตกต่างกันออกไป การเปลียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมมีสาเหตุมากมาย ทังปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก ประเด็นนี ทําให้ โบแอสปฏิเ สธแนวคิดเกี ยวกับกฏเกณฑ์ สากลของ
กระบวนการวิวฒ
ั นาการ
นอกจากนี ประสบการณ์จากงานวิจยั ภาคสนามทําให้ โบแอสเชือว่า วัฒนธรรมแต่
ละแห่งมีเอกลักษณ์และคุณค่าในตัวเอง วัฒนธรรมแต่ละแห่งมีประวัติความเป็ นมาและพัฒนาการ
เป็ นของตนเอง วัฒนธรรมไม่เคยหยุดนิง แต่เปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในยุคสมัยนันวัฒนธรรมของ
ชาวอินเดียนเผ่าต่างๆ กําลังเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว จากอิทธิพลของการติดต่อกับโลกภายนอก
ความกังวลว่าวัฒนธรรมเหล่านันจะสูญหายไป ทําให้ โบแอสมุ่งมันในการศึกษา และบันทึกวัฒนธรรม
ของชนเผ่าอย่างละเอียด ด้ วยเหตุนี การบันทึกข้ อมูลภาคสนามในแนวของโบแอสจึงเป็ นการเก็บ
ข้ อมูลทุกอย่างทีหามาได้ จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และจากการสัมภาษณ์ โบแอสเก็บทุก
สิงทุกอย่าง แม้ กระทังวิธีการทําขนมของชาวอินเดียน การเก็บข้ อมูลในลักษณะหลากหลายและ
ละเอียดถีถ้ วนนีเอง ทําให้ งานของโบแอสค่อนข้ างขาดสาระและประเด็น และเป็ นการจดบันทึก โดย
ไม่ค่อยให้ ความสนใจกับการตีความหมาย ทังจากแง่มมุ ของนักมานุษยวิทยาเองและจากแง่มมุ ของ
สมาชิกในสังคม
การศึกษาวัฒนธรรมของคนแต่ละกลุ่มคือ การพยายามทําความเข้ าใจกับวัฒนธรรม
หรื อลักษณะความเป็ นอยู่ของคนแต่ละกลุ่ม โบแอส (อ้ างในอมรา พงศาพิชญ์ , 2538: 119-120) ได้
กําหนดประเด็นพิจารณาเพือประโยชน์ในการศึกษาองค์ประกอบของวัฒนธรรม คือ
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1. ลักษณาการวัฒนธรรม (Cultural trait) คือ วัฒนธรรมวัตถุหรื อไม่ใช่วตั ถุซึงเป็ น
ขันปฐม เป็ นหน่วยทีเล็กทีสุดทีเราสามารถชีให้ เห็นเด่นชัด
2. หน่วยรวมวัฒนธรรม (Culture complex) คือ วัฒนธรรมวัตถุหรื อไม่ใช่วัตถุทีรวม
ลักษณาการวัฒนธรรม หรื อวัฒนธรรมขันปฐมเข้ าไว้ ด้วยกัน เช่น การเต้ นระบํา เป็ นหน่วยรวมวัฒน
ธรรม เพราะรวมเอาลักษณะและท่าทางการเต้ นแต่ละท่าเข้ าไว้ ด้วยกัน เช่น รํ าเซิง รํ าวง โนรา แต่ละ
ชุดก็มีลกั ษณะเฉพาะ ประกอบด้ วยท่ารํ า ซึงเป็ นลักษณาการวัฒนธรรมทีแตกต่างกัน
3. เขตวัฒนธรรม (Culture area) คือ การรวมบริ เวณท้ องทีกลุ่มชนตังบ้ านเรื อนอยู่ใน
บริ เวณเดียวกัน และมีลกั ษณะวัฒนธรรมร่ วมกัน เป็ นการพยายามขีดเส้ นแบ่งแนวพืนทีอย่างกว้ างๆ
และไม่ขีดเส้ นถาวร การศึกษาเขตวัฒนธรรมนี ส่วนใหญ่จะหมายถึงการแพร่กระจายวัฒนธรรมจาก
จุดหนึงไปยังจุดต่างๆ จุดเริ มต้ นซึงเป็ นทีเกิดของวัฒนธรรมเรี ยกว่า ศูนย์กลางวัฒนธรรม และบริ เวณ
รอบนอกทีวัฒนธรรมแพร่ กระจายไปถึง หรื อส่วนทียู่ในบริ เวณชายขอบจริ งๆ มักจะมีเส้ นขีดแบ่งแยก
ทีไม่ชดั เจน วัฒนธรรมทีแพร่กระจายจนถึงชายขอบนีก็มีลกั ษณะผิดเพียนจากวัฒนธรรมทีศูนย์กลาง
ทีใช้ เรี ยกวัฒนธรรมชายขอบคือ marginal culture
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จะช่วยอธิบายวิธีการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมหนึง
ไปสูอ่ ีกวัฒนธรรมหนึง ซึงต้ องคํานึงถึงความเหมือนและความต่างของวัฒนธรรมทังสองเป็ นสําคัญ
โดยหลักการดังกล่าวนี จะช่วยให้ สามารถพิจารณาข้ อมูลองค์ประกอบทุนวัฒนธรรม องค์ประกอบ
วัฒนธรรมในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีศึกษาครังนีว่า ลักษณะทุนเดิมเป็ นอย่างไร อะไรคือทุนทีเข้ ามาใหม่หรื อ
เกิดขึนใหม่ และได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมใด เป็ นต้ น
9. งานวิจัยทีเกียวกับการวิจัยทางภาษาและวัฒนธรรม
งานวิจัยทีเกี ยวกับแนวคิด แนวทางการวิจยั ทางภาษาและวัฒนธรรม ได้ มีผ้ ศู ึกษาไว้
หลายประเด็น เป็ นต้ นว่า การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม การพัฒนาวัฒนธรรม การผสมผสาน และ
กลุ่ม ชาติพนั ธุ์ เป็ นต้ น ซึงเป็ นงานทีให้ องค์ความรู้ เกี ยวกับแนวคิด และแนวทางการวิจัยทางภาษา
และวัฒนธรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาครังนีในประเด็นต่างๆ เป็ นต้ นว่า งานวิจยั พืนฐานเพือ
สร้ างความรู้ในเชิงคุณค่า ความสําคัญ และความหมายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์
มีผ้ สู นใจศึกษาสร้ างองค์ความรู้ไว้ หลายท่าน เช่น เอียม ทองดี (2533) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “การใช้ วฒ
ั น
ธรรมเป็ นเครื องมือในการพัฒนาชนบท” พบว่า “ภาษาและวัฒนธรรมมีคณ
ุ ค่า ความสําคัญ และความ
หมายในฐานะทีเป็ นเครื องมือเข้ าถึงปั จจัย จําเป็ นพืนฐานทีใช้ หล่อเลียงชีวิต เป็ นเครื องมือเข้ าถึง
ปั จจัยสําคัญทีทําให้ เกิดความปลอดภัยทังชีวิตทรัพย์สิน เป็ นเครื องมือเข้ าถึงปั จจัยทีทําให้ เกิดความ
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รัก ความอบอุน่ ความสามัคคี ความเข้ มแข็ง ความมันคง ความยังยืนของสังคม เป็ นเครื องมือเข้ าถึง
เกียรติยศ ชือเสียง ความสวย ความงาม
ช่วงเวลาต่อมา เอียม ทองดี (2539) ได้ ศึกษาวิจยั เรื อง “ภูมิปัญญาพืนบ้ านกับการปลูก
ฝั งพฤติกรรมทางจริ ยธรรม” พบว่า “พฤติกรรมทางจริ ยธรรมเป็ นผลมาจากการปลูกฝั งภูมิปัญญา
พืนบ้ านไว้ ในจิตใจของบุคคลและสังคม เพือให้ สิงเหล่านีแสดงออกมาในการประกอบกิจกรรมในวิถี
ชีวิต เช่น การแต่งกาย การบริ โภคอาหารและการทํามาหากิน การอยู่อาศัย และการรักษาป้องกัน
โรคภัยไข้ เจ็บในวิถีชีวิตชุมชนพืนบ้ าน กลุ่มชาติพันธุ์จึงเห็นคุณค่า ความสําคัญของภูมิ ปัญญาใน
วัฒนธรรมพืนบ้ านทีทําให้ ชีวิต บุคคล สังคมอยูร่ ่วมกันได้ อย่างมีความสุข” อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา
ต่อมา เอียม ทองดี (2549) ได้ ศกึ ษาเรื อง “การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม” พบว่า คุณค่า ความสําคัญ
และความหมายทางภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์กําลังเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว โดย
พบว่า สิงทีเปลียนแปลงคือ “สาระหรื อเนือตัวของวัฒนธรรม” เป็ นต้ นว่า ภูมิปัญญา เงือนไข (แรงจูง
ใจ/ แรงผลักดัน) แบบแผนพฤติกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ และ “บทบาทหน้ าทีของวัฒนธรรม” คือ บทบาท
โดยหลักการ บทบาทโดยความคาดหวัง และบทบาททีเป็ นจริ ง สอดคล้ องกับผลการศึกษาเรื อง
“กลุม่ ชาติพนั ธุ์กบั การพัฒนา” โดยเรณู เหมือนจันทร์ เชย (2549) ทีพบว่า ผลกระทบจากการพัฒนาที
เกิดขึนในปั จจุบัน ทํ าให้ กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ กํ าลัง สูญ เสียอัตลักษณ์ ทีเป็ นเกณฑ์ในการกํ าหนด
ความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไปมาแล้ ว ขณะเดียวกันการเคลือนไหวเปลียนแปลงของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
ทิศทางทีกลืนกลาย ไปรวมเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ หลักกําลังเกิดขึนอย่างกว้ างขวาง และนําไปสู่ปัญหา
และเกิดสถานการณ์ความขัดแย้ งระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์มากขึน ตามกระแสการพัฒนาทีเกิดมีมาก
ขึน การพัฒนาทีเข้ ามาไม่ได้ ชว่ ยให้ ความเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เข้ มแข็งขึนแต่อย่างใด กลับตรงกันข้ าม มี
ความอ่อนแอมากขึน โดยงานวิจยั นีได้ เสนอแนะทางออกเพือคลีคลายปั ญหาทีเกิด ขึนในกลุ่มชาติ
พันธุ์ 2 ประการ คือ 1. ทําให้ กลุ่ม ชาติพนั ธุ์เกิดความเป็ นหนึงเดียว (Homogenization) และ 2. การ
จัดการปกครองให้ เหมาะสม เกือกูลต่ออัตลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุ์ (Political accommodation)
10. งานวิจัยทีเกียวกับไทยทรงดํา
นักวิชาการและผู้สนใจหลายท่าน ได้ ศกึ ษาวิจยั เกียวกับไทยทรงดําในประเด็นต่างๆ ไว้
หลายประเด็น ซึงเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาวิจยั ครั งนี โดยการทบทวนวรรณกรรมได้ แบ่งงานวิจยั
เกียวกับไทยทรงดําเป็ นประเด็นต่างๆ ตามกรอบเนือหาในการศึกษาวิจยั รวมทังการเรี ยกชือกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ทีมีตา่ งกัน (ไทยทรงดํา ไทดํา ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง เป็ นต้ น) ดังนี
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10.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาและการตังถินฐาน
มีนกั วิชาการที ได้ ศกึ ษาวิจยั สร้ างความรู้ และองค์ความรู้ เกียวกับประวัติความ
เป็ นมาและการตังถินฐานในพืนที ต่างๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า ไทยทรงดําเป็ นใคร มาจาก
ไหน ทําไม เมือใด อย่างไร เป็ นต้ นว่า
10.1.1 ความรู้ เกียวกับชือ “ไทยทรงดํา” อภิญวัฒน์ โพธิ สาน (2552) ได้ ศึกษา
เรื อง “สารัตถะ คติความเชือ และพิธีกรรมลาวโซ่ง ” พบว่า ลาวโซ่งเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ไท ทีเรี ยกว่า
ลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ลาวทรงดํา ลาวซ่วงดํา ไทดํา ไตดํา ผู้ไทดํา ผู้ไตซงดํา ไทยดําหรื อไทยทรงดํา จะ
เรี ยกชือกันอย่างไร คงไม่ผิด เพราะเป็ นทีเข้ าใจกันแล้ วในปั จจุบนั ว่าเป็ นคน “กลุ่มเดียวกัน” ซึงอัญชุลี
บูรณะสิงห์ (2531) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “วิเคราะห์การเปลียนแปลงการใช้ คําของคนสามระดับอายุใน
ภาษา ไทยโซ่ง” พบว่า ทีมาของการเรี ยกขานทีแตกต่างกัน เช่น ทีเรี ยก “โซ่งดํา” หรื อ “ทรงดํา” น่า
จะเรี ยกตามเสือผ้ า เครื องแต่งกาย เพราะไทยโซ่งชอบแต่งกายด้ วยเสือผ้ า สีดํา คําว่า “โซ่ง” น่าจะ
แผลงมาจากคําว่า “ส้ วง” ซึงแปลว่า “กางเกง” ดังนัน “โซ่งดํา” จึงหมายถึง “ชาวผู้ไททีนุ่งกางเกงดํา”
ต่อมาคําว่า “ดํา” หายไป จึงเหลือแต่คําว่า “โซ่ง” ส่วนทีเรี ยก “ลาวโซ่ง” โดยเติมคําว่า “ลาว” ข้ างหน้ า
สาเหตุเพราะว่าขนบธรรมเนี ยมประเพณี ส่วนใหญ่ คล้ ายคลึงกับคนในราชอาณาจักรลาวจึงเรี ยก
“ลาวโซ่ง” ข้ อสันนิษ ฐานประการหนึงคือ คงเกิดจากความนิยมการเรี ยกชือของคนไทยสมัยนัน ที
นิยมเรี ยกผู้ทีอพยพจากถินอืนทีเข้ ามาอยู่ใหม่ว่า “ลาว” ดังเช่น ลาวเวียง ลาวพวน เป็ นต้ น ทําให้ ผ้ ู
ไทยดําหรื อไทยทรงดําเมืออพยพมาอยู่ทีเมืองเพชรบุรี จึงพลอยได้ รับการเรี ยกชือว่า “ลาว” ไปด้ วย
ซึงในเรื องนี นําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2532) กล่าวไว้ ว่า ปั จจุบนั ทางราชการได้ เรี ยกกลุ่ม ชาติพนั ธุ์นีว่า
“ไทยโซ่ง” จะไม่ใช้ คําว่า “ลาว” นํา หน้ าชือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แต่ใช้ คําว่า “ไทย” เช่นเดียวกับไทยพวน ไทย
ภูเขา ไทยย้ อ เป็ นต้ น แต่ชาวบ้ านโดยทัวไปยังนิยมใช้ คําว่า “ลาวโซ่ง” เรี ยกขานกันอยู่
10.1.2 ความรู้เกียวกับ “ความเป็ นมา” ในเรื องนี อภิญวัฒน์ โพธิสาน (2552) ได้
ศึกษาเรื อง “สารัตถะ คติความเชือและพิธีกรรมลาวโซ่ง” พบว่า ถินฐานเดิมของบรรพบุรุษลาวโซ่งใน
ประเทศไทย มีศนู ย์กลางอยู่ที “นาน้ อย” หรื อ “นาบ่อนน้ อยอ้ อยหนู” ซึงต่อมาปรากฏชือเรี ยกใหม่ว่า
“แถน” หรื อ “แถง” ในปั จจุบนั คือ เดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) ตามชือเรี ยกของเวียดนามด้ วย ถูก
โอนไปอยู่ในเวียดนาม ภายหลังได้ รับอิสรภาพจากฝรั งเศส แต่เดิมนันพวกไทดํามีถินฐานเดิมอยู่ใน
ประเทศจีนตอนกลาง อันเป็ นถินฐานเดิมของชนเผ่าไท ต่อมาได้ อพยพลงมาทางใต้ มาอาศัยอยู่ทวไป
ั
ในมณฑลกวางสี มณฑลยูนนาน และทีอยู่กันมากคือ บริ เวณลุ่มแม่นําดํา (หรื อแม่นําแท้ ซึงเวียด
นามเรี ยกว่า “ชงโบ”) แม่นําแดงในแคว้ นตังเกี ยปั จจุบัน ในแคว้ นสิ บสองจุไท ซึงมี เมื องแถน ใน
ประเทศเวียดนาม เป็ นเมืองหลวง และเป็ นหัวเมืองฝ่ ายเหนือ อยู่ตอนเหนือของอาณาจักรลาว ใกล้
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เขตแดนเวียดนามเหนือ ซึงนําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2532: 23-24) ได้ กล่าวว่า แคว้ นสิบสองจุไท ประกอบ
ด้ วยเมืองสําคัญสิบสองเมืองหรื อสิบสองจุ แต่ละจุหรื อแขวงประกอบด้ วยเมืองเล็กๆ และหมู่บ้านทีอยู่
ใกล้ กนั โดยอยูภ่ ายใต้ การปกครองของเจ้ าเมืองในแขวงนันๆ แต่ละเมืองจะมีการปก ครองทีเป็ นอิสระ
ต่อกัน บางเมืองจะเกียวพันกันโดยเป็ นญาติหรื อแต่งงานกัน ตามพงศาวดารเมืองไลหรื อและอไลเจา
(Lai Chaw) กล่าวว่า เมืองทีพวกผู้ไทดําอาศัยอยู่คือ แถน หรื อเมืองเเถงหรื อเมืองทันต์ ปั จจุบนั คือ
เมืองเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) ประเทศเวียดนาม เป็ นเมืองศูนย์กลางทีสําคัญ เมืองควายหรื อ
เมืองกาย เมืองตุง เมืองม่วยหรื อม่วน เมืองลา เมืองหวัด เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมือง กับเมืองทีผู้
ไทขาวอาศัยอยู่ 4 เมือง คือ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และเมืองบาง รวมทังหมด 12 เมือง เมืองดัง
ั นไปตาม
กล่าวเรี ยกว่าแคว้ นสิบสองจุไทหรื อสิบสองผู้ไท ในการแบ่งเขตของแต่ละเมือง แต่ละจุนนเป็
ธรรมชาติของพืนที โดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศเป็ นแนวพรมแดน เช่น ลําห้ วย ภูเขา ป่ าไม้ ไม่มี
การเขียนแผนทีแบ่งอาณาเขตแน่นอน หมู่บ้านใดขึนอยู่กบั เมืองใดก็ขึนอยู่กบั ความสะดวก ความ
ใกล้ ชิ ด ทางพื นที และความสัมพันธ์ ของความเป็ นญาติ แคว้ นสิ บสองจุไทมิ ได้ มี การรวบรวมการ
ปกครองให้ เป็ นอาณาจักรอันหนึงอันเดียวกัน
จากเอกสารของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2507: 7) ได้ กล่าวว่าสิบสองจุไท
เป็ นทีอยู่อาศัยดังเดิมของไทดํา ไทขาว ไทเเดง และไทอืนๆ มาช้ านาน ก่อนทีพวกญวนจะขยายอํานาจ
ไปทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ของแคว้ นตังเกียและอานาม คนไทยแคว้ นสิบสองจุไทได้ ปกครองตนเอง
เป็ นอิสระมาช้ านาน จนกระทังกลุม่ ไททางด้ านทิศตะวันตกมีอํานาจขึนราวพุทธศตวรรษที 19-20

ภาพที 3 แสดงถินฐานเดิมของไทยโซ่ง
ทีมา ม.ศรี บษุ รา, 2530 : 12, อ้ างในสมทรง บุรุษพัฒน์. (2540: 2)
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สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2507: 7) ทรงกล่าวไว้ ว่า “เมืองไล เมืองแถง
อยู่ในแว่นแคว้ นสิบสองจุไทยขึ นอยู่ในอํานาจการปกครองของเจ้ านครหลวงพระบางคือ หัวเมืองฝ่ าย
เหนือ มีเมืองควาย เมืองตุง เมืองม่วย เมืองลา เมืองไล เมืองแถง โดยเฉพาะเมืองแถงนันอยู่ห่าง ไกล
จากนครหลวงพระบางและอยู่ตอนใต้ ของประเทศจีน หรื อมีอาณาเขตติดต่อใกล้ ชิดกับจีนแต่อยู่
ตอนเหนือของญวน อํานาจการปกครองจากนครหลวงพระบางดูแลไม่ทัวถึง จึงมอบอํานาจให้ ปก
ครองดูแลกันเอง แต่ก็อยู่ในอํานาจคุ้มครองของเจ้ านครหลวงพระบาง” ดังนัน บางยุคบางสมัยหัว
เมืองฝ่ ายเหนืออันมีเมืองแถง เป็ นต้ น ขึนอยู่กับจีนบ้ าง ญวนบ้ าง ลาวบ้ าง ทําให้ มีชือเรี ยกเมืองเเถง
ว่า “สามฝ่ ายฟ้า” ซึงเกียวกับเรื องนี อภิญวัฒน์ โพธิสาน (2552: 19) ได้ กล่าวว่า ในปั จจุบนั เมืองที
เป็ นศูนย์กลางของไทยดําในเวียดนาม คือ เมืองซอนลา ซึงพวกลาวโซ่งในประเทศไทยเรี ยกว่า เมืองลา
เมืองแถนหรื อเมืองเดียนเบียนฟู มิได้ เป็ นเมืองศูนย์กลาง แต่กระนัน สําหรับคนลาวโซ่งในประเทศไทย
และคนไทดําในประเทศอืนๆ แล้ วเมืองตามคติความเชือของตนอยูเ่ สมอ
หลังจากนันจึงได้ อพยพเข้ ามาตังหลักแหล่งกระจายอยู่ตามทีต่างๆ ในประเทศไทย
เป็ นจํานวนมากก็ด้วยเหตุผลทางสงครามทีเกิดขึนทังในระหว่างพวกเดียวกันและกับชาติอืนๆ ไทย
ทรงดําอพยพเข้ าสูป่ ระเทศไทยหลายครังด้ วยเหตุผลทางสงคราม โดยอพยพผ่านลงมาทางเวียดนาม
เหนือ ลาว และเข้ าสู่ประเทศไทยในทีสุด (อัญชุลี บูรณะสิงห์, 2531: 14-15) ไทดําอพยพจากเมืองทัน
และเมืองม่วย ในแคว้ นสิบสองจุไท เข้ าสู่ประเทศไทยครังแรกในปลายรัชสมัยพระเจ้ ากรุงธนบุรี ใน
ปี พ.ศ. 2322 โดยสมเด็จเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศกึ (รัชกาลที 1 แห่งราชวงศ์จกั รี ในสมัยต่อมา) และ
เจ้ าพระยาสุรสีห์พิษณวาธิราช ได้ รับพระราชโองการโปรดเกล้ าฯ จากพระเจ้ าตากสินมหาราชให้ ยก
กองทัพไปปราบเจ้ านครเวียงจันทน์ทีได้ กระทําการหมินพระบรมเดชานุภาพได้ สําเร็ จแล้ ว ก็ได้ ทรงให้
กอง ทัพหลวงพระบางไปตีเมืองทัน (ญวนเรี ยกเมืองซือหงี) และเมืองม่วย ซึงทังสองเมืองนี เป็ นเมือง
ของพวกไทดํา อยู่ติดกับเขตแดนเมืองญวน แล้ วกวาดต้ อนครอบครัวพวกไทดําและพวกลาวเวียงมา
เป็ นจํานวนมาก ลงมากรุ งธนบุรีพร้ อมกับกองทัพ ด้ วย พวกลาวเวียงนันทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ตงบ้
ั าน
เรื อนอยู่ทีสระบุรี ราชบุรี และจันทบุรี ส่วนพวกไทดําทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ ไปตังบ้ านเรื อนอยู่ทีเพชรบุรี
สถานทีทีพวกไทดําเข้ าไปอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในเขตหมู่บ้านหนองปรง (หรื อหมู่บ้านหนอง
เลา) ในเขตอําเภอเขาย้ อย (อ้ างในอภิญวัฒน์ โพธิสาน, 2552: 19-20)
ไทดําอพยพเข้ ามาอีกหลายครัง เช่น สมัยรัชกาลที 1 ในปี พ.ศ.2335 พวกไทดําที
ถูกกวาดต้ อนให้ อพยพเข้ ามาในประเทศไทย สืบเนืองจากเมืองแถนในสิบสองจุไทและพวกเมืองพวน
แข็งข้ อต่อเมืองเวียงจันทร์ เจ้ านครเวียงจันทร์ จึงยกกองทัพไปตี แล้ วกวาดต้ อนพวกไทดําและลาว
พวนลงมากรุ งเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ พวก
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ไทดําไปอยูท่ ีเพชรบุรี ณ บ้ านหนองปรง อําเภอเขาย้ อย ส่วนพวกลาวพวนให้ อยู่ทีกรุงเทพฯ (อ้ างใน
อภิญวัฒน์ โพธิสาน, 2552: 20)
ในรัชกาลที 3 พระบาทสมเด็จพระนังเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ มีการกวาดต้ อนพวกไทดํา
เข้ ามาสู่ประเทศไทย 4 ครัง คือ ครังแรก ในปี พศ. 2371, ครังทีสอง ในปี พศ. 2378, ครังทีสาม ในปี
พศ. 2379, และครังทีสี ในปี พศ. 2381 ซึงทัง 4 ครังพวกไทดําจะถูกกวาดต้ อนให้ ไปตังบ้ านเรื อนและ
ทํามาหากินอยูท่ ีจังหวัดเพชรบุรี ซึงในเรื องนี นําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2532: 27-29) ได้ กล่าวเพิมเติมว่า
ไทดําได้ ตงบ้
ั านเรื อนทีตําบลท่าแร้ ง อําเภอบ้ านแหลม แต่เนืองจากว่าไทดําไม่ชอบภูมิประเทศเเถบ
นันเพราะเป็ นหมู่บ้านชายทะเล ต่อมาจึงได้ อพยพโยกย้ ายทีอยู่อาศัยมาเรื อยๆ จนถึงอําเภอเขา
ย้ อย ซึงมีภูมิ ประเทศเป็ นทีดอน นําไม่ท่วม มีป่าเขาเหมือนถินฐานเดิม จึงได้ มีการตังบ้ านเรื อนอยู่
อย่างหนาแน่นจนถึงปั จจุบนั ในปี พ.ศ. 2407 เกิดความระสําระสายขึนในตังเกีย สิบสองจุไท และลาว
เหนือ พวกจีนฮ่อยกกองทัพ บุกเข้ ามาก่อกวนในดินแดนแถบแม่นําดํา แม่นําเเดง และทีราบสูงทราน
นินท์ พวกจีนฮ่อแบ่งเป็ นหลายกลุม่ ตามสีธง เช่น จีนฮ่อธงแดง จีนฮ่อธงเหลือง และจีนฮ่อธงดํา กอง
ทัพจีนฮ่อได้ บุกเข้ าโจมตีหวั เมืองต่างๆ กองทัพหลวงพระบางไม่สามารถต่อต้ านได้ ทําให้ จีนฮ่อธง
เหลืองยึดได้ เมืองเชียงคํา หลังจากนันกองทัพจีนฮ่อยังเคลือนกําลังลงไปทางใต้ ม่งุ สู่เมืองเวียงจันทน์
และหนองคาย เจ้ าเมืองเวียงจันทน์และเจ้ าเมืองหนองคายได้ ขอความช่วยเหลือมาทางกรุงเทพฯ
ในรัชกาลที 5 พวกไทดําได้ อพยพเข้ ามาหลายครัง เช่น ในปี พ.ศ. 2421 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่ห้ว จึงโปรดให้ กองทัพจากกรุ งเทพฯ ยกขึนไปปราบกบฏจีนฮ่อร่ วม
กับหัวเมืองฝ่ ายเหนือในทีสุดก็ปราบจีนฮ่อได้ แต่ปัญหาการปราบจีนฮ่อก็ไม่สามารถยุติได้ เพราะ
จีนฮ่อก็ยงั รุกรานหัวเมืองในแคว้ นสิบสองจุไทอีก โดยเฉพาะเมืองเเถง เมืองไล ดังนัน ในปี พ.ศ. 2428
กองทัพจากกรุงเทพฯ โดยการนําของพระยาสุรศักดิมนตรี ได้ ยกขึนไปปราบจีนฮ่ออีกครังหนึง และ
ตังกอง ทัพไทยอยู่ในบริ เวณนีชัวระยะเวลาหนึงด้ วย เมือพระยาสุรศักดิมนตรี ปราบจีนฮ่อเสร็ จสิน
แล้ วจึงยกกองทัพกลับกรุงเทพฯ และในปี พ.ศ. 2430 พร้ อมทังนําหัวหน้ ากบฏจีนฮ่อ อุปราช และบุตร
ของผู้ครองนครหลวงพระบางมากรุ งเทพฯ พระองค์ยงั ได้ กวาดต้ อนลาวทรงดําและนําคําสิงซึงเป็ น
บุตรเขยของเจ้ าเมืองไล เเห่งแคว้ นสิบสองจุไทลงมาด้ วย ซึงเป็ นครังสุดท้ ายในการกวาดต้ อนลาว
ทรงดําจากแคว้ นสิบสองจุไทและให้ ไปอยูท่ ีเพชรบุรี (เรณู เหมือนจันทร์ เชย, 2542: 12-13)
ต่อมาเมือไม่มีการควบคุมบริ เวณทีอยู่อาศัย และมีการให้ โอกาสไทยทรงดําได้
หาทีอยู่อาศัยได้ ตามความพอใจ ไทยทรงดําไม่ชอบพืนทีลุ่ม และบริ เวณทีอยู่อาศัยนันขาดแคลนไม้
ในการสร้ างบ้ านเรื อน จึงอพยพเคลือนย้ ายไปยังบริ เวณอืนๆ เป็ นจํานวนมาก แต่ชมุ ชนเดิมก็ยงั มีอยู่
อีกเป็ นจํานวนมากเช่นกัน
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นอกจากนี ไทยทรงดํ ารุ่ นแรกๆ ที ถูกกวาดต้ อนเข้ ามายังประเทศไทยมี ความ
ปรารถนาอันแรงกล้ าทีจะกลับไปอยู่อาศัยยังบ้ านเกิดเมืองเดิมของตน จึงได้ พยายามรวบรวมพรรค
พวกญาติพีน้ องเคลือนย้ ายออกจากเพชรบุรีเดินทางขึนไปทางเหนือของประเทศไทย เพือจะไปให้
ถึงเเคว้ นสิบสองจุไท แต่เนืองจากการเดินทางในสมัยก่อนเป็ นการเดินทางทีค่อนข้ างยากลําบาก
หลายด้ าน ทังด้ านเส้ นทางคมนาคม อาหารการกิน ดังนัน ในการเดินทางของไทยโซ่งกลุ่มนีต้ องใช้
ระยะเวลายาว นาน เมือถึงฤดูฝนการเดินทางก็หยุดพัก เพือทํานาสะสมเสบียงอาหารไว้ เดินทาง
ต่อไป ซึงการอพยพกลับถินฐานเดิมของไทยทรงดํารุ่นแรกๆ นีจะเดินทางขึนเหนือไปจนกระทังไทย
ทรงดํารุ่นแรกๆ ทีอพยพเข้ ามาในประเทศไทยได้ ล้มหายตายจากไป ไทยทรงดํารุ่นหลังทีเกิดและโต
ในประเทศไทยไม่สามารถเดินทางกลับถินฐานเดิม จึงได้ ตงหลั
ั กแหล่งกระจายอยู่ตามเส้ นทางการ
อพยพ ซึงนําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2532: 29) ได้ กล่าวว่า นอกจากนี ยังมีไทยทรงดําบางกลุ่มได้ อพยพ
จากเพชรบุรีไปหาทีอยู่อาศัยเเละทีทํากินใหม่ในเขตจังหวัด ใกล้ เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี นครปฐม
สุพรรณบุรี สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ ธานี เป็ นต้ น
จากหลักฐานการอพยพของไทยทรงดํา ตังแต่ปี พศ. 2322 มาจนถึงปั จจุบนั จะ
เห็นได้ วา่ ไทยทรงดําได้ อพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย รวมระยะเวลา 235 ปี ซึงทุกครังทีเข้ า
มา เนืองจากเหตุผลทางสงคราม ทําให้ ไทยทรงดําถูกกวาดต้ อนให้ มาอยู่ทีจังหวัดเพชรบุรี ซึงใน
เรื องเดียวกันนี อภิญวัฒน์ โพธิสาน (2552: 23) ได้ กล่าวเพิมเติมว่า ด้ วยลักษณะของจังหวัดเพชรบุรี
มีตําบลทีมีลกั ษณะเป็ นป่ า มีภเู ขาอยู่มาก และมีหบุ ห้ วย ลําธาร แต่นําก็ท่วมไม่ถึง มีสภาพแวดล้ อม
คล้ ายคลึงกับเมืองแถนถินทีอยู่แต่เดิมของพวกไทดํา ทางราชการไทยจึงจัดให้ พวกไทดํานันไปตังบ้ าน
เรื อนอยูท่ ีจังหวัดเพชรบุรี
10.1.3 ความรู้ เกี ยวกับ “ระบบวัฒ นธรรม” สุมิ ตร ปิ ติพัฒน์ และเสมอชัย พูล
สุวรรณ (2540) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “ลาวโซ่ง: พลวัตของระบบวัฒนธรรมในรอบสองศตวรรษ” พบว่า
การเปลียนแปลงทางด้ านนิเวศน์ ทําให้ ลาวโซ่งมีกลไกทางสังคมในการธํารงชาติพนั ธุ์หลายระดับ
และทีสําคัญทีสุดคือ คติการนับถือผีบรรพบุรุษ ซึงนับว่าเป็ นรากแก้ วของวัฒนธรรมลาวโซ่งทังระบบ
และเพิมความเข้ มข้ นจนทําให้ เกิดเครื อข่ายทางสังคมรูปแบบใหม่ๆ
10.1.4 ความรู้ เกี ยวกับ “พัฒ นาการและการเปลี ยนแปลงชุมชนไทยดํ าใน
ประเทศไทย” มนู อุดมเวช (2547) ได้ ศึกษาวิจยั เรื อง “ประวัติศาสตร์ ไทดําในประเทศไทย” พบว่า
ความเป็ นมาและสาเหตุทีทําให้ ไทดําในประเทศไทยอพยพไปตังรกรากอยู่ทีแห่งใหม่ สาเหตุสําคัญ
คือ ขาดแคลนทีทํากินเนือง จากมีประชากรเพิมขึน และทีอยู่เดิมเกิดความแห้ งแล้ ง จึงทําให้ เกิดการ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทดําทีอยู่ในชุมชน แต่ละจังหวัดในประเทศไทย
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และพบว่า การอพยพหาทีอยู่ใหม่ของไทดํานัน เป็ นการอพยพเป็ นกลุ่ม ไปอยู่รวมกันเป็ นชุมชน ที
สามารถพึงพาตนเองได้ และบางส่วนก็ได้ ไปอยูร่ วมกลุ่มกับคนไทยพืนเมือง ซึงต้ องปรับตัวเข้ าหากัน
เพราะว่ามีประเพณีทีแตกต่างกัน ทังนีการไปตังรกรากในทีอยู่ใหม่นนั ไทดํา ไม่คอ่ ยประสบปั ญหา
เรื องการปรับตัว เพราะไทดําจะไปอยู่ทีห่างไกลความเจริ ญ ห่างตัวเมือง โดยจะเน้ นทีพืนทีทํากินและ
สามารถซือทีดินแห่งใหม่ตามฐานะเศรษฐกิจของตนได้
10.1.5 ความรู้เกียวกับ “การตังถินฐานบ้ านเรื อน” นําพวัลย์ กิจรักษ์ กลุ (2532) ได้
ศึกษา วิจยั เรื อง “การศึกษารูปแบบการตังถินฐาน ประชากร เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของลาวโซ่งใน
จังหวัดนครปฐม” พบว่า ลักษณะตังบ้ านเรื อนกระจายเป็ นแบบรวมกลุ่มในแนวเหนือใต้ หมู่บ้านทีทํา
นาจะมีความสัมพันธ์ กับแหล่งนําธรรมชาติ ส่วนหมู่บ้านทีทําไร่ ทําสวน การตังถินฐานกระจายใน
พืนทีเกษตรของแต่ละครอบครัว
10.2 ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม
มีนักวิชาการหลายท่านที ได้ ศึกษาวิจัย สร้ างความรู้ และองค์ความรู้ เกี ยวกับ
ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดําในพืนทีต่างๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า ความ
เชือ ประเพณี และพิธีกรรมของไทยทรงดํามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.2.1 ความรู้ เกียวกับประเพณี พิธีกรรม แถน ผีเฮือน (ผีบรรพบุรุษ) ขวัญ วิญ
ญาณศักดิสิทธิ ผี และวิญญาณอืนๆ เป็ นสิงทีมีความสําคัญและเชือมโยงกับวิถีการดําเนินชีวิตของ
ไทยทรงดําทุกพืนที รวมทังมีกระบวนการถ่ายทอดสู่ลูกหลานไทยทรงดําอย่างต่อเนือง ซึงสมคิด ศรี
สิงห์ (2537) ศึกษาเรื อง “วัฒนธรรมของไทยโซ่งดํา (ลาวโซ่ง) ในจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร” พบว่า
ประเพณี ไทยทรงดํามีรากฐานมาจากความเชือทางธรรมชาติและวิญญาณ โดยนับถือ “แถน” เป็ น
เทพสูงสุด เชือว่าแถนจะบันดาลให้ เกิดความเป็ นไปต่างๆ และเคารพวิญญาณบรรพบุรุษเป็ นประจํา
เชือว่าวิญญาณบรรพบุรุษเป็ นผู้ค้ มุ ครองคนในตระกูล จึงมีการเซ่นไหว้ ทงแถนและบรรพบุ
ั
รุษ ส่วน
วิญญาณศักดิสิทธิอืนๆ แต่เดิมมีพิธีกรรมแสดงความเคารพ แต่ปัจจุบนั ลดน้ อยและบางอย่างได้ เลิก
ไป ไทยทรงดํายังคงปฏิบตั ิการตามแบบอย่างวัฒนธรรมดังเดิมหลายประการ เช่น ความเชือเรื องผีขวัญ มีการเซ่นไหว้ ผีฟ้า (แถน) และผีบรรพบุรุษเป็ นประจําทุกครอบครัว ส่วนความเชือในเรื องอืนๆ มี
การปฏิบตั ิน้อยมาก ประเพณี ทีปฏิบตั ิเป็ นประจําคือ ประเพณีครอบครัว เช่น พิธีเสนเรื อน พิธีเสน
ปาดตง ส่วนประเพณีทีปฏิบตั ิเป็ นบางครังคือ การกินดองหรื อการแต่งงาน หรื อการทําศพแบบโซ่ง
ความรู้ เหล่านี สอดคล้ อ งกับ ที สุกัญญา จันทะสูน (2538) ได้ ศึก ษาเรื อง ภูมิ ปั ญญาชาวบ้ านและ
กระบวนการถ่ายทอด: การศึกษา “พิธีเสนเรื อน” ของชาวลาวโซ่งจังหวัดพิษณุโลก พบว่า พิธีเสนเรื อน
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เป็ นพิธีกรรมการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษที ตายไปแล้ วของครอบครัว หัวหน้ าครอบครัวมีหน้ าทีจะต้ องจัด
เป็ นประจําทุกปี ๆ ละครังหรื อ 3 ปี ต่อครัง การจัดพิธีกรรมขึนถือว่าเป็ นการแสดงความกตัญ ูต่อ
บรรพบุรุษและจะส่งผลให้ ทกุ คนในครอบครัวมีความสุข เกิดความเป็ นสิริมงคลแก่บ้าน
ในเรื องเดียวกันนี นุกูล ชมภูนิช (2538) ได้ ศึกษาเรื อง “ประเพณีชาวไทยโซ่งบ้ าน
เกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม” พบว่า ประเพณีเหล่านันมีรากฐานมาจาก
ความเชือในเรื องผี แถน และขวัญ สิงเหล่านีเป็ นบ่อเกิดประเพณี เช่น การเสนเรื อน การเสนตัว การ
แต่งงาน พิธีศพ นอกจากนันยังมีการละเล่นพืนบ้ าน เช่น การลงข่วง การเล่นคอนฟ้อนแคน และได้
เสนอแนะให้ มีการศึกษาค้ นคว้ าถึงเรื องราวของชาวไทยโซ่งในด้ านต่างๆ ต่อไป เพือประโยชน์แก่อนุชน
รุ่นหลังสืบไป
โดยในความรู้ชดุ เดียวกันนี ปานทิพย์ คงยิมละมัย (2546) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “พิธี
เสนเฮือนในวิถีชีวิตลาวโซ่ง: กรณีศกึ ษาตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ใน
พิธีเสนเฮือน ส่วนที เปลียนแปลงมากทีสุดคือ ขันตอนการเตรี ยมงานและอาหาร เพราะต้ องการ
ประหยัดเวลาด้ วยการลดขันตอนทียุ่งยาก และใช้ บริ การการจัดเตรี ยมอาหารแทนการทําด้ วยตนเอง
ส่วนทีมีการเปลียนแปลงน้ อยทีสุดคือ อาหารทีใช้ ในการประกอบพิธีกรรม ความเชือเรื องผีบรรพบุรุษ
การประกอบพิธีเสนเฮือน และการแต่งกายของเขยและสะใภ้ ในครอบครัว อิทธิพลของพิธีเสนเฮือน
ในปั จจุบนั พบในด้ านการช่วยอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวลาวโซ่ง รวม
ทังการเสริ ม สร้ างความสามัคคีและความเป็ นปึ กแผ่นทังในระดับเครื อญาติและในระดับชุมชน
สําหรับเงือนไขสําคัญทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลงของพิธีเสนเฮือนและอิทธิพลของพิธีเสนเฮือนคือ
การศึกษานโยบายภาค รัฐอาชีพ และวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง ส่วนปั จจัยทีทําให้ พิธีเสนเฮือนยังคง
ดํารงอยู่คือ ความเชือเรื องผีบรรพบุรุษทีฝั งรากลึกอยู่ในจิตใจของชาวลาวโซ่งและความสามารถในการ
ทําหน้ าทีของพิธีเสนเฮือนทีสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มชน ทังในระดับปั จเจกบุคคล
และระดับสังคม สําหรับแนวโน้ มของพิธีเสนเฮือนยังคงดํารงอยู่ตอ่ ไปคูก่ บั สังคมลาวโซ่ง แต่จะมีการ
นําเอาวัฒนธรรมยุคใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในพิธีเสนเฮือนเพือช่วยอํานวยความสะดวกและพัฒนา
รูปแบบการประกอบพิธีกรรมให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิตในอนาคต แต่ยงั คงวัตถุประสงค์ดงเดิ
ั มในการ
จัดพิธีเสนเฮือนคือ เพือแสดงความกตัญ ตู อ่ บรรพบุรุษ และสร้ างความสามัคคีในหมูเ่ ครื อญาติ
10.2.2 ความรู้เกียวกับโลกทัศน์ของไทยทรงดํา ซึงเรณู เหมือนจันทร์ เชย (2542) ได้
ศึกษาเรื อง “โลกทัศน์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในประเทศไทย: ความเชือเรื องผีของไทยโซ่ง” พบว่า โลกทัศน์
ไทยทรงดําเกียวข้ องสัมพันธ์กบั เรื องราวต่างๆ ในวิถีชีวิต สังคม และวัฒนธรรมรอบด้ าน เป็ นต้ นว่า
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1) เกียวข้ องสัมพันธ์ กับความเป็ นมา การตังถินฐาน การอพยพ การอยู่
อาศัย การประกอบอาชีพ อาหารการกิน ภาษาและวรรณกรรม ครอบครัว โครงสร้ างทางสังคม การ
เเต่งกาย เป็ นต้ น โดยเป้าหมายในสิงนันคือ การเข้ าถึงโลกทัศน์และอุดมการณ์ในสังคมและวัฒนธรรม
2) เกียวข้ องสัมพันธ์กบั ความเชือและพิธีกรรม เช่น การนับถือผี การนับ
ถือศาสนาพุทธ เเละคริ สต์ ความเชือในเรื องอืน เช่น โชคลาง คาถาอาคม โหราศาสตร์ เครื องลาง
ของขลัง สุขภาพ และสวัสดิภาพ ต้ นไม้ และพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีกรรมทีเกียวกับผีเฮือนหรื อผีบรรพ
ึ านใหม่ พิธีเชิญผีขนเรื
ึ อน พิธีเสนกวัดไกวหรื อเสนกวัดกวาย พิธีเสนปาดตง พิธีปาดตง
บุรุษ (พิธีขนบ้
ข้ าวใหม่ พิธีเสนเรื อน) พิธีกรรมทีเกียวกับผีมด (พิธีเสนหับมด พิธีเสนกินปาง พิธีตามขวัญผู้ป่วย พิธี
เสนตัว พิธีเสนเเก้ เคราะห์ ) พิธีกรรมเกี ยวกับเเถนหรื อผีฟ้าคือ พิธีเสนเต็งหรื อเสนผีน้อยจ้ อย พิธี
กรรมที เกียวกับผีประจําหมู่บ้านคือ พิธีไหว้ ศาลประจําหมู่บ้าน พิธีกรรมทีเกียวกับผีเกือดคือ พิธีเสน
ฆ่าเกือด พิธีกรรมทีเกียวกับผีนาเเละเเม่โพสพ (พิธีเลียงผีนาและการเรี ยกขวัญข้ าวขึนยุ้ง) พิธี กรรมที
เกียวกับผีไม่มีญาติหรื อผีทีตายไม่ดีคือ พิธีทําสังกบาล (สังฆทาน) และพิธีกรรมทีเกียวกับวัฏจักร
ชีวิต เช่น การเกิด การบรรพชา อุปสมบท การเเต่งงาน การตาย เป็ นต้ น โลกและชีวิตของไทยโซ่งจะ
มีสิงต่างๆ เหล่านีเป็ นปั จจัยกําหนดรู ปลักษณ์ และเป็ นเงือนไขปั จจัยไปด้ วย เช่น การนับถือผี เป็ น
ปั จจัยสําคัญทีดํารงความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมไทยโซ่ง และมีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิต
ไทยโซ่ง การนับถือผีมีมาตังแต่บรรพบุรุษและถ่ายทอดมาจนปั จจุบนั แม้ ว่าอิทธิพลของพุทธศาสนา
จะเข้ ามาแพร่หลาย แต่ไทยโซ่งก็ไม่ล้มเลิกการนับถือผี ยิงเกิดการผสมกลมกลืนระหว่างความเชือ
เกียวกับผี พุทธศาสนา และพราหมณ์ได้ อย่างลงตัว ปั จจุบนั นีแม้ ว่าความเชือผีในเเต่ละกลุ่มชาติ
พันธุ์จะลดลงไปบ้ าง เเต่ไทยโซ่งยังคงมีความเชือ เคารพนับถือผี ผีทีสําคัญคือ ผีบรรพบุรุษ แถน ผี
มดผีมนต์ ผีประจําหมู่บ้าน ผีประจํ าพืนที ทํากิน เป็ นต้ น ซึงผี ดงั กล่าวนีเป็ นบ่อเกิ ดประเพณี และ
พิธีกรรมของไทยโซ่งในปั จจุบนั นี
3) ความรู้ เกียวกับกระบวนการสืบสาน ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของไทย
ทรงดํา ในเรื องนี สุกญ
ั ญา จันทะสูน (2538) ได้ ศกึ ษาเรื อง “ภูมิปัญญาชาวบ้ านและกระบวนการ
ถ่ายทอด: การศึกษา “พิธีเสนเรื อน” ของชาวลาวโซ่งจังหวัดพิษณุโลก” พบว่า พิธีเสนเรื อนเป็ นพิธี
กรรมการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษทีตายไปแล้ วของครอบครัว หัวหน้ าครอบครัวมีหน้ าทีจะต้ องจัดเป็ น
ประจําทุกปี หรื อ 3 ปี ต่อครัง การจัดพิธีกรรมขึนถือว่าเป็ นการแสดงความกตัญ ตู อ่ บรรพบุรุษและ
จะส่งผลให้ ทุกคนในครอบครัวมีความสุข เกิดความเป็ นสิริมงคลแก่บ้าน การจัดพิธี เสนเรื อนได้
แสดงให้ เห็นถึงกระบวน การถ่ายทอดวัฒนธรรมอย่างชัดเจน สามารถจําแนกองค์ประกอบทางวัฒน
ธรรมของพิธีกรรมออกได้ เป็ น 4 ประการคือ องค์วตั ถุ องค์การ องค์พิธี และองค์มติ มีลกั ษณะการ
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ถ่ายทอดการศึกษาแบบไม่เป็ นทางการ จากผู้ประกอบพิธีและจากบรรพบุรุษ บิดา มารดา ญาติพีน้ อง
เป็ นการถ่ายทอดประสบการณ์ ระหว่างวัย มีความเกี ยวข้ องสัมพันธ์ กันในระบบครอบครัว พ่อแม่
อบรมสังสอนทังทางตรงและทางอ้ อม จากการประพฤติปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าทีของตน สืบทอดได้
จากการสังเกต จดจํา ทําตาม และแม้ ประสบการณ์ สืบทอดจากคนรุ่ นหนึงไปสู่คนอีกรุ่ นหนึง เป็ นการ
เรี ยนรู้ผ่านสือพิธีกรรมทีเกิดขึนในวิถีชีวิตจากสภาพสังคมตลอดเวลา เป็ นการศึกษาตลอดชีวิตคือ มี
การเรี ยนรู้ตงแต่
ั เกิดจนกระทังตาย พิธีกรรมจะมีเนือหา สาระภูมิปัญญาเกียว ข้ องกับการจัดองค์กร
ครอบครัวและเครื อญาติ ระบบความเชือในผีบรรพบุรุษ ประโยชน์ของพิธีเสนเรื อนในการสร้ างความ
สัมพันธ์อนั ดีให้ แก่สมาชิกในสังคมลาวโซ่ง และภูมิปัญญาทางด้ านวัตถุทีเป็ นเอกลักษณ์ของสังคม
ปั จจัยทีเอือต่อการสืบเนืองพิธีเสนเรื อน ได้ แก่ ความเชือพืนฐานของลาวโซ่งในเรื องผีวิญญาณ ความ
เชือมันต่อพิธีเสนเรื อนและพิธีทีเกียวข้ อง ความเป็ นเอกลักษณ์ของกลุ่มชนลาวโซ่ง ระบบการจัดบท
บาทหน้ าทีของสมาชิกในครอบครัวและชุมชน ปั จจัยทีเอือต่อการเปลียนแปลงพิธีเสนเรื อน ได้ แก่
อิทธิพลของพุทธศาสนา ประสบการณ์ของคนในชุมชน การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจของครอบ
ครัว และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมภายนอก เช่น การคมนาคม และสือสารมวลชน เป็ นต้ น
สอดคล้ องกับเรณู เหมื อนจันทร์ เชย (2541) ได้ ศึกษาเรื อง “การศึก ษา
อิทธิพลของความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยโซ่งทีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต :
กรณีศกึ ษาหมูบ่ ้ านแหลมกะเจา 2 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม” ทีพบว่า ชาวไทย
โซ่งเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึงทีมีการสืบทอด และสามารถรักษาเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมไว้ ได้
อย่างชัดเจนในบางประการ แต่บางประการมีการพัฒนาปรับตัวให้ เข้ ากับสมัยใหม่ ซึงเป็ นผลมาจาก
ปั จจัยผลักดันทางเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และสิ งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ ลักษณะ
วัฒนธรรมชุมชน (ทังการสืบสานและการปรับตัว) ดังกล่าวมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต จึงเป็ นวัฒนธรรมทีควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้ คงอยูต่ อ่ ไป
4) ความรู้ เกี ยวกับการอนุรักษ์ ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทย
ทรงดํา มานิตา เขือนขันธ์ (2541) ได้ ศกึ ษา “ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถินชาวลาวโซ่ง
บ้ านดอนมะเกลือ ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” พบว่า ลาวโซ่งในอําเภออู่ทอง
อพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรีเมือประมาณ 100 กว่าปี ทีผ่านมา ปั จจุบนั ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของตนไว้ ได้ อย่างดี แต่มีวัฒนธรรมบางประการทีเปลียนแปลงไปจากเดิม ทังนีเพือให้
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมใหม่ได้ อย่างราบรื น ลักษณะการแต่งกาย ทรงผม รูปแบบการสร้ างเรื อน
เริ มสูญหายมาก แต่สิงทีไม่เปลียนแปลงคือ ความเชือเรื องผี การนับถือผีบรรพบุรุษ อันเป็ นจุดรวม
ช่วยควบคุม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในสังคมกลุ่มชนของตนให้ ปฏิบตั ิในสิงเดียวกัน และ
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ก่อให้ เกิดความสํานึกร่วมกันเป็ นชุมชนเดียวกัน ในอนาคตประเพณีและวัฒนธรรมของโซ่งคงคลี
คลายลงและอาจถูกวัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามามีอิทธิ พลทําให้ เ ปลียนแปลงเพราะหนุ่มสาวโซ่ง
ปั จจุบนั ได้ สนใจเปิ ดรับวัฒนธรรมของสังคมภายนอกไปปฏิบตั เิ ป็ นส่วนหนึงของชีวิตบ้ างแล้ ว
ชุดความรู้เรื องเดียวกันนี สานิตย์ รัศมี (2546) ได้ ศกึ ษา “พิธีเสนตังบัง:
กรณีศกึ ษาดนตรี และพิธีกรรมของลาวโซ่งหมูบ่ ้ านเกาะแรด จังหวัดนครปฐม” พบว่า พิธีเสนตังบังอัน
เป็ นพิธีเซ่นไหว้ ครูของหมอเสน ได้ จดั ในช่วงเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12 ทําเฉพาะบ้ านทีมีพ่อหรื อ
ปู่ เป็ นผู้มีเวทมนต์สามารถรักษาไข้ ด้วยเวทย์มนต์ได้ เครื องดนตรี ทีใช้ ในพิธีเสนตังบังทีพบมีด้วยกัน
อยู่ 2 ส่วนคือ เครื องดําเนินทํานอง ได้ แก่ ปี เสนสันและปี เสนยาว เครื องทําจังหวะ ได้ แก่ กระบอกไม้
ไผ่สําหรับกระทุ้งแผ่นกระดาน และโอ่ง บทเพลงทีใช้ ในพิธีเสนตังบังของลาวโซ่งหมู่บ้านเกาะแรต มี
ทังหมด 3 เพลง ได้ แก่ เพลงไหว้ ครู เป็ นเพลงแรกทีต้ องบรรเลงและร้ องก่อนเพือบูชาครูและเป็ นการ
บอกกล่าวอัญเชิญสิงศักดิสิทธิ ผีบ้านผีเรื อน และครู บาอาจารย์เพือให้ มาเข้ าร่วมพิธี ซึงมีลกั ษณะ
คล้ ายบทสวดมนต์ เพลงพืนเป็ นเพลงทีมีวตั ถุประสงค์ของการจัดพิธีและบอกกล่าวผีให้ มารับของเซ่น
ไหว้ เป็ นเพลงทีตัดมาจากเพลงไหว้ ครู ตอนหนึงนํามาร้ องบรรเลงซําหลายเทียว เพลงเซิงเป็ นเพลง
จังหวะสนุกสนานสลับกับเพลงพื นเพื อให้ เกิ ดบรรยากาศที ดี ลักษณะของเพลงจะบรรเลงปี เสน
คลอไปกับเสียงร้ องของหมอพิธี
สอดคล้ องกับวาสนา อรุ ณ กิจ (2529) ทีกล่าวว่า สังคมลาวโซ่งมีพิธี
กรรมมากมาย การกระทําพิธีกรรมของลาวโซ่งนันมิใช่การกระทําเพียงเพือหน้ าทีเท่านัน แต่ยงั มี
วัตถุประสงค์อืนๆ ทีสําคัญมากไปกว่านันด้ วย กล่าวคือ เพือแสดงความกตัญ ตู อ่ บรรพบุรุษ เพือให้
มีการพบปะสังสรรค์ กันในหมู่ญาติพีน้ องและเพือนบ้ านใกล้ เคียง เพือกระชับความสัมพันธ์ เพือ
สร้ างความสามัคคี เพือแสดงถึงสถานภาพและศักดิศรี ของวงศ์ตระกูล ตลอดจนกระทําเพือตอบ
สนองความมันคงทางจิตใจ รวมทังเพือเป็ นการดํารงไว้ ซึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธี
กรรมของกลุม่ ชนไว้ สืบไป
5) ความรู้ เกี ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างคติความเชือการนับถื อผี กับ
โครงสร้ างทางสังคมของไทยดํา เรื องนี เพ็ญนิภา อินทรตระกูล (2535) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “คติความ
เชือการนับถือผีของไทยดําและความสัมพันธ์กบั โครงสร้ างทางสังคมในด้ านต่างๆ” พบว่า ไทยดํานีมี
คติความเชือเรื องการนับถือผีอย่างแน่นแฟ้น และเป็ นส่วนหนึงของวิถีชีวิต แม้ ว่าวัฒนธรรมจาก
ภายนอกจะเข้ ามาก็เกิดผลกระทบกับความเชือดังเดิมเพียงเล็กน้ อยเท่านัน ซึงลักษณะของความ
เชือนันได้ ครอบคลุมวิถีการดําเนินชีวิตโดยทัวไป ทังในด้ านครอบครัวและเครื อญาติ ศาสนา พิธีกรรม
เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา และสุขอนามัย
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6) ความรู้เกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเชือกับสุขภาพ เรื องนี รัตนะ
บัวสนธ์ และคณะ (2552) ได้ ศีกษา “ความเชือด้ านสุขภาพของชาวไทยทรงดําทีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
แห่งหนึงในจังหวัดพิษณุโลก” พบว่า ประการแรก ความเชือและวิถีชีวิตของไทยทรงดําในอดีตมี
ความเกียวข้ องกับวิธีการดูแลสุขภาพของชาวไทยทรงดําเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็ นระบบความคิด
การเจ็บป่ วย ความเชือเกียวกับผี และอํานาจเหนือธรรมชาติ มีอิทธิพลต่อระบบความคิดเรื องการ
เจ็บป่ วย การวิเคราะห์สาเหตุของการเจ็บป่ วยเริ มจากความเชือในการรับรู้ว่า เขามีโอกาสเสียงต่อ
การเกิดโรคและความรุนแรงของการเกิดโรคกับตนเองว่ามีสาเหตุจากสิงเหนือธรรมชาติ โดยเชือว่า
การเจ็บป่ วยเป็ นส่วนหนึงจากการลงโทษของสิงศักดิสิทธิ ดังนัน การรักษาส่วนใหญ่จึงใช้ การรักษา
ด้ วยหมอโบราณ หมอมด หมอมนต์ โดยการพ่นใช้ อาคาหรื อการใช้ ยาสมุนไพร ประการทีสอง ความ
เชือ และวิถีชีวิตด้ านสุขภาพของไทยทรงดําในปั จจุบนั มีการดูแลสุขภาพตามพัฒนาการตามช่วง
อายุ วัย ซึงแตก างจากในอดีตทีชัดเจน กล่าวคือ ในการดูแลรักษาสุขภาพนันคนในชุมชนส่วนใหญ่
ไปใช้ บริ การทีสถานีอนามัย คลินิกหรื อทีโรงพยาบาล ทังภาครัฐและเอกชน แต่กระนันกลับพบว่า
ชาวไทยทรงดําในปั จจุบนั มีโอกาสเสียงต่อการเจ็บป่ วยด้ วยโรคไม่ติดต่อ และโรคเรื อรังค่อนข้ างสูง
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอัมพฤกษ์ ทังนีอาจเนืองจากความสะดวกสบายในการ
คมนาคมทีเพิมมากขึน การทํามาค้ าขายทีสะดวกก็เพิมขึนเช่นกัน รถยนต์ขายอาหารสด และอาหาร
สําเร็จรูปเข้ ามาค้ า ขายในชุมชน ทําให้ คนในชุมชนสามารถจับจ่ายซือสินค้ าโดยสะดวกสบาย การ
ผลิตทีเกิดจากครัวเรื อนก็ค่อยๆ ลดลงเรื อยๆ ความเจ็บป่ วยจากการบริ โภคนิยมจึงเพิมขึนอย่าง
รวดเร็ว และประการทีสาม ความเชือและวิถีชีวิตด้ านสุขภาพของชาวไทยทรงดําจากอดีตสู่ยคุ แห่ง
การเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมสังคม กระแสความตืนตัวและการใส่ใจเรื อง
สุขภาพค่อยๆ ก่อตัวขึนอย่างต่อเนืองสะท้ อนจิตสํานึกใหม่ในเรื องสุขภาพของชาวไทยทรงดํา ความ
ตืนตัวนีด้ านหนึงเป็ นผลมาจากการตระหนักถึงภัยคุกคามจากโรคร้ ายทีการแพทย์สมัยใหม่ไม่
สามารถให้ คําตอบได้ การใส่ใจเรื องสุขภาพและการแพทย์ทางเลือก กลายเป็ นทางออกจากภาวะ
บีบคันของวิถีชีวิตสมัยใหม่ นอกจากนี นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ ายังได้ ทําให้ เกิดการ
พัฒนาศูนย์สขุ ภาพชุมชนและหน่วยบริ การปฐมภูมิอืนๆ ทีทํางานสุขภาพเชิงรุกและให้ บริ การใกล้
บ้ านอีกด้ วยแนวโน้ มการใช้ บริ การสาธารณสุข มีสัดส่วนการใช้ บริ การทีสถานีอนามัยหรื อหน่วย
บริ การปฐมภูมิเพิมขึนจากการพัฒนาบริ การสุขภาพระดับปฐมภูมิมีทีมบริ การสุขภาพสหวิชาชีพ
ให้ บริการทังเชิงรับและเชิงรุกเป็ นบริการใกล้ บ้านใกล้ ใจ
7) ความรู้ เกี ยวกับ ศาสนาและความเชื อของชาวไทยทรงดําในต่าง
ประเทศ เรื องนี สุมิตร ปิ ตพิ ฒ
ั น์ (2545) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “ศาสนาและความเชือไทดําในสิบสองจุไท
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สาธารณ รัฐสังคมนิยมเวียดนาม” พบว่า ความเชือและพิธีกรรม สังคม การเมือง ความเป็ นอยู่ของ
ไทดําทีอยู่ในสิบสองจุไททีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนาม ซึงบริ เวณนีมีสภาพ
ภูมิประเทศเป็ นภูเขาสูงสลับซับซ้ อน เป็ นถินทีอยู่ของกลุ่มไทดํา กลุ่มคนไทดําทีนียังรักษาวัฒน
ธรรมความเชือ และความเป็ นอยู่ของตนเอาไว้ อย่างมันคงมากระทังถึงทุกวันนี แม้ ว่าสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองในประเทศเวียดนามจะเปลียนแปลงไปจากอดีต
ส่วนความรู้ เกียวกับศาสนา ความเชือ และการเปลียนศาสนาของชาว
ไทยทรงดําในประเทศไทย เสมอชัย พูลสุวรรณ (2544) ได้ ศึกษาวิจยั เรื อง “ลาวโซ่งกับคริ สต์ศาสนา”
พบว่า ลาวโซ่งอพยพเข้ าสู่ประเทศไทยในฐานะเชลยศึกจากทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ราว
สองร้ อยปี ทีผ่านมา โดยครังแรกตังถินฐานอยู่ในพืนทีจังหวัดเพชรบุรี ในอดีตลาวโซ่งนับถือผีบรรพ
บุรุษสืบเนืองมาแต่โบราณ เมืออพยพเข้ าสู่ประเทศไทย ลาวโซ่งยังคงรักษาคติการนับถือผีบรรพบุรุษ
อย่างเคร่งครัดร่วมไปกับการนับถือพุทธศาสนาตามอย่างคนไทย ในส่วนของความ สัมพันธ์ระหว่าง
คริ สต์ศาสนากับชาว บ้ านแหลมกระเจาถูกก่อสานขึนมาภายใต้ ระบบอุปถัมภ์ โดยเริ มต้ นขึนอย่าง
จริ งจังราวยีสิบปี ก่อน เมือมิชชันนารี ได้ สร้ างเสริ มอาชีพและให้ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่
ชาวบ้ านซึงประสบภัยนาล่มเนืองจากถูกนําท่วมหลายปี ติดต่อกัน จึงทําให้ ชาวไทยโซ่งสนใจใน
คริ สตศาสนาเพิมขึน ซึงความสนใจของชาวบ้ านแหลมกระเจาต่อคริ สต์ศาสนามีหลายระดับแตก
ต่างกัน ตังแต่มาเข้ าร่วมกิจกรรมตามมารยาท กระทังถึงการยอม รับเชือว่าพระเจ้ ามีจริ งและยอม
รับศีล อันหมายถึงการยอมเปลียนศาสนาเป็ นคริ สเตียน โดยพวกทีร่ วมกิจกรรมตามมารยาทและ
ยอมรั บศีลมีจํ านวนมากกว่าพวกที ไม่ยอม รับการเปลียนศาสนาของชาวบ้ าน ส่วนใหญ่ เป็ นการ
เปลียนในฐานะปั จเจกบุคคล โดยแต่ละครอบครัวยังคงมีหวั หน้ าครอบครัวและสมาชิกฝ่ ายชายทํา
หน้ าทีสืบผีของตระกูล มีบ้างในกรณีทีหัวหน้ าครอบครัวยอมเข้ ารี ต และเลิกประเพณีทีเกียว ข้ องกับ
ผีบรรพบุรุษ อีกทังยอมให้ มิชชันนารี เข้ ามาทําพิธียกหิงผีบรรพบุรุษออกจากเรื อน ซึงจะเป็ นทีวิพากษ์
วิจารณ์ของชาวบ้ านในทํานองว่า เป็ นการทิงผีพ่อผีแม่ ทําให้ ผ้ ทู ีเปลียนศาสนาถูกต่อต้ านจากญาติพี
น้ อง และค่อนข้ างแปลกแยกจากสังคมมิชชันนารี ทีเข้ าไปเผยแผ่ศาสนาในชุมชน มีจดุ ยืนทางศาสน
ศาสตร์ ทีประนีประนอมกับวัฒนธรรมดังเดิม ด้ วยการยอมรับว่าผีบรรพบุรุษมีอยู่จริ ง และสามารถมี
ทีอยูอ่ นั นิรันดร์ ได้ ในดินแดนของพระเจ้ า จากการเปิ ดทางให้ ของลูกหลานทียอมรับการมีอยู่จริ งของ
พระเจ้ า การทีลาวโซ่งส่วนใหญ่คอ่ นข้ างจํากัดระดับความศรัทธาต่อคริ สต์ศาสนา ให้ ปรับเปลียนขึน
ลงได้ สงู สุดเพียงระดับการยอมเชือ ทําให้ ชาวบ้ านยังไม่หลุดไปจากโครงสร้ างความ สัมพันธ์ทางสังคม
แบบดังเดิม ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสัมพันธ์ ทีดีกบั องค์กรคริ สต์ศาสนาได้ ทังยังสามารถ
ใช้ ความยืดหยุน่ ดังกล่าวเป็ นฐานของการปฏิบตั กิ ารเพือต่อรองผลประโยชน์กบั องค์กรคริสต์ได้ ด้วย
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8) ความรู้ เกียวกับอิทธิพลของความเชือต่อสังคมและวัฒนธรรม รัตนา
พร เศรษฐกุล (2543) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “อิทธิพลของคติความเชือทางสังคมและวัฒนธรรมต่อพัฒนา
การของรัฐไท: กรณีศกึ ษาไทดํา ลือ และยวน” เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณียวนในภาคเหนือของประเทศ
ไทย ไทลือในสิบสองปั นนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และไทดําในแขวงหลวงนําทา ประเทศ
สาธารณรัฐประชา ธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ชุมชนหมูบ่ ้ าน ดินแดนล้ านนา สิบสองปั นนา และสิบ
สองจุไท มีพืนฐานจากกลุ่มตระกูลและความเชือถือผี เมือพัฒนาขึนเป็ นเมืองมีการนําพุทธศาสนา
เข้ ามาผสมผสานกับคติความเชือดังเดิม ทังความเชือถือผีและพุทธศาสนาคือ สิงทีรับรองอํานาจ
ผู้ปกครองบ้ านเมืองในฐานะตัวกลางระหว่างผีกบั ประชาชน และควบคุมกําลังคน โดยเฉพาะอย่างยิง
ในระดับบ้ านและเมือง ส่วนพุทธศาสนาก็ชว่ ยเสริ มอํานาจ และควบคุมพฤติกรรมของผู้ปก ครอง และ
เป็ นโครงสร้ างทีช่วยควบคุมสังคมจากการปกครองของผู้อาวุโสใน “ขะกุ๋น” หรื อตระกูล ได้ เข้ าสู่ระบบ
ศักดินาไท ภายใต้ การปกครองของเจ้ าเมืองและเจ้ าแผ่นดินล้ านนาได้ พฒ
ั นารู ปแบบของรัฐไปถึง
ระดับอาณาจักรภายใต้ กษัตริ ย์ทีมี อํานาจเด็ดขาด ในขณะทีสิบสองจุไทและสิบสองปั นนาปกครอง
แบบสมาพันธ์ ทีผู้ปกครองได้ รับการยอมรั บจากบรรดาเจ้ าเมื อง โดยทีเมืองต่างๆ ยังมีอํานาจการ
ปกครองตนเอง เป็ นการปกครองแบบกระจายอํานาจ
9) ความรู้เกียวกับครอบครัว เครื อญาติ และความสัมพันธ์ทางสังคม ใน
เรื องนีได้ มีผ้ ศู กึ ษาวิจยั ไว้ เป็ นต้ นว่า งามพิศ สัตย์สงวน (2545) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “สถาบันครอบครัว
ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ในกรุงเทพมหานคร: กรณีศกึ ษาครอบครัวไทยโซ่ง ” พบว่า ครอบครัวไทยโซ่งส่วน
ใหญ่เป็ นครอบครัวขยาย แต่มีขนาดเล็กกว่าในอดีต ด้ านจํานวนคูค่ รองยังคงนิยมมีสามีหรื อภรรยา
เพียงคนเดียว การสืบเชือสายโดยฝ่ ายชายยังคงมีความสําคัญอยู่มาก แม้ จะมีการเปลียนแปลงไป
บ้ าง เรื องทีอยู่อาศัยหลังการแต่งงาน ส่วนมากจะอยู่กับญาติฝ่ายชาย เรื องอํานาจของครอบครัว
ผู้ชายเป็ นใหญ่ การสืบทอดมรดกใช้ หลักการเดิมคือ ให้ ลกู ชายมากกว่าลูกสาว ลูกชายคนโตหรื อคน
เลียงพ่อแม่จะได้ มรดกมากทีสุด เรื องการแต่งงานมีการเปลียนแปลงเกิดขึนในรุ่ นลูกหลาน เมือ
ลูกหลานไปศึกษาต่อทีกรุงเทพฯ หรื อทํางานนอกชุมชนมักแต่งงานกับคนนอกกลุม่ ไทยโซ่งมากขึน
ความรู้ ด้านการเลือกคู่ ส่วนใหญ่เลือกคู่ครองได้ เอง แต่บางส่วนยังคง
แต่ง งานแบบคลุมถุง ชน ปั จจัยทีกําหนดพฤติกรรมของครอบครัวไทยโซ่งในปั จจุบนั คือ ความเชือผี
บรรพบุรุษเหมือนในอดีต คําเรี ยกญาติของเด็กรุ่นใหม่นิยมใช้ ภาษาไทยกลางมากกว่าไทยโซ่ง การ
หน้ าทีของครอบครัวทีสําคัญทีสุดคือ การเลียงดูสมาชิกทีเป็ นเด็กและคนชรา รองลงมาคือ การให้
สถาน ภาพทางสังคมและการให้ ความอบอุ่นทางด้ านจิตใจ การแบ่งงานทําสถานภาพของผู้ชายยังคง
สูงกว่าผู้หญิง ญาติอาวุโสยังมีบทบาทในครัวเรื อนไทยโซ่งด้ วยการช่วยดูแลบ้ าน เป็ นทีปรึ กษาเรื อง
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ประเพณี พิธีกรรม ปั จจัยทีมีผลต่อการเปลียนแปลงโครงสร้ างครอบครัว ได้ แก่ ความเจริ ญทางวัตถุ
เทคโนโลยีตา่ งๆ ทําให้ ความผูกพันระหว่างพีน้ องพ่อแม่กบั ลูกหลานเริ มห่างเหินเพราะแยกย้ ายไป
อยู่นอกชุมชน ส่งผลให้ เกิดการแต่งงานข้ ามชาติพนั ธุ์ ศาสนา และพบคนนอกชุมชนมากขึน เด็กรุ่ น
ใหม่ต้องการมีการศึกษาสูงขึน เพือจะได้ ประกอบอาชีพทีดี มีรายได้ ดี ประเพณีการแต่งงานเริ มผสม
ผสานโดยรับเอาประเพณีไทยและจีนมาไว้ ด้วย
ความรู้ ด้ านการรักษาอัตลักษณ์ ทางชาติพันธุ์ เริ มหาคนทีอ่านเขี ยน
ภาษาไทยโซ่งได้ ยากขึน มีแต่ผ้ สู งู อายุเท่านันทีแต่งกายตามประเพณีไทยโซ่ง ส่วนหนุ่มสาวนิยม
แต่งกายแบบโซ่งเฉพาะประเพณีทีสําคัญ นอกจากนัน ความคาดหวังต่อคนรุ่นใหม่มีน้อยลงเพราะ
เข้ าใจสถานการณ์และสิงแวดล้ อมของคนรุ่นใหม่
ความรู้ ด้านการผสมผสาน/ ผสมกลมกลืนทางศาสนาวัฒนธรรมและ
สังคม มีการผสมผสานความเชือ ทังของพุทธ พราหมณ์ และผีเข้ าด้ วยกัน ระบบการศึกษาและการ
แต่งงานกับคนไทย ทําให้ เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมมากขึน ซึงเด็กในโรงเรี ยนจะพูดอ่าน
ภาษาไทยได้ คล่องในเวลาเดียวกัน ใช้ ภาษาโซ่งน้ อยลง การแต่งงานกับคนไทยในกรุงเทพมหานคร
ทําให้ วฒ
ั นธรรมไทยเข้ าครอบงําวัฒนธรรมโซ่งมากขึน
ในชุดความรู้เกียวกับครอบครัว เครื อญาติ และความสัมพันธ์ทางสังคมนี
ยังมีนกั วิชาการท่านอืนได้ ศกึ ษาวิจยั ไว้ อีก เช่น มยุรี วัดแก้ ว (2521) ศึกษาวิจยั เรื อง “การศึกษาโครง
สร้ างสังคมของลาวโซ่ง” พบว่า ลาวโซ่งใช้ ระบบเครื อญาติเป็ นเกณฑ์จดั ระเบียบในระดับครอบครัว
โดยมีความคิดเรื องผีเดียวกันเป็ นสัญลักษณ์ร่วมกัน และการจัดลําดับเครื อญาติเป็ นแบบฝ่ ายเดียว
โดยถื อฝ่ ายพ่อเป็ นสําคัญ ความเป็ นชุมชนไม่ได้ ขึนอยู่กับดินแดนแต่ขึนอยู่กับระบบเครื อญาติ อัน
ประกอบด้ วย ญาติทางสายโลหิต และเครื อญาติฝ่ายแต่งงาน ได้ แก่ พีสะใภ้ น้ องสะใภ้ ลูกสะใภ้
หลานสะใภ้ ซึงถือว่าเป็ นญาติผีเดียวกัน นอกจากนี ชุมชนยังจัดลําดับชนชันทางสังคม โดยใช้ วงศ์
ตระกูลหรื อครอบครัวเป็ นเกณฑ์ ในการแบ่งชนชัน โดยแบ่งออกเป็ นชนชันผู้ท้า วและชนชันผู้น้อย
ชุมชนลาวโซ่งมีลกั ษณะเป็ นชุมชนเปิ ด เนืองจากหนุ่มสาวลาวโซ่งสองชนชันนี สามารถแต่งงานกันได้
โดยยึดถือชนชันทางฝ่ ายสามีเป็ นหลัก ซึงสอดคล้ องกับนําพวัลย์ กิจรักษ์ กุล (2532) ศึกษาเรื อง
“การศึก ษารู ป แบบการตังถิ นฐาน ประชากร เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรมของลาวโซ่งในจัง หวัด
นครปฐม” พบว่า โครงสร้ างทางสังคมของลาวโซ่งแบ่ง เป็ น 2 ชนชัน คือ ชนชันผู้ท้าวและผู้น้อย คนทัง
สองชนชันจะมี ความเหมื อนกัน ในเรื องความเป็ นอยู่ การประกอบอาชี พ แต่จะแตกต่างในการ
ประกอบพิธี กรรม การแต่งงานระหว่างชนชัน สามารถแต่งงานกันได้ และใช้ ระบบเครื อญาติเป็ น
เกณฑ์ จัดระเบียบสังคมในระดับ ครอบครั ว โดยมีความคิดเรื องผีเดียวกัน เป็ นสัญลักษณ์ ร่วมกัน

85
นอกจากชุมชนลาวโซ่งได้ อาศัยความเชื อในการนับถื อผี และสิ งมี อํานาจเหนื อธรรมชาติในการ
ควบคุมความประพฤติของบุคคลในชุมชน ทําให้ บุคคลอยู่ในระเบียบวินัย มีศีลธรรม ซึงก่อให้ เกิด
ความเป็ นระเบียบในชุมชน หมู่บ้าน พิธีกรรม และโครงสร้ างทางสังคมของลาวโซ่ง มีความเกียวเนือง
สัมพันธ์กนั พิธีกรรมตามความความเชือดังเดิมจะสะท้ อนให้ เห็นโครงสร้ างทางสังคมของกลุ่มชน ทังใน
ระดับครอบครัว และระดับชุมชน หมูบ่ ้ าน
ชุดความรู้เรื องเดียวกันนี ได้ ถกู ขยายความโดยงานของสมพร เกษมสุข
จรัสแสง (2526) ซึงได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “การผสมผสานทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งในเขตอําเภอเขาย้ อย
จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ลาวโซ่งเป็ นคนไทยกลุ่มหนึง ที มีเชือสายและการดําเนินชีวิตเช่นเดียวกันกับ
คนไทย มีการติดต่อสัมพันธ์และเกิดการผสมผสานมากขึนในคนรุ่ นใหม่ ปั จจัยสําคัญคือ หลักความ
เชือ ค่านิยม และความสํานึกในความเป็ นไทย นิสัยโอบอ้ อมอารี ค่านิยมและหลักความเชือทาง
พุทธศาสนาของสังคมไทย รวม ทังการติดต่อสือสาร การศึกษาทังในและนอกระบบ และการปรับ
ตัวเพือการอยูร่ อด การอยูใ่ นข้ อบังคับของกฎหมายเดียวกัน และระยะเวลาของความ สัมพันธ์
10.3 ภูมิปัญญาในการแต่ งกาย เครื องแต่ งกาย และการประดับตกแต่ งของ
ชาวไทยทรงดํา
ความรู้ อันเนื องด้ ว ยภูมิ ปั ญ ญาในการแต่ง กาย เครื องแต่ง กาย และการ
ประดับตกแต่งของชาวไทยทรงดํา ในเรื องนี มีนกั วิชาการหลายท่านทีได้ ศกึ ษาวิจยั สร้ างความรู้และ
องค์ความรู้ เกี ยวกับเรื องนีในพืนที ต่างๆ ทีสามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า ความรู้ อันเนืองด้ วยภูมิ
ปั ญญาการแต่งกาย เครื องแต่งกาย และการประดับตกแต่งของไทยทรงดํามีลักษณะเป็ นอย่างไร
ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.3.1 ความรู้ อันเนืองด้ วยภูมิปัญญาเกียวกับการทอผ้ า เรื องนี รัชพล ปั จ
พิบูลย์ (2537) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “กระบวนการถ่ายทอดการทอผ้ าของชาวไทยทรงดําในเขตอําเภอ
เขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทอผ้ าสืบต่อกันมาตังแต่อดีตจนถึง
ปั จจุบนั โดยในกระบวนการทอผ้ าได้ มีการพูดคุย แลกเปลียนกัน ระหว่างผู้ถ่ายทอดและผู้รับการ
ถ่ายทอด ทําให้ ผ้ ใู ห้ สามารถสอดแทรกความรู้ด้านต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดํารงชีพได้ อีกด้ าน
หนึง ผู้เกียวข้ องในกระบวนการถ่ายทอด ได้ แก่ พ่อแม่ และญาติพีน้ องทีมีความรู้ เป็ นผู้ให้ การถ่าย
ทอดต่อบุตรหลานทียังไม่ได้ รับการเรี ยนรู้ให้ ได้ รับการเรี ยนรู้ตามขันตอน จนสามารถปฏิบตั ิเองได้
เพือจะได้ มีผ้าทอของไทยทรงดําไว้ ใช้ ในการเข้ าร่ วมกิจกรรมและพิธีกรรมของชุมชน วัฒนธรรมที
เกียวข้ องกับกระบวนการถ่ายทอดการทอผ้ า ประกอบด้ วย ค่านิยม ความเชือ และพิธีกรรม ซึงในการ
ประกอบกิจกรรมเหล่านี จําเป็ นต้ องใช้ ผ้าทีทอเอง มาประดิษฐ์ เป็ นเครื องแต่งกาย และอุปกรณ์
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เครื องใช้ เพือใช้ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จะนําผ้ าทีซือจากตลาดมาใช้ แทนไม่ได้ จึงทําให้ เกิด
ความจําเป็ นจะต้ องมีการถ่ายทอดการทอผ้ าสืบต่อกันมา มิเช่นนันจะไม่สามารถเข้ าร่ วมประกอบ
พิธีกรรมตามวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําได้ ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษาของนิยม ออไอศูรย์
(2538) ศึกษาในพืนทีเดียวกัน พบว่า การสืบทอดผ้ าทอของไทยทรงดํานัน มารดาเป็ นผู้สอนให้ แก่
บุตรทีมีอายุระหว่าง 13-18 ปี ผู้เรี ยนจะเรี ยนด้ วยวิธีการฝึ กหัดทําการสังเกตของจริ ง ทีเป็ นตัวอย่าง
หรื อซักถามจากผู้ร้ ู มีการแลก เปลียนการทอลวดลายกับเพือนบ้ าน ซึงทําให้ ได้ ลวดลายแปลกใหม่
การสืบทอดการทอผ้ าจึงเป็ นสิงทีบรรพบุรุษสืบทอดสูค่ นรุ่นต่อไป ปั จจุบนั ผู้ทอส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี
ขึนไป และยังใช้ วิธีการแบบโบราณ มีคติความเชือว่าการทอผ้ าเป็ นหน้ า ทีของสตรี สตรี ใดทอผ้ าไม่
เป็ น หรื อไม่ทอผ้ าเก็บไว้ ใช้ ในพิธีกรรม จะได้ รับการดูถกู จากพือนบ้ าน และคนส่วนใหญ่มีความเชือ
เรื องผีและขวัญ โดยเฉพาะผีบรรพบุรุษ ซึงมีความสัมพันธ์กบั การใช้ ผ้าในพิธีกรรม ผ้ าทอได้ มีการ
นํามาใช้ ในชีวิตประจําวันและในพิธีกรรมต่างๆ
10.3.2 ความรู้ อันเนื องด้ วยภูมิ ปั ญญาเกี ยวกับการแต่งกาย การประดับ
ตกแต่ง เกียวกับเรื องนี บุญเสริ ม ตินตะสุวรรณ (2545) ได้ ศกึ ษาเรื อง “ศึกษาผ้ าและเครื องนุ่งห่มของ
ชาวไทยทรงดํา ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ชาวไทยทรงดํามีการสืบทอด
การทอผ้ าจากบรรพบุรุษในสิบสองจุไทย โดยค้ นพบหลักฐานผ้ าทีทอด้ วยเส้ นใยจากฝ้ายและไหม
ตลอดจนอุปกรณ์ทีใช้ ในการปั นฝ้ายของชาวไทยทรงดํา ทีตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัด
เพชรบุรีว่า มีลักษณะใกล้ เคียงกับผ้ าทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั ด้ านความเชือ พิธีกรรมทีเกี ยวกับผ้ าและ
เครื องนุ่งห่ม ชาวไทยทรงดํามีความเชือตังแต่ขนตอนการปลู
ั
กหม่อน และอุปกรณ์ทอผ้ า โดยมีการ
ทําพิธีกรรมสู่ขวัญต้ นหม่อน เพือ ให้ ได้ ผลผลิตสมความมุ่งหมาย ทังยังสร้ างอุบายในลักษณะข้ อห้ าม
เพื อรักษาอุปกรณ์ ทอผ้ าให้ มี ความคงทน สํ าหรั บความเชื อและพิธี กรรมเกี ยวกับการทําสี ย้อมผ้ า
พบว่า ชาวไทยทรงดําใช้ สีครามเข้ มเป็ นสีหลัก ซึงแสดงถึงความเศร้ าโศก อ้ างว้ าง เดียวดายทีต้ อง
พลัดพรากจากบ้ านเกิดเมืองนอน ส่วนขณะทีย้ อมผ้ าต้ องมีจิตใจมุ่งมันจึงจะย้ อมสีได้ ดี ด้ านความเชือ
และพิธีกรรมเกียวกับลายผ้ าเป็ นความเชือทีเกิดจากตํานาน เรื องเล่า จินตนาการ ศาสนา ลักษณะ
รูป ร่างตามลวดลาย ส่วนความเชือเกียวกับกระบวนการผลิต ผ้ า เป็ นความเชือทีสร้ างข้ อห้ ามเพือ
รักษาผ้ าให้ อยูใ่ นสภาพทีดีและคงทน
สําหรับรูปแบบผ้ าและเครื องนุ่งห่ม แบ่งเป็ นของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก แบ่ง
เป็ น 2 ประเภท คือ เพือใช้ ในชีวิตประจําวันและใช้ ในพิธีกรรม ส่วนการใช้ สีแบ่งออกเป็ น 2 วรรณะ
คือ วรรณะร้ อน แสดงถึงอารมณ์กระฉับกระเฉง ความรื นเริ ง และความขัดแย้ ง ได้ แก่ สีเหลือง สีส้ม
สีแดง และสีแดงเลือดหมู วรรณะเย็นแสดงถึงความเศร้ าโศก อ้ างว้ าง และเดียวดาย ได้ แก่ สีเขียว
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และสีคราม การผลิตผ้ าและเครื องนุ่ง ห่มขึนอยู่กับช่างทอผ้ าว่าอยู่ในสภาวะหรื อสถานการณ์ ใด
สีของผ้ าก็จะแสดงอารมณ์ออกมาทางผืนผ้ านัน ส่วนลวดลายมีการประดิษฐ์ ด้วยวิธีการทอ ปั ก ปะ
และขิด มีชือและลักษณะรูปร่างทีสือความหมาย สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตและความเชือของชาวไทยทรง
ดํา จํานวน 5 ลายคือ ลายพันธุ์พฤกษา ลายสัตว์ ลายเครื องมือเครื องใช้ ลายสถานทีและสิงของ และ
ลายเบ็ดเตล็ด
10.4 ศิลปะการแสดง ดนตรี บันเทิง และการละเล่ น
ความรู้ อันเนืองด้ วยศิลปะการแสดง ดนตรี บันเทิง และการละเล่น ของชาวไทย
ทรงดํา มีนกั วิชาการหลายท่านทีได้ ศึกษาวิจยั สร้ างความรู้ และองค์ความรู้ เกียวกับเรื องนีในพืนที
ต่างๆ ทีสามารถตอบคําถามได้ ว่า ความรู้ อนั เนืองด้ วยศิลปะการแสดง ดนตรี บันเทิง และการละเล่น
ของไทยทรงดํา มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.4.1 ความรู้ เกี ยวกับการฟ้อนรํ า เอือมพร เนาว์ เย็นผล (2538) ได้ ศกึ ษาวิจ ยั
เรื อง “การฟ้อนรํ าของไทยทรงดํา” พบว่า ฟ้อนไทยทรงดํามีรูปแบบ วิธีการฟ้อนตามประเพณี ที
ปฏิบตั ิทอดกันมากว่า 200 ปี การฟ้อนเป็ นส่วนหนึงในประเพณีอินคอน ซึงเป็ นเทศกาลแห่งความ
สนุกสนานหลังฤดูกาลเก็บเกียว ทีจัดขึนในช่วงเดือนห้ าและเดือนหกของทุกๆ ปี ช่วงเทศกาลนีชาว
ไทยทรงดําในแต่ละท้ องถินจะแต่งกายด้ วยชุดพืนบ้ านอันสวยงาม เพือมาพบปะสังสรรค์กนั ณ ลาน
ข่วง และมีการ ละเล่นทีเรี ยกว่า อินคอน คือ การโยนลูกคอนให้ แก่กันระหว่างหนุ่มสาว ลูกคอนนีทํา
ด้ วยถุงผ้ า ข้ างในบรรจุด้วยเมล็ดนุ่น หรื อเมล็ดมะขามทําพู่ห้อยให้ ดสู วยงาม มีเชือกยาวสําหรับจับ
เหวียงโยนระหว่างทีมีการเล่นคอนจะมีการฟ้อน แอ่วลาว เซิงลําแคน และการขับลํา โดยมีแคนเป็ น
ดนตรี ประกอบการเล่นสลับกันไป การฟ้อนไทยทรงดํามี 2 แบบ คือ การฟ้อนแบบดังเดิม และการ
ฟ้อนแบบปั จจุบนั ลักษณะท่าฟ้ อนแบบดังเดิมนันในแต่ละท้ องถินจะมีลกั ษณะเหมือนกันโดยมี
ลักษณะเด่นของการเคลือนไหวร่างกาย 6 ส่วน คือ 1. การใช้ เท้ า 2. การใช้ ขา 3. การใช้ ลําตัว 4. การใช้
มือ 5. การใช้ แขน และ 6. การใช้ สะโพก ลักษณะเด่น คือ การทรงตัวโดยยืนย่อเข่า โย้ ตวั ฟ้อน การนัง
ยองๆ ฟ้อนในลักษณะจําติดดิน สําหรับการฟ้อนจะขึนอยู่กับทํานองเพลง 4 เพลงตามลําดับ คือ 1.
แคนช้ าหรื อแคนเดิน 2. แคนเร็วหรื อแคนแล่น 3. แคนแกรหรื อแคนกะแล่ และ 4. แคนเวียงหรื อแคนเยิบ
แคนเดินเปรี ยบเสมือนหนุ่มสาวสร้ างความคุ้นเคยซึงกันและกัน แคนแล่นเปรี ยบเสมือนหนุ่มสาว
เล้ าโลมและสาวหลบหลีก แคนกะแล่เปรี ยบเสมือนหนุ่ม สาวสมัครสมานในรสรัก แคนเยิบ เปรี ยบ
เสมือนชายหญิงทีแสดงถึงความสุขสมหวังในความรัก ส่วนการฟ้อนแบบปั จจุบนั อาศัยรู ปแบบการ

88
ฟ้อนดังเดิมอยู่บ้าง แต่จะประยุกต์ขนใหม่
ึ
ตามสภาพแวดล้ อม และการเปลียนแปลงทางสังคมในแต่
ละท้ องถินของกลุม่ ชนไทยทรงดํา
10.4.2 ความรู้เกียวกับศิลปะและการแสดง พจนีย์ กงลาด (2545) ได้ ศกึ ษา วิจยั
เรื อง “นาฏการบนลานขวง: การฟ้อนแคนของชาวไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม” พบว่า การฟ้อนแคน
ของชาวไทยโซ่งเป็ นประเพณีทีสืบทอดมาแต่โบราณ ก่อนอพยพมาอยู่ประเทศไทยในสมัยพระเจ้ ากรุง
ธนบุรีและเป็ นกิจกรรมของชาวไทยโซ่งทีจัดขึนในเดือน 5 อันเป็ นกิจกรรมทีส่งเสริ มให้ มีการพบปะ
กันระหว่างหนุ่มสาวบนลานขวง ซึงนําไปสู่การมีครอบครัว โดยผู้เล่นจะใช้ ลูกคอนทีทําด้ วยผ้ าใส่
เม็ดมะขามหรื อทรายไว้ ข้างในร้ อยเชือกถักด้ วยผ้ ายาวประมาณ 1 เมตร ใช้ สําหรับแกว่งเป็ นวงกลม
แล้ วโยนเหวียงไปให้ ฝ่ายตรงข้ ามรับสลับกันไปมา และระหว่างการเล่นจะมีการพูดจาหยอกเย้ า
เกียวพาราสีกัน เพือความสนุกสนานของชาวไทยโซ่ง สําหรับการฟ้อนแคนจะเริ มขึนหลังจากเสร็ จ
ภารกิจตอนเย็นแล้ ว หนุม่ สาวชาวไทยโซ่งจะช่วยกันจัดลานขวงให้ เป็ นลานฟ้อนแคน โดยใช้ ไฟฟ้าติด
ไว้ ทีเสาตรงกลางลานขวง เมือเรี ยบร้ อยแล้ วจึงเริ มการฟ้อนแคน พร้ อมกับมีการเป่ าแคนและร้ อง
เพลงประกอบในขณะฟ้อน เรี ยกว่า “บทขับ” โดยมี “หมอขับ” เป็ นผู้ร้องลํานํา ฝ่ ายหญิงเรี ยกว่า “แม่
ขับ” ฝ่ ายชายเรี ยกว่า “พ่อขับ” และขับร้ องด้ วยภาษาลาวโซ่ง ตังแต่เริ มเข้ าการฟ้อนจนเลิกฟ้อน ส่วน
แคนทีนํามาเป็ นดนตรี ประกอบจะใช้ ลายแคน 3 ลาย ได้ แก่ ลายแคนสุดสะแน ลายแคนเวียง ลายแคน
ระบํา และในปั จจุบนั มีการนําเครื องดนตรี ชนิดอืนเข้ า มาประกอบการบรรเลงอีก อาทิ พิณ กลองชุด
กีตาร์ และเครื องขยายเสียง เป็ นต้ น ส่วนหนุ่มสาวผู้มาร่วมงานจะแต่งกายด้ วยชุดพืนเมืองไทยโซ่งที
ใช้ ในโอกาสสําคัญ กล่าวคือ ฝ่ ายหญิ งจะสวมเสื อห่อย นุ่งผ้ าลายแตงโม พาดผ้ าเปี ยวสี ถ้ าเป็ น
ผู้สูงอายุมกั คาดผ้ าฮ้ างนม และห่มผ้ าเปี ยวสีตา่ งๆ ฝ่ ายชายจะใส่เสือไตหรื อเสือไท นุ่งส้ วงฮี และคาด
กระเป๋ าหลวม ในด้ านลีลา ท่าทางการฟ้อนแคน พบว่า มี 2 แบบ คือ การฟ้อนแบบดังเดิม และการ
ฟ้อนแบบปั จจุบนั ที พัฒนาขึน ท่าทางในการฟ้อนเป็ นแบบอิสระทีเป็ นธรรมชาติ โดยมีชือเรี ยกท่า
ฟ้อนจากการดําเนินชีวิตที สืบทอดมาแต่โบราณ เช่น ท่าแคนเวียง ท่าเดินดง ท่าแมลงภู่ตอมดอก
และท่าลมพัดพร้ าว โดยมีลีลาในการฟ้อนทีแตกต่างออกไป ได้ แก่ กิริยายักไหล่ขณะฟ้อน การโน้ มตัว
ด้ านหน้ า และเอนตัวไปด้ านหลัง การฟ้อนขณะเคลือนตัวทีใช้ การเดินยังเท้ า และแตะปลายเท้ า การ
ฟ้อนทีมีลีลาในการหมุนบิดตัว พร้ อมกับเปลียนท่าทางด้ วยการหมุนเป็ นวงเลขแปด
ผลการศึกษาการฟ้อนแคนของชาวไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม ทําให้ ทราบว่า การ
ฟ้อนแคนเป็ นกิจกรรมที ชาวไทยโซ่งให้ ค วามสํ าคัญเป็ นอันมาก ดังจะเห็ นได้ จากการจัดให้ มี เป็ น
ประจําทุกปี โดยมีชาวไทยโซ่งและผู้สนใจเข้ าร่ วมกิจกรรมเป็ นจํานวนมาก ช่วยในการสืบทอดวัฒน
ธรรมการฟ้ อนยังคงมี อยู่ต่อไป ด้ วยเป็ นการแสดงถึงความสามัคคีของชาวไทยโซ่ง และอนุรักษ์
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ประเพณี การละเล่น พร้ อมกันนันหน่วยงานราชการยังให้ ความสํ าคัญในฐานะเป็ นการประชา
สัมพันธ์จงั หวัดและส่งเสริมการท่องเทียวของไทยอีกประการหนึง
10.4.3 ความรู้เกียวกับดนตรี และศิลปะการแสดง ซึงเป็ นศิลปวัฒนธรรมอีกแขนง
หนึงทีชาวไทยทรงดําสืบทอดมา อัมรินทร์ แรงเพ็ชร (2552) ได้ ศกึ ษาเรื อง “วงปี ไม้ แมน: ดนตรี ในพิธี
เสนของชาวลาวโซ่งในอําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า วงปี ไม้ แมน เป็ นดนตรี ใช้ บรรเลงประกอบ
พิธีเสน ซึงเป็ นพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับการนับถือผีมดของลาวโซ่งทีได้ สืบทอดกันมาตังแต่ บรรพบุรุษ
และยังคงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของชาวลาวโซ่งจนถึงปั จจุบนั ในขณะบรรเลงมีการขับบทสวดของ
หมอมดควบคู่ไปด้ วย ความหมายในเชิงพิธีกรรม วงปี ไม้ แมนเป็ นเครื องสือสารกับผีในพิธีเสน เพือ
ก่อให้ เกิดความศรัทธาและความเชือมันในความสําเร็ จของการทําพิธีเสน ซึงพิธีกรรมดังกล่าวมีบท
บาทหน้ าทีในการตอบสนองความต้ องการพืนฐานทางด้ านความมันคงทางจิตใจของลาวโซ่ง เป็ น
เครื องมือปลูกฝั งจริ ยธรรม ทังในระดับปั จเจกบุคคลและระดับสังคม และเป็ นสัญลักษณ์ แสดงชน
ชันทางสังคมของลาวโซ่ง ซึงเป็ นบทบาทหน้ าทีทีก่อให้ เกิดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และความ
เป็ นอันหนึงอันเดียวกันของสังคมลาวโซ่งภายใต้ การนับถือผีเดียวกัน ปั จจุบนั มีการเปลียนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําให้ พิธีเสนและวงปี ไม้ แมนเริ มลดบทบาทลงไปจากวิถีชีวิต
ลาวโซ่ง เนืองจากลาวโซ่งรุ่ นใหม่ได้ รับวัฒนธรรม และค่านิยมแบบสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันมากขึน ซึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตแบบเดิมทีเคยผูกพันอยู่กบั ความเชือเรื องผีและพิธี
เสน เมือพิธีเสนลดบทบาทหน้ าทีลง วงปี ไม้ แมนซึงเป็ นดนตรี ประกอบพิธีเสนก็ต้องลดบทบาท
หน้ าทีตาม ประกอบกับวงปี ไม้ แมนเป็ นดนตรี ทีใช้ สําหรับทําพิธีกรรมเท่านัน
ชุดความรู้ เกียวกับดนตรี และศิลปะการแสดง ดังกล่าวข้ างต้ น สาโรช เผือกบัว
ขาว (2552) ได้ ศึกษาเรื อง “กระบวนการสืบทอดดนตรี ในพิธีกรรมของชุมชนชาวไทดํา กรณีศกึ ษา
ต.หนองปรง อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี” พบว่า กระบวนการสืบทอดดนตรี ในพิธีกรรม และระดับทัศนคติที
มีตอ่ การสืบทอดดนตรี ในพิธีกรรมของชุมชนชาวไทดําอยู่ในระดับ ปานกลาง เมือพิจารณากระบวน
การสืบทอดดนตรี ในพิธีกรรมของชุมชนชาวไทดําด้ านการสนับสนุน มีระดับคะแนนสูงทีสุด มีคา่ เฉลีย
4.23 รองลง มาคือ ด้ านรูปแบบการถ่ายทอดมีคา่ เฉลีย 3.43 ด้ านค่านิยมมีคา่ เฉลี ยอยู่ในระดับตํา
ทีสุด คือ 2.98 สําหรับระดับทัศนคติทีมีตอ่ การสืบทอดดนตรี ในพิธีกรรมของชุมชนชาวไทดํา อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย 3.27 ผลการวิจยั นํามาสู่ข้อเสนอแนะว่า ชาวชุมชนไทดําต้ องช่วยกัน
ปลูกฝั งค่านิยมเกียวกับวัฒนธรรมพืน บ้ านทีสอดคล้ องกับลักษณะทางสังคม และสภาพแวดล้ อมทาง
สังคมทีเปลียนแปลงไป และภาครัฐต้ องช่วยสนับสนุนผู้มีความรู้ มาช่วยในกระบวนการสืบทอด
เพือให้ กลุ่มเยาวชนคนรุ่ นใหม่ได้ เกิดแรงจูงใจทีจะเข้ ามาเรี ยนรู้โดยสมัครใจ และประการสําคัญ
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ภาครัฐจะต้ องเร่งดําเนินการจัดตังศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนเกียวกับเรื องวัฒนธรรมพืนบ้ าน เพือถ่ายทอด
ความรู้สคู่ นรุ่นต่อไป และเร่งผลักดันให้ ศนู ย์การศึกษาในท้ องถิน จัดหลักสูตรประเพณีพืนบ้ านไว้ ใน
การเรี ยนการสอน
ส่วนความรู้ เกี ยวกับการละเล่น พรพิมล ชันแสง (2541) ได้ ศึกษาเรื อง “อินก๋อน:
ประเพณีการละเล่นของลาวโซ่ง อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า การละเล่นอินก๋อนของลาวโซ่ง
ครังอดีตทําหน้ าทีตอบสนองความต้ องการในระดับปั จเจกบุคคล ปั จจุบนั มีการปรับเปลียนไปทํา
หน้ าทีตอบสนองความต้ องการด้ านสังคมมากขึน แต่ก็ยงั คงแฝงความต้ องการของปั จเจกบุคคลอยู่
ในรูปแบบของนันทนาการทีกําหนดขึนเป็ นงานประจําปี เพือส่งเสริ มกิจกรรมท่องเทียว ซึงมีส่วนทํา
ให้ ลาวโซ่งได้ มีจิตสํานึกชาติพนั ธุ์ร่วมกัน
10.5 ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงนิทาน และเรืองเล่ า
ความรู้ เกี ยวกับภาษาและวรรณกรรม รวมถึง นิทาน และเรื องเล่า ซึงเป็ นสื อ
สะท้ อนตัวตนชาวไทยทรงดําทีชัดเจนอีกด้ านหนึงนัน ได้ มีผ้ ศู กึ ษาไว้ หลายพืนที สามารถนําไปตอบ
คําถามได้ ว่า ความรู้ เกี ยวกับภาษาและวรรณกรรม รวมถึงนิทานและเรื องเล่าของไทยทรงดํา มี
ลักษณะเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.5.1 ความรู้เกียวกับภาษา วัฒนธรรม เป็ นอีกเรื องหนึงทีเป็ นอัตลักษณ์สํา คัญ
ยิงของชาวไทยทรงดํา เกียวกับเรื องนี ณัฐธิดา จักษุรักษ์ (2546) ได้ ศึกษาเรื อง “การธํ ารงและการ
เปลียนแปลงภาษา: กรณี ศึกษาภาษาไทดํา ณ หมู่บ้านหนองเข้ ตําบลหนองปรง อํ าเภอเขาย้ อย
จังหวัดเพชรบุรี” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพทางภาษาศาสตร์ สงั คม ผลการศึกษา พบว่า ชุมชนไทดํา
หมู่บ้านหนองเข้ ตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี ยังธํารงภาษาและวัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเองไว้ ได้ อย่างเข้ มแข็ง ปั จจัยทีมีผลต่อการธํ ารงภาษาคือ การใช้ ภาษาอย่าง
แพร่หลายในชุมชน การส่งต่อภาษาไปยังรุ่นลูกหลาน การรักษาลักษณะดังเดิมของภาษา การผสม
ผสานภาษาเกิดน้ อยในหน้ าทีของภาษาในพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษ ประชากรมีทศั นคติทีดีและ
ซือสัตย์ตอ่ ภาษาและวัฒน ธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง อย่างไรก็ตามถึงแม้ จะมีการธํารงภาษา
อย่างเข้ มแข็งในชุมชน ผู้วิจยั ก็ได้ สงั เกตเห็นเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลียนแปลงภาษาเช่นกัน เมล็ดพันธุ์
ดังกล่าวได้ แก่ การแต่งงานนอกกลุ่มชาติพนั ธุ์ การได้ รับการศึกษาในโรงเรี ยนทีห่างไกลจากชุมชน
และสือต่างๆ โดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์ทีมีอยู่แพร่หลายในชุมชน ดังนัน ผู้วิจยั จึงเสนอแนะให้ มี
พัฒนาการรู้หนังสือภาษาไทดํา ซึงเป็ นภาษาแม่ และให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาแม่ในโรงเรี ยน เพือ
จะได้ ธํารงภาษาไทดําไว้ ได้ อย่างเข้ มแข็งต่อไป
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10.5.2 ความรู้ เกียวกับวรรณกรรม สุนนั ท์ อุดมเดช (2538) ได้ ศึกษา “วรรณกรรม
มุขปาฐะไทยทรงดํา อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ชุมชนไทยทรงดํามีวรรณกรรมมุขปาฐะ
จํานวนมาก บางส่วนคล้ ายคลึงกับนิทานที เล่ากันในหมู่ชาวไทยภาคกลางทัวไป บางส่วนก็แตกต่าง
ออกไป วิธีการเล่าบางหมู่บ้านมีวิธีการเฉพาะของตนเอง เนือเรื องแสดงถึงสภาพสังคมเกษตรกรรม
และมี ร่องรอยการล่าสัตว์ หาของป่ าอยู่เล็กน้ อย นอกจากนี ยังแสดงถึง ความเชือในผีสางเทวดา
ุ ธรรม คนซือสัตย์ มี
และการยอมรับอํานาจการดูแล แนะนําของพระภิกษุ ยกย่องคนฉลาด คนมีคณ
นําใจ ขยันขันแข็ง โจมตีคนคดโกง คนไร้ ศีลธรรม วรรณกรรมไทยทรงดําแสดงถึงการเคารพนับถือ
อาวุโสในหมู่ญาติอย่างแน่นแฟ้ น มี ความผูกพันกับบรรพบุรุษ เป็ นอย่างยิง จนกระทังเป็ นหลัก
สําคัญทีรักษาระบบสังคมไว้ เรื องเพศนันเป็ นเรื องทีน่าศึกษามาก เพราะแม้ ระบบสังคมจริ งแต่เดิม
จะเปิ ดโอกาสในเรื องนีมากพอควร แต่ก็ยงั มีการระบายออกทางวรรณกรรมอยู่อีก มาก วรรณกรรม
มุขปาฐะบางเรื องคล้ ายคลึงกับวรรณกรรมละคร จนกระทังเชือได้ ว่าเคยเป็ นเรื องเดียวกันมาก่อน
นอกจากนัน วรรณกรรมมุขปาฐะของชาวไทยทรงดํายังบ่งชีให้ เห็นถึงคุณลักษณะของชาวไทยทรง
ดําในแง่ของความเป็ นเจ้ าบทเจ้ ากลอนเช่นเดียวกับชาวไทยแถบลุม่ แม่นําเจ้ าพระยาอีกด้ วย
10.6 เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
ความรู้เกียวกับเด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ ในฐานะผู้ศกึ ษา เรี ยนรู้ สืบต่อ และถ่ายทอด
วัฒนธรรมที สําคัญยิงนัน ได้ มีผ้ ูศึกษาสร้ างองค์ความรู้ เกียวกับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที ทีสามารถ
นําไปตอบคําถามได้ ว่า ความรู้เกียวกับเด็ก เยาวชน ผู้สงู อายุ ในฐานะผู้ศกึ ษาเรี ยนรู้ สืบต่อ และถ่าย
ทอดวัฒนธรรมของไทยทรงดํานัน มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.6.1 ความรู้ เกียวกับการศึกษาและเยาวชน ไพรัช แก้ วเย็น (2538) ได้ ศกึ ษา
เรื อง “การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพือพัฒนาทักษะการเรี ยน สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา ปี ที 3
ในโรงเรี ยนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดํา จังหวัดเพชรบุรี” โดยใน
การ วิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนากิจกรรมเสริ ม หลักสูตรวิชาภาษาไทย ด้ านทักษะการเขียน
สําหรั บนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 ในโรงเรี ยนขยายโอกาสชุมชนวัฒ นธรรมไทยทรงดําให้
เหมาะสมกับสภาพท้ องถิ น และเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ ทักษะการเขี ยนก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้วิจยั ได้ แบ่งทักษะการเขียนออกเป็ น 9 ทักษะ ได้ แก่ การเขียนบทความ การ
เขียนจดหมาย การเขียนบันทึกเชิงวิเคราะห์ การคัดลอกข้ อความ การเรี ยบเรี ยงข้ อความ การเขียน
เพือเชิญชวน การเขียนเพือเล่าเรื อง การเขียนย่อความ และการเขียนรายงานทางวิชาการ กลุ่มตัว
อย่างทีใช้ ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนวัดหนองปรง อําเภอเขาย้ อย จังหวัด
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เพชรบุรี จํานวน 34 คน ผู้วิจยั ได้ สร้ างแผนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทังหมด 10 แผนกิจกรรม
จากข้ อมูลเกียวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดําเป็ นกิจกรรมเพือพัฒนาทักษะการเขียน
และผู้วิจยั ได้ สร้ างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทักษะการเขียนภาษาไทย ซึงเป็ นแบบทดสอบอัตนัย
จํานวน 3 ข้ อ และข้ อสอบปรนัยแบบเลือกตอบจํานวน 40 ข้ อ นําไปทดสอบนักเรี ยนก่อนการเข้ าร่วม
จัดกิ จกรรมเสริ มหลักสูตรแก่กลุ่มนักเรี ยนทีเข้ าร่ วมกิ จกรรมเสริ มหลักสูตร จากนันผู้วิจัย ได้ นํา
แผนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรจํานวน 10 แผน ไปใช้ จดั กิจกรรม โดยใช้ เวลาจัดแผนละ 2 คาบ
เมือจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ครบทัง 10 แผนแล้ ว หลังจากนันนักเรี ยนจะได้ รับการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทักษะการเขียนภาษาไทยอีกครังหนึง โดยใช้ แบบทดสอบชุดเดียวกัน ต่อจากนันนําคะแนน
ทีได้ จากการทดสอบทัง 2 ครัง มาเปรี ยบเทียบความแตกต่าง โดยหาค่าที (t-test) ผลการวิจยั พบ
ว่า คะแนนเฉลียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทักษะการเขียน ก่อนการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
กับหลังการจัดกิจกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีระดับความมีนยั สําคัญ .05 ผลการ
วิเคราะห์นีชีให้ เห็นว่านักเรี ยนทีได้ ร่วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตรเพือพัฒนาทักษะการเขียนแล้ วจะมี
ความรู้ และมีทกั ษะทางด้ านการเขียนเพิมมากขึนและองค์ประกอบอีกประการหนึง กิจกรรมเสริ ม
หลักสูตรทีเกียวข้ องกับวัฒนธรรมของผู้เขียนเป็ นแรงจูงใจอีกด้ วย
ความรู้ เกี ยวกับผู้สูงอายุ ลักษณพร กิจบุญชู (2545) ได้ ศึกษา “ความชรากับ
สถานภาพและบทบาทของผู้สงู อายุในชุมชนโซ่ง กรณีศกึ ษาบ้ านเนินหว้ า ตําบลกง อําเภอกงไกรลาศ
จังหวัด สุโขทัย” พบว่า ผู้สูงอายุหรื อคนเฒ่าคนแก่ในสังคมลาวโซ่ง มี บทบาทและสถานภาพตาม
ลักษณะความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ ทังยังมีบทบาทและความสัมพันธ์ตอ่ สังคมวัฒนธรรมอันเกียว
พันกับวิถีชีวิต ความเชือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมตามแบบของลาวโซ่งอย่างแนบแน่น
เนืองจากสังคมโซ่งให้ ความสําคัญกับระบบอาวุโส ความเชือ และการนับถือผีบรรพบุรุษ ผู้สงู อายุ
ลาวโซ่งทีมีประสบการณ์ ความรู้ความชํานาญในการธํารงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี มีบทบาท
ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงทําให้ มีสถานภาพทีสูงกว่าผู้สูงอายุ ลาวโซ่งส่วนใหญ่ทีมีบทบาท
และสถานภาพเพียงแค่ภายในครัวเรื อน ในฐานะหัวหน้ าครัวเรื อนทีคอยให้ คําปรึกษา เป็ นทีพึงทางใจ
อบรมสังสอน และถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ และวัฒนธรรมท้ องถิน รวมถึงการเลียงดูบตุ รหลาน
ก่อนวัยเรี ยน ทังยังช่วยแบ่งเบาภาระภายในบ้ าน
10.7 ทัศนคติ และจริยธรรม คุณธรรม
ความรู้กียวกับทัศนคติ และจริยธรรม คุณธรรมทีเข้ าถึงศาสนา ซึงมีความโดดเด่น
อีกด้ านหนึงในอัตลักษณ์ที เป็ นทุนวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ได้ มีผ้ ูศึกษาสร้ างองค์ความรู้ เกียว
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กับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า ความรู้ เกี ยวกับทัศนคติและจริ ยธรรม
คุณธรรมทีเข้ าถึงศาสนาของไทยทรงดํานัน มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.7.1 ความรู้เรื องเกณฑ์การตัดสินความดีงาม คุณธรรม จริ ยธรรม กิฬา เอียม
อาษา (2539) ได้ ศึกษา “เกณฑ์ตดั สินทางจริ ยธรรมของลาวโซ่ง” พบว่า เกณฑ์ตดั สินทางจริ ยธรรม
ของลาวโซ่งมี 3 ลักษณะ คือ 1. เกณฑ์หลักมาจากความเชือทีเป็ นวิญญาณนิยม ลาวโซ่งใช้ ความเชือ
ดังเดิมเกียวกับการนับถือผีและการบูชาบรรพบุรุษ เป็ นเกณฑ์หลักในการตัดสินทางจริ ยธรรมของตน
ซึงสังเกตได้ จากพฤติกรรมทีเรี ยกว่า “การผิดผี” ในวัฒนธรรม ประเพณี การเล่นคอน ลงข่วง การไหว้
ผีเรื อนของเจ้ าบ่าวเจ้ าสาวในพิธีแต่งงาน การเซ่นไหว้ ในพิธีเสนต่างๆ โดยเฉพาะพิธีเสนเรื อนอันเป็ น
การเซ่นไหว้ หรื อสังเวยผีบรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว และการทําพิธีศพ เป็ นพิธีส่งวิญญาณผู้ตายไป
อยู่อีกโลกหนึง คือ เมืองแถง ซึงเชือว่าเป็ นเมืองดังเดิมของตน 2. เกณฑ์ร่วมมาจากความเชือในพุทธ
จริ ยศาสตร์ ลาวโซ่งใช้ หลักคําสอนเรื องกรรมมาเป็ นเกณฑ์ตดั สินการกระทําต่างๆ และ 3. เกณฑ์
ประกอบมาจากความเชือในข้ อปฏิบตั ิเรื องการสวมเสือฮีเวลาประกอบพิธีกรรม และข้ อห้ ามเรื องการ
คบชู้ทีถือปฏิบตั ิกนั อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ลาวโซ่งยังใช้ หลักคุณธรรม เช่น ความกตัญ กู ตเวที
ความสามัคคี และความเอือเฟื อ เผือแผ่ เป็ นต้ น มาเป็ นเกณฑ์ตดั สินทางจริยธรรมอีกด้ วย
10.7.2 ความรู้เรื องทัศนคติ จิรัชฌา วานิช (2540) ได้ ศกึ ษาเรื อง “การทดลองใช้
เรื องเล่าจากโครงเรื องวรรณกรรมตะวันตกเพือวัดทัศนคติทีมีต่อการแก้ ปมปั ญหาครอบครัวของ
ชาวบ้ านลาวโซ่ง ต.หนองปรง อ.เขาย้ อย จ.เพชรบุรี” โดยการใช้ วรรณกรรมเป็ นเครื องมือในการ
ศึกษาทัศนคติเกียวกับความสัมพันธ์ ทีมีปัญหาระหว่างสามี -ภรรยา และเครื อญาติของลาวโซ่งมา
เป็ นกรอบกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา และเครื อญาติ ทังสองกรณีนีศึกษาผ่านการ
เล่าเรื อง โดยนําโครงเรื องมาจากวรรณกรรมตะวันตกเป็ นการทดลองวิธีวิจัย พบว่า ประเด็นแรก
การดําเนินชีวิตคู่ของลาวโซ่งมีแบบแผนความสัมพันธ์ ในลักษณะประนีประนอมเพือการรักษา
ความสัมพันธ์ ในครอบครัวเป็ นสําคัญ ดังในกรณีเมือเกิดปั ญหาในชีวิตสมรส ทัศนะของลาวโซ่ง
เลือกทีจะจัดการกับปั ญหา โดยการพูดคุยถึงปั ญหาอย่างตรงไปตรงมา ประเด็นทีสอง ในการดําเนิน
ชีวิตสมรสของชาวโซ่งให้ ความสําคัญต่อครอบครัวเดิมและเครื อญาติ ซึงพบว่า ข้ อขัดแย้ งทีเกิดจาก
กรณีทีพ่อ-แม่เข้ ามาข้ องเกียวกับชีวิตสมรสและคูส่ มรสนัน ไม่มีผลกระทบต่อสายสัมพันธ์ ระหว่าง
ครอบครัวเดิมและครอบครัวใหม่ สาเหตุสําคัญประการหนึงทีครอบครัวเดิมไม่ได้ มีบทบาทในการ
แทรกแซงชี วิตครอบครั วใหม่ เนื องจากลาวโซ่งมี แบบแผนการเลื อกคู่ครองเป็ นอิสระ ไม่ไ ด้ ถูก
กํ าหนดจากอิทธิ พ ลของครอบครัว ข้ อพิจารณาจากการทดลองวิธี วิจัยนี คือ ผลการศึกษาจํากัด
ภายใต้ วิธีวิจยั เท่านัน ไม่สามารถสรุปเป็ นผลการศึกษาทัวไปของสังคมลาวโซ่ง เนืองจากเป็ นวิธีวิจยั ที
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ได้ ข้อมูลเรื องทัศนคติเฉพาะข้ อมูลที ผู้ตอบต้ องการเปิ ดเผยเท่านัน แม้ การตอบคําถามทังหมดจะ
แวดล้ อมด้ วยสถานการณ์แตกต่างกัน
10.7.3 ความรู้ เกี ยวกับคุณธรรมในสังคม เพชรตะบอง สิ งห์หล่อคํา (2548) ได้
นําเสนอความรู้ เกี ยวกับ “สังคมและวัฒนธรรมหมู่บ้านไทดํา” ไว้ ว่า ไทดําเป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ ทีรัก
ึ
อใคร ไทดํามีประวัติ
อิสระ มีความเป็ นอยู่เรี ยบง่าย มีจิตใจโอบอ้ อมอารี รักความสงบ ไม่ขนตรงต่
ศาสตร์ ความเป็ นมายาวนาน มีวฒ
ั นธรรมประเพณี ภาษาพูด และภาษาเขียนเป็ นเอกลักษณ์ของ
ตน ไทดําอพยพเข้ ามาในประเทศไทยหลายครัง จากสาเหตุของศึกสงคราม ตังรกรากกระจายอยู่
ทัวไปใน 12 จังหวัด ดํารงชีวิตกลมกลืนไปกับคนไทย แต่ยงั คงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม
และความเชือของตนไว้ อย่างเหนียวแน่น
10.8 การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ความรู้ เกี ยวกับการเปลียนแปลงทางสัง คมและวัฒนธรรมไทยทรงดํา ได้ มี ผ้ ู
ศึกษาสร้ างองค์ความรู้เกียวกับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า สังคมและ
วัฒนธรรมชาวไทยทรงดํามีลกั ษณะเปลียนแปลงไปอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.8.1 ความรู้ เกียวกับการผสมผสานวัฒนธรรม ลักษณาพร กิจบุญชู (2545) ได้
ศึกษาเรื อง “การผสมผสานทางวัฒนธรรมของลาวโซ่งในเขตอําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบ ว่า
การผสมผสานทางวัฒนธรรมของลาวโซ่ง จะเกิดผ่านการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าทีของผู้สงู อายุใน
ลักษณะต่างๆ คือ ประการแรก ผู้สงู อายุ ทีเรี ยกในภาษาลาวโซ่งว่า “คนเฒ่า” หรื อ “คนเถ่า” ซึงหมาย
ถึงบุคคลผู้ทีมีบทบาทและหน้ าทีสําคัญในการประกอบพิธีกรรมเกียวกับผีบรรพบุรุษ เป็ นบุคคลทีมี
คุณค่าในด้ านการรักษาขนบธรรมเนียมประพณีของลาวโซ่งไว้ ประการทีสอง สังคมโซ่งเป็ นสังคม
ประเพณี วัฒนธรรมทีให้ ความสําคัญกับพิธีกรรมเกียวกับผีบรรพบุรุษ ทีมีผ้ สู งู อายุลาวโซ่งเป็ นผู้ทีมี
บทบาทในการประกอบพิธีกรรม จึงทําให้ ผ้ สู งู อายุมีความสําคัญ และมีสถานภาพทีสูงตามไปด้ วย
และประการที สาม บทบาทของผู้เฒ่าลาวโซ่งที พบคือ บทบาทในฐานะหัวหน้ าครัวเรื อนและการ
ตัดสินใจในครอบครัว บทบาทในการแบ่งเบาภาระภายในบ้ าน บทบาทในการให้ คําปรึกษาและเป็ นที
พึงทางใจแก่บุตรหลาน บทบาทในการตัดสินใจในครอบครัวและอํานาจในการปกครอง บทบาทด้ าน
การศึกษา บทบาทด้ านศาสนา บทบาทด้ านการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี บทบาทในการ
ถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรม
10.8.2 ความรู้ เกี ยวกับการเปลียนแปลงวัฒนธรรม ประธาน เขียวขํา (2546) ได้
ศึกษาเรื อง “การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมในพิธีกรรมชุมชนและประเพณีเกียวกับชีวิต: ศึกษากรณี
ชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี” ศึกษาในพิธีกรรมชุมชนและประเพณีเกียวกับชีวิต มีสมมติฐาน 8
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ประการ คือ 1. การรับนวัตกรรมทางวัตถุทําให้ เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 2. การรับนวัตกรรมที
มิใช่วตั ถุ ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 3. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงพิธีกรรมชุมชน 4. การพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐทําให้ เกิดการเปลียน
แปลงพิธีกรรมชุมชน 5. การคมนาคม ทําให้ เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 6. ระบบการ
ศึกษาทําให้ เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน 7. สือทําให้ เกิดการเปลียนแปลงประเพณี
ชีวิตในชุมชน และ 8. การย้ ายถินทําให้ เกิดการเปลียนแปลงประเพณีชีวิตในชุมชน ผลการศึกษา
พบว่า สมมติฐานสาเหตุแห่งการเปลียนแปลงทัง 8 ประการ มีความถูกต้ องเป็ นจริ งเรี ยงตามลําดับ
ทีแสดงไว้
10.8.3 ความรู้ เกี ยวกับชี วิตวัฒนธรรม ฉวี วรรณ ประจวบเหมาะและวรานันท์
วรวิศว์ (2543) ได้ ศกึ ษา “ชีวิตลาวโซ่งทีบ้ านหนองเลา อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ลาวโซ่ง
นับถือผีแและพุทธศาสนา มีประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมทีเป็ นเอกลักษณ์ ของตัวเอง ได้ แก่ พิธี
เสนเรื อน พิธีซ่อนขวัญ พิธีเรี ยกขวัญหรื อเสนแถนผีฟ้า พิธีเสนหัวเขา หรื อเสนเป่ าปี หรื อเสนผีขึนเสือ
พิธีทําศพและเผาศพ พิธีปาดตง นอกจากนี ในระบบความสัมพันธ์ทางเครื อญาติเกียวเนืองอยู่กบั การ
นับถือผี ก่อให้ เกิดสิงทีเรี ยกว่า “สิง” และ “ก๊ อ” มีการรวมกลุ่มในชุมชน เช่น กลุ่มแลกเปลียนแรงงานใน
การทํานา กลุ่มฟั นไม้ กลุ่มจับสัตว์นําจืด กลุ่มย้ อมสีย้อมผ้ า กลุ่มใช้ นําจากคลองชลประทาน กลุ่ม
สมาชิกสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ กลุม่ เกษตรกร (ธกส.) นอกจากนี ยังมีความสัมพันธ์ในด้ านแรงงาน คือ
การวาน การจ้ างงาน การเอาแฮงด้ วย
10.9 ภูมิทัศน์ บ้ านเรื อน และทีอยู่อาศัย
ความรู้ กียวกับภูมิทศั น์ บ้ านเรื อน และทีอยู่อาศัยชาวไทยทรงดํา ได้ มีผ้ ูศึกษา
สร้ างองค์ความรู้ เกียวกับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่า ภูมิทศั น์บ้านเรื อน
และทีอยูอ่ าศัยของชาวไทยทรงดํามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน ดังต่อไปนี
10.9.1 ความรู้ เกียวกับนิเวศน์วิทยา ชวาพร ศักดิศรี และศรุ ติ โพธิไทร (2540) ได้
ั นธรรมชุมชน ทังด้ านกายภาพ บทบาท
ศึกษา พบว่า คติความเชือมีผลต่อการเปลียนแปลงภูมิทศั น์วฒ
และรูปแบบการใช้ งาน โดยเฉพาะพืนทีสาธารณะประเภทศาลปู่ ตาและป่ าแฮ่ว นอกจากนี การเปลียน
แปลงรูปแบบการปลูกสร้ างเรื อน และประโยชน์ใช้ สอย ทีว่างใต้ ถนุ เรื อน ลานบ้ าน และทีว่างสาธารณะ
เพิมมากขึน เป็ นทีรองรับกิจกรรมในการดํารงชีวิตลักษณะอืนๆ รวมถึงรู ปแบบการดํารงชีวิตในสังคม
ชนบทสมัยใหม่ทีมีความเจริ ญในด้ านต่างๆ มากยิงขึน ยังผลให้ ประเพณีลาวโซ่งส่วนหนึง ทีอาศัยที
ว่างดังกล่าวนัน โดย เฉพาะประเพณีเสนเมือง ประเพณีเสนหมู่บ้าน ประเพณีอินกอน และการลงขวง
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ได้ ลดความสําคัญลงและเริ มจางหายไปเช่นเดียวกัน ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิงว่า การศึกษาและทํา
ความเข้ าใจด้ านความสัมพันธ์ ของการใช้ ทีว่างในภูมิ ทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนทีเกียวข้ องกับประเพณี
ลาวโซ่ง ตลอดจนการเปลียนแปลงรู ปแบบการใช้ ทีว่างและประเพณีต่างๆ ทีมีผลสืบเนืองจากการ
ปรับตัวในบริ บทใหม่ จะสามารถนําไปเป็ นเครื องมือ ในการค้ นหาความเป็ นไปได้ หรื อแนวโน้ มการ
เปลียนแปลงของภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมชุมชนลาวโซ่งในลักษณะอืนๆ ได้
10.9.2 ความรู้เกียวกับการอยู่อาศัย โชติมา จตุรวงค์ (2540) ได้ ศกึ ษาเรื อง “เรื อน
ไทดํา: กรณี ศึกษาเพชรบุรี” พบว่า ลักษณะเดิมของเรื อนไทดําสิบสองจุไทยแบบในประเทศเวียด
นาม และเรื อนไทดําหมูบ่ ้ านแม่ประจันต์ ตําบลวังไคร้ อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี แบบต่างๆ ตังแต่
อดีตจนถึงปั จจุบนั นันได้ เปลียนแปลงไป รวมถึงการระบุความเชือต่างๆ ทีเกียวกับเรื อน การใช้ สอย
พืนที การก่อสร้ างโดยได้ นําข้ อมูลต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมมาวิเคราะห์
หาสาเหตุของการเปลียนแปลงผังบ้ าน และรูปทรงเรื อนไทดํา บ้ านแม่ประจันต์ตงแต่
ั อดีตจนถึงทุก
วันนี ซึงกลุ่มไทดําหมู่บ้านแม่ประจันต์ซึงเป็ นหมู่บ้านกรณีศึกษานันมีบรรพบุรุษทีอพยพมาจาก
ดินแดนสิบสองจุไทในประเทศเวียดนาม ซึงความรู้เกียวกับลักษณะการตังบ้ านเรื อนนี นําพวัลย์ กิจ
รักษ์กลุ (2532) พบว่า ลักษณะการตังบ้ านเรื อนกระจายเป็ นแบบรวมกลุม่ ในแนวเหนือใต้ หมู่บ้านที
ทํานาจะมีความสัมพันธ์กบั แหล่งนําธรรมชาติ ส่วนหมู่บ้านทีทําไร่ ทําสวน การตังถินฐานจะกระจาย
ในพืนทีเกษตรของแต่ละครอบครัว ซึงความรู้ เรื องนี โชติมา จตุรวงค์ (2540) ได้ ศึกษาพบว่า บ้ าน
และเรื อนไทดําเกียวข้ องและสัมพันธ์กบั ผีและสิงเหนือธรรมชาติ บ้ าน และเรื อนจึงเป็ นทีอยู่ของทัง
คนและผี โดยแบ่งเป็ นพืนทีอยู่อาศัย (domestic area) และพืนทีศักดิสิทธิ (secred area) เช่น ที
บูชาบรรพบุรุษ ศาลผีบ้าน ตัวอย่างลักษณะรู ปทรงของเรื อนไทดําบ้ านแม่ประจันต์ ในปั จจุบนั เป็ น
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเก่าของคนไทดําสิบสองจุไททางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของ
ประเทศเวียดนาม และวัฒนธรรมใหม่ของคนไทสยามบริ เวณทีราบลุ่มภาคกลางของไทย จึงทําให้
แบ่งประเภทของเรื อนไทดําบ้ านแม่ประจันต์ออกได้ เป็ น 4 ลักษณะ คือ 1. เรื อนแบบดังเดิม 2. เรื อนที
พัฒนาจากแบบดังเดิม 3. เรื อนทีได้ รับอิทธิพลของท้ องถิน และ 4. เรื อนทีได้ รับอิทธิพลจากส่วน กลาง
และยังพบว่าการเปลียนแปลงลักษณะและรูปทรงของเรื อน เกิดจากปั จจัยสําคัญ 3 ประการ คือ 1.
ปั จจัยทางกายภาพ ได้ แก่ ทีตัง ภูมิอากาศ ความต้ องการทีหลบแดดฝน วัสดุ วิธีการก่อสร้ าง และ
เทคโนโลยี 2. ปั จจัยทางสังคม ได้ แก่ เศรษฐกิจ การป้องกันภัยจากคนและสัตว์ ความเชือ และ 3.
ปั จจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ได้ แก่ ลักษณะครอบครัว สถานะของสตรี ความต้ องการความเป็ น
ส่วนตัว และความสัมพันธ์ทางสังคม
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10.9.3 ความรู้ เกี ยวกับบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย ทวี พรมมา (2541) ได้ ศึกษาวิจัย
“เรื อนไทยดําบ้ านนาป่ าหนาด ตําบลเขาแก้ ว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” พบว่า พัฒนาการด้ าน
รูปแบบเรื อนไทยดํา โครงสร้ าง รวมทังส่วนประกอบต่างๆ ของเรื อนไทยดํา เกียวข้ องสัมพันธ์ กบั การ
ดํารงชีวิต ความเชือ และประเพณี ตา่ งๆ เช่น การใช้ สอยพืนทีบ้ าน จัดสรรห้ องเป็ นห้ องนอน ห้ องพัก
ผ่อน ห้ องครัว ห้ องบูชาผีเรื อนหรื อกะล่อหอง ซึงรวมอยู่ในพืนทีเรื อน นอกจากนี เรื อนไทยดําได้ แสดง
ให้ เห็นถึงการติดต่อทางสังคมของไทยดํากับกลุ่มชาติพนั ธุ์อืน เช่น ไทยอีสาน โดยได้ นํารูปแบบเรื อน
ของไทยอี สานมาปรับปรุ ง จนเป็ นเรื อนไทยดํา พัฒนากระทังเข้ ากับสภาพแวดล้ อม ทีอยู่ การใช้
ประโยชน์ และค่านิยมของไทยดํา
10.10 การอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาวัฒนธรรม และการท่ องเทียว
ความรู้ เกียวกับการอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเทียวของชาว
ไทยทรงดํา ได้ มีผ้ ศู กึ ษาสร้ างองค์ความรู้เกียวกับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้
ว่า ลักษณะการอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาวัฒนธรรม และการท่องเทียวของชาวไทยทรงดํามีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า
10.10.1 ความรู้ เกียวกับการท่องเทียว มธุรส ปราบไพรี (2543) ได้ ศึกษาวิจยั เรื อง
“ศักยภาพของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเทียว: กรณีชมุ ชนไทยทรงดําบ้ านเขาย้ อย ตําบลเขาย้ อย
อําเภอเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี” พบว่า ไทยทรงดําทีบ้ านเขาย้ อย จังหวัดเพชรบุรี ยังคงมีประชากร
บางส่วนดําเนินวิถีชีวิตตามแบบวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง ไม่ว่าจะเป็ นระบบการผลิตทางการ
เกษตร เพือตอบสนองความต้ องการขันพืนฐาน อย่างเช่น ข้ าว ผ้ าทอ ซึงเป็ นเอกลักษณ์สําคัญของ
ชาวไทยทรงดํา รวมไปถึงรูปแบบบ้ านเรื อนทีพักอาศัย ซึงการท่องเทียวทางวัฒนธรรมทีมีจดุ เริ มต้ น
มาจากเจ้ าของวัฒนธรรมเอง และจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน ก่อให้ เกิดการมี
ส่วนร่ วมในการพัฒนาการท่องเทียวอย่างยังยืน และส่งผลดีให้ กบั ชุมชนเอง ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ าน
ั นธรรมประเพณีดี
เศรษฐกิจ สังคม รวมไปจนถึงความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ ทํานุบํารุง ฟื นฟูวฒ
งามของตนให้ ได้ รับการถ่ายทอดอย่างถูกต้ องสู่คนรุ่นต่อๆ ไป ดังจะเห็นได้ จากการทีคนในวัยทํางาน
ได้ หนั กลับมาทอผ้ าแทนการไปรับจ้ างในโรงงานมากขึน และเด็กๆ ในวัยเรี ยนได้ รับการปลูกฝั งวัฒน
ธรรมของตนเองผ่านการเรี ยนทังในระบบและนอกระบบอย่างเกือกูลซึงกันและกัน
เช่นเดียวกับการศึกษาของสมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ (2556) ทีได้ ศึกษาเรื อง
“การพัฒนาการท่องเทียวเชิงชาติพนั ธุ์ไทยโซ่ง ” พบว่า การวิจยั นีได้ สร้ างความเปลียนแปลงให้ เกิด
ขึนแก่ชมุ ชนไทยโซ่ง คือ การวางรากฐานการจัดการท่องเทียวเชิงชาติพนั ธุ์อย่างยังยืน กล่าวคือ แกน
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นําด้ านการจัดการท่องเทียวชุมชนได้ รับการพัฒนาขีด ความสามารถในการจัดการท่องเทียว การ
พัฒนาแหล่งท่องเทียวทังในทางทีจับต้ องได้ และจับต้ องไม่ได้ การทดลองการจัดการท่องเทียวใน
ชุมชน และการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เพือการอนุรักษ์ และพัฒนาชุมชนไทยโซ่ง ผลสืบเนืองทีสําคัญ
ประการหนึงคือ ช่วยให้ คนไทยโซ่งได้ เข้ ามาเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทําให้ เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเองมากขึน และปรารถนาจะสืบสานวัฒนธรรมไทยโซ่งให้ ยงยื
ั น ผลจากการวิจัยทําให้ เกิด
ความเชือมันว่า ชุมชนไทยโซ่งสามารถจัดการท่องเทียวได้ ด้วยตนเอง แต่ทงนี
ั มหาวิทยาลัย องค์กรปก
ครองส่วนท้ องถิน หรื อภาคเอกชนควรเข้ ามาเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนืองด้ วย
10.10.2 ความรู้ เกียวกับความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชน
เป็ นวัฒนธรรมอีกกลุม่ หนึงทีชาวไทยทรงดําในพืนทีต่างๆ ได้ สืบทอดมาอย่างเข้ มแข็ง เกียวกับเรื องนี
พระมหาประจักษ์ พนาลัย (2551) ได้ ศกึ ษาเรื อง “การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้ องถินด้ านประเพณี ความ
เชือ และพิธีกรรมของ “หมอเสนเรื อน” ในชุมชนชาวไทยทรงดํา อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร” พบว่า
1) หมอเสนเรื อนชาวไทยทรงดํา ในจังหวัดชุมพร แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ
หมอเสนเรื อนชันผู้ท้าว และหมอเสนเรื อนชันผู้น้อย บุคคลทีเข้ ามาเป็ นหมอเสนเรื อน เป็ นเพศชายล้ วน
ส่วนใหญ่ แต่งงาน มี ครอบครั วแล้ ว และมี อายุตังแต่ 30 ปี ขึนไป บทบาทหน้ าที ของหมอเสนเรื อน
เป็ นไปตามชนชันของคนคือ หมอเสนเรื อนทีเป็ นท้ าวจะทําพิธีเสนเรื อนให้ เฉพาะชนชันทีเป็ นท้ าว ส่วน
หมอเสนเรื อนทีเป็ นผู้น้อยจะทําพิธีให้ กับชนทีเป็ นผู้น้อยเท่านัน การจัดชนชันในปั จจุบนั มีอยู่เฉพาะ
ในพิธีกรรม และการนับถือผีบรรพบุรุษเท่านัน ชาวไทยทรงดํายกย่องหมอเสนเรื อนว่าเป็ นผู้ร้ ู และมี
ความชํานาญในด้ านการเสนเรื อน
2) กระบวนการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาของหมอเสนเรื อน มี
การถ่ายทอด 2 ลักษณะ คือ ก. การถ่ายทอดวิธีการเป็ นหมอเสนเรื อนให้ กบั ผู้ทีจะเป็ นหมอเสนเรื อนรุ่ น
ต่อไป โดยพิจารณาความเหมาะสมจากเพศ วัย อาชีพ เชือสายหรื อชนชัน เป็ นต้ น เป็ นการถ่ายทอด
โดยตรงด้ วยวิธีการมุขปาฐะและฝึ กหัดปฏิบตั ิกับครู อาจารย์ในสถานทีจริ ง จนมีความเชียว ชาญ
สามารถออกปฏิบตั งิ านได้ โดยครู อาจารย์จะเป็ นผู้ประเมินผล การได้ รับมอบหิงบูชาครู มอบ เสือ ถือ
ว่าได้ ผ่านกระบวน การเรี ยนรู้ ครบ ถ้ วนแล้ ว และ ข. ถ่ายทอดความรู้ เกียวกับประเพณี ความเชือ และ
พิธีกรรมของชาวไทยทรงดําให้ กับ บุคคลทัวไป ผ่านทางการจัดเตรี ยมและเข้ าร่ วมพิธีกรรมต่างๆ
เป็ นการถ่ายทอดโดยอ้ อม ผ่านการบอกเล่า และสังเกตการณ์ และร่ วมรับรู้ และมีความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา
3) ความต่อเนือง และการเปลียนแปลงการถ่ายทอดภูมิ ปัญญาของ
หมอเสนเรื อน ชาวไทยทรงดํา ทัง 3 หมู่บ้านยังมีการสืบทอดวิธีการเป็ นหมอเสนเรื อนอยู่ แต่ผ้ ูที
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สนใจเรี ยนในด้ านนีมีจํานวนลดน้ อยลง สาเหตุมาจากการจัดพิธีกรรมมีจํานวนลดลง เพราะมีค่าใช้
จ่ายสูง การเข้ าร่ วมในพิธีกรรมลดน้ อยลง เพราะคนในวัยทํางานมีภารกิจต้ องไปทํางานนอกบ้ าน
เด็กที อยู่ในวัยเรี ยนต้ องไปโรงเรี ยน การแต่งกายของผู้ทีไปร่ วมงานมีการผสมผสานระหว่างการ
แต่งกายแบบไทยทรงดําและแบบสมัยใหม่มากขึน หมอเสนเรื อนบางคนไม่สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทยทรงดําได้ ปั จจัยทีทําให้ หมอเสนเรื อนและภูมิปัญญาเหล่านียังดํารงอยู่ ได้ แก่ ความเชือมัน
ในขนบธรรมเนียมของชาวไทยทรงดํา และการแนะนําจากผู้ร้ ู ในขนบธรรมเนียมของชาวไทยทรงดํา
ปั จจัยทีก่อให้ เกิดการเปลียนแปลง ได้ แก่ สภาพเศรษฐกิจ ความสนใจของบุคคล การศึกษาในระบบ
วัฒนธรรมภายนอก
ั นธรรม ซึงเป็ นสิงทีเสริ ม
10.10.3 ความรู้ ด้ านการศึกษา สืบสาน และเผยแพร่ วฒ
พลังให้ เกิดความยังยื นขึนในวัฒ นธรรมชุม ชนนัน เกี ยวกับเรื องนี กิ งแก้ ว มรกฎจินดา (2550) ได้
ศึกษาเรื อง “การศึกษาวัฒนธรรมไทยโซ่งเพือการจัดการเรี ยนรู้ : กรณี ศึกษา ณ หมู่บ้านสะแกราย
ตําบลดอนยายหอม อําเภอเมือง และหมู่บ้านลําเอียก ตําบลตลาดจินดา อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” พบว่า 1. ในชุมชนไทยโซ่ง คลังข้ อมูลวัฒนธรรมทีแบ่งเป็ น 9 ด้ าน คือ 1.1 ระบบเครื อญาติ
ลักษณะครอบครัวขยาย มีความเป็ นปึ กแผ่น มันคง 1.2 ระบบเศรษฐกิจ แต่เดิมชาวไทยโซ่งประกอบ
อาชีพการทํานาเป็ นหลัก แต่เมือมีเทคโนโลยีเพิมขึนจึงได้ เปลียนเป็ นอาชีพเลียงกุ้งเลียงปลาแทน
และมีอาชีพเสริ ม ในการทํ าของทีระลึกจําหน่ายให้ แก่นักท่องเทียวเพราะรายได้ ดีขึ น 1.3 ระบบ
การเมืองและการปกครอง มีการแบ่งชนชันผู้ต้าวและผู้น้อย ซึงไม่สามารถร่วมงานพิธีบางอย่างได้
แต่อยู่ในชุมชนเดียวกันได้ 1.4 การขัดเกลาทางสังคมและการศึกษาการขัดเกลาทางสังคมผ่าน
ประเพณีและวรรณกรรมท้ องถิน โดยผ่านช่วงเปลียนแปลงประเพณีทีสําคัญ เช่น การบวช การแต่ง
งาน ซึงประเพณีนีแสดงถึงความผูกพัน ความสามัคคีให้ สมาชิกเรี ยนรู้อยู่ร่วมกันและคนในชุมชนส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับต้ น 1.5 ระบบศาสนาและความเชือชาวไทยโซ่ง นับถือผีสูงสุด ความเชือผี
แบ่งได้ คือ ผีเรื อน/ ผีแถน/ ผีศาลประจําหมู่บ้าน/ ผีนาและแม่โพสพ/ และนับถือศาสนาพุทธ รองลงมา
1.6 การแพทย์ แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ การรักษาแบบพืนบ้ านและแบบสมัยใหม่ 1.7 ระบบการ
สือสาร แบ่งออก 2 ลักษณะคือ การสือสารด้ วยภาษาพูดเป็ นภาษาถิน เรี ยกว่า ภาษาโซ่ง และภาษา
เขียนเฉพาะ 1.8 ศิลปะและหัตถกรรม ผู้ชายเน้ นการจักสาน ผู้หญิงเน้ นเรื องการเย็บปั กถักร้ อย และ
การทําอาหาร และ 1.9 นันทนาการ การละเล่นทีเป็ นเอกลักษณ์คือ การรํ าแคน/ เล่นคอน/ เล่นลูกช่วง
ต่อกลอน ส่วนสาระประโยชน์ของข้ อมูลในคลัง ข้ อมูลวัฒนธรรมไทยโซ่ง สําหรับการจัดการเรี ยนรู้ มี
ความสัมพันธ์กบั สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ 6 กลุ่มสาระของช่วงชันที 1-2 คือ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
ภาษาไทยเรื องธรรมชาติภาษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื องกระบวนการของสิงมีชีวิต
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สงั คมฯ เรื องการเมืองการปกครอง ความเป็ นมาของวัฒนธรรม กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้สขุ ศึกษาฯ เรื องการดําเนินชีวิต การสร้ างเสริ มสุขภาพ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ เรื องงานทัศน
ศิลป์และดนตรี และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพฯ เรื องกระบวนการทํางาน การออกแบบและ
เทคโนโลยี
10.11 วัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน
ความรู้ เรื องวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนชาวไทยทรงดํา ได้ มีผ้ ศู ึกษาสร้ างองค์
ความรู้ เกี ยวกับเรื องนี ไว้ ในหลายพื นที สามารถนํ าไปตอบคําถามได้ ว่าลักษณะวัฒนธรรมกับการ
พัฒนาชุมชนของชาวไทยทรงดําเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า นิตินนั ท์ พันทวี (2544)
ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “พิธีกรรมท้ องถินในฐานะทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน: กรณีศกึ ษาพิธีกรรม
บายศรี สขู่ วัญอีสาน” พบว่า
10.11.1 คุณค่าพิธีกรรมบายศรี ส่ขู วัญของชุมชน ประกอบด้ วย 1.1 คุณค่าในตัว
พิธีกรรมบายศรี ส่ขู วัญ หมายถึง คุณค่าในองค์ประกอบของพิธีกรรม อันได้ แก่ ผู้นําพิธีกรรมผู้ร่วม
พิธีกรรม บทสูข่ วัญ วัสดุสิงของหรื อเครื องสังเวย เวลา และสถานทีในฐานะเป็ นสัญลักษณ์สือความ
หมายแห่งความดีงาม 1.2 คุณค่าของพิธีกรรมทีเกิดขึนต่อบุคคล ได้ แก่ สมาธิ ความสบายใจ ความ
กตัญ กู ตเวที ความอ่อนน้ อมถ่อมตน มีสมั มาคารวะและความมีนําใจงาม และ 1.3 คุณค่าของพิธี
กรรมทีเกิดขึนต่อชุมชน ประกอบด้ วย คุณค่าในฐานะเป็ นกระจกเงาสะท้ อนวัฒนธรรมทางภาษา
และให้ ความบันเทิงแก่ชมุ ชน คุณค่าในฐานะทีทําหน้ าทีควบคุมรักษาแบบแผนทางสังคมของชุมชน
คุณค่าในฐานะทีทําหน้ าทีขัดเกลาทางสังคม และคุณค่าในการสร้ างความเป็ นนําหนึงใจเดียวกัน
ของชุมชน
10.11.2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าของพิธีกรรมกับการสร้ างทัศนคติตอ่ ตนเอง
และความผูกพันกับชุมชน พบว่า เมือชุมชนเรี ยนรู้ คณ
ุ ค่าของพิธีกรรมบายศรี ส่ขู วัญ โดยการเชือม
โยงกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนก่อให้ เกิดความเข้ าใจ ความมันใจ ความภูมิใจ และ
ความมีเกียรติภมู ิ จะส่งผลให้ เกิดทัศนคติตอ่ ตนในเชิงบวก และเมือชุมชนเกิดความคุ้นเคยกับแบบแผน
ทางสังคมของชุมชน ก่อให้ เกิดความเชือมัน การยอมรับการปรับตัวต่อพฤติกรรมภายในชุมชนได้ เกิด
ความรู้สกึ พึงพอใจและความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของชุมชนส่งผลให้ เกิดความผูกพันกับชุมชน
10.11.3 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมท้ องถินในฐานะทุนวัฒนธรรม
เพือการพัฒนาชุมชน พบว่า พิธีกรรมบายศรี ส่ขู วัญเป็ นเครื องมือทีคนในชุมชน ใช้ เป็ นทุนทางวัฒน
ธรรมในการสร้ างสัมพันธภาพทีถูกต้ อง สร้ างสรรค์ และสอดคล้ องกันระหว่างคนกับสิงเหนือธรรมชาติ
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คนกับสิงแวดล้ อม คนกับคน และคนสร้ างทัศนคติตอ่ ตนเอง พร้ อมกันกับความผูกพันเป็ นอันหนึงอัน
เดียวกันกับชุมชนซึงเป็ นการสร้ างพลังชุมชน ในการพัฒนาให้ เกิ ดดุลยภาพโดยใช้ ปัญญาเป็ น
ตัวเชือม
10.12 การสือสารและเผยแพร่ วัฒนธรรม
ความรู้เรื อง การสือสาร และเผยแพร่ วฒ
ั นธรรมของชาวไทยทรงดํา ได้ มีผ้ ศู กึ ษา
สร้ างองค์ความรู้ เกียวกับเรื องนีไว้ ในหลายพืนที สามารถนําไปตอบคําถามได้ ว่าลักษณะการสือสาร
และเผยแพร่วฒ
ั นธรรมของชาวไทยทรงดําเป็ นอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน เป็ นต้ นว่า นงนภัส ศรี
สงคราม (2547) ได้ ศึกษา “การสือสารทางวัฒนธรรมด้ านอัตลักษณ์ และสัญญะวิทยาของชาวไทย
โซ่งในหมู่บ้านดอนเตาอิฐ จังหวัดกาญจนบุรี ” โดยมีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาเกี ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของชาวไทยโซ่งหมู่บ้านดอนเตาอิฐ ศึกษาบทบาทของการสือสารทีมีตอ่ วัฒนธรรมด้ านอัต
ลักษณ์ และสัญญะของชาวไทยโซ่ง ใช้ วิธีการศึกษาค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลจากการลงพืนที สังเกต
การณ์เกียวกับสภาพแวดล้ อมและการดําเนินชีวิตของชาวไทยโซ่ง สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําหมู่บ้าน
ผู้นําสตรี ของชาวไทยโซ่ง สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําหมู่บ้านและชาวบ้ าน นอกจากนี ยังได้ ค้นคว้ าจาก
เอกสารทางด้ านประวัติศาสตร์ เกียวกับความเป็ นมาของชาวไทยโซ่งอีกด้ วย ผลการวิจยั พบว่า
“การสือสาร” มีบทบาททางด้ านอัตลักษณ์ และ สัญญะของชาวไทยโซ่งเป็ นอย่างมาก มีส่วนสําคัญ
ในการเสริมสร้ างอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวไทยโซ่ง ให้ ดํารงอยู่อย่างเข้ มแข็ง หรื อเปลียนแปลงไป
ตามวัฒนธรรมของสังคมรอบข้ างอย่างเหมาะสม การสือสารมีส่วนในการสืบสาน สืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมที มาจากบรรพบุรุษด้ วยตัวเอง เช่น “การสื อสารมี ส่วนทําให้ ชาวไทยโซ่งรุ่ นลูกรุ่ น
หลานเกิดความรัก หวงแหน และรักษาวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของตนไว้ หนุนเสริ มอัตลักษณ์ของงาน
ให้ โดดเด่นต่อไป” นอกจากนีแล้ ว การสือสารยังมีบทบาทในความเป็ นสัญญะความเป็ นชาวไทยโซ่ง
โดยสือให้ เห็นความ หมายและให้ เห็นประโยชน์ในการใช้ สอยอีกด้ วย
วรรณกรรมที เกี ยวข้ อ งกับ การศึกษาวิ จัยลาวโซ่ง ไทยโซ่ง ไทยทรงดํ า ไทดํ า
ดังกล่าวข้ าง ต้ นนี เป็ นทุนพืนฐานที ทํ าให้ ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ลักษณะทางสังคม และ
วัฒนธรรม การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม โดยผู้ศกึ ษาได้ เข้ าไปเก็บข้ อมูลในพืนทีศึกษา ทําให้ เห็น
บริ บท ความเชือม โยงทีมีความ สัมพันธ์ กัน ประเด็นต่างๆ ทีนําเสนอเหล่านี ซึงทําให้ การศึกษาทุน
วัฒนธรรมเพื อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐมครั งนี มี ประสิ ทธิ ภาพ และ
ครอบคลุมได้ กว้ างขึน
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11. งานวิจัยทีเกียวกับทุนวัฒนธรรม
จากการค้ นคว้ าเอกสารทีเกียวข้ อง ยังไม่พบงานวิจยั ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําโดยตรง มีแต่งานวิจยั ทุนวัฒนธรรมทีเกียวกับชุมชนอืนๆ หรื อเกียวข้ องสัมพันธ์กบั
ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีมีส่วนสําคัญทีจะทําให้ ชุมชนเข้ มแข็งในพืนทีชุมชน
อืนๆ ดังนี
11.1 ทุนวัฒนธรรมด้ านประเพณี
ความรู้ เรื องทุนวัฒ นธรรมเกี ยวกับประเพณี บุณ ยสฤษฏ์ อเนกสุข (2544) ได้
ศึกษาวิจยั เรื อง “รัฐกับการลงทุนทางวัฒนธรรม: ศึกษากรณีงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี”
พบว่า ต้ นทุน (input) ทีลงทุนในงานแห่เทียนพรรษา ได้ แก่ ต้ นทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ที
เกียวข้ องกับธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม และความเชือ ผ่าน
กระบวนการ (process) ดําเนินงานทีประกอบไปด้ วยคณะกรรมการจัดงาน กระบวนการ การดําเนิน
งาน และกระบวนการการประเมินผลการจัดงาแล้ วได้ ก่อให้ เกิดผลผลิ ต (output) ได้ แก่ การนํ า
เทคโนโลยี มาแทนวัตถุดิบ ทางธรรมชาติ การเกิ ดส่วนต่างของรายรั บและรายจ่ายในการจัดงาน
จํานวนมาก การเกิดธุรกิจรู ปแบบใหม่ และการเกิดญลักษณ์ใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนของ
ผลลัพธ์ (outcome) ของงานแห่เที ยนพรรษา คือ แนวคิดการลงทุนทีเป็ นเงิ นทองได้ เข้ ามาเป็ น
พืนฐานสําคัญในงานแห่เทียนพรรษาเกิดอุดมการณ์ ร่วมกัน ในสังคม ความเชือของการทําบุญมีที
เปลียนแปลงไป เกิดความ สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการจัดงาน และการเกิดค่านิยมใหม่ในงานแห่เทียน
พรรษา อย่างไรก็ดีสิงทีเกิดขึนดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นว่า รัฐโดยกลุ่มราชการมีบทบาทสูงสุดในการ
ลงทุนทางวัฒนธรรมงานแห่เทียนพรรษาพร้ อมกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กบั กลุ่มเอกชน และพบว่า
บทบาทของประชาชนยังไม่มีความสําคัญในการจัดงานมากนัก
11.2 ทุนวัฒนธรรมด้ านพิธีกรรม
ความรู้เรื องทุนวัฒนธรรมด้ านพิธีกรรม นิตนิ นั ท์ พันทวี (2544) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง
“การศึกษาพิธีกรรมท้ องถินในฐานะทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน: กรณีศกึ ษาพิธีกรรมบายศรี
สูข่ วัญอีสาน” พบว่า 1. คุณค่าของพิธีกรรมทีเกิดขึนต่อชุมชน ประกอบด้ วย คุณค่าในฐานะเป็ นกระจก
เงาสะท้ อนวัฒนธรรมทางภาษาและให้ ความบันเทิงแก่ชมุ ชน คุณค่าในฐานะทีทําหน้ าทีควบคุมรักษา
แบบแผนทางสังคมของชุมชน คุณค่าในฐานะทีทําหน้ าทีขัดเกลาทางสังคม และคุณค่าในการสร้ าง
ความเป็ นนําหนึงใจเดียวกันของชุมชน 2. ความสัมพันธ์ ระหว่างคุณค่าของพิธีกรรมกับการสร้ าง
ทัศนคติตอ่ ตนเอง และความผูกพันกับชุมชน เมือชุมชนเรี ยนรู้คณ
ุ ค่าของพิธีกรรมบายศรี ส่ขู วัญ โดย
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การเชือมโยงกับภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนจะก่อให้ เกิดความเข้ าใจ ความมันใจ
ความภูมิใจ และความมีเกียรติภูมิ จะส่งผลให้ เกิดทัศนคติตอ่ ตนเองในเชิงบวก และเมือชุมชนเกิด
ความคุ้นเคยกับแบบแผนทางสังคมของชุมชนก่อให้ เกิด ความเชือมัน การยอมรับ การปรับตัวต่อ
พฤติกรรมภายในชุมชนได้ เกิดความรู้ สึกพึงพอใจและความรู้สึกเป็ นเจ้ าของชุมชนส่งผลให้ เกิดความ
ผูกพันกับชุมชนมาก และ 3. รูปแบบความ สัมพันธ์ระหว่างพิธีกรรมท้ องถินในฐานะทุนวัฒนธรรมเพือ
การพัฒนาชุมชน พบว่า พิธีกรรมบายศรี สู่ขวัญเป็ นเครื องมือทีคนในชุมชนใช้ เป็ นทุนในการสร้ าง
สัมพันธภาพทีถูกต้ อง สร้ างสรรค์ และสอดคล้ องกันระหว่างคนกับสิงเหนือธรรมชาติ คนกับสิงแวด
ล้ อม คนกับคน และคนสร้ างทัศนคติต่อตนเอง พร้ อมกันกับความผูกพันเป็ นอันหนึงอันเดียวกันกับ
ชุมชนซึงเป็ นการสร้ างพลังชุมชนในการพัฒนาให้ เกิดดุลยภาพโดยใช้ ปัญญาเป็ นตัวเชือม
11.3 ทุนวัฒนธรรมในฐานะพืนฐานการพัฒนาชุมชน
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในฐานะเป็ นทุนพืนฐานเพือการพัฒนาชุมชน ยังไม่
พบงานทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา พบแต่งานในลักษณะอืนๆ ทีอยู่ในกรอบทุนวัฒน
ธรรมในฐานะพืนฐานการพัฒนาชุมชน เช่น ชลิตดา สุขสวัสดิ (2547) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื อง “การสือสาร
กับการสร้ างระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสร้ างชุมชนเข้ มแข็งในชุมชนบ้ านนาทะเล ตําบล
ชัยจุมพล อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์” พบว่า สภาพพืนฐานของชุมชนด้ านการศึกษา ศาสนา วัฒน
ธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และการสือสารในชุมชน ถือได้ ว่าเป็ นต้ นทุนสําคัญทีเอือต่อระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงและการสร้ างชุมชนเข้ มแข็ง ชาวบ้ านมีวิธีคิดและภูมิปัญญาของตนเองในการ
สร้ างกระแสเศรษฐกิจชุมชน เมือเงินทุนเติบโตและมีทุนภูมิปัญ ญาท้ องถิ น ทุนและวัฒนธรรมที
เข้ มแข็งในคน ชุมชนจึงสามารถใช้ เป็ นทุนมาพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาของชุมชนได้ ทําให้ เกิดพลังและ
เป็ นชุมชนทีเข้ มแข็งมีการดําเนินชีวิตภายใต้ เศรษฐกิจพอเพียง
กนกวรรณ แก้ วเกาะสะ (2552) ได้ ศึกษาวิจยั เรื อง “ฐานเศรษฐกิจและทุนทาง
วัฒนธรรม อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี” พบว่า ชุมชนมีการเรี ยนรู้ในการประกอบอาชีพแบบ
สุตมยปั ญญา เช่น การทํานา ทําไร่ และการเรี ยนรู้ แบบจินตามยปั ญญาและภาวนามยปั ญญา คือ
การทําสวนยางพารา สวนปาล์ม และการทําไม้ ซุง วัฒนธรรมการทํางานเริ มเปลียนจากแบบจารี ต
นิยม ทีมีการสืบทอดการเรี ยนรู้ กันมา เช่น อาชีพทํานาทําไร่ มาเป็ นการทํางานแบบจริ ตนิยม ทีเป็ น
วิธีการคิดทํางานแบบสร้ างสรรค์ เช่น การปลูกทุเรี ยนแบบผลผลิต และการทํางานแบบอํานาจนิยม
ทีต้ องทําตาม เช่น ระบบอุปถัมภ์ ของรัฐทีเข้ ามาช่วยราษฎรในการทําสวนยางพารา และปาล์มนํา
มัน ในด้ านการผลิตและการบริ โภคจากเดิมทีผลิตเพือบริ โภคเป็ นหลัก ต่อมามีการแลกเปลียนและ
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ซือขายในชุมชน ปั จจุบนั มีการผลิตเพือจําหน่ายตามระบบและกลไกตลาด ด้ านจิตสํานึกต่อท้ อง
ถินและจิตสาธารณะของผู้คน ชาวบ้ านมีความศรัทธาต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ จะเห็น
ได้ จากการมีอนุสรณ์ สถานเกิดขึนมากมาย เช่น อนุสรณ์สถานแทรกเตอร์ พระราชทาน อนุสาวรี ย์
หม่อมเจ้ าวิภาวดีรังสิต และวัดจํานวน 11 แห่ง และการทีเป็ นสังคมชางพุทธส่งผลให้ ชาวบ้ านมี
ความเชือเกียวกับเรื องบาปบุญคุณโทษ ส่งผลต่อการดําเนินชีวิตทีกลมกลืน กับความเชือ ปั จจุบนั
ถึงแม้ ชุมชนจะมีการดําเนินชีวิตทีเปลียนจากสังคมสังคมชนบทเป็ นสังคมเมืองมากขึน แต่ก็ยงั คง
ดํารงไว้ ซึงวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม ชาวบ้ านยังยึดมันในหลักผู้นําชุมชน มีความเคารพนับถือผู้
อาวุโสและผู้นําชุมชน ยามเกิดปั ญหาใดก็จะอาศัยผู้อาวุโสหรื อผู้ทีตนเคารพนับถือมาช่วยไกล่เกลีย
จึงสามารถตกลงกันได้ ด้วยดี
สํ าหรั บดวงพร คงพิ กุล (2555) ได้ ศึกษาเรื อง “การผลิ ตซํ าทุนทางวัฒนธรรม:
กรณีศึกษาโรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ ” ผลการศึกษาการผลิตซําทุนทางวัฒนธรรมพบจุดเด่น
ของทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ใน 3 ระดับ ดังนี 1. ทุนที มี อยู่ในตัวตน
บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถจดจําปรัชญาและคําขวัญของโรงเรี ยนได้ รวมไปถึงนําไปใช้ เป็ นค่านิยม
หลักสํ าหรั บปฏิ บัติเมื ออยู่ร่วมกันในโรงเรี ยน การแสดงออกของทุนที อยู่ในตัวตนทีเด่นชัดของ
บุคลากรโรงเรี ยนนีคือ บุคลากรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทีดี ให้ เกียรติและเคารพซึงกันและกัน อยู่
ร่ วมกันแบบพีน้ อง โรงเรี ยนให้ ความสําคัญกับการให้ ความรู้ ด้านวิชาการร่ วมกับการปลูกฝั งคุณ
ธรรมจริ ยธรรมด้ วยการนําความเชือทางศาสนามาใช้ เป็ นแนวทางการอบรมบุคลากรทุกระดับใน
โรงเรี ยน 2. ทุนทีอยูใ่ นวัตถุอาคาร สถานทีภายในโรงเรี ยนมีความสวยงาม สะอาด ร่มรื น สมกับเป็ น
สถานศึกษา เน้ นการแสดงตัวว่า เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิกและสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู้ มีการ
นําเสนอเนือหา สาระความรู้ด้านวิชาการและคุณธรรม จริ ยธรรมแทบทุกจุดในโรงเรี ยน 3. ทุนทีอยู่
ในรู ปสถาบัน บุคลากรส่วนใหญ่ภาคภูมิใจทีโรงเรี ยนได้ รับรางวัล พระราชทานจากสถาบันพระมหา
กษัตริ ย์ โรงเรี ยนสนับสนุนให้ บุคลากรและหน่วยงานที เกี ยวข้ องเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการบริ หาร
โรงเรี ยน ส่งเสริ มการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง และส่งบุคลากรเข้ าประกวดและ
แข่งขันทักษะความรู้ ความสามารถเสมอในการผลิตซ้ าทุนทางวัฒนธรรมของโรงเรี ยนพระหฤทัย
คอนแวนต์ พ บปั ญหาอุปสรรค คื อ 1. บุคลากรเข้ าใจความหมายทุนทางวัฒ นธรรมของโรงเรี ย น
แตกต่างกัน 2. บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของ
โรงเรี ยนน้ อย และ 3. โรงเรี ยนยังไม่มีการประเมินความพึง พอใจของบุคลากรทีมีตอ่ โรงเรี ยนด้ านการ
ทํางาน ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อีกทังด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ผลการศึกษาได้ นําไปสู่
การนํ าเสนอแนวทางพัฒนาการผลิ ตซ้ าทุนทางวัฒนธรรมเพื อเป็ นประโยชน์ ให้ กับโรงเรี ยนและ
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นําเสนอแนวทางสําหรับพัฒนาการวิจยั ครังต่อไป
นอกจากนี พัชริ นทร์ สิรสุนทร และคณะ (2543) ได้ ทําการศึกษาวิจยั เรื อง “ทุน
ทางวัฒน ธรรมกับการพัฒนาแบบยังยืน : กรณีศึกษาการจัดระบบองค์ความรู้ ด้านการแพทย์พืน
บ้ าน เขตภาคเหนื อตอนล่าง” พบว่า ฐานคิดเรื องสุขภาพอนามัยของหมอพื นบ้ านจะให้ ความ
สําคัญกับระบบการแพทย์พืนบ้ านในฐานะทีเป็ นระบบวัฒนธรรมย่อยทีมีวตั ถุประสงค์สําคัญเพือ
การมีสุขภาพอนามัยทีดีมากกว่าการรักษาเยียวยาอาการเจ็บป่ วยหรื ออธิบายสาเหตุของการเกิด
โรค ซึงเป็ นทีน่าสนใจว่า ฐานคิดนีพบได้ ทงในส่
ั วนของหมอพืนบ้ านและบุคลากรด้ านการแพทย์
ของรัฐ และความซับซ้ อนของระบบคิดของผู้แสดงทางสังคม (Social Actors) ทีมีบทบาทด้ าน
สุขภาพอนามัยดังกล่าวก่อให้ เกิดการปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเครื อข่ายทางสังคมของหมอพืนบ้ านกับ
เครื อข่ายองค์กรด้ านสุขภาพของรั ฐในลักษณะทีเป็ นองค์รวมทีผสมผสานกลมเกลียว (Harmony)
ดังนัน ในทัศนะของหมอพืนบ้ าน การจัดการเพือให้ มีสุขภาพอนามัยทีดีต้องเริ มตังแต่เกิดจนตาย
และมิควรจํากัดอยู่เฉพาะเวลาเจ็บป่ วย ซึงมิติของการมีสขุ ภาพดีนนครอบคลุ
ั
มวิถีการดําเนินชีวิต
ของบุคคลตังแต่อาหารทีบุคคลกิน เครื องดืม เสือผ้ าทีสวมใส การขับถ่าย การพักผ่อน การใช้ เวลา
ว่าง การปฏิบตั ิตนเพือส่งเสริ มสภาพจิตใจ เช่น การปฏิบตั ิตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา การปลูก
สร้ างบ้ านเรื อน และการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลและสิงแวดล้ อมรอบตัว
สําหรับแหล่งเรี ยนรู้ ด้ านการแพทย์พืนบ้ านที สําคัญ ได้ แก่ ครอบครัว ชุมชน วัด
สถาบัน การ ศึกษา และสถานบริ การด้ านสุขภาพอนามัย โดยหมอพืนบ้ านเชือว่าความรู้คือสิงทีถูก
พัฒนาขึนจากหลากหลายแหล่งทีมา เช่น สภาพแวดล้ อมรอบตัว , การสอบถามจากผู้ร้ ู , การศึกษา
จากตํารายา, การลองผิดลองถูก, การทดลองกับตัวเอง, การสอบถามและการพูดคุยแลกเปลียน
กับเครื อข่ายทางสังคม ถึงแม้ วา่ กระบวนการเรี ยนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของหมอพืนบ้ านเป็ น
จํานวนมากจะวางอยู่บนวิธีการลองผิดลองถูก แต่ประสบการณ์ของหมอพืนบ้ าน ทีต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาสุขภาพอนามัยประเภทนันซําๆ อยู่เป็ นประจําก็ทําให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาทีเกิดขึนโดยอาศัย
การหยังรู้ ผ่านกระบวน การเรี ยนซํา และเป็ นทีน่าสังเกตว่า การเปิ ดกว้ างทางความคิดและการรับรู้ใน
ระบบการ แพทย์ระบบอืนของหมอพืนบ้ าน และการแลกเปลียนข้ อมูลข่าวสารด้ านสุขภาพอนามัย
โดยไม่ปิดบังด้ วยภาษาทีง่ายหรื อการกระทําให้ ดทู ําให้ องค์ความรู้ทีมีอยู่ไม่ใช่สิงลีลับ ซับซ้ อน ทียาก
แก่การเข้ าใจ มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างหมอพืนบ้ านกับผู้ป่วย
คณะผู้วิจัย ต้ องการเสนอประเด็นด้ านการจัดการกับสุขภาพอนามัย โดยใช้
งานวิจยั ฉบับนีแสดงให้ เห็นถึงการได้ มาของอํานาจของบุคคลและเครื อข่ายทางสังคมในการจัด
การกับสุขภาพอนามัยของตนเอง โดยการคืนความรู้ให้ แก่สงั คมและบุคคล ผ่านกระบวนการทําให้
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ง่าย (Simplicity) เพือให้ สงั คมได้ มีส่วนร่วมในการใช้ พัฒนา และผลิตซําองค์ความรู้ ด้านสุขภาพ
อนามัยทีสอดคล้ องกับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง ซึงความรู้ ดังกล่าวอาจเกิดขึน
จากการเลือกและใช้ องค์ความรู้ทงหมดจากระบบวั
ั
ฒนธรรมย่อยด้ านสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็ น
ระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนโบราณ หรื อระบบการแพทย์พืนบ้ านทีมีอยู่ เพือให้ องค์
ความรู้ดงั กล่าวเป็ นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมทีสําคัญ ซึงมีส่วนสําคัญในการเสนอทางเลือกด้ าน
สุขภาพอนามัยทีสอดคล้ องกับความต้ องการของคนในแต่ละท้ องถิน ดังนัน หากสังคมต้ องการคืน
อํานาจด้ านการจัดการกับสุขภาพอนามัยให้ แก่บุ คคล และเปลียนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ์
เชิงอํานาจระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยให้ เป็ นความสัมพันธ์แนวระนาบ องค์ความรู้ ด้านการแพทย์พืน
บ้ านในแต่ละท้ องถินในฐานะทีเป็ นระบบวัฒนธรรมย่อยด้ านสุขภาพอนามัยน่าจะเป็ นทางเลือก
หนึงทีต้ องได้ รับความสนใจและถื อเป็ นทุนทางวัฒ นธรรมทีสํ าคัญเพื อการพัฒ นาด้ านสุขภาพ
อนามัยทียังยืนต่อไป
วรรณกรรมทีเกี ยวข้ องกับ ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวมานี ได้ ให้ ความรู้ ในลักษณะ
รูปแบบ คุณค่าทุนวัฒนธรรมทีสือออกมาเป็ นของพลังชุมชน สร้ างความสัมพันธ์ การสืบทอด และอีก
หลายประเด็นที เกี ยวข้ อง ความรู้ และองค์ ความรู้ เหล่านี จึงน่าจะเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาทุน
วัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม ครังนี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ชุมชนหนึงๆ ย่อมมีวัฒนธรรมเป็ นทุนพืนฐานในการพัฒนา สืบสาน สร้ างสรรค์คุณค่า
พลัง และความสุขให้ ชมุ ชนดํารงอยู่ได้ อย่างเข้ มแข็งต่อๆ กันมา เช่น ทีอยู่อาศัย การทํามาหากิน การ
แต่งกายและการประดับตกแต่ง การดูแลและรักษาสุขภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และ
พิธีกรรม ฯลฯ กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต จังหวัดนครปฐม เป็ นชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์หนึง
ทีมีวฒ
ั นธรรมเป็ นทุนพืนฐานในการดําเนินชีวิตต่อเนืองมาเป็ นเวลานาน มีผลต่อการดําเนินชีวิต
หรื อการพัฒนาสืบสาน สร้ างสรรค์คณ
ุ ค่า พลัง และความสุขให้ ชมุ ชนดํารงอยู่ได้ อย่างเข้ มแข็งต่อๆ
กันมา ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ทีนําเสนอ ดังนี
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วัฒนธรรมชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงดํา
1. ทีอยู่อาศัย
2. การทํามาหากิน
3. การแต่งกายและ
ล
การประดั
บตกแต่ง
4. การดูแลและรักษา
สุขภาพ

5. ศาสนา ความเชือ
ประเพณี และพิธีกรรม
ฯลฯ

แนวคิดและทฤษฎี
1. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม
2. แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม
พืนบ้ าน
3. แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม
4. แนวคิดเกียวกับการเปลียน
แปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
5. แนวคิดเกียวกับการพัฒนา
6. แนวคิดเกียวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
7. ทฤษฎีหน้ าทีนิยม
8. ทฤษฎีการแพร่กระจาย
วัฒนธรรม

ทุนวัฒนธรรมชุมชนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงดํา
1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ใน
กาย (Embodied Form)
2. ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของ
วัตถุ (Objectified Form)
3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัย
การสถาปนา
(Institutionalized Form)

การศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่
ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา

การศึกษาแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการ
พัฒนาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม
แผนภาพที 4 กรอบแนวคิดการวิจยั
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อธิบายกรอบความคิดการวิจัย
เป็ นเวลากว่า 200 ปี แล้ วทีกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา เป็ นชุมชนทีได้ ใช้
วัฒนธรรมเป็ นรากฐานในการดําเนิน ชีวิตอย่างต่อเนือง ในลักษณะเป็ นเครื องกําหนดนิยาม ความ
หมาย และอัตลักษณ์ของตนเองให้ เป็ นทีรับรู้ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์อืน ผลการศึกษาวิจยั ตามทีอ้ างถึง
ข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ปั จจุบนั ไทยทรงดําในชุมชนดังกล่าว (และชุมชนอืนๆ ในประเทศไทย) ยังคง
สืบสาน เชือมโยงการใช้ ทุนวัฒนธรรม (ทีอยู่อาศัย การทํามาหากิน การแต่งกายและการประดับตก
แต่ง การดูแลและรักษาสุขภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ฯลฯ) เหล่านันอยู่ แม้
จะไม่เข้ มข้ นเหมือนเดิมก็ตาม ดังนัน หากได้ มีการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีวิจยั จะทําให้ ทราบว่าทุนวัฒนธรรมใดบ้ างทียังคงอยู่ หรื อเปลียนแปลง
ไป การศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําตามแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่วนร่วม น่าจะส่งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์ ฟื นฟู สืบสาน และพัฒนาทุนวัฒนธรรมของชุมชนขึนมาใช้
เป็ นเครื องมือสร้ างคุณค่าให้ เป็ นพลังนํ าชุมชนไปสู่ความสุขอย่างยังยื นสื บต่อไปได้ ตามกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ น ดังนี
1. การศึกษาวัฒนธรรมทีใช้ ในการดําเนินชีวิตประการต่ างๆ ของชุมชนในพืนที
ศึกษา โดยการศึกษา ค้ นคว้ าข้ อมูลวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําด้ านต่างๆ ตามการ
ศึกษาเชิงเนือหา ได้ แก่ วัฒนธรรมเกียวกับทีอยู่ อาศัย การทํามาหากิน การแต่งกายและการประดับ
ตกแต่ง การดูแลรักษาสุขภาพ และศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ตามองค์ประกอบของ
วัฒนธรรมเรื องนันๆ คือ 1.1 ภูมิปัญญา (เช่น ความคิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ
ความสามารถ ความเฉลียฉลาด) 1.2 เงื อนไข/ ปั จจัยในการแสดงพฤติกรรม (เป็ นต้ นว่า สภาพภูมิ
ศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม บทบาทขององค์กรในชุมชน นโยบาย
ภาครัฐ เป็ นต้ น) 1.3 แบบแผนพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ (เช่น แบบแผนการ
ประกอบอาชีพ แบบแผนการสือสาร แบบแผนการคิด เป็ นต้ น) 1.4 ผลผลิตทางวัฒนธรรม (เช่น ภาษา
ประเพณี พิธีกรรม ศิลปะ เสือผ้ า ทีอยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค เป็ นต้ น) 1.5 ผลลัพธ์ทางวัฒนธรรม
(เช่น ลักษณะความดีงาม ความเหมาะสม ความถูกต้ อง ความเป็ นเลิศ อัตลักษณ์ทีเป็ นลักษณะเด่น
ดีงาม เฉพาะทีร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา หรื อลักษณะตรงกันข้ ามทีต้ องระวังไม่ให้ เกิด
ซึงเป็ นมรดกตกทอดจากบรรพชนกลุ่ม ชาติ พันธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษาตามกระบวนการศึกษา
วิจยั ค้ นคว้ าข้ อมูลแบบการวิจยั เชิงปฏิบติการแบบมีส่วนร่ วมคือ กําหนดให้ ชาวไทยทรงดําได้ ร่วม
ศึกษา ค้ นคว้ า เรี ยนรู้ข้อมูลดังกล่าวนี ควบคูไ่ ปกับการประมวลข้ อมูล ซึงความรู้บางประการ ชาวไทย
ทรงดําสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ ทนั ที ขณะเดียวกันสามารถนําไปเผย แพร่ได้ ด้วย
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2. การศึกษาข้ อมูลทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา
จากข้ อมูลวัฒนธรรมที ได้ ในกรอบแรกและข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาโดยตรง เพือจัดประเภทและ
หมวดหมู่เป็ นฐานข้ อมูลทีใช้ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ค้นหาลักษณะทุนวัฒนธรรมเพือสร้ างองค์
ความรู้และความรู้ขนต่
ั อไป
3. การศึกษาวิเคราะห์ ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา โดยข้ อมูล
ทุนวัฒนธรรมทีได้ ในขันที 2 มาวิเคราะห์เพือสร้ างความรู้และองค์ความรู้ ลักษณะทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยู่ในกาย (Embodied Form) ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) และ
ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized Form) พร้ อมทังลักษณะปั จจัยทีเป็ นเงือนไข
และบริ บทต่างๆ ทีเกียวข้ อง ทีทําให้ ทนุ วัฒนธรรรมชุมชนมีลกั ษณะเป็ นอย่างนัน เพือเป็ นองค์ความรู้
และความรู้ในการสร้ างแนวทางการใช้ ทนุ ในขันต่อไป
4. การศึกษาแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน เป็ นการนําเอา
องค์ความรู้ และความรู้มาสังเคราะห์สร้ างแนวทางในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมของชุมชนในพืนทีศึกษา
เพือการพัฒนาชุมชนสืบไป
จากนันจัดทําข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบตั ิการ และเชิงวิชาการเพือส่งเสริ มการ
นําทุนวัฒนธรรมมาใช้ พัฒนาชุมชน ตามสภาพความพร้ อมของทุนวัฒนธรรมแต่ละประการและ
บริ บทต่างๆ ของชุมชน เช่น ชุมชนร่ วมกันคัดเลือกทุนวัฒนธรรมทีกํ าลังเป็ นปั ญหาของกลุ่มชาติ
พันธุ์ในชุมชนยกขึนเป็ นประเด็นพัฒนาตามแนวทางทีสังเคราะห์ได้ แล้ ว โดยคัดเลือกเพียงประเด็น
ใดประเด็นหนึงทีพิจารณาแล้ วว่า “เป็ นสิงทีตรงกับข้ อเท็จจริ งทีเกิดขึนในชุมชนและเป็ นสิงทีคนใน
ชุม ชนมี ส่วนร่ วมเลื อกขึนแล้ ว อย่างกว้ างขวาง” จากนันจึงร่ วมกันวางแผนการพัฒนาอย่างเป็ น
กระบวนการ/ ขันตอนโดยมีเป้าหมายชัดเจน
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บทที 3
วิธีดาํ เนินการวิจัยและพืนทีศึกษา
การดําเนินการศึกษาวิจยั เรื อง “ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยใช้ วิธีวิทยาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามแนวทาง
การวิธีวิทยาการวิจยั มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) เป็ นเครื องมือในการศึกษา
ซึงเป็ นวิธีวิทยาการแสวงหาความรู้ ด้วยการสืบค้ นความจริ งทีเป็ นไปโดยธรรมชาติ (Natural Setting)
พยายามสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ จากการมองภาพรวมอย่างรอบด้ าน โดยผู้วิจยั เป็ นเครื องมือศึกษา
และค้ นหาความรู้ (Researcher as an Important Research Instrument) (ชาย โพธิสิตา, 2550: 44)
กระบวนการต่างๆ จะทําให้ ผ้ วู ิจยั รู้ จกั และเข้ าใจการดําเนินชีวิตและสภาพแวดล้ อมของผู้ให้ ข้อมูล
ทําให้ การวิเคราะห์และการตีความข้ อมูลทีมีความหมายใกล้ เคียงกับความเป็ นจริ ง เนืองจากมีจดุ เน้ น
ทีการให้ ความหมาย ประสบการณ์ ความเชือ และความเข้ าใจของผู้ให้ ข้อมูลเอง (กิตติพฒ
ั น์ นนท
ปั ทมะดุลย์ , 2546: 41) โดยกระบวนการวิจัยเริ มตังแต่การศึกษาวิเคราะห์ทงข้
ั อมูลเอกสาร ตํารา
(Document Analysis) และเน้ นการเก็บข้ อมูลภาคสนาม (Field Study) เพือศึกษาลักษณะวัฒน
ธรรมชุมชน ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม การวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา และแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการ
พัฒนาชุมชน จากนันผู้วิจัยจะวิเคราะห์ ค้นหาความหมาย คําอธิ บาย แบบแผนพฤติกรรม และ
ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนเพือตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาครังนี
เพือให้ การดําเนินการวิจยั บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ผู้วิจยั ได้ วางแผนกําหนดขัน
ตอนการวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
ขันตอนที 2 วิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
ขันตอนที 3 ศึกษาแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดนครปฐม
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ขันตอนที 1 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ในขันตอนนี คือ ต้ องการสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะทุนวัฒนธรรม
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ขันตอนย่อย คือ
ขันตอนย่อยที1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ขันตอนย่อยที 2 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
โดยแบ่งการดําเนินงานตามลําดับ ดังนี
ขันตอนย่ อยที 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ทีเกียวข้ อง เพือใช้ เป็ นเครื องมือในการศึกษา โดยศึกษา
จากเอกสารทีเกียวข้ อง เป็ นต้ นว่า วารสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั จากสถาบันการ
ศึกษา ได้ แก่ ห้ องสมุดสถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และหอสมุดมหา
วิทยาลัยมหิดล สํ านัก หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิล ปากร หอสมุดแห่งชาติ และผู้วิจัยต้ องการ
ศึกษาข้ อมูลภายในจังหวัดนครปฐม นอกจากนี ยังได้ ศกึ ษาข้ อมูลและประเด็นทีเกียวเนืองกับทุน
วัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐมด้ วย
วิธีการศึกษา ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการตามขันตอน ดังนี
1.1 สํารวจแหล่งศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร เป็ นการสํารวจแหล่งศึกษาข้ อมูลด้ านเอกสาร
ทังแนวคิด ทฤษฎี รายงานวิจยั รายงานการศึกษาค้ นคว้ าต่างๆ เพือกําหนดแนวทางออกแบบและ
วางพืนฐานการศึกษาข้ อมูลภาคสนาม รวมทังเพือเป็ นแหล่งอ้ างอิงต่อไป
1.2 ศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษาทุน วัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
1.3 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม จากผู้เกียวข้ อง ประกอบด้ วย อาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ ชมุ ชน แกนนํา
และตัวแทนชุมชนทีมีความรู้เกียวกับทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาเป็ นอย่างดี
1.4 ศึกษาข้ อมูลพืนทีศึกษาจากเอกสารงานวิจยั ทีมีผ้ ู ศึกษาไว้ ก่อนหน้ านีแล้ ว และ
สัมภาษณ์ผ้ ูร้ ู ในท้ องถิน ในประเด็นต่างๆ ทัวไป ทีเป็ นลักษณะพืนฐานของชุมชน และถือโอกาส
แนะนําตัวผู้วิจยั แก่ชุมชน เพือสร้ างความคุ้นเคยกับคนในชุมชนพืนทีศึกษาก่อนทีลงพืนทีวิจยั ใน
ระยะต่อไป
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การรวบรวมข้ อมูลในขันตอนย่ อยที 1
ผู้วิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานของชุมชน ได้ ดงั นี
1. เก็บข้ อมูลจากเอกสาร และสังเคราะห์ ข้อมูลเชิงทฤษฎี เป็ นการประมวลข้ อมูล
เอกสารจากวารสาร บทความ หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจยั จากสถาบันการศึกษา ได้ แก่ ห้ องสมุด
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย และหอสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล สํานักหอสมุดกลาง มหา
วิทยาลัยศิลปากร หอสมุดแห่งชาติ และแหล่งข้ อมูลภายในจังหวัดนครปฐม ซึงข้ อมูลทางเอกสารที
ต้ องการเก็บรวบรวม ได้ แก่ ข้ อมูลเอกสารทีเกียวกับแนวคิด ทฤษฎี รายงานวิจยั รายงานการศึกษา
ค้ นคว้ าเกียวกับไทยทรงดําและหลักการทีเกียวข้ อง นอกจากนีแล้ วข้ อมูลส่วนนีได้ นําไปสู่การศึกษา
และเก็บข้ อมูลจากเอกสาร เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมเพือการดําเนินงานทีมีประสิทธิภาพขึนใน
ขันตอนต่อไป ผลจากการประมวลข้ อมูลดังกล่าวทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ แนวคิดและทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษา
คือ แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมพืนบ้ าน แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม
แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับการพัฒนา แนวคิดเกียว
กับกลุ่มชาติพันธุ์ ทฤษฎีหน้ าทีนิยม ทฤษฎีการแพร่ กระจายวัฒนธรรม งานวิจยั ที เกี ยวกับแนวคิด
แนวทางการวิจยั ทางภาษาและวัฒนธรรม งานวิจยั ทีเกียวกับไทยทรงดํา และงานวิจยั ทีเกียวกับทุน
วัฒนธรรม
2. เก็บข้ อมูลพืนฐานในพืนทีวิจัย ผู้วิจัยได้ รวบรวมข้ อมูล พืนฐาน จากหนังสือ และ
เอกสาร จากหน่วยงานทีเกียวข้ องในพืนที และจากครอบครัวทีอนุรักษ์ สืบสานไว้ รวมทังข้ อมูลทีอยู่
ในรูปแบบอืนๆ เช่น ภาพยนตร์ วีดทิ ศั น์ ภาพวาด สมุดบันทึก รวมทังส่วนทีเป็ นสิงพิมพ์หรื อสืออิเล็ก
ทรอนิกส์ทีเกียวข้ อง เพือนํามาใช้ เป็ นข้ อมูลศึกษาวิจยั เอกสาร (Documentary Resesrch) สร้ างองค์
ความรู้ เกียวกับลักษณะของพืนทีศึกษา จากนันได้ นําความรู้ มาจัดทําเครื องมือทีใช้ ในการศึกษา
หรื อแบบสัมภาษณ์ ผลการดําเนินงานโดยสรุปในขันนี ได้ ข้อมูลชุมชนและความรู้ เกียวกับไทยทรง
ดําในพืนทีศึกษาและพืนทีอืนๆ ทีเป็ นบริบทเกียวข้ อง ดังนําเสนอไว้ ในบทที 2
ผลการศึกษาโดยภาพรวมในขันนี ผู้วิจยั พบว่า ณ ปั จจุบนั ยังไม่มีงานการศึกษาวิจยั
ทุนวัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธุ์ ไทยทรงดําในพื นที ศึกษา งานวิ จัยเท่าที พบส่วนใหญ่ เ ป็ นการวิ จัย
เกียวกับลักษณะวัฒนธรรม เช่น ภูมิปัญญา ความเชือ ประเพณี พิธีกรรม ยังไม่พบงานทีเกียวกับทุน
วัฒนธรรม นอกจากนี ยังไม่พบว่า มีงานวิจยั ทีเกียวกับการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและหรื อการนําทุน
วัฒนธรรมมาใช้ พฒ
ั นาชุมชน เท่าทีพบ ส่วนใหญ่เป็ นงานศึกษาเพือการประมวลความรู้หรื อชุดความ
รู้ขนไว้
ึ แต่ขาดการนําความรู้หรื อการคืนความรู้ส่ชู มุ ชนเพือการพัฒนาชุมชน โดยสรุปส่วนใหญ่เป็ น
งานศึกษาวิจยั เชิงวิชาการทีเกียวกับวัฒนธรรม แต่ยงั ไม่พบงานการศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมเพือการ
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พัฒนาชุมชนทีชัดเจน ดังข้ อมูลความรู้ องค์ความรู้ ต่างๆ ทีได้ นํามาเรี ยบเรี ยงไว้ แล้ ว ทังในบทที 1,
บทที 2, และบทที 4
ผลการศึกษาในขันตอนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดํา ดังกล่าวนี ทําให้ ได้ แนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานรู้จกั ชุมชนทีนํามาใช้ ประโยชน์
ในการดําเนินงานในขันตอนต่อไป เป็ นต้ นว่า นอกจากได้ แนวคิดและทฤษฎีทีจะนํามาใช้ เป็ นเครื อง
มือในการศึกษาแล้ ว ยังได้ ความรู้เกียวกับลักษณะทางกายภาพของชุมชน ลักษณะการกระจายตัว
ของชุมชน ลักษณะการศึกษา การสาธารณสุข การคมนาคม ศาสนา ความเชือ รวมถึงทรัพยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมชุมชน ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วในหัวข้ อทีเกียวข้ องในบทต่างๆ และทีสําคัญผู้วิจยั ได้ นํา
ความรู้ทีได้ จากการดําเนินงานในขันนีมาใช้ สร้ าง “เครื องมือทีใช้ ในการศึกษา” ในขันตอนต่อไป ดังนี
เครืองมือทีใช้ ในการศึกษา
แบบสัมภาษณ์ (Questionnair) เป็ นแนวคําถามข้ อมูลส่วนบุคคลเกี ยวกับลักษณะ
วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําและลักษณะทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาในพืนที ใช้ ศกึ ษาเก็บข้ อมูลคน
ในชุมชนบ้ านเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที 2 วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ประกอบด้ วยคําถามย่อย 7 ข้ อ
ตอนที 3 ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ประกอบด้ วย
คําถามย่อย 5 ข้ อย่อย
การสร้ างแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจยั ได้ นําผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้ อมูลพืนฐาน
ชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา มาสร้ างแบบสัมภาษณ์ ตามขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจยั ทีเกียวข้ องกับ
ประเด็นวิจยั ครังนี แนวคิดสําคัญทีนํามาใช้ ประกอบด้ วย แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม แนวคิดเกียว
กับวัฒนธรรมพืนบ้ าน แนวคิดเกี ยวกับทุนวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับการพัฒนา แนวคิดเกียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทฤษฎีหน้ าทีนิยม ทฤษฎี
การแพร่กระจายวัฒนธรรม รายละเอียดดังปรากฏในบทที 2
ขันตอนที 2 นําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษามาวิเคราะห์สงั เคราะห์ เพือกําหนดเป็ นโครง
สร้ างของเครื องมือและขอบเขตเนือหาการศึกษา
ขันตอนที 3 สร้ างแบบสัมภาษณ์ ตามขอบเขตเนือหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
จากนันนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้ างเสร็ จเสนออาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอ
แนะแล้ วนํามาปรับปรุง แก้ ไข
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สรุป ขันตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ดังแผนภาพที 5
ขันตอนที 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจยั ที
เกียวกับประเด็นทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม

ขันตอนที 2 นําข้ อมูลทีได้ จากการศึกษามาประมวลเพือกําหนดเป็ น
โครงสร้ างของเครื องมือและขอบเขตเนือหาการศึกษา

ขันตอนที 3 สร้ างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวัตถุประสงค์
ของการศึกษา จากนันนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้ างเสร็จเสนออาจารย์ที
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะ แล้ วนํามาปรับปรุง
แก้ ไข
แผนภาพที 5 แสดงขันตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้ จากแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ทังส่วนทีเป็ นข้ อคิดเห็นและเนือหาด้ านต่างๆ
ทีได้ จากพืนทีศึกษา ได้ นําข้ อมูลทีได้ มาวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) แล้ วนําเสนอแบบพรรณนา
ความ และวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ างทีผู้วิจยั เข้ าร่ วมสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วม (Participatory Observation) โดยใช้ การวิเคราะห์เนือหาเช่นเดียวกัน โดยสามารถสรุปวิธี
ดําเนินการวิจยั ในขันตอนที 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดํา ดังแสดงในตารางที 1
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ตารางที 1 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยั ในขันตอนย่อยที 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและข้ อมูลพืนฐาน
ชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพือศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี และข้ อมูล
พืนฐานของชุมชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดําในพืนทีศึกษา
2. เพือศึกษาความ
คิดเห็น และข้ อเสนอ
แนะเกียวกับแนวการ
ศึกษาวิจยั เรื อง
“ทุนวัฒนธรรมเพือ
การพัฒนากลุม่ ชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําใน
จังหวัดนครปฐม”

กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร
ศึกษาและวิเคราะห์ - แนวคิดทางมานุษย
วิทยาวัฒนธรรม
แนวคิดและทฤษฎี
- เอกสารและงานวิจยั
และข้ อมูลพืนฐาน
จากเอกสาร งานวิจยั
กลุม่ ชาติพนั ธุ์
จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ ไทยทรงดํา
ทีเกียวข้ อง
- สัมภาษณ์แบบ
นักวิชาการด้ านมานุษย
มีคําถามนํา
วิทยาวัฒนธรรม
- สังเกตการณ์อย่าง จํานวน 3 ท่าน
มีสว่ นร่วม
ผู้ร้ ูในท้ องถินจํานวน
5 ท่าน
วิธีการ

3. เพือศึกษาความ
- สัมภาษณ์แบบ
มีคําถามนํา
ต้ องการเกียวกับการ
พัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ - สังเกตการณ์อย่าง
ไทยทรงดําโดยใช้ ทนุ
มีสว่ นร่วม
วัฒนธรรมเป็ นฐานใน
กระบวนการพัฒนา

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เนือหา
(Content analysis)

แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง
แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง
การวิเคราะห์เนือหา

นักวิชาการ
จํานวน 3 ท่าน
ปราชญ์ชมุ ชน
จํานวน 7 ท่าน

แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง
แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ าง

ตัวแทนชุมชน
จํานวน 12 คน

แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้ าง
การวิเคราะห์เนือหา
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ขันตอนย่ อยที 2 ศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา
ลักษณะการศึกษา ใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ โดยกําหนดรายละเอียด ดังนี
1. การเลือกพืนทีศึกษา คัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการศึกษาบริ บทชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม ทีได้ ดําเนินการในขันตอนย่อยที 1 ข้ อมูลส่วนตัว (ตอนที 1) ข้ อ
มูลพืนฐานชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต (ได้ แก่ วัฒนธรรมการอยู่อาศัย การทํามาหากิน การแต่ง
กาย และการประดับตกแต่ง การดูแลและรักษาสุขภาพ การศาสนาและความเชือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อม ในตอนที 2) และข้ อมูลการพัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต (ทุนวัฒนธรรมมี
ผลต่อการเปลียนแปลง พัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตในตอนที 3)
2. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ผู้วิจยั กําหนดผู้ให้ ข้อมูลหลัก เพือทําการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก โดยมีเกณฑ์ในการเลือกผู้ให้ ข้อมูลหลักทีว่า ต้ องเป็ นผู้ทีมีความรู้ เกียวกับความเป็ นมา
วัฒนธรรมชุมชน ทุนวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ซึงผู้วิจยั ได้ เลือกผู้ให้ ข้อมูลหลัก 3 กลุม่ ได้ แก่
2.2.1 กลุม่ ผู้นําทางวัฒนธรรม
2.2.2 กลุม่ ผู้นําทางสังคม
2.2.3 กลุม่ ชาวไทยทรงดําในชุมชน
บุคคลทัง 3 กลุม่ นี ถือเป็ นผู้ให้ ข้อมูลสําคัญของการวิจยั เชิงคุณภาพ
3. การศึกษาในภาคสนาม (Field Research) การวิจยั ครังนีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ศึกษาเก็บข้ อมูลจากสภาพทีเป็ นจริงโดยธรรมชาติ เช่น หมู่บ้าน สถานทีจัดประเพณี พิธีกรรม ซึงถือ
ว่าเป็ น “ภาคสนาม” ในการเก็บข้ อมูล ในทีนีคือ หมู่บ้านเกาะแรต ทีผู้วิจยั ได้ เข้ าไปเก็บข้ อมูลในพืน
ทีตามประเด็นทีได้ กําหนดไว้ การวิจยั ภาคสนาม ประกอบด้ วย การศึกษาเอกสาร การสังเกต การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูล และการสนทนากลุ่ม เพือทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูลลักษณะทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนา และการตรวจสอบข้ อมูล
การรวบรวมข้ อมูล
1. การเลือกพืนทีศึกษา การศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง บนฐานความ
โดดเด่นทีปรากฎเป็ นข้ อมูลอยู่ในพืนทีศึกษา ซึงได้ เผยแพร่เป็ นทีประจักษ์ อยู่ในสังคมทัวไป รวมทัง
ข้ อมูลองค์ความรู้ทีเป็ นผลจากการศึกษาของนักวิชาการอืนๆ ทีได้ สืบค้ นเรื องนีไว้ บ้างแล้ วในพืนที
ศึกษาในครังนี ซึงข้ อมูลเหล่านัน บ่งชีให้ เห็นว่าพืนทีทีเลือกศึกษาครังนี เป็ นศูนย์รวมหรื อศูนย์กลาง
กลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทยทรงดําที โดดเด่นนําชุมชนอืนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้ เคียง รวมทังมี
กิจกรรมหลายอย่างทีแสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีชัดเจน เช่น พิธีเสนเรื อน
พิธีเสนกินปาง ประเพณีสงกรานต์ เป็ นต้ น โดยทีพืนทีดังกล่าวยังไม่ได้ มีการศึกษาวิจยั ในรูปแบบที
ศึกษาครั งนี โดยผู้ศึกษาได้ เ ลือกศึก ษาภาคสนามในพื นที แกนหลัก 1 หมู่บ้านคือ บ้ านเกาะแรต
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ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และศึกษาบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมโดยทัวไป
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีอืนในจังหวัดนครปฐม เช่น บ้ านไผ่หูช้าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอ
บางเลน บ้ านดอนขมิน ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน บ้ านดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอกําแพงแสน
บ้ านแหลมกะเจา 2 ตําบลลําลูกบัว อําเภอดอนตูม เป็ นต้ น จากเอกสารทีเผยแพร่ หรื องานศึกษาที
เกิดขึนใหม่
2. ผู้ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการศึกษาครังนี ผู้วิจยั เน้ นการเก็บข้ อมูลกับ
ไทยทรงดําทีบ้ านเกาะแรตเป็ นเป้าหมายหลัก ส่วนพืนทีอืนเป็ นเป้าหมายรอง ผู้วิจยั ได้ อาศัยทุนทาง
สังคมทีเคยสร้ างไว้ จากการดําเนินงานการศึกษาชุมชนด้ านต่างๆ ทีผ่านมา ประกอบกับผลทีได้ จาก
การเตรี ยมการศึกษา ค้ นคว้ าเอกสาร และสํารวจข้ อมูลพืนทีภาคสนามเบืองต้ น นํามากําหนดกลุ่ม
เป้าหมาย โดยสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลหลัก จํานวน 25 คน โดยมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี
2.1 กลุ่มผู้นําทางวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนที
ศึกษา ได้ แก่ ผู้ทีมีความเป็ นเลิศเกียวกับทีอยูอ่ าศัย จํานวน 3 คน ผู้มีความเป็ นเลิศเกียวกับการทํามา
หากินหรื อการประกอบอาชีพ จํานวน 7 คน ผู้มีความเป็ นเลิศเกียวกับการแต่งกายและการประดับ
ตกแต่ง จํานวน 7 คน ผู้มีความเป็ นเลิศด้ านหมอพืนบ้ านและการดูแลรักษาสุขภาพ จํานวน 3 คน
และผู้มีความเป็ นเลิศเกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม จํานวน 5 คน รวมผู้มีความ
เป็ นเลิศทีเป็ นปราชญ์ของชุมชนด้ านต่างๆ ทังหมด 25 คน นอกจากนี ยังพบว่า ผู้นําทางวัฒนธรรม
แต่ละท่านไม่ได้ มีความรู้ ความเชียวชาญด้ านใดด้ านหนึงเพียงอย่างเดียว หากแต่หลายท่านมี
ความรู้ความเชียวชาญหลายด้ าน สามารถร่วมวงแลกเปลียน เรี ยนรู้ ร่วมกันได้ ด้วย นอกจากนี ยัง
ให้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ เช่น ถ้ าสนใจในเรื องนี ควรไปศึกษาเรี ยนรู้กบั ใคร
2.2 กลุ่มผู้นําทางสังคมตามโครงสร้ างหรื อองค์ประกอบของชุมชนพืนทีศึกษา
ผู้วิจยั ได้ รับความเมตตา ความอนุเคราะห์อย่างดี ยิงจากพระคุณเจ้ าวัดศรี ประชาวัฒนารามทีได้
แนะนํ าและประสานงานกับ ผู้นํ าทางสังคม ผู้นํ าทางความเชื อและศาสนาในพื นที จนสามารถ
สัมภาษณ์และทํากิจกรรมได้ อย่างต่อเนือง นอกจากนี ยังได้ รับการอนุเคราะห์อย่างดีจากมูลนิธิไทย
ทรงดํา (ประเทศไทย) ทังเลขานุการและประธานมูลนิธิ ทีได้ ชว่ ยกําหนดกลุ่มเป้าหมายและประสาน
งานกับบุคคลต่างๆ ทังในและนอกพืนที และยังได้ รับการอนุเคราะห์จากจากสมาคมไทยดํา (ประ
เทศไทย) ทังนายกและเลขานุการสมาคม รวมทังกรรมการหลายท่านทีร่ วมเป็ นกลุ่ม เป้าหมาย
ศึกษา สัมภาษณ์ และจัดเวทีสนทนาเรื องต่างๆ และร่วมให้ คําแนะนําทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การศึกษา
ครังนี นอกจากนี ยังมีผ้ ใู หญ่บ้าน หมู่ 11, 12, 14, และ15 ทีได้ ร่วมเป็ นกลุ่มเป้าหมาย และให้ ความ
อนุเคราะห์ ประสานงานด้ านต่างๆ รวมทังสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล รวมทังครู อาจารย์ที
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โรงเรี ยนเกาะแรต และโรงเรี ยนไผ่หชู ้ าง และทีสําคัญคือ อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม (ครูซ่วง) ทีช่วย
ตรวจทานข้ อมูล ช่วยประสานงาน และร่ วมสนทนากลุ่ม ซึงในกลุ่มนีได้ สมั ภาษณ์เจาะลึกผู้ให้ ข้อ
มูลทีสําคัญ รวมทังหมด 12 คน ได้ แก่ พระสงฆ์ 3 รูป ผู้แทนองค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
อาจารย์ 3 คน และนักพัฒนา ผู้นํากลุม่ ต่างๆ ในชุมชน จํานวน 4 คน
2.3 กลุม่ ชาวไทยทรงดําทัวไปในชุมชน เป็ นต้ นว่า แม่บ้าน เยาวชน เด็ก คนหนุ่มสาว
วัยแรงงาน บางคนนอกจากบอกข้ อมูลแล้ ว ยังให้ การช่วยเหลือแนะนําการศึกษาลักษณะต่างๆ ของ
ชุมชน รวมทังเป็ นผู้ช่วยประสานการนัดหมายต่างๆ และการสาธิ ตสิงต่างเพื อการศึกษาทํ าความ
เข้ าใจ ซึงนอกจากทําให้ การวิจยั ได้ ข้อมูลครอบคลุมด้ านต่างๆ แล้ ว ยังช่วยให้ คนกลุ่มนีตระหนักใน
คุณค่าความสําคัญของสิงต่างๆ ในวัฒนธรรมชุมชนเพิมขึน เยาวชนทีกําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา
ยังสนใจนําเรื องราววัฒนธรรมชุมชนทํารายงานประกอบการศึกษาในชันเรี ยนด้ วย
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
1. การสังเกต ใช้ วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยการ
เข้ าร่วมกิจกรรม เช่น การประชุม การสนทนา การประกอบอาชีพ การประกอบประเพณี พิธีกรรมของ
ชาวไทยทรงดํา เช่น พิธีเสนเรื อน พิธีเสนตัว พิธีเสนกินปาง พิธีศพ พิธีแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์
เป็ นต้ น แล้ วบันทึกผลการสังเกตและความรู้ สึกที เกิดจากการเข้ าร่ วมประเพณี พิธีกรรมนันๆ และใช้
การสังเกตแบบไม่มี ส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) จะทําการสังเกตอยู่ภายนอกการทํ า
กิจกรรมและชีวิตประจําวันของไทยทรงดํา แล้ วบันทึกพฤติกรรมเหล่านัน
กรอบแนวคิดและแนวทางในการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมทีใช้ ในการศึกษา การสังเกต
การประชุม การสนทนา การประกอบอาชีพ การประกอบประเพณี พิธีกรรม เช่น พิธีเสนเรื อน พิธีเสน
ตัว พิธีเสนกินปาง พิธีศพ พิธีแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์ เป็ นต้ น ทีใช้ ในครังนี ต้ องอาศัยทุนทาง
สังคมเดิมทีผู้ศึกษามีอยู่กับชุมชน เช่น ความเป็ นคนคุ้นเคย รู้ จกั ชุมชนมาก่อน และความเป็ นคนใน
ท้ องถินพืนทีเดียวกัน รวมทังความทีเป็ นคนทีเคยศึกษาและรู้จกั กับบุคคลผู้ประกอบพิธีกรรมมาก่อน
สิงเหล่านีได้ ช่วยในการสร้ างโอกาสเข้ าสังเกตกิจกรรมทีเป็ นธรรมชาติและเป็ นกันเอง ไม่ทําให้ การ
แสดงพฤติกรรมหรื อการแสดงกิจกรรมผิดแผกไปจากภาวะปกติ (คือเกิดขึนโดยไม่มีผ้ ูสังเกตมา
เกียวข้ องหรื อเฝ้ามองด้ วยมากนัก) ในการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม และบางกิจกรรมทีเป็ นการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมได้ อาศัยการเข้ าพืนที หลายๆ ครัง สังเกตสิงเดียวกัน หรื อสิงทีเกิดขึนในเรื องเดียว
กันหลายๆ ครัง เช่น การทํานา เฝ้าสังเกตการเตรี ยมดิน การหว่านกล้ า การปั กดํา การเก็บเกียว หรื อ
สังเกตการค้ าขาย การทอผ้ า หรื อฟั งเสียงพูด ท่าทางในการสือสาร สนทนากันและกันเพือตอบคําถาม
และเป็ นข้ อ มูลประกอบกับส่วนทีได้ จากการสัมภาษณ์
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2. การสัมภาษณ์ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structural Interview) โดย
มี แ นวคํา ถามเป็ นแนวทางสัมภาษณ์ เป็ นการสัมภาษณ์ ระดับลึก (In-depth-Interview) บุคคล
เป้าหมายทีกําหนดไว้ ในประชากรเป้าหมายทุกกลุม่ รวมถึงการสัมภาษณ์กลุ่ม หรื อการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ าง (Non-Structural Interview) เพือให้ ได้ ข้อมูล
เกียวกับความเชือ ประเพณี พิธีกรรม เป็ นต้ น โดยในขันนีมีการดําเนินงานดังนี
2.1 นําแนวคําถามทีเตรี ยมไว้ มาใช้ สมั ภาษณ์เป้าหมายกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิงกลุม่ เป้าหมายทีเป็ นผู้นําทางวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ของชุมชน หรื อทีเป็ นปราชญ์ชาวบ้ านและ
รวมทังผู้อาวุโสทีเป็ นกลุ่มบุคคลทัวไป เป็ นแนวคําถามทีทําให้ การสนทนาต่อเนือง และสามารถเจาะ
ลึกข้ อมูลในเรื องทีสนใจ เพือให้ ได้ ลกั ษณะของเหตุผลและแนวทางในการแก้ ปั ญหา หรื อเผยแพร่
และพัฒ นาได้ ดี แม้ ในกลุ่มหนุ่ม สาวและเยาวชน ก็สามารถสนทนาได้ อย่างต่อเนือง โดยไม่ทําให้
ประเด็นถูกเบียงเบนได้ ง่าย แต่ทงนี
ั อาจจะเป็ นเพราะผู้สมั ภาษณ์มีความคุ้นเคยและมีประสบการณ์
ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเป็ นพืนฐานอยู่ก่อนแล้ ว ทําให้ สามารถเชือมโยงบทสนทนาเรื อง
ต่างๆ ให้ เชื อมร้ อยถึงกันได้ นอกจากนี แนวคําถามดังกล่าวไม่ไ ด้ บงั คับผู้ให้ สมั ภาษณ์ต้องเรี ยง
เรื องตามลําดับความสําคัญ หากแต่เป็ นแนวคําถามทีช่วยให้ ผ้ ูตอบสามารถเล่าสิงนันๆ ได้ เป็ น
เรื องที ต่อเนื องได้ จากบทเริ มต้ นที ว่า “สิงนันๆ มีลักษณะเป็ นอย่างไร มีเหตุผลอะไรจึงทําให้ เป็ น
อย่างนัน จะนํามาใช้ หรื อจะแก้ ปัญหาสิงนันๆ ควรมีแนวคิดแนวทางอย่างไร” แล้ วค่อยๆ เชือมโยงสู่
องค์ประกอบหรื อประเด็นอืนทีสําคัญคือ เมือถามถึงลักษณะคุณค่าของวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม ดู
เหมือนชาวบ้ านหรื อกลุม่ เป้าหมายเข้ าใจดีวา่ หมายถึงอะไรและเมือถามถึงทุนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย
2.2 กระบวนการให้ ข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทีเป็ นผู้นําทางวัฒนธรรมจะสนทนา
เกียวกับคุณค่าของภูมิปัญญา ทีเป็ นความคิด ความรู้ ความเชือ ฯลฯ ได้ โดยไม่ต้องทําความเข้ าใจใน
นิยามหรื อความหมายของสิงเหล่านี ส่วนทีเป็ นทุนทีอยู่ในรูปของวัตถุ กลุ่มเป้าหมายเข้ าใจได้ ตรงว่า
คือ คุณค่าของสิงต่างๆ ทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ ที ใช้ สอยอยู่ในวิถีชีวิต เช่น คุณค่าและหรื อมูลค่าของเครื อง
มือเครื องใช้ อาหารการกิน ยารักษาโรค เช่นเดียวกับทุนทีอาศัยการสถาปนา ซึงผู้บอกข้ อมูลหรื อผู้
สนทนาเข้ าใจตรงกันว่า เป็ นคุณค่าและหรื อมูลค่าของสิงทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี กฎ
หมาย กติกา ข้ อห้ าม เมือถามว่าทําไมกลุ่มเป้าหมายจึงรู้และเข้ าใจเรื องเหล่านี คําตอบทีได้ คือ เพราะ
สิงเหล่านีเป็ นสิงทีกลุ่มเป้าหมายต้ องการ และได้ เรี ยนรู้ สังสมมาจากหลักพุทธศาสนาที เข้ ามาใน
ชุมชนด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิงเรื องคุณค่าของพฤติกรรม เช่น ทาน การให้ ชาวบ้ านตอบว่า ผู้ให้ ยอม
เป็ นทีรักของผู้รับ และดูเหมือนว่าในการสนทนาหรื อการสัมภาษณ์ เป็ นช่วงเวลาทีกลุ่มเป้าหมายบาง
คนมีความสุข บางช่วงเวลาทีได้ เล่าเรื อง แม้ วา่ เรื องนันๆ จะตกอยูใ่ นภาวะวิกฤตในปั จจุบนั เช่น เมือ
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เล่าถึงการฟื นฟูภาษา ผู้เล่ามีความหวังและคาดหวังว่า ชุมชนจะฟื นคืนภาษากลับมาใช้ ใ ห้ มากกว่า
เดิมได้ เป็ นต้ น
กลุม่ เป้าหมายทีเป็ นผู้นําทางสังคมตามโครงสร้ างหรื อองค์ประกอบของชุมชน
พืนทีศึกษา เช่น พระภิกษุ สมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบล ครู อาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
มูลนิธิ คณะกรรมการสมาคมต่างๆ เป็ นต้ น ได้ ใช้ แนวคําถามเดียวกัน และเจาะลึกประเด็นการใช้ ทุน
วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนทีเกียวข้ องกับบทบาทหน้ าทีของบุคคลทีเป็ นเป้าหมายนันๆ รวมทัง
ประเด็นเหตุผลการเปลียนแปลง หรื อเหตุผลทีทําให้ ทุนวัฒนธรรมในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ พัฒนา
มาดํารงอยูใ่ นลักษณะปั จจุบนั ตลอดถึงข้ อเสนอเพือการพัฒนาหรื อแก้ ปัญหาทีเหมาะสมต่อไป
ส่วนกลุ่ม ชาวไทยทรงดําทัวไปในชุมชน ที เกี ยวข้ องกับประเด็นต่างๆ ในการ
ศึก ษา เช่น คนหนุ่ม สาวกับ ทุนวัฒนธรรมในการแต่งกาย เด็กและเยาวชนกับความเชื อ ศาสนา
ประเพณี และพิธีกรรม เป็ นต้ น สัมภาษณ์เฉพาะบุคคลและกลุ่มเฉพาะประเด็นทีเกียวข้ อง หากแต่มี
ประเด็นอืนๆ เข้ ามา ก็ประมวลไว้ เพือเชือมร้ อยกับข้ อ มูลชุดนันทีได้ จากบุคคลเป้าหมายต่อไป ทังนี
เพราะกลุม่ เป้าหมายแต่ละคนจะมีความรู้ ประสบการณ์เฉพาะเรื อง แต่ไม่ได้ มีความรู้ทกุ เรื อง
การเตรี ยมตัวทีดี ทังด้ านข้ อมูลชุมชนและบุคคลกลุ่มเป้าหมายเพือให้ ประเด็น
สัมภาษณ์มีความสอดคล้ องกับประสบการณ์ของบุคคลกลุ่มเป้าหมาย จะทําให้ การสัมภาษณ์ดําเนิน
ไปตามวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงทังหมดนีเป็ นผลมาจากการเตรี ยม
พืนที เตรี ยมกลุม่ เป้าหมาย และการดําเนินงานตามขันตอนต่างก่อนหน้ านี
3. การสนทนากลุ่ม เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์ และบทเรี ยนในเรื องราว
ความรู้ ต่างๆ ทีกลุ่มเป้าหมายสนใจร่วมกัน ประเด็นทีชุมชนสนใจแล้ วร่ วมกันดําเนินงานในกิจกรรม
นันอยู่ใ นชุม ชนแล้ ว หรื อเป็ นประเด็นที คนในชุมชนเห็นว่าเป็ นปั ญหา สมควรแก้ ไขหรื อปรั บปรุ ง
พัฒนา จึงมีการเชิญชวนผู้ทีสนใจหรื อผู้ทีเกี ยวข้ องมาร่ วมวงสนทนา ซึงในการประมวลข้ อมูลภาค
สนามในการศึกษา วิจยั ครังนี ได้ มีการสนทนากลุม่ ในเรื องต่างๆ เกิดขึนหลายครัง เป็ นต้ นว่า
3.1 การสนทนากลุม่ เรื องความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําและเรื อง
อืนๆ กับคณะกรรมการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และผู้อาวุโสทีสนใจ ซึงเป็ นผู้ดําเนินการ
ศึกษาอยู่ในปั จจุบนั มีผ้ เู ข้ าร่วม 6 ท่าน จัดขึนทีบ้ านเลขานุการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ทําให้
ได้ ประเด็นต่างๆ ทังส่วนทีเป็ นประวัตคิ วามเป็ นมาและส่วนทีเป็ นทุนวัฒนธรรมประเด็นอืนหรื อกลุ่ม
อืนของชุมชนด้ วย
3.2 การสนทนากลุ่ม เรื องการสอนภาษาไทยทรงดําแก่นกั เรี ยนและผู้สนใจ
ทัวไปและเรื องอืนๆ ทีเป็ นทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา กับคณะผู้ดําเนินงานโครง
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การสอนภาษาไทยทรงดํา และคณะกรรมการสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) พบปะ สนทนากันเป็ น
กลุ่ม 3 ครัง ทีบ้ านนายกสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มีผ้ เู ข้ าร่วม 4 คน ทีบ้ านเลขานุการสมาคมไทยดํา
(ประเทศไทย) มีผ้ เู ข้ าร่วม 4 คน 1 ครัง และมีผ้ เู ข้ าร่วม 5 คน 1 ครัง ทําให้ ได้ ข้อมูลทุนวัฒนธรรมด้ าน
ภาษาและทุนวัฒนธรรมอืนรอบด้ าน
3.3 การสนทนากลุ่มกับผู้อาวุโสทีสนใจวัฒนธรรมด้ านการอยู่อาศัยและเรื อน
ไทยทรงดํา รวมทังพิพิธภัณฑ์ชมุ ชน จํานวน 1 ครัง ทีบ้ านเลขานุการสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มี
ผู้เข้ าร่วม 6 คน ได้ ข้อมูลแนวคิดแนวทางเกียวกับการอนุรักษ์ และพัฒนาทุนวัฒนธรรมหลายด้ าน
การสนทนากลุม่ ผู้สนใจวัฒนธรรมการแต่งกายทีได้ เคยจัดตังกลุ่มทอผ้ าพืนบ้ านไทยทรงดําขึนแล้ ว
ในชุมชน มีผ้ เู ข้ าร่วม 7 คน จัดขึนทีบ้ านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ได้ แนวทางการอนุรักษณ์และพัฒนาการแต่ง
กายและทุนวัฒนธรรมอืนด้ วย
3.4 การสนทนากลุ่ม ผู้สนใจทุนด้ านศาสนาและความเชื อที ได้ ดําเนินการ
อนุรักษ์ และพัฒนาพิธีบอกทางผีไปเมืองฟ้า (เมืองแถง) มีผ้ รู ่วมสนทนา 19 คน จัดขึนทีวัดศรี ประชา
วัฒนาราม ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ แนวทางในการจัดการพิธีกรรมของ
ชุมชน ให้ มีแบบแผนทีสามารถถ่ายทอดและพัฒนาได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
ในการสนทนากลุม่ แต่ละครัง ไม่ได้ สนทนาประเด็นใดประเด็นหนึงโดยเฉพาะ
แต่มีการกล่าวถึงประเด็นโดยภาพรวม ดังนัน จึงทําให้ ได้ ประเด็นทุนวัฒนธรรมชุมชนทีพร้ อมรับการ
อนุรักษ์ และพัฒนา หากได้ มีการส่งเสริ ม การสนับสนุน เป็ นต้ นว่า ทุนวัฒนธรรมความเชือในผีบรรพ
บุรุษ ทุนวัฒนธรรมครอบครัวและเครื อญาติ ทุนวัฒนธรรมข้ าว ทุนวัฒนธรรมอาหาร ทุนวัฒนธรรม
ศิลปะการแสดง และการละเล่นพืนบ้ าน และทุนวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพพืนบ้ าน ซึงทีประชุม
กลุม่ ต่างๆ ได้ กล่าวถึง และแสดงให้ เห็นความพร้ อมของทุนวัฒนธรรมในกลุม่ วัฒนธรรมนัน
การคืนความรู้ สู่ชุมชน จะสรุ ปบทเรี ยนเป็ นความรู้ คืนแก่ผ้ รู ่ วมเสวนาและผู้ให้
สัมภาษณ์หลังการเก็บข้ อมูลด้ วยวิธีการต่างๆ และหลังการดําเนินงานสําเร็ จแล้ วแต่ละขันตอนทุก
ครัง คือ มีการคืนความรู้ ทุกครังทีได้ มีการประมวลข้ อมูล ทังเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมทังใน
สถานการณ์ทวไป
ั เช่น การคืนข้ อมูลในโอกาสทีไปร่ วมงานประเพณี พิธีกรรม เมือมีโอกาสทีจะได้
แสดงความคิดเห็น หรื อได้ สนทนากับบุคคล หรื อกลุ่มต่างๆ ทังนีเป็ นการตรวจสอบข้ อมูลทีได้ ไปใน
ตัวว่า มีความเหมือนหรื อความต่างกันหรื อไม่ อนึง ในการศึกษาวิจยั ดังกล่าวข้ างต้ นนี ทุกขันตอนได้
มีการคืนข้ อมูลความรู้ส่ชู มุ ชนเพือการพัฒนาทุกครัง ทังรายบุคคลหรื อรายกลุ่ม หรื อในเวทีสนทนา
กลุ่ม เพือประโยชน์แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายจะได้ นําไปใช้ ในวิถีชีวิตโดยตรง ไม่ต้องรอให้ การ
ดําเนินการวิจยั เสร็จสิน
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เครืองมือทีใช้ ในการศึกษาวิจัย
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สําหรับการวิจยั ในขันตอนย่อยที 2 นี เป็ น
แบบสัมภาษณ์ โดยใช้ แนวคําถามในการเก็ บข้ อมูลเชิงลึก (In-depth Interview) ในการสัมภาษณ์
ผู้ให้ ข้อมูลหลัก และสําหรับสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซึงเป็ นผู้นําทางวัฒนธรรม
ผู้นําทางสังคม และชาวไทยทรงดําในชุมชน เป็ นการศึกษาข้ อมูลเกียวกับทุนวัฒนธรรมด้ านต่างๆ
ซึงผู้วิจยั กําหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณ์ ซึงเป็ นแนวคําถามทีผ่านการกลันกรองและพิจารณา
แล้ วว่าสามารถตอบโจทย์การวิจยั ได้ ชดั เจนและครอบคลุม
ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุม่ ประกอบด้ วย
1) ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
2) ข้ อมูลสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกเกียวกับวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ซึงวัฒนธรรมชุมชน แบ่งเป็ น 5 กลุ่ม คือ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต วัฒนธรรมการทํามาหา
กินหรื อการประกอบอาชีพ วัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตกแต่ง วัฒนธรรมการดูแล
และรักษาสุขภาพ และวัฒนธรรมการศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม
3) ข้ อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเกียวกับทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนไทย
ทรงดําบ้ านเกาะแรต
การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
การสร้ างแบบสัมภาษณ์ ทีมีแนวคําถาม ในการเก็บข้ อมูลเชิงลึกและการสนทนา
กลุม่ มีขนตอนในการดํ
ั
าเนินการ ดังนี
1. ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยั ทําการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร เช่น งาน
วิจยั ทีเกียวกับแนวทางการวิจยั ทางภาษาและวัฒนธรรม งานวิจยั ทีเกียวกับไทยทรงดํา หรื อทุนวัฒน
ธรรมทีมีผ้ ูรวบรวมไว้ แล้ วมาวิเคราะห์ นําเสนอหรื ออ้ างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารถือเป็ นวิธี
หลักของการวิจยั เพราะข้ อมูลเอกสารจะให้ ภาพที ต้ องการศึกษา และสภาพแวดล้ อมหรื อบริ บท
ทางสังคมทีปรากฏการณ์นนเกิ
ั ดขึน เช่น ลักษณะทุนวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ในชุมชนบ้ านเกาะแรตนํา
ข้ อมูลทีได้ จากการศึกษามาประมวลเพือกํ าหนดเป็ นโครงสร้ างของเครื องมือและขอบเขตเนือหา
การศึกษา โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. สร้ างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนัน
นําแบบสัมภาษณ์ ทีสร้ างเสร็ จเสนออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เพือตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอแนะ
แล้ วนํามาปรับปรุง แก้ ไข
3. นําแบบสัมภาษณ์ มาปรับปรุ งแก้ ไขในประเด็นทีผู้เชียวชาญเสนอแนะแล้ วให้
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบูรณ์ของเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
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สรุป ขันตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์ ดังแผนภาพที 6
ขันตอนที 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากหนังสือ และงานวิจยั ทีเกียว
กับประเด็นทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม

ขันตอนที 2 สร้ างแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตเนือหาและวัตถุ
ประสงค์ของการศึกษา จากนันนําแบบสัมภาษณ์ทีสร้ างเสร็จเสนอ
อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบ ให้ ข้อเสนอ แนะ แล้ ว
นํามาปรับปรุง แก้ ไข

ขันตอนที 3 นําแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แก้ ไขในประเด็นที
ผู้เชียวชาญเสนอแนะแล้ วให้ อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบอีกครัง เพือความสมบูรณ์ของเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั
แผนภาพที 6 ขันตอนการสร้ างแบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ ข้อมูลจากขันตอนย่ อยที 2
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสั ม ภาษณ์ ทังจากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก และการ
สนทนากลุ่ม ทังจากข้ อคิดเห็น และเนือหาจากข้ อมูล จากพืนที โดยการวิเคราะห์เนือหา (Content
Analysis) และนําเสนอแบบพรรณนาความ และวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้ างทีผู้วิจยั
เข้ าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Observation) โดยการวิเคราะห์เนือหาเช่นเดียวกัน
จากขันตอนที 2 การศึกษาข้ อมูลพืนฐานและแนวคิดพืนฐาน ผู้วิจยั สรุ ปวิธีวิทยา
การดําเนินการวิจยั ดังตารางที 2
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ตารางที 2 สรุปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 2 การศึกษาข้ อมูลพืนฐานและแนวคิดพืนฐาน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1. เพือศึกษาลักษณะ
ทุนวัฒนธรรมเพือการ
พัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม
2. เพือศึกษาลักษณะทุน
วัฒนธรรม เชิงลึกผ่านมิติ
ต่างๆ เช่น กระบวนทัศน์
ทางภูมิปัญญา การประ
ยุกต์ใช้ และการดํารงอยู่

ศึกษาเอกสารชันต้ น
จากพืนที และข้ อมูล
ชันต้ นจากคําบอกเล่า
ทัศนคติ และข้ อเสนอ
แนะ
- สัมภาษณ์แบบมี
คําถามนํา
- สังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วม

กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เนือหา

- ข้ อมูลเอกสารทังจาก
โรงเรี ยน องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหรื ออืนๆ
- ปราชญ์ชาวบ้ าน และ
แกนนําชุมชน
แกนนําชุมชน
แนวคําถาม
จํานวน 6 ท่าน
แบบมีโครงสร้ าง
ผู้ร้ ูในท้ องถิน
จํานวน 7 ท่าน

แนวคําถาม
แบบมีโครงสร้ าง
การวิเคราะห์เนือหา

3. เพือศึกษาข้ อมูล
ลักษณะการบูรณาการ
ทุนทางวัฒนธรรมเพือ
พัฒนากลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทยทรงดํา

- สนทนากลุม่
- สังเกตการณ์อย่าง
มีสว่ นร่วม

นักวิชาการพืนที (ครู)
จํานวน 3 ท่าน
ปราชญ์ชมุ ชน
จํานวน 7 ท่าน
ตัวแทนชุมชน
จํานวน 12 ท่าน

แนวคําถาม
แบบมีโครงสร้ าง
แนวคําถาม
แบบมีโครงสร้ าง
การวิเคราะห์เนือหา

ขันตอนที 2 วิเคราะห์ ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์ในขันตอนนี คือ ต้ องการวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดําในจังหวัดนครปฐม เพือสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมที
มีผลต่อการพัฒนาชุมชน และสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องชุมชน โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ นขันตอน ดังนี
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ขันตอนการดําเนินการ
1. ศึกษาทบทวนทําความเข้ าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็ นผลจากการศึกษาในขันตอนที 1 (ขันตอนย่อยที 1) เพือนํามาใช้ เป็ นเครื องมือ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อ
การพัฒ นาชุมชน และสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะการใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพื อสร้ าง
สมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน สามารถจําแนกแจกแจงออกได้ เป็ นหมวดหมู่ ให้ พร้ อมทีจะนําไปใช้
ในการดําเนินงานวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมดังกล่าว และศึกษาทบทวนทําความเข้ าใจลักษณะทุนวัฒน
ธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็ นผลจากการศึกษาในขันตอนที 1 (ขันตอนย่อยที 2) โดยวิเคราะห์
จําแนกจัดกลุ่มทุนวัฒนธรรมออกเป็ นประเด็น เพือสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการเปลียน
แปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ าง
สมดุลในการดํารงอยูข่ องชุมชน ทีเป็ นนผลการศึกษาทีผ่านมา เพือใช้ เป็ นความรู้พืนฐานในการสร้ าง
การมีส่วนในการวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม ร่วมกับผู้
บอกข้ อมูลหลัก โดยนําความรู้ ทีได้ ทงสองประเด็
ั
นดังกล่าวมาเตรี ยมเป็ นแนวทางการสนทนาเชิง
วิเคราะห์เจาะลึกข้ อมูลแต่ละประเด็นกับผู้บอกข้ อมูลหลักทีเกียวข้ อง ในลําดับต่อไป
ผลการศึกษาทบทวนทําความเข้ าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสร้ างความรู้ลกั ษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผล
ต่อการพัฒนาชุมชนออกได้ 3 ลักษณะ คือ
1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชมุ ชนมีความเจริญก้ าวหน้ า
1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชมุ ชนสูญเสียวัฒนธรรมพืนบ้ าน
1.3 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิงแวดล้ อมของชุมชน
ขณะเดียวกัน ผลการศึกษาทบทวนทําความเข้ าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูลพืนฐาน
ชุมชน รวมถึงลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําดังกล่าวข้ างต้ น สามารถสร้ างความรู้
ลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน ได้ 3 ลักษณะ คือ
1.1 การใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยูท่ างสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
1.2 การใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยูท่ างเศรษฐกิจชุมชน
1.3 การใช้ ทุนวัฒนธรรมปรับตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมของชุมชน
(ดังรายละเอียดทีนําเสนอไว้ แล้ วในบทที 5)

126
2. สนทนาเชิง วิเคราะห์ เจาะลึกข้ อมูล การเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมที มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน และการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ ของชุมชน กับกลุ่มผู้
บอกข้ อมูลหลักทีเกี ยวข้ องแต่ละประเด็น โดยนัดหมายวันเวลาสถานทีผู้บอกข้ อมูลหลักทีเกี ยว
ข้ องแต่ละประเด็น จํานวน 2 – 4 คน เพือสนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละประเด็นตามกรอบ
เนือหาสาระทีกําหนดไว้ ดังแสดงในตารางที 3
ตารางที 3 แสดงกรอบเนือหาสาระการสนทนา
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม/ ลักษณะการเปลียนแปลงทุน
การใช้ ทุนวัฒนธรรม
วัฒนธรรมทีมีผลต่ อการพัฒนา
ชุมชน
ปรับตัวฯ

ลักษณะการใช้ ทุน
วัฒนธรรมปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารง
อยู่ของชุมชน

ทุนวัฒนธรรม
1. ทุนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายในกลุม่
วัฒนธรรม แต่ละกลุม่
2. ทุนทีอยู่ในรูปของวัตถุในกลุม่
วัฒนธรรมแต่ละกลุม่
3. ทุนทีอาศัยการสถาปนาในกลุม่
วัฒนธรรมแต่ละกลุม่

ทําให้ สงั คมและวัฒนธรรมชุมชน
และเศรษฐกิจ/การทํามาหากิน
ของชุมชนและทรัพยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
1.บางประการเจริญก้ าวหน้ า
2. บางประการสูญเสียไป
3.บางประการส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิงแวดล้ อม

ด้ านสังคมและวัฒนธรรม
ด้ านทางเศรษฐกิจและด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม ในกลุ่มวัฒน
ธรรมต่างๆ เช่น ประวัติ
ความเป็ นมาของกลุม่ ชาติ
พันธุ์ การอนุรักษ์ภาษากลุม่
ชาติพนั ธุ์ การอนุรักษ์ผ้าไทย
ทรงดํา การสร้ างพิพิธภัณฑ์
เป็ นต้ น

นํากรอบเนือหาสาระดังกล่าวนี มาใช้ เป็ นเครื องมือสนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกแต่ละ
ประเด็น เพือให้ ได้ ความรู้ ว่า แต่ละประเด็นมีลกั ษณะอย่างไร มีเหตุปัจจัยหรื อเหตุผลอะไรเกียว
ข้ อง ถ้ าจะแก้ ปัญหาในกรณีทีเห็นว่าเป็ นปั ญหา หรื อส่ง เสริ มและพัฒนาในกรณีทีเห็นว่าดีแล้ ว
เพือให้ เข้ มแข็งยิงขึน ต้ องทําอย่างไร พร้ อมทังประมวลความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะทีเกิดขึน
ผลการดําเนินงานในขันนี โดยสรุ ป ได้ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุ
ประสงค์ สามารถนํามาใช้ วิเคราะห์สงั เคราะห์สร้ างความรู้ เรื องทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
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ทรงดําในจังหวัดนครปฐม ตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง ความรู้ ความ
เข้ าใจในลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และลักษณะการใช้ ทุน
วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน ซึงเป็ นเหตุผล สําคัญทีนําไปสู่การสร้ าง
ความรู้เรื อง “แนวทางแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน” ดัง
รายละเอียดทีได้ นําเสนอในบทที 5
การเข้ าไปสัง เกตการณ์ อ ย่า งมี ส่ว นร่ ว มในกลุ่ม หรื อ กิ จ กรรมที แสดงลักษณะการ
เปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ าง
สมดุลในการดํา รงอยู่ข องชุม ทังเพือเพิมเติมข้ อมูลเชิง ลึก ตรวจสอบข้ อมูล และเรี ยนรู้ เงื อนไข
ปั จจัยและบริ บททีเกี ยวข้ องเพิมเติม เช่น การเยียมชมพิพิธภัณฑ์ไทยทรงดํา การร่ วมประชุมกับ
กลุ่มอนุรักษ์ ภาษาไทยทรงดํา การร่ วมงานบําเพ็ญกุศลศพและการจัดพิธีบอกทางผี การสํารวจ
พืนทีสาธารณะในชุมชน การร่ วมงานประเพณี พิธีกรรม การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการเป็ น
แม่มดประกอบพิธีกรรม เป็ นต้ น ผลทีได้ ทําให้ การวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรง
ดําในจังหวัดนครปฐม ประเด็นลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
และลักษณะการใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพื อสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ ข องชุม ชน บรรลุวัตถุ
ประสงค์ทีกําหนดไว้ ดังได้ นํามาเรี ยบเรี ยงและนําเสนอไว้ ในบทที 5 แล้ ว
สรุป ขันตอนการศึกษาวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม เพือสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผ ลต่อการ
พัฒนาชุมชน และสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุล
ในการดํารงอยูข่ องชุมชน ดําเนินการตามขันตอน ดังแผนภาพที 7
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ขันตอนที 1 ศึกษาทบทวนทําความเข้ าใจในแนวคิด ทฤษฎี และข้ อมูล
พืนฐานชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ทีเป็ นผลจากการศึกษาในขันตอน
ที 1 (ขันตอนย่อยที 1) และสร้ างความรู้ความเข้ าใจในลักษณะการใช้ ทนุ
วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน

ขันตอนที 2 สนทนาเชิงวิเคราะห์เจาะลึกข้ อมูล การเปลียนแปลงทุน
วัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัว
เพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน กับกลุ่มผู้บอกข้ อมูลหลักที
เกียวข้ องแต่ละประเด็น

ขันตอนที 3 การเข้ าไปสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วมในกลุ่มหรื อกิจกรรมที
แสดงลักษณะการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
และการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุม
แผนภาพที 7 ขันตอนการศึกษาวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม
ส่วนรายละเอียดเกียวกับวิธีการศึกษา การสร้ างเครื องมือทีใช้ ในการวิจยั การรวบรวม
ข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ทีได้ รวมทังเทคนิคการประสานงานและการนัดหมายกับคนในชุมชน
รวมทังแนวคําถาม สิงเหล่านีได้ ดําเนินการด้ วยความรู้และทักษะชุดเดียวกับทีได้ รายงานไว้ แล้ วใน
ขันตอนที 1 ข้ างต้ น ในขันนีและขันต่อไปจึงจะกล่าวเท่าทีจําเป็ นเท่านัน
ขันตอนที 3 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธุ์ ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
การดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้ วยขันตอนและรายละเอียด ดังนี
3.1 นําผลทีได้ จากการดําเนินงานในขันตอนที 1 ทังสองขันตอนย่อย คือ ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎี ข้ อมูลพืนฐานชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา และการศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติ
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พันธุ์ไทยทรงดํา และผลทีได้ จากการวิเคราะห์ ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม ประเด็นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และการใช้ ทุนวัฒน
ธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน เป็ นบทตัง โดยนําหลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทีศึกษากําหนดไว้ ตามผลการดําเนินงานในขันตอนที 1 (ขันตอนย่อยที 1) มาวิเคราะห์บทตังดัง
กล่าว ทําให้ ได้ ลกั ษณะแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
ได้ เหตุปัจจัยหรื อเหตุผลทีต้ องใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน ในแนว
ั นาชุมชน ดัง
ทางนันๆ และได้ วิธีการและกระบวนการ รวมทังขันตอนการนําแนวทางดังกล่าวไปใช้ พฒ
รายละเอียดทีได้ กล่าวไว้ แล้ วในบทที 5
3.2 ผู้วิจยั ประมวลและสรุปประเด็นทีเกียวข้ องกับทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธ์ไทยทรง
คําเพือการพัฒนาชุมชน จากนันพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรม
3.3 ผู้วิจยั นําประเด็นและข้ อเสนอทีได้ จากข้ อ 3.2 เพือปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษาเพือ
พิจารณาประเด็นให้ รอบด้ านให้ มากทีสุด และกลับมาแก้ ไขตามข้ อเสนอของอาจารย์ทีปรึกษาอีกครัง
เพือให้ ประเด็นและเนือหาสมบูรณ์มากทีสุด
3.4 ผู้วิจยั ขอความร่ วมมือนักวิชาการ ปราชญ์ ชุมชน และแกนนําท้ องถินในพืนทีวิจยั
เพือร่วมให้ ข้อเสนอประเด็นข้ อเสนอต่างๆ และเป็ นการเตรี ยมความพร้ อม (Pre workshop) เพือจัด
เวทีสรุปบทเรี ยนอีกครังหนึง
3.5 จัดประชุมเวทีสมั มนาวิชาการ เพือนําเสนอแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน ซึงนอกจากจะสรุปบทเรี ยนแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ออกแบบกระบวนการ
คืนข้ อมูลให้ แก่ชมุ ชนและสาธารณะอีกทางหนึง
ขันตอนการสัมมนาวิชาการทีเชือมโยงกับการดําเนินการวิจยั ประกอบด้ วย
1. การนําเสนอร่างแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนา
ชุมชน ผู้วิจยั เป็ นผู้นําเสนอร่างจากการศึกษาวิจยั ต่อทีประชุม
2. การระดมสมองและการวิพากษ์ หลังผู้วิจยั ได้ นําเสนอร่างแนวทางการใช้ ทนุ วัฒน ธรรม
กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน ผู้วิจยั เป็ นผู้นําเสนอร่างจากการศึกษาวิจยั ต่อทีประชุม
เปิ ดการอภิปรายอย่างรอบด้ าน และผู้วิจยั ตอบคําซักถามตามประเด็นผู้ร่วมอภิปรายสอบถาม
3. สรุปการประชุม หลังการอภิปรายและการให้ ข้อเสนอแนะครบถ้ วน โดยผู้วิจยั จะเป็ นผู้
สรุปประเด็นอีกครัง
ข้ อมูลและประเด็นข้ อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะนํ ามาปรั บปรุ งร่ างแนวทางการใช้ ทุนวัฒน
ธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
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การวิเคราะห์ ข้อมูลจากขันตอนที 3
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแนวคําถาม ทังจากข้ อคิดเห็น และเนือหาจากข้ อมูลต่างๆ จาก
พืนทีโดยการวิเคราะห์เนือหา และนําเสนอแบบพรรณนาความ และวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้ างทีผู้วิจยั เข้ าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีสว่ นร่วม โดยการวิเคราะห์เนือหา
จากขันตอนที 3 แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนา
ชุมชน สามารถสรุปได้ ดงั ตารางที 4
ตารางที 4 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 3 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่ม ชาติพันธุ์
ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพือการวิเคราะห์
ข้ อมูลวัฒนธรรม
ชุมชน ลักษณะ
ทุนวัฒนธรรม

วิธีการ
สังเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาจาก
ขันตอนที 1 และ 2

2. เพือพัฒนาข้ อเสนอ ระดมสมองและ
แนวทางการใช้ ทนุ
สนทนากลุม่
วัฒนธรรมกลุม่ ชาติ เวทีสมั มนาวิชาการ
พันธุ์ไทยทรงดําเพือ
การพัฒนาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย/
เอกสาร
- ข้ อมูลเอกสารทัง
จากโรงเรี ยน องค์การ
บริหารส่วนตําบล
หรื ออืนๆ
- ปราชญ์ชาวบ้ าน
และแกนนําชุมชน

เครืองมือ/
การวิเคราะห์
การวิเคราะห์เนือหา

แกนนําชุมชน
จํานวน 6 คน

การวิเคราะห์เนือหา

นักวิชาการ
จํานวน 3 คน

การตรวจสอบข้ อมูล
เพือให้ ข้อมูลทีผู้วิจยั ได้ จากเอกสารและภาคสนามมีความถูกต้ องตรงประเด็น (Validity)
ในการวิจัยอาจแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความถูกต้ องตรงประเด็นภายในกับความถูกต้ องตรง
ประเด็นภายนอก ประเด็น “ภายใน” คือ ถูกต้ องตามความเป็ นจริ งของปรากฏการณ์ หรื อประเด็นที
ศึกษา คือ การวิจัยเสนอภาพของสิงนันได้ อย่างสมบูรณ์ ไม่ผิดไปจากความจริ งของสิงนัน ประเด็น
“ภายนอก” คือ ผลของการศึกษา (ข้ อค้ นพบ, ข้ อสรุป, ข้ อเสนอจากผลการศึกษา ฯลฯ) สามารถนําไป
ใช้ อ้างอิง เทียบเคียงกับที อืนได้ (ชาย โพธิ สิ ตา, 2550: 137) การศึกษาครั งนี ความถูกต้ อง ตรง
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ประเด็นในการตีความข้ อมูล จะเสนอข้ อมูลทีเป็ นปรากฏการณ์ จริ ง ทีได้ จากภาคสนาม รวมทังการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเป็ นแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ต่างๆ ทีนํามาใช้ และข้ อมูลต้ องมีความเชือ
ถือได้ (Reliability) นัน ข้ อมูลต้ องครบถ้ วน แม่นยํา วาทินี บุญชะลักษี (2536: 88) กล่าวว่า ความเชือ
ถือได้ ก็คือ ผลลัพธ์ ทีได้ จากการศึกษาทีจะมีความคงที ไม่เปลียนแปลง แม้ ว่าจะมีการทดสอบซํา
แล้ วซําอีก ทังนีไม่วา่ จะเป็ นผลการศึกษาทีได้ มา โดยวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ หรื อการจดบันทึก
การตรวจสอบความถูกต้ อง แม่นตรง และความเชือถือได้ ของผลการศึกษา ผู้วิจยั ได้ ทํา
การตรวจสอบสามเส้ า (Triangulation) โดยแบ่งเป็ น (สุภางค์ จันทวานิช, 2540: Grane- heim, 2004:
Miles & Huberman, 1994)
ก. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านข้ อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้ อมูล ที
ผู้วิจัยได้ มานันถูกต้ องหรื อไม่ วิธีการตรวจสอบของข้ อมูลนัน จะต้ องตรวจสอบแหล่งทีมา 3 แหล่ง
ได้ แก่ เวลา สถานที และบุคคล
- การตรวจสอบแหล่งเวลา หมายถึง การตรวจสอบข้ อมูลในช่วงเวลาทีต่างกัน เพือให้
ทราบว่าข้ อมูลทีได้ รับในช่วงเวลาต่างๆ นันเหมือนกันหรื อไม่
- การตรวจสอบสถานที หมายถึง ถ้ าข้ อมูลต่างสถานทีกัน จะเหมือนกันหรื อไม่
- การตรวจสอบบุคคล หมายถึง ถ้ าบุคคลผู้ให้ ข้อมูลเปลียนไป ข้ อมูลจะเหมือนเดิม
หรื อไม่
ข. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านผู้วิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า
ผู้เก็บข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูล แต่ละคนจะได้ ข้อมูลต่างกันอย่างไร แทนการใช้ ผ้ เู ก็บข้ อมูลคนเดียวกัน
ทังหมด ซึงจะสร้ างความแน่ใจได้ ดีกว่าผู้วิจยั เพียงคนเดียว
ค. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่าผู้วิจยั
สามารถใช้ แนวคิด ทฤษฎีทีต่างไปจากเดิม ตีความข้ อมูล แตกต่างกันได้ มากน้ อยเพียงใด ซึงอาจทํา
ได้ ง่ายกว่าถ้ ายังอยู่ในระดับสมมติฐานชัวคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตี
ความ สร้ างข้ อสรุปเหตุการณ์ แต่ละอย่าง การตรวจสอบสามเส้ าด้ านทฤษฎีนี เป็ นการตรวจสอบที
ทําได้ ยากกว่าการตรวจสอบด้ านอืนๆ
ง. การตรวจสอบสามเส้ าด้ านวิธีรวบรวมข้ อมูล (Methodological Triangulation) คือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพือรวบรวมข้ อมูลเรื องเดียวกัน เช่น ใช้ การสังเกตควบคู่
กับการซักถาม พร้ อมกันนันก็ศกึ ษาข้ อมูลเพิมเติมจากแหล่งเอกสาร หรื อทําการซักถามผู้ให้ ข้อมูล
สําคัญ หรื ออาจซักถามผู้ให้ ข้อมูล หลังจากสรุ ปผลการศึกษา เพื อความแน่นอนว่าข้ อสรุ ปนันเทียง
ตรงตามความเป็ นจริงหรื อไม่ แล้ วจึงแก้ ไขเป็ นรายงานฉบับสมบูรณ์ตอ่ ไป
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ผู้วิจัยได้ ทํ าการตรวจสอบข้ อมูลก่อนที จะนํ าข้ อมูลไปวิ เคราะห์ ซึงข้ อมูลที จะนํ าไป
วิเคราะห์จะต้ องมีความถูกต้ อง แม่นตรง และความเชือถือได้ ของผลการศึกษาดังทีกล่าวไว้ การที
ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ การตรวจสอบสามเส้ านัน เพือสร้ างความถูกต้ อง แม่นตรง ความเชือถือได้ ของผล
การศึกษาวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้อมูล เป็ นการวิเคราะห์เนื อหา โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์สาระ
สําคัญทีได้ จากการรวบรวมข้ อมูล ในวิธีการต่างๆ ทังจากเอกสารและภาคสนาม เพือสร้ างความรู้
องค์ความรู้ เกี ยวกับลักษณะทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดํา แล้ วนําความรู้ และองค์
ความรู้ทีได้ มาเขียนเรี ยบเรี ยง ในรู ปแบบวิธีพรรณนา (Description) อธิบายลักษณะปรากฏการณ์
ทีศึกษาได้ อย่างต่อเนือง และครอบคลุมประเด็น ในการศึกษาทีกําหนด ตามแนวคิดและทฤษฎี คือ
แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับวัฒนธรรมพืนบ้ าน แนวคิดเกียวกับทุนวัฒนธรรม แนว
คิดเกียวกับการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดเกียวกับการพัฒนา แนวคิดเกียวกับ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทฤษฎีหน้ าทีนิยม และทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรม ซึงการดําเนินงานในข้ อนี ดัง
ได้ นําเสนอไว้ อย่างชัดเจนแล้ วในแต่ละบท โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
1. การถอดความจากสมุดบันทึก เครื องบันทึกเสี ยงของการสัมภาษณ์ ออกมาเรี ยบ
เรี ยงความตามประเด็นทีเกียวข้ องภาษาเขียนด้ วยผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องของการถอดความ
และศึกษาทําความเข้ าใจเพือทําการวิเคราะห์เนือหา โดยการจัดประเด็นความคิด วิเคราะห์ประเด็น
สําคัญแล้ วเขียนพรรณนา
2. การสังเคราะห์ ข้อมูลวัฒนธรรมชุมชนและทุนวัฒนธรรมแต่ละด้ าน จากการศึกษา
เอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มาสร้ างข้ อสรุปและเรี ยบเรี ยงนําเสนอข้ อมูล
เพือนํา มาใช้ เป็ นแนวทางในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมหรื อนําทุนวัฒนธรรมไปใช้ ประโยชน์ ทังด้ านการ
พัฒนาชุมชนในพืนทีศึกษา และในทางวิชาการสืบต่อไป

บทที 4
ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา
วัฒนธรรมและทุนวัฒนธรรมชุมชนในพืนทีศึกษาในบทนี ประกอบด้ วย ข้ อมูลทัวไป
ของชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ความเป็ นมากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ลักษณะ
วัฒนธรรมชุมชน และลักษณะทุนวัฒนธรรมชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. ข้ อมูลทัวไปของชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
พืนทีแกนหลักคือ หมูบ่ ้ านเกาะแรต ไทยทรงดําทีบ้ านเกาะแรตเข้ ามาประเทศไทยตังแต่
ปี พ.ศ. 2441 โดยมีนายทรัพย์ เพชรต้ อม สารวัตรย้ อย เพชรติง ผู้ริเริ มก่อตังหมู่บ้านเกาะแรต บ้ าน
เกาะแรต เป็ นชุมชนในตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มี 4 หมู่บ้าน คือ (หมู่ที 11 บ้ าน
เกาะแรต หมู่ที 12 บ้ านเกาะแรต หมู่ที 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา และหมู่ที 15 บ้ านเกาะแรตท่าสาร)
ลักษณะพืนทีเป็ นทีราบลุ่ม มีแม่นําท่าจีนไหลผ่านด้ านตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีคลองท่าสาร – บาง
ปลา รับนําจากเขือนกันแม่นําแม่กลองไหลสู่แม่นําท่าจีน เป็ นเส้ นทางของแหล่งนําเพือการเกษตร
ของชุมชน ฤดูฝนจะมีนําขึนสูง มีนําหลาก แต่ไม่ท่วม ลักษณะดินเป็ นดินเหนียวตกตะกอน มีความ
อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุตา่ งๆ
หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต มีพืนทีทังหมด 2,509 ไร่ เป็ นทีราบ 2,000 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 400
ไร่ และพืนทีอืนๆ 109 ไร่
หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต มีพืนทีทังหมด 1,489 ไร่ เป็ นทีราบ 1,189 ไร่ พืนทีแหล่งนํา 200
ไร่ และพืนทีอืนๆ 100 ไร่
หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา มีพืนทีทังหมด 2,400 ไร่ เป็ นทีราบ 1,900 ไร่ พืนทีแหล่งนํา
300 ไร่ และพืนทีอืนๆ 200 ไร่
หมู่ 15 บ้ านเกาะแรตท่าสาร มีพืนทีทังหมด 1,100 ไร่ เป็ นทีราบ 950 ไร่ พืนทีแหล่งนํา
150 ไร่ และพืนทีอืนๆ – ไร่
ลักษณะเศรษฐกิจ ไทยทรงดําส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน
เลียงสัตว์ ค้ าขาย รับจ้ าง เป็ นต้ น ในชุมชนมีปัมนํามันและแก๊ ส 2 แห่ง มีโรงสีข้าว 1 โรง (โรงสีข้าวกิจ
ประเสริฐ) ร้ านโชห่วย และร้ านค้ าปลีกหลายแห่ง
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ลักษณะทางสังคม ชุมชนมี ประชากร 4 หมู่บ้าน รวมทังหมด 480 ครัวเรื อน จํานวน
1,977 คน ชาย 975 คน หญิง 1,002 คน ดังนี หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต มี 123 ครัวเรื อน จํานวน 502 คน
ชาย 242 คน และหญิง 260 คน, หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต มี 210 ครัวเรื อน จํานวน 877 คน ชาย 443 คน
และหญิง 434 คน, หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา มี 96 ครัวเรื อน จํานวน 399 คน ชาย 196 คน และ
หญิง 203 คน, และหมู่ 15 บ้ านเกาะแรตท่าสาร มี 51 ครัวเรื อน จํานวน 199 คน ชาย 94 คน และ
หญิง 105 คน (ข้ อมูลจากองค์การบริ หารส่วนตําบลบางปลา ณ เดือนธันวาคม 2553) อย่างไรก็ตาม
ประชากรบ้ านเกาะแรตไม่ได้ เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําทังหมด เพราะมีกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนปะปน
บ้ าง แต่ยงั ไม่มีการสํารวจออกมาเป็ นตัวเลขแน่นอน เพี ยงแต่ยอมรับกันว่าในชุมชนบ้ านเกาะแรต
ประชากรส่วนใหญ่เป็ นไทยทรงดํา
การศึกษา ชุมชนมีศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แห่ง โรงเรี ยนระดับอนุบาล 3 โรง คือ โรง เรี ยน
วัดบางปลา โรงเรี ยนวัดเกาะแรต และโรงเรี ยนตลาดเกาะแรต โรงเรี ยนระดับประถมศึกษา 3 โรง คือ
โรงเรี ยนวัดบางปลา โรงเรี ย นวัดเกาะแรต และโรงเรี ยนตลาดเกาะแรต และโรงเรี ยนระดับมัธยม
ศึกษาตอนต้ น 2 โรง คือ โรงเรี ยนวัดบางปลาและโรงเรี ยนตลาดเกาะแรต ชุมชนมีศนู ย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน 1 ศูนย์ และมีโรงเรี ยนปริยตั ธิ รรม 1 แห่ง ทีวัดศรี ประชาวัฒนาราม
ศาสนา ชุมชนมีวดั 4 วัด คือ วัดเกาะแรต วัดบางปลา วัดพุทธาราม และวัดศรี ประชา
วัฒนาราม สํานักสงฆ์ทีหมู่ 12 และมีศาลเจ้ า 2 หลัง (หมู่ 12 และหมู่ 14) ทุกวัดมีพระสงฆ์จําพรรษา
ต่อเนืองทุกปี ประชากรชาวไทยทรงดําในชุมชนเกาะแรตส่วนใหญ่นับ ถื อพุทธศาสนาควบคู่ไ ป
กับการนับถือผีบรรพบุรุษ มีครัวเรื อนบางส่วนทีนับถือศาสนาคริสต์
สาธารณสุข ชุมชนมีโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล 1 โรง ร้ านขายยาแผนปั จจุบนั 1
ร้ าน ในชุมชนอัตราการมีและใช้ ส้วมราดนํา 100 % ส่วนการดูแลรักษาสุขภาพโดยทัวไปนิยมใช้
บริ การการรักษาพยาบาลแผนปั จจุบนั และหากไม่ได้ ผลจึงกลับมาใช้ วิธีการรักษาแบบพืนบ้ าน
หรื อตามความเชือพืนบ้ านต่อไป อย่างไรก็ตาม หากคนป่ วยมีอาการไข้ เช่น ปวดหัว ชักกระตุก ฯลฯ
ตามทีคนในชุมชนทีมีประสบการณ์ ว่าอาการแบบนีมักเกิดจากการผิดผีบรรพบุรุษ วิธีการรักษา
พยาบาลมักจะใช้ ควบคู่กัน ทังแบบความเชือพืนบ้ านและแบบแผนปั จจุบนั ส่วนการรักษาแบบ
พืนบ้ านยังคงมีอยูใ่ นชุมชน โดยผู้สงู อายุยงั คงใช้ ภมู ิปัญญารักษาทีสืบเนืองมาแต่โบราณ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีสถานี ตํารวจชุมชน 1 แห่ง มีเจ้ าหน้ าที
ตํารวจประจําตลอดเวลา และมี การจัดระบบรักษาความปลอดภัยในแต่ล ะหมู่บ้านแบบอาสา
สมัครป้องกันหมูบ่ ้ าน ซึงมีอยูท่ กุ หมูบ่ ้ าน
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การบริ การพืนฐาน เช่น การคมนาคม มีถนนสายหลัก 3 สาย คือ ถนนสายบางเลน – ดอน
ตูม ตัดผ่านเป็ นถนนสายหลักของชุมชน ชุมชนวางเป็ นแนวตามเส้ นทางถนนสายนี โดยตัด ถนน
ซอยจากถนนสายหลักเข้ าสูช่ มุ ชน แบ่งชุมชนออกเป็ นหมู่บ้านต่างๆ ถนนสายเกาะแรต – บางพระ เป็ น
ถนนทีเชือมต่อระหว่างชุมชนเกาะแรตกับชุมชนอืนๆ ด้ านทิศเหนือของชุมชน สองข้ างถนน เป็ นบ้ าน
เรื อน เรื อกสวน ไร่นา และถนนสายบางเลน – บางภาษี เป็ นถนนอีกเส้ นหนึงทีเชือมชุมชนเกาะแรต
กับชุมชนอืนๆ ด้ านทิศตะวันตก
การสาธารณูปโภค ชุมชนมีนําประปาหมู่บ้านและไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรื อน แหล่งนําธรรม
ชาติ ชุมชนมีคลองท่าสารบางปลา คลองบางปลา คลองต้ นตาล คลองลาดบัว คลองสายพุทธาราม
เป็ นแหล่งนํา ส่วนแหล่งนําทีสร้ างขึน มีบอ่ บาดาล 27 บ่อ และบ่อประปาหมู่บ้าน 11 บ่อ คือ หมู่ 11 มี
2 บ่อ, หมู่ 12 มี 4 บ่อ, หมู่ 14 มี 3 บ่อ และหมู่ 15 มี 2 บ่อ มีนําพอเพียงต่อความต้ องการใช้ สอย
2. กลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ไทยทรงดํ า บ้ า นเกาะแรต เข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยตังแต่ ปี พ.ศ. 2441 โดยมี
นายทรัพย์ เพชรต้ อม สารวัตรย้ อย เพชรติง (ผู้หาบแคร่ ทีประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที 5 และได้ รับพระราชบรรดาศักดิเป็ นสารวัตรผู้ช่วยราชการเก็บเงินแผ่น ดิน
ตามหัวเมือง) เป็ นผู้ริเริ มก่อตังหมู่บ้านเกาะแรต รวมทังนายลี เพชรกุ๋ง นายสอง เพชรโอ นายทอง นาย
จ่า นายสอด เพชรม่อม (สามพีน้ อง) นายเอือ เพชรออด นายวง เพชรม่อม นายจ้ อง เพชรแอง นายหวี
เพชรเยียน และนายยาม เพชรคุ้ม (ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่ 12) ทังหมดได้ เดินทางออกจากหมู่บ้าน
คลอง (จังหวัดเพชรบุรี) มุ่งหน้ าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือผ่านเขตอําเภอบางคนฑี จังหวัด
สมุทรสงคราม ติดต่อกับเขตอําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เดินทางต่อถึงบางแฝก (ปั จจุบนั คือ
บางนกแขวก อําเภอบางคนฑี จังหวัดสมุทรสงคราม) และไปแยกทีบางแฝก ข้ ามแม่นําแม่กลอง เลาะ
ตามคลองดําเนินสะดวก ผ่านบ้ านบัวลอย (ปั จจุบนั คือ บ้ านบัวงาม) บริ เวณนีแต่เดิมเป็ นชุมทางแยก
2 สายคือ สายทิศตะวันตกเป็ นที อยู่ของไทยทรงดํา หมู่บ้านดอนคลัง หมู่บ้านโคกกลาง หมู่บ้าน
ตับเป็ ด และสายทิศเหนือจะเป็ นทีอยู่ของไทยทรงดํา หมู่บ้านตาล อําเภอดําเนินสะดวก ผ่านหมู่บ้าน
คนไทยคือ บ้ านโพหัก อําเภอบางแพ ไปจนถึงหมู่บ้านไทยทรงดําคือ บ้ านกุ่ม บ้ านตากแดด บ้ านลํา
พญา บ้ านดอนคา บ้ านดอนพรม
ไทยทรงดํากลุ่มนี ได้ เดินทางผ่านบ้ านบัวลอยหรื อบัวงามไปจนถึงทุ่งหนองผําหรื อหนอง
ผักชี (ติดต่อกับทุง่ หิวหรื อทุง่ ใหญ่) ไทยทรงดําเรี ยกว่า “โต่ งเย่ า” อยู่ในเขตอําเภอดําเนินสะดวกและ
อําเภอบางคนฑี เมือถึงทุ่งหนองผํา (ทีทํามาหากินของชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตจนถึงทุกวันนี) ก็
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เดินทางข้ ามแม่นําท่าจีนไปทางทิศตะวันออก ถึงเขตคลองนกกระทุง ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม แต่ปรากฏว่าเป็ นทีลุ่มไม่เหมาะจะตังถินฐาน (ไทยทรงดําไม่นิยมตังเรื อนอยู่ริม
แม่นํา) จึงเดินทางย้ อนกลับไปทางทิศตะวันตก ข้ ามแม่นําท่าจีน เลาะตามลําธารแยกจากแม่นําท่าจีน
(ปั จ จุบันคือ คลองท่าสารบางปลา) ผ่านลาดบัว บ้ านบางหวาย ที มี คนไทยซิง ไทยทรงดํา เรี ยกว่า
“บ๊ าโกย” ได้ จบั จองทีดินหมดแล้ ว ไทยทรงดําจึงได้ เดินทางต่อมาถึงบ้ านเกาะแรต ซึงมีพืนทีเหมาะแก่
ั นฐานจนถึงทุกวันนี (รวมระยะเวลาเดิน ทาง 3 เดือน) แต่เดิมพืนทีเป็ นป่ าไผ่
การทํามาหากิน จึงได้ ตงถิ
ป่ าพง ป่ าแขม ป่ าอ้ อ ต้ องหักร้ างถางพง เพือตังถินฐาน และทํามาหากิน การเดินทางของไทยทรงดํา
ต้ องใช้ เรื อขนาดใหญ่ขนสัมภาระ ในสมัยนันมีหลายครอบครัวทีอพยพมาจากเพชรบุรี เพือมาตังถิน
ฐานทีบ้ านเกาะแรต เช่น นายเหลือม เดือนทัน นายหมา เพชรต้ อม นายซอม เพชรข้ อง นายพาน เพชร
เนียน นายพา เพชรแอว นายป้าน เพชรแอว นายทอน เพชรรุณ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที 11) เมือผู้ใหญ่ทอน
เพชรรุณเสียชีวิต นายเทียง เพชรแอ ได้ รักษาการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 3 ปี ต่อมามีผ้ ใู หญ่บ้านอีก
หลายคนคือ ผู้ใหญ่สุข เพชรม่อม ผู้ใหญ่ยอด เพชรยวน ผู้ใหญ่สาย ศิรินาโพธิ ผู้ใหญ่ไพศาล (แดง)
เพชรรุณ (หลานผู้ใหญ่ทอน เพชรรุณ) ซึงเป็ นผู้ริเริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมประเพณี ไทยทรงดํา และ
ผู้ใหญ่บ้านคนปั จจุบนั คือ ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน
ลักษณะครอบครัวและเครื อญาติยงั มีความเข้ มแข็งอยู่มาก ดังจะเห็นได้ ว่า เดิมระบบ
ครอบครัวของไทยทรงดํา เป็ นครอบครัวขยาย (Extended Family) คือ ฝ่ ายชายจะนําภรรยาไปอยู่
บ้ านเดียว กับพ่อแม่ของตน หลังจากทีได้ ไปอาสาทํางานทีบ้ านฝ่ ายหญิงระยะหนึงตามสัญญาทีตก
ลงกันแล้ ว ปั จจุบนั ครอบครัวไทยทรงดํามีขนาดเล็กลง ลูกชายนิยมพาภรรยาแยกครอบครัวไปตัง
บ้ านเรื อนใหม่ แบบครอบครัวเดียว (Nuclear Family) มีเฉพาะพ่อแม่ ลูกเท่านัน โดยพ่อเป็ นใหญ่
เป็ นผู้นําในการตัดสินใจ การสืบตระกูลนับทางฝ่ ายพ่อ ลูกชายนับถือผีบรรพบุรุษทางพ่อ ลูกสาวเมือ
แต่งงานแล้ วจะนับถือผีทางฝ่ ายสามี
ครอบครัวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต แบ่งเป็ นกลุ่มตระกูล (สิง) กลุ่มคนในตระกูลเดียวกัน
ถื อว่าเกี ยวข้ องสัมพันธ์ เ ป็ นเครื อ ญาติกัน ไทยทรงดําในชุมชนบ้ านเกาะแรต มีหลายตระกูล เช่น
สิงลอ สิงคํา สิงเลือง สิงวี สิงกวาง สิงกา เป็ นต้ น ปั จจุบนั ไทยทรงดําใช้ นามสกุลเหมือนคนไทย ตัง
นามสกุลขึนอย่างเป็ นทางการตามความผูกพันกับหมู่บ้านเเละบรรพบุรุษ (เช่น นามสกุลของไทยทรง
ดําทีบ้ านเกาะแรต จะขึนต้ นด้ วย คําว่า “เพชร” เช่น เพชรเต้ น เพชรทัด เพชรทอง เพชรทาน เพชรนา
เพชรนิตย์ เพชรเนียม เพชรป้อง เพชรมอง เพชรม่อม เพชรแพงกัน เพชรมี เพชรยวน เพชรย้ อย เพชรยือ
เพชรเย็น เพชรเยียน เพชรเยือ เพชรรอด เพชรรุณ เพชรลอม เพชรวงศ์ เพชรศาสตร์ เพชรแสวง เพชร
เสมียน เพชรหยอย เพชรหลิม เพชรแหล่ง เพชรออด เพชรออย เพชรอุด เพชรแอ เพชรแอง เพชรแอว
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เพชรเอีย เพชรโอ เพชรอํา) แต่สิงเดิมยังใช้ อ้างถึงความเกียวข้ องกันในกลุ่ม โดยเฉพาะการทําพิธีเสน
เรื อน และพิธีกรรมทีเกียวข้ องกับผีบรรพบุรุษ
ระบบเครื อญาติ การจัดลําดับเครื อญาติแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การจัดลําดับเครื อญาติแบบฝ่ ายเดียว โดยถื อเอาญาติฝ่ายใดฝ่ ายหนึงสําคัญ จะ
เป็ นฝ่ ายพ่อหรื อฝ่ ายแม่ก็ได้
2. การจัดลําดับเครื อญาติแบบทังสองฝ่ าย ให้ ความสําคัญในการเคารพนับถื อเท่าๆ
กัน ทังฝ่ ายพ่อและฝ่ ายแม่
กรณีของการจัดลําดับเครื อญาติแบบฝ่ ายเดียว ถ้ าระบบเครื อญาติของครอบครัวใดถือ
ญาติทางฝ่ ายพ่อเป็ นสําคัญ เรี ยกว่า การสืบเชือสายทางฝ่ ายพ่อเป็ นสําคัญ (Patrilineal Kinship) และ
ถ้ าระบบเครื อญาติทีถือฝ่ ายแม่เป็ นสําคัญ เรี ยกว่า การสืบเชือสายฝ่ ายแม่ (Matrilineal Kinship)
การจัดลําดับความเกี ยวข้ อ งทางสายโลหิตของไทยทรงดํานัน เป็ นการจัดลําดับเครื อ
ญาติทีมีแนวโน้ มเป็ นแบบฝ่ ายเดียว (Unilateral Kinship) และมีการตังบ้ านเรื อนหลังการแต่งงาน
(Residence Rule) แบบ Patrilocal ทังนี จะเห็นได้ จากการแต่งงาน เมือชายหญิง แต่ง งานกันแล้ ว
ผู้ชายต้ องไปอาสาทีบ้ านผู้หญิง หลังจากทีอาสาทํางานให้ ครอบครัวฝ่ ายหญิงตามกําหนดเวลาทีตก
ลงกันแล้ ว ฝ่ ายชายจะพาภรรยาเข้ ามาอยูอ่ าศัยทีบ้ านพ่อแม่ หรื อสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ใกล้ ๆ บ้ านพ่อแม่
ผู้หญิงจะใช้ นามสกุลฝ่ ายสามี ครอบครัวผู้ชายต้ องทําพิธีรับสะใภ้ ใหม่ของตระกูล และต้ องเข้ าถือผี
ฝ่ ายชาย และลูกทีเกิดมาจะต้ องใช้ นามสกุลของพ่อและเข้ าถือผีและสืบผีทางฝ่ ายพ่อด้ วย
ไทยทรงดําให้ ความสําคัญกับผีเรื อนอย่างมาก จึงมีประเพณีการสืบผีเรื อน ซึงถือว่าเป็ น
การสืบสายสกุล การสืบผีมีธรรมเนียม ดังนี “ผู้ใดมาจากสกุล (สิง) ใด ก็สืบสกุลนัน” ลูกชายเป็ นผู้สืบ
สกุล ในกรณีทีสกุลนันมีบุตรชายหลายคน ลูกคนสุดท้ องจะเป็ นผู้สืบสกุล และได้ เป็ นเจ้ าของเรื อน
ของบิดามารดา ลูกชายคนโตๆ ต่างแยกออกไปมีเรื อนต่างหาก แต่ก็ยงั ใช้ สกุล (สิง) เดิมอยู่ ส่วนลูก
สาวนันให้ ไปใช้ และอยู่ในสกุลของฝ่ ายสามี เวลามีการเสนเฮือนลูกชายจะเป็ นฝ่ ายจัดพิธี ส่วนลูก
สาวเพียงแต่นําสิงของมาสมทบคือ เหล้ า 1 ขวด ไก่ต้ม 1 ตัว ขนม และผลไม้ มาร่วมเซ่นด้ วย
ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตให้ ความสําคัญกับครอบครัวและเครื อญาติเป็ นอย่างมาก
โดยเรี ยกตามลําดับความเป็ นพีน้ องว่า “การหยํา” คล้ ายกับคนไทยทีเรี ยก ลุง ป้า อา น้ า เป็ นต้ นถ้ า
นับลําดับเครื อญาติจะมีความเป็ นเครื อญาติกนั ทังหมด เรี ยกว่า “หว้ าปี น่ อง”
โครงสร้ างทางสังคม แบ่งโครงสร้ างออกเป็ น 2 ระดับ คือ
1. โครงสร้ างสังคมระดับครอบครั วเเละเครื อญาติ โดยลักษณะโครงสร้ างทางสังคม
เป็ นไปดังกล่าวไว้ ในเรื องครอบครัว และเครื อญาติข้างต้ น โดยแต่ละครอบครัวจะมีการสืบผี ของ
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ตนเอง ครอบครั วที เป็ นต้ นผี เช่ น ในจํ านวนพี น้ องชายหกคน น้ องชายคนสุ ดท้ องจะเป็ นคนสื บผี
บ้ านน้ องชายจึงเป็ นครอบครัวศูนย์กลางของผีบรรพบุ รุษของญาติในครอบครัวนันๆ ครอบครัวเครื อ
ญาติหลายครอบครัวรวมกันเป็ นสิงหรื อสายสกุล มีผ้ นู ําสูงสุดทีเป็ นศูนย์กลางของสิงหรื อเครื อญาติ
และคนๆ นันจะเป็ นผู้นําในการจัดพิธีกรรมในสิงนันๆ
2. โครงสร้ างสังคมระดับชุมชน ชุมชนไทยทรงดําเป็ นชุมชนตามเเนวความคิดดังเดิม
มิได้ ขึนอยู่กับดินเเดน (Territory) เเต่ขนอยู
ึ ่กบั ระบบเครื อญาติ (Kinship System) อันประกอบด้ วย
ญาติทางสายโลหิตเเละญาติทางเเต่งงาน รวมเรี ยกว่า ญาติผีเดียวกัน ดังนัน ชุมชนไทยทรงดําจึง
ประกอบด้ วย ครอบครัวทีเป็ นเครื อญาติ เมือมีการประกอบพิธีกรรมใดๆ จะมีเครื อญาติมาร่วมในพิธี
นันๆ โดยเฉพาะบุคคลทีเป็ นญาติผีเดียวกันตามลําดับชันทางสังคม (Social Stratification) โดยใช้
วงศ์ตระกูลเป็ นเกณฑ์ในการเเบ่งลําดับชันทางสังคมออกเป็ นสองชนชัน คือ ชนชันผู้ต๊าว หมายถึง
บุคคลหรื อกลุ่มคนทีเกิดในตระกูลทีสืบเชือสายมาจากเจ้ าหรื อผู้ปกครองเมือง โดยเรี ยกญาติใน
กลุม่ นีว่า “ผู้ต๊าว” และชนชันผู้น้อย หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ คนทีเกิดในตระกูลสามัญชน ซึงไทยโซ่ง
เชือกันว่าเป็ นตระกูลทีอยูใ่ ต้ การปกครองของผู้ท้าวในสมัยก่อน (มยุรี วัดเเก้ ว, 2521: 76-77)
ไทยทรงดําจะทราบดีวา่ ใครเป็ นผู้ท้าวหรื อผู้น้อย โดยดูจาก “สิง” (ตระกูล) ถ้ าอยู่ในสิงลอ
บุคคลนันเป็ นผู้ท้าว ถ้ าเป็ นสิงเรื อง สิงลู สิงกวาง และสิงตองถือว่าเป็ นผู้น้อย (สิริ พึงเดช, 2519 :
190) การจัดลําดับของชนชันนี ก่อให้ เกิดความแตกต่างในการประกอบพิธีกรรม พิธีกรรมของผู้ต๊าว
มักจัดใหญ่กว่าของผู้น้อย และผู้ต๊าวกับผู้น้อยจะไม่ประกอบพิธีร่วมกัน แต่ในชีวิตประจําวัน ผู้ต๊าวกับ
ผู้น้อยมีความสัมพันธ์ซึงกันและกันเป็ นอย่างดี (อัญชุลี บูรณะสิงห์, 2531: 30) โดยทังผู้น้อยและ
ผู้ต๊าวยังร่วมมือ และช่วยเหลือกันอย่างใกล้ ชิดในพิธีกรรมต่างๆ คนทังสองพวกนีก็จะไปช่วยงานกัน
อยู่เสมอแต่ละฝ่ ายก็ จะปฏิ บตั ิตามแบบฉบับของตนภายใต้ การยอมรับของอีกฝ่ ายหนึง โดยไม่
ั น์ และคนอืนๆ,
สงสัยหรื อโต้ แย้ งเพราะถือว่าเป็ นประเพณีทีต้ องปฏิบตั ิกันแบบนัน (สุมิตร ปิ ติพฒ
2521: 22)
ไทยทรงดําเกือบทุกคน จะรู้ ว่าตนเองเป็ นผู้ต๊าวหรื อผู้น้อย และรู้ ถึงความแตกต่างใน
การประกอบพิธีกรรมระหว่างผู้ต๊าวกับผู้น้อย พิธีกรรมต่างๆ ของผู้ต๊าวมักจัดใหญ่กว่าของผู้น้อย และ
ผู้ต๊าวกับผู้น้อยจะไม่ประกอบพิธีกรรมร่ วมกัน โดยเฉพาะพิธีทีเกียวกับผีบรรพบุรุษ เพราะถือว่าผี
ผู้ต๊าวใหญ่ กว่าผู้น้อย เว้ นบางกรณี ทีผู้ต๊าวสามารถประกอบพิธี แก่ผ้ ูน้อยได้ เช่น ผู้บอกทางผู้ต๊าว
สามารถบอกทางผู้น้อยได้ หากจําเป็ น ส่วนชีวิตประจําวัน ผู้ต๊าวกับผู้น้อยมีความสัมพันธ์ ทีดีต่อกัน
และร่วมมือกันทํากิจกรรมต่างๆ เป็ นอย่างดี เช่น การลงแขกเพือหว่านดํา การเก็บเกียว การตัดไม้
และปลูกบ้ าน เป็ นต้ น
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โครงสร้ างอํานาจภายในครอบครัว อํานาจของบุคคลภายในครอบครัวของแต่ละสังคม
จะแตกต่างกัน บางสังคม ฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายพ่อเป็ นใหญ่ (Partriarchal) เป็ นผู้มีอํานาจในการปกครอง
ดูแล ตลอดจนรับผิดชอบต่อสมาชิกในครอบครัว เป็ นผู้นําในการทํางานและอืนๆ บางสังคมถื อว่า
ฝ่ ายหญิ งหรื อฝ่ ายแม่เป็ นใหญ่ (Matriarchal) เป็ นผู้มีอํานาจตัดสินใจชีขาดและรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว และบางสังคมถือว่าทังฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงมีความเสมอภาคและมีความ
เท่าเทียมกัน (Equalitarian) ซึงจะพบได้ ในครอบครัวแบบประชาธิปไตย (Democratic Family) ส่วนใน
ครอบครัวของไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ผู้ชายจะได้ รับการยกย่องมีอํานาจมากกว่าผู้หญิง ผู้ชายเป็ น
หัวหน้ าครอบครัวและเป็ นผู้นําในสังคม ตลอดจนเป็ นผู้นําในการประกอบพิธีกรรม มีอํานาจในการ
จัดการเกียวกับทรัพย์สิน ภรรยาจะให้ สามีเป็ นผู้ตดั สินใจในเรื องสําคัญๆ
ความสัมพันธ์ ทางสังคม ความสัมพันธ์ ทางสังคมของไทยทรงดําขึนอยู่กบั ระบบเครื อ
ญาติ ซึงประกอบด้ วยญาติทางสายโลหิต และญาติทางการแต่งงาน ถื อเป็ นญาติผีเดียวกัน เมือ
ประกอบพิธีกรรม เครื อญาติจะมาร่วมพิธีกรรม โดยเฉพาะฝ่ ายหญิงทีเป็ นผีเดียวกัน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างพิธีกรรมและโครงสร้ างทางสังคม ในสังคมไทยทรงดําจะให้
ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาว เพราะว่าลูกชายจะเป็ นฝ่ ายเลียงพ่อแม่ เมือพ่อแม่ตายต้ อง
เลียงผีพ่อแม่ตอ่ ไป รวมทังยังเป็ นผู้สืบสกุลครอบครัวทีเรี ยกว่า “การสืบผี” ตามประเพณีลกู ชายคน
สุดท้ องจะต้ องเป็ นผู้เลียงผีพ่อแม่ ส่วนลูกชายคนโตจะแยกเรื อนออกไป แต่ยงั คงใช้ นามสกุลเดิม
ส่วนลูกสาวเมือแต่งงานจะใช้ นามสกุลสามี และสืบผี เลียงผีพอ่ แม่ฝ่ายสามี ในพิธีเสนเรื อน ลูกชาย
จะเป็ นผู้จดั พิธีกรรม ส่วนลูกสาวจะนําอาหารมาร่วมเซ่นไหว้ เท่านัน
ลักษณะทางภาษา ไทยทรงดํามีภาษาเป็ นของตนเอง ทังภาษาพูด และภาษาเขียน
โดยเฉพาะอย่างยิงภาษาพูด ยังคงใช้ อยู่ในชุมชนในหมู่คนวัยผู้ใหญ่ทีพบเห็นได้ ทวไป
ั ส่วนภาษา
เขียนยังคงพบในหนังสือเก่า และในเอกสารเผยแพร่ ทีผู้นําชุมชนได้ พยายามฟื นฟูขึน ภาษาพูด
ไทยทรงดํามีความภูมิใจทีมีภาษาพูดเป็ นของตนเอง และชืนชมในความสละสลวยของภาษา ซึงใช้
ต่อเนืองมาตังแต่อยู่เมืองเดียนเบียนฟู ในแคว้ นสิบสองจุไท เมืออพยพเข้ าสู่ประเทศไทยก็ได้ ใช้ มา
ตลอด สําเนียงภาษาต่างจากลาวเวียงจันทน์และลาวทางอีสาน ไทยทรงดําจะพูดภาษาของตนเอง
เฉพาะเมืออยูใ่ นกลุม่ ด้ วยกัน แต่การติดต่อพูดคุยกับบุคคลภายนอกจะใช้ ภาษาไทยกลาง
ลักษณะการใช้ คํา มีการออกเสียงต่างจากคําภาษาไทย ดังนี ด เป็ น บ หรื อ ล เช่น
เดือน – เบือน/ ข เป็ น ส เช่น ขับผี – สับผี/ ช เป็ น จ เช่น ชือ – จือ, ช้ าง – จ้ าง/ ผ เป็ น ฝ เช่น ผิด – ฝิ ด,
ผี – ฝี / ท เป็ น ต เช่น ไทย – ไต, ท้ อง - ต้ อ/ พ เป็ น ป เช่น หนึงพัน เป็ น หนึงปั น, ภู เป็ น ปู/ ค เป็ น ก
เช่น ควาย – กว้ าย, พ่อค้ า เป็ น พ่อก๊ า (สมคิด ศรี สิงห์, 2538: 107-108)
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ลักษณะของภาษาทีใช้ เรี ยกแทนบุคคล เช่น พ่อ – อ้ าย/ แม่ – เอม/ ปู่ – อ้ ายอู่/ ย่า –
เอมอู/่ ตา – อ้ ายเฒ่า/ ยาย – เอมเฒ่า/ พีสาว – เอ้ ย
ตัวอย่าง ภาษาพูดทีใช้ ในชีวิตประจําวัน เช่น
เอมไปกะไรมาเล้ ย
แปลว่า
เอมไปไหนมา
ลุกกะไรมาเล้ ย
แปลว่า
มาจากไหน
แปลว่า
หยุดกินนําก่อน
มายังกินนําก่อนกัว
มาหังกะเจ้ าเล้ ย
แปลว่า
มาทําไมแต่เช้ า
จะไปกะไรเล้ ย
แปลว่า
จะไปไหน
กินงายแล้ วว้ า
แปลว่า
ทานอาหารเช้ าหรื อยัง
ฮาจีไป๋ แอบกว๊ ามฮู้
แปลว่า
ฉันจะไปศึกษาเล่าเรี ยน
ฮาจีไปกินเสน
แปลว่า
ฉันจะไปงานเสนเรื อน
ขึนเติงเฮือนก่อนอิ
แปลว่า
ขึนบนบ้ านก่อนเถอะ
ฮาจีนอนเวน
แปลว่า
ฉันจะนอนกลางวัน
ฮาจีไปเอ็ดเว๊ ะลาง
แปลว่า
ฉันจะไปงานศพ
ฮาเป็ นผูล่ าว
แปลว่า
ฉันเป็ นไทยทรงดํา
ภาษาเขียน มีลกั ษณะคล้ ายอักษรไขว้ ผ้ ไู ทย และอักษรไทยถินต่างๆ แถบอ่าวตังเกีย
ตัวอักษรไทดําน่าจะได้ อิทธิพลจากรู ปแบบอักษรไทยสมัย สุโขทัย โดยผ่านทางล้ านนาไทยอีกทอด
หนึง แต่โดยเหตุทีเอกสารไทยโซ่งไม่ปรากฏศักราชและหลักฐานศิลาจารึก ให้ ทราบโดยแน่ชดั จึงไม่
สามารถสันนิษฐานได้ ว่าอักษรชนิดนีมีทีมาแต่สมัยใด (สมคิด ศรี สิงห์, 2538: 105) ปั จจุบนั อักษรไท
ดําแทบจะไม่มีผ้ ใู ช้ กันแล้ ว เนืองจากไทยทรงดําได้ เข้ ามาอยู่ในประเทศไทย ลูกหลานไทยทรงดําได้
เรี ยนภาษาไทย ใช้ อกั ษรไทย พูดภาษาไทย
ไทยทรงดํามีภาษาเขียนหรื อตัวอักษรเป็ นของตนเอง ใช้ มาตังแต่อยู่เมืองแถง เมืออพยพ
เข้ าสู่ประเทศไทย ก็นําตัวอักษรมาใช้ ด้วย แม้ เวลาจะผ่านไปสองร้ อยกว่าปี ก็ยังมีใช้ อยู่ อักษรจะ
ปรากฏอยู่ในตําราสมุดข่อย เรี ยกว่า “ปั บผีเฮือน” (สมุดจดรายชือผีเรื อน) ตําราหมอผีเรื อน ตํารา
หมอแปงขวัญ ตําราแม่มด ตําราเขย (หมอบอกทางในพิธีงานศพ) ตําราสมุนไพร ตําราเวทมนต์คาถา
และสมุดจดบันทึกของคนสมัยโบราณ เป็ นต้ น ปั จจุบนั มีผ้ เู ขียนอักษรไทดําได้ น้อยมาก จะเป็ นการ
เขียนหรื อบันทึกลงในสมุด เช่น การจดรายชือของบรรพบุรุษทีตายไป เพือไว้ ให้ หมอเสนเรี ยกชือทํา
พิธีเสนเรื อน หรื อคําบอกทางแก่วิญญาณผู้ตาย รวมทังอาจมีกลอนขับต่างๆ
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กลอนขับ คําอวยพร คําสุภาษิต
กลอนขับ (กว๊ ามขับสายแปง) มีการนําภาษาพูดมาแต่งเป็ นกลอนขับหรื อ กว๊ าม
ขับสายแปง เช่น กลอนขับเกี ยวบ้ าน - เสียงจู้ เสียงเครื อ (ประเพณีลงข่วง หรื อการเกียวพาราสีของ
หนุ่มสาว) กลอนขับส่อง (เป็ นกลอนขับในประเพณีแต่งงานหรื อกินดอง) กลอนขับฮับเข้ า ปั วขวัญ
(ประเพณีเสนตัวหรื อการต่ออายุผ้ สู งู อายุ) กลอนขับกินเหล้ าเบือนห้ า (ประเพณีสงกรานต์) กลอนขับ
ไห่ (กลอนขับในพิธีศพ เป็ นการขับกลอนสรรเสริ ญผู้เสียชีวิต และเรี ยกผู้เสียชีวิตให้ มารับเครื องเซ่น
ไหว้ ) และกลอนขับอูล่ ๊ ุ หรื อกลอนขับกล่อมลูก
คําอวยพร (กว๊ ามเอินพร) ไทยทรงดํามีความเชือเกียวกับพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธี
เสนเฮือน (เซ่นไหว้ ผีบรรพบุรุษ) พิธีเสนโตหรื อเสนตัว (ต่ออายุผ้ ูสูงอายุหรื อเรี ยกขวัญ ) แปงขวัญ
(เรี ยกขวัญบุคคลทัวไปเมือหายจากการเจ็บป่ วย) และการขับกินเหล้ าเบือนห้ า เป็ นต้ น ไทยทรงดํา
เมือประกอบพิธีกรรมหรื อประเพณีเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว หมอทําพิธีจะขับกลอนอวยพรหรื อเอินพรให้
เจ้ าภาพมีความสุข ความเจริญเป็ นภาษาไทยดํา
สุภาษิต (กว๊ ามเจียนลาง) สุภาษิตของไทยทรงดําส่วนใหญ่จะอยู่ในตําราหมอที
ทําพิธีกรรม และกว๊ ามขับสายแปง หรื อกลอนขับของไทยทรงดํา เป็ นคําสังสอนของปู่ ย่า ตายาย หรื อ
คนในสมัยโบราณ ส่วนใหญ่จะใช้ สุภาษิ ต หรื อกว๊ ามเจียนลางสังสอนลูกหลานแต่ปัจจุบนั เกือบจะ
สูญหาย ดังนี
สุภาษิตเกียวกับแผ่ นดินไต
สี โต่ง กว้ าง แถง ลอ ถาง เติก – ตํานานไทดําเริ มจากเมืองกว้ าง 4 เมือง คือ เมืองแถง
เมืองลอ เมืองถาง เมืองเติก/ เมือง อึม จึม นํา หลาก – เมืองชุ่มชืน/ มี เงิน ของ จ้ อย – เมือสภาพพืนดิน
ไม่ดี ทําให้ มีเงินทองน้ อย/ กํา เข้ า อ่อน, ต่อน ปา ขาว – ทังข้ าวและกับน่ารับ ประทาน / เสา เฮือน ตัง,
บัง นํา อิง – มีฐานะมีกินมีอยู่ เป็ นต้ น
สุภาษิตเกียวกับแต่ งบ้ านดาเมือง (อวดโฉมแต่งบ้ านเมืองให้ นา่ อยู่)
ผู้ จ้ อง เห้ าย์ แผ่น ดิน – คนขยันให้ แก่คนทัวไป/ ดิน บ้ าน หนา, ขา เมือง มัง – แผ่น
ดินมีความสุขทุกหย่อมหญ้ า/ ฮู้ จัง ลัก, หลัก จัง งาน – นําความรู้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์และถูกงาน/
ั ไห่ จวน ดา, นา เจาย์ โจ่ง – รอผลผลิตทีจะ
ตอบ หอม กัน จัง หมัน – ภาษาพูดทีดีทําให้ มีไมตรี มนคง/
ตามมา เป็ นต้ น
สุภาษิตเกียวกับซิ บ่ าว สอน สาว (บอกหนุม่ สอนสาว)
ั กษา ฝึ กฝน/ เลือก หลาย กาย เสีย
มัก แม่น, แกว่น กว๊ าม – ต้ องการความรู้ให้ มนศึ
จัว – เลือกคุณสมบัติของคู่ครองมากก็หมดโอกาสตลอดชีวิต / ผัว เอา โกก, เมีย เอา ปาย – สามี
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ทํางานหนักเพือให้ ภรรยาสบายแต่ต้องช่วยกัน / แม ยิง เบ่า ยู่ ดาย, ปอ จาย เบ่า ยู่ ล้ า – หญิงชายต้ อง
ขยันทังคู/่ เข้ า นา โห่ม นา, ฟา จู้ โหม่ จู้ – ให้ ความสําคัญต่อภรรยาตลอดชีวิต
นิทานและการละเล่ นพืนบ้ าน
นิทาน สมัยโบราณ (กะจ๊ าว) เฮือนไทยทรงดําจะมีนอกชานหรื อกางจ๊ านไว้ สําหรับ
สมาชิกในครอบครัวมารวมกันในเวลากลางคืน พ่อแม่จะอบรมสังสอนลูกหลาน และปู่ ย่า ตายาย
เล่านิทานให้ ลูกหลานฟั ง พร้ อมอบรมสังสอนลูกหลานด้ วย เช่น อีหลําอีหลอน สีธน ประวัติไทยทรง
ดํา คนไม่ร้ ู หนังสือ ปื นเขาพระปฐม ฯลฯ เป็ นนิทานทีสอดแทรกข้ อคิดเพือให้ ลูกหลานนําไปปฏิบตั ิ
นิทานข้ างต้ นทีผู้เฒ่าเล่าให้ ลกู หลานฟั ง ยังมีการนํานิทานไปแต่งเป็ นกลอนขับ หรื อกว๊ ามขับสายแปง
เพือขับในงานมงคลหรื อพิธีตา่ งๆ เช่น สีธน ปื นเขาพระปฐม ฯลฯ
การละเล่ นพืนบ้ าน ไทยทรงดํามีการเล่นลูกช่วง (อินกอน) หรื อการโยนลูกช่วง
(ต๊ อดกอน) เป็ นการละเล่นเลือกคู่ของหนุ่ม สาวไทยทรงดําในอดีต แต่ปัจจุบนั เป็ นการละเล่น ทาง
ประเพณีของไทยทรงดํา โดยแบ่งเป็ น 2 ฝ่ ายคือ ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง ระหว่างการเล่นลูกช่วงนัน
จะมีหมอขับกลอนฝ่ ายชาย และฝ่ ายหญิงขับกลอนแก้ กนั ไปจนจบการเล่นลูกช่วง
3. ลักษณะวัฒนธรรมชุมชน
ลักษณะวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านกาะแรต แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ตามความเป็ น
มา พัฒนาการ และการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในแต่ละยุคสมัยสืบมาจนกระทังปั จจุบนั ดังนี
1. วัฒนธรรมชุมชนชุดดังเดิม ทีชุมชนสืบสานมาตังแต่ครังอพยพมาจากถินฐานเดิม
ครันเมืออพยพมาตังถินฐานทีชุมชนแห่งนีก็ยงั คงสืบสานต่อไปเป็ นสิงทีแสดงความเป็ นอัตลักษณ์
ของชาวไทยทรงดําทีนํามาจากถินฐานเดิม
2. วัฒนธรรมชุมชนชุด ทีได้ รับจากการถ่ายทอดจากวัฒนธรรมพืนบ้ านไทยนับตังแต่
อพยพเข้ ามาตังถินฐานในประเทศไทย เป็ นต้ นว่า วัฒนธรรมเกียวกับพุทธศาสนาวัฒนธรรมเกียวกับ
ศาสนาพราหมณ์ แบบแผนพฤติกรรมเกียวกับการทํามาหากิน แบบแผนพฤติกรรมทางสังคม แบบ
แผนพฤติกรรมเกียวกับวิถีชีวิต เป็ นต้ น โดยรับมาจากสังคมไทยทีแวดล้ อมชุมชนในบริ บทต่างๆ ใน
สมัยแรกเริมทีเข้ ามาอยูอ่ าศัยในประเทศไทยสืบมา
3. วัฒนธรรมชุมชนชุดทีชุมชนได้ รับจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ทีเผยแพร่เข้ ามาในสังคม
ไทยพร้ อมกับชุมชนอืนในประเทศไทย เป็ นต้ นว่า การจัดงานเลียงแขกเนืองในโอกาสต่างๆ การจัด
งานเทศกาล การจัดงานเฉลิมฉลอง เช่น วันเกิด วันครบรอบอายุ การใช้ เครื องมือเครื องใช้ สมัยใหม่ใน
ไร่นาแทนเครื องมือเครื องใช้ แบบพืนบ้ าน เป็ นต้ น
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วัฒนธรรมชุมชนดังกล่าวนี สามารถพบเห็นได้ ทัวไป ทังระดับครัวเรื อน ระดับหมู่บ้าน
และระดับชุมชน และดูเหมือนว่าวัฒนธรรมทังสามกลุ่มได้ ผสมผสานกับวิถีชีวิตปั จจุบนั ของชาว
ไทยทรงดําได้ อย่างกลมกลืน เช่น งานศพมีการจัดพิธีกรรมตามวัฒนธรรมชุมชนครบทังสามชุด
อย่างชัดเจน กล่าวคือ เมือมีผ้ เู สียชีวิตจะต้ องได้ รับการประกอบพิธีกรรมตามแบบแผนความเชือ
ดังเดิม ขณะเดียวกันต้ องจัดการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธ รรมศพตามแบบแผนชาวพุทธอย่างเต็ม
รูปแบบ โดยทีเพือนบ้ านในชุมชนและญาติมิตรร่วมบริ จาคเงินทําบุญเป็ นเจ้ าภาพในงานศพ รวม
ทังการบริจาคเงินเพือการกุศลแก่องค์กรในหมู่บ้านในนามผู้ถึงแก่กรรม และจัดการเลียงอาหารแก่
ผู้มาร่วมงานด้ วย
วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตทัง 3 กลุ่มดังกล่าวข้ างต้ น เมือนําแนวคิดการ
แบ่งประเภทวัฒนธรรมดังกล่าวมาพิจารณา สามารถแบ่งออกได้ 5 ประเภทตามประเด็นศึกษาทีกํา
หนดไว้ ได้ แก่ 1) วัฒนธรรมทีเกียวกับทีอยู่อาศัย 2) วัฒนธรรมทีเกียวกับการทํามาหากิน 3) วัฒนธรรม
ทีเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่ง 4) วัฒนธรรมทีเกียวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ
และ 5) วัฒนธรรมทีเกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม ดังนี
3.1 วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต
การนําเสนอลักษณะวัฒนธรรมเกียวกับทีอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ใน
ทีนีจะกล่าวถึงประเด็นสําคัญของการอยูอ่ าศัยทีเป็ นองค์ประกอบหลักตามลักษณะเนือหา ดังนี
3.1.1 บ้ านเรื อนและทีอยู่อาศัย ไทยทรงดําหมู่บ้านเกาะแรตได้ ให้ ความสําคัญ
กับทีอยู่อาศัย โดยแบ่งพืนทีใช้ สอยให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ ความสําคัญกับผีเรื อนทีนับถือมาแต่
ดังเดิม พืนทีตังบ้ านเรื อนแต่เดิมส่วนใหญ่ไม่นิยมทํารัวล้ อมรอบ แต่ถ้าทําก็จะมีรัวเตียๆ ทําด้ วยไม้ ไผ่
ขัดแตะ หรื อใช้ ไม้ ไผ่ทงลํ
ั าทียังไม่ได้ ริดหนามมาทําเป็ นรัว ตังบ้ านเรื อนอยู่เป็ นกลุ่ม ในวงเครื อญาติ
ต่อมาเริมมีเพือนบ้ านมาอยูอ่ าศัยใกล้ เคียงกันตามการขยายตัวของหมูบ่ ้ าน
เรื อนไทยทรงดําเป็ นเรื อนหลังใหญ่แบบดังเดิม เรี ยกว่า “เฮือน” สร้ างด้ วยวัสดุทีหา
ง่าย เช่น ไม้ ไผ่ทําฝาบ้ าน พื นบ้ าน ส่วนเสาบ้ านทําจากไม้ เ นือแข็ง จะเลือกเฉพาะต้ นไม้ ทีมีง่ าม
สําหรับวางคานเพือรับนําหนักตัวบ้ าน และง่ามเสาจะใช้ วางรอด (ขาง) เสาบ้ านจะรับนําหนักของพืน
บ้ าน พื นเรื อนเป็ นห้ องกว้ าง มี ระเบียงด้ านหน้ าจัวทังสองด้ าน ชายคาด้ านหน้ าจัวทํ าเป็ นวงโค้ ง
หลังคามุงด้ วยหญ้ าคาทีมัดรวมกันเป็ นตับ ลักษณะของหลังคานันสูงชัน ชายคายาวตําลงมาจนบัง
มิดพืนบ้ านเป็ นทังหลังคาและฝาบ้ านไปในตัว มีบนั ไดขึนเรื อนทังด้ านหน้ าและด้ านหลัง แต่บนั ได
ด้ านหน้ าเรื อนใหญ่กว่าด้ านหลัง ระเบียงด้ านหน้ าเรื อนใช้ เป็ นทีรับแขกและนังเล่น เรี ยกว่า “กก
ชาน” ส่วนระเบียงด้ านหลังเรี ยกว่า “กว้ าน” ใช้ เป็ นทีประกอบพิธีเซ่นไหว้ ผีบรรพบุรุษทีเป็ นผู้ต๊าว
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และจัดให้ มีมุมใดมุมหนึงของกว้ านเป็ นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษ ซึงพื นที ส่วนนีไทยทรงดําเรี ยกว่า
“กะล่ อหอง” ส่วนกลางของเรื อนใช้ เป็ นทีนอน ทําครัว และเก็บข้ าวของต่างๆ ถ้ าครอบครัวใดสืบผี
ผู้น้อยก็จะทํากะล่อหองไว้ ในมุมใดมุมหนึงของบ้ านส่วนนี

รูปที 8 เรื อนไทยทรงดํา
การวางผังบ้ านของไทยทรงดําเเตกต่างจากคนไทยอย่างหนึง คือ การวางครัวไฟจะ
ไม่สร้ างไว้ ทีหัวสกัดของบ้ าน แต่จะสร้ างไว้ ทีหัวสกัดของนอกชานบ้ านหรื อระเบียงข้ างใดข้ างหนึง
ทังนีเพราะสกัดของตัวบ้ านด้ านหนึงของไทยทรงดําจะมีห้องๆ หนึงเป็ นทีทําพิธีเซ่นไหว้ ผรเรื อน คือ
กะล่อหอง เป็ นห้ องทีผีเรื อนอยู่ ไทยทรงดําจะไม่ตงครั
ั วไฟบังห้ องนีโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าห้ องครัว
เป็ นสิงทีไม่สะอาดนันเอง นอกจากกะล่อหอง ยังมีห้องผีอืนอีก
เรื อนของไทยทรงดําได้ เปลียนเป็ นเรื อนไม้ ในสมัยรัชกาลที 5 และรัชกาลที 6 ตาม
อย่างบ้ านเรื อนไทยภาคกลาง คือ มีจัวแหลม ฝาผนังเป็ นฝาปะกัน มีนอกชาน ภายในกันห้ อง มี
ห้ องครัว ทีหัวสกัดของชานบ้ าน เจาะฝาบ้ านเป็ นหน้ าต่างช่องเล็กๆ ทําให้ เรื อนมีพืนทีกว้ างสําหรับ
เป็ นทีนอนและจัดพิธีกรรม ส่วนใต้ ถนุ สูงใช้ ทํากิจกรรม เช่น ทอผ้ า ตําข้ าว สีข้าว เลียงหมู เป็ นต้ น ต่อ
มาได้ นําเสาปูนมาแทนเสาไม้ ตามยุคสมัยใหม่ แต่สิงทียังคงรักษาไว้ จนถึงปั จจุบนั คือ กะล่อหอง
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รูปที 9 แผนผังบริเวณบ้ านของไทยทรงดําทีมีผีเดียว
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รูปที 10 แผนผังบริเวณบ้ านของไทยทรงดําทีมีสองผี
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ก. การปลูกเรื อน ไทยทรงดําถื อว่าการปลูกเรื อนมีความเป็ นสิงสําคัญ ต้ องหา
ฤกษ์ ลงเสาปลูกเรื อนตามประเพณี โดยยึดถือวัน 10 วัน เป็ นตัวกําหนดคือ มือฮับ มือฮาย มือเมิง
มือเปิ ก มือกัด มือขด มือฮ่วง มือเต๋า มือก๋า และมือกาบ (เปรี ยบเหมือนกับของคนไทยทีมี 7 วัน) มือ
ของไทยทรงดําจะมี 10 วัน ถ้ าครบ 10 วัน แล้ วก็เริ มวันที 1 ใหม่ วันหรื อมือจะใช้ ในการประกอบ
พิธีกรรมของไทยทรงดํา เรี ยกว่า วันปลอดหรื อวัน ดี คือ นับเอาวันที พ่อ (เจ้ าของบ้ าน) เสียชีวิต
เรี ยกว่า “มือเจาย์ขาดหรื อมือเหม็ดลม” และนําศพบําเพ็ญกุศลทีบ้ าน เรี ยกว่า “มือแสงไฟเฮือน” จน
นําศพไปเผา เรี ยกว่า “มือแสงไฟป่ า” และทําการสะสงบ้ าน เรี ยกว่า “มือแผ้ วเฮือน” เช่น เสียชีวิตมือฮับ
สวดอภิธรรม 2 คืน (มือฮับกับมือฮาย) นําไปเผามือเมิง และเก็บกระดูกมือเปิ ก เว้ น 1 วัน (มือกัด)
เรี ยกว่า “วันชง” และสะสงบ้ านหรื อแผ้ วเฮือน “มือขด” ฉะนัน บ้ านหลังนีจะใช้ วนั ได้ 4 วัน คือ มือฮ่วง
มือเต๋า มือก๋า มือกาบ วันดังกล่าวเป็ นวันดีหรื อวันมงคลทีเหมาะแก่การทําพิธีลงเสาปลูกเรื อน ส่วน
เดือนใช้ ตามปฏิทินไทยคือ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 และเดือน 12 ส่วนใหญ่นิยมข้ างขึนมากกว่า
ข้ างแรม เพราะไทยทรงดํา เชือว่าจะทํามาค้ าขายดี ผู้ทําพิธียกเสาต้ องเป็ นผู้สืบผีเฮือนบ้ านพ่อ แม่
เจ้ าของบ้ านฝ่ ายหญิงเท่านัน เรี ยกว่า “ลุงตา” ให้ คนอืนทําพิธีแทนไม่ได้ หลังจากสร้ างเรื อนเสร็ จแล้ ว
จะทําพิธีขนบ้
ึ านใหม่ เรี ยกว่า “ขึนเฮือนเหมาห์” การหาฤกษ์ในการขึนเรื อนใหม่ก็ต้องหาฤกษ์ หาวัน
มงคลเหมือนการลงเสา
ปั จจุบนั รูปทรงบ้ าน หลังคาทีมุงจากและแฝกเปลียนมาเป็ นกระเบือง ส่วนหลังคา
ทีมุงด้ วยสังกะสีก็มีแต่น้อย หลังคาจะเป็ นทรงจัวเหมือนบ้ านชนบทของคนไทย ชายคาบ้ านยืนยาว
ออกมาคลุมฝาผนังรอบบ้ าน ซึงเป็ นลักษณะบ้ านสมัยก่อนของไทยทรงดํา บางบ้ านมีใต้ ถุนสูงไว้ เก็บ
เครื องมือการเกษตร เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจ รับรองญาติ พีน้ อง เพือนฝูงทังในหมู่บ้านและต่างหมู่
บ้ าน บางบ้ านมีกีทอผ้ า ส่วนหมูทีนิยมเลียงใต้ ถนุ บ้ านนันไม่มีเเล้ ว แต่จะทําเป็ นเล้ าหรื อผูกใต้ ต้นไม้
ข้ างบ้ านทีมีร่มเงา บ้ านบางหลังจัดส่วนล่างทีเป็ นใต้ ถนุ จะกันเป็ นห้ องสําหรับพักอาศัยได้ ด้วย
เรื อนของไทยทรงดําบางหลังมีอายุ 60-70 ปี บางหลังได้ เสือมสภาพลงต้ องสร้ าง
ใหม่ โดยเปลียนเป็ นเรื อนไทยประยุกต์เเบบครึ งปูนครึ งไม้ ครึ งบนเป็ นไม้ ครึ งล่างเป็ นปูน ส่วนที
สร้ างแบบเรื อนไทยทําด้ วยไม้ ทงหลั
ั ง รูปทรงบ้ านเปลียนไปจากเดิม เเต่มีอยู่สิงหนึงทีไม่เปลียนก็คือ
“กะล่ อหอง” เพราะประเพณีเเละพิธีกรรมทีเกียวกับการเซ่นผีเรื อนนันยังคงปฏิบตั ิกนั อยู่ เนืองด้ วย
ั
มีห้องผีเรื อน เพราะว่าคนที
ผีเรื อนได้ มีบทบาทต่อวิถีชีวิต สําหรับบ้ านทีนับถือศาสนาคริสต์นนจะไม่
นับถือศาสนาคริสต์นนจะต้
ั
องเลิกนับถือผี
ในอดีต ยุ้งข้ าวเป็ นสิงก่อสร้ างทีปลูกคูก่ บั บ้ านซึงเป็ นสิงจําเป็ น และมีความสําคัญ
เพราะอาชีพหลักคือ การทํานา ต้ องเก็บข้ าวเปลือกไว้ ในยุ้ง ทังส่วนทีจะขายและบริ โภคในครัวเรื อน
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ยุ้งข้ าวจะสร้ างไม่ไกลจากตัวบ้ าน ปั จจุบนั นิยมใช้ กระเบืองหรื อสังกะสีมงุ หลังคา ต้ นเสาต้ องใช้ ต้นไม้
ทีมีง่ามสําหรับวางคานไว้ บนต้ นเสา มีลกั ษณะเข็งเเรงและทนทาน ยุ้งข้ าวมีใต้ ถนุ สูง และต้ องให้ พืน
ยุ้งข้ าวสูงกว่าพืนบ้ านหรื อสูงเสมอเท่าพืนบ้ าน จะไม่สร้ างให้ ตํากว่าพืนบ้ านทังนีเพราะว่าข้ าวเป็ นเเม่
โพสพ ไทยทรงดํานับถือเเม่โพสพ ดังนัน ต้ องให้ ความเคารพ โดยการเก็บไว้ ในทีสูง ยุ้งข้ าวเก่าจะไม่
รื อมาทําเป็ นทีพักอาศัยหรื อเหยียบยํา ถือว่าเป็ นการไม่เคารพต่อแม่โพสพ สําหรับปั จจุบนั ชาวไทย
ทรงดําใช้ รถเกียวข้ าวเเทนเเรงงานคน และบรรจุข้าวเปลือกลงกระสอบ จากนันนําข้ าวขึนรถไปขาย
ทีโรงสีข้าว หรื อรถทีโรงสีข้าวจะมาขนข้ าวเปลือกในทีนา โดยไม่ต้องขนข้ าวเปลือกไปเก็บไว้ ทียุ้งข้ าว
เหมือนสมัยก่อน ทําให้ ย้ งุ ข้ าวร้ าง บางครัวเรื อนจึงใช้ ประโยชน์เป็ นทีเก็บเครื องมือการเกษตร
ข. การขึนบ้ านใหม่ พิธีขึนบ้ านใหม่จะเริ มประมาณ เวลา 15.00 น. เจ้ าของเรื อน
จะให้ หมอทําพิธีเรี ยกว่า “หมอขึนเฮือนเหมาห์หรื อหมอข่มข่วง” หมอทําพิธีจะสวมเสือฮี นุ่งกางเกง
ขายาว ใส่งอบ (หมัวสาน) สะพายมีด และถุงย่าม ส่วนแม่บ้านสวมเสือฮี และนุ่งผ้ าซินลายแตงโมง
ถือตังหวาย สะพายแอบข้ าว (กล่องข้ าวใส่ข้าวเหนียว) และกระบอกนํา และในขบวนจะมีผ้ หู ญิงไทย
ทรงดําหาบอุปกรณ์และเครื องมือทํามาหากิน เช่น ขมุก 1 หาบ (ขมุก 2 ใบ) ทีนอนหรื อเสือ 1 หาบ และ
จอบ เสียม สวิง ตะข้ อง แห สุ่มจับปลา เป็ นต้ น พิธีจะเริ มด้ วยการเดินรอบบ้ าน 3 รอบ เดินวนไป
ทางซ้ ายมือ หมอทําพิธีจะเดินนําหน้ าและตามหลังด้ วยพ่อบ้ านแม่บ้าน (ปอเฮือนแม่เฮือน) ผู้หาบขมุก
และเสือหรื อทีนอน และผู้ถืออุปกรณ์ตา่ งๆ ทีกล่าวข้ างต้ นต้ องเป็ นผู้หญิงเท่านัน และตามมุมบ้ านจะ
มีเหล้ าขาววางอยูต่ ามมุม รวม 4 ขวด ผู้ถือสุม่ จับปลาจะเป็ นผู้เก็บเหล้ าขาว สมมติว่าเป็ นปลา เดินวน
ครบ 3 รอบ หมอทําพิธีก็นําขึนบ้ าน เวลาเดินขึนบันไดแต่ละขัน หมอทําพิธีจะเอามีดดาบฟั นทีบันได
จนถึงห้ องผีเฮือน เรี ยกว่า “ข่มข่วง” หรื อการขับไล่ผีสางหรื อสิงชัวร้ ายออกจากบ้ าน พร้ อมด้ วยหมอ
ทําพิธี ซึงเป็ นผู้หญิงสูงอายุจะนําเชียนหมากหรื อขันมะและเสือเจ้ าของบ้ าน ไต๊ (ตัวแทนขวัญสมาชิก
ในบ้ าน) และขันนํ า เพือเชิญผีเฮื อนให้ มาอยู่ในห้ องผี เฮือน (กะล่อหอง) จากนันเลียงอาหารผู้ม า
ร่วมงาน เป็ นอันเสร็จพิธี
ค. การตังศาลพระภูมิ–ศาลเจ้ าที ปั จจุบนั ไทยทรงดําจะตังศาลพระภูมิและศาล
เจ้ าทีไว้ ทกุ บ้ าน ก่อนตังศาลต้ องไปหาผู้ทําพิธีเพือเลือกพืนทีสําหรับตังศาลพระภูมิ–ศาลเจ้ าที โดย
ต้ องไม่ให้ เงาบ้ านทับศาล หรื อไม่อยู่ใกล้ ชายคาบ้ าน การตังศาลพระภูมิและศาลเจ้ าที ไม่ควรให้ เงา
บ้ านทับ ต้ องหันหน้ าศาลพระภูมิและศาลเจ้ าทีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเท่านันผู้ทําพิธีเลือกวัน
ดี (ส่วนใหญ่จะทําพิธีวนั พฤหัสบดีหรื อวันทีเป็ นวันมงคล) เมือได้ วนั ดีแล้ ว เจ้ าของเรื อนต้ องนําศาล
ทังสองหลังมาตังบนพืนที ทีได้ เลือกไว้ แล้ ว เครื องบูชา เช่น พวงมาลัย ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้ าสามสี ป้าย
รู ปของพระภูมิหรื อเจ้ าพ่อชัยมงคล รู ปปั นตายาย สําหรับศาลเจ้ าทีจะมีช้างม้ า นางละคร คนรับใช้
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บายศรี ปากชาม ขนมต้ ม ขนมถ้ วยฟู ข้ าวเหนียวแดง ขนมต้ มแดง เหล้ าขาว หมากพลู ถ้ าจะย้ ายศาล
พระภูมิ–ศาลเจ้ าทีต้ องไปหาผู้ร้ ูหรื อหมอทําพิธี “ถอน” หรื อเชิญพระภูมิและเจ้ าทีลงจากศาล เมือทํา
ศาลพระภูมิ–ศาลเจ้ าหลังใหม่เสร็ จจะบอกให้ หมอมาทําพิธียกศาลหรื อตังศาล เพืออัญเชิญพระภูมิเจ้ าทีขึนอยูบ่ นศาล เพือคุ้มครองเจ้ าของบ้ านให้ ปลอดภัยจากอันตรายทังปวง
ความเชืออืนๆ เกียวกับการปลูกเรื อน ชาวไทยทรงดําเชือว่าการปลูกเรื อนเป็ นสิงที
สําคัญ นอกจากการหาฤกษ์แล้ ว การขึนบ้ านใหม่ก็ควรทําให้ ถกู ต้ องตามประเพณีของไทยทรงดําคือ
ต้ องไม่ปลูกบ้ านขวางตะวันหรื อพระอาทิตย์ เรื อนของไทยทรงดําต้ องมีห้อง 3 ห้ อง และมีระเบียงออก
ทัง 2 ข้ าง เรี ยกว่า “กว้ าน” บันไดกับห้ องผีเรื อน (กะล่อหอง) ไม่ควรตรงกันต้ องทําให้ ถกู ตามประเพณี
ห้ องผีเรื อนต้ องอยู่ชนบน
ั
เรี ยกว่า “เบิกเติง” เพราะผีเรื อนเป็ นสิงทีเคารพนับถื อของไทยทรงดํา การ
ปฏิบตั ติ ามประเพณี เรี ยกว่า “เซ๊ บ้าน”
3.1.2 วิถีชีวิต วิถีชีวิตและเหตุการณ์สําคัญในชีวิต เช่น การเกิด การตาย การตังชือ
การบวช การแต่งงาน เป็ นต้ น โดยมีเรื องราวโดยสรุป ดังนี
3.1.2.1 การเกิด ไทยทรงดําจะมีพิธีกรรมเกี ยวกับเด็กแรกเกิด คือ พิธีเสน
ฆ่าเกือดหรื อพิธีเสนฆ่าแม่เดิมของเด็กแรกเกิด (เกือด-เกิด) ไทยทรงดําเชือว่าเด็กแรกเกิดจะมีแม่
เดิม เป็ นผีคอยติดตามและจะเอาชีวิตเด็กกลับคืนไป มักทําให้ เด็กเจ็บป่ วยบ่อยหรื ออาจเสียชีวิตได้
จึงต้ องทําพิธีเสนฆ่าแม่เดิม ซึงเป็ นผีนนเสี
ั ยก่อน เด็กแรกเกิดจะได้ อยู่รอดและเจริ ญเติบโตต่อไป
สัญลักษณ์ของเด็กแรกเกิด ผู้ชายเรี ยกว่า “ไต๊ ” ผู้หญิงเรี ยกว่า “หอยา” เป็ นเครื องจักสานทีเป็ นตัว
แทนขวัญของเด็กแรกเกิด และนําไต๊ และหอยาไปไว้ ตรงเสาในห้ องผีเรื อน เพือให้ ผีเรื อนคุ้มครองด้ วย
ั อให้
ส่วนการตังชือนันจะตังตามวัน-เวลาทีเกิด โดยหมอและพระสงฆ์ตงชื

รูปที 11 สัญลักษณ์ของเด็กแรกเกิด
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3.1.2.2 การบรรพชาอุปสมบท เดิมชาวไทยทรงดําไม่นบั ถือศาสนาพุทธ
นับถือแต่ผีเรื อนเท่านัน เมือมาอยู่ประเทศไทยก็นบั ถือศาสนาพุทธตามประเพณีคนไทย มีการนําบุตร
หลานบรรพชาอุปสมบทตามประเพณีของชาวพุทธ และเมือมีงานศพจัดให้ มีการบวชเณรหน้ าไฟ
เป็ นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ กับผู้เสียชีวิตด้ วย ปั จจุบนั ชาวไทยทรงดําหลาย ท่านได้ บรรพชา
อุปสมบท อุทิศตนให้ กับพระศาสนา ศึกษาเล่าเรี ยนปฏิบตั ิธรรมจนสําเร็ จเปรี ยญธรรมชันสูงหลาย
ท่าน มีตําแหน่งหน้ าทีปกครองคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ หลายรูป มีสมศักดิระดับเจ้ าคุณด้ วย
3.1.2.3 การแต่ งงาน เรี ยกว่า “งานกินหลองหรื อกินดอง” หมายความว่า งาน
เลียงเพือเกียวดองเป็ นญาติด้วยการแต่งงาน ชายหนุ่มหญิงสาวมีความรักใคร่ ชอบพอถึงขันจะ
แต่งงาน ฝ่ ายชายจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอพ่อแม่ฝ่ายหญิง ไปโลมเมียหรื อไปโอ้ โลม เป็ นการไปเจรจาสู่
ขอ ของทีเตรี ยมมีห่อหมากพลู บุหรี 2 ชุด (ใส่ไว้ ในกะเหล็บ) พร้ อมหญิงสาว 2 คน เป็ นผู้สะพายกะ
เหล็บ ต้ องสวมเสือฮีแ ละนุ่ง ผ้ าซินลายแตงโมให้ ถูกต้ องตามประเพณี ถ้ าหากเจรจาตกลงกัน
เรี ยบร้ อยแล้ วก็จะนัดหมายการแต่งงาน โดยมีขนตอน
ั
4 ขัน คือ ส่อง สู่ ส่ง สาง ดังนี ขันส่องคือ ไปหมัน
ฝ่ ายชายจะไปเยียมฝ่ ายหญิงเป็ นครังคราวเรี ยกว่า ไปหยามห่อมะปู ขันสู่คือ การไปเยียมระหว่าง
การหมันเป็ นระยะๆ หรื อไปมาหาสู่ ขันส่ง คือ นัดวันแต่งงานหรื อนัดมือส่ง หมายความว่าเป็ นตอนที
จะส่งตัวเจ้ าสาวให้ แก่เจ้ าบ่าว และขันสางคือ แต่งงานแล้ วยังไม่ส่งตัวเจ้ าสาว ฝ่ ายชายต้ องไปทํางาน
รับใช้ อยู่บ้านฝ่ ายหญิงประมาณ 1-5 ปี (เรี ยกว่า สาหรื ออาสา) ด้ วยสาเหตุในกรณีบ้านนีมีลกู สาวคน
เดียวและมีลูกสาวหลายคน แต่เจ้ าสาวเป็ นลูกคนโต เป็ นต้ น และบางครังพ่อแม่ฝ่ายหญิ ง ไม่เรี ยก
สินสอดทองหมัน ฝ่ ายชายต้ องอาสาทํางานทดแทนบุญคุณ
พิธี แต่ง งาน วันแต่ง งาน เจ้ าบ่าวนํ าขบวนขันหมาก มี นําหมากพลูใส่กระ
เหล็บ ถ้ าเป็ นผู้ต๊าวใช้ กะเหล็บ 4 ใบ ผู้น้อยใช้ กระเหล็บ 2 ใบ มีทีนอน ขนม 8 ถาด เหล้ า 1 เท เลียง
ผู้ร่วมงาน 8 ขวด และไหว้ ผีเรื อน มีหมู ไก่ เหล้ า ขนม พอไปถึงบ้ านเจ้ าสาว ฝ่ ายเจ้ าสาวจะมีขนั นํา
ขันหมากมาต้ อนรับและพาเจ้ าบ่าวขึนบ้ าน นําเหล้ า 1 ขวด ไก่ 1 ตัว หมากพลูไปไหว้ ผีเรื อน และทําพิธี
มอบสินสอดทองหมัน มีญาติพีน้ องเป็ นสักขีพยาน จากนันเจ้ าบ่าวจะไหว้ ญาติฝ่ายเจ้ าสาว เรี ยกว่า
“ไหว้ เฮา” มีผ้ ูกล่าวนํา เรี ยกว่า “องลาม” การไหว้ จะใช้ เพือนเจ้ าบ่าว 8 คน เจ้ าบ่าวจะยืนคนที 2
บุคคลทังหมดต้ องสวมเสือฮี สวมส้ วงฮีเท่านัน ยืนเรี ยงแถวหน้ ากระดาน ไหว้ เสร็ จญาติผ้ ใู หญ่ให้ พร
ส่วนฝ่ ายเจ้ าสาวไหว้ ญาติผ้ ใู หญ่ฝ่ายเจ้ าบ่าว เรี ยกว่า ตัก พร้ อมกับหัวหน้ านํากล่าว เรี ยกว่า แม่ ตัก
และญาติผ้ ใู หญ่จะให้ พรเป็ นอันเสร็ จพิธี จากนันเป็ นการส่งตัวเจ้ าสาวไปบ้ านเจ้ าบ่าว ก่อนเจ้ าสาว
ขึนบ้ าน เจ้ าบ่าวต้ องเอานําล้ างหน้ าเสียก่อน เพือความเป็ นสิริมงคล ส่วนชุดเจ้ าบ่าวเจ้ าสาวนัน
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เหมือนกับชุดขึนบ้ านใหม่ของเจ้ าของบ้ านฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิง จาก นันไปไหว้ ผีเรื อน และทําพิธี
ทําขวัญคู่บา่ วสาว เรี ยกว่า ทําอู่ส่ ูขวัญ หรื อนังปานเตียนสู่ขวัญ เป็ นพิธีเสียงทายก่อนส่งคู่บ่าวสาว
เข้ าหอ เรี ยกว่า “ปูเสือกางหยัน” หรื อปูทีนังให้ กบั เจ้ าบ่าวเจ้ าสาว
3.1.2.4 งานศพ มีทงหมด
ั
4 ขันตอน คือ การรดนําศพ การสวดศพ การตังศพ
และการไว้ ทกุ ข์ ดังนี เมือคนในครอบครัวเสียชีวิต ญาติพีน้ องจะช่วยกันอาบนําศพ แต่งตัว สวมเสือผ้ า
ใหม่และสวมเสือฮีให้ กับศพ นําธูปเทียนดอกไม้ ใส่ทีมือพร้ อมลูกช่วงเล็กๆ เรี ยกว่า มะกอนมือ พร้ อม
กับไม้ ลกู ชินทีพับด้ วยด้ ายสีแดง ส้ ม ขาว สลับกันใส่ทีข้ อมือทัง 2 ข้ าง จากนันนําผ้ าดิบและผ้ าแพรปู
บนทีนอน แล้ วนําศพหรื อขอนวางบนผ้ าแล้ วนําผ้ าคลุมให้ มิดชิด นําไม้ แหลมขัดทีด้ าน ข้ างทัง 2 ข้ าง
เรี ยกว่า วิธีการลอยขอน แล้ วนําบรรจุโลงศพ นําโลงศพวางใต้ ขือ ถ้ าเป็ นชายวางใต้ ขือ ด้ านในติด
กับห้ องผีเรื อน ถ้ าเป็ นหญิงวางใต้ ขือบ้ านถัดออกมา แล้ วนําเสือฮีผ้ หู ญิงกลับด้ านลายออก 3 ผืน
โดยหัวท้ ายคลุมเหมือนกัน แต่สลับตรงกลางเท่านัน จากนันนําไม้ ไผ่ยาวประมาณ 1 เมตร ผูกแขวน
ไว้ เหนือโลงศพ เรี ยกว่า ขอด้ วน และนําผ้ าดิบและผ้ าแพรพาดบนขอด้ วน นําไข่ไก่ 1 ฟอง เรี ยกว่า ไข่
กาดํา ข้ าว 1 ปั นใส่ในก้ นสวิง แล้ วตักนํามาแขวนบนขอด้ วย มีการนําอาหาร 1 สํารับและไก่ดิบ 1 ตัว
เรี ยกว่า ปานงายย๊ อ จากนันสวดพระอภิธรรมตามประเพณีคนไทย และก่อกองไฟไว้ บนหัวนอนทุก
คืน เรี ยกว่า แสงไฟเฮือน การแต่งกายของลูกผู้ตายจะใส่เสือต๊ กป๊ กหัวขาว ส่วนลูกเขย ลูกสะใภ้ จะ
ใส่เสือฮี ส่วนภรรยาผู้ตายจะปล่อยผมเอาด้ ายดิบมาผูก พร้ อมทังเลาะตีนผ้ าซินออก ตัดแขนเสือ
ก้ อมเป็ นแขนสามส่วน ตัดกระดุมออกบางเม็ด แล้ วนําไม้ มาขัดแทนเป็ นการไหว้ ทกุ ข์ ก่อนนําศพออก
จากบ้ านหมอพิธี เรี ยกว่า เขย จะทําพิธีบอกให้ ศพหรื อขอนกินข้ าวหรื อกิ นงาย จากนันก็ จ ะเดิน
วนรอบโลงศพ 3 รอบ และมีหญิงชราถือสวิงเพือเรี ยกขวัญหรื อช้ อนขวัญลูกหลานไม่ให้ ไปกับผู้ตาย
ในสวิงนันจะมีเสือผ้ าลูกหลานและญาติ พีน้ อง จากนันนําศพลงจากบ้ านไปเผาทีวัด รุ่ งเช้ าไปเก็บ
กระดูก และตังบ้ านให้ กับผู้ตายเรี ยกว่า “เอ็ดแฮว” จากนัน 1 วัน จะทําพิธี เรี ยกว่า “แผ้ วเฮือน” เป็ น
อันเสร็จพิธี ลูกหลานจะเชิญขึนสูเ่ รื อน เรี ยกว่า “เอาผีขึนเฮือน” และเซ่นไหว้ ผีเรื อนเรี ยกว่า “ป๊าดตง”
และเซ่นไหว้ ทกุ 2-3 ปี เรี ยกว่า “พิธีเสนเฮือน”
ในพิธี ศพของไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต มี การจัดพิธี กรรมตามความเชื อ
ศาสนาพุทธคือ การสวดพระอภิธรรม และทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ กบั ผู้ทีล่วงลับ ความเชือ
ของไทยทรงดําเกียวกับการเสียชีวิต โดยเฉพาะพ่อบ้ านกับแม่บ้านต้ องเสียชีวิตบนบ้ านเท่านันจึง
จะนําศพมาตังบําเพ็ญกุศลบนบ้ าน แต่ถ้าเสียชีวิตทีโรงพยาบาลหรื อ สถานทีอืนๆ จะไม่นํากลับบ้ าน
จะไปจัดงานทีวัด ส่วนผู้เสียชีวิตด้ วยวัยชราจะมีการอาบนําศพ เปลียนเสือผ้ าใหม่ให้ กบั ผู้เสียชีวิต
เรี ยกว่า “การสอดกิง” จากนันนํ าผ้ าดิบหรื อผ้ าไหมมาห่อศพ แล้ วนํ าบรรจุในหีบศพแล้ วตังศพ
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บําเพ็ญกุศลบนบ้ าน การตังศพจะตังตรงขือบ้ าน มีการทําบ้ านจําลองและอุปกรณ์ตา่ งๆ เพืออุทิศให้
ผู้ล่วงลับ เรี ยกว่า “การเอ็ดแฮว” และหมอพิธีเรี ยกว่า “เขย” ทําพิธีบอกทางให้ วิญญาณกลับเมือง
เดิมคือ เมืองแถนซึงเป็ นเมืองเทวดา
3.2 วัฒนธรรมการทํามาหากิน
3.2.1 การทํามาหากิน สมัยก่อนไทยทรงดําส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานาเป็ น
หลัก ส่วนอาชีพอืนๆ เช่น ตัดไม้ จักสาน ล่าสัตว์ เลียงไหม ทอผ้ า ฯลฯ เป็ นอาชีพรอง งานหลักของผู้ชาย
คือ ทํานา จักสาน ล่าสัตว์ เป็ นต้ น ไม่ได้ ทําทุกวัน ส่วนงานหลักของผู้หญิงคือ งานบ้ าน เช่น ทอผ้ า ตํา
ข้ าว เลียงไหม ทําความสะอาดบ้ าน ดูแลและอบรมสังสอนลูก งานรองคือ ช่วยงานในไร่ นา ซึงเป็ น
วัฒน ธรรมทีต่อเนืองมาแต่โบราณ ปั จจุบนั การทํานาทีบ้ านเกาะแรตได้ เปลียนแปลงไปจากเดิม บาง
พืนทีได้ เปลียน เป็ นเลียงกุ้ง เลียงปลา รวมทังเลียงปลาในกระชัง เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน ปลา
ทับทิม เป็ นต้ น และบางส่วนรับตัดเย็บเสือฮี ผ้ าเปี ยว (ผ้ าแถบหรื อผ้ าสไบเฉี ยง) ทําหน้ าหมอน ทํา
ข้ าวซ้ อมมือ (เป็ นสินค้ าหนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์ของหมูบ่ ้ านเกาะแรต) และค้ าขาย เป็ นต้ น
3.2.2 สิงศักดิสิทธิในการทํามาหากิน ไทยทรงดํานับถือศาลประจําทีนาหรื อผีนา
เป็ นสิงศักดิสิทธิทีคอยคุ้มครองดูแลทีนา ต้ นข้ าว และเจ้ าของทีนา ศาลประจําทีนาหรื อศาลผีนานิยม
สร้ างประจําผืนนาทุกแปลงทียังทํานา หลังเก็บเกียวข้ าวทุกครังต้ องจัดเครื องเซ่นไหว้ บชู าศาลประจําที
นาหรื อศาลผีนา คือ เหล้ าขาว หมากพลู ไก่ หัวหมู ขนมหวาน (ขนมต้ มแดง-ต้ มขาว ขนมถ้ วยฟู ขนม
บัวลอย ข้ าวเหนียวแดง) พวงมาลัย ธูปเทียน ดอกไม้ เป็ นประจําทุกครัง
แม่โพสพ เป็ นสิงศักดิสิทธิ อี กองค์หนึงที ไทยทรงดําให้ ความเคารพนับถื ออย่าง
มากมาแต่โบราณ จะต้ องปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบต่อข้ าว ไม่เหยียบยําหรื อเทข้ าวทิง เชือว่าเป็ นการ
เนรคุณ ทังยังสอนลูกหลานให้ ร้ ู จักกินข้ าวโดยประมาณ เมือถึงเทศกาลปี ใหม่หรื อเก็บเกี ยวนวด
เสร็ จแล้ วจะมีการป๊ าดโต๊ งข้ าวใหม่ เรี ยกว่า “ป๊ าดโต๊ งเข้ าเหมาย์” คือ นําข้ าวไปเซ่นไหว้ ผีเรื อนตําข้ าว
เม่าเพือเซ่นไหว้ ผีเรื อนด้ วย ในสมัยก่อนเมือเก็บเกี ยวข้ าว นวดข้ าวแล้ วจะมีพิธีเรี ยกขวัญข้ าวหรื อ
“เอินขวัญเข้ า” พิธีจะเริ มตอนเย็น โดยหมอสู่ขวัญข้ าวซึงเป็ นผู้ร้ ู ในการเรี ยกขวัญข้ าวเข้ ายุ้ง จะนํา
สํารับอาหารคาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียนมาบูชาหรื อเลียงขวัญข้ าวก่อนทีจะนําข้ าวใส่ย้ งุ ข้ าว พอบูชา
เสร็ จจึงเทข้ าวใส่กระบุงนําขึนยุ้ง (ถงเล้ า) ระหว่างการเทข้ าวนันจะโห่ร้องเอาฤกษ์ เอาชัย นอกจากนียัง
มีเครื องเรื อนยุ้งข้ าว อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใช้ สร้ างยุ้งข้ าว จะไม่นํามาสร้ างบ้ านหรื อจะเอามาใช้ ทําอย่างอืน
เพราะเชือว่าเป็ นทีอยูอ่ าศัยของแม่โพสพ เป็ นสิงศักด์สิทธิ

153

รูปที 12 ถงเล้ า (ยุ้งข้ าว)
3.2.3 อาหารการกิน อาหารทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์คือ แจ่ว แกงหน่อ
ส้ ม แกงผํา จุ๊บ เลือดต้ า แกงคัว แกงหยวก ลูกเขียดทอด เป็ นต้ น ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตนิยมกิน
ข้ าวเจ้ าในชีวิตประจําวัน แต่ใช้ ข้าวเหนียวในการประกอบพิธีกรรมพืชผักเก็บหาตามไร่นา เช่น ผักบุ้ง
กระถิน ตําลึง นิยมปลูกพืชสวนครัว เช่น กระเพรา โหระพา พริ ก มะกรูด ดอกแค เป็ นต้ น อาหารอย่าง
อืนสามารถซือได้ ง่ายตามร้ านค้ าและตลาดนัด อาหารดังเดิมของไทยทรงดํายังคงมีอยู่ในพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น พิธีเสนเรื อน พิธีเสนตัว พิธีเสนกินปาง เป็ นต้ น รสชาติคอ่ นข้ างเผ็ด นิยมนํา “มะแข่น” หรื อ
พริกพานมาประกอบอาหาร อาหารทีเป็ นอัตลักษณ์ของไทยทรงดํา ดังนี
แกงผํา ผํ า เป็ นสาหร่ ายชนิ ดหนึง สี เ ขี ยว ต้ องช้ อนผํ าจากแหล่งนํ าแล้ วล้ างให้
สะอาด ใช้ ผ้าขาวบางกรองหลายครัง จากนันผัดพริ กแกงกับนํามันพืชและเนือหมูหรื อเนือปลาสับ
แล้ วนําผําเทใส่ในหม้ อคลุกหรื อคนให้ เครื องแกงเข้ ากับผํา ตังไฟจนเดือดแล้ วยกลงรับประทาน
ผักจุ๊บ ผักสดชนิดต่างๆ เช่น ผักแว่นหรื อผักหวาน ผักตําลึง ผักกะเฉด ดอกแค นํา
ผักไปล้ างแล้ วลวกนํ า จากนันเตรี ยมเครื องผักจุ๊บ คือ ข่า ตะไคร้ มะแข่นหรื อพริ กพาน พริ กแห้ ง
กระเทียม หัวหอม นําเครื องผักจุ๊บไปคัวจนหอมและตําให้ ละเอียด นําเนือปลาตํารวมกับเครื องผัก
จุ๊บ นําผักมาคลุกเคล้ าให้ เข้ ากัน ปรุงรสด้ วยนําปลาร้ า นําไปรับประทาน
แกงหน่ อส้ ม นําหน่อไม้ ดองไปล้ างนําแล้ วต้ มให้ จืด เตรี ยมพริ กแกงส้ มทีมีมะแข่น
ตําเข้ ากัน แล้ วนําพริ กแกงส้ มใส่หม้ อหน่อไม้ ดอง จนเดือด แล้ วนําเนือหมูหรื อเนือปลาใส่ลงไปใน
หม้ อ พอเดือดก็ปรุงรสด้ วยนําปลาร้ า ยกลง นํามารับประทานได้
นําพริ กแจ่ ว นําพริ กสดกับหัวหอมไปคัวจนหอมแล้ วตําให้ ละเอียด นําเนือปลา
ช่อนหรื อปลาทูตําให้ เข้ ากัน แล้ วผสมกับนําปลาร้ า นํามารับประทานได้
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กบโอ๋ นํากบมาผ่าท้ องล้ างให้ สะอาด เตรี ยมเครื องยํา เช่น ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง
ข่า มะแข่น นําเครื องยําไปคัวแล้ วตําให้ ละเอียด แล้ วนําเครื องยําไปยัดใส่ท้องแล้ วนําไปย่างให้ สกุ
ไม้ บันแหลม นําเนือหมู หน่อไม้ ดอง หอมแดง ตับหมู ไส้ หมู พริ กแห้ งไปสับรวมกัน
จนเข้ ากัน จากนันนําไปรวนในกะทะจนหอม
ไส้ หมู คั ว นํ า ไส้ หมูกับหยวกกล้ ว ยที หันแล้ ว ไปคัวรวมกัน แล้ วเอาพริ กแห้ ง ข่า
ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง มะแข่น กระชายไปคัวให้ หอมแล้ วตําให้ ละเอียด นําเครื องแกงคัวกับไส้
หมูและหยวกกล้ วยให้ เข้ ากันจนสุก

รูปที 13 อาหารในพิธีกรรมของไทยทรงดํา
อาหารดังกล่าวจะใช้ ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีเสนเรื อน พิธีเอาผีขึนเฮือน พิธีขึน
เฮือนเหมาย์ (ขึนบ้ านใหม่) พิธีเสนตัว พิธีเสนแก้ เคราะห์ เป็ นต้ น อาหารทีสําคัญอีกอย่างคือ ข้ าว
เหนียว อาหารหลักของไทยทรงดําในอดีต แต่ปัจจุบนั มีการรับประทานบ้ าง แต่ไม่ทุกวันเหมือนแต่
ก่อน จะใช้ ในงานประเพณี หรื อพิธีกรรม
วิธีถนอมอาหารทีสํ าคัญ คือ การทําปลาร้ า นิยมใช้ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลา
สร้ อย เป็ นต้ น โดยนําปลามาผ่าเอาไส้ ออก ล้ างให้ สะอาด แล้ วคลุกกับเกลือ หมักไว้ 1 คืน จากนันเอา
รํ าข้ าว (คนไทยใช้ ข้าวคัว) คลุกกับปลาทีหมักเกลือแล้ ว หมักไว้ ในไหประมาณ 1 เดือน นํามาปรุงเป็ น
อาหารรับประทาน เช่น ปลาร้ าสับ ปลาร้ าทอด เป็ นต้ น ส่วนมากไทยทรงดําจะนํานําปลาร้ าไปปรุ งรส
อาหาร ใส่กบั ข้ าวทุกชนิด เช่น แกงผํา ผักจุ๊บ แกงหน่อไม้ นําพริกแจ่ว เป็ นต้ น
3.2.4 เครืองมือเครืองใช้ แบ่งเป็ นเครื องจักสานและเครื องมือทํามาหากิน ดังนี
3.2.4.1 เครื องจักสาน ไทยทรงดํามีฝีมือในการจักสาน นิยมใช้ เวลาว่างจักสาน
เครื องใช้ ไว้ ใช้ ในครัวเรื อน เครื องจักสานจะเป็ นภาชนะใส่ของ ส่วนใหญ่ทําจากไม้ ไผ่และหวายเป็ น
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ต้ นว่า “ปานเผือน” มีขนาดใหญ่ สานด้ วยไม้ ไผ่ สําหรับใส่เครื องเซ่นไหว้ ผีเรื อน “โฮ้ ” สานด้ วยไม้ ไผ่
มีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอก ใช้ ใส่อุปกรณ์ เย็บผ้ าของผู้หญิง “ขมุก” สานด้ วยไม้ ไผ่ ทรงสีเหลียมผืน
ผ้ า มีฝาปิ ดใช้ สําหรับเก็บเสือผ้ า จะนํามาวางไว้ บนขือเพราะผ้ าเป็ นสมบัติทีมีลําค่า “กะเหล็บ” สาน
ด้ วยไม้ ไผ่ ผู้ชายจะสานไว้ ก่อนแต่งงาน เพือให้ เจ้ าสาวใส่เครื องใช้ ประจําตัว “หมัวสานหรื องอบ”
สานด้ วยไม้ ไผ่ ใช้ กนั แดดกันฝน ฝ่ ายชายจะต้ องสานเพือใส่ไปสู่ขอเจ้ าสาว “แอบข้ าว” สานด้ วยไม้
ไผ่ รูปทรงเหมือนตุม่ คอสูง มีฝาปิ ดใช้ สําหรับใส่ข้าวเหนียว “หาบเข่ งหรื อกระจาด” มีฝาปิ ดสําหรับ
วางถ้ วยกับข้ าวไปทําบุญทีวัด เป็ นกระจาดสองใบ มีไม้ คานหาบ “ซ้ าหลอดหรื อตะกร้ าหลอด” ใช้
สําหรับใส่หลอดด้ ายอุปกรณ์ทอผ้ า

รูปที 14 เครื องจักสานของไทยทรงดํา
3.2.4.2 เครื องมือทํามาหากิน ส่วนใหญ่เป็ นเครื องมือทีใช้ ในไร่ นา หาปลา
และการทํามาหากินอืนๆ เช่น มองหรื อครกกระเดืองตําข้ าว ครกสีหรื อเครื องสีข้าว กระด้ งฝั ดข้ าว
เสิงหรื อตะแกรงลอนข้ าว กระบุง คันไถ เกวียน จอบ พลัว (แทงดินทีคันนา) คราด เป็ นต้ น
3.2.5 ความเชื อและพิธี กรรมในการทํามาหากิน ไทยทรงดํามีความเชือและ
ุ
พิธีกรรมเกียวกับการทํามาหากินลักษณะต่างๆ หลายประการ เป็ นต้ นว่า เชือในสิงศักดิสิทธิทีให้ คณ
ให้ โทษในการทํานา เป็ นต้ นว่า แม่โพสพ การป๊ าดต๊ งข้ าวใหม่ พิธีแรกนา พิธีการเรี ยกขวัญข้ าวเข้ า
ยุ้ง ซึงไทยทรงดํามีความเชือเกียวกับสิงศักดิสิทธิในการทํามาหากินเป็ นอย่างมาก เพราะเชือว่ามี
ผลต่อความสําเร็จและการบรรลุเป้าหมายในการทํานา อีกประการทีสําคัญคือ ศาลประจําทีนาหรื อ
ผีนาทีคุ้มครองดูแลทีนา ต้ นข้ าว วัว ควาย ชาวนาจะสร้ างศาลประจําทีนา และทําพิธีเซ่นไหว้ ทุกปี
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เครื องเซ่น อาทิ เหล้ าขาว หมากพลู ไก่ หัวหมู ขนมหวาน (ขนมต้ มแดง-ขาว ขนมถ้ วยฟู บัวลอย ข้ าว
เหนียวแดง) พวงมาลัย ธูป เทียน ดอกไม้ เป็ นต้ น
แม่โพสพ เป็ นสิงศักดิสิทธิอีกประการหนึงทีไทยทรงดําให้ ความเคารพอย่างมาก จะ
ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบต่อข้ าว และสอนลูกหลานให้ ทําตามด้ วย เมือกินข้ าวก็สอนให้ ร้ ู จกั พอเพียง กิน
อย่างสํารวม เป็ นการปลูกฝั งลักษณะนิสยั ทีดีให้ แก่ ลูกหลาน และยังมีพิธีป๊าดโต๊ งข้ าวใหม่ เรี ยกว่า
ป๊ าดโต๊ งเข้ าเหมาย์ คือ การนําข้ าวไปเซ่นไหว้ ผีเรื อน การจะตําข้ าวเม่ามาเซ่นไหว้ ผีเรื อนด้ วยดังกล่าว
แล้ วข้ างต้ น
3.3 วัฒนธรรมการแต่ งกาย เสือผ้ าอาภรณ์ และการประดับตกแต่ ง
การแต่งกายและเสือผ้ าอาภรณ์ แต่เดิมไทยทรงดํามักจะย้ อมผ้ าและตัดเย็บเสือผ้ า
ไว้ ใช้ เอง เสือผ้ าและของใช้ เช่น มุ้ง หมอน ทีนอน นิยมทําด้ วยผ้ าสีดํา จะย้ อมด้ วยนําต้ นฮ่อมเป็ นสี
พืน ส่วนสีอืนจะเป็ นลวด ลายตกแต่งตามขอบตะเข็บ คอ แขนเสือ ลวดลายจะเป็ นเอกลักษณ์ คือ ลาย
ดอกแปด ลายดอกจัน ลายดอกมะลิ และลายขาวดอกบัว ฯลฯ ลายทังหมดจะทําด้ วยผ้ าสีขาว สีเขียว
สีเหลือง สีส้ม สีแดงเลือดหมู การตกแต่งจะนําลายดอกดังกล่าวมาเย็บติดกับส่วนต่างๆ ของเสือผ้ า
และของใช้ นอกจากนีก็จะใช้ เส้ นด้ ายสีแดงเลือดหมู สีขาว ปั กเดินเป็ นเส้ นลาย เรี ยกว่า “ขอกุด”
ตกแต่งเป็ นบางจุด การแต่งกายของไทยทรงดํา แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การแต่งกายในชีวิตประจําวัน
และการแต่งกายในพิธีกรรม
3.3.1 ชุดแต่ งกายในพิธีกรรม ดังนี
3.3.1.1 เสือก้ อม ผ้ าทอย้ อมคราม ตัดเย็บด้ วยมือ ฝี เข็มละเอียดจนสามารถ
สวมได้ ทงสองด้
ั
าน ลักษณะเป็ นเสือคอกลมผ่าหน้ า แขนกระบอกเข้ ารูป ติดกระดุมเงิน 13-19 เม็ด ถ้ า
ฐานะดีจะติด 2 แถว กระดุมทําด้ วยเงิน ตีด้วยฝี เข็มเป็ นยอดแหลมมีลายกลีบบัวติดห่วง เสือก้ อมใช้ คู่
กับผ้ าซิน เป็ นชุดลําลองหรื อชุดประจําของผู้หญิงไทยทรงดํา ใช้ สวมไปทุกแห่ง ถ้ าไปวัดจะพาดผ้ า
เปี ยวหรื อผ้ าสไบอีก 1 ผืน ถ้ าไปตลาดจะสะพายกะเหล็บ (สานด้ วยไม้ ไผ่ละเอียด ใช้ แทนกระเป๋ าหรื อ
ถ้ าจะเข้ าป่ าก็จะสะพายย่าม) ใช้ ผ้าเปี ยวโพกศีรษะแทนหมวก ปั จจุบนั ไม่เป็ นทีนิยมมากนัก ด้ วย
ชุมชนไม่ได้ ผลิตเสือนีแล้ ว ส่วนใหญ่นิยมใส่เสือผ้ าทีมีวางจําหน่ายทัวไปในท้ องตลาด
3.3.1.2 เสือฮี (เสือฮี แปลว่า เสือยาว) เป็ นเสือคอกลม แขนทรงกระบอก
หลวมๆ มีลวด ลายประดับคอเสือ แนวสาบคอเสือ เป็ นเสือคลุมตัวยาวถึงหัวเข่า ใช้ ในพิธีกรรม มีทงั
ของผู้ชายและผู้หญิง แต่ละคนจะมีเสือฮีประจําตัว เสือฮีประดับตกแต่งด้ วยลวดลายต่างๆ ทังด้ าน
นอกและด้ านใน โดยเฉพาะด้ านในมีลวดลายตกแต่งมากกว่าด้ านนอก นิยมใช้ สีครามมากกว่าสีดํา
ลวดลายเกิดจากการปั กและการประดับตกแต่ง เช่น ลายดาวกระจาย ลายเบือแขน ลายบานแปด
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ลายขอกุด ปั กสลับสีด้วยไหมสีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ด้ านข้ างตัวเสือผ่าขึนมาถึงเอว ใช้ สวม
ในพิธีแต่งงาน พิธีเสนเฮือน งานศพ และตาย ญาติพีน้ องจะสวมใส่เสือฮีให้ กบั คนตาย
เสือฮีชายจะมีลําตัวยาว แขนยาว คอกลม ผ่าหน้ า กระดุมป้ายไปติดทางซ้ าย
ของลําตัว ตกแต่งลวดลายตรงรักแร้ และตะเข็บด้ านข้ างลําตัวอย่างสวยงาม ด้ วยลายดอกจันหรื อ
ลายดอกแปดและด้ านข้ างของเสือฮีจะปั กด้ วยขอกุด (คล้ ายหนวดตําลึง) ชายเสือตกแต่งด้ วยดอก
จัน ดอกมะลิหรื อดอกแปดก็ได้ ส่วนเสือฮีหญิ ง จะสวมหัว คอวี ติดกุ๊นรอบคอสีแดง ติดกระดุมคอ
1 เม็ด ตัวยาว แขนทรงกระบอก ยาวข้ อศอก เหนือสะดือจะเว้ าเข้ าประมาณ 1.5 นิว มีแถบผ้ าสีดําเงา
เป็ นสาบเสือจากคอลงมาถึงชายเสือเรี ยกว่า “ลัวเสือ” ชายเสือตกแต่งด้ วยลายดอกแปดเป็ นเส้ น
เฉี ยง เมือสวมเสือฮีจะคาดเข็มขัดเงินทับผ้ าซินลายแตงโม ลวดลายของเสือฮีจะใช้ สีแดงเลือดหมู
สีส้ม สีขาว มีการตกแต่งลวดลายทีใต้ รักแร้ ด้วยด้ ายสีตา่ งๆ ติดกระจกชินเล็กๆ เป็ นลวดลายสวยงาม
ลวดลายทีตกแต่งเรี ยกว่า “ขอกุด” เสือฮีของผู้หญิงจะใช้ ได้ ทงั 2 ด้ าน ด้ านนอกสําหรับงานมงคลตก
แต่งไว้ เพียงเล็กน้ อย ส่วนด้ านในทีใช้ สําหรับงานอวมงคล ใช้ คลุมโลงศพเวลาทีเสียชีวิต จะมีลวด
ลายทีสวยงามกว่าด้ านนอก เสือฮีของผู้ชายจะใช้ ได้ เพียงด้ านเดียว
เสือฮี มี 3 ชนิด ตามลักษณะผ้ าทีใช้ ในการทําคือ ผ้ าฝ้ายลาวหรื อผ้ าทีทอเอง
เป็ นฝ้ายทีผลิตเอง ราคาตัวละ 2,000 บาท ผ้ าฝ้ายประดิษฐ์ หรื อฝ้ายทีซือจากโรงงานมาทอเอง ราคา
ตัวละ 1,500 บาท และผ้ าฝ้ายโกยหรื อผ้ าสําเร็จรูปทีซือจากโรงงาน ราคาตัวละ 350 บาท เสือฮีมีความ
สําคัญมากเพราะเป็ นเสือทีต้ องใส่ในพิธีกรรม ลูกหลานไทยทรงดําต้ องมีเสือฮีคนละ 1 ตัว ในวัยหนุ่ม
ึ อน งานศพ พิธี
สาวจะสวมใส่เพือไปเล่นลูกช่วง ส่วนลูกเขย ลูกสะใภ้ จะใช้ ในพิธีเสนเรื อน เอาผีขนเรื
แต่งงาน ทีสําคัญทีสุดคือ วันตายจะต้ องใส่เสือฮีของตัวเองไปด้ วย เพราะเชือว่าถ้ าใส่เสือฮีจะได้ ไปพบ
พ่อแม่ พีน้ อง บรรพบุรุษทีตายไปแล้ วจะจํากันได้ ว่าเป็ นเผ่าพันธุ์เดียวกัน ถ้ าไม่ใส่เสือฮีเชือว่าจะไม่ได้
พบกัน คนตายจะต้ องใส่เสือฮีด้านทีมีลวดลายสวย งามออก และยังมีเสือฮี 2-3 ตัว ทีกลับด้ าน เอา
ด้ านในออกสําหรับคลุมโลงศพ
3.3.1.3 เสื อต๊ ก เสื อใส่เวลามี คนตาย แสดงการไว้ ทุกข์ เป็ นญาติใกล้ ชิ ด
ผู้ตาย เป็ นเสือทีใช้ ผ้าทังผืนตัดแหวกตรงคอและตรงแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ตัดแบบเดียวกันทัง
เสือผู้หญิงและเสือผู้ชาย คล้ ายกับเสือไว้ ทกุ ข์ของคนจีน
3.3.1.4 ส้ วงฮี กางเกงทีมีขาเรี ยวแนบลําตัว ด้ านบนต่อเป็ นเป้าเฉลียงพอดีตวั
หรื อต่อเป้า คล้ ายกางเกงขาก๊ วย เป้าจะหย่อน เพือสะดวกในการเคลือนไหว สวมใส่ในพิธีกรรมหรื อไป
เทียว นอกจากนี มีกางเกงขาสัน เรี ยกว่า “ส้ วงขาเต้ น” หรื อ “ส้ วงก้ อม” ใส่ทํางานหรื อใส่อยูบ่ ้ าน
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รูปที 15 การแต่งกายในพิธีกรรมของผู้หญิงไทยทรงดํา
3.3.2 ชุดแต่ งกายในชีวิตประจําวัน ชีวิตประจําวันของไทยทรงดํา แต่เดิมชุดอยู่
บ้ านสําหรับผู้ชายจะเป็ นกางเกงขายาวถึงเข่าสีดํา คาดผ้ าขาวม้ า ไม่สวมเสือ ส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้ าซิน
ลายแตงโม มีผ้าเปี ยวหรื อผ้ าฮ่างนมคาดทับหน้ าอก ปั จจุบนั การแต่งกายในชีวิตประจําวันจะเป็ นไป
ตามยุคสมัย ตามแฟชันใหม่ การแต่งกายแบบดังเดิมส่วนใหญ่จะพบเห็นในหมู่ผ้ สู งู อายุ เสือผ้ าทีใช้
แต่งกายในชีวิตประจําวันโดยทัวไปแบบเดิม เช่น
3.3.2.1 ส้ วงฮี เป็ นกางเกงแบบเดียวกันกับมีใช้ ในพิธีกรรม
3.3.2.2 เสือห่งเห่ง หรื อเรี ยกเสือฮงเฮง เป็ นเสือสําหรับผู้หญิง คอตังติดคอ
แบบเสือก้ อม แต่ลําคอปล่อยหลวมๆ ชายเสือด้ านข้ างแหวกชายไว้ ประมาณ 1 ฝ่ ามือ เพือไม่ให้ คบั
สะโพก ติดกระดุมประมาณ 5 เม็ด ใส่ทํางาน จะติดกระเป๋ าหรื อไม่ตดิ ก็ได้ สีดําหรื อสีคราม
3.3.2.3 เสือน่อยหรื อเสือห้ อย เป็ นเสื อสําหรับผู้หญิง สมัยก่อนไม่มีเสื อ
ชันใน ใส่เสือน้ อยเป็ นเสือชันใน เป็ นเสือคอกลม เรี ยกว่า “คอไข่” “คอวี ” ตัดพอดีตวั ติดกระดุม
ด้ านซ้ ายข้ างลํา ตัว เสือน้ อยใช้ สําหรับอยู่บ้าน หากไปทํางานทีไม่เป็ นพิธีการมากก็ใช้ ผ้าสไบห่มทับ
หรื อใช้ เสือก้ อมพับพาดไว้ ทีไหล่ก็ได้
3.3.2.4 ส้ วงก้ อม เป็ นกางเกงสําหรับผู้หญิง สมัยก่อนใช้ เป็ นกางเกงชันใน
เรี ยกว่า “ส่วงซ้ อน” หากหญิงใดมีประจําเดือนจะพับผูกโยงไว้ กบั สายรอบเอว เรี ยกว่า “ผูกเตียว” ผ้ า
ซับประจําเดือน เป็ นผ้ าฝ้ายสีดํา และซึมซับได้ ดี ทําความสะอาดง่าย แช่นํา เลือดประจําเดือ นที
เปื อนจะละลายออก
3.3.2.5 เสือไท เป็ นเสือสําหรับผู้ชาย คอตัง ติดคอ แขนยาว ชายเสือจะมีผ้า
แทรก 3 ชิน เพือให้ ชายเสือย้ อย ติดกระดุมเต็มรูป คือ 27 เม็ด เรี ยกว่า 3 ซุ้ม รองลงมาติดกระดุม 23
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เม็ด และติดกระดุม 21 เม็ด ใครติดกระดุมถีเท่าใดถือว่าเป็ นคนดี เรี ยบร้ อย มีระเบียบ วินยั ในชีวิต
เวลาใส่มกั มีภรรยาหรื อพี ป้า น้ า อามาช่วยติดกระดุม
ปั จจุบนั การแต่ งกายในชีวิตประจําวัน ของไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตเหมือน
คนไทยทัวไป แต่เ ดิมชุดอยู่บ้านสําหรั บผู้ชายจะเป็ นกางเกงขายาว สี ดํา ยาวประมาณเข่า คาด
ผ้ าขาวม้ า ไม่สวมเสือ ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้ าซินลายแตงโม คาดผ้ าเปี ยวหรื อผ้ าฮ่างนมทับหน้ าอก สําหรับ
กิจกรรมทีต้ องเดินทางไปร่วมงานพิธีกรรม ทังในพิธีมงคลและอวมงคล จะแต่งกายด้ วยเสือผ้ า สีดํา
ส่วนใหญ่ผ้ ูชายใช้ ผ้าขาวม้ าพาดไหล่ ผู้หญิ งใส่เสือก้ อม มีผ้าเปี ยวพาดไหล่ แสดงความเคารพต่อ
สถานที ซึงเป็ นความเชือของไทยทรงดํา เช่น พิธีเสนเฮือน ผู้หญิงใส่เสือก้ อม นุ่งผ้ าซินลายแตงโม
ลูกสะใภ้ หลานสะใภ้ นําเสือฮีมาคาดอกเหมือนชุดกิโมโนของญี ปุ่ น แต่กลับเอาด้ านทีมีลวด ลาย
สวยออกมา นุ่งซินลายแตงโม สําหรับลูกเขยหลานเขยจะเอาแขนเสือฮีมาผูกคอไว้ งานศพ แต่ง
กายเหมือนพิธีเสนเฮือน เพียงแต่นําเสือฮีสวมใส่เลย สําหรับลูกเขย ลูกสะใภ้ ผู้ทีเป็ นลูกชายจะใส่
เสือไว้ ทกุ ข์คือ เสือต๊ ก โพกผ้ าขาว ประเพณีสงกรานต์ หนุ่มสาวสวมเสือฮี ผ้ าสไบสีคล้ องคอ ผู้หญิง
นุง่ ผ้ าซินลายแตงโม หรื อผ้ าซินลาวออกมาเล่นลูกช่วง (อินกอน) และโยนลูกช่วง (ต๊ อดกอน) เป็ นการ
เลือกคู่ของหนุ่มสาวไทยทรงดําสมัยโบราณ ปั จ จุบนั เล่นตามประเพณี ระหว่างการเล่นลูกช่วง มี
หมอขับกลอนหรื อขับสายแปงมาขับตลอดเวลา ต่อจากนันจึงฟ้อนแคนหรื อแซ ผู้ชายสวมเสือไต
ส้ วงฮี ส้ วงก้ อม กระเป๋ าคาดเอว ผู้หญิงสวมเสือก้ อมและฮางผ้ าเปี ยว นุ่งซินลายแตงโมออกมาฟ้อน
แคนตามประเพณี ส่วนเครื องประดับนิยมเครื องเงิน เช่น กระดุมเงิน ไม้ ขดั เกล้ าเงิน กําไลข้ อเท้ าเงิน
(เป๊ าะแกง) กําไลข้ อมือเงิน (เป๊ าะแขน) ต่างหู สายสังวาล (พานหล๊ า) เป็ นต้ น และการแต่ งกายไปวัด
เพือไปทําบุญ ตักบาตร ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม ผู้ชายจะใส่เสือสีขาวสวมส้ วงฮี ส่วนผู้หญิงจะใส่เสือสีขาว
นุง่ ผ้ าซินลายแตงโม ส่วนผู้ถือศีลใส่ชดุ สีขาวตามประเพณีของชาวพุทธ
ผ้ าซินทอมือ ทีเป็ นเอกลักษณ์ ของกลุ่ม คือ ผ้ าซินลายแตงโม มีลักษณะที
รวมเอาความหมายและแบบแผนชีวิตมาไว้ ในลวดลายของผ้ า ผ้ าซินหนึงผืน มีลายผ้ าซิ น 3 ลาย แต่
ละลายใช้ เส้ นด้ ายต่างกัน คือ ลายแรก มีเส้ นด้ ายอยู่ 2 เส้ นเรี ยงติดกัน หมายถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับลาวเป็ นพีน้ องกัน ลายทีสอง มีเส้ นเดียวเป็ นเส้ นเล็ก หมายถึง ความเดียวดาย ลายที
สาม มีลกั ษณะเป็ นเส้ นหนา 2 เส้ นห่างกัน หมายถึง ไทยกับลาวแยกจากกัน โดยเส้ นหนาทุกเส้ นจะมี
เส้ นเล็กประกอบข้ าง เส้ นเล็กจะมีเส้ นด้ าย 2 เส้ น เส้ นหนาคูต่ ิดกัน จะมีเส้ นด้ าย 15 เส้ น และเส้ นหนา
คูห่ ่างกัน มีเส้ นด้ ายอยู่ถึง 20 เส้ น ซึงผ้ าแต่ละผืนจะมีลายทางประมาณ 7 ชุด
ลักษณะผ้ าซิน พืนสีดําหรื อคราม สลับลายทางลงด้ วยสี ฟ้าอ่อนหรื อสีขาว
เป็ นผ้ านุ่งทรงกระบอก มีผ้า 3 ชินประกอบกัน คือ ชินบนเป็ นผ้ าทอ ด้ วยฝ้ายสีดําล้ วนทังผืน มีความ
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สูงประมาณ 25 เซนติเมตร ชินกลางเรี ยกว่า ตัวซิน เป็ นผ้ าลายพืนสีดํา มีลายขาวพุ่งลงสูงประมาณ
65 เซนติเมตร และชินล่างเรี ยกว่า ตีนซิน สูงประมาณ 3.6 เซนติเมตร ใต้ ถนุ เรื อนจะมีกีทอผ้ า การทอ
ผ้ าจะใช้ กีพุ่งด้ วยมือทีละเส้ นจนด้ ายฝ้ายเต็ม
ผ้ าซิน ไทยทรงดํามีอยู่ 4 ชนิด คือ
1) ซินลองหรื อซินหลอบ เป็ นซินทีใช้ ไหมเป็ นเส้ นยืน ใช้ สีดําเป็ นพืนแล้ วต่อ
ด้ วยตีนซิน ประกอบด้ วยผ้ าสามชินคือ ผ้ าทอสองผืนใหญ่ 2 ชิน และเย็บต่อตีนซิน เป็ น 3 ชิน ใช้ น่งุ
เป็ นผืนอยูด่ ้ านใน สตรี หม้ ายหรื อคนชราใช้ แต่งกาย
2) ซินตาหมี หรื อซินไหมหมี เป็ นซินทีสวยงาม วิธีการทอต้ องมัดเส้ นไหม
แล้ วย้ อมด้ วยสีธรรมชาติ เช่น สีเขียว สีแดงเลือดหมู สีขาว สีคราม สีเหลือง (หมากสุก) หากทอลายสีใด
มาก หัวซินจะใช้ สีนนต่
ั อหัว ทีพบจะมีหวั ซินสีเหลืองแดง สําหรับตีนซินคงใช้ สีนําเงินเข้ มและสีขาว
สลับเหมือนกัน
3) ซินตีนจก มีลกั ษณะเหมือนตีนจกไทยพวน ไม่นิยมทําจกทังผืนจะสลับ
กับทอลายมัดหมี ลายผ้ าเหมือนกับชาวลาวทางอีสานของไทย สีทีใช้ เหมือนซินตาหมี ต่างกันทีมี
การจกสลับการทอตาหมี สลับกับพืนสีดํา ทางขาวเป็ นเส้ นคูส่ ีขาวหนาประมาณ 1-1.50 เซนติเมตร ห่าง
ประมาณ 4-5 เซนติเมตร จะมีเส้ นสีขาวหนา 1-1.50 เซนติเมตร เส้ นนีมองไกลจะมองไม่เห็น จะเห็น
ลายคูห่ า่ งกันเป็ นระยะๆ สลับกันเรี ยกลายสีขาวติดกันว่า “ตากู” ตาห่างกันเรี ยกว่า “ตากีบ” เส้ นเล็ก
ทอด้ ายขาว 2 เส้ นติดกันเรี ยกว่า “ตาย่อย”
4) ตีนซิน ใช้ ต่อด้ านริ มล่างของผืนผ้ าซิน กีทีใช้ ทอตีนซินจะเป็ นกีชนิดพิเศษ
มีขนาดเล็ก นังทอกับพืน นังบนตังกี เพือทอตีนซิน ใช้ กีเดียวกับทอขอบทีนอน ขอบถุงย่ามหรื อขอบ
เสือฮี หากจะทอโดยไม่เย็บดอกจะทอด้ วยไหมสีเหลือง สีเขียว สีแดง สําหรับทอตีนซินใช้ สีคราม
หรื อสีนําเงินสลับขาว กว้ างประมาณ 2-2.50 นิว
วิธีการทอผ้ า หญิงไทยทรงดํานิยมทอผ้ าด้ วยเครื องทอแบบกีพุ่ง เริ มจาก
นําด้ ายแต่ละไจมาใส่ในหลาและกงเพือหมุนพันเข้ าหลอดด้ าย ก่อนจะนําไปขึนราวและรํ าด้ ายสลับ
กัน ก่อนจะเดินด้ ายเหมือนขันตอนการทอผ้ า ทัวไป จากนันนําเส้ นด้ ายมาร้ อยเข้ าฟื มโดยรั งส่วน
ปลายของด้ ายยืนอ้ อมกีผ่านตะกอขึนไปทีรู แปรงจนทะลุ ถึงโครงกี ส่วนปลายอีกด้ านทีผ่านเข้ าฟื ม
แล้ วม้ วนไว้ กบั กําปั น เวลาทอผ้ าจะสอดด้ ายพุ่งขวางด้ วยมือและตบฟื มเข้ า หาตัวไปเรื อยๆ ตามลาย
แต่ละลายจะมีทงขนาดเล็
ั
กและใหญ่สลับกันไป มีด้ายสีฟ้าหรื อสีขาวสลับเป็ นช่วงๆ เป็ นลายแตงโม
ผู้ทอส่วนมากจะเป็ นวัยกลางคน บางคนทอผ้ าโดยไม่มองกี หรื อทอผ้ าเพลินจนเกินระยะ ห่างของลาย
ไม่เท่ากันตามส่วน ต้ องรื อกลับไปเริมต้ นใหม่
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รูปที 16 การทอผ้ าของผู้หญิงไทยทรงดํา
วัตถุดิบและอุปกรณ์ ในการทอผ้ าซิน ด้ ายฝ้าย ปั จจุบนั หาซือด้ ายฝ้ายได้
ง่ายในตลาด มีจําหน่ายเป็ นพับๆ ละ 800 บาท ผู้ทอต้ องนําผ้ ามาย้ อมด้ วยตนเองหรื อจ้ างย้ อม คิดเป็ น
ปอยๆ ละ 250 บาท ส่วนอุปกรณ์ประกอบด้ วย จงเผียนหรื อทีปั นด้ าย ซึงมีหลากับกงเป็ นอุปกรณ์หลัก
หลอดด้ าย ไทยทรงดําใช้ ไม้ ซางหรื อไม้ รวกขนาดเล็กมาตัดเป็ นท่อนๆ และทีขาดไม่ได้ คือ กี ทอผ้ า มี
ส่วนประกอบอืนๆ รวมกันคือ โครงกี แปรง เขาฟื ม กําปั นตียนั และกระสวย เป็ นต้ น
จะเห็นได้ ว่าการทอผ้ า เป็ นความเชียวชาญด้ านหนึงของชาวไทยทรงดําที
สืบต่อ มาแต่โบราณ แต่เดิมชาวไทยทรงดําปลูกฝ้าย เก็บฝ้าย เข็นฝ้ายทําเป็ นด้ ายไว้ ทอผ้ า ในครัว
เรื อน เรื อนทุกหลังต้ องมีพืนทีทอผ้ า ต่อมาได้ เลิกไปเมือบริ บทแวดล้ อมเปลียนไป เช่น ไม่มีทีปลูกฝ้าย
ไม่มี เวลาเพียงพอในการทํ าด้ าย รวมถึงการทอผ้ า ประกอบกับมี เ สื อผ้ าและด้ ายจากโรงงานที
สามารถซือหามาใช้ ได้ สะดวกสบายมากกว่า และรวดเร็ วกว่า ทําให้ คนนิยมนําฝ้ายจากโรงงานมา
ทอผ้ าแทนฝ้ายจากไร่นา
นอกจากผ้ าซินแล้ ว ยังนิยมทอผ้ าเย็บหมอนไว้ ใช้ ในครัวเรื อนด้ วย โดยใช้ ที
ผลิตจากโรงงาน สีสนั สดใส สีไม่ตก นิยมใช้ สีแดง สีเขียว สีขาว สีเหลือง เมือทอเป็ นผ้ าแล้ วนําผ้ ามา
ตัดเป็ นรู ปสีเหลียมจัตรุ ัส แล้ วนําผ้ าสีตา่ งๆ มาเย็บสลับสี เป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายดอกจัน ลาย
ดอกมะลิ ลายดอกมะแล้ ว (หรื อลายดอกที ทําไม่ร้ ู จักเสร็ จซึงสามารถทําได้ เรื อยๆ) ดอกมะโห๊ ง
(มะละกอ) ลายดอกมะเต๊ า เป็ นต้ น สําหรับทําหมอนใช้ ในครัวเรื อน นอกจากนี ยังมีการทอผ้ าเย็บ
กระเป๋ าคาดแอว เช่น กระเป๋ าฝั ก สําหรับใส่สิงของด้ วย
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อนึง เทคนิคการตัดเย็บเสือผ้ าสิงของไว้ ใช้ เช่น มุ้ง ทีนอน นิยมทําด้ วยผ้ าสีดํา
ย้ อมด้ วยนําต้ นฮ่อมเป็ นสีพืน ใช้ สีอืนตกแต่งตามขอบ ตะเข็บ คอ แขนเสือ เป็ นลวดลายสือความเป็ น
ตัวตนของผลงาน เช่น ลายดอกแปด ลายดอกจัน ลายดอกมะลิ ลายขาวดอกบัว ฯลฯ ลายทัง หมดจะ
ทําด้ วยผ้ าสีขาว สีเขียว สีเหลือง สีส้ม สีแดงเลือดหมู ในการตกแต่งจะนําลายดอกดังกล่าวมาเย็บติด
กับส่วนต่างๆ ของเสือผ้ าของใช้ จากนันจะใช้ เส้ นด้ ายสีแดงเลือดหมู สีขาวปั กเดินเป็ นเส้ นลาย
เรี ยกว่า “ขอกุด” ตกแต่งเป็ นบางจุด ทําให้ ได้ สีสนั ลวดลายสวยงามขึน
นอกจากนี ยังมี ผ้ าเปี ยว เป็ นผ้ าสีดํา ขนาดกว้ างประมาณ 45 เซนติเมตร ยาว
ประมาณ 200 เซนติเมตร ผ้ าเปี ยวต้ องทอฟี มขนาดเล็ก เรี ยกว่า “ฟี มเจ็ด” หญิงสาวมักฝึ กหัดทอผ้ า
เปี ยวเพือเป็ นผ้ าไหว้ แม่สามี ชายผ้ าเรี ยกว่า “สอยฝั กแค” เป็ นการปั กเย็บทีมีลกั ษณะเฉพาะ มักใช้
ด้ าย 4 สี คือ สีเหลือง (ส้ ม) สีเขียว สีแดง และสีขาว ทําขดเป็ นดอกเรี ยกว่า “ขอกุดลายหวาย” ชายละ 2
ดอก ผ้ าเปี ยวพืนฐาน เรี ยกว่า “เปี ยวเบาะ” มี 4 ชนิด คือ
- เปี ยวเบาะหรื อเปี ยวดอก ชายละ 2 ดอกหรื อ 3 ดอก ดอกหนึงเรี ยก “หยุม”
บางคนเรี ยก “หนุม่ ” ทําเป็ นขดวงกลมและมีไหมปั กเป็ นสีเหลียมอยูต่ รงกลางสลับสีไหม
- เปี ยวดอกผักแว่น ใช้ เย็บดอกเป็ นรอบสีเหลียมต่อกันยาวเกือบตลอดผืน มัก
มีปยุ ห้ อยตรงริมชายผ้ า มักใช้ 2 สี คือ สีขาวและสีแดงเลือดหมู
- เปี ยวขาปั ว ชายผ้ าทีเป็ นสีเหลียมปั กตรงมุมผ้ า เป็ นมุมสามเหลียมออกไป
ทังสองชายผ้ า
- ผ้ าเปี ยวสายรุ้ ง ทําดอกแบบเปี ยวดอก เป็ นสายตรงๆ หลายสาย โดยปั กรู ป
สาม เหลียมแบบหัวลูกศรชีตามทางเดียวกัน คือ ชีขึนด้ านบนของชายผ้ าเป็ นริวๆ เรี ยกว่า “สายรุ้ง”
ผ้ าเปี ยว ส่วนใหญ่คนเฒ่าคนแก่จะห่มเปี ยวอยู่กับบ้ านหรื อไปวัด โดยห่ม
เฉียงพาดบ่า แม้ แต่ตอนเสียชีวิตก็ต้องมีเปี ยวดําห่ม มีคติว่า “จะได้ ใช้ ผ้าเปี ยวไปเก็บมะม่วงทีป่ าหิม
พานต์” ทําให้ ผ้าเปี ยวลายสวยๆ ถูกเผาไปกับคนตาย เหลือทีบ้ านไม่มาก เพราะค่านิยมทีว่า “ตายแล้ ว
จะต้ องไปเฝ้าแถน ได้ พบญาติทีตายไปก่อนต้ องแต่งกายให้ ดี” การแต่งกายดีจะไม่ใช้ ในชีวิตประจําวัน
การแต่ งทรงผม นอกจากการแต่ง กายแล้ ว ไทยทรงดํ ายัง มี อัตลักษณ์
เกี ยวกับทรงผม ทีมีรูปแบบในการแต่งตังแต่เด็กจนกระทังสูง อายุ โดยแต่ละช่วงอายุจะบอกถึง
สถานภาพของผู้หญิงไทยทรงดําได้ เป็ นอย่างดี เช่น
ก. เอือมไหล่ สําหรับเด็กสาวอายุ 13-14 ปี หลังจากโกนผมก็จะปล่อยผมเคลีย
บ่า เคลียไหล่ตามธรรมชาติ
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ข. ทรงสับปลิน สําหรับเด็กสาวอายุ 14-15 ปี ผมเริ มยาวพอทีจะตลบปลินขึน
ติดท้ ายทอย ทําให้ เห็นส่วนท้ ายทอย เป็ นทรงผมทรงแรกทีเริ มเป็ นสาว เด็กวัยนีเริ มทีจะเรี ยนรู้การมี
คู่ครองด้ วยการอินกอน ลงขวง ในการอินกอนเด็กวัยนีมักถูกใช้ โยนลูกช่วง เพือจะได้ ไม่เขินอายคน
แปลกหน้ า
ค. ทรงช่อดอกแคหรื อหางนกกระแล คือ ผมทียาวเกินจะพับตรงท้ ายทอยแล้ ว
รวบเป็ นจุกไว้ ตรงกลางศีรษะ ปล่อยให้ ปลายผมยาวลงมาตามธรรมชาติเป็ นพวงลดหลันลงมาถึงท้ าย
ทอย หญิงสาวจะไว้ ผมทรงนีช่วงระยะสันๆ ไม่เกิน 6 เดือน หากยาวพอทีจะจุกทบได้ ก็จะรวบผมให้
เข้ าที ไม่ปล่อยผมให้ บานเรี ยกว่า “แซวแซว” หมายถึง บานๆ สะบัดๆ
ง. ทรงจุกตุ๊บ สําหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี เป็ นทรงที 2 ทีรวบผมขึนกลาง
ศีรษะ มัดเป็ นจุกแล้ วทบปลายลงมาด้ านหลัง “ต๊ บ” หมายถึง หักลง งอลงหรื อทบลง
จ. ทรงขอดกระต๊ อก สําหรับเด็กสาวอายุ 16-17 ปี จะรวบปมกลางศีรษะ
แล้ วใช้ ผมรวบผูกไว้ แล้ วดึงปลายผมออกมาด้ านขวามือ แล้ วเสียบไม้ ขดั เกล้ า ทําด้ วยโลหะเงินขด
เป็ นรูปตัวยู ยาวประมาณ 5-6 นิวฟุต
ฉ. ทรงขอดซอยหรื อปั นเกล้ าซอย สําหรับเด็กสาวอายุ 17-18 ปี การเกล้ าผม
เริ มยุ่งยาก การหวีผมต้ องยืนถ่างขาเล็กน้ อย ค้ อมศีรษะลงแล้ วหวีจากท้ ายทอยขึนมากลางศีรษะ
แล้ วจับเฟื อ (พยุง) ลักษณะทีงดงามของสาวน้ อยคือ ท่าสาวน้ อยเฟื อผม เมือรวบผมมาอยู่ในกํามือ
ได้ แล้ วบิดผมด้ วยมือขวา เฟื อด้ วยมือซ้ าย จะสังเกตได้ จากปลายผมทรงนีว่าเป็ นทรงสาวน้ อยวัย
ก่อนจะเข้ าสู่วยั แต่งงาน
ช. ทรงปั นเกล้ าต่วง เมือเด็กสาวอายุเต็ม 20 ปี สามารถแต่งงานออกเรื อนได้
หากใครแต่งงานก่อนอายุ 20 ปี จะถูกสังคมตําหนิ เพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบของสังคม ผมทรง
นีเกล้ าแบบผมทรงปั นเกล้ าซอย แต่การบิดมวยจะขยักปลายผมโดยเอาชายผมกลับมาอยู่หลังก้ อนผม
บนศีรษะ ปลายจะบานคล้ ายโบว์หกู ระต่าย ผมต่อผมจะมัดกันเอง แต่ต้องมีไม้ ขดั เกล้ าเสียบไว้
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รูปที 17 การเกล้ าผมทรงปั นเกล้ าต่วง
ซ. ทรงปั นเกล้ าต๊ ก เกล้ าแบบเดียวกับปั นเกล้ าต่วง แต่ให้ ตกลงมาทางท้ าย
ทอย ไม่ให้ ตงอยู
ั ่กลางศีรษะ เฉพาะผู้หญิง ทีไว้ ทกุ ข์ให้ สามีในระยะเวลาหนึง ปั จจุบนั ไม่ได้ ไว้ ทุกข์ ก็
มักเกล้ าผมทรงนี ผู้ทีเกล้ าผมเช่นนีมักจะมีอายุประมาณ 50 ปี ขึนไป
ญ. ทรงปั นเกล้ าจ้ อนหรื อทรงแม่มา่ ย เกล้ าทรงเดียวกับปั นเกล้ าต่วง แต่ไม่มีตว่ ง
คือ ผมทีโค้ งอยู่ปลายไม้ ขดั เกล้ า ด้ านซ้ ายจะขาดหายไปหรื อด้ วนเข้ ามาจึงเรี ยกว่า “จ้ อน” หมายถึง
หดเข้ ามา
ฎ. ทรงไว้ ทุกข์ คือ ปล่อยผมและมัดรวบตรงท้ ายทอยด้ วยมัดเส้ นด้ ายสีขาว
เมือขอน (ศพ) ยังไม่ได้ เผา ศพยังอยู่ทีบ้ านหรื อวัด เมือเผาศพเสร็ จแล้ วจะเกล้ าผมทรงปั นเกล้ าต๊ ก
เมือหมดระยะเวลาไว้ ทกุ ข์ต้องหาวันมงคล และให้ ผ้ หู ญิงไทยทรงดําทีเป็ นคนดี เป็ นทีเคารพนับถือ
ยกย่องมาทําพิธีเกล้ าผมทรงปั นเกล้ าต่วง และจะต้ องทําผมทรงนีตลอดไปจนตาย
3.4 วัฒนธรรมการดูแลและรั กษาสุขภาพ
แต่เดิมการดูแลรักษาสุขภาพโดยทัวไป ชาวไทยทรงดําเมือเกิ ดโรคภัยไข้ เจ็ บ ส่วน
ใหญ่จะรักษาด้ วยยาสมุนไพรหรื อยาหม้ อ ซึงหมอรักษาพืนบ้ านจะตรวจไข้ แล้ วนําใบสังยาไปสังยาที
ร้ านขายยาแผนโบราณ โดยทีตลาดเกาะแรต มีร้านขายยาเจ๊ กโกก ปั จจุบนั คือ ร้ านขายยายายเฮีย
ยังขายยาแผนโบราณ บางรายทีมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เริ ม ฟกชํา เจ็บขาหรื อปวดขา ปั จจุบนั ยัง
มีหมอทีใช้ คาถาอาคม ปั ดเป่ า คือ นางเสงียม เพชรโอ นางสัว เพชรยวน นางสนิท ทองดอนแป้น นาง
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สนวน เพชรซัด เป็ นต้ น ส่วนหมอคาถาอาคม รักษาโดยการเป่ านํามัน รักษาผู้ทีรถล้ ม รถควํา
กระดูกหัก เดินไม่ได้ ทําให้ เดินได้ มีผ้ มู ารักษาจํานวนมากในปั จจุบนั คือ หมอบุญ เพชรเนียน
การแปงขวัญ เสนตัว เสนเต็ง และเสนแก้ เคราะห์ ถือเป็ นการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ
อีกลักษณะหนึง ชาวไทยทรงดําถือว่าทุกคนมีขวัญประจําตัว ไม่ว่าเด็กหรื อผู้ใหญ่ เมือเจ็บไข้ ได้ ป่วย
เมือหายดีจะทําพิธีแปงขวัญ หรื อเรี ยกขวัญให้ มาอยู่กบั เนือกับตัว ถ้ าเป็ นเด็กแรกเกิดจนถึง 10 ขวบ
จะแปงขวัญด้ วยไข่ไก่ต้ม 1 ฟองกับข้ าวสวย 1 ถ้ วย โดยมีหมอแปงขวัญเป็ นผู้ทําพิธี และผู้ทีมีอายุ
11-19 ปี จะแปงขวัญด้ วยไก่ 1 ตัว ข้ าวต้ ม กล้ วย อ้ อย ขนมจันอับ เผือก มัน และขนมต่างๆ และยัง
มีเหล้ า หมากพลู นําของดังกล่าวใส่ในปานขวัญ (ภาชนะสานด้ วยไม้ ไผ่) ส่วนผู้ทีมีอายุ 20 ปี ขึนไปจะ
แปงขวัญด้ วยหัวหมูและส่วนประกอบต่างๆ ก็จะเหมือนกับผู้ทีแปงขวัญด้ วยไก่
พิธีเสนตัวหรื อเสนเรี ยกขวัญผู้สงู อายุ เป็ นพิธีเสนเพือให้ ผ้ ทู ีกําลังเจ็บป่ วยให้ หาย
จากการเจ็บป่ วย เป็ นการเสนเพือให้ ผีแถนหรื อเทวดา ช่วยทํานายว่า ขวัญผู้ป่วยนันไปตกอยู่ทีแห่ง
หน ตําบลใด (ชาวไทยทรงดําเชือว่าผู้เจ็บป่ วยนันเพราะขวัญหนีออกจากตัว ) แล้ วทําพิธีเสนเพือ
เรี ยกขวัญให้ กลับสูต่ วั

รูปที 18 การเสียงทายของแม่มดในพิธีเสนตัว
พิธีเสนเต็ง เป็ นพิธีเสนเรี ยกขวัญอย่างหนึง โดยรู้ว่าผีเรื อนของตนถูกแถน จับเอาไป
ขังไว้ จึงเป็ นเหตุให้ คนในบ้ านเกิดการเจ็บป่ วยขึน การทีไทยทรงดํารู้ว่าผีเรื อนถูกแถนจับไปเพราะไป
ถามหมอเยือง (หมอดู) ปั จจุบนั คือ นางแอ่น เพชรเยียน เป็ นผู้บอกให้ ทราบว่าจะต้ องทําพิธีเสนเต็ง
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พิธีเสนแก้ เคราะห์ เป็ นพิธีเรี ยกขวัญอย่างธรรมดา เพราะเชือว่าทีมีเคราะห์เป็ น
เพราะผีอืนทําให้ ได้ รับเคราะห์หรื อโชคร้ าย จึงต้ องทําพิธีเสนบนบานให้ พ้น เคราะห์ พ้ นทุกข์โศก
และเรี ยกขวัญให้ กลับสูต่ วั
พิธีเสนกินปาง (เสนตังบัง) เป็ นพิธีเซ่นไหว้ ผีปยู่่ า หรื อผีบรรพบุรุษทีมีวิชาอาคม
และเป็ นหมอรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ เรี ยกว่า หมอมนต์ ซึงลูกหลานจะเชิญขึนหิง พิธีเสนกินปางจะเริ ม
ตอนบ่าย หลังจากเสร็จพิธีเสนเรื อน หมอเสนจะเข้ าพิธีเสนกินปาง โดยมีหมอปี ใหญ่ 1 คน หมอปี เล็ก
1 คน และหมอเก็บข้ าวหรื อหมอเสียงทายว่าหมอมนต์สมใจ พอใจหรื อเปล่าทีลูกหลานทําพิธีเซ่น
ไหว้ ในวันนี ถ้ าพอใจก็เชิญหมอมนต์มาเข้ าร่างหมอเสนกินปาง เรี ยกว่า หมอเมือง หมอจะสวมเสือฮี
มีหมวก ผ้ าคาดเอว และผ้ าสไบเฉียงทัง 2 ข้ าง จากนันชาวไทยทรงดํา 5 คน จะถือไม้ ไผ่คนละลํา และ
ชาวไทยทรงดํา อีกคนหนึงจะนังตีถาดทีครอบบนฝาโอ่งขนาดเล็ก เพือตีเป็ นจังหวะ ส่วนผู้ถือไม้ ไผ่
จะกระทุ้งไม้ ไผ่ลงพืนเป็ นจังหวะ หมอเมืองจะนําเดินรอบเสาทีเตรี ยมไว้ โดยผู้สืบผีจะถือร่มให้ หมอ
เมือง และผู้ทีเป็ นญาติพีน้ องจะมาร่วมกันประมาณ 3 ครังๆ ละ 3 รอบ หรื อตาม แต่หมอมนต์จะพอใจ
บางครังอาจเรี ยกว่า เต้ นกินรํ ากินก็ได้ เพราะในระหว่างการรํ าไปนันจะกินไปด้ วย จากนันหมอเมือง
จะผูกแขนให้ กับเจ้ าของบ้ านและลูกหลาน ผู้หญิงจะผูกแขนซ้ าย ผู้ชายผูกแขนขวา เสร็ จพิธีจะมี
การเลียงอาหารเย็น เรี ยกว่า แลงหมอ เป็ นอันเสร็จพิธี

รูปที 19 การเป่ าปี ประกอบพิธีเสนกินปาง
ปั จจุบนั การดูแลรักษาสุขภาพตามความเชือ และการดูแลโดยหายามารักษาตาม
กําลังความรู้ ความสามารถของคนในชุมชนยังคงมีอยู่ แต่ส่วนใหญ่เปลียนแปลงไปใช้ บริ การการ
ดูแลรักษาสุขภาพตามแผนปั จจุบนั เป็ นหลัก ส่วนวิธีการแบบพืนบ้ านหรื อตามภูมิปัญญาพืนบ้ าน
เป็ นวิธีการเสริมขวัญ เสริมพลัง ตามแบบแผนความเชือทีสืบต่อกันมา
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3.5 วัฒนธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม
สมัยโบราณทีอยูเ่ มืองแถง ประเทศเวียดนาม ไทยทรงดําไม่ได้ นบั ถือศาสนาพุทธ แต่
นับถือแถนหรื อเทวดาและผีบรรพบุรุษ และอัญเชิญไว้ ห้องหนึงบนเรื อน เรี ยกว่า กะล่ อหอง มีการ
เซ่นไหว้ เป็ นประจํา เรี ยกว่า เสนป๊าดตง และทุก 2-3 ปี เรี ยกว่า เสนเรื อน สําหรับผีผ้ นู ้ อย เรี ยกว่า
หล่อเฮือน สําหรับผีผ้ ตู ๊ าว ชาวไทยทรงดําปฏิบตั เิ ป็ นประจํา สมําเสมอ จนอพยพมาอยู่ประเทศไทยก็
ยังปฏิบตั อิ ยู่ ชาวไทยทรงดําทีอพยพมาอยู่ประเทศไทยได้ นบั ถือศาสนาพุทธและปฏิบตั ิตนตามหลัก
ความเชือในศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทย คือ มีการทําบุญ ตักบาตร เข้ าวัด ฟั งเทศน์ ฟั งธรรม และ
นําบุตรหลานมาอุปสมบทอยูเ่ ป็ นประจํา
ส่วนศาสนาพราหมณ์ เข้ าสู่สงั คมไทยทรงดําพร้ อมๆ กับศาสนาพุทธ กล่าวคือ เมือ
อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ยังคงนับถือแถนหรื อเทวดาและผีบรรพบุรุษอยู่ แต่ได้ ยอมรับนับถือพุทธ
ศาสนาทีมีเรื องราวของศาสนาพราหณ์ด้วย กล่าวคือ นอกจากไปวัดตามแบบพุทธแล้ ว ยังมีการนับถือ
พระภูมิและเจ้ าที ตังศาลไว้ ประจําบ้ านเรื อน เพิมขึนจากศาลผีบรรพบุรุษเกือบทุกครอบครัวเหมือน
คนไทย และมีความเชือว่าเทพเจ้ าในศาสนาพราหมณ์สามารถคุ้มครองสมาชิกในบ้ านให้ มีความสุข
ความเจริญ และความปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ได้ อีกแรงหนึง
ความเชือเกียวกับผี เป็ นความเชือดังเดิมของชาวไทยทรงดําทีนับถือสืบทอดกันมา
แต่โบราณ เมือเข้ ามาอยู่ในประเทศไทยแล้ วยังคงนับถืออยู่อย่างเคร่งครัด แม้ จะรับเอาพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณ์ ผีทีสําคัญในความเชือของชาวไทยทรงดํา เป็ นต้ นว่า
ผี แถน เป็ นเทวดาอยู่บนฟ้า มี อํานาจเหนื อมนุษย์ ทังหลาย สามารถบันดาลให้
บังเกิ ดความเป็ นไปต่างๆ ได้ ทังดี ไม่ดีต่อคนและสัตว์ ดังนัน ทุกคนต้ องปฏิ บตั ิตนให้ ถูกต้ องตาม
ประเพณี เพือให้ ผีแถนปกปั กษ์รักษา ผีแถนมีหลายองค์ จําแนกออกตามบทบาทหน้ าทีได้ ดังนี
1) แถนหลวง เป็ นหัวหน้ าแถนทังปวงคอยดูแลความสงบสุข
2) แถนปั วก่าลาวี ดูแลทุกข์สขุ
3) แถนชาด ผู้กําหนดชะตาชีวิตมนุษย์
4) แถนแนน (แตนแนน) เป็ นผู้กําหนดอายุมนุษย์
5) แถนบุน เป็ นผู้บนั ดาลความมันคง
6) แถนเข่อ เป็ นแถนแห่งโรคภัยไข้ เจ็บ
7) แถนเคาะ เป็ นผู้บนั ดาลให้ เกิดเคราะห์ร้าย
8) แถนสิง (ซิง) แถนประจําตระกูลต่างๆ
9) แถนสัด เป็ นผู้ดแู ลระเบียบวินยั -จับคนผิดลงโทษ
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10) แถนนุง่ ขาว เป็ นผู้บนั ดาลให้ เกิดแสงสว่าง
ผีบ้านผีเมือง (ปู่ เจือเสือบ้ าน) ผีค้ มุ ครอง ดูแลบ้ านเมืองให้ ร่มเย็น และอุดมสมบูรณ์
บางแห่งต้ องสร้ างศาลประจําหมู่บ้าน ซึงบ้ านเกาะแรตมีศาลตาปู่ หรื อศาลปู่ อูลมุ ทีชาวไทยทรงดํา
ทําพิธีเซ่นไหว้ ทกุ ปี ในวันที 14 เมษายน
ผีบรรพบุรษหรื อผีเฮือน เมือพ่อแม่ ปู่ ย่าถึงแก่กรรมจะอัญเชิญให้ อยู่ในกะล่อหอง
หรื อกวงเฮือน มีการเซ่นไหว้ ในพิธีปาดตง พิธีเสนเฮือน
ผีป่า ผี ขวง เป็ นผีทีสิงสถิตย์ตามป่ าเขาลําเนาไพร ถ้ าหากมีคนทําให้ ไม่พอใจก็
อาจทําให้ เจ็บไข้ ได้ แก้ ไขโดยการขอขมา
ผีประจําสถานที ได้ แก่ ผีบนั ได (ขันไหล) ผีแม่เตาไฟ ผีประตู ผีหน้ าต่าง (ปะต่าง)
เป็ นต้ น เวลาทําการเซ่นไหว้ ผีเฮือน ต้ องเซ่นผีทงั 4 แห่งด้ วยเครื องเซ่น มีข้าวเหนียวกับผักจุ๊บ เพือ
ไม่ให้ เหตุร้ายเกิดกับสถานทีดังกล่าว
ความเชือเกียวกับผีบรรพบุรุษ ไทยทรงดํานับถือผีบรรพบุรุษหรื อผีเรื อน หรื อผี
เฮือน ซึงเป็ นผีของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย ทีได้ ล่วงลับไปแล้ ว โดยอัญเชิญผี เรื อนขึนสู่บนบ้ านให้ อยู่ใน
ห้ องกะล่อหอง เป็ นการแสดงความกตัญ ตู อ่ ผู้มีพระคุณทีได้ เลียงเรามาจนเติบใหญ่ มีการเซ่นไหว้
ั ณและโทษ ถ้ าลูกหลานหมันทํา
เป็ นประจํา เช่น พิธีป๊าดตง พิธีเสนเรื อน โดยเชือว่าผีเรื อนให้ ทงคุ
ป๊ าดตงและเสนเรื อนเมือครบกําหนดเวลา จะทําให้ เราอยู่เย็นเป็ นสุข ทํามาค้ าขึนเงินทองไหลมาเท
มา ดังสุภาษิตไทยดําหรื อกว๊ ามเจียนลางทีว่า “อ่ วยผีนอนแฮว แอ่ วผีนอนเฮือน” หมายความว่า
ถ้ าไม่เอาใจใส่ผีเรื อนๆ จะลงโทษ ทําให้ เจ็บไข้ ได้ ป่วยหรื ออาจตายได้ แต่ถ้าเอาใจใส่ผีเรื อนๆ ก็จะ
คุ้มครอง
ความเชือเกียวกับขวัญ ชาวไทยทรงดําเชือว่าทุกคนทีเกิดมาจะมีขวัญประจําตัว
ทุกคน เมือเกิดมาจะมีการทําไต๊ และหอยา หรื อตัวแทนขวัญไว้ ในกะล่อหอง เพือให้ ผีเรื อนคุ้ม ครอง
ให้ รอดพ้ นจากภัยอันตรายทังปวง ไม่เจ็บไข้ สุขภาพร่างกายแข็งแรง เวลาทีไม่สบาย ถ้ าหายดีแล้ วจะ
มีพิธีแปงขวัญหรื อเรี ยกขวัญ ขวัญเป็ นสิงทีสําคัญอย่างหนึงของชาวไทยทรงดํา
ความเชือเกียวกับศาลเจ้ าพ่ อ เป็ นศาลประจําหมู่บ้าน มีความศักดิสิทธิ แต่ละ
ศาลจะมีร่างทรงประจํา เมือประกอบพิธีเจ้ าพ่อจะมาเข้ าร่างทรงเพือรับการบวงสรวง อ้ อนวอน บน
บานต่างๆ สิงศักดิสิทธิทีชาวไทยทรงดําในหมู่บ้านเกาะแรตนับถือ เช่น ศาลตาปู่ หรื อศาลพ่อปู่ อุม
ลุม เป็ นศาลประจําหมู่บ้าน ตังอยู่ทีบ้ านเกาะแรต ซอย 4 ของทุกวันที 13-14 เมษายนของทุกปี จะมี
งานประจําปี ตอนเย็นวันที 13 เมษายน จะมีการชุมนุมร่างทรงองค์แทน มีมหรสพ ตอนเช้ าวันที 14
ชาวไทยทรงดําจะนําสํารับอาหารคาวหวานมาเซ่นไหว้ ปอุู่ มลุม เครื องเซ่นไหว้ มีขนมต้ มแดง ต้ มขาว
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ข้ าวเหนียวแดง กล้ วยนําหว้ า พวงมาลัย ดอกไม้ ธูป เทียน เหล้ า ไก่ หัวหมู มะพร้ าวปอกเปลือก เป็ นต้ น
โดยมีเจ้ าจําเป็ นผู้กล่าวนําการถวายเครื องเซ่นไหว้ พ่อปู่ อุมลุม เจ้ าจําคนปั จจุบนั คือ นายบุญ เพชร
เนียม นายเดียม เพชรแอน นายทิ เพชรแสวง และนายแจ้ น เพชรแอน เป็ นผู้ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทน
ชาวบ้ านมอบเครื องเซ่นไหว้ พอ่ ปู่ อุมลุม

รูปที 20 ศาลประจําหมู่บ้านเกาะแรต
ประวัติศาลตาปู่ เมือครังทีอพยพมาทีหมู่บ้านเกาะแรต ชุมชนได้ สร้ างศาลประจํา
หมู่ บ้ าน เพือคุ้มครองภัยอันตรายไม่ให้ เกิดกับไทยทรงดําในหมู่บ้าน ดังนัน ปู่ ของสารวัตรย้ อย
เพชรติง ปู่ ลี เพชรก๋ง ปู่ สอง เพชรโอได้ จดั ตังศาลขึน มีทงหมด
ั
3 ศาลคือ
ศาลที 1 เป็ นศาลทรงไทย ตังอยู่ทางทิศเหนือ เป็ นทีประทับของพ่อปู่ อุมลุมหรื อตา
ปู่ พ่อเวศสุวรรณ พ่ออินทร์ พ่อบุญน้ อย พ่ออินทร์ พรหม
ศาลที 2 เป็ นศาลปูน ทีประทับของพ่อพัน พ่อพวง พ่อนําฝน พ่อปู่ เสือ พ่อปู่ มัน เจ้ า
พ่อสิงห์ทอง เจ้ าแม่สามสี พ่อมาลัยทอง
ศาลที 3 เป็ นศาลไม้ ทีประทับของแม่นางหอม และแม่นางทอง
ส่วนศาลตาปู่ ปั จจุบนั ตังอยูท่ ีซอย 4 มีการจัดการเซ่นไหว้ ประจําทุกปี
เจ้ าพ่ออุมลุมจะประทับร่ างทรงคนในหมู่บ้านเกาะแรต เช่น นางเฮือง เพชรเยียน
นางเก๊ าะ เพชรนิตย์ และร่างทรงคนปั จจุบนั คือ นางเสงียม เพชรโอ และนายพาน เพชรเยียน
พิธีเสนฮับมด มดคือ หมอทําพิธี (ทีตายไปแล้ ว) จะมาอาศัยอยู่ด้วย เรี ยกว่า มดมา
นัง ซึงผู้รับเป็ นแม่มดต้ องเป็ นผู้หญิงเท่านัน เพือให้ ผีมดเก่ามอบตําแหน่งให้ กบั ผีมดใหม่ เรี ยกว่า พิธี
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ครอบครูให้ ตนเป็ นแม่มดทีศักดิสิทธิต่อไป เป็ นการเสนเพือให้ มดคนเดิมมามอบความรู้เรื องพิธีการ
แก่มดคนใหม่
การป๊าดตง ไทยทรงดํานับถือผีบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด ผู้น้อยและผู้ต๊าวจะเซ่น
ไหว้ อาหารให้ ผีเรื อน ผู้น้อยจะเซ่นไหว้ ทกุ 10 วัน และผู้ต๊าวจะเซ่นไหว้ ทุก 5 วัน เรี ยกว่า ปาดตง เครื อง
เซ่นไหว้ มีสํารับอาหารคาวหวาน เหล้ า หมากพลู นํา เป็ นต้ น การปาดตงจะทํา 2 ครัง ครังแรกทําตอน
เช้ า เรี ยกว่า งายโต๊ ง และตอนกลางวัน เรี ยกว่า แลงโต๊ ง เป็ นวัตรปฏิบตั เิ ป็ นประจํา
คูซ่วง สิงลอ (2555) ได้ เขียนว่า หน้ าทีการป๊ าดตงเป็ นของสะใภ้ ตามสุภาษิตของ
ไทดํา คือ “คู่ผัวตัวเมี ย ” ว่า “ลุ๊หยิง เป็ นลุ๊ขาย ลุ๊จ๊ ายเป็ นลุ๊ซื อ, หยิงเป็ นเป๊ าว์ (สะใภ้ ) เมื อสู่เฮื อน
ผัวจ๊ ายเป็ นผัวกืสู่เฮือนเลียงปอ” ดังนัน เมือลูกสะใภ้ ถูกแต่งมา (เป็ นการแต่งออกมาจากตระกูลของ
ตัวเองเพือมาสืบตระกูลฝ่ ายสามี ) ลูกสะใภ้ เป็ นผู้เตรี ยมสํารับกับข้ าวทีจะทําป๊ าดตง เมือถึงวันป๊ า
ดตง (เว็นโตง) ลูกสะใภ้ ต้องนุ่งผ้ าซินแตงโม ผ้ าคาดนม เอาเสือฮีคาดทับผ้ าคาดนม เข้ าไปล้ างถ้ วยก้ อ
และบังนําโต๊ ง หากมีสรุ า (เหล้ าหน่องก้ อ) ก็จะหน่องก้ อก่อนเลียงอาหาร จากนันยกสํารับข้ าวไปวางที
กะล่อหอง วางเสร็จก็นงยองๆ
ั
แล้ วกล่าว
พิธีเสนเรือน ชาวไทยทรงดํานับถือผีบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะพ่อแม่ ปู่
ย่าทีเสียชีวิตไปแล้ ว จะอัญเชิญ ขึนสู่บนเรื อนให้ อยู่ในกะล่อหอง ผู้สืบผีจะจดรายชือผีเรื อนลงใน
สมุด เรี ยกว่า ปั บผีเฮือน ทุก 2-3 ปี จะมีการเซ่นไหว้ บรรพบุรุษ เรี ยกว่า เสนเฮือน ข้ างฝาในห้ องผี
เรื อนจะเจาะรูไว้ สําหรับเซ่นผีเรื อน พิธีนีจะทําในเดือน 4, 6, 8 และ 12 ตามปฏิทินของไทย ส่วนใหญ่
นิยมทําข้ างขึนมากกว่าข้ างแรม เพราะจะได้ ทํามาค้ าขึน ส่วนเดือน 9 ดือน 10 จะไม่ทําพิธีเสน โดย
เชือว่าผีเรื อนผู้ต้าวไปเฝ้าเทวดา เรี ยกว่า เฮือนต๊ าวไปเฝ้าแถน

รูปที 21 การเซ่นอาหารให้ ผีเรื อนในพิธีเสนเรื อน
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เครืองลางของขลัง ชาวไทยทรงดํานับถือเครื องรางของขลังตามแบบคนไทย ชอบ
แขวนพระเครื อง ตะกุดผูกเอว สักยันต์ ฯลฯ เป็ นความเชือของคนโบราณ ส่วนของขลังทีชาวไทยทรง
ดํานําติดตัวไปเมือยามศึกสงคราม คือ ตีนผ้ าซินของแม่ หรื อชายผ้ าซิน ถ้ าจะดีต้องเป็ นผืนทีแม่ใช้
ตอนเราคลอด ถือว่าเป็ นเครื องรางของขลังทีดี
การสืบผี ชาวไทยทรงดําเชือว่า ผีเรื อนมีความสําคัญมาก การสืบวงศ์สกุลจึงทํา
ด้ วยการสื บผี โดยยึดเพศชายเป็ นหลัก การสืบผีจะเกิดเมือพ่อแม่เ สียชี วิตแล้ ว บางครอบครัวมี
ลูกผู้หญิ งหมดทุกคน ดังนัน การสืบผีต้องเป็ นลูกชายของลูกผู้หญิ งคนใดคนหนึง เป็ นผู้สืบผีต่อ
เรี ยกว่า “สืบผีตานาย” จะเป็ นผู้สืบสกุลหรื อวงศ์ผีตอ่ ไป ส่วนการสืบผีทีมีพ่อเป็ นคนจีน แม่เป็ นไทย
ทรงดํา ถ้ าแม่มีพีน้ องเป็ นผู้หญิงทังหมด พ่อเป็ นคนจีน จะมีการไหว้ เจ้ าทีผีบรรพบุรุษ ฝ่ ายแม่ต้องมี
การสืบผีเฮือน ต้ องปลูกบ้ านอีกหลังเรี ยกว่า “เฮือนลําเฮือนผี ” เพือเป็ นทีอยู่และทีเซ่นไหว้ ของผี
เฮือน เป็ นการสืบเชือสายไม่ให้ หมดไป จนกว่าจะมีลกู และให้ ลูกชายคนหนึงสืบสกุลทางพ่อทีเป็ น
คนจีน และทางแม่ทีเป็ นไทยทรงดํา การสืบผีทางฝ่ ายแม่เรี ยกว่า “การสืบผีตานาย” การสืบผีเฮือน
เป็ นการรับเลียงผีบรรพบุรุษ ต้ องมีการป๊ าดตง การสืบเชือสายของไทยทรงดําจะสืบเชือสายตาม
สกุลเรี ยกว่า “สิง” หรื อแซ่เหมือนกับคนจีน สิงของไทยทรงดําจะมี 8 สิง คือ สิงลอ สิงวี สิงเรื อง สิงตอง
สิงแลง สิงก่า สิงกวาง และสิงลู ส่วนสิงของไทยทรงดําทีเมืองแถง ประเทศเวียดนาม มี 9 สิง คือ สิงลอ
สิงลอคํา สิงวี สิงลู่ สิงแล่ว สิงเลือง สิงก่า สิงทอง และสิงกวง
การผิด ผี หากหญิ งสาวคนใดหนี ไ ปอยู่กับผู้ชายโดยไม่แต่งงานตามประเพณี
เสียก่อน เรี ยกว่า “ผิดผี ” วิธีแก้ การผิดผี โดยการจัดการแต่งงานแบบเงี ยบๆ ขึนในเวลาคําหรื อ
กลางวันก็ได้ ให้ ฝ่ายชายนําขันหมากเข้ ามาขอขมา ฝากตัวเป็ นญาติ ในขบวนขันหมากจะไม่มี
ดนตรี แห่แหน พิธีส่งตัวเจ้ าสาวไม่มีของขวัญ มีแต่เครื องเซ่นไหว้ ผี เรื อนตามประเพณี และร่ วมรับ
ประทานอาหารระหว่างญาติทงสองฝ่
ั
าย
ประเพณีงานสงกรานต์ ไทยทรงดําถือว่าเดือนห้ าเป็ นวันปี ใหม่ ซึงไทยทรงดําจะ
หยุดทํ างานต่าง เช่น สี ข้าว ตําข้ าว ทํานา เป็ นต้ น ไทยทรงดําจะสี ข้าวและตําข้ าวก่อนเข้ าเดือนห้ า
เรี ยกว่า “เบือนว่างอยู่ล้า” เป็ นเดือนสําหรับการพักผ่อน เพราะทํางานหนักมาตลอด ไทยทรงดําจะ
เล่นการ ละเล่นพืนบ้ าน เช่น ลูกช่วง หรื ออินกอน ฟ้อนแคน เป็ นต้ น
ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต จัดงานสงกรานต์ขนในวั
ึ นที 14 เมษายนของทุกปี ในช่วง
เช้ าเวลา 07.00 น. จะมีพิธีไหว้ ศาลประจําหมู่บ้านเรี ยกว่า “ศาลตาปู่ ” อยู่ทีซอย 4 ไทยทรงดําจะนํา
เครื อง เซ่นไหว้ และเครื องบูชา เช่น ขนมต้ ม ขนมถ้ วยฟู ขนมข้ าวเหนียวแดง มีมะพร้ าวทีปอกเปลือก
กล้ วยนําหว้ า เหล้ า หมากพลู ธูป เทียน พวงมาลัย ผ้ าสี เป็ นต้ น มาทําพิธีไหว้ ศาลประจําหมู่บ้าน ไทย
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ทรงดําเรี ยกว่า “วันเลียงตาปู่ ” โดยมีเจ้ าจํา 4 คน สวมเสือฮี (เจ้ าจําหมายถึง ตัวแทนของไทยทรงดํา
ทีถวายเครื องเซ่นไหว้ และเครื องบูชาให้ ตาปู่ อุมลุม คือ พ่อเวศสุวรรณ พ่ออินทร์ พ่อบุญน้ อย พ่อ
อินทร์ พรหม พ่อพัน พ่อพวง พ่อนําฝน พ่อปู่ เสือ ปู่ มัน เจ้ าพ่อสิงห์ทอง เจ้ าแม่สามสี พ่อมาลัยทอง แม่
นางหอม แม่นางทอง เป็ นต้ น ซึงเป็ น “ปู่ เจื อเสื อบ้ าน” หมายถึง สิ งศักดิสิ ทธิ ที คุ้มครองหมู่บ้าน
จากนันเป็ นการตีคลี (ตีมะพร้ าวทีปอกเปลือกแล้ ว) โดยทีเจ้ าจําทัง 4 คน จะเป็ นผู้โยนลูกมะพร้ าว ผู้ทีตี
มะพร้ าวเรี ยกว่า “หมอมวย” ตอนตีคลีจะมีดนตรี ประกอบตีคลีด้วยเพือความสนุกสนาน และเวลา
16.00 น. นิมนต์พระสงฆ์มาเจริ ญพุทธมนต์เย็น ต่อจากนันเวลาประมาณ 17.00 น. หนุ่มสาวไทยทรง
ดําจะแต่งกายด้ วยเสือผ้ าสีดําผู้ชายจะสวมเสือฮี และส้ วงฮี (กางเกงขายาว) ผ้ าสีคล้ องคอ อีกชุดจะ
สวมเสือก้ อมหรื อเสือไต และส้ วงก้ อม (กางเกงขาสัน) คาดเอวด้ วยกระเป๋ าฝั กทีตกแต่งสวยงาม ส่วน
ผู้หญิงจะสวมเสือฮีและนุ่งผ้ าซินตาหมีหรื อผ้ านุ่ง ลายแตงโม เรี ยกว่า ผ้ าซินลาว หนุ่มสาวจะเล่นลูก
ช่วง เรี ยกว่า “อินกอน” แบ่งชายหญิงออก เป็ น 2 ฝ่ าย โดยจะโยนลูกช่วง เรี ยกว่า “ต๊ อดมะกอนหรื อต๊
อดกอน” โยนกันไปมา ต่างฝ่ ายต้ องรับลูกช่วงให้ ได้ เวลา 19.00 น. จะฟ้อนแคนหรื อรํ าแคน ผู้เป่ าแคน
คือ ตาช่วง พรมมัด จะเป่ าเพลง “สุดสะแนน” ปั จจุบนั เสียชี วิตแล้ ว มีผ้ ูสืบทอดคือ นายยุทธ ถิ น
วงศ์ม่อม และนายเบิร์ด เพชรม่อม และมีหมอแคนอีกคนคือ นายเจน สระทองยอด จะเป่ าเพลงแบบ
ไทยทรงดําเพชรบุรี เช่น เพลงแดนเดิน (แกนญาง) เพลงสุดสะแนน (แกนแล่น) เพลงแคนเวียง เป็ นต้ น
และช่วง เวลาเล่นลูกช่วงจะมีหมอขับมาขับกลอน เช่น กว๊ ามต๊ อดกอน กว๊ ามขับกินเหล้ า กว๊ ามขับ
บ้ านเมือง เป็ นต้ น สนุกกันถึงเทียงคืน รุ่งเช้ าวันที 15 เมษายน เวลา 07.00 น. นิมนต์พระมาทีหมู่บ้าน
เพีอร่วม กันทําบุญตักบาตรเพืออุทิศส่วนบุญให้ กบั บรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว จากนันรดนํากระดูก
ปู่ ย่า ตายาย และรดนําขอพรผู้เฒ่าผู้แก่เพือความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
นอกจากนี ยัง มี วัฒ นธรรมชุมชนในลักษณะอื นๆ อีกหลายประการ โดยเฉพาะ
อย่างยิงภูมิปัญญาพืนบ้ านของชาวไทยทรงดํา ทีใช้ ในการปรับตัวเพือการอยู่ร่วมกันทางสังคม รวมทัง
ภูมิปัญญาในการจัดการความรู้ ในแต่ละด้ าน ทังส่วนทีเป็ นความรู้ ในคนและความรู้ ทีชัดแจ้ ง เพือ
ประโยชน์ในการเข้ าถึงเป้าหมายตามความต้ องการและความจําเป็ นของชีวิต สิงต่างๆ เหล่านีได้
เกิดขึนและดํารงอยูใ่ นชุมชนตามบริบทต่างๆ ทีเข้ ามาเป็ นเงือนไข ปั จจัย
4. ลักษณะทุนวัฒนธรรม
ลักษณะวัฒนธรรมของชุมชน ทัง 5 กลุ่ม ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นบ่อเกิดหรื อทีมาของทุน
วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต และเมือนําแนวคิดทุนวัฒนธรรมที ปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (Pierre
Bourdieu, 1930-2002) ได้ นิยามไว้ ว่า “ทุนวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทีบุคคลได้ รับจากกระบวนการ
หล่อหลอมทางสังคมให้ กลายเป็ นคุณสมบัติติดตัว ทีเอือให้ บุคคลสามารถนําไปเพิมพูนมูลค่าของตน
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ได้ ทังนีมักเป็ นคุณค่า ทีหลอมละลายอยู่ในตัวตนบุคคล และแสดงออกผ่านพฤติกรรม เช่น ความรู้
รสนิยม กิริยา มารยาท นอกจากนี ยังหมายรวมถึงทรัพย์สินทีมีคณ
ุ ค่าอย่างใดอย่างหนึงทีไม่ใช่ใน
เชิงเศรษฐกิจ แต่สามารถมีมลู ค่าในเชิงเศรษฐกิจได้ เช่น งานศิลปะ หนังสือ เอกสารรับรองวิชาการ
เป็ นต้ น” มาพิจารณาลักษณะวัฒนธรรมชุมชนดังกล่าว สามารถนํามาจําแนกทุนวัฒนธรรมชุมชน
ไทยทรงดําดังกล่าวออกเป็ น 3 กลุม่ (ชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 80) ดังต่อไปนี
1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย (Embodied Form)
2. ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ (Objectified Form)
3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized State)
การศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมทัง 3 กลุ่ม จากวัฒนธรรมชุมชนทัง 5 กลุ่มทีนําเสนอไว้
ข้ างต้ น ตามแนวคิดบูร์ดิเยอ ดังกล่าวนี ได้ พิจารณาไปตามลักษณะพัฒนาการหรื อเปลียนแปลงของ
ชุมชน 4 ช่วงเวลา คือ สมัยปู่ ย่าตายายหรื อสมัยบุกเบิกตังถินฐาน สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ (อายุเกิน
60 ปี ขึนไป) และสมัยลูกหลานในปั จจุบนั โดยนําแนวคิดทีกล่าวไว้ ในบทที 2 มาใช้ เป็ นแนวทางในการ
วิเคราะห์ เป็ นต้ น ความคิดของคลิฟฟอร์ ด เกี ยร์ ซ (Clifford Geertz, 1926: 2006) ทีอคิน รพีพัฒน์
(2551: 73) ได้ นํามาขยายให้ เห็นว่า มนุษย์เป็ นสัตว์ คล้ ายแมงมุมที ชอบห้ อยตัวอยู่กับสายใยของ
ความหมายทีถักทอขึนและถือว่าสายใยเหล่านัน คือ ทุนวัฒนธรรม ดังนัน การวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรม
จึงไม่ใช่การวิเคราะห์ก ฎเกณฑ์ แบบวิทยาศาสตร์ กายภาพแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเสาะหา
ความหมายและการตีความเพือค้ นหาคุณค่าทีเป็ นทุนของวัฒนธรรมนันๆ ด้ วย” โดยในการศึกษา
ครังนี จึงได้ นําหลักการ แนวคิด นิยาม องค์ประกอบดังกล่าวข้ างต้ น มาสร้ างกรอบแนวคิดการศึกษา
ลักษณะทุนวัฒนธรรมของชุมชน กลุ่มต่างๆ จากวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําในพืนที ศึกษาทีได้ นํา
เสนอไว้ ดังต่อไปนี
หมายเหตุ : สร้ างและปรับปรุงตารางวิเคราะห์ ตามแนวคิดทุนวัฒนธรรมของปิ แยร์ บูร์ดิเยอ และแบ่ง
ตามประเภทของวัฒนธรรม โดยแบ่งตามช่วงระยะเวลาทีเกิดขึนในชุมชน
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ตารางที 5 แสดงกรอบแนวคิดทีใช้ วิเคราะห์ค้นหาทุนวัฒนธรรมประเภทต่างๆ
กลุ่มวัฒนธรรม
ลักษณะทุน
วัฒนธรรม

วัฒนธรรม วัฒนธรรม
การอยู่
การทํามา
หากิน
อาศัย
และวิถี
ชีวิต

วัฒนธรรม
การแต่ ง
กายและ
การประดับ
ตกแต่ ง

วัฒนธรรม วัฒนธรรม
การดูแล ศาสนา และ
รั กษา
ความเชือ
สุขภาพ
ประเพณี
พิธีกรรม

1. ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย (Embodied Form)

คุณค่าและหรื อมูลค่าของภูมิปัญญา เช่น ความคิด/ วิธีคิด ความรู้ ความเชือ
ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาด ในวัฒนธรรมประเภท (กลุม่ )
ต่างๆ ในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ
และสมัยลูกหลานปั จจุบนั

2. ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูป
ของวัตถุ (Objectified Form)

คุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรมทีปรากฏเป็ นรูป เสียง กลิน รสและสัมผัส
ลักษณะต่างๆ ในวัฒนธรรมประเภท (กลุม่ ) ต่างๆ ในสมัยปู่ ย่าตายาย
สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ และสมัยลูกหลานปั จจุบนั

3. ทุนวัฒนธรรมทีอาศัย
การสถาปนา
(Institutionalized Form)

คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เช่น แบบแผนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย การแลกเปลียน
ผลผลิต แบบแผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครื อญาติ
ขนบธรรมเนียม จารี ต ประเพณี พิธีกรรม เป็ นต้ น ในวัฒนธรรมประเภท (กลุม่ )
ต่างๆ ในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ และสมัยลูกหลาน
ปั จจุบนั

ผลการนํากรอบแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ นมาศึกษาค้ นหาลักษณะทุนวัฒนธรรมจากวัฒน
ธรรมกลุม่ ต่างๆ ของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา ได้ ลกั ษณะทุนวัฒนธรรม ดังนี
4.1 ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น หมายถึง คุณค่าและหรื อมูลค่าของภูมิปัญญา
เช่น ความคิด/ วิธีคดิ ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาดในวัฒนธรรม
กลุ่มต่างๆ คือ วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต วัฒนธรรมการทํามาหากิน วัฒนธรรมการแต่งกาย
และการประดับตกแต่ง วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ และวัฒนธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี
และพิธีกรรมในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ และสมัยลูกหลานปั จจุบนั ดังนี
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4.1.1 ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต จากการศึกษาพบว่า ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง
ั นธรรม
อยูใ่ นกายหรื อภูมิปัญญาด้ านการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิต สมัยปู่ ย่ าตายาย มีลกั ษณะการใช้ วฒ
กลุ่มนี เพือเข้ าถึงคุณค่าตามความจําเป็ นและหรื อความต้ องการของบุคคล สังคม และชุมชนโดย
ตรง ส่วนมูลค่านันจะเข้ าถึงหรื อไม่ก็ได้ ถือว่าไม่ใช่สิงสําคัญ ผลการสร้ างบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัยหนึง
หลังอาจจะไม่ใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองลงทุนแต่อย่างใด หากวัฒนธรรมการอยู่อาศัยทีนํามาใช้ สามารถ
เข้ าถึงคุณค่าในการป้องกันแดด ลม ฝน แมลงสัตว์กัดต่อย และเป็ นทีปฏิบตั ิบูชาในกะล่อหองได้ ก็
พอเพียงแล้ ว ดังนัน ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาทีนํามาใช้ จึงเน้ นภูมิปัญญา
ทีสามารถนําวัสดุอปุ กรณ์ทีมีอยู่ตามธรรมชาติในท้ องถินมาใช้ สร้ างคุณค่า ความพอเพียงในการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิตเป็ นสําคัญ ไม่มีความคิดในการจ้ างงาน ไม่มีความรู้ในการซือขาย มีแต่ความคิดใน
การช่วยเหลือเกือกูลระหว่างเครื อญาติและเพือนบ้ าน ดังคําบอกเล่าว่า
“ปู่ ย่าตายายใช้ชีวิตไปตามธรรมชาติ ของดิ น นํา ลม ฟ้า อากาศ สร้างเรื อนด้วยวัสดุ
ธรรมชาติ ทีหาได้ในท้องถิ น ช่วยเหลือกันและกันในการสร้างที อยู่อาศัย ไม่ต้องจ้างแรงงาน ใช้ชีวิตไป
ตามภู มิปัญญาที มี อยู่ เพื อเดิ นทางกลับถิ นเดิ มที จากมา” (พระประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต,
สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
ลักษณะคุณค่าด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตทีสําคัญอีกประการ คือ ภูมิปัญญาใน
การตังบ้ านเรื อนอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มบ้ านตามระบบเครื อญาติ หรื อระบบผี สามารถสร้ างคุณค่าความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทังจากโจรผู้ร้ายและจากธรรมชาติอืนๆ ได้ ไม่ต้องใช้ มลู ค่าเงินทองจ้ าง
ใครมาปกป้องดูแล เพราะอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม เมือออกไปทํางานในไร่นา หรื อจากบ้ านไปธุระในทีถิน
ไกล ต้ องค้ างคืน สมาชิกในครัวเรื อนไม่ต้องหวาดกลัว ไม่ต้องอยู่ตามลําพัง เพราะมีพีน้ อง เครื อญาติ
อยูใ่ นบริเวณใกล้ เคียง มีปัญหาใดๆ สามารถตะโกนเรี ยกขอความช่วยเหลือได้ หรื อพีน้ องสามารถให้
ความช่วยเหลือได้ ดังคําบอกเล่าทีว่า
ความปลอดภัยของสังคมและชุมชน ผ่านการช่วยเหลือเกือกูลให้ เกิดความปลอด
ภัยในวิถีชีวิต ไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่ายเป็ นมูลค่าเงินทอง เช่น เมือเด็กเกิด มีกลุ่มญาติมาเฝ้าให้ ความ
ช่วยเหลือ ทําหน้ าที เพือให้ แม่และเด็กปลอดภัย เมือเด็กเกิดมาแล้ ว ญาติจะช่วยกันเลียงดู คอย
ดูแลเป็ นหูเป็ นตา ไม่ให้ เกิดอันตราย แม้ พ่อแม่ไม่อยู่บ้านหรื ออกไปทํางานในไร่นา ก็สามารถฝากลูก
ให้ ญ าติๆ เลี ยงดูไ ด้ ในยามเติบ โตจะจัดงานตามประเพณี กลุ่ม ญาติจ ะเป็ นกํ า ลัง หลัก ให้ ก าร
ช่วยเหลือ ยามแก่ชราลูกหลานช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้ จนถึงยามเจ็บไข้ ไม่สบาย กลุ่มญาติ
จะเป็ นกําลังในการจัดการสิงต่างๆ เพือให้ เกิดความสําเร็ จให้ ดีทีสุด ในส่วนของทรัพย์สินก็เช่นเดียว
กัน การตังบ้ านเรื อนอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มบ้ านจะช่วยป้องกันโจรผู้ร้ายไม่ให้ มาขโมยทรัพย์สินได้ ส่วน
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ปั ญหาการทะเลาะภายในชุมชน ไม่ค่อยเกิดขึน หากเกิดขึนจะมี ผ้ ูอาวุโสไกล่เกลียให้ คืนดีกันตาม
ความเหมาะสม ทุนความคิดดังกล่าวสร้ างชุมชนอยูร่ ่วมกันได้ เป็ นสุขสงบสืบมา
ภูมิ ปัญญาในวัฒนธรรมการอยู่อาศัยส่วนทีเกี ยวกับการใช้ ประโยชน์ พื นที บ้ าน
เรื อนทีกําหนดแบ่งพืนทีบ้ านเรื อนออกเป็ นชันบนและชันล่าง มีชานเรื อนทังด้ านหน้ าและด้ านหลัง มี
บันไดขึนบ้ านด้ านหน้ าและด้ านหลัง พืนทีชันบนไม่นิยมกันฝาแบ่งห้ อง แต่จะแบ่งเป็ นพืนทีโดยการใช้
ประโยชน์ เป็ นพืนทีศักดิสิทธิสําหรับเป็ นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษ ทีเรี ยกว่า “กะล่อหอง” พืนทีนอนของ
พ่อแม่ และกันพืนมุมหนึงทีเป็ นห้ องนอนของลูกสาว และมีพืนทีนอนของลูกชาย ส่วนหนึงเป็ นห้ อง
ครัว และอีกส่วนหนึงพืนทีรับแขก บนเพดานเรื อนปูไม้ ไว้ บนขือ ทําเป็ นพืนทีวาง “ขมุก” เก็บข้ าวของ
เครื องใช้ สําคัญๆ ส่วนชันล่างแบ่งเป็ นพืนทีทอผ้ า ตําข้ าว เก็บเครื องมือเครื องใช้ เลียงสัตว์ ชานด้ าน
หน้ าเป็ นทีพักก่อนก้ าวขึนเรื อน และใช้ วางสิงของสัมภาระต่างๆ ด้ วย ชานด้ านหลังเป็ นทีเก็บวางตาก
สิงของต่างๆ รวมทังเป็ นทีนังพักผ่อน พูดคุยกับญาติและเพือนบ้ าน และหากเป็ นบ้ านของผู้นําชุมชน
นิยมใช้ พืนทีนีพิจารณาคดีความต่างๆ ทีลูกบ้ านมาขอให้ เป็ นธุระจัดการ ในทํานองเดียวกัน ระบบ
แบบแผน การสร้ างทีอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มญาติหรื อกลุ่ม ผีเดียวกันขึนในพืนทีใกล้ เคียงกัน ทําให้ เกิด
เป็ นกลุม่ บ้ านเรื อน พืนทีภายในกลุ่มกําหนดให้ มีพืนทีสาธารณะทีทุกคนมาทํากิจกรรมร่วมกัน เช่น
ลานกลางบ้ าน เป็ นสถานทีจัดงานประเพณี หรื อลานทีอนุญาตให้ คนหนุ่มสาวได้ ทํากิจกรรมสนทนา
ปราศรัย แลกเปลียนทัศนะกันและกัน เปิ ดโอกาสให้ เกิดความรู้ จักสนิ ทสนม และนําไปสู่ความรัก
และตกลงแต่งงานกันของหนุม่ สาว ส่วนในระดับหมู่บ้าน ระบบการใช้ ประโยชน์พืนทีได้ กําหนดให้ มี
พื นที สาธารณะในลักษณะต่างๆ ลานกิ จ กรรมของหมู่บ้าน ศาลเจ้ าพ่อ ศาลเจ้ าแม่ ลานจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เล่นลูกโยน ป่ าแห่ว เป็ นต้ น ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตใน
เรื องนีคือ บ่อเกิดและทีมาของคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่น และความเข้ มแข็ง
ของสังคมและชุมชน พืนทีวัฒนธรรมดังกล่าวนี จึงเป็ นพืนทีเสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคี และ
แสดงความเข้ มแข็งของชุมชนในวิถีชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ทังส่วนครอบครัวและชุมชน
ลักษณะพัฒนาการหรื อการเปลียนแปลงของทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
หรื อทุนภูมิปัญญาทีเกียวกับการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต ในสมัยพ่ อแม่ ยังคงเน้ นการเข้ าถึงคุณค่าใน
ลักษณะเดิมคือ ความพอเพียงในการอยู่อาศัย การช่วยเหลือเกือกูลให้ เกิดความปลอดภัยในวิถีชีวิต
และคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นและความเข้ มแข็งของสังคมและชุมชน ดังจะ
เห็นได้ ว่า การตังบ้ านเรื อนอยู่อาศัยยังคงตามแบบแผนเดิม เครื อญาติยงั ช่วยเป็ นหูเป็ นตาช่วยกัน
ดูแลความปลอดภัยตามแบบแผนทีเคยปฏิบตั ิมา การสร้ างบ้ านเรื อนขึนใหม่ ยังอยู่ในพืนทีกลุ่มบ้ าน
ทีมี ระบบเครื อญาติหรื อกลุ่มผี บรรพบุรุษ เดียวกันบ้ าง อย่างไรก็ ตาม ทุนภูมิ ปัญญาบางประการ
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เปลียนแปลงจากคุณค่ามาสู่มูลค่าเกิดมากขึน เมือทุนภูมิปัญญาใหม่ทีมากับกระแสทุนนิยมจาก
สังคมอืน ซึงเน้ นการใช้ มลู ค่าเป็ นเงินทอง เริ มเข้ ามาสร้ างความพอเพียง ความสะดวก สบายในการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิตในชุมชน ทําให้ ชาวบ้ านเริ มคิดสร้ างบ้ านอยู่อาศัยนอกกลุ่มบ้ านเดิม เริ มสร้ างรัว
ป้องกันโจรผู้ร้ายแทนการใช้ ญาติพีน้ อง เริ มคิดสะสมเงินทองเพือสร้ างบ้ านทีสวยงาม ใหญ่โต มันคง
อาศัยอยู่ได้ อย่างความสะดวกสบายมากขึน ประกอบกับช่วงเวลานี วัสดุการสร้ างบ้ านเรื อนแบบเดิม
หาได้ ยาก ขาดช่างทีมีฝีมือในการสร้ าง ต้ องอาศัยวัสดุทีซือหาได้ จากตลาด เป็ นการตอกยําให้ เห็น
ความสําคัญของทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายในเชิงมูลค่ามากขึน เริ มคิดถึงค่าตอบแทนในการ
สร้ างทีอยูอ่ าศัยควบคูไ่ ปกับคุณค่าทีอยูใ่ นรูปของบุญคุณมากขึน ดังคํากล่าวของผู้บอกข้ อมูลทีว่า
“สมัยพ่อแม่เราเริ มซื อสังกะสี มามุงหลังคาแทนไพรหญ้า บ้านเรื อนที สร้างใหม่ส่วน
ใหญ่เป็ นแบบไทยกลาง ด้านวิ ถีชีวิต เช่น การแต่งงาน มี พิธีการแบบไทย มี สินสอดทองหมัน มาปะ
ปนแล้ว” (พระประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
อย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี ผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชนสมัยนียังคงให้ ความสําคัญกับ
คุณค่ามากกว่ามูลค่าเหมือนในช่วงเวลาทีผ่านมา
ลักษณะการเปลียนแปลงเกิดขึนเป็ นไปอย่างต่อเนืองจนถึงสมัยผู้สูงอายุสืบมาจน
กระทังสมัยคนปั จจุบัน ตามกระแสการเปลียนแปลงของวัฒนธรรมสมัยใหม่ทีเข้ าสู่ชมุ ชนอย่างต่อ
เนือง ทําให้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายหรื อทุนภูมิปัญญาทีเคยให้ คณ
ุ ค่าโดยตรงแก่คนในชุมชน
เปลียนมาให้ ความสําคัญต่อมูลค่าทีเป็ นเงินทองมากขึน ความคิด ความรู้ ความเชือ ความเห็นทีว่าถ้ า
มีเงินทองมากสามารถใช้ เงินทองเข้ าถึงคุณค่าด้ านต่างๆ ในการอยู่อาศัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
ถึงคุณค่าด้ านอืนๆ ด้ วย เช่น เกี ยรติยศ ศักดิศรี ชือเสียงทางสังคมทีเชือมโยงกับอํานาจบารมีด้าน
อืนๆ ได้ ด้วย
นอกจากนี วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ทีเข้ าสู่ชุมชน ยังได้
เปลียน แปลงทุนภูมิปัญญาด้ านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแบบเดิมทีอาศัยคุณค่าความ
เป็ นญาติพีน้ องเพือนบ้ านและกลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกัน ช่วยกันปกป้องรักษา มาใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทอง
มาสร้ างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึน เช่น ใช้ เงินทองสร้ างบ้ านเรื อนทีมีกําแพง แข็ง
แรงมันคงป้องกันโจรผู้ร้าย ต้ องมีคนอยู่ประจําบ้ านเรื อนแทนการฝากบ้ านเรื อนไว้ กบั คนอืนๆ มีการ
สร้ างประตูเข้ าออกบริ เวณบ้ านด้ านใดหนึงด้ านหนึง คําคืนมีการปิ ดประตูรัวบริ เวณบ้ าน เพราะทุน
ภูมิปัญญาสมัยใหม่ได้ ให้ ความคิด ความรู้ ความเชือว่ามูลค่าทีเป็ นเงิ นทองสามารถสร้ างความ
ปลอดในชีวิตและทรัพย์สินได้ เป็ นเหตุให้ คณ
ุ ค่าทีเป็ นคุณธรรม จริ ยธรรม ทีเกิดจากวัฒนธรรมด้ าน
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ต่างๆ ต้ องมีอนั เปลียนแปลงไปจนกระทังปั จจุบนั ทีคนในชุมชนต้ องใช้ เงินจ้ างทนายความเพือต่อสู้
คดีตามข้ อกฎ หมายบ้ านเมือง
โดยสรุป ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต
ของชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต มีลกั ษณะปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวตั น์เช่นเดียวกับสังคม
รอบข้ าง ซึงมีความเสียงสูงต่อการสูญเสียคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในเรื องนี ดังจะเห็น
ได้ ว่า ปั จจุบนั เรื อนไทยทรงดําแบบเดิมไม่มีแล้ ว ชาวไทยทรงดําบางกลุ่มจึงร่ วมกันสร้ างเรื อนไทย
ทรงดําสาธิตขึนไว้ สืออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ให้ ปรากฏชัดเจน เช่น เฮือนไทยทรงดําบ้ านดอนยอ
บ้ านไผ่หชู ้ าง โดยปรับเปลียนหลังคาเป็ นมุงกระเบืองแทนไพรหญ้ านัยว่าเพือความคงทน ให้ ผ้ สู นใจได้
ศึกษาเช่นเดียวกับงานพิธีกรรมต่างๆ ในวิถีชีวิต เช่น งานแต่ง งานขึนบ้ านใหม่ งานศพ งานเลียงฉลอง
รวมถึงงานเทศกาลต่างๆ มีการนําทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้ ามาใช้ เป็ นเหตุให้ การจัดงานในชุมชน
เน้ นการเข้ าถึงมูลค่าทีเป็ นเงินทอง มากกว่าการสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม ศีลธรรม ตามแบบแผน
ภูมิปัญญาเดิม แม้ แต่งานศพจะจัดพิธีกรรมแบบเดิมได้ ต้ องรอให้ ประกอบพิธีกรรมแบบสมัยใหม่
เสร็ จแล้ ว จึงจะมีพิธีส่งวิญญาณแบบไทยทรงดําตามทุนความคิดในภูมิปัญญาในวัฒนธรรมของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์
4.1.2 ด้ านการทํามาหากิน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาการทํามาหากิน สมัยปู่ ย่ าตายาย เน้ นการใช้ ภูมิปัญญาทํามาหากินเพือ
สร้ างคุ ณ ค่ า ความพอเพี ย งในปั จจั ย จํ า เป็ นขั นพื นฐานและการพึ งตนเองได้ ตามบริ บ ทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมทีปรากฏในช่วงเวลานัน โดยไม่ได้ คิดถึงเรื องมูลค่าทีเป็ นเงินทอง
หรื อการค้ าขายแต่อย่างใด สิงใดมีเพียงพอก็แบ่งปั น แจกจ่ายแก่คนอืน เป็ นต้ นว่า การทํานา การทํา
มาหากิน เช่น จับปลา ล่าสัตว์ เก็บผัก หาของป่ าตามธรรมชาติและจังหวะของฤดูกาล ทําเครื องจัก
สาน เลียงเป็ ด เลียงไก่ เป็ นต้ น วัตถุประสงค์หลักของสิงเหล่านีคือ บริ โภคภายในครัวเรื อน ภายใน
กลุม่ และภายในชุมชน ใครก็ตามทีซือปลา พืชผัก มักจะถูกมองว่าเป็ นคนเห็นแก่ตวั ผลผลิตทีได้ จึง
ใช้ บริโภคในครัวเรื อนและแบ่งปั นคนอืนตามความจําเป็ น ดังคําบอกเล่าทีว่า
“พวกเราทํ ามาหากิ นเพื อเลี ยงครอบครัวเหมื อนกับคนกลุ่ม อื นๆ เช่ น ทํ านา ปลู ก
กล้วย ปลูกพริ กไว้ใช้ในครอบครัว เครื องมื อเครื องใช้ในการทํานาและการทํามาหากิ นอื นๆ มี ลกั ษณะ
เหมื อน กันกับคนกลุ่มอื นๆ เพราะส่วนใหญ่ได้มาจากกลุ่มชาติ พนั ธุ์อืนๆ” (พระมหามนตรี ขนติ สาโร
ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 29 ตุลาคม 2555)
ภูมิปัญญาในวัฒนธรรมเดิมได้ สงสอนสื
ั
บต่อกันมาว่า อาหารการกินทีได้ มา หาก
เหลือบริ โภคในครัวเรื อนต้ องแบ่งปั น แจกจ่ายไปตามกลุ่มญาติพีน้ อง หรื อกลุ่มผู้อาวุโสของชุมชน
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การแสวงหาทังข้ าวและกับข้ าว เช่น พืชผัก พริ ก ถัว แตง ฟั ก ฯลฯ คือ การปลูกกินภายในครอบครัว
หรื อภายในชุมชน ส่วนปลาและสัตว์นําอืนหาได้ จากธรรมชาติในชุมชน วิถีการปลูกกิน ทํากินเกิดขึน
ในพืนทีรอบชุมชน ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเสียงภัย ไม่ต้องทํามาหากินต่อเนืองจนไม่มีเวลาพัก
เพราะทุกอย่างเป็ นไปตามฤดูกาล ใครมีววั ควายก็ไม่ต้องกลัวขโมย ไม่มีขโมยในชุมชน และไม่คิด
แข่งขันในการทํามาหากิน ทําให้ เกิดความขัดแย้ ง ทะเลาะวิวาท นํามาซึงการทําร้ ายร่างกายและทํา
ลายทรัพย์สิน คําสังสอนจากภูมิปัญญาดังกล่าวคือสิงทีสร้ างคุณค่าความพอเพียงและการพึงตนเอง
ได้ ของชุมชนอันเป็ นทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายในช่วงเวลานี
ลักษณะทุนภูมิปัญญาในการทํามาหากินอีกประการหนึงทีวัฒนธรรมการทํามา
หากินของชุมชนแบบเดิมได้ สร้ างไว้ ในช่วงเวลานี คือ คุณค่าความรักความสามัคคีสามัคคีในหมู่คณะ
ในกลุ่ม และในชุมชน เป็ นต้ นว่า การรวมกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในการทํานา หรื อเอามือกันเกียว
ข้ าว ดํานา นวดข้ าว กิจกรรมเหล่านี ได้ สร้ างความรัก ความสามัคคี และเสริ มสร้ างพลังของกลุ่มใช้
เข้ มแข็ง สามารถทํางานสร้ างผลผลิตได้ มากกว่าการไม่มีกลุ่มหรื อการทําคนเดียว และกลุ่มในการ
ทํานาสามารถพึงพาอาศัยในการทํากิจกรรมอืน และการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นสืบไปด้ วย ในช่วง
เวลานียังไม่มีการกล่าวถึงมูลค่าที เป็ นเงินทอง หากมีการทํางานในไร่ นาในลักษณะอืน เจ้ าของงาน
มักจะให้ ข้าวเป็ นสิงตอบแทน
ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายหรื อทุนภูมิปัญญาเหล่านีเริ มเปลียน
แปลงไปในสมัยพ่ อแม่ เพราะมีทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้ ามา เช่น คุณค่าการปลูกข้ าวเพือบริ โภค
เปลียนไปเมือทุนความคิดปลูกข้ าวเพือขายเข้ ามา ชาวบ้ านมีความคิดปลูกข้ าวเพือกินและเพือขาย
มากขึน คุณค่าการเลียงสัตว์ เช่น หมู เป็ ด ไก่ เพือบริ โภคในครัวเรื อนหรื อแบ่งปั นในชุมชน มาถึงช่วง
เวลานีเน้ นการเลียงเพือขายให้ ได้ มูลค่าทีเป็ นเงินทองมากขึน การทํามาหากินด้ านอืน ก็เช่นเดียวกัน
เริมให้ ความสําคัญกับมูลค่าทีเป็ นเงินทองของสิงนันๆ มากขึน มูลค่าทีเป็ นเงินทองกลายเป็ นปั จจัย
จําเป็ นมากขึน ทังๆ ทีก่อนนีบางครอบครัวไม่มีเงินแต่สามารถดํารงชีพอยู่ได้ อย่างเป็ นสุข การเปลียน
แปลงทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการทํามาหากินในช่วงเวลานี เป็ นไปในลักษณะทํากินบ้ าง ทําขาย
บ้ าง ซือคนอืนกินบ้ าง ข้ าวนอกจากเป็ นอาหารแล้ วยังเป็ นสินค้ าซือขายมีมลู ค่าเป็ นเงินทองทีมีส่วน
สําคัญในการทําให้ ชีวิตเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานและความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ อย่างมีพลัง
พลังของมูลค่าข้ าวทีเป็ นเงินทองดังกล่าวผลักดันให้ คนในชุมชนเร่งรี บทํามาหากินมากขึน มีความ
ต้ องการได้ มูลค่าทีเป็ นเงินทองจากการทํามาหากินเพิมขึน ลดสัดส่วนผลผลิตเพือการแบ่งปั นลง
เพิมสัดส่วนผลผลิตเพือแลกเปลียนมากขึน พยายามทํามาหากินให้ ได้ ผลผลิตเพิม จนบางครังเกิด
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การทะเลาะ แย่งชิงปั จจัยการทํามาหากิน มีการใช้ อํานาจ อิทธิพลข่มขู่แย่งชิงทรัพยากรมากขึน ดังคํา
บอกเล่าทีว่า
“สมัยพ่อแม่ทีดิ นเริ มมี ค่าเป็ นเงิ นเป็ นทองมากขึน ทําให้มีการซื อขายหรื อเช่าที ดิ น
ทํามาหากิ นเป็ นข้าว และมี ปัญหาเรื องเขตแดนที ทํากิ น ต้องมี การไกล่เกลี ยหรื อหาผู้นํามาตัดสิ น ทํา
ให้เกิ ดความหมองใจกันขึน” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
และนํามาสูก่ ารเริมใช้ กฎหมายมาเป็ นเครื องตัดสินปั ญหาทีเกียวกับทรัพย์สินและ
ปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ ผสมผสานกับการประนีประนอมตามทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ใน
กายทีมีมาแต่เดิม
เมือทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่หรื อทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายทีเกี ยวกับ
การทํามาหากินจากสังคมอืนๆ หรื อทีมากับกระแสโลกาภิวตั น์เข้ ามาสู่ชมุ ชนแล้ ว ลักษณะคุณค่าที
เกิดจากวัฒนธรรมการทําหากินแบบเดิม เช่น ความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือ ความเอือเฟื อเผือ
แผ่เริมปรับเปลียนมาเป็ นการจ้ างงานทีมีมลู ค่าเงินทองเป็ นสิงตอบแทน ขณะทีคุณค่าแบบเดิมก็ยงั
คงต้ องใช้ ร่วมกัน ดังนัน การมารับจ้ างทํางานในไร่นา นอกจากต้ องจ่ายค่าแรงแล้ ว ยังมีพนั ธะเชิงหนี
บุญคุณต่อกันด้ วย ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสในปั จจุบนั ทีกล่าวว่า
“เมื อสมัยหนุ่มๆ การไปเอาแรงคนอืน ถึงจะมี ค่าจ้างเป็ นเงิ นทองก็ตาม แต่ถ้าเจ้าของ
งานนันๆ ไม่ค่อยรู้จกั กันหรื อเป็ นคนนอกกลุ่มเราก็จะไม่ไป เราจะช่วยเหลื อแรงงานกันภายในกลุ่มหรื อ
กับบุคคลที มี ความสัมพันธ์ ทีดี ต่อกัน” (พระประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25
กรกฎาคม 2555)
ลักษณะการเปลียนแปลงดังกล่าวดําเนิน มาจนกระทังถึงสมัยผู้สูงอายุ ทุนความ
คิดการทํานาเพือสร้ างคุณค่าให้ เป็ นมูลค่าทีเป็ นเงินทอง โดยการปลูกข้ าวเพือขายแทนการทํานาเพือ
บริ โภค เหลือบริ โภคจึงขาย และนําไปสู่การเปลียนแปลงทุนความคิดการปรับปรุ ง พัฒนาวิธีการทํา
นาเพือให้ ได้ ผลผลิตต่อไร่ มากขึ น เช่น เปลียนเมล็ดพันธุ์ข้าว ทํานาปี ละสองครัง ใช้ นําชลประทาน
รวมทังทุนความคิดในการเลียงสัตว์ เลียงกุ้ง เลียงปลา ปลูกผัก ทังหมดนีมุ่งเน้ นการสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทองเป็ นหลักสืบเนืองมาถึงสมัยคนปั จจุบัน ทีส่วนใหญ่คดิ ทําการเกษตรเพือขายเป็ นสําคัญ
เหลือขายแล้ วจึงบริโภค หรื อบางอย่างเพือขายอย่างเดียว ส่วนการบริ โภคเน้ นการใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงิน
ทองซือหาสิงต้ องการจากตลาดทัวไป ทุนภูมิปัญญาการทํามาหากินทีมีมาแต่เดิมจึงเปลียนแปลง
ไปรอบด้ าน เช่น เปลียนคุณค่าความพอเพียงในการมีข้าวปลาอาหารบริ โภคในครัวเรื อน หรื อคุณค่า
ความมันคงทางอาหารของชุมชน มาเป็ นมูลค่าแล้ วนํามูลค่าไปสร้ างคุณค่าภายหลัง ดังนัน การมี
เงินทองคือ หลักประกันความมันคงทางอาหารและสามารถสนองตอบต่อความจําเป็ นและความ
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ต้ องการได้ รอบด้ าน ทุนภูมิปัญญาหรื อทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยูในกายด้ านการทํามาหากิน
ปั จจุบนั จึงเน้ นการสร้ างมูลค่าเป็ นเงินทอง บนฐานคุณค่าเดิมของสิงนัน สิงใดมีมลู ค่ามาก สิงนันมี
คุณค่ามากด้ วย ด้ วยเหตุนีการทํามาหากินจึงเปลียนแปลงไปจากเดิม การทํามาหากิน เช่น การทํานา
การเลียงกุ้ง การเลียงปลา ค้ าขาย พ่อค้ าคนกลาง พ่อค้ าเร่ หรื ออาชีพบริ การ เช่น ซ่อมเครื องจักรกล
ขับรถรับจ้ าง เสริมสวย ตัดผม รวมทังอาชีพรับราชการ ต้ องการเข้ าถึงมูลค่าทีเป็ นเงินทองเป็ นหลัก
ลักษณะการเปลียนแปลงสําคัญอีกประการหนึงทีเกิดขึนต่อเนืองจากสมัยผู้อาวุโส
จนถึงสมัยคนปั จจุบนั คือ สิทธิการถือครองทรัพย์สิน เช่น ทีดิน สินทรัพย์ ผลผลิต ดังบทสนทนาของ
ผู้อาวุโสท่านหนึงทีว่า
“สมัยปู่ ย่าตายาย ใครไม่ มีทีทํากิ น คนที มี มากจะแบ่งปั นให้ใช้ประโยชน์ได้โดยไม่
คิ ดมู ลค่ า ที ดิ นว่างเปล่าสามารถนํ าวัวควายไปเลี ยงได้ ผลไม้กลางทุ่งกลางนาใครเก็ บมากิ นก็ ได้ ”
(นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
ครันถึงสมัยพ่ อแม่ เริ มมีค่าเช่าทีเพือทํานา เริ มมีรัวกันพืนที จะนําวัวควายไป
เลียงในพืนทีคนอืนไม่ได้ แล้ ว ผลไม้ เกิดในทีดินใคร เป็ นของคนนัน คนอืนมาเก็บกินต้ องขออนุญาต
เมือถึงปั จจุบนั สิงเหล่านี ยิงมีความเข้ มข้ นมากขึน นันคือ ภูมิปัญญาเดิมทีสร้ างคุณค่าการแบ่งปั น
การเอือเฟื อเผือแผ่ได้ เปลียนแปลงมาเป็ นภูมิปัญญาสมัยใหม่ ทีสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ กบั สิง
ต่างๆ เป็ นหลัก ส่วนคุณค่าเดิมคงอยู่ในลักษณะเป็ นเงือนไขต่อรอง เช่น ราคาค่าเช่าพืนทีจะมาก
หรื อน้ อยหรื อจะให้ เช่าหรื อไม่ ขึนอยู่กับคุณค่าของผู้เช่าทีปรากฏต่อเจ้ าของสิงนันๆ เช่นเดียวกับ
การขายสินค้ า หากลูกค้ าแสดงคุณค่าให้ ปรากฏเป็ นทีชอบใจอาจจะลดราคาหรื อแถมสินค้ าให้ อีก
หากแสดง ออกตรงกันข้ าม อาจจะไม่ขายให้ ก็ได้ คุณค่าเดิมจึงยังคงจําเป็ นอยู่ แต่กําลังเปลียนผ่าน
ไปในปั จจุบนั เพราะร้ านค้ าบางแห่งไม่เปิ ดโอกาสให้ ลกู ค้ ากับคนขายได้ สนทนาต่อรองใดๆ
โดยสรุ ป ลักษณะทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการทํามาหากิน สมัยปู่ ย่า
ตายาย ยังคงใช้ ภูมิปัญญาพืนบ้ าน สมัยพ่อแม่ จนถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบนั ลักษณะภูมิ
ปั ญญาการทํามาหากินแบบเดิมเปลียนแปลงไป ชุมชนรับเอาภูมิปัญญาสมัยใหม่มาใช้ ทําให้ ทนุ ที
แฝงฝั งอยู่ในกาย ด้ านการทํามาหากิน เปลียนจากการยึกคุณค่าเป็ นหลักมูลค่าเป็ นรอง มาเป็ น
มูลค่าเป็ นหลักคุณค่าเป็ นรอง ผลทีตามมาคือ เกิดการแข่งขัน การถือประโยชน์ส่วนตัวเพิมขึน บาง
ครังประเด็นการทํามาหากินนําไปสูค่ วามขัดแย้ ง แตกแยกของสังคมมากขึน
4.1.3 ด้ านการแต่ งกายและการประดับตกแต่ ง จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ
ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาด้ านการแต่งกายและการประดับตกแต่ง สมัย
ปู่ ย่ าตายาย เน้ นการแต่งกายทีเข้ าถึง คุณค่าความเหมาะสม ความเรี ยบร้ อย ความสวย ความงาม
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ตามภูมิปัญญาพืนบ้ าน ทีเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน รวมทังต้ องเข้ าถึงคุณค่าความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน โดยครอบครัวส่วนใหญ่ใช้ ภูมิปัญญาเดิมผลิตเครื องแต่งกายและเครื องประดับตก
แต่งขึนใช้ ใช้ เป็ นครังคราวตามประเพณี และพิธีกรรม เครื องประดับตกแต่งในชีวิตประจําวันทีมีอยู่
บ้ างเป็ นแบบพืนบ้ านทีเรี ยบง่าย รวมทังเน้ นคุณค่าประโยชน์ใช้ สอยอย่างพอเพียงมากกว่ามูลค่าที
เป็ นเงินทอง หากมีการแลกเปลียนก็ จะแลกเปลียนกับสิงของหรื อแรงงาน ช่วงเวลานีชุมชนใช้ ทุนที
แฝงฝั งอยูใ่ นกายสร้ างคุณค่าในอัตลักษณ์การแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์จนเป็ นทียอมรับของสังคม
ทัวไป คนในชุมชนรัก หวงแหน และภูมิใจการแต่งกายและการประดับตกแต่งตามแบบแผนของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ ยกย่องผู้มีความเคร่งครัดการแต่งกายทีเป็ นแบบอย่างสังคม
สมัยพ่ อแม่ ลักษณะทุนภูมิปัญญาเริ มเปลียนแปลง มีทุนความคิดใหม่ในเรื องนี
จากสังคมเมืองทีเผยแพร่เข้ ามา ก่อให้ เกิดการยอมรับเครื องแต่งกาย เสือผ้ าอาภรณ์และการประดับ
ตกแต่งจากวัฒนธรรมอืนมาใช้ แทนทีในบางโอกาส พบมากในกลุ่มเด็กและคนหนุ่มสาว โดยอ้ างถึง
คุณค่าความทนทานและความสะดวกในการแสวงหามาสวมใส่ทํางานในไร่นา หรื ออยู่กบั บ้ านเรื อน
และยังคงปกปิ ดเย็น ร้ อน ลม แดด แมลง ความน่าเกลียดได้ เหมือนเดิม คนในชุมชนเริ มยอมรับคุณค่า
เสือผ้ าการแต่งกายสมัยใหม่มากขึน ส่วนการแต่งกายทีสือคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ยงั
คงนิยมใช้ ในหมู่ผ้ สู งู อายุในโอกาสงานประเพณี พิธีกรรมสําคัญๆ ของชุมชน ทําให้ ลกั ษณะคุณค่า
ในเรื องนีเริ มแบ่งออกเป็ น ๒ กลุ่มชัดเจน คือ กลุ่มคนทียังเน้ นใช้ ภูมิปัญญาเดิมสร้ างคุณค่ากับกลุ่ม
คนทีใช้ ทนุ ภูมิปัญญาสมัยใหม่ สร้ างคุณค่าตามความจําเป็ นและความต้ องการ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“สมัยพ่อแม่ ครอบครัวบางส่วนมี ข้าวเหลื อกิ นเหลื อใช้ แบ่งขายได้เงิ นมาซื อเสื อผ้า
เครื องแต่งกาย ไม่ต้องทําเสื อผ้าเอง แต่ครอบครัวส่วนใหญ่ได้ข้าวเพี ยงพออยู่พอกิ น จึ งต้องทําเสื อผ้า
เครื องใช้จําเป็ นเอง” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
สมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
ของวัฒนธรรมการแต่งกายยังคงมีทิศ ทางการเปลียนแปลงต่อเนือง ชุมชนได้ ใช้ ทุนภูมิปัญญาสมัย
ใหม่มากขึน ทําให้ ลกั ษณะทุนภูมิปัญญาพืนบ้ านในการผลิต การใช้ ประโยชน์ การแลกเปลียน และ
การแบ่งปั นเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่งไม่เป็ นทีนิยมของชุมชน และไม่ได้ รับปก
ป้องคุ้มครอง รักษา แม้ ว่าการแต่งกายในพิธีกรรมยังคงเน้ นเครื องแต่งกายและการประดับตกแต่ง
แบบพืนบ้ านก็ตาม แต่การนําภูมิปัญญาสมัยใหม่มาใช้ สร้ างคุณค่าแทนภูมิปัญญาเดิมในลักษณะ
การใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองเข้ าถึงสิงเหล่านัน เกิดขึนกว้ างขวาง โดยคุณค่าของสิงเหล่านัน เช่น ความ
สวย ความงาม ความทันสมัย ความทนทาน ความสะดวกสบาย ขึนอยู่กบั มูลค่าเงินทอง หากมีมลู ค่า
มาก คุณค่าของสิงเหล่านีจะมากตาม
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ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการแต่งกายในช่วงเวลานี จึง
เกิดการจัดระเบียบขึนใหม่ กล่าวคือ การทําการงานทัวไปในชีวิตประจํ าวัน สามารถแต่งกายหรื อ
ประดับ ตกแต่งตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ทีนิยมได้ จะใช้ เสือสีสนั อะไร อย่างไรย่อมได้ ส่วนในงาน
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ยังคงเน้ นการแต่งกายและการประดับตกแต่งตามภูมิปัญญาเดิม ยังเน้ น
ให้ วฒ
ั น ธรรมการแต่งกายสร้ างคุณค่าความสามัคคี และความเข้ มแข็งของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ แต่
ั ง เพราะเยาวชนคนหนุ่มสาวและคนวัยผู้ใหญ่ส่วน
ถึงกระนันก็ตาม ยังไม่สามารถครอบคลุมได้ ทวถึ
หนึงมีคา่ นิยมแต่งกายตามทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่ไปมากแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ทุกวันนี ในงานบุญ งานประเพณี ของชุมชน เด็กหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่ได้แต่งกาย
ด้วยเสื อผ้าของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ รวมถึ งผู้ใหญ่ ส่วนหนึงก็ ไม่ นิยมใช้แล้ว อาจจะมี เหตุผลหลายประการ
เช่น เสื อผ้าแบบเดิ มราคาแพง หากมี อยู่บ้างตัวสองตัวก็ไม่อยากแต่งบ่อย และอาจจะเป็ นไปได้ว่า เมื อ
(อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
แต่งแล้วไม่มนใจตนเอง”
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ลักษณะสําคัญอีกประการหนึง คุณค่าวัฒนธรรมการแต่งกายและการประดับตก
แต่งทีเคยมีมาได้ จางไปจากชุมชน เพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่เลิกทอผ้ า ตัดเย็บเสือผ้ าตามแบบ
แผนภูมิปัญญาพืนบ้ านเดิม โดยหันมาใช้ ทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่ประกอบอาชีพการงานสร้ างผล
ผลิตทีให้ มูลค่าเป็ นเงินทองแล้ วนําเงินทองไปซือหาเครื องแต่งกายและเครื องประดับ ตกแต่งจาก
ชุมชนอืนๆ หรื อจากตลาดเพือเข้ าถึงคุณค่าเดิม ขณะทีวัฒนธรรมเดิมทีเคยสร้ างคุณค่า เช่น ความ
เพียรพยายาม ความขยัน อดทน ความรัก ความผูกพัน ความหวงแหนในมรดกภูมิปัญญาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ จากกระบวนการผลิต การใช้ และการบํารุงรักษาเสือผ้ าเครื องแต่งกายได้ เปลียนแปลงไป
ดังคํากล่าวอย่างกังวลของผู้ให้ ข้อมูลหลักทีว่า
“เด็กหนุ่มสาวปัจจุบนั ไม่ค่อยใส่ใจในการแต่งกายแบบเดิ มมากนัก ปี หนึงๆ มี โอกาส
แต่งกายเนื องในประเพณี พิ ธีกรรมที เกี ยวข้องเท่านัน และไม่ได้แต่งทุกคน ส่วนใหญ่นิยมแต่งกาย
แบบสมัยใหม่ รวมถึงการประดับตกแต่ง ที สํ าคัญผู้ใหญ่เองก็โน้มเอี ยงไปตามสมัยนิ ยมด้วย” (พระ
ประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
โดยสรุปลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายของวัฒนธรรมการแต่งกาย
ในปั จจุบนั ได้ เปลียนแปลงไปในลักษณะการใช้ มลู ค่าเข้ าถึงคุณค่าในเรื องนี โดยลักษณะคุณค่า ได้
เปลียนแปลงไป เน้ นความเป็ นอิสระเสรี ของการแต่งกายและการประดับตกแต่งของผู้คนในชุมชน
มากกว่าการดํารงไว้ ซึงอัตลัก ษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึงอาจจะเป็ นไปได้ ว่า วันหนึงข้ างหน้ าจะหาดู
อัตลักษณ์การแต่งกายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในชุมชนในยามปกติได้ ยากแล้ ว ยกเว้ นในงาน
ประเพณีและพิธีกรรม หรื อในงานทีมีการเชิญชวนแบบบังคับให้ แต่งเท่านัน
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4.1.4 ด้ านการดูแลรั กษาสุขภาพ จากการศึกษา พบว่า ลักษณะทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาในวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ สมัยปู่ ย่ าตายาย เน้ นการ
นําทุนภูมิปัญญาเดิมในเรื องนี มาสร้ างคุณค่าในการดูแลรัก ษาสุขภาพเพือสนองตอบต่อความ
จําเป็ นและความต้ องการของสังคมและชุมชนโดยตรง การวินิจฉัยสาเหตุ วิธีการรักษา การใช้ ยา
และการปฏิบตั ติ นของคนป่ วยเชือมโยงกับความเชือเรื องผี เรื องกรรม และสิงศักดิสิทธิทีคนในชุมชน
เคารพนับถือ คนทีทําหน้ าทีในการรักษาพยาบาลในเรื องนันๆ สืบทอดทุนภูมิปัญญามาจากอดีต
เช่น แม่มด หมอเสน หมอขวัญ หมอยา หมอกระดูก ฯลฯ มีหน้ าทีเยียวยารักษาตามอาการ โดยใช้
วิธีการรักษาตามภูมิปัญญาทีหมอนันๆ สืบทอดมา เช่น การเซ่นไหว้ การใช้ มนต์คาถาปั ดเป่ า การใช้
ยาสมุนไพร การใช้ นํามนต์ เป็ นต้ น วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพดังกล่าวนี ได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ น
คุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรมรอบด้ านแก่ชุมชนและเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่วฒ
ั นธรรมชุมชน
ุ ความเคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณหรื อสิงทีมีบุญ คุณ
ด้ านอืนๆ ด้ วย เป็ นต้ นว่า ความกตัญ ูร้ ูคณ
หมายถึง สิงทีทําให้ ตนเองหายจากการเจ็บ ไข้ ได้ ป่วย เช่น พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ พ่อมด หมอผี ผีบรรพ
บุรุษ สิงศักดิสิทธิ ดิน นํา ลม ไฟ ป่ าไม้ ต้ นไม้ ฯลฯ โดยไม่เน้ นเรื องมูลค่าทีเป็ นเงินทองในการดูแล
รักษามากนัก จะมีบ้างเพียงเพือเป็ นเครื องบรรณาการแด่ครูบาอาจารย์ตามธรรมเนียมเท่านัน แต่
จะเน้ นการเป็ นหนีบุญคุณ และการตอบแทนบุญคุณทังปฏิบตั บิ ชู าและอามิสบูชาเป็ นสําคัญ
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายด้ านการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน เริ ม
เปลียนแปลงไปสมัยพ่ อแม่ สมัยนีเริ มมีทนุ การดูแลรักษาพยาบาลสมัยใหม่เข้ าสู่ชมุ ชน มีการสร้ าง
สถานพยาบาลให้ บริ การทีคนในชุมชนเข้ าถึงได้ และแม้ จะมีค่าใช้ จ่ายเป็ นเงินทองแต่คณ
ุ ค่าการ
รักษาพยาบาลทําให้ หายจากการเจ็บป่ วยได้ อย่างรวดเร็ ว คนในชุมชนเริ มเปลียนค่านิยมจากเดิม
มานิยมใช้ บริการอย่างต่อเนืองจนกระทังสมัยผู้สูงอายุและสมัยคนปั จจุบัน ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ปลายสมัย พ่ อ แม่ ชาวบ้ านส่ วนใหญ่ คิ ดตัดสิ นใจดู แ ลรั กษาสุ ข ภาพตามภู มิ
ปั ญญาสมัยใหม่มากขึ น ส่วนแบบพืนบ้านกลายเป็ นทางเลื อก เช่น ถ้ารักษาด้วยแบบสมัยใหม่ไม่
หายแล้ว จึ งกลับมารักษาแบบพื นบ้านหรื อถ้ารักษาไม่ หายจึ งมาจัดพิ ธีกรรมตามความเชื อขึ น”
(นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
ลักษณะการเปลี ยนแปลงทุน วัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการดูแลรั กษา
สุขภาพของชุมชน เริ มจากเปลียนแปลงความคิด ความรู้ ความเชือ ความเห็น และค่านิยมในภูมิ
ปั ญญาพืนบ้ าน มารับเอาสิงเหล่านันจากภูมิปัญญาสมัยใหม่ มาใช้ เพือเข้ าถึงความจําเป็ นและ
หรื อความต้ อง การ เพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นความปลอดภัยของชีวิต โดยยอมรับการใช้ มลู ค่าคือ เงิน
ทองเป็ นเงือนไขในการเข้ าถึงคุณค่านันด้ วยความยินดี ทังนีเพราะชีวิตคือสิงสําคัญทีสุด กรณีทีได้
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ใช้ มลู ค่าเงินทองดูแลรักษาสุขภาพจนถึงทีสุดแล้ วแต่ยงั ไม่ดีขนึ จึงจะหันกลับมาใช้ วฒ
ั นธรรมการ
ซึงบางคนได้ ผล บางคนไม่ได้ ผลมากนัก แต่ก็ยังเป็ นโอกาสให้ ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวยังคงสร้ าง
คุณค่าให้ แก่สงั คมและชุมชนได้ บ้าง แม้ ว่าภาครัฐประกาศใช้ นโยบาย 30 บาท รักษาได้ ทกุ โรค รวม
ทัง มีอาสาสมัครการดูแลรักษาสุขภาพประจําหมูบ่ ้ าน (อสม.) เกิดขึนก็ตาม
ลัก ษณะการดํ า รงอยู่ข องทุน วัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการดูแลรั กษา
สุขภาพในชุมชนยังคงเน้ นการสร้ างคุณค่า เช่น ความเคารพ กตัญ ูกตเวที บุญคุณ ฯลฯ มากกว่า
มูลค่าทีเป็ นเงินทอง แต่สว่ นของมูลค่าทีเป็ นเงินทองก็ได้ พฒ
ั นาก้ าวหน้ ามากขึนด้ วย เช่น มูลค่าเงิน
ทองบูชาครู หมอตามแบบแผนพิธีกรรมแม้ จะยังเท่าเดิม แต่เป็ นทีรู้ กันว่าเจ้ าภาพต้ องมีเงินทอง
กํานัลพิเศษแก่หมอหลังการประกอบพิธีเสร็ จแล้ วตามจํานวนทีรับรู้ มาก่อนแล้ วด้ วย รวมทังต้ อง
ดูแลค่าเดินทางและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ทีเกิดขึนด้ วย เช่น หมอเสน หมอมด หมอแปงขวัญ และหมอเขย
เป็ นต้ น ลักษณะการดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมในเรื องนีแม้ ยังคงอยู่ในพืนทีทีเกี ยวข้ องตามภูมิ
ปั ญญาเดิม แต่ผ้ คู นทีเกียวข้ องกลับมีความคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยมน้ อยลง และตีกรอบให้ ภูมิ
ปั ญญาเดิมสร้ างคุณค่าเฉพาะทีเกียวข้ องกับความเชือมากขึน ทังนีอาจจะเป็ นเพราะทุนเหล่านีไม่ได้
รับการพัฒนาให้ แสดงประสิทธิผลชัดเจน ประกอบกับผู้ทรงภูมิปัญญาได้ เสียชีวิตไปโดยไม่ไ ด้ ถ่าย
ทอดภูมิปัญญาเหล่านันสู่ลกู หลาน ทุนภูมิปัญญาในเรื องนีจึงไม่มีพลังเพียงพอในการสร้ างคุณค่า
ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพให้ เป็ นไปตามความจําเป็ นและความต้ องการได้
โดยสรุ ป ลักษณะทุนวัฒนธรรมเดิมทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ
ของชุมชนชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษาปั จจุบนั มีพลังสร้ างคุณค่าและมูลค่าได้ น้อยลง คนส่วนใหญ่
ใช้ ทนุ ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพสมัยใหม่แทน และยอมรับคุณค่าใหม่ทีเป็ นปฏิภาคผกผันกับมูลค่า
เงินทองทีคนเจ็บป่ วยต้ องใช้ จ่าย ยิงจ่ายเงินทองมาก ยิงสามารถเข้ าถึงคุณค่าทีมีประสิทธิภาพสูง
ส่วนทุนเดิม แม้ จะพัฒนาจนสามารถสร้ างมูลค่าขึนได้ บ้าง แต่โอกาสทีจะเกิดขึนมีน้อยลง
4.1.5 ด้ านศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ
ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาด้ านศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรม
สมัยปู่ ย่ าตายาย เน้ นคุณค่าทีเป็ นความเคารพบรรพบุรุษและจินตนาการเกียวกับทีมาทีไปของชีวิต
ตามตํานานความเชือทีเล่าสืบต่อกันมาว่า
“ชี วิตคนปัจจุบนั ยังเชื อมโยงกับผู้ทีตายไปแล้ว คนที แสดงความเคารพ กตัญ ูกต
เวที ต่อผูท้ ี ล่วงลับไปแล้วจะเป็ นคนดี ” (ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
ทุนภูมิปัญญาดังกล่าวนีได้ สร้ างคุณค่าความรักความอบอุ่นและความเข้ มแข็งแก่
บุคคลและสังคมและเป็ นพลังนําชีวิตสู่เป้าหมายตามความเชือ โดยมีความเชือว่าทรัพยากรธรรม
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ชาติ เช่น ดิน นํา ลม ไฟ มีสิงศักดิสิทธิประจําอยู่ การจะใช้ ประโยชน์ใดๆ ต้ องแสดงความเคารพตาม
แบบแผนทีถูกต้ อง เพือสร้ างคุณค่าเข้ าถึงความเคารพในสิทธิ เสรี ภาพ เกียรติยศ ศักดิศรี แก่บุคคล
และสังคม ซึงคุณค่าเหล่านีเชือมโยงกับคุณค่าของหลักธรรมในพุทธศาสนาทีคนในชุมชนยอมรับนับ
ถือมาก่อนทีจะมาอาศัยในชุมชนแห่งนี เช่น ความกตัญ กู ตเวที ความเมตตา ความพอเพียง การอยู่
ร่วมกันทําให้ ลกั ษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อ ทุนภูมิปัญญาในช่วงเวลานีเน้ นคุณค่าที
เป็ นคุณธรรมดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นสําคัญ ส่วนมูลค่าทีเป็ นเงินทองยังไม่ปรากฏชัดแจ้ ง
นอกจากนี วัฒนธรรมความผูกพันทางสังคมบนฐานเครื อญาติทีมีผีบรรพชนเดีย ว
กัน การมีความมุ่งหมายของชีวิตอย่างเดียวกัน ตามความเชือในการนับถือผีบรรพบุรุษ การมีประเพณี
และพิธีกรรมเดียวกัน การมีภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน ฯลฯ ได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความรัก ความ
สามัคคี ความเข้ มแข็ง มันคง ให้ สงั คมอยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข โดยไม่มีการคิดมูลค่าเป็ นเงินทองใน
ความสัมพันธ์ ทางสังคมทีเกิดขึน หากมีภาวะจําเป็ นต้ องช่วยเหลือ จะช่วยเป็ นแรงงานหรื อวัสดุสิง
ของโดยตรง
ส่วนวัฒนธรรมความเชือทีว่า ธรรมชาติตา่ งๆ เช่น ดิน นํา ลม ไฟ ต้ นไม้ แหล่งนํา ลํา
ธาร ข้ าว ล้ วนมีสิงศักดิสิทธิประจําอยู่ เช่น ต้ นไม้ ใหญ่มีเทพเจ้ าหรื อผีประจําต้ นไม้ ป่ าไม้ มีเทพารักษ์
เป็ นเจ้ าของดินมีแม่ธรณี นํามีแม่คงคา ข้ าวมีแม่โพสพ ฯลฯ ได้ สร้ างคุณค่าความพอเพียงในปั จจัย
ขันพืนฐานแก่ชุมชน คือ ในการใช้ ประโยชน์ธรรมชาติมีการอนุรักษ์ ธรรมชาติควบคู่กันไป เช่น เก็บ
ของป่ า จับปลา ล่าสัตว์ ต้ องทําตามสัจจะทีจะหามาเพือบริ โภค หากได้ มากเกินต้ องแบ่งปั นผู้อืนหรื อ
ครอบครัวอืน
อนึง ทุนวิธีคิดจากวัฒนธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณี ทีเป็ นมรดกตกทอดจาก
บรรพชนและทีได้ รับพุทธศาสนา ได้ สร้ างคุณค่าการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามหลักการศาสนาและ
ความเชือให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ การบูชาผีบรรพบุรุษ การจัดพิธีเสนเรื อน การรับศีล
ฟั งธรรม การทําบุญใส่บาตร การบริ จาคทาน การบรรพชาอุปสมบท การช่วยเหลือเพือนบ้ าน ฯลฯ
สิงเหล่านีได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นบุญกุศลหรื อคุณงามความดีทีเป็ นพลังนําไปสู่เป้าหมาย เช่น สวรรค์
ทังในความเชือพื นบ้ านและในพุทธศาสนารวมทังนิพพานทีเป็ นเป้าหมายสูงสุดด้ วย ส่วนการใช้
วัฒนธรรมศาสนา ความเชือ ประเพณีมาสร้ างมูลค่านันยังไม่เน้ นชัดเจนนัก พบแต่การใช้ เงินทองใน
ฐานะทานวัตถุทําบุญเพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นบุญกุศลเท่านัน
นอกจากนี ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาทางศาสนา
เช่น หลักเมตตา กรุ ณา มุทิตา อุเบกขา ได้ สร้ างคุณค่าให้ คนมีความรัก มีสามัคคีธรรมซึงกันและกัน
รวม ถึงสอนความรั กในสรรพสัตว์ ทังหลายที เป็ นเพื อนทุกข์ เกิ ดแก่เจ็ บตาย เช่นเดียวกับทุน ภูมิ
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ปั ญญาจากหลักความเชือเกียวกับผีบรรพบุรุษ ทีสร้ างคุณค่าให้ ลกู หลานในแต่ละตระกูลมีความรัก
ใคร่ สมานสามัคคี เพื อจะทําให้ จิ ตวิญญาณของบรรพชนในสวรรค์มี ความสุข หากลูกหลานแตก
สามัคคีจะมีผลทําให้ เป็ นทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิงผู้อาวุโสของชุมชน มักจะกล่าวเน้ นยําเรื องความรัก
ความสามัคคีของหมู่คณะและกลุ่มชาติพนั ธุ์อยู่เสมอๆ ดังจะเห็นได้ ว่า เมือชุมชนมีงานจะมีพีน้ อง
ไทยทรงดําจากจังหวัดต่างๆ ส่งตัวแทนเดินทางมาร่วมงานประจํา ดังคําบอกเล่าทีว่า
“สมัยปู่ ย่าตายาย ผู้นําชุมชนได้เดิ นทางไปร่ วมงานในหมู่บ้านอื นๆ ทุกปี เพื อจะได้
พบปะทํ าความรู้ จกั กับพี น้องในชุมชนอื นๆ จะทํ าให้เกิ ดความใกล้ชิด วันหน้าจะได้พึงพาอาศัยกัน
ได้” (พระประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
“สมัยปู่ ย่าตายาย ใครในชุมชนมี ความทุกข์ คนในชุมชนจะรู้ สึกทุกข์ ไปด้วยกัน
ยามทีใครตายลง ทุกคนในชุมชนจะหยุดทําการงาน เพือช่วยกันสะสางทุกข์ ทีเกิ ดขึ นให้จบลงก่อน
จึ งจะกลับมาเริ มงานใหม่ ” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชานารถ, สัมภาษณ์ : วันที 29
ตุลาคม 2555)
สมั ย พ่ อ แม่ ลักษณะทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิ ปั ญญาทาง
ศาสนาและความเชือเริมเปลียนแปลงไปจากเดิม โดยเริ มให้ ความสําคัญในมูลค่าทีจะเป็ นพลังนําไปสู่
เป้าหมายหรื ออุดมการณ์ทางศาสนาและความเชือได้ มากขึน เช่น เริ มมีคา่ นิยมใช้ เงินทองทําบุญเพือ
เข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นบุญกุศลหรื อเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ ความเชือในความมัง
คังทางเศรษฐกิจว่าสามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นความสุขให้ แก่บคุ คล ครอบครัว และชุมชนได้ เข้ ามา
ครอบงําชุมชนมากขึน คนในชุมชนยอมรับวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ทีสร้ างมูลค่าเป็ นเงิน
ทองให้ มงคั
ั ง รํ ารวย แล้ วนํามูลค่าเงินทองเหล่านันมาสร้ างคุณค่าอีกทอดหนึง ลักษณะพัฒนาการ
ดังกล่าวนีเกิดขึนต่อเนืองมาจนกระทังสมัยผู้สูงอายุและสมัยคนปั จจุบัน ดังคํากล่าวทีว่า
“เดี ยวนี ถ้าไม่มีเงิ นใส่ซองค่าตอบแทน และค่าพาหนะให้หมอในจํ านวนที เหมาะ
สมตามประเพณี ปฏิ บตั ิ ของหมอแต่ละท่านแล้ว หมอจะไม่รับเป็ นผู้ประกอบพิ ธีกรรมนันๆ ให้เจ้าภาพ
ผูไ้ ปวานหมอต้องรู้และเข้าใจในเรื องนี ” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์: วันที 25 กรกฎาคม 2555)
โดยสรุ ป ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนที แฝงฝั ง อยู่ใ นกายด้ านศาสนา ความเชื อ
ประเพณี และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา เน้ นการสร้ างคุณค่าเป็ นสําคัญในช่วงเวลา
แรกเริม ต่อมาได้ พฒ
ั นาเปลียนแปลงให้ ความสําคัญกับมูลค่ามากขึน ปั จจุบนั การเข้ าถึงคุณค่าด้ าน
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการบรรลุเป้าหมายชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือดูเหมือนว่า
สามารถใช้ มลู ค่าเงินทองเข้ าถึงสิงนันได้
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4.2 ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ
ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) ตามกรอบแนวคิดดังกล่าว
ข้ างต้ น หมายถึง คุณค่าและหรื อมูลค่าของวัฒนธรรมทีปรากฏเป็ นรูป เสียง กลิน รส และสัมผัส
ลักษณะต่างๆ ในวัฒนธรรมประเภท (กลุ่ม) ต่างๆ ในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ สมัย
ลูกหลานปั จจุบนั ดังนี
4.2.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมที เป็ นรู ป เช่น รู ปทรง รู ปร่ าง รู ปสี ที ปรากฏเป็ นรู ป
ลักษณ์ต่างๆ เช่น ภาษาเขียน หรื อตัวอักษร หนังสือ ตํารา/ บ้ านเรื อน ทีอยู่อาศัย/ เครื องมือเครื องใช้
ในการทํามาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื องประดับ/ ยารักษาโรค/ สัญลักษณ์ ทาง
ศาสนาและความเชือ/ เครื องดนตรี เป็ นต้ น ทีเป็ นผลผลิตในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม ในแต่ละช่วงเวลา
ของชุมชน
4.2.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมที เป็ นเสี ยง ได้ แก่ เสี ยงพูด (ภาษาพูด) ทีใช้ สือสารใน
สังคมของชุมชน เสียงเพลง เสียงดนตรี ทีใช้ สือสารเรื องราวของวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา
ของชุมชน
4.2.3 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็ นกลิน ได้ แก่ กลินหอม กลินเหม็น กลินคาว ทีเป็ น
ผลผลิตจากวัฒนธรรมกลุม่ ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน
4.2.4 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็ นรส ได้ แก่ รสเปรี ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม รสขม
รสเผ็ด ทีเป็ นผลผลิตจากวัฒนธรรมกลุม่ ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน
4.2.5 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็ นสัมผัสหรื อผัสสะ ได้ แก่ เย็น ร้ อน อ่อน แข็ง หย่อน
ตึง ทีเกิดจากผลผลิตในวัฒนธรรมกลุม่ ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน
การศึกษาในบทนี จะได้ นําเสนอลักษณะทุนวัฒนธรรมที อยู่ในรูปของวัตถุตาม
องค์ประกอบข้ างต้ นทีปรากฏในวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษาในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนี
4.2.1 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นรู ป เช่น รู ปทรง รูปร่าง รูปสี ทีปรากฏเป็ นรู ป
ต่างๆ เช่น ภาษาเขียน หรื อตัวอักษร หนังสือ ตํารา/ บ้ านเรื อน ทีอยู่อาศัย/ เครื องมือเครื องใช้ ในการ
ทํามาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื องประดับ/ ยารักษาโรค/ สัญลักษณ์ทางศาสนา
และความเชือ/ เครื องดนตรี เป็ นต้ น ทีเป็ นผลผลิตในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลาของ
ชุมชน จากการศึกษา พบว่า
4.2.1.1 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีเป็ นรูปของกลุ่ม
วัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต มีลกั ษณะเป็ นคุณค่าทีแสดงลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะที
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ร่วมกันของชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์มากกว่าการแสดงมูลค่าเป็ นเงินทอง เช่น คุณค่าของบ้ านเรื อนทีอยู่
อาศัย คุณค่าของเล้ าข้ าว และคุณค่าของตัวอักษรในภาษา ส่วนมูลค่านันแม้ เกิดขึนมีอยู่แต่ไม่ถือ
เป็ นสิงสําคัญมากนัก เป็ นต้ นว่า
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างของบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย
แสดงคุณค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จนเป็ นทียอมรับของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อืนว่า บ้ านเรื อนทีมีรูปทรงหรื อรูปร่างอย่างนี เป็ นของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา จะสร้ างไว้ ที
แห่งใดก็สือคุณ ค่าเชิง อัตลักษณ์ ได้ เสมอ ถื อเป็ นทุนวัฒนธรรมที มีลักษณะเป็ นรู ปที แสดงคุณค่า
ความภูมิใจ เกียรติยศ ศักดิศรี ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ ปรากฏแก่คนทัวไป โดยไม่เน้ นการแสดงมูลค่าที
เป็ นเงินทองเป็ นสําคัญ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“เมื อเห็นบ้านไทดํ าทรงเดิ ม เหมื อนได้เห็นบรรพบุรุษ ยิ งได้ขึนไปนังไปนอน
รู้ สึกเหมื อนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของอ้ายอู่ เอมอู่ อ้ายเฒ่า เอมเฒ่า รู้ สึกเป็ นสุข” (ยายเหม็ด พรหมสง
เคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างของเล้ าข้ าว แสดงคุณ
ค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จนเป็ นทียอมรับของกลุมชาติพนั ธุ์
อืนว่า เล้ าข้ าวทีมีรูปทรงหรื อรู ปร่ างอย่างนี คือ เล้ าข้ าวของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําจะสร้ างไว้ ที
แห่งใดก็แสดงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ความเป็ นไทยทรงดําได้ เสมอ เป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
รู ป ทีให้ คุณค่าความภูมิใจ เกี ยรติยศ ศักดิศรี ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้ ปรากฏแก่คนทัวไป โดยไม่เน้ น
แสดงมูลค่าทีเป็ นเงินทอง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างหรื อรูปลักษณ์ของภาษา
เขียน แสดงคุณค่าทีเป็ นลักษณะเฉพาะเป็ นตัวอักษรของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ใช้ ถ่ายทอดบันทึกภูมิปัญญา
ออกมาเป็ นหนังสือตําราให้ ลูกหลานได้ เรี ยนรู้ สืบทอดและพัฒนาต่อไป แสดงคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ
ศักดิศรี และอัตลักษณ์ และคุณค่าด้ านอืน เช่น ความรัก ความสามัคคี ความเข้ มแข็งแก่กลุ่ม ชาติ
พันธุ์ทีคนกลุ่มอืนยอมรับว่า ตัวอักษรทีมีรูปทรงหรื อรู ปร่ างหรื อรู ปลักษณ์ อย่างนี คือ ภาษาไทยดํา
เป็ นการสร้ างคุณค่าทีประเมินเป็ นมูลค่าไม่ได้ ดังคํากล่าวทีว่า
“การมี ภาษาพูดเป็ นของตนเอง เป็ นเกี ยรติ ยิงใหญ่แล้ว แต่การมี ตวั หนังสื อ
หรื ออักษรเขี ยนภาษาเป็ นของตนเองด้วย ยิ งทําให้เห็นเกี ยรติ นนยิ
ั งใหญ่เท่าเที ยมกับนานาประเทศ
มากขึ น เป็ นคุณค่ าที พวกเราต้องอนุรั กษ์ ไว้ ” (อาจารย์ สุรี ย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2555)
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แต่ก็ยงั แสดงมูลค่าเป็ นเงินเป็ นทองได้ บ้าง เมือได้ รับการจัดการเขียนหรื อเรี ยบ
เรี ยงหรื อแต่งเรื องราวขึนเป็ นหนังสือ เป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปทีสําคัญยิงประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปดังกล่าว
ข้ างต้ นนี เป็ นสิงทีปรากฏต่อเนืองมาจากบรรพชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จนกระทังถึงสมัยปู่ ย่ าตายาย
ทีมาตังถินฐานในพืนทีศึกษา ยังคงปรากฏให้ เห็นทัวไป ครันถึงสมัยพ่ อแม่ ทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะ
เป็ นรูป เช่น รูปทรง รูปร่าง รูปสี ทีปรากฏเป็ นรูปลักษณ์ตา่ งๆ ในกลุ่มวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถี
ชีวิต เริ มเปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงวัฒนธรรมชุมชน ซึงได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอืน
มากขึน ประกอบกับบริ บททางประชากรเพิมขึนทําให้ ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวจึงเปลียนแปลงไปในลักษณะยังคงแสดงคุณค่าเหมือนเดิมแต่เน้ นแสดงมูลค่า
เพิมมากขึน คุณภาพยังคงเหมือนเดิมแต่ปริ มาณหรื อโอกาสทีแสดงออกมี น้อยลง จนกระทังสมัยผู้
อาวุ โสและสมั ยคนปั จจุ บั น การแสดงคุณค่ายังคงอยู่ แต่เน้ นการแสดงมูลค่าเป็ นสํ าคัญ ส่วน
คุณภาพและปริ มาณหรื อโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง เช่น เฮือนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ ว
มีแต่ทีสร้ างขึนไว้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ภาษาเขียนหรื อตัวหนังสือไทยทรงดําและตํารา หนังสือสูญหายไป
มากแล้ ว แม้ มีความพยายามอนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยทรงดําก็ยงั ไม่สําเร็จ ดังคํากล่าวทีว่า
“เสี ยดายที ปั จจุบนั พวกเราเห็นคุณค่าสิ งที บรรพบุรุษให้มาน้อยลง จัดโครง
การสอนภาษา มี คนสนใจเรี ยนน้อย จะพิ มพ์หนังสื อเผยแพร่ ยังหาคนสนับสนุนยาก” (อาจารย์ สรุ ี ย์
ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2555)
4.2.1.2 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีเป็ นรู ปของกลุ่ม
วัฒนธรรมการทํามาหากิน มีลกั ษณะเป็ นคุณค่าทีแสดงลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่ วมกันของ
ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มากกว่าการแสดงมูลค่าเป็ นเงินทอง เป็ นต้ นว่า คุณค่าของเครื องมือเครื องใช้ ใน
ไร่นา คุณค่าของอาหารการกิน ส่วนมูลค่านันแม้ เกิดขึนมีอยูแ่ ต่ไม่ถือเป็ นสิงสําคัญมากนัก เป็ นต้ นว่า
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างของเครื องจักสาน เช่น
“ปานเผือน” ภาชนะใส่เครื องเซ่นผี เฮือน “โฮ้ ” ภาชนะทรงกระบอกใช้ ใส่อุปกรณ์ เย็บผ้ าของผู้หญิ ง
“ขมุก” ภาชนะใส่เสือผ้ าวางบนขือ “กะเหล็บ” ภาชนะใส่เครื องใช้ ประจําตัวของเจ้ าสาว “หมัวสานหรื อ
งอบ” เจ้ าบ่าวสวมไปสูข่ อเจ้ าสาว “แอบข้ าว” ภาชนะใส่ข้าวเหนียวนึงแล้ ว “หาบเข่งหรื อกระจาด” ใช้
วางถ้ วยกับข้ าวไปทําบุญทีวัด “ซ้ าหลอดหรื อตะกร้ าหลอด” ภาชนะใส่หลอดด้ ายอุปกรณ์ทอผ้ า ภาชนะ
เหล่านี นอกจากแสดงคุณค่าการใช้ สอยในการทํามาหากินแล้ ว ยังแสดงคุณค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดี
งาม เฉพาะทีร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จนเป็ นทียอมรับของกลุมชาติพนั ธุ์อืนว่า ภาชนะเครื องจัก
สานมีรูปทรงหรื อรูปร่างลักษณะอย่างนีเป็ นของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา รวมทังยังสร้ างคุณค่าความ

191
ภูมิใจ เกียรติยศ ศักดิศรี ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ ปรากฏแก่ลกู หลานภายในกลุ่มด้ วย ใครพบเห็นทีใดก็
สือคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ความเป็ นไทยทรงดําได้ เสมอ ขณะเดียวกันก็แสดงลักษณะมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองให้ ปรากฏด้ วยแม้ จะไม่สงู นักก็ตาม เป็ นลักษณะทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรู ปทรงหรื อรู ปร่ างของอาหาร เช่น “แกง
ผํา”แกงใส่สาหร่ ายสีเขียว “ผักจุ๊บ” กับข้ าวทีเอาผักมาผสมกับเครื องปรุ งและปลาร้ า “แกงหน่อส้ ม”
แกงหน่อ ไม้ ดองผสมปลาร้ า “นําพริ กแจ่ว” นําพริ กใส่หัวหอมคัวผสมเนือปลาช่อนและนําปลาร้ า
“กบโอ๋” กบย่างใส่เครื องปรุงไว้ ในท้ อง “ไม้ บนแหลม”
ั
เนือหมูผสมหน่อไม้ ดองหอมแดง พริ กแห้ งรวน
ั แกงคัวไส้ หมูกบั หยวก อาหารเหล่านี นอกจากแสดงคุณค่าทางโภชนาการ
ในกะทะจนแห้ ง “ไส้ หมูคว”
ทีบริ โภคแล้ ว ยังแสดงคุณค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ด้านศาสนา
และความเชือ เพราะเป็ นอาหารทีใช้ ในพิธีกรรม เช่น พิธีเสนเฮือน พิธีเอาผีขนเฮื
ึ อน พิธีขนเฮื
ึ อนเหมาย์
(ขึนบ้ านใหม่) พิธีเสนตัว พิธีเสนแก้ เคราะห์ทีขาดไม่ได้ รวมทังยังสร้ างคุณค่าความภูมิใจ เกียรติ ยศ
ศักดิศรี แก่คนในกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีมีชุดอาหารเฉพาะของกลุ่ม ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็ นเงินทองนันไม่
เป็ นทีนิยมมากนัก เหล่านีคือ ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีเป็ นรู ป ในกลุ่มวัฒน
ธรรมการทํามาหากิน ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นสิงทีเกิดขึนต่อเนืองมาจากบรรพชนจนกระทังถึง สมัยปู่
ย่ าตายาย หลังจากนัน มีทนุ วัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอืน เข้ าสู่ชมุ ชนมากขึน ทําให้ คา่ นิยมในคุณค่า
ลดความสําคัญลง ขณะเดียวกันค่านิยมในมูลค่าในเรื องเหล่านีก็ ไม่ได้ สงู ขึน ด้ วยเหตุทีคนในชุมชน
เริ มนิยมใช้ วฒ
ั นธรรมการทํามาหากินจากสังคมอืนมาแทนทีวัฒนธรรมเดิม ทําให้ ทนุ วัฒนธรรมเดิม
ไม่ได้ รับความนิยม หรื อนิยมใช้ ในบางโอกาสและสถานที เช่น นิยมใช้ ภาชนดินเผา ภาชนะอลูมิเนียม
ภาชนะเหล็ก ภาชนะพลาสติก แทนภาชนะจักสานแบบเดิม นิยมบริ โภคและปรุ งแกงแบบไทยภาค
กลาง ทําให้ ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวเปลียนแปลงไปด้ วย ซึงลักษณะการเปลียนแปลงดังกล่าวนีเริ ม
ปรากฏมาตังแต่สมัยพ่ อแม่ จนกระทังสมัยปั จจุบัน ดังคํากล่าวทีว่า
“คนทุกวันนี อยากใช้ เครื องมื อเครื องใช้ อะไร ชอบซื อหาจากตลาด ส่วน
ใหญ่ทําจากพสาสติ ก ไม่ได้สือคุณค่าใด เกี ยวกับกลุ่มไทยทรงดํ า ส่วนเครื องมื อเดิ มๆ เช่น กะเหล็บ
ขมุก หมัวสานหรื องอบ มี บ้างก็เป็ นของเก่าที เก็บไว้ ของใหม่หายาก มี คนนํ ามาขายบ้าง เวลามี งาน”
(นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
4.2.1.3 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูล ค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
รู ปของกลุ่มวัฒนธรรมการแต่ งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่ ง มีลักษณะเป็ นคุณค่าที
แสดงลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์มากกว่าการแสดงมูลค่าเป็ นเงินทอง เช่น
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คุณค่าของรูปทรงเสือผ้ า คุณค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างหรื อรูปลักษณ์ของทรงผม ส่วนลักษณะมูลค่า
นันแม้ มีอยูแ่ ต่ไม่แสดงให้ ปรากฏชัดเจนนัก เป็ นต้ นว่า
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่ างหรื อรูปลักษณ์ของเสือ
เช่น เสือฮี ผ้ าเปี ยว เสือก้ อม เสือต๊ ก ส้ วงฮี เสือน่อยหรื อเสือห้ อย ส้ วงก้ อม เสือไท มีลกั ษณะเฉพาะ
เป็ นเครื องแต่งกายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ นอกจากแสดงคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นขันพืนฐานของเสือผ้ า
แล้ ว ยังแสดงคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ คุณค่าทางศาสนาและความเชือ รวมทัง
คุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความเข้ มแข็งของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีคนในกลุ่มและคนกลุ่มอืนๆ
ยอมรับว่า เสือผ้ าทีมีรูปทรงหรื อรู ปร่ างหรื อรู ปลักษณ์ อย่างนีเป็ นของชาวไทยทรงดํา เป็ นคุณค่าที
ประเมิ นเป็ นมูลค่าไม่ได้ แต่ด้านมูลค่าทีเป็ นเงิ นเป็ นทองก็ยังแสดงให้ ปรากฏอยู่ แม้ จะไม่สํ าคัญ
เท่ากับคุณค่าก็ตาม ถือเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปทีสําคัญยิงประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างหรื อรูปลักษณ์ของทรง
ผม โดยเฉพาะทรงผมของผู้หญิง ทีแบ่งออกตามวัยและสถานภาพ เช่น เอือมไหล่ สําหรับเด็กสาว
อายุ 13-14 ปี ทรงสับปลิน สําหรับเด็กสาวอายุ 14-15 ปี ทรงช่อดอกแคหรื อหางนกกระแล และทรง
จุกตุ๊บ สําหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี ทรงขอดกระต๊ อก สําหรับเด็กสาวอายุ 16-17 ปี ทรงขอดซอยหรื อ
ปั นเกล้ าซอย สําหรับเด็กสาวอายุ 17-18 ปี ทรงปั นเกล้ าต่วง เมือเด็กสาวอายุเต็ม 20 ปี ทรงปั นเกล้ า
ต๊ ก อายุประมาณ 50 ปี ขึนไป ทรงปั นเกล้ าจ้ อนหรื อทรงแม่มา่ ย ทรงไว้ ทกุ ข์ เป็ นต้ น ดังคํากล่าวทีว่า
“สมัยยาย ชี วิตยายจนถึงทุกวันนี ยังไม่เคยตัดแต่งผมให้ผิดไปจากแบบแผน
ของหญิ งตามวัยต่ างๆ ตังแต่ วยั เด็ก เป็ นต้นมา แม่ ยายเอาจริ ง ใครทํ าผิ ดถูกดุ” (ยายเหม็ ด พรหม
สงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
เป็ นลักษณะเฉพาะของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แสดงคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี
ความเข้ มแข็ง คุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ และคุณค่าทางศาสนาและความเชือ
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีคนกลุ่มอืนๆ ยอมรับว่าเป็ นรูปทรงหรื อรู ปร่ างหรื อรู ปลักษณ์ทรงผมของหญิง
ของชาวไทยทรงดํา เป็ นคุณค่าทีประเมินมูล ค่าได้ ยาก โดยมูลค่าทีเป็ นเงินเป็ นทองมีอยู่ แม้ จะไม่
สําคัญเท่ากับคุณค่าก็ตาม ถือเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปทีสําคัญยิงประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นรู ปดังกล่าว
ข้ างต้ นนี เป็ นสิงทีปรากฏต่อเนืองมาจากบรรพชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ จนกระทังถึงสมัยปู่ ย่ าตายาย
ทีมาตังถินฐานในพืนทีศึกษา ยังคงปรากฏให้ เห็นทัวไป ครันถึงสมัยพ่ อแม่ ทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะ
เป็ นรู ปดังกล่าว เริ มเปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงวัฒนธรรมชุมชน ซึงได้ รับอิทธิ พลจาก
วัฒนธรรมอืนมากขึน ประกอบกับบริ บททางประชากรเพิมขึนทําให้ ทรัพ ยากรธรรมชาติทีมีข้อ
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จํากัดไม่เพียง พอต่อความต้ องการ ทําให้ ทนุ วัฒนธรรมดังกล่าวเปลียนแปลงไป โดยคุณค่ายัง คงมีอยู่
แต่มูลค่าเพิมมากขึน คุณภาพยังคงเหมือนเดิม แต่ปริ มาณหรื อโอกาสทีแสดงออกมีน้อยลง จน
กระทังสมั ยผู้ อาวุ โสและสมั ยคนปั จ จุ บั นคุณค่ายัง คงอยู่ มูล ค่าเพิมสูง มาก แต่คุณภาพและ
ปริ มาณหรื อโอกาสทีแสดงคุณค่ามีไม่มาก เช่น เฮือนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ ว มีแต่ทีสร้ าง
ขึนไว้ เป็ นพิพิธภัณฑ์ ภาษาเขียนหรื อตัวหนังสือไทยทรงดําและตํารา หนังสือสูญหายไปมากแล้ ว แม้
มีความพยายามฟื นคืน ก็ยงั ไม่สําเร็จ เป็ นต้ น
4.2.1.4 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
รู ปของกลุ่ มวัฒนธรรมการดูแลรั กษาสุขภาพ มีลกั ษณะเป็ นคุณค่าทีแสดงลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่ วมกันของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์มากกว่าการแสดงมูลค่าเป็ นเงินทอง เช่น คุณค่าของพิธี
กรรม ส่วนมูลค่านันแม้ จะมีอยูแ่ ต่ไม่ถือเป็ นสิงสําคัญ เป็ นต้ นว่า
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรู ปร่างหรื อรูปลักษณ์ของพิธี
การแปงขวัญ เสนตัว เสนเต็ง เสนแก้ เคราะห์ เสนกินปาง เสนตังบัง ถือเป็ นการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บอีก
ลักษณะหนึง แสดงคุณค่าการดูแลรักษาสุขภาพขันพืนฐาน คือ คนป่ วยได้ รับการเยียวยารักษาตาม
แบบแผนของวัฒนธรรม คุณค่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนในชุมชนมีความรู้ สึกอบอุ่น
มันคงปลอดภัย คุณค่าทางศาสนาและความเชื อ เป็ นการแสดงความเคารพต่อสิงทีเคารพนับถื อ
นอกจากยังแสดงคุณค่าเชิงอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ด้วย ส่วนมูลค่าทีเป็ นเงินเป็ นทองไม่ปรากฏ
ชัดเจนนัก ถือเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรูปทีสําคัญยิงประการหนึง
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรูปร่างหรื อรูปลักษณ์ดงั กล่าว
นี ชุมชนให้ ความสําคัญมากในสมัยปู่ ย่ าตายาย ครอบครัวและเครื อญาติกลุ่มต่างๆ จะต้ องจัดพิธี
กรรมขึนตามประเพณีและความเชือกําหนดไว้ ในภูมิปัญญา เมือถึง สมัยพ่ อแม่ แม้ จะยังคงจัดขึน
แต่ไม่มากเท่าเดิม ด้ วยเหตุทีมูลค่าทีเป็ นเงินทองในการจัดพิธีเริ มสูงขึน จนกระทังถึง สมัยผู้อาวุโส
และสมัยคนปั จจุบัน ประเพณี พิธีกรรมดังกล่าวเกิดขึนน้ อยลง ดังคําบอกเล่าทีว่า
ปั จจุบนั การจัดพิ ธีกรรมตามประเพณี และความเชื อ เพื อการดูแลรักษาสุขภาพ
โดยตรงมี น้อย อาจเนื องมาจากหลายเหตุ เช่น ไม่ค่อยเชื อว่าจะได้ผล หรื อมี ทางเลื อกในการรักษาโรค
มากขึน หรื อเพราะมี ค่าใช้จ่ายแพงและจักได้ยาก ต่อเมื อ จํ าเป็ นจริ งๆ จึ งจะจัดขึน” (ยายชอบ ทรพับ,
สัมภาษณ์ : 25 กรกฎาคม 2555)
โอกาสในการแสดงคุณค่าจึงน้ อยลง รู ปลักษณ์ ทีจัดก็เปลียนแปลงไปจาก
เดิม เช่นเดียวกับคุณค่าของพิธีทีเปลียนมาให้ ความสําคัญกับมูลค่าที เป็ นเงินทองมากขึน เช่น ผู้
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มาร่วมงานต้ องร่วมสนันสนุนเงินทองค่าใช้ จ่ายช่วยงานมากขึน จากเดิมทีเคยช่วยแต่แรงงาน อย่างไร
ก็ตาม ในชุมชนยังคงมีพิธีกรรมดังกล่าวเกิดขึนทุกปี โดยยังคงหมุนวนกันไปในแต่ละตระกูล
4.2.1.5 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
รู ปของกลุ่มวัฒนธรรมศาสนาและความเชือ มีลักษณะเป็ นคุณค่าทีแสดงลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่วมกันของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ และแสดงมูลค่าเป็ นเงินทองตามยุคสมัย เช่น กะล่อหอง
ศาลเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ เป็ นต้ นว่า
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรู ปทรงหรื อรูปร่ างหรื อรู ปลักษณ์ของกะ
ล่อหอง อันเป็ นทีอยู่ของผีบรรพบุรุษทีล่วงลับไปแล้ ว แสดงคุณค่าทีเป็ นความรัก ความอบอุ่น ความ
สามัคคี ความเข้ มแข็งของครอบครัว วงศ์ตระกูลและสังคม เพราะครอบครัวทีมีกะล่อหอง จะเป็ น
ศูนย์ กลางของเครื อญาติในวงศ์ตระกูลหรื อสิ ง ญาติพี น้ องที ไม่มี กะล่อหองของตนเองจะต้ องมา
ประกอบพิธีทีบ้ านเดิมนี บ้ านทีมีกะล่อหองจะมีวงความสัมพันธ์ ทางสังคมกว้ างเพราะเกียวดองกับ
ญาติสายภรรยาด้ วย และคุณค่าทีเป็ นการบรรลุเป้าหมายในทางศาสนาและความเชือ เพราะการมีกะ
ล่อหองอยูท่ ีบ้ าน เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในบ้ านได้ ปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบตามหลักการความเชือ
ในการ บูชาบรรพบุรุษได้ มาก รวมทังคุณค่าทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ซึงหมายถึงกะล่อ
หองและการบูชาผีบรรพบุรุษคือ ลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่ วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
เหล่านีคือ ลักษณะคุณค่าทีเกิดขึน ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็ นเงินเป็ นทองไม่ปรากฏชัดเจนนัก
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของรูปทรงหรื อรู ปร่างหรื อรูปลักษณ์ของศาล
เจ้ าพ่อเจ้ าแม่หรื อทีเรี ยกว่าผีบ้านผีเมืองทีเชือว่าทําหน้ าทีปกป้องคุ้มครองบําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่คน
สัตว์ พืชพันธุ์ธัญญาหารแก่ชมุ ชน แสดงคุณค่าทีเป็ นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ เพราะเป็ นที
พึงทางใจทีชาวไทยทรงดําในชุมชนเชือว่าให้ การปกป้องคุ้มครองรักษาชุมชนให้ อยู่เย็นเป็ นสุข และ
แสดงคุณค่าทีเป็ นการบรรลุเป้าหมายในทางศาสนาและความเชือ คือ เป็ นหลักยึดเหนียวทางจิตใจ
และแสดงคุณค่าทีเป็ นความรักความสามัคคีของคนในชุมชนด้ วย ในฐานะทีเป็ นลูกหลานของเจ้ าพ่อ
เดียวกัน ต้ องรักกัน เหล่านีคือลักษณะคุณค่าทีเกิดขึน ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็ นเงินเป็ นทองนัน ยัง
ไม่ปรากฏชัดเจนนัก
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรู ป ของ
กลุม่ วัฒนธรรมศาสนาและความเชือดังกล่าวนี ในส่วนของศาลเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ยงั คงไม่เปลียนแปลง
มากนัก แม้ ว่าช่วงเวลาและผู้คนในชุมชนจะเปลียนจากรุ่ นปู่ ย่ าตายายมาสู่ร่ ุ นพ่ อแม่ ผู้ อาวุโส และ
สมัยคนปั จจุบันแล้ วก็ตาม ทังนีเพราะวัฒนธรรมศาสนาและความเชือของชุมชนเปลียนแปลงให้
ความสําคัญกับศาลเจ้ าพ่อเจ้ าแม่มากขึน ดังคําบอกเล่าและการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วมโดยตรงทีว่า
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“ทุกปี งานไหว้ ศาลเจ้ าพ่ อเจ้ าแม่ ของชุมชน มี คนมาร่ วมมาก บรรยากาศ
สนุกสนานรื นเริ ง มี การละเล่น เต้นรํ า มี ร้านค้า มี การส่งเสริ มให้เป็ นส่วนหนึงของการท่องเที ยวด้วย”
(ผูใ้ หญ่บา้ นกําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์: วันที 3 พฤษภาคม 2557)
ส่วนกะล่อหองนัน ทังคุณค่าและมูลค่าอาจจะวัดได้ ยากว่า ลดลงหรื อไม่แต่
สิงทีปรากฏคือ บ้ าน เรื อนในชุมชนไม่มีกะล่อหองมากขึน เหล่านีคือลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าที
เป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรู ป เช่น รู ปทรง รู ปร่ าง รู ปสีทีปรากฏเป็ นรู ปลักษณ์ ต่างๆ ในกลุ่ม
วัฒนธรรมศาสนาและความเชือในพืนทีศึกษา
4.2.2 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นเสียง เช่น เสียงพูด (ภาษาพูด) ทีใช้ สือสารใน
สังคมของชุมชน เสียงเพลง เสียงดนตรี ทีใช้ สือสารเรื องราวของวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ
ของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของเสียงในภาษาทีใช้ พดู สือสารใน
สังคมของชุมชน เช่น เสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ เสียงพูด เสียงเพลง เสียงดนตรี เสียง
กลอนขับ เสียงคําอวยพร เสียงสวดมนต์คาถา เสียงเล่านิทาน เป็ นต้ น ทีปรากฏในกลุ่มวัฒนธรรม
ต่างๆ ทัง 5 กลุม่ นัน มีลกั ษณะแสดงคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของ
ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ในทํานองเดียวกัน ไม่สามารถจําแนกแจกแจงลักษณะทีเกิดขึนให้ กระจายไป
ตามกลุม่ วัฒนธรรม ทัง 5 กลุ่มได้ ด้ วยเหตุผลทีพบคือ เสียงมีลกั ษณะเป็ นกลางทีแสดงคุณค่าและ
หรื อมูลค่าให้ เกิดขึนในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ได้ เท่าเทียมกัน ไม่มีเสียงเฉพาะทีเกิดในกลุ่มวัฒน
ธรรมเฉพาะ เพราะเสียงเป็ นรากฐานหรื อพืนฐานในการสือสารวัฒนธรรมทุกกลุ่ม ทังเสียงพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ คํา วลี ประโยค รวมไปถึงกฎเกณฑ์ ในโครงสร้ างและความหมายด้ วย ดังนัน ในบท
นีจึงนําเสนอลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นเสียงในภาพ รวม
(ไม่กระจายไปตามกลุม่ วัฒนธรรม) เป็ นต้ นว่า
4.2.2.1 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
เสียงส่วนทีเป็ นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ มีลักษณะแสดงคุณค่าทีเป็ นการสนอง
ตอบต่อความจําเป็ นขันพืนฐานด้ านการสือสารในฐานะเป็ นภาษาใช้ สือสารภายในกลุ่มได้ อย่าง
พอเพียง มีหน่วยเสียงครบถ้ วนตามความจําเป็ นในการสือสาร และแสดงคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิ
ศรี และอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะเป็ นภาษาของตนเอง นอกจากนี ยังแสดงคุณค่าด้ าน
ความรัก ความสามัคคี และความเข้ มแข็งของสังคมในฐานะที เป็ นสัญลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีบ่ง
บอกถึงความเป็ นพีน้ องและประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองนัน ไม่ปรากฏลักษณะชัดเจน
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4.2.2.2 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
เสียงส่วนทีเป็ นเสียงพูด แสดงคุณค่าที เป็ นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์
เพราะเสียงพูดสามารถจําแนกความเป็ นคนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําออกจากกลุ่มอืนได้ เมือได้ ยิน
เสียงพูดว่าเป็ นภาษาเดียวกันจะให้ ความรู้สึกเป็ นกันเอง ไว้ วางใจ เกิดความรักความผูกพันขึนและ
นํ าไปสู่ก ารช่วยเหลื อเกื อกูลต่อกัน ดังคําบอกเล่าของนายท่วม ศิริ นาโพธิ สัมภาษณ์ : วันที 25
กรกฎาคม 2555) ได้ เล่าเรื องการไปเยียมพีน้ องทีเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนามว่า
“เมื อได้ยินเสี ยงพูดเป็ นภาษาเดี ยวกัน คนในบ้านมาให้การต้นรับอย่างอบอุ่น
ถามสารทุกข์สกุ ดิ บ จนตอบแทบไม่ทนั ”
สอดคล้ องกับคําบอกเล่าทีว่า
“พบคนที ไม่เคยรู้ จัก พอเอ่ยปากทักทายสองสามคํ า จะรู้ แล้วว่า เป็ นคนไทดํ า
หรื อไม่ ใช่ ถ้าเป็ นคนภาษาอื นๆ จะใช้ภาษาไทยพูดต่อ แต่ถ้าเป็ นคนไทดํ า ต้องพูดด้วยภาษาของเรา
พูดภาษาอืนไม่ได้ จะรู้สึกผิ ดแล้ว” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 ตุลาคม 2555)
นอกจากนี เสียงพูดแสดงคุณค่าด้ านอืนในกลุ่มวัฒนธรรมทัง 5 กลุ่ม ได้ อย่าง
โดดเด่น ส่วนการแสดงมูลค่านัน ไม่ได้ เกิดขึนทันใด แต่มกั แสดงเป็ นผลพลอยได้ ตามมาภายหลัง
4.2.2.3 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
เสียงส่วนทีเป็ นเสียงเพลง เสียงดนตรี แคน ซอ เสียงกลอนขับ เสียงคําอวยพร เสียงกล่อมเด็ก เสียง
เล่านิทาน แสดงคุณค่าทีเป็ นความรู้ สึกสุข ทุกข์ พอใจ ไม่พอใจ ฯลฯ ในความพอเพียงในปั จจัยขัน
พืน ฐานในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคีในครอบครัว
และสังคม ในความมีเกียรติยศ ศักดิศรี ในความเป็ นมนุษย์ และในการบรรลุเป้าหมายในชีวิตทีเกิด
จากพฤติกรรมทางวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ เพราะสิงเหล่านีมีรูปแบบ วิธีการ และ
กระบวน การเฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ ทีเปิ ดโอกาสให้ แสดงคุณค่าหรื อมูลค่าที เป็ นความรู้ สึก
ออกมาได้ อย่างเหมาะสม และเป็ นทียอมรับกันว่าทําได้ เช่น เมือรู้สึกไม่พอใจเหตุการณ์ใดทีเกิดขึน
สามารถใช้ บทเพลงระบายความรู้ สึกนันออกมาได้ โดยสัง คมยอมรั บว่าเป็ นสิ ทธิ มี สิ ทธิ ในการ
แสดงออกได้ ดังปรากฏในกลอนขับ รวมถึงกลอนขับอู่ล๊ หุ รื อกลอนขับกล่อมลูก ทีมักมีการสอดแทรก
เนื อหาเพือระบายความรู้ สึกอยู่เสมอ ส่วนการแสดงมูลค่านันยังไม่เห็นได้ โดยตรง เพราะมักจะมี
ค่านิยมว่า ใครทีต้ อง การเงินทองแสดงว่าเป็ นคนเห็นแก่ตวั หรื อเห็นแก่ได้ แต่ก็มีปรากเป็ นรางวัลหรื อ
ของขวัญต่างตอบแทนบ้ างดังสํานวนว่าพอเป็ นค่านําร้ อนนําชา
4.2.2.4 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
เสียงส่วนทีเป็ นสวดมนต์คาถา เสียงสุภาษิ ตสอนใจ แสดงคุณค่าทีเป็ นการเข้ าถึงเป้าหมายของชีวิต
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ตามอุดม การณ์ศาสนาและความเชือ และคุณค่าทีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทีเกิดจาก
พฤติกรรมทางกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพราะวัฒนธรรมเหล่านีมีรูปแบบ วิธีการ และ
กระบวน การแสดงออกทีทําให้ คนมีปกติกาย แล้ วปกติใจหรื อใจสมาธิ รวมเป็ นหนึงเดียวในสิงใดสิง
หนึงทีนําไปสูก่ ารเกิดปั ญญาหรื อเห็นทางออกหรื อพบทางสงบของใจทีรุ่มร้ อนได้ และจะนําไปสู่ความ
ไม่ประมาทในชีวิต หรื อการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ภายหลัง เช่น การนังฟั งเสียงหมอเสนคีบอาหารให้
ผีบรรพบุรุษพร้ อมเสียงเชิญชวนออกชือแซ่ของบรรพบุรุษ (ในปั บผีเรื อน) ทําให้ ลกู หลานสํานึกในบุญ
คุณของบรรพชน นําไปสู่การปรับเปลียนนิสยั เป็ นคนดีตามหลักการทางศาสนาและความเชือได้
เป็ นต้ น ส่วนการแสดงมูลค่านันไม่ปรากฏชัดเจนนัก เว้ นแต่ผ้ นู ําประกอบพิธีหรื อสวดมนต์คาถา ที
มีของกํานันหรื อตอบแทนหรื ออาจจะมีการตอบแทนเป็ นเงินค่าครูหมอตามธรรมเนียม
4.2.2.5 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ น
เสียงในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวมานี เป็ นลักษณะทีเกิดขึนสืบต่อกันมาแต่โบราณจนกระทังสมัยปู่ ย่า
ตายายผู้บกุ เบิกตังถินฐานในชุมชนแห่งนี ครันถึงสมัยพ่อแม่ ลักษณะการแสดงคุณค่าได้ เปลียนแปลง
ไปบ้ าง เพราะว่าโอกาสการแสดงวัฒนธรรมทีเรื องนีมีน้อยลง คนรุ่นใหม่ในชุมชนเริ มมีคา่ นิยมในวัฒน
ธรรมอืนมากขึน เมือถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จุบนั ทุนวัฒนธรรมเดิมทีมีลกั ษณะเป็ นเสียงเริ ม
อ่อนกํ าลังลงตามการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมทีเกิดรอบด้ านมากขึน ในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ที
ภาษาทีกําหนดลักษณะการออกเสียง คํา ความหมาย ติดตัวมาด้ วย ประกอบกับคนในชุมชนในสมัยนี
ต้ องศึกษาหาความรู้ ในระบบการศึกษาส่วนกลางของประเทศ ด้ วยเสียงหรื อภาษาไทยกลางตังแต่ยงั
เป็ นเด็ก ส่วนภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์เรี ยนรู้จากประสบการณ์ทีเกิดขึนหรื อใช้ อยู่ในชุมชนเท่านัน ไม่มี
การจัดการเรี ยนการสอน ทําให้ เด็กและเยาวชนในปั จจุบนั ออกเสียงในภาษาไม่ถูกต้ องแล้ ว เพราะ
ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาไทยกลางมากขึนและรุกลามเข้ าถึงในครอบครัวแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“พ่อแม่พดู กับลูกด้วยภาษาไทยโซ่ง ลูกรู้ ฟัง เข้าใจความหมาย แต่เขาจะตอบ
พ่อแม่ดว้ ยภาษาไทยกลาง” (ผูใ้ หญ่บา้ นกําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 3 พฤษภาคม 2557)
และแม้ จะมีความพยายามจัดทําโครงการอนุรักษ์ และฟื นฟูภาษาไทยทรง
ดําในโรงเรี ยน แต่ยงั ขาดการมีส่วนร่วมทีจริ งจัง ทําให้ ขาดขับเคลือนโครงการไม่มีพลัง ลักษณะคุณค่า
และมูลค่าในเรื องนีจึงมีแนวโน้ มสูญหายมากขึน สอดคล้องกับคําบอกเล่าทีว่า
“ภาษาของเรา ทังการพูด การฟั ง การเขี ยน และการอ่าน นับวันจะอ่อนแอลง
เรื อย พยายามอนุรักษ์ ฟืนฟูเท่าไหร่ ก็ ยงั ติ ดขัด ไปบ้านไหน ถิ นไหน คนส่วนใหญบอกว่า เห็นคุณค่า
เห็นดี เห็นงาม เห็นความสําคัญแต่พอชวนมาทํางานหรื อมามี ส่วนร่ วม กลับไม่มีเวลา” (อาจารย์สรุ ี ย์
ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2555)
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4.2.3 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นกลิน ได้ แก่ กลินหอม กลินเหม็น กลินคาว ที
เป็ นผลผลิตจากวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน จากการศึกษาพบว่า ลักษณะ
คุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นกลินไม่ปรากฏในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทัง 5 กลุ่ม แต่ปรากฏเฉพาะบาง
กลุม่ วัฒนธรรม เช่น กลุ่มวัฒนธรรมการแต่งกายและการประดับตกแต่ง กลุ่มวัฒนธรรมการทํามา
หากิน (อาหาร) เท่านัน ที มีลกั ษณะแสดงคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นลักษณะเด่นดีงามเฉพาะที
ร่วมกันของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเรื องนี ด้ วยเหตุผลคือ กลินจะปรากฏเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรม
บางกลุ่มไม่เกิดในกลุ่มวัฒนธรรมบางกลุ่ม ดังนัน ในบทนีจึงนําเสนอลักษณะคุณค่าและหรื อมูล
ค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นกลินในภาพรวมเท่าทีปรากฏ เป็ นต้ นว่า
4.2.3.1 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลิน
เครื องหอมทีเรี ยกว่าแป้ งพวง ถื อเป็ นเครื องหอมที มี ความเป็ นอัตลักษณ์ เฉพาะที สื บทอดกันมาแต่
โบราณ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“แป้ งพวง เป็ นแป้ งปรุงอย่างประณี ตมี กลิ นหอมจรุงใจ เป็ นภูมิปัญญาเดิ มของ
ั นกํ ายาน และกลิ น
กลุ่มชาติ พนั ธุ์ นํามาผสมนําปรุงใช้บูชาพระหรื อประดับผม ส่งกลิ นหอม มี ทงกลิ
ดอกไม้ (เหมื อนดอกไม้สด) เป็ นที นิ ยมในสมัยก่อน” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : 13
กันยายน 2555)
กลินหอมของแป้งพวงแสดงคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพราะว่าเป็ นกลินเครื องหอมทีเกิดจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษทีสืบต่อกันมาแต่
โบราณ
“ใครได้กลิ นรู้ สึกเป็ นเกี ยรติ ใครได้ใช้รู้สึกมี ศกั ดิ ศรี ใครได้กลิ นจะรับรู้ ว่านี เป็ น
กลิ นหอมของไทยทรงดํา” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
เป็ นกลินทีคนกลุ่มอืนยอมรับว่าเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยทรง
ดํา ขณะเดียวกันกลินเครื องหอมดังกล่าวยังแสดงมูลค่ าทีเป็ นเงินทองปรากฏด้ วย แม้ จะไม่เป็ น
สินค้ า แต่มีการแลกเปลียนเป็ นเงินทอง นอกจากนี กลินเครื องหอมดังกล่าวยังแสดงคุณค่าทีเป็ น
ความรักความอบอุน่ ในครอบครัวหรื อสังคมด้ วย เพราะว่าเป็ นของฝากทีแสดงคุณค่าความรักความ
ห่วงใยหรื อความศรัทธาระหว่างผู้ให้ กบั ผู้รับได้ อย่างลึกซึง
4.2.3.2 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลิน
เครื องหอมดอกมะลิ เป็ นกลินทีชาวไทยทรงดํานิยมชมชอบเช่นดียวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อืน กลินหอม
ดอกมะลินอกจากแสดงคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสุนทรี ย์ และเป็ นเกียรติยศแล้ ว ยังแสดงคุณค่าที
เป็ นลักษณะความเชือเรื องเจริญงอกงามของชีวิตผู้หญิงด้ วย ดังคําบอกเล่าทีว่า
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“ชาวไทยทรงดํ าได้อุปมาชี วิตผู้หญิ งว่ าเหมื อนดอกมะลิ 4 วัยคื อ วัยเด็ ก
เปรี ยบเสมื อนมะลิ ดอกตูมที ยังอยู่ในการดูแลของครอบครัว วัยรุ่นเปรี ยบเสมื อนมะลิ ดอกแรกแย้ม
เป็ นวัยทีเริ มมี การเปลี ยนแปลงสิ งต่างๆ ในร่ างกาย เริ มส่งกลิ นหอมฟุ้ง วัยผู้ใหญ่เปรี ยบเสมื อนมะลิ
บานเต็มทีพร้อมจะแต่งงานมี ครอบครัว และวัยชราเปรี ยบเหมื อนมะลิ ดอกเริ มร่ วงลงสู่พืนดิ น” (ยาย
เหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
ดัง นัน คุณค่าของดอกมะลิจึง เป็ นเครื องเตือนใจหญิ งชาวไทยทรงดําให้
ตระหนักถึงคุณค่าความเป็ นลูกผู้หญิงทีเปลียนผ่านไปแต่ละวัย
4.2.3.3 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลิน
หอมจากอาหาร เช่น กลินข้ าวใหม่ กลินข้ าวหอม กลินกับข้ าว กลินปลาร้ า เป็ นกลินหอมทีเกิดขึน
และเป็ นทีนิยมชมชอบของคนในสังคมทัวไป รวมทังสังคมชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา โดยเฉพาะ
กลินหอมดังเดิมจากอาหารพืนบ้ าน ดังคําบอกเล่าของผู้สงู อายุทีว่า
“พอได้กลิ น นําลายไหล มันซึ มออกมาในปาก เหมื อนได้เห็นมะขาม” (นาย
หมวย ทรพับ, สัมภาษณ์ : 25 กรกฎาคม 2555)
เป็ นสิงทีสร้ างคุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมด้ านชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี ของ
ชุมชนหรื อคนในชุมชนทีมีอาหารรสชาติดี เชือมโยงถึงลักษณะความเป็ นคนมีความรู้ ความสามารถ
รวมถึงมีค่านิยมทางวัฒนธรรมทีโดดเด่น ส่วนลักษณะมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมในส่ วนนียังไม่
ปรากฏชัดเจนนัก เพราะอาหารดังกล่าว ส่วนใหญ่ปรุงขึนใช้ ในโอกาสพิเศษ เช่น การกินข้ าวใหม่หรื อ
ในโอกาสมีงานพิธีเท่านัน ไม่ได้ จดั ปรุงขึนเพือค้ าขายแต่อย่างใด
4.2.3.4 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลิน
เหม็น กลินคาว เช่น กลินยาสมุนไพร (ยาดองบางชนิด) กลินยาดมบางชนิด กลินอาหารจําพวกเนือ
และปลาในพิธีกรรมตามความเชือ เป็ นกลินทีเกิดขึนในบางโอกาส เช่น งานพิธีสําคัญ การรักษา
อาการเจ็บไข้ ไม่สบาย กลินดังกล่าวนีได้ แสดงคุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมด้ านการเข้ าถึงเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ รวมถึงคุณค่าการเข้ าถึงความปลอดภัยในชีวิตทีแสดงคุณค่า
เชือมโยงถึงลักษณะเด่น ดีงาม และความรู้ความสามารถของผู้ประกอบสิงเหล่านัน ส่วนลักษณะ
มูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมในสิงเหล่านี ยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก เพราะส่วนใหญ่ปรุ งขึนใช้ ในโอกาส
พิเศษ เพือแสดงคุณค่าตามความเชือเป็ นสําคัญ
4.2.3.5 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลิน
ดังกล่าวข้ างต้ นนีเป็ นสิงทีเกิดขึนพบได้ ในสมัยปู่ ย่าตายายสืบมาถึงสมัยพ่อแม่ แต่เมือมาถึงสมัยผู้
อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน ลักษณะคุณค่าที เป็ นทุนวัฒนธรรมส่ วนทีเป็ นกลิ นหอมที ได้ จากแป้ ง
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พวง กลิ นเครื องหอมดอกมะลิ กลินข้ าวใหม่ กลินข้ าวหอม กลินกับข้ าว กลินปลาร้ า ได้ เปลียนแปลง
ไปในลักษณะสูญหายไปหรื อไม่เป็ นทีนิยม โดยคนในชุมชนไม่เห็นคุณค่าความสําคัญของกลินเหล่า
นีทีสร้ างชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี รวมถึงความรัก ความผูกพันของคนในชุมชน ประกอบกับมีทนุ
วัฒนธรรมส่วนทีเป็ นกลินสมัยใหม่เข้ ามาแทนที เช่น ชุดเครื องสําอางค์สําเร็ จรูป ใช้ แล้ วได้ ทงหอม
ั
ชืนใจและผิวใสเต่งตึง ทีแสดงคุณค่าความทันสมัยและมีมูลค่าสูงทีแสดงฐานะทางเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้ ให้ สงั คมได้ รับรู้และยกย่องด้ วย ดังคําบอกเล่าทีว่า
“คนทุกวันนี นิ ยมกลิ นที ตรงกันข้ามกับที คนสมัยก่อนนิ ยม คนสมัยก่อนชอบ
กลุ่มปลาร้า คนสมัยนีเหม็นกลิ นปลาร้า” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
4.2.4 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นรส ได้ แก่ รสเปรี ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม
รสขม รสเผ็ด ทีเป็ นผลผลิตจากวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาของชุมชน เช่น รสอาหาร รส
ยาสมุนไพร จากการศึกษาพบว่า ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมไม่ รากฏในกลุ่ม
วัฒนธรรมต่างๆ ทัง 5 กลุ่ม แต่ปรากฏเฉพาะกลุ่มวัฒนธรรมทีเกียวกับอาหารหรื อการทํามาหากิน
เท่านัน ทีมีลกั ษณะแสดงคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของชุมชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ในเรื องนี ด้ วยเหตุผล คือ รสจะปรากฏเฉพาะในสิงของทีใช้ บริ โภค ไม่เกิดในกลุ่มวัฒน
ธรรมอืน ดังนัน ในบทนีจึงนําเสนอลักษณะคุณค่าและหรื อมูล ค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะ
เป็ นรสในกลุม่ วัฒนธรรมอาหาร เป็ นต้ นว่า
4.2.4.1 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นรสจาก
อาหารทีมีรสเปรี ยว หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ด ซึงทีเกิดขึนเมือใช้ ลินสัมผัสสิงบริ โภคจากวัฒนธรรมกลุ่ม
การทํามาหากินทีเป็ นอาหารในสมัยต่างๆ ของชุมชน พบว่า ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุน
วัฒนธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นรสทีมีลกั ษณะโดดเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจาก
เครื องปรุ ง และวิธีการปรุ งทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่ม เป็ นต้ นว่า แกงผํา ผักจุ๊บ แกงหน่อไม้ นําพริ ก
แจ่ว กบโอ๋ ไม้ ปันแหลม ไส้ หมูควั ปลาส้ม แกงหน่อไม้ เปรี ยว แกงหน่อส้ ม แกงคัว ปลาร้ า ปลาส้ ม
ปลาร้ า อ่อม พล่า ยําหัวปลี แกงหยวกใส่ไส้ หมู เหล้ าขาว เหล้ าแก่บหรื อเหล้ าแกลบ เหล้ าเซียวหรื อ
เหล้ ากลัน แกงหน่อส้ ม เลือดต้ า ผักจุ๊บ ผัดเผ็ดไส้ หมู แจ่วเอือดด้ าน เป็ นต้ น (รายละเอียดเพิมเติม
ดังกล่าวไว้ ในวัฒนธรรมชุมชน) ดังคําบอกเล่าทีว่า
“อาหารของเราโดยทัวไป รสจัด เช่น เผ็ดจัด เค็มจัด เปรี ยวจัด เพราะชาวไทย
ดําชอบอาหารรสจัด และอาหารในพิ ธีกรรม เช่น แกงหน่อส้ม เลื อดต้า แกงผํา ผักจุ๊บ ผัดเผ็ดไส้หมู
แจ่ วเอื อดด้าน จะมี รสเด่นตามองค์ ประกอบหลักของอาหารชนิ ดนัน รวมอยู่ด้วย” (นายท่วม ศิ รินา
โพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
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รสอาหารได้ แสดงคุณค่าและหรื อมูลค่าในลักษณะต่างๆ แก่ชมุ ชน เช่น
4.2.4.2 คุณค่าในการเสริ มสร้ างคุณภาพของอาหารให้ เป็ นไปตามความ
จําเป็ นและความต้ องการอย่างพอเพียง เพราะอาหารทีมีรสชาติดีตามแบบแผนทีเป็ นทุนวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ นอกจากบ่งชีถึงความพอเพียงในปั จจัยทีนํามาประกอบอาหารทีมีอยู่ในท้ องถิน
แล้ วและยังแสดงคุณค่าทีเป็ นภูมิปัญญาในการปรุ งอาหารให้ มีรสเป็ นเลิศด้ วย นอกจากนียังแสดง
คุณค่าความสามารถ และความเฉลี ย วฉลาดในการประยุกต์ ใช้ ภูมิ ปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์ มา
จัดการทรัพยากรธรรมชาติมาปรุงเป็ นอาหารให้ มีรสชาติตามความจําเป็ นและความต้ องการด้ วย
4.2.4.3 คุณค่าในการเสริ มสร้ างสุขภาวะหรื อความมีสขุ ภาพดี ทีเป็ นความ
จําเป็ นขันพืนฐานประการหนึงของชีวิต กล่าวคือ การทีอาหารในชุมชนมีรสชาติหลากหลาย เป็ นทุน
วัฒนธรรมให้ ชมุ ชนเลือกนํามาใช้ ปรุงรสอาหารบริ โภคได้ ตามความจําเป็ นและความต้ องการ ทุกเพศ
ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิงผู้สูงอายุ ทีมักชอบรสอาหารทีไม่จําเจ การมีทุนวัฒนธรรมด้ านนีจึงเป็ น
หลัก ประกันสุขภาพว่าร่ างกายได้ รับสารอาหารครบทุกกลุ่ม และลดความเสียงต่อการเกิดโรคอัน
เนืองจากขาดสารอาหาร เพราะการปรุงรสอาหารตามทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นสิงทีคนใน
ชุมชนมีความคุ้นเคย รู้จกั วิธีปรุงรสเพือบริ โภคได้ ตามต้ องการ นอกจากนียังเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นความ
ปลอด ภัย และเกิดมูลค่าในลักษณะไม่ต้องทําให้ สินเปลืองค่าใช้ จา่ ยโดยไม่จําเป็ นด้ วย
4.2.4.4 คุณค่าในการแสดงความเคารพและความกตัญ ตู อ่ บรรพบุรุษและ
สิงศักดิสิทธิทีเคารพนับถือตามความเชือ เพราะว่าการปรุงรสอาหารให้ เป็ นไปตามความเชือเพือใช้
ในพิธีกรรม เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความกตัญ กู ตเวทีของลูกหลานที มีตอ่ บรรพบุรุษ ซึงเชือว่าเมือ
ทําแล้ ว ย่อมนําความสุขกายสบายใจมาสูค่ รอบครัว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“อาหารที เซ่ นไหว้ผี เฮื อน ต้องเป็ นอาหารที มี รสชาติ ดี อย่ างเดี ยวกับที ใช้
บริ โภคในครอบครัว การเซ่ นไหว้ด้วยอาหารที รสชาติ ไม่ดี และแตกต่างจากที บริ โภค ผี บรรพบุรุษมัก
น้อยใจ” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชานารถ, สัมภาษณ์ : วันที 2 สิ งหาคม 2555)
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่า คุณค่าของรสอาหารและสิงบริ โภคต่างๆ ดังกล่าว
ข้ างต้ น แสดงมูลค่าเป็ นเงินทองให้ ชาวบ้ านได้ อย่างเป็ นกิจลักษณะ อาหารแม้ จะมีรสดี เป็ นไปตาม
แบบแผนวัฒนธรรม แต่ไม่นิยมปรุ งออกจําหน่าย ไม่ว่ารายเล็กหรื อรายใหญ่ ร้ านอาหารทีขายใน
ชุมชน ส่วนใหญ่เป็ นอาหารไทยภาคกลาง หรื อไม่ก็ก๋วยเตียวเท่านัน ซึงแสดงให้ เห็นว่าลักษณะทุน
วัฒนธรรมทีเป็ นมูลค่ายังไม่ปรากฏโดดเด่นนัก
4.2.4.5 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่ว นทีเป็ นรสจาก
อาหารดังกล่าวข้ างต้ นนี ได้ เริ มเปลี ยนแปลงไปในลักษณะไม่เป็ นที นิ ยมปรุ งบริ โภคในมื ออาหาร

202
ประจําวัน โดยนําอาหารจากวัฒนธรรมอืนทีเข้ าสู่ชมุ ชนมาใช้ แทน และค่อยเพิมมากขึน ปั จจุบนั รส
อาหารทีเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ หรื อรสอาหารทีเป็ นอัตลักษณ์กลุ่ม
ชาติพันธุ์ได้ เปลียนแปลงไปมากแล้ ว ทีมีอยู่บ้างในมืออาหารปกติประจําวัน เช่น รสเผ็ดจากนําพริ ก
หรื อในอาหารทีปรุงในงานพิธีกรรมต่างๆ ส่วนรสอืนเกิดจากอาหารทีรับมาจากสังคมอืนเป็ นส่วนใหญ่
4.2.5 ทุนวัฒนธรรมทีมีลักษณะเป็ นสัมผัสหรื อผัสสะ ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูล
ค่าทีเกิดจากกายสัมผัสผลผลิตในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ แล้ วเกิดความรู้ สึกเย็น ร้ อน อ่อน แข็ง หย่อน
ตึงขึน เป็ นต้ นว่า
4.2.5.1 ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความเย็น ความร้ อน เช่น การสัมผัสกับ
เฮื อนไทยทรงดํ าแบบเดิม ในกลุ่มวัฒนธรรมการอยู่อาศัย และวิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ านกล่าวในทํ านอง
เดียวกันว่า
“เมื อได้นอนในเฮื อนไทยทรงดํ าแบบเดิ ม ร่ างกายจะรู้ สึกเย็นชื นใจ เมื อกลับ
จากทํ างานในไร่ นามาถึ งเรื อนล้มตัวลงนอนหลับสบายด้วยความรู้ สึกเย็น หรื อเมื อยามหน้าหนาว
อากาศภายนอกหนาวจับใจ แต่เมื อเข้ามาในเฮื อนไทยทรงดํ าแบบเดิ ม รู้ สึกอบอุ่นสบายหายหนาว
เพราะเฮื อนไทยทรงดํากันอากาศภายนอกได้ดี รักษาความอบอุ่นภายในไว้ได้ ปรับสมดุลของอากาศ
ให้อยู่ในระดับอุ่นสบายทังหน้าหนาวหน้าร้ อน อย่าว่าบนเฮื อนเลย แม้เข้ามาใต้ถุนบ้าน ก็สมั ผัสถึง
ความอบอุ่นสบายกายแล้ว ซึ งเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนที มี ลกั ษณะเป็ นสัมผัสหรื อผัสสะที แสดงคุณค่า
การเข้าถึงความจํ าเป็ นและความต้องการของชี วิตได้อย่างพอเพียง” (บทสรุปการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุ
ที บ้านผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, วันที 28 ตุลาคม 2557)
นอกจากนี ยัง มี ลักษณะคุณ ค่าที เกิ ดจากความเย็ น ความร้ อน จากการ
สัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารการกิน เช่น นําพริก ให้ ความรู้สกึ ร้ อนคูก่ บั รสเผ็ด ต้ มจืดให้ ความรู้สึกเย็น
คูก่ บั รสจืด เหล้ าให้ ความรู้สกึ ร้ อน กระแช่หรื อเหล้ าอุ๊ให้ ความรู้สึกเย็น คุณค่าเหล่านีเป็ นพลังเข้ าถึง
ความจําเป็ นและความต้ องการแต่ละด้ าน ที เป็ นปั จ จัยขันพื นฐานและด้ านอื นๆ แต่ยัง ไม่มี การ
นําไปใช้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองแต่อย่างใด
4.2.5.2. ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความอ่อน ความแข็ง เช่น การสัมผัสเสือผ้ า
เครื องนุง่ ห่มทีได้ จากผ้ าทีปลูกฝ้าย นํามาทอผ้ าแล้ วตัดเย็บเอง ชาวบ้ านกล่าวในทํานองเดียวกันว่า
“เมื อสวมใส่แล้วร่ างกายสัมผัสถึงความอ่อนนุ่มแนบเนื อ ไม่ว่าสภาพอากาศ
จะเป็ นอย่างไร เมื อใส่เสื อผ้าไทยทรงดํ าที ทอเองแล้วรู้ สึกสบาย เช่นเดี ยวกับเมื อได้นอนบนเสื อที จัก
สานเอง สัมผัสถึ งความแข็ งแรงที แนบเนื อแต่ไม่ แข็ งกระด้าง นอนหลับสบายคลายเหนื อเพลี ยได้
ดี กว่านอนบนที นอนอย่างอื น รวมถึงเมื อได้นอนบนพื นกระดานที ปูบ้านเรื อนจะสัมผัสถึงความแข็ ง
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แนบเนื อที ให้ความรู้ สึกสบายต่างจากการนอนบนพื นปูนซี เมนต์ ” (บทสรุ ปการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุที
บ้านผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, วันที 28 ตุลาคม 2557)
ผลผลิตทางวัฒนธรรมดังกล่าวนีได้ แสดงคุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมส่วนที
เกียวกับความรู้สึกเป็ นสุขตามความจําเป็ นและความต้ องการของชีวิต อันเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม
เฉพาะทีร่วมกันของชุมชน ดังคํากล่าวของผู้ให้ ข้อมูลหลักทีว่า
“เสื อผ้าที เราทอใช้เองใส่แล้วรู้ สึกเย็นสบาย แม้อากาศจะร้ อนจัดก็สามารถ
ทํางานท่ามกลางแสงแดดได้ ซับเหงื อได้ดีด้วย” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : วันที 25
กรกฎาคม 2555)
อย่างไรก็ตาม ลักษณะคุณค่าดังกล่าวนียังไม่มีการนําไปสร้ างมูลค่าทีเป็ น
เงินทองแต่อย่างใด
ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความอ่อน ความแข็งดังกล่าวข้ างต้ น สัมผัสจาก
วัฒนธรรมอาหารการกินได้ ด้วย เช่น ขนมหวานบางอย่างให้ ความรู้ สึกอ่อนนุ่ม ข้ าวบางชนิดเมือ
เคียวให้ ความรู้ สึก นุ่ม รวมถึงลักษณะของเครื องนอน เช่น ที นอนและหมอน เมือหนุนแล้ วจะให้
ความรู้สกึ ดีแก่ผ้ ใู ช้ โดยทัวไป หมอนและทีนอนทีเย็บเองไม่อ่อน แข็งเกินไป ซึงเป็ นผลมาจากความรู้
ในการปั นนุน่ การเย็บหมอน และการยัดนุน่ ด้ วย
4.2.5.3 ลักษณะคุณค่าทีเกิดจากความหย่อน ความตึง เช่น เครื องมือเครื อง
ใช้ หลายอย่างทีต้ องการสัมผัสแล้ วมีความหย่อนและความตึงทีพอเหมาะพอดีกบั การใช้ งาน เช่น คาน
หาบ เมือก้ าวเท้ าเดิน ปลายคานหาบสิงของต้ องมีความหย่อนพอดี และปลายคานหาบจะตึงพร้ อม
ดีดตัวขึนเมือยกเท้ าขึนก้ าวต่อไป หากความหย่อนและความตึงไม่เท่ากัน ผู้ให้ ข้อมูลหลักเล่าว่า
“คานหาบทีปลายคานหย่อนตึงไม่เท่ากัน ทําให้เจ็บบ่า เสียแรง หาบของหนัก
ไม่ได้” (พระประยูร เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
คุณค่าความหย่อน ความตึงทีเหมาะสมได้ ช่วยให้ เกิดพลังในการทํางานที
เข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ อย่างพอเพียง
ลักษณะคุณ ค่าและหรื อมูล ค่าที เกิดจากกายสัมผัส ผลผลิต ในวัฒนธรรม
กลุ่มต่างๆ แล้ วเกิดความรู้ สึกเย็น ร้ อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึงขึนดังกล่าวข้ างต้ น ได้ เริ มเปลียนแปลงไป
หลังสมัยปู่ ย่าตายาย ตามลักษณะการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สมัยพ่อแม่ บ้ านเรื อน
ไทยทรงดําแบบเดิมและการทอผ้ าเองหาได้ ยากแล้ ว เมือมาถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบนั วัฒน
ธรรมดังกล่าวได้ เปลียนแปลงไป ทําให้ ทุนวัฒนธรรมเรื องนีเปลียนแปลงไปด้ วย เช่น เสือผ้ า ปั จจุบนั
ยังมีการทออยูบ่ ้ าง แต่ใช้ ด้ายจากโรงงาน เมือนํามาใช้ สมั ผัสแล้ วจะให้ คณ
ุ ค่าทีต่างจากเดิม เป็ นต้ น
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โดยสรุป ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ (Objectified Form) ใน
วัฒนธรรมประเภท (กลุ่ม) ต่างๆ ทีปรากฏเป็ นรูป เสียง กลิน รส และสัมผัสในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัย
พ่อแม่ สมัยผู้อาวุโส และสมัยลูกหลานปั จจุบนั ตามกรอบแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น มีลกั ษณะเป็ นคุณ
ค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นลักษณะเด่นดีงามเฉพาะของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีชุมชนได้ ใช้ เป็ นพลังขับเคลือน
ชุมชนสร้ างความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน สร้ างความความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สร้ างความรักความอบอุ่น ความเข้ มแข็งความสามัคคีในชุมชน สร้ างเกียรติยศ ชือเสียง ศักดิศรี อัต
ลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และสร้ างการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ
ได้ ตามความจําเป็ นและความต้ องการ ในช่วงเวลาสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ และได้ เปลียนแปลงไป
ในสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบนั โดยการนําวัฒนธรรมอืนมาใช้ แทนวัฒนธรรมเดิม ทําให้ ทนุ วัฒน
ธรรมหรื อคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรมเปลียนแปลงไป ในลักษณะเน้ นให้ ความสําคัญเรื องมูลค่า
มากกว่าคุณค่า จนการแสดงออกทีเป็ นวัตถุบางประการเพือเข้ าถึงมูลค่าทีเป็ นเงินทองเป็ นอันดับแรก
จากนันจึงนําเงินทองมาใช้ แลกเปลียนเพือเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความต้ องการภายหลัง
4.3 ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา
ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized State) ตามกรอบแนวคิด
ดังกล่าวข้ างต้ นทีหมายถึง คุณค่าและหรื อมูลค่าทีปรากฏจากแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม เช่น แบบแผน การผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย การแลกเปลียนผลผลิต แบบ
แผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครื อญาติ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี พิธี
กรรมต่างๆ ในกลุ่มวัฒนธรรมประเภทต่างๆ สมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้อาวุโส และสมัยลูก
หลานปั จจุบนั เมือนําหลักการ แนวคิดต่างๆ มาวิเคราะห์แล้ ว จะได้ ลกั ษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการ
สถาปนาในวัฒนธรรมไทยทรงดําในพืนทีศึกษา ทีสามารถจําแนกไปตามกรอบแนวคิด ได้ ดงั นี
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ การผลิต การ
บริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนทีจัดเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี พิธีกรรมต่างๆ
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรมสังคมและวัฒนธรรม ได้ แก่ แบบ
แผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครัว เครื อญาติ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี พิธี
กรรมต่างๆ ดังได้ นําเสนอไว้ ตามลําดับต่อไปนี
4.3.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย การแลก
เปลียนผลผลิต ทีเกิดจากกลุม่ วัฒนธรรมประเภทต่างๆ เป็ นต้ นว่า
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4.3.1.1 คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้ านการ
อยู่อาศัย ทีชุมชนถื อเป็ นขนบ ธรรมเนียม จารี ต และประเพณีในการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย
และการแลก เปลียน มีลกั ษณะแสดงคุณค่าทีเป็ นภูมิปัญญาในการสร้ างความพอเพียงทีสนองตอบ
ต่อความจําเป็ นและความต้ องการต่อการพึงตนเองโดยตรง สมัยปู่ ย่ าตายาย นําแบบแผนพฤติกรรม
ทีเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น การช่วยเหลือเกือกูล การแบ่งปั น การร่ วมแรงร่ วมใจ ทังด้ าน
แรงงาน สิงของ เครื องมือ และภูมิปัญญา มาใช้ ในกระบวนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และ
การแลก เปลียนการอยูอ่ าศัย เป็ นต้ นว่า ธรรมเนียมการสร้ างบ้ าน ญาติพีน้ องและเพือนบ้ านต้ องช่วย
เหลืออย่างเต็มกําลัง ไม่มีการจ้ างงานเป็ นเงินทอง ธรรมเนียมการอยู่อาศัยบ้ านเรื อน นิยมอยู่ร่วม
กันแบบครอบครัวขยาย บางตระกูลเป็ นครอบครัวรวม คนยากจนไม่มีบ้านเป็ นของตนเองขออาศัย
บ้ านเรื อนเครื อญาติได้ จนกว่าจะสร้ างบ้ านของตนเองขึน ไม่มีการสร้ างบ้ านเพือให้ เช่าหรื อขาย แม้
ในสมัยพ่ อแม่ ก็ยงั ไม่มีการสร้ างบ้ านเรื อนให้ เช่าหรื อขาย มีแต่ให้ อยู่ตามความจําเป็ น อาจจะช่วย
งานเป็ นการตอบแทนบ้ างตามความเหมาะสม เมือถึงสมั ยผู้ อาวุ โสสื บมาถึงสมั ยคนปั จจุบัน
แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวเริ มเปลียนแปลงไป เริ มมีแบบแผนการอยู่อาศัย ทีเน้ นมูลค่าเป็ นเงิน
ทองเกิดขึน เช่น การสร้ างบ้ านต้ องจ้ างเป็ นเงิน การอยู่อาศัยเน้ นครอบครัวเดียว มีการสร้ างบ้ านขาย
สร้ างบ้ านให้ เช่า เป็ นแบบแผนทีกลายเป็ นธรรมเนียมใหม่เกิดขึน ไม่เน้ นคุณค่าตามตามแบบแผน
เดิมแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ทุกวันนี การก่อสร้ างกลายเป็ นแบบแผนการประกอบอาชี พที สร้ างคุณค่า
และมูลค่าเป็ นรายได้หลักแก่คนในชุมชนหลายครอบครัว บางคนเป็ นช่างรับเหมา บางคนเป็ นคน
งานก่ อสร้ าง มี หลักสูตรให้คนที สนใจไปเรี ยนในวิ ทยาลัยการอาชี พด้วย ต่างจากสมัยก่ อนที มี แต่
ุ ค่าอย่างเดี ยว” (บทสรุปการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุทีบ้านผู้ใหญ่
ช่วยเหลื อเกื อกูล ไม่คิดมูลค่า คิ ดแต่คณ
กําจร เพชรยวน, วันที 28 ตุลาคม 2557)
4.3.1.2 คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้ านการ
ทํามาหากิน ทีชุมชนถือเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีในการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และ
การแลก เปลียนผลผลิต มีลกั ษณะแสดงคุณค่าทีเป็ นภูมิปัญญาในการพึงตนเองเพือสร้ างความ
พอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานโดยตรง คนในชุมชนเล่าว่า
“สมั ยปู่ ย่ า ตายาย นํ าแบบแผนพฤติ ก รรมที เป็ นขนบธรรมเนี ย ม จารี ต
ประเพณี ของชุมชนมาใช้ในกระบวนการผลิ ต การบริ โภค การแจกจ่าย และการแลกเปลี ยนผลผลิ ตใน
การทํ ามาหากิ น เป็ นต้นว่า เกิ ดเป็ นชายต้องมี หน้าที ไถนา เกี ยวข้าว เตรี ยมดิ น จับปลาได้ เกิ ดเป็ น
หญิ งต้องถอนกล้า ดํ านา หุงข้าว หาของป่ า หาผัก หาหน่อไม้ได้ ใครทําหน้าที ดังกล่าวได้ถือว่าเป็ น
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คนดีมีความสามารถ พึงตนเองได้ และคนอืนพึงได้ดว้ ย” (บทสรุปการสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุทีบ้านผู้ใหญ่
กําจร เพชรยวน, วันที 28 ตุลาคม 2557)
ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมดังกล่าวนีเกิดขึนเป็ นมา
แต่อดีตจนกระทังสมัยปู่ ย่าตายาย ยังเน้ นให้ ความสําคัญกับคุณค่าในลักษณะดังกล่าว ดังคําบอก
เล่าทีว่า
“สมัยปู่ ย่า เราผลิ ตสิ งที จํ าเป็ นบริ โภคและบริ โภคสิ งที ผลิ ตได้ ที เหลื อแจกจ่าย
ไปตามญาติ พีน้องและเพื อนบ้าน เราได้อะไรมาก็ ให้ไป คนอื นได้อะไรมาก็ ให้มา หมูไปไก่ มา ไม่ มีที
ไม่ให้กนั ” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
ผลผลิตทีได้ มา ถ้ าจะแลกเปลียนเน้ นการแลกเปลียนกับสิงของทีต้ องการใช้
ประโยชน์โดยตรง เช่น ข้ าวแลกเสือผ้ า หรื อปลาแลกหมากพลู ยาสูบ เป็ นต้ น เมือถึงสมัยพ่ อแม่ เริ ม
มีการเปลียนแปลงเกิดขึน คุณค่าทีเป็ นความสามารถพึงตนเองและสร้ างความพอเพียงในปั จจัยจํา
เป็ นขันพืนฐานได้ โดยตรง เริ มเบียงเบนมาเน้ นให้ ความสําคัญกับมูลค่ามากขึน เช่น ผลิตหรื อแสวง
หาสิงต่างๆ ให้ มีสว่ นเกินจากกินเผือขายมากขึน ผลิตสิงทีบริ โภคไม่ได้ แต่ขายได้ มากขึน โดยการนํา
ผลผลิตทีได้ ไปขายนําเงินทองมาซือสิงต้ องการบริ โภคทีผลิตเองไม่ได้ ครัวเรื อนเริ มไม่ผลิตทุกอย่าง
ทีบริ โภค แต่เลือกผลิตบางอย่างให้ ได้ ผลผลิตเพือขายโดยตรง นําเงินทองทีได้ มาใช้ สนอง ตอบต่อ
ความจําเป็ นและความต้ องการทีผลิตเองไม่ได้ ลักษณะคุณค่าจึงเริ มเน้ นการพึงพาในวงกว้ างมาก
ขึน โดยมีมูลค่าเป็ นสือกลางสร้ างแบบแผนพฤติกรรมขึนใหม่ สืบเนืองจนกระทังถึงสมัยผู้ อาวุ โส
และสมัยคนปั จจุบัน ชุมชนมีแบบแผนการทํามาหากินลักษณะใหม่ทีเน้ นการพึงพาโดยให้ ความ
สําคัญกับมูลค่าทีเป็ นเงินทองมากกว่าคุณค่า ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ชาวบ้านทุกวันนี ได้ผลผลิ ตอะไรมา นึกถึงราคา นึ กถึ งการขายไว้ก่อนหรื อ
ปลูกอะไรไว้ ก่อนจะเก็บจะขุดขึนมา ต้องไปสื บราคามาก่อน หากราคาไม่ดีจะยังไม่ขุด หรื อถ้าจํ าเป็ น
ต้องขุดก็จะขุดมาเก็บไว้ แต่จะยังไม่ขาย รอให้ได้ราคาดี บางที ยิ งรอ ยิ งราคาตก ขาดทุนมากขึนก็มี
ไม่มีการแจกจ่ายเหมื อนอดี ตแล้ว” (พระมหามนตรี ขนติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ :
วันที 29 ตุลาคม 2555)
4.3.1.3 คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้ านการ
แต่งกาย เสือผ้ า การประดับตกแต่ง ทีชุมชนถือเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีในการผลิต การ
บริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน มีลกั ษณะแสดงคุณค่าทีเป็ นภูมิปัญญาในการพึงตนเองเพือ
สร้ างความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน และแสดงคุณค่าการสร้ างความรัก ความอบอุ่นใน
ครอบครัว และชุมชน รวมทังคุณค่าการสร้ างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โดยสมัยปู่ ย่ าตายาย ได้
นําแบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีของชุมชนมาใช้ ทีถือว่ากระบวนการผลิต
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การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตทังหมดเป็ นหน้ าทีหลักของผู้หญิง หญิงใดมีภูมิ
ุ ค่าดังกล่าวข้ างต้ น
ปั ญญาเรื องนีในระดับพึงตนเองได้ และหรื อคนอืนพึงได้ ด้วย ถือเป็ นหญิงทีมีคณ
ใครต่อใครอยากได้ เกียวดองเป็ นลูกสะใภ้ เพราะจะส่งผลถึงความรักความอบอุ่น ความเข้ มแข็งของ
ครอบครัว รวมทังเป็ นบุคคลทีมีคณ
ุ ค่าความสําคัญต่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ด้วย ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ยายต้องเรี ยนรู้ เรื องทอผ้ามาตังแต่เป็ นเด็ก ทอครังแรกได้นิดๆ หน่อยๆ ถูก
แม่ว่าบ้าง สอนบ้าง ชอบใจเราก็ทอ ไม่ชอบใจเราก็ต้องทอ เพราะการทอผ้าถื อเป็ นหน้าที ของลูกผู้หญิ ง
แม่ พูดเสี ยน่ ากลัวเสมอว่า ถ้าทอผ้าไม่ เป็ น ไม่ มีใครมาขอไปเป็ นสะใภ้ อยู่จนแก่ ” (ยายประเทื อง
เพชรรุณ, สัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 2557)
การแลกเปลียนเสือผ้ าเครื องแต่งกายสมัยนีมักแลกเปลียนเป็ นสิงของตาม
ความจําเป็ นและความต้ องการโดยตรง ผู้ทีมีเสือผ้ าเครื องแต่งกายเหลือใช้ อาจจะนํามาแลกกับ
ข้ าวเปลือกเพือเอาไปไว้ บริโภคในครัวเรื อนก็ได้ อย่างไรก็ตาม สมัยพ่ อแม่ การผลิตเสือผ้ าเครื องแต่ง
กายลดลง ความต้ องการบริ โภคมากขึน ทําให้ มีเสือผ้ าจากภายนอกชุมชนเข้ าสู่หมู่บ้าน การแลก
เปลียนทีเป็ นสิงของเพือเข้ าถึงคุณค่าตามความจําเป็ นโดยตรง เปลียนแปลงเป็ นมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองแล้ ว นํ า เงิ น ทองมาใช้ ซื อหาสิ งจํ าเป็ นมากขึน สื บมาจนกระทังสมั ยผู้ อาวุ โสและสมั ยคน
ปั จจุบัน ส่วนการผลิตทีมีอยู่บ้าง อาศัยด้ ายจากโรงงาน ทอเฉพาะผ้ าทีนําไปตัดเย็บตามภูมิปัญญา
สมัยใหม่ ส่วนการแต่งกายทีเป็ นการประดับตกแต่งในสมัยปั จจุบนั อาศัยทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ที
อยู่ในระบบการจ้ างงานเป็ นเงินทองเป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะคุณค่าของทุนวัฒนธรรมด้ านนีจึงเปลียน
จากการพึงตนเองมาสู่การพึงพาบนฐานแบบแผนการผลิต ทีเป็ นขนบธรรมเนียมการแลกเปลี ยน
สมัยใหม่ โดยใช้ มลู ค่าเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความต้ องการเป็ นหลัก
4.3.1.4 คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจด้ านการ
รักษาโรคภัยไข้ เจ็บทีชุมชนถือเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ด้ านการผลิต การบริ โภค การแจก
จ่าย และการแลกเปลี ยน มี ลักษณะเป็ นคุณค่าที เป็ นการพึงตนเองของชุมชน คุณค่าทีเป็ นความ
ปลอดภัยในชีวิต และคุณค่าทางศาสนาและความเชือของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดยสมัยปู่ ย่ าตายายได้ นํา
แบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีป้องกันรักษาโรคภัยไข้ เจ็บมาใช้ เยียวยา
รักษาผู้คนในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย เพราะถือเป็ นหน้ าทีของผู้ที ทรงความรู้เรื องการรักษาพยา
บาลทีต้ องดูแลรักษาคนในชุมชน ถือเป็ นความรับผิดชอบทีมีตอ่ ชุมชน ดังคํากล่าวทีว่า
“คนเป็ นหมอพืนบ้านได้แต่บญ
ุ ไม่มีเงิ นทอง” (นายหมวย ทรพับ, สัมภาษณ์ :
25 กรกฎาคม 2555)
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ส่วนคนป่ วยจะตกเป็ นหนีบุญคุณและเมือหายจากการเจ็ บไข้ ได้ ป่วยต้ อง
ตอบแทนบุญคุณผู้รักษาตามความเหมาะสม แต่ไม่ใช่เป็ นเงิน ทอง สมัยพ่ อแม่ มีทนุ วัฒนธรรมการ
ดูแลรักษาสุขภาพสมัยใหม่เข้ ามา บทบาทความสําคัญของหมอพืนบ้ าน ยาพืนบ้ าน และพิธีกรรมเพือ
การรักษาสุขภาพ ลดลง คุณค่าการพึงตนเองและคุณค่าอืนทีเกียวเนืองลดลงด้ วย คุณค่าทีเหลืออยู่
ส่วนใหญ่เป็ นไปตามความสมัครใจ ทียังคงเชือในพลังสิงศักดิสิทธิว่า พิธีเสนขึนผีเสือหรื อเสนขวัญ
เสนฆ่าเกือด เสนเต็ง เป็ นต้ น ยังสามารถเสริ มสร้ างสุขภาพให้ แข็งแรงอยู่ดีมีสุขได้ แต่เริ มมีน้อยลง
ส่วนคุณค่าทีเกิดจากแบบแผนพฤติกรรมการใช้ ยาสมุนไพรพลอยสูญเสียไปตามการเข้ ามาของการ
รักษาพยาบาลสมัยใหม่ สืบมาจนกระทังสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน ทีแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจของชุมชนในเรื องนี แสดงลักษณะคุณค่าและมูลค่าให้ เห็นว่า “เป็ นแบบพึงพาหรื อ
พึงตนเองไม่ได้ ” เพราะตกอยูใ่ นฐานะผู้บริโภค ไม่มีความสามารถทีจะสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าใน
การผลิต การแจกจ่าย และการแลกเปลียนใดๆ แม้ จะมีกลุ่มคนในชุมชพยายามผลิตยาสมุนไพรขึน
บริการแต่ไม่เป็ นทีแพร่หลาย ดังคํากล่าวทีว่า
“ทุกวันนี ชาวบ้านไม่ต้องเรี ยนรู้ เรื องโรคภัยมากมายเหมื อนแต่ก่อน ขอเพียงมี
เงิ นอย่างเดียว โรคร้ายแรงขนาดไหนรักษาได้” (ยายประเทือง เพชรรุณ, สัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 2557)
4.3.1.5 คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ด้ าน
ศาสนาและความเชือทีชุมชนถือเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ในการผลิต การบริ โภค การแจก
จ่าย และการ แลกเปลียน มีลกั ษณะเป็ นคุณค่าทีเป็ นขวัญกําลังใจ หรื อเป็ นของขวัญ ของกํานัล ใน
กระบวนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน เพือให้ เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินตามหลักการทางศาสนาและความเชือของกลุ่ม ชาติพนั ธุ์ มากกว่าการสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทอง สมัยปู่ ย่ าตายาย กระบวนการทางเศรษฐกิจทีสําคัญ คือ การทํานา ดังนัน จึงต้ องจัดพิธี
กรรม เตรี ยมการเพาะปลูก พิธีกรรมการเพาะปลูก พิธีกรรมการบํารุ งรักษา พิธีกรรมการเก็บเกียว
และพิธีกรรมการเฉลิมฉลองขึนอย่างเคร่ งครัด ตามความเชือทีว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะช่ว ยเพิมพูน
ผลผลิตได้ ตามความต้ องการ ปลอดภัยจากสิงรบกวนดังคําบอกเล่าทีว่า
“พ่อแม่เราเชื อว่า คนที ไม่สู่ขวัญข้าว ไม่เซ่นบวงสรวงเจ้าที เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ฯลฯ
ทํากิ นไม่บงั เกิ ด ทํามากได้น้อย ทํ าน้อยไม่พอกิ น แม่โพสพไม่รัก ข้าวไม่งอกงาม มี เพลี ย แมงกัดกิ น”
(ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : 25 กรกฎาคม 2555)
เมือถึงสมัยพ่ อแม่ พีธีกรรมบางอย่างเริ มหายไป เช่น พิธีกรรมเพือการบํารุ ง
รักษา เพราะมีการนําสารเคมีบางอย่างมาปราบหนูและปูในนาข้ าวแล้ ว ไม่จําเป็ นต้ องทําพิธีไล่นก
ไล่หนูไ ล่ปูเหมื อนเดิม จนกระทังถึ ง สมั ยผู้ อาวุ โสและคนสมั ยปั จจุ บั น พิธี กรรมหลายอย่างใน
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กระบวน การทํานาหายไป มีป๋ ยเคมี
ุ
สารเคมี รถไถนาเดินตาม มาใช้ แทนของเดิม ทําให้ ภัยต่างๆ ที
เคยเกิดไม่เกิดขึน อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนปั จจุบนั ยังคงมีขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีอีกหลาย
ประการ เช่น การแสดงความเคารพสิงศักดิสิทธิ ผีบรรพบุรุษ การจัดพิธีเสนเฮือน พิธีเสนป๊ าดตง
การไหว้ ศาลเจ้ าพ่อ การบอกทางผี ทียังคงจัดขึน เพือเข้ าถึงคุณค่าแบบเดิม เนืองจากยังไม่มีทุน
วัฒนธรรมอืนเข้ ามาแทนทีหรื อแม้ เข้ ามาแล้ ว เช่น ทุนวัฒนธรรมพุทธศาสนา แต่ชมุ ชนยังไม่สามารถ
นํามาใช้ สร้ างคุณค่าแทนสิงเหล่านีได้ ลักษณะทุนวัฒนธรรมในเรื องนีจึงผสมผสานระหว่างแบบเดิม
กับแบบสมัยใหม่ รวมทังผสมผสานระหว่างคุณค่ากับมูลค่าทีเกิดขึนในบริบทต่างๆ ของชุมชน
ทุนวัฒนธรรมที อาศัย การสถาปนาส่ วนที เป็ นแบบแผนพฤติ ก รรมทาง
เศรษฐกิจ โดยสรุป มีลกั ษณะ ดังนี
สมัยปู่ ย่ าตายาย เน้ นการสร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียงทีสนองตอบความ
จําเป็ นขันพืนฐานและความต้ องการในการพึงตนเองได้ และสร้ างคุณค่าทีเป็ นความรักความอบอุ่น
ในครอบครัวและชุมชน รวมทังสร้ างคุณค่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ตามแบบแผนพฤติกรรม
การผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน ทีเป็ นขนบเป็ นธรรมเนียมจารี ตประเพณี โดย
ตรง ตามบรรทัดฐานทีสืบต่อมาในวัฒนธรรมชุมชน ต่อมาได้ เปลียนแปลงมาเน้ นการสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทอง ตามแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และการ
แลกเปลียนทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีจากสังคมอืนมาใช้ แทน นําเงินทองทีได้ มาใช้ จ่ายเพือ
เข้ าถึงคุณค่าทีสนองตอบต่อความจําเป็ นขันพืนฐาน และความต้ องการด้ านต่างๆ ภายหลัง ละเลย
คุณค่าด้ านอืนๆ ลักษณะดังกล่าวนีเริ มปรากฏบ้ างสมัยพ่ อแม่ และปรากฏกว้ างขวางมากขึนใน
สมัยผู้อาวุโสจนกระทังสมัยคนปั จจุบัน ปั จจุบนั คนในชุมชนส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อทุนวัฒน
ธรรมทีมีลกั ษณะเป็ นมูลค่าเป็ นอันดับแรก สิงใดก็มกั จะแลกเปลียนได้ มาด้ วยเงิน ดังคํากล่าวทีว่า
“มี เงิ นอยู่ในกระเป๋ า ต้องการอะไรได้หมด แม้แต่ความดี ความงาม” (พระ
มหามนตรี ขนติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 29 ตุลาคม 2555)
และใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองทีได้ มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความ
ต้ องการเกือบทุกกลุม่ วัฒนธรรม
4.3.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่ วนทีเป็ นแบบแผนพฤติ
กรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่วนทีเป็ นแบบแผน
พฤติ ก รรมทางสัง คมและวัฒ นธรรม เช่น การสื อสาร การปกครอง การอบรมสังสอน ระบบ
ครอบครัว เครื อญาติ รวมทังแบบแผนอืนทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรม ทีเป็ น
บรรทัดฐานในกลุม่ วัฒน ธรรมประเภทต่างๆ เป็ นต้ นว่า
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4.3.2.1 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมด้ านการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิต ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรม เป็ นต้ นว่า
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการปกครองในการอยู่อาศัย
และวิถีชีวิต ทังในชุมชน ครอบครัวและเครื อญาติ ทีเน้ น “ระบบอาวุโส” เป็ นสําคัญ กล่าวคือ ผู้อาวุโส
จะเป็ นผู้นําชุมชน เป็ นผู้นํากลุ่มเครื อญาติ เป็ นผู้นําครอบครัว ระบบอาวุโส คือ ลักษณะเด่นดีงาม
เฉพาะทีร่วมกันของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ชุมชนใช้ ระบบอาวุโสสร้ างคุณค่าที เป็ น “ความเป็ นธรรม” ทีตังอยู่
บนหลัก การทางศาสนาและความเชือ ทังผู้นําและผู้ตามจะต้ องยึดมันเป็ นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
คุณค่าดังกล่าวนี ถื อเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทีใครจะลบหลู่มิได้ เพราะเป็ นสิงทีชุมชน
ยอมรับนับถือมาแต่โบราณ สมัยปู่ ย่ าตายาย ได้ ใช้ แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนีปกครองชุมชนให้
อยู่ร่วมกันอย่างเป็ นสุข ครันมาถึงสมัยพ่ อแม่ เริ มมีผ้ ปู กครองในระบบการปกครองภาครัฐเข้ ามา
เช่น ผู้ใหญ่ บ้าน กํ านัน และตําแหน่ง อืนๆ เกิดขึนในหมู่บ้าน ทํ าให้ คุณค่าความสําคัญของระบบ
อาวุโสเริ มลดลง ครันถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริ หาร
ส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วนตําบล เป็ นคนละคนกับผู้อาวุโสในระบบเดิม คุณค่า
และหรื อมูลค่าของผู้อาวุโสจึงเหลือเฉพาะเป็ นผู้ประกอบพิธีกรรมบางโอกาสเท่านัน ส่วนด้ านมูลค่า
แต่เดิมผู้อาวุโสไม่มีคา่ ตอบแทนเป็ นเงินทอง แต่มกั จะได้ รับสิงของกํานัลตอบแทนอยู่เสมอ ส่วนผู้นํา
ยุคใหม่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กํานัน นายกองค์การบริ หารส่วนตําบล และสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ตําบล ตําแหน่งเหล่านีมีเงินเดือนตอบแทนแล้ ว ทุนวัฒนธรรมใหม่ในเรื องนีทีเกิดขึนในชุมชน จึงมี
ลักษณะเป็ นมูลค่าที เป็ นเงิ นทองควบคู่ไ ปกับคุณ ค่า ที อาจจะเปลี ยนแปลงไปจากเดิมบ้ าง เช่น
ลักษณะความเป็ นธรรมต้ องอาศัยกฏหมายทีเกียวข้ องมาใช้ แทนหลักคุณธรรม
ไม่ได้บา้ ง แต่ก็ยงั ดีทีรัฐให้เงิ นสวัสดิ การใช้บ้าง มี บทบาททางสังคมและวัฒน
ธรรมบ้างตามประเพณี ” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
: คุณค่าและหรื อมูลค่าแบบแผนพฤติกรรมการสือสารในการอยู่อาศัยและวิถี
ชีวิต ต่อคนในชุมชน ครอบครัว เครื อญาติ และคนทัวไป โดยปกติทวไปการสื
ั
อสารในชุมชน เน้ นคุณ
ค่าทีเป็ นคุณธรรมทีเป็ นความซือสัตย์ ซือตรง สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม ทังผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้ านและผู้นํา
ทีเป็ นภิกษุตา่ งเน้ นยําให้ การสือสารเป็ นไปในลักษณะดังกล่าว และถือเป็ นลักษณะเด่น ดีงาม ทีเป็ น
แบบแผนการสือสารทีร่ วมกันของชุมชน ดังนัน แบบแผนพฤติกรรมในการสือสารดังกล่าว จึงเป็ นการ
เสริมสร้ างความรักความสามัคคีและความเข้ มแข็งแก่ครอบครัวและสังคม
“การไม่ กล่ าวเท็ จด้วยเหตุใดๆ หรื อการกล่าวแต่สิ งที เป็ นความสุจริ ตตาม
หลักการทางศาสนาและความเชื อ ย่อมเป็ นที รักแก่คนทังหลาย ย่อมก่อให้เกิ ดความสามัคคี ความ
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สงบร่ ม เย็นคือ สิ งทีพ่อแม่พยายามปลูกฝั งเรามาโดยตลอดและห้ามพูดเท็จเด็ดขาดไม่ว่ากรณี ใดๆ”
(พระมหามนตรี ขนติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 29 ตุลาคม 2555)
อย่ า งไรก็ ต าม สมั ยพ่ อแม่ แบบแผนพฤติ กรรมการสื อสารดังกล่ าวเริ ม
เปลียนแปลงไปตามสถานการณ์การเปลียน แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปั จจุบนั คุณค่าแบบแผน
พฤติกรรมการสือสารในชุมชน มีลกั ษณะเดียวกับชุมชนทัวไป คือ ผู้รับสารต้ องกลันกรองข้ อมูลและ
สร้ างความรู้ ใหม่อีกชัน ก่อนตัดสินใจว่าสมควรเชือหรื อไม่ ส่วนลักษณะทีเป็ นมูลค่า ยังไม่เป็ นที
ชัดเจนนัก ยก เว้ นการสือสารทีเป็ นการบันเทิง หรื อการเจริ ญมนต์คาถา เริ มสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองชัดเจนขึน เช่น เจ้ าภาพต้ องเอาเงินใส่ซองให้ หมอสูข่ วัญหลังประกอบพิธีเสร็จแล้ ว เป็ นต้ น
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการอบรมสังสอนในการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิต ทังในชุมชน กลุม่ เครื อญาติและครอบครัว
“โดยทัวไปการอบรมสังสอนซึ งเน้นไปที เด็กและเยาวชน เน้นแบบแผนการ
เป็ นคนดี มี ศีลธรรม จริ ยธรรม เป็ นต้นว่า การรู้ จกั อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็ นคนซื อสัตย์ ซื อตรง สุจริ ต
กตัญ ูกตเวที เป็ นคนขยันขันแข็ง ไม่ผิดศี ลธรรม ทังผู้นํา ปราชญ์ ชาวบ้านและผู้นําที เป็ นภิ กษุต่าง
เน้นยําให้การสื อสารเป็ นไปในลักษณะดังกล่าว ถื อเป็ นลักษณะเด่น ดี งาม เฉพาะที ร่ วมกันของชุมชน
หรื อเป็ นค่านิ ยมร่ วมกัน” (พระมหามนตรี ขนติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 29
ตุลาคม 2555)
ดังนัน ลักษณะคุณค่าของแบบแผนพฤติกรรมในการอบรมสังสอน คือ การ
เสริ ม สร้ างความรัก ความสามัคคี และความเข้ มแข็งแก่ครอบครัวและสังคม เพราะการไม่กล่าวเท็จ
ด้ วยเหตุใดๆ มีสมั มาคารวะในบุคคลและสถานที เป็ นต้ น เด็กและเยาวชนต้ องมีลกั ษณะนิสยั อย่าง
นีจึงจะเป็ นไปตามเป้าประสงค์ของชุมชน ดังนัน เด็กๆ จะต้ องเรี ยนรู้ เข้ าใจ และเข้ าถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ดังกล่าวเพือเจริญเติบโตเป็ นคนหนุม่ สาวทีมีแบบแผนพฤติกรรมตามความต้ องการ
ของชุมชน
“คนสมัยปู่ ย่าตายายเข้มงวดกับลูกหลาน ห้ามพูดเท็จ ห้ามพูดจาไม่อยู่กบั
ร่ องกับรอย” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
อย่างไรก็ ตาม เมื อผ่านมาถึงสมั ยพ่ อแม่ คุณค่าแบบแผนพฤติกรรมการ
อบรมสังสอนได้ เปลียนไป ด้ วยระบบการศึกษาสมัยใหม่เข้ ามาจัดระบบการอบรมสังสอนขึนใหม่
ตามแบบแผนพฤติกรรมที กํ าหนดไว้ ในกฏหมายของประเทศ เป็ นเหตุให้ เด็กเสียโอกาสในการ
เรี ยนรู้ แบบเดิม ต้ องมาเรี ยนรู้ แบบใหม่ ทีเน้ นสร้ างเด็กให้ เป็ นคนเก่งเป็ นคนสําคัญ รวมทังมีเรื อง
มูลค่าทีเกียวข้ องกับความเก่งได้ เกิดขึนด้ วย เช่น เรี ยนเก่ง ได้ รับเงินรางวัล ได้ รับทุนเรี ยน และถ้ าจะ
ให้ ลกู หลานเรี ยนเก่งก็ต้องส่งไปเรี ยนในโรงเรี ยนทีมีชือเสียง เกิดมูลค่าทีเป็ นเงินทอง ค่าใช้ จ่ายและ
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ค่าเล่าเรี ยนเพิมขึนจนกระทังปั จจุบนั ชุมชนถือว่าการศึกษาของลูกหลานคือ การลงทุนเป็ นเงินทอง
ลักษณะหนึงทีหวังผลตอบแทนทีเป็ นทังคุณค่าและมูลค่าสูงมากทีเดียว
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมระบบครอบครัวและเครื อ
ญาติในการอยู่อาศัยและวิถีชี วิต โดยทัวไปครอบครั วและเครื อญาติมี แบบแผนความสัมพันธ์ ที
ใกล้ ชิด มีระบบผีเฮือนเป็ นโครงสร้ างกําหนดความสัมพันธ์ไว้ ชดั เจน กลุม่ ผีเดียวกันควรตังบ้ านเรื อน
อยู่อาศัยเป็ นกลุ่ม บ้ านเดี ยวกัน มี แบบแผนการช่วยเหลื อเกื อกูล และมี พิธี ก รรมตามความเชื อ
ร่วมกัน โดยกําหนดให้ แบบแผนพฤติกรรมตามขนบะรรมเนียมประเพณี ดงั กล่าว ได้ สร้ างคุณค่าใน
ลักษณะทีเป็ นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้ ม แข็งแก่บคุ คล ครอบครัว เครื อญาติ และ
ชุมชน เช่น แบบแผนการไหว้ ผี บรรพบุรุษ แบบแผนการนับถื อผี แบบแผนการนับญาติ เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม เมือผ่านมาถึงสมัยพ่ อแม่ คุณค่าแบบแผนพฤติกรรมการดังกล่าวเริ มย่อหย่อน บาง
ครอบครัวได้ แยกบ้ านเรื อนออกไปสร้ างอยู่ตา่ งหากห่างไกลจากกลุ่มเดิม บางครอบครัวต้ องย้ ายถิน
ฐาน เดินทางอยู่บ่อย ไม่สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมกับกลุ่มได้ ประกอบกับแนวโน้ มการพัฒนาทีอยู่
อาศัยและการทํามาหากินของชุมชนขยายตัวมากขึน ทําให้ ผ้ คู นเริ มปรับตัวรองรับการเปลียนแปลง
ดังกล่าว จึงทําให้ คณ
ุ ค่าดังกล่าวลดความสําคัญลง เมือมาถึงสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน
คุณค่าแบบแผนพฤติกรรมดังกล่าว แม้ จะยังคงอยู่และยังเป็ นทีต้ องการของชุมชน เพียงแต่โอกาส
การแสดงคุณค่าให้ ปรากฏ หรื อโอกาสทีแบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวปรากฏต่อชุมชนมีน้อยลง
“เดี ยวนี ความสัมพันธ์ ทางสังคมของคนรุ่นใหม่ สลับซับซ้อน มี เครื อข่ายมาก
ั
งสรรค์
มาย ต้องเดิ นทางไกลเพื อธุรกิ จการงานบ่อยๆ โอกาสที พี น้องและเครื อญาติ จะได้นงพบปะสั
ถามสาระทุกข์ สุขดิ บมี น้อย บางคนมาร่ วมงานพิ ธีเพี ยงเพือนําเงิ นมาร่ วมทํ าบุญแล้วรี บกลับ เพราะมี
งานรออยู่ทุกคนรู้ และไม่ว่ากัน” (อาจารย์ ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน
2555)
4.3.2.2 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวัฒน ธรรม ด้ านการทํามาหากิน ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรม เป็ นต้ นว่า
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการทํานา โดยทัวไปชาวไทย
ทรงดําประกอบการทํานาเป็ นหลักเลียงครอบครัวมาแต่โบราณ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีทีเกียว
กับข้ าวและการทํานาครอบคลุมครบทุกขันตอน เช่น ประเพณีพิธีกรรมเพือการบวงสรวงอ้ อนวอน
เพือการเพาะปลูก เพือการบํารุงรักษา เพือการเก็บเกียว เพือการเฉลิมฉลอง เพือแสดงความเคารพใน
สิงทีเกียวข้ อง เพือเตรี ยมความพร้ อมในการทํานาและดูแลข้ าวกล้ าให้ ได้ ผลดีทีสุด เพือบริ โภคและ
แจกจ่ายผลผลิตสู่คนและสิงทีเกียวข้ อง และเพือแลกเปลียนผลผลิตทีได้ กับปั จจัยอืน ทีเป็ นความ
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จําเป็ นและความต้ องการ แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนี ได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัย
ขันพืนฐาน คุณค่าทีเป็ นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ข้ าวถื อเป็ นทรัพย์สินประการหนึง) คุณ
ค่าทีเป็ นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้ มแข็งในสังคม และคุณค่าการบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมาการณ์ศาสนาและความเชือ โดยแสดงคุณค่าลักษณะดังกล่าวนีออกมาเป็ นขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแรกไถนา แรกดํานา พิธีรับขวัญแม่โพสพ พิธีส่ขู วัญข้ าว พิธีกินข้ าว
ใหม่ เป็ นต้ น ลักษณะคุณค่าดังกล่าวปรากฏทัวไปในสมัยปู่ ย่าตายาย แต่เริ มหายไปตังแต่สมัยพ่ อแม่
เรื อยมาจนกระทังสมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน ในลักษณะทีครอบครัวบางส่วนลดละเลิกการ
ประกอบพิธีต่างๆ ไป โดยเริ มเชือมันในทุนวัฒนธรรมใหม่ที เกิดจากแบบแผนพฤติกรรมการทํานา
สมัยใหม่ เช่น การจัดรู ปนา การควบคุมนําโดยระบบชลประทาน การเพิมผลผลิตโดยเปลียนสาย
พันธุ์ข้าวและใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
การป้องกันศัตรู ข้าวโดยสารเคมี การทํานาปี ละสองครังได้ อย่างสะดวก เป็ น
ต้ น ชาวบ้ านเชือว่าสิงเหล่านีสามารถสร้ างคุณค่าความพอเพียงในปั จจัยขันพืนฐานและสามารถ
สนองตอบต่อความต้ องการได้ ไม่จําเป็ นต้ องประกอบพิธี กรรมเหมื อนเดิม เป็ นเหตุให้ นําไปสู่การ
เปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมการทํานาทีเน้ นการสร้ างมูลค่าเป็ นเงินทอง มากกว่าการเน้ นคุณค่าที
เป็ นคุณธรรม ศีลธรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ดังคํากล่าวทีว่า
“ทํานาทุกวันนี เป็ นการประกอบอาชี พอย่างหนึง ที ต้องการรายได้ทีเป็ นเงิ นมา
ใช้จ่ายในครอบครัว เดี ยวนี ครอบครัวไม่มีเงิ นอยู่ไม่ได้ เช้าตื นขึนต้องจ่ายแล้ว อย่างน้อยค่าไปโรงเรี ยน
ของลูก นียังไม่รวมค่านํา ค่าไฟ ค่านํามัน” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการจักสาน งานฝี มือ และการ
ทําเครื องมือเครื องใช้ ต่างๆ ในวิถีชีวิต โดยทัวไป ชาวไทยทรงดํามีภูมิปัญญาทีเป็ นความคิด ความรู้
ความเชือ ค่านิยม ความสามารถและความฉลาดไหวพริ บในการจักสาน งานฝี มือ และทําเครื องมือ
เครื องใช้ ในวิถีชีวิต ทีพึงตนเองได้ มาแต่โบราณ มีขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ทีเกียวกับการผลิต
การใช้ ประโยชน์ การแจกจ่าย การแลกเปลียนสิงเหล่านีอยู่แล้ ว เช่น ขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี
การใช้ กะเหล็บ การสร้ างยุ้งข้ าว การจัดทําจัดหาเครื องมือเครื องใช้ ในไร่นา การจักสาน การจับปลาล่า
สัตว์ การแบ่งงานหลักระหว่างหญิงชาย เช่น ผู้หญิง เตรี ยมอาหาร ปรุ งอาหาร ดูแลบ้ าน เรื อน ทอผ้ า
ตําข้ าว เลียงไหม อบรมสังสอนลูก เป็ นต้ น ผู้ชายทําไร่ ทํานา หาปลา สร้ างบ้ านเรื อน เลียงสัตว์ เป็ นต้ น
เพือจัดแบบแผนพฤติกรรมสมาชิกในครอบครัวให้ สามารถทํางานรับผิดชอบหน้ าที การงานให้ ดีทีสุด
จะได้ เป็ นหลักประกันการผลิต การบริโภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตเกียวกับการทํามา
หากินได้ อย่างพอเพียง แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนีได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัยขัน
พืนฐาน คุณค่าทีเป็ นความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน คุณค่าทีเป็ นความรัก ความอบอุ่น ความ
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สามัคคี ความเข้ มแข็งในสังคม คุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ของสังคม และคุณค่า
การบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ ได้ อย่างครอบคลุม โดยแสดงผ่านขนบธรรม
เนียม ประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ทีเกียวข้ อง เช่น เมือจะเริ มทอผ้ าผืนใหม่ ต้ องบอกกล่าวผีเรื อนให้ ทราบ
เมื อจะเข้ าป่ าหาไม้ ม าทํ าเครื องมื อเครื องใช้ ต้ องบอกกล่าวขอสิ งที ต้ องการจากเจ้ า ป่ า เป็ นต้ น
ลักษณะดังกล่าวนีปรากฏทัวไปในสมัยปู่ ย่ าตายาย แต่เริ มสูญหายไปสมัยพ่ อแม่ เรื อยมาจนกระทัง
สมัยผู้อาวุโสและสมัยคนปั จจุบัน ในลักษณะทีคนในชุมชนค่อยๆ ลด ละ เลิกแบบแผนพฤติกรรมนี
และเริมรับเอาแบบแผนพฤติกรรมจากวัฒนธรรมใหม่ทีเข้ ามาในชุมชนมากขึน เช่น มีคนั ไถเหล็ก คราด
เหล็ก มีโรงสีข้าว มีแหและตาข่ายสําเร็ จรู ป มีภาชนะทีเป็ นสังกะสีและอลูมิเนียม เป็ นต้ น มาแทนที
เครื องมือเครื องใช้ แบบเดิม ทําให้ ชาวบ้ านเห็นว่าสิงเหล่านีสามารถสร้ างคุณค่าทีสนองต่อความ
จําเป็ นและความต้ องการได้ ดีกว่า เป็ นเหตุให้ นําไปสูก่ ารเปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมจากการใช้ ผลผลิตเพือเข้ าถึงคุณค่าที เป็ นความจําเป็ นโดยตรง มาเป็ นการใช้ มลู ค่า
เงินทองแทน ทําให้ แบบแผนพฤติกรรมในการทํามาหากินในปั จจุบนั มุ่งสร้ างทุนวัฒนธรรมทีเป็ น
มูลค่าแล้ วนํามูลค่ามาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นหรื อต้ องการอีกทอดหนึง ดังคํากล่าวทีว่า
“คนหนุ่มสาวปั จจุบนั ไม่มีใครเสี ยเวลามานังทอเสื อสานสาดแล้ว ทุกคนมี
งานทําประจํ า เช่น ทํางานในโรงงาน ในห้างร้าน มี เงิ นเดื อนใช้ เมื อมี เงิ นสามารถซื อได้ทงเสื
ั อและ
สาด ไม่ตอ้ งนังทอให้เมื อย” (ยายประเทือง เพชรรุณ, สัมภาษณ์ : 3 พฤษภาคม 2557)
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร โดยทัวไป
ชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ทังการ
ปรุ ง การกิน การแจกจ่าย และการแลกเปลียนอาหาร มาแต่โบราณ เช่น ห้ ามใช้ ทพั พีเคาะหม้ อข้ าว
การกินข้ าวผู้อาวุโสต้ องกินก่อน พิธีกินข้ าวใหม่ ต้ องเอาไปเซ่นผีเรื อน ทําบุญ และกํานัลแก่ผ้ ทู ีเคารพ
นับถือก่อน การขายข้ าว ต้ องให้ ข้าวใหม่ขนยุ
ึ ้ งก่อนจึงขายได้ การทํากับข้ าว ต้ องแจกจ่ายเพือนบ้ าน
ตามความเหมาะสม เป็ นต้ น แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนีได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียงใน
ปั จจัยขันพืนฐาน คุณค่าทีเป็ นความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้ มแข็งในสังคม และคุณ
ค่าทีเป็ นการบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ ศาสนาและความเชือ ให้ สงั คมอยู่ร่วมกันได้ อย่างมี
ความสุข มีการแบ่งปั น การช่วยเหลือเกือกูล และการธํารงไว้ ซึงประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของสังคม
จนกลาย เป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ให้ คนอืนได้ ยกย่อง ชืนชม ซึงลักษณะคุณค่าดังกล่าว
นีปรากฏทัวไปในสมัยปู่ ย่ าตายาย แต่เริ มสูญหายไปสมัยพ่ อแม่ เรื อยมาจนกระทังสมัยผู้ อาวุ โส
และสมัยคนปั จจุบัน โดยคนในชุมชนค่อยให้ ความสําคัญกับแบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนีน้ อยลง
และยอมรับแบบแผนพฤติกรรมจากวัฒนธรรมสมัยใหม่มาใช้ แทนมากขึน เช่น ใช้ เตาอังโล่ว์แทนก้ อน
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เส้ า ใช้ หม้ อเหล็ก หม้ อไฟฟ้าหุงข้ าวแทนหม้ อดิน จนกระทังนิยมซือแกงถุงจากพ่อค้ าแม่ค้ามากินแทน
การทํากับข้ าวเอง ซึงเป็ นความสะดวกสบาย ทําให้ ชาวบ้ านเห็นว่าสิงเหล่านีสามารถสร้ างคุณค่าที
สนองต่อความจําเป็ นและความต้ องการได้ ดีกว่า จึงนําไปสู่การเปลียนแปลงแบบแผนพฤติกรรม
การบริ โภคอาหารสืบมาจนกระทังปั จจุบนั และทุนวัฒนธรรมทีเคยเน้ นคุณค่าของสิงเหล่านี โดย
ตรง มาเป็ นการให้ ความสําคัญกับมูลค่าทีเป็ นเงินทองแทน
“ทุกวันนี เมื อมาถึงเรื อนชาน อย่าหวังว่าจะได้กินข้าวที บ้านเขา เพราะเจ้าของ
บ้านอาจจะชวนไปกิ นที ร้ านค้าก็ได้ หรื อไม่ถ้าเป็ นเพื อนสนิ ทมากๆ อาจจะชวนไปนังกิ นที ร้ านอาหาร
ก็ ได้เป็ นแบบแผนพฤติ กรรมที คนในชุมชนกํ าลังนิ ยม” (นายท่ วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2557)
4.3.2.3 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
และพิธีกรรมต่างๆ เป็ นต้ นว่า
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมเกียวกับเสือผ้ าเครื องนุ่งห่ม
โดย ทัวไปชาวไทยทรงดําใช้ เสือผ้ าแต่งกายตามขนบธรรมเนียมประเพณีทีเป็ นอัตลักษณ์กลุ่มชาติ
พันธุ์มาแต่โบราณ เป็ นต้ นว่า การแต่งชุดเสือผ้ าทีมีสีดํา ถือเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ทีคน
ทัวไปยอมรับว่าเป็ นอัตลักษณ์ของชาวไทยทรงดํา จนเรี ยกขานนามของคนกลุ่มนีว่า “ไทยทรงดํา” หรื อ
กลุ่มคนทีนิยมใส่เสือผ้ าสีดํา การใช้ เสือผ้ าทีมีลกั ษณะเฉพาะ หรื อมีเสือผ้ าที ออกแบบเฉพาะสวมใส่ใน
งานพิธีหรื อพิธีกรรมต่างๆ รวมทังมีจารี ตประเพณีการใส่เสือผ้ า ดังคําบอกเล่าทีว่า
“เสื อก้อมใส่คู่กบั ผ้าซิ น เป็ นชุดลํ าลองของผู้หญิ ง ใช้สวมใส่ไปได้ทุกแห่ง ถ้า
ไปวัดต้องพาดผ้าเปี ยวด้วย เสื อฮี เป็ นเสื อคอกลม แขนทรงกระบอกหลวมๆ มี ลวดลายประดับคอ
เสื อ แนวสาบคอเสื อเป็ นเสื อคลุมตัวยาวถึงหัวเข่า ใช้ในพิ ธีกรรม มี ทงของผู
ั
้ชายและผู้หญิ ง แต่ละ
คนจะมี เสื อฮี ประจํ าตัว เสื อฮี ประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ ทังด้านนอกและด้านใน โดยเฉพาะ
ด้านในมี ลวดลายตกแต่งมากกว่าด้านนอก นิ ยมใช้สีครามมากกว่าสี ดํา ลวดลายเกิ ดจากการปั ก
และการประดับตกแต่ง เช่น ลายดาวกระจาย ลายเบื อแขน ลายบานแปด ลายขอกุด ปั กสลับสี ด้วยไหม
สีขาว สีแดง สีเหลือง และสีเขี ยว ด้านข้างตัวเสื อผ่าขึนมาถึงเอว ใช้สวมในพิ ธีแต่งงาน พิ ธีเสนเฮื อน งาน
ศพ และตาย ญาติ พีน้องจะสวมใส่เสื อฮี ให้กบั คนตาย เสื อต๊ ก ใช้ใส่เวลามี คนตาย แสดงการไว้ทุกข์
เป็ นญาติ ใกล้ชิดผู้ตาย เป็ นเสื อที ใช้ผ้าทังผื นตัดแหวกตรงคอและตรงแขน ตัวยาวคลุมสะโพก ตัดแบบ
เดี ยวกันทังเสื อผู้ หญิ งและเสื อผู้ชาย คล้ายกับเสื อไว้ทุกข์ ของคนจี น เป็ นต้น” (ยายเหม็ ด พรหม
สงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
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แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนีได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัยขัน
พืนฐานเรื องการต่งกาย คุณค่าทีเป็ นเกี ยรติยศศักดิศรี และอัตลักษณ์ และคุณค่าการบรรลุเป้าหมาย
ตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ ให้ สงั คมอยู่ร่วมกันได้ อย่างมีแบบแผน มีระบบ กฎเกณฑ์กติกาที
เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทีก่อให้ เกิดเกียรติยศ ศักดิศรี อัตลักษณ์ และบรรลุเป้าหมายตาม
ความเชือในวัฒนธรรม ลักษณะคุณค่าดังกล่าวนีปรากฏทัวไปในสมัยปู่ ย่ าตายาย แต่เริ มสูญหายไป
สมัยพ่ อแม่ เช่นเดียวกับแบบแผนพฤติกรรมอืนๆ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั ชุมชนยังให้ ความสําคัญใน
เรื องนีอยู่ ด้ วยแบบแผนดังกล่าวเกียวข้ องกับพิธีกรรมสําคัญ ทีชุมชนยังคงจัดขึน เช่น พิธีเสนเฮือน พิธี
งานศพ พิธีเซ่นไหว้ ผี ดังนัน จึงยังคงต้ องแสวงหาเสือผ้ าเครื องแต่งกายมาไว้ ในครอบครัว จึงต้ องซือ
หาจากแหล่งทีผลิตจําหน่าย ซึงมีราคาแพงและหาได้ ยาก ทําให้ คนในชุมชนรวมกันเป็ นกลุ่มทอผ้ า
เพือสืบสร้ างเสือผ้ าเครื องแต่งกายไว้ แต่ก็ทําได้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ เพราะเกียวข้ องกับปั จจัย
หลายอย่าง ปั จจุบันจึงมี เพียงบางครอบครัวทีทอผ้ าขายหรื อทอผ้ าตามคําสังซื อ แต่ไม่ได้ ตดั เย็บ
เสือผ้ า ผ้ าทีทอก็ต้องซือด้ ายโรงงานมาใช้ แตกต่างจากเดิม ทําให้ แบบแผนพฤติกรรมการผลิตเสือผ้ า
เครื องแต่งกายเปลียนแปลงไป ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีเคยเน้ นคุณค่าโดยตรงของสิงเหล่านี จึงต้ อง
ผ่านการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองจากกิจกรรมอืน แล้ วนํามาใช้ เข้ าถึงคุณค่าในการแต่งกาย ส่วนคุณ
ค่าอืนทีเคยเข้ าถึงได้ สญ
ู เสียไป
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการตัดแต่งทรงผม โดยทัวไป
ชาวไทยทรงดํามีขนบธรรมเนียมประเพณีการตัดแต่งทรงผม ตังแต่เด็กจนกระทังสูงอายุ (ดังกล่าว
แล้ วข้ างต้ น ) โดยเฉพาะอย่างยิงผู้หญิงแต่ละช่วงอายุทรงผมจะบอกถึงสถานภาพผู้หญิงได้ อย่าง
ชัดเจน เป็ นแบบแผนพฤติกรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์มาแต่โบราณ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ผมทรงเอื อมไหล่ สําหรับเด็กสาวอายุ 13-14 ปี หลังจากโกนผมก็จะปล่อยผม
เคลียบ่า เคลียไหล่ตามธรรมชาติ ทรงสับปลิ น สําหรับเด็กสาวอายุ 14-15 ปี (อ้างแล้วข้างต้น) ผมเริ ม
ยาวพอที จะตลบปลิ นขึนติ ดท้ายทอย ทําให้เห็นส่วนท้ายทอย เป็ นทรงผมแบบแรกที เริ มเป็ นสาว เด็ก
วัยนี เริ มเรี ยนรู้ทีจะมี คู่ครองด้วยการอิ นกอนและลงขวง ในการอิ นกอน เด็กวัยนี มักถูกใช้ให้เป็ นผู้โยน
ลูกช่วง เพือจะได้ไม่เขิ นอายคนแปลกหน้า ทรงช่อดอกแคหรื อหางนกกระแล คื อ ผมที ยาวเกิ น จะพับ
ตรงท้ายทอยแล้วรวบเป็ นจุกไว้ตรงกลางศี รษะ ปล่อยให้ปลายผมยาวลงมาตามธรรมชาติ เป็ นพวง
ลดหลันลงมาถึงท้ายทอย หญิ งสาวจะไว้ผมทรงนีช่วงระยะสันๆ ไม่เกิ น 6 เดื อน หากยาวพอที จะจับ
จุกทบได้ก็จะรวบผมให้เข้าที ไม่ปล่อยผมให้บานเรี ยกว่า “แซวแซว” หมายถึง บานๆ สะบัดๆ นอกจาก
นี ยังมี ทรงจุกตุ๊บ สําหรับเด็กสาวอายุ 15-16 ปี ทรงขอดกระต๊อก สําหรับเด็กสาวอายุ 16-17 ปี ทรง
ขอดซอยหรื อปั นเกล้าซอย สําหรับเด็กสาวอายุ 17-18 ปี ทรงปั นเกล้าต่วง เมื อเด็กสาวอายุเต็ม 20 ปี
ทรงปั นเกล้าต๊ก เกล้าแบบเดี ยวกับปั นเกล้าต่วง แต่ให้ตกลงมาทางท้ายทอย ไม่ให้ตงอยู
ั ่กลางศี รษะ
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เฉพาะผู้หญิ งทีไว้ทกุ ข์ให้สามี ทรงปั นเกล้าจ้อนหรื อทรงแม่ม่าย เกล้าทรงเดี ยวกับปั นเกล้าต่วง แต่
ไม่มีต่วงคือ ทรงไว้ทกุ ข์ (ปล่อยผมและมัดรวบตรงท้ายทอยด้วยด้ายสีขาว) เมื อขอน (ศพ) ยังไม่ได้เผา”
(ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนี ได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัต
ลักษณ์ คุณค่าทีเป็ นความรักความสามัคคี และคุณค่าการบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนา
และความเชือ ทําให้ สงั คมอยู่ร่วมกันอย่างมีแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ลักษณะคุณค่า
ดัง กล่าวนีปรากฏทัวไปในสมัยปู่ ย่ าตายาย และได้ เริ มสูญหายไปสมัยพ่ อแม่ เช่นเดียวกับแบบแผน
พฤติกรรมอืน จนกระทังปั จจุบนั แบบแผนพฤติกรรมในเรื องนีจะพบเห็นได้ ในหมู่ผ้ สู งู วัย ส่วนในกลุ่ม
คนรุ่ นใหม่ ไม่ปรากฏแล้ ว และไม่ มี แนวโน้ มที จะอนุรั กษ์ ฟื นฟูแต่อย่างใด ด้ วยดูเ หมื อนทรงผม
สมัยใหม่ทีเข้ ามาสร้ างคุณค่าตามความจําเป็ นและความต้ องการของคนสมัยใหม่ได้ อย่างเหมาะสม
ดังจะเห็นได้ ว่าในชุมชนมีกิจกรรมร้ านเสริ มสวยสมัยใหม่เกิดมากขึน แบบแผนพฤติกรรมในปั จจุบนั
จึงเปลียนจากเดิมมาเน้ นคุณค่าทีเป็ นความต้ องการตามค่านิยมสมัยใหม่ เช่น ความสวยงามทีเป็ น
ส่วนบุคคล เป็ นต้ น และต้ องใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองสร้ างคุณค่าดังกล่าว
4.3.2.4 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวัฒนธรรมด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
เป็ นต้ นว่า
1) คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการใช้ ยาสมุนไพร
และคาถา อาคม ดูแลรักษาสุขภาพ โดยทัวไปชาวไทยทรงดํามีภูมิปัญญาการใช้ ยาสมุนไพร และ
คาถาอาคม เพือดูแลรักษาสุขภาพ ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี มาแต่โบราณ เช่น พิธีแปง
ขวัญ พิธีเสนตัว พิธีเสนเต็ง และพิธีเสนแก้ เคราะห์ (ดังรายละเอียดกล่าวไว้ แล้ วในเรื องวัฒนธรรม
ชุมชน) และยังมีแบบแผนพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพด้ วยยาสมุนไพรหรื อยาหม้ อด้ วย ซึงหมอ
พืนบ้ านจะตรวจไข้ แล้ วมอบใบสังหรื อรายการสมุนไพรให้ ญาติผ้ ปู ่ วยไปหามาจากพืนบ้ านและหรื อ
ไปซือจากร้ านขายเครื องยาแล้ วนํามาต้ มกินตามคําสังหมอ นอกจากนี ยังมีหมอทีใช้ คาถาอาคม ปั ด
เป่ า และหมอรักษากระดูก ทีเยียวยารักษาโรคภัยไข้ เจ็บแก่คนในชุมชน แบบแผนพฤติกรรมการรักษา
โรคภัยไข้ เจ็บ ดัง กล่าวนี สร้ างคุณค่าในลักษณะทีเป็ นความพอเพียงในความจําเป็ นขันพืนฐานและ
หรื อความต้ องการทีเป็ นแบบแผน ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของชุมชน และสร้ างคุณค่าทีเป็ น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยตรง ในสมัยปู่ ย่ าตายาย แต่ด้วยเหตุผลหลายประการ
ุ ค่าเหล่านีเริ มสูญหายไปในสมัยพ่ อแม่ เช่นเดียว
ดังกล่าวไว้ ในลักษณะวัฒนธรรมชุมชน ทําให้ คณ
กับแบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีอืน จนกระทังปั จจุบนั แบบแผนพฤติ
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กรรมดังกล่าวนีเหลือปรากฏอยู่ในชุมชนบ้ างในส่วนทีเป็ นการใช้ พิธีกรรมตามความเชือทีกลายเป็ น
ทางเลือกสุดท้ ายในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บ หรื อเพือเสริ มสร้ างขวัญกําลังใจตามความเชือแก่คนที
ผ่านการเจ็บไข้ ไม่สบายอย่างหนักมาแล้ วและมีอาการดีขนึ จึงจัดพิธีกรรมขึน และดูเหมือนว่าการจัด
พิธีกรรมดังกล่าวขึนในปั จจุบนั ต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยเป็ นเงินทองจํานวนมาก จึงเป็ นอุปสรรคสําคัญด้ วย
ส่วนยาสมุนไพร มีหมอพืนบ้ านพยายามจะอนุรักษ์ ฟื นฟูสมุนไพรบางอย่างขึนบริ การแก่ชมุ ชน แต่
ไม่ประสบความสําเร็ จเพราะคนไม่นิยม ด้ วยคนส่วนใหญ่ในชุมชนปั จจุบนั สร้ างแบบแผนพฤติกรรม
การรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่จนกลายเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ของชุมชนไปแล้ ว ดังคํา
บอกเล่าทีว่า
“ชาวบ้านถื อเป็ นธรรมเนี ยมว่า เมื อเกิ ดการเจ็ บไข้ไม่สบายต้องไปหา
หมออนามัยหรื อหมอที คลี นิกหรื อหมอโรงพยาบาล ใครไม่ไปเป็ นคนผิ ดธรรมเนี ยม ผิ ดจริ ยธรรม หรื อ
พ่อแม่ ไม่ สบาย หากไม่ พาไปหาหมอสมัยใหม่ ชาวบ้านจะหาว่ าเป็ นคนไม่ ดีทีไม่ ดูแลพ่อแม่ ” (ยาย
เหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : 13 กันยายน 2555)
นอกจากนี การดูแลสุขภาพสมัยใหม่ มีกิจกรรมทีต้ องทําประจําปี ละ
หลายหน เช่น การปราบยุงลายตามคําสังหมอและหรื ออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน จนดู
เหมือนจะเป็ นธรรมเนียมใหม่ทีคนในชุมชนต้ องรับรู้และปฏิบตั ิในปั จจุบนั ดังนัน แบบแผนพฤติกรรม
ทีเกิดขึนในปั จจุบนั จึงไม่เกียวข้ องกับคุณค่าการสร้ างอัตลักษณ์ของชุมชน หรื อเกียรติยศ ชือเสียง
และคุณค่าทีเป็ นการพึงตนเองด้ านการรักษาพยาบาลของชุมชนแล้ ว เพราะทังหมดต้ องเป็ นไปตาม
แบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีการรักษาพยาบาลแบบสมัยใหม่ทีเป็ นเหมือนกันทัว
ประเทศ
4.3.2.5 ลักษณะคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางสังคม
และวัฒน ธรรมด้ านศาสนาและความเชือ ทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีตา่ งๆ เป็ นต้ นว่า
: คุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมการการนับถือผีบรรพ
บุรุษ โดยทัวไปชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการนับถือผีบรรพบุรุษ ทีเป็ นขนบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี อย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“พวกเราเชื อว่าผี บรรพบุรุษหรื อผี เฮื อน เป็ นผี ของพ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
พีน้อง ทีล่วงลับไปแล้ว เมื อจัดพิ ธีศพเสร็ จจึ งได้จดั พิ ธีอญ
ั เชิ ญผี ขึนเฮื อนให้อยู่ในห้องกะล่อหอง จัดพิ ธี
เซ่ นไหว้เมื อครบกํ าหนดเวลาตามความเชื อ เช่ น พิ ธี ป๊าดตง พิ ธี เสนเรื อน เป็ นต้น” (อาจารย์ ชวลิ ต
อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
การจัดพิธีดงั กล่าว นอกจากแสดงความกตัญ กู ตเวทีตอ่ บรรพชน
แล้ ว ผีเรื อนยังเป็ นศูนย์กลางการจัดความสัมพันธ์ ทางสังคมของครอบครัวและชุมชนด้ วย เพราะ
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ความเชือในผีเรื อน คือ ปั จจัยกําหนดโครงสร้ าง ระบบและกลไกความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน เช่น
ั านเรื อนอยู่อาศัยเป็ นกลุ่มบ้ านเดียวกัน มีการ
ญาติสนิท ญาติห่างๆ กลุ่ม “สิง”(ตระกูล) ทีทําให้ ตงบ้
ช่วยเหลือเกือกูลกันในลักษณะต่างๆ แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนี ได้ สร้ างคุณค่าในลักษณะทีเป็ น
ความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้ มแข็งแก่บคุ คล ครอบครั ว เครื อญาติ และชุมชน ทีนําไปสู่
คุณค่าด้ านอืนๆ เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความมันคงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน และ
คุณค่าการสร้ างอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พันธุ์ รวมทังคุณค่าในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดตามอุดม
การณ์ทางศาสนาและความเชือ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“การเป็ นคนกตัญ ูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ ชาวไทยโซ่งถื อว่าเป็ นการ
บําเพ็ญเพียรสร้างบุญบารมี ทีเป็ นพลังนํ าไปสู่สรวงสวรรค์ ไปอยู่ร่วมกันกับบรรพบุรุษในเมื องแถน
ส่วนในพุทธศาสนาเชื อว่าเป็ นบุญบารมี ทีจะนํ าไปสู่ความหลุดพ้นจากอาสวกิ เลศทังปวงได้” (พระ
มหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 29 ตุลาคม 2555)
อย่างไรก็ตาม คนในชุมชนเริ ม ลดความเคร่ งครั ดในแบบแผนพฤติ
กรรมดังกล่าวลงในสมัยพ่ อแม่ และสมัยต่ อมา จนกระทังปั จจุบัน ทีบ้ านเรื อนบางหลังทีสร้ างขึนใหม่
ตามแบบแผนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ไม่มีทีวางกะล่อหองหรื อทีอยูข่ องผีเรื อน ด้ วยเหตุผลว่า แบบบ้ าน
สมัยใหม่ ไม่สามารถสร้ างกะล่อหองได้ จึงต้ องไปรวมจัดพิธีปาดตง และพิธีเสนเรื อนกับบ้ านญาติ ทํา
ให้ ลกั ษณะคุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมในเรื องนีลดความสําคัญลง และยังไม่มีกิจกรรมใดจากชุมชน
หรื อองค์กรทีเกียวข้ องส่งเสริมให้ เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาขึน
: คุณ ค่า และหรื อ มูล ค่าของแบบแผนพฤติก รรมการนับ ถื อ ผี (ที
นอกเหนือจากผีบรรพบุรุษ) โดยทัวไปชาวไทยทรงดํามีแบบแผนพฤติกรรมการนับถือผี (ทีไม่ใช่ผีบรรพ
บุรุษ) เป็ นขนบ ธรรมเนียม จารี ตประเพณีอย่างเคร่งครัดมาแต่โบราณแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“คนไทยโซ่ งเรานับถื อผี แถนว่า เป็ นผู้มีอํานาจสูงสุด เราเชื อว่าแถน
เป็ นเทวดาอยู่บนฟ้ า มี อํานาจเหนื อมนุษย์ ทงหลาย
ั
สามารถบันดาลให้บงั เกิ ดความเป็ นไปต่างๆ ได้
ทังดี ไม่ดี ต่อคนและสัตว์ ทุกคนต้องปฏิ บตั ิ ตนให้ถูกต้องตามประเพณี เพื อให้ผีแถนปกปั กษ์ รักษา
ผีแถนมี หลายองค์ แต่ละองค์มีบทบาทหน้าที แตกต่างกัน ผี บ้านผี เมื อง (ปู่ เจื อเสื อบ้าน) ผี ป่า ผี ขวง ผี
บันได ผี แม่เตาไฟ ผี ประตู ผี หน้าต่าง เป็ นต้นชาวไทยโว่งเรามี แบบแผนพฤติ กรรมที เป็ นขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี แสดงออกต่อผี เหล่านี และถื อปฏิ บตั ิ สืบต่อกันมาแต่ โบราณ เช่น งานประเพณี
บวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าแม่ ประจํ าหมู่บ้าน ประเพณี เสนฮับมด ประเพณี สงกรานต์ เป็ นต้น” (อาจารย์
ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
แบบแผนพฤติกรรมต่างๆ ดังกล่าวนี ได้ สร้ างคุณค่าในลักษณะทีเป็ น
การบรรลุเป้า หมายสูงสุดตามอุดมการณ์ทางศาสนาและความเชือ และนําไปสู่การสร้ างคุณค่าอืน
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เช่น ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ความเข้ มแข็งของสังคม
และคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทีสําคัญคือ สิงเหล่านี คือ ศูนย์
รวมจิตใจหรื อเป็ นทีพึงทางใจ เป็ นทีไปทีมาของอุดมการณ์ชีวิต ฯลฯ ทีซึงได้ สร้ างความเป็ นกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดําขึนในโลก แบบแผนพฤติกรรมดังกล่าวนี มีความเคร่งครัดยิงในสมัยปู่ ย่าตายาย เช่น
มีปณิธานทีจะเดินทางกลับสูเ่ มืองแถนทีเป็ นถินฐานเดิม เพือจะได้ อยู่ใกลกับแผ่นดินอันเป็ นทีมาของ
กลุ่มชาติพันธุ์ เมือถึงแก่กรรมลง จิตวิญญาณจะได้ ขึนสู่เมืองแถน (เมืองสวรรค์) ทีนัน หากอยู่ใน
ดินแดนอืนเมือตายลง ต้ องเชิญ “เขย” (ผู้ประกอบพิธีบอกทางวิญญาณกลับไปขึ นสวรรค์ทีเมือง
แถน) มาทํ าพิธี บอกทางแก่จิ ตวิญญาณ จิ ตวิญญาณต้ องเดินทางกลับ บ้ านเดิมตามคําบอก และ
อาจจะหลงทางได้ ถ้าเขยบอกทางผิดอย่างไรก็ตาม ปู่ ย่าตายายคงเห็นถึงความยากลําบากจึงตัดสินใจ
อยู่ทีนีถาวร และนําพิธีบอกทางแก่จิตวิญญาณมาใช้ ในการจัดการศพ ตังแต่สมัยปู่ ย่าตายายสืบมา
จนกระทังสมัยคนปั จจุบัน แบบแผนพฤติกรรมการนับถือผีดงั กล่าวข้ างต้ น ยังคงมีอยู่ แม้ จะมีพทุ ธ
ศาสนาเข้ ามาแล้ ว แต่ก็ไม่ได้ ทําลายสิงเหล่านี ตรงกันข้ ามกลับบูรณาการเข้ าด้ วยกัน อย่างไรก็ตาม
ปั จจุบนั ขนบธรรมเนียมประเพณี ดงั กล่าวนีดูเหมือนคนรุ่ นใหม่ไม่เข้ าใจมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิง
คุณค่าด้ านต่างๆ ทีเกิดจากการแสดงออกตามขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ดังกล่าว ยังเป็ นสิงที
ขาดการอธิบาย และยังไม่มีโครงสร้ างทางสังคมของชุมชนหรื อองค์กรใด มาอธิบายเรื องราวคุณค่า
ของสิงเหล่านีทีมีตอ่ บุคคล และสังคม
: คุณ ค่า และหรื อมูล ค่า ของแบบแผนพฤติก รรมการนับถื อ พุท ธ
ศาสนา โดยทัวไปชาวไทยทรงดํานับถือพุทธศาสนามาตังแต่อพยพเข้ า สู่ประเทศไทยในช่วงแรกเริ ม
และได้ ค่อยๆ เรี ยนรู้ ทํ าความเข้ าใจ แล้ วนํ ามาปฏิ บัติจนสามารถสร้ างแบบแผนพฤติกรรมที เป็ น
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเกียวกับพุทธศาสนาขึนในกลุ่มชาติพนั ธุ์สืบมาถึงปั จจุบนั และแม้ ว่า
แบบแผนพฤติกรรม ดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับชาวพุทธทัวไป แต่ยงั สามารถแสดงลักษณะ
รายละเอียดทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ได้ อย่างชัดเจน เช่น การอุทิศส่วนกุศล การอธิบาย
โลกหลัง ตาย ที ยัง เกี ยวข้ องกับสวรรค์อันเป็ นที อยู่ ของแถนและผี บรรพบุรุษ เป็ นต้ น แบบแผน
พฤติกรรมดังกล่าวได้ สร้ างคุณค่าที เป็ นความรั ก ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันทางสังคมและ
วัฒนธรรมให้ เกิดความสงบสุขทีนําไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การช่วยเหลือเกือกูล
เพือสร้ างความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน รวมถึงการสร้ างคุณค่าทีเป็ นความสัมพันธ์ทีดีตอ่
กันกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ โดยในสมัยปู่ ย่ าตายายได้ ริเริ มสร้ างวัดขึนในชุมชนและได้ พฒ
ั นาขึนเป็ นวัด
ทีเจริญยิงขึนในสมัยพ่ อแม่ ทีวัดได้ กลายเป็ นสถาบันสําคัญของชุมชน ทีลูกหลานได้ อาศัยศึกษาเล่า
เรี ยน บวชเรี ยนจนจบการศึกษาชันสูงในทางพุทธศาสนาและได้ มีโอกาสรับตําแหน่งหน้ าที สําคัญๆ
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ในวงการพุทธศาสนาของประเทศหลายท่านสืบมาจนกระทังสมัยผู้อาวุ โสและสมัยคนปั จจุบัน
วัดก็ยงั เป็ นศูนย์รวมจิตใจทังในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
โดยสรุ ปลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่วนทีเป็ นแบบ
แผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ เช่น การอยู่อาศัยและวิถีชีวิต การ
ทํามาหากิน การแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง การดูแลรักษาสุขภาพ และ การศาสนาและ
ความเชือ ทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ซึงเป็ นบรรทัดฐานทีได้ รับการสถาปนาจากสังคมใน
ชุมชน หรื อชุมชนยอมรับว่าสิงนันๆ เป็ นแบบแผนพฤติกรรมทีต้ องแสดงออก เช่น แบบแผนการสือสาร
แบบแผนการปกครอง แบบแผนการอบรมสังสอน แบบแผนความสัมพันธ์ ของระบบครอบครัวและ
เครื อญาติ แบบแผนการนับถือผี แบบแผนการนับถื อพุทธศาสนา แบบแผนการทํานา แบบแผนการ
แต่งผม ฯลฯ สิงเหล่านี แสดงคุณค่าและหรื อมูลค่าในลักษณะทีทํ าให้ ชุมชนเข้ าถึงปั จจัยจํ าเป็ นขัน
พืนฐาน เข้ าถึงความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิ น เข้ าถึงความรักความอบอุ่น ความสามัคค่และ
ความเข้ มแข็งของชุมชน เข้ าถึงเกียรติยศศักดิศรี และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และเข้ าถึงการบรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือได้ ตามความจําเป็ นและความต้ องการโดยตรงในสมัย
ปู่ ย่าตายาย ครันถึงสมัยพ่อแม่คนในชุมชนนําแบบแผนพฤติกรรมจากสังคมอืนมาใช้ นําขนบธรรม
เนียมประเพณีทีแตกต่างไปจากเดิมมาใช้ มากขึน ทําให้ คณ
ุ ค่าดังกล่าวลดความสําคัญลง จนกระทัง
สมัยผูอาวุโสและสมัยคนปั จจุบนั ผู้คนเริ มใช้ แบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีที
สร้ างมูลค่าเป็ นเงินทองแล้ วนําเงินทองทีได้ มาใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ อง การในวิถีชีวิตมาก
ขึน แบบแผนพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมจึงไม่สามารถสร้ างคุณค่าได้ โดยตรง จึงทํ าให้ ดู
เหมือนว่าต้ องลงทุนเป็ นเงินทองจึงจะเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรมแบบเดิมได้ ขณะทีแบบ
แผนพฤติกรรมแบบเดิมก็ไม่สามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองได้ โดยตรงด้ วย ทีสําคัญแบบแผนพฤติ
กรรมทางสังคมและวัฒนธรรมแบบเดิม ไม่มีระบบ และกลไกทีรับผิดชอบในการอนุรักษ์ และพัฒนา
โดยตรง ยังคงปล่อยให้ เป็ นหน้ าทีรับผิดชอบของสถาบันครอบครัวซึงมีขนาดเล็กลง
โดยสรุปลักษณะทุนวัฒนธรรมชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ผลการศึกษาทุนวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ตามกรอบแนวคิดเรื องทุน
วัฒนธรรมของปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (อ้ างในชนิดา เสงียมไพศาลสุข, 2550: 79) และกรอบแนวคิดอืนๆ
โดยสรุปได้ ดงั นี
1. ลักษณะทุนวัฒนธรรม
1.1 ลั กษณะทุนวั ฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ ในกาย มี ลักษณะเป็ นคุณค่าและหรื อ
มูลค่าของภูมิ ปั ญญาที เป็ นความคิด /วิ ธี คิด ความรู้ ความเชื อ ค่านิยม ทัศนคติ /ความเห็น ความ
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สามารถและความฉลาดไหวพริ บ ในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ที เป็ นบ่อเกิ ดหรื อพลังสร้ างสรรค์ ทุน
วัฒนธรรมที ปรากฏในรู ปของวัตถุ และทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนา ให้ เกิ ดขึน ตังอยู่และ
เปลียนแปลงไป ตามลําดับ
1.2 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ มีลักษณะเป็ นคุณค่าและหรื อ
มูลค่าของรู ป เสียง กลิน รส และสิงสัมผัส ที เกิดขึนในวัฒนธรรมแต่ละกลุ่ม เช่น คุณค่าและหรื อ
มูลค่าของภาษาเขียน หรื อตัวอักษร หนังสือ ตํารา/ บ้ านเรื อน ทีอยู่อาศัย/ เครื องมือเครื องใช้ ในการทํา
มาหากินและวิถีชีวิต/ เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื องประดับ/ ยารักษาโรค/ สัญลักษณ์ทางศาสนาและ
ความเชือ/ เครื องดนตรี เป็ นต้ น คุณค่าและหรื อมูลค่าของเสียงพูด (ภาษาพูด) ทีใช้ สือสารในสังคม
ชุมชน เสียงเพลง เสียงดนตรี เป็ นต้ น คุณค่าและหรื อมูลค่ากลินหอม กลินเหม็น กลินคาว เป็ นต้ น
คุณค่าและหรื อมูลค่าของรสเปรี ยว รสหวาน รสมัน รสเค็ม รสขม รสเผ็ด เป็ นต้ น และคุณค่าและหรื อ
มูลค่าของอาการเย็น ร้ อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง เป็ นต้ น คุณค่าและหรื อมูลค่าดังกล่าวนี เป็ นพลัง
สําคัญในการสร้ างสรรค์ทนุ วัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาขึน ทีจะส่งผลต่อพัฒนาการของชุมชนให้
ดํารงอยูแ่ ละเปลียนแปลงไปตามเหตุปัจจัยต่างๆ
1.3 ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา มีลกั ษณะเป็ นคุณค่าและหรื อ
มูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ แบบแผนการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย การ
แลกเปลียนผลผลิต ทีจัดเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี และส่วนทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรมสังคม
และวัฒนธรรม ได้ แก่ แบบแผนการปกครอง การอบรมสังสอน ระบบครอบครั ว เครื อญาติ และแบบ
แผนในลักษณะอืนทีจัดเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ซึงเป็ นสิงทีคนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับว่า
แบบแผน ขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีนนๆ
ั คือ ลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของชุมชน หรื อ
คนนอกกลุม่ อาจจเรี ยกว่า “เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน”ก็ได้
2. ลักษณะความสัมพันธ์ ขององค์ ประกอบทุนวัฒนธรรม มี ลกั ษณะเป็ นกระบวน
การทีเป็ นเหตุและเป็ นผลต่อเนือง คือ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง อยู่ในกาย (ภูมิปัญญา เช่น ความคิด
ความรู้ ความเชือ ฯลฯ) เป็ นเหตุหรื อเป็ นบ่อเกิดหรื อเป็ นพลังสร้ างสรรค์ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของ
วัตถุ (รูป เสียง กลิน รสและสิงผัสสะ) แล้ วทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุทีเกิดขึนแล้ ว เป็ นเหตุหรื อ
เป็ นบ่อเกิ ดหรื อเป็ นพลังสร้ างสรรค์ให้ เกิดทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา (แบบแผน ขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี ) โดยทุนวัฒนธรรมแต่ละองค์ประกอบจะสามารถสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่า
ด้ านปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน/ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ ความรัก ความสามัคคีในสังคม/
ชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี / ความสงบสุขตามอุดมการณ์ของชีวิต) ดังนี
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คุณค่า/มูลค่า

ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง
อยู่ในกาย
(ทุนภูมิปัญญา)

ลักษณะ
ทุนวัฒนธรรมชาว
ไทยทรงดําบ้ าน
เกาะแรต

คุณค่า
/มูลค่า

ทุนวัฒนธรรมทีอาศัย
การสถาปนา(ขนบ
ธรรมเนี ยม จารีต
ประเพณี )

ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ใน
รู ปของวัตถุ
(รู ป เสียง กลิน รส
สิงสัมผัส)

คุณค่า
/มูลค่า

ภาพที 22 ลักษณะความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
อนึง ลักษณะความสัมพันธ์ของทุนวัฒนธรรมกับลักษณะพืนฐานทัวไปของชุมชน และ
ลักษณะวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตในพืนทีศึกษา มีความสัมพันธ์ เชิง
เหตุและผลซึงกันและกัน กล่าวคือ ชาวไทยทรงดําทีอพยพมาจากเพชรบุรี และพืนทีอืนๆ ทีอยู่อาศัย
ก่อนหน้ านี ล้ วนพกพาทุนวัฒนธรรม ทังส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ และส่วนที
อาศัยการสถาปนา มาแล้ ว โดยสิงเหล่านี บางส่วนปรากฏเป็ นวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีกลุ่มได้ ใช้
สร้ างคุณ ค่า อยู่ใ นวิถี ชี วิ ต อยู่แ ล้ ว เมื อมาพบลัก ษณะพื นฐานทัวไป ที เป็ นเรื องของทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของพืนที เรี ยกขานกันในปั จจุบนั ว่า “ชุมชนบ้ านกาะแรต” จึงได้ นําทุน
วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญามาใช้ พิจารณา เห็นว่าเป็ นพืนทีแห่งนีมีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การหยุดพักตังถินฐานชัวคราว จึงได้ ใช้ ทุนภูมิปัญญาทีเป็ นความ คิด/ จินตนาการ
ความรู้ ฯลฯ มาจัดการให้ เกิดวิธีการหรื อกระบวนการหรื อพิธีการในการสร้ างทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูป
ของวัตถุ เช่น ทีอยู่อาศัย ทีทํามาหากิน เครื องมือเครื องใช้ ฯลฯ ให้ เกิดขึนในพืนที ตามแบบแผน
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พฤติกรรมด้ านต่างๆ ตามภูมิปัญญาที สืบต่อมาจากอดีต หรื อสร้ างแบบแผนพฤติกรรมขึนใหม่ จน
ได้ รับการยอมรับจากคนทัวไป จนกลายเป็ นทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาของชุมชนคือ คน
ส่วนใหญ่ยอมรับให้ เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของชุมชน และชุมชนอืนๆ ยอมรับสถานภาพ
ความเป็ นชุมชนไทยทรงดํา สืบมาถึงปั จจุบนั ดังแสดงในแผนภาพที 6 ต่อไปนี

ลักษณะพืนฐาน
ทัวไปของชุมชน
(เหตุ – ผล)

ลักษณะวัฒนธรรม
ของชุมชน
(เหตุ – ผล)

ชุมชน
ไทยทรงดํา
บ้ านเกาะแรต

ลักษณะทุน
วัฒนธรรมของชุมชน
(เหตุ – ผล)

ภาพที 23 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะพืนฐานทัวไปของชุมชน วัฒนธรรมชุมชน
และทุนวัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ลักษณะความสัมพันธ์ขององค์ประกอบชุมชนทังสามลักษณะนี มีความเป็ นเหตุเป็ น
ผลที เป็ นพลวัตรขับเคลื อนลักษณะของชุมชนให้ พัฒนาการเปลียนแปลงตามเหตุปัจจัย ทังส่วนที
ผลักดันและส่วนทีดึงดูดสิงต่างๆ เข้ าสู่ชุมชนหรื อออกจากชุมชน ไม่เว้ นแต่ละวัน จนเกิดเป็ นอัต
ลักษณ์ของชุมชนทีมีทงจุ
ั ดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และข้ อจํากัด ผสมผสานกันไป จนดูประหนึงว่าเป็ น
ความเจริญก้ าวหน้ าตามทีสังคมส่วนใหญ่ต้องการ

บทที 5
แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน
แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําเพื อการพัฒนาชุมชนในพื นที
ศึกษา ในบทนีต้ องการวิเคราะห์เพือสร้ างความรู้ตามวัตถุประสงค์ ข้อ 3 เพือหาแนวทางการใช้ ทนุ
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยแนวคิดและหลักการดังกล่าว
ในบทที 2 มาวิเคราะห์ผลการศึกษาทีได้ นําเสนอไว้ ในบทที 4 โดยแบ่งเนือหาการวิเคราะห์ออกเป็ น
ประเด็นต่างๆ ดังนี
1. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
2. การใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องชุมชน
3. แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
ดังนี
1. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่ อการพัฒนาชุมชน
การเปลี ยนแปลงทุน วัฒ นธรรมที เกิ ดขึนในชุม ชนบ้ า นเกาะแรตพื นที ศึก ษาครั งนี
พบว่า มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในลักษณะต่างๆ คือ ส่วนหนึงมีผลทําให้ ชมุ ชนได้ รับการพัฒนาให้
เจริ ญก้ าวหน้ าสู่ความทันสมัย เกิดกระบวนการต่างๆ ทีทําให้ คนในชุมชนนําวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ า
มาสร้ างทุนวัฒนธรรมเชิงมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ เป็ นพลังเพิมศักยภาพประสิทธิภาพในการจัดการ
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนให้ เป็ นไปตามความ
ต้ องการมากขึน อีกส่วนหนึงมีผลทําให้ ชมุ ชนสูญเสียวัฒนธรรมพืนบ้ านเดิมทีคนในชุมชนเคยใช้ สร้ าง
ทุนวัฒนธรรมมาแต่เดิม เปลียนแปลงสูญหายไป และอีกส่วนหนึงมีผลทําให้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมของชุมชนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์พืชพรรณธรรมชาติพืนบ้ านหลายอย่างสูญหายไป
โดยจะได้ นําเสนอการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน 3 ประเด็น ดังนี
1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชมุ ชนมีความเจริญก้ าวหน้ า
1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชมุ ชนสูญเสียวัฒนธรรมพืนบ้ าน
1.3 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อมของชุมชน
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1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชุมชนมีความเจริญก้ าวหน้ า
ผลการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมชุมชนและทุนวัฒนธรรมในบททีผ่านมา พบว่า
เมือคนในชุมชนได้ นําทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ เป็ นต้ นว่า ทุนส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ทุนส่วนทีอยู่ใน
รู ปของวัตถุ และทุนส่วนทีอาศัยการสถาปนา มาใช้ แทนทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านแล้ ว มีผลทําให้
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้
มีความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสนองตอบต่อความจําเป็ นและความ
ต้ องการด้ านต่างๆ ได้ มากขึน ดังนี
1.1.1 ด้ านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ได้ แก่ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง อยู่ในกาย ทุนทีอยู่ใน
รูปของวัตถุ และทุนทีอาศัยการสถาปนา ทังส่วนทีเป็ นคุณค่าและมูลค่า ได้ กลายเป็ นพลังสําคัญใน
การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เช่น การอยู่อาศัยและวิถีชีวิต การแต่งกายเสือผ้ าและการ
ประดับตกแต่ง ให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สามารถตอบสนอง
ความจําเป็ นและความต้ องการแก่คนในชุมชนได้ มากขึน เป็ นต้ นว่า
1.1.1.1 ความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต เมือคนในชุมชน
ได้ รับทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทีเน้ นมูลค่าและหรื อคุณค่า มาใช้ แทนทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านทีเน้ น
คุณค่าอย่างเดียว เป็ นต้ นว่า การใช้ เงินทองสร้ างคุณค่าเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ นในการอยู่อาศัยและวิถี
ชีวิต เช่น ใช้ เงินทองซือหาวัสดุอปุ กรณ์ก่อสร้ างบ้ านเรื อนหรื อซือบ้ านเรื อนจัดสรรอยู่อาศัย หรื อจ่าย
ค่าจ้ างแรงงานก่อสร้ างบ้ านเรื อนแทนการใช้ คุณค่าทีเป็ นการแลกเปลียนแรงงาน การช่วยเหลือ
เกือกูล หรื อใช้ ความอุตสาหพยายามสร้ างบ้ านเรื อนด้ วยตนเองโดยตรงหรื อกรณีวิถีชีวิต เช่น ใช้ เงิน
ทองเป็ นสินสอดแต่งงานแทนการอาสาทํางานให้ ครอบครัวเจ้ าสาว ใช้ เงินซือโลงใส่ศพแทนการทํา
โลงขึนใช้ เองเมือมีคนตาย เป็ นต้ น การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมในลักษณะดังกล่าวทําให้ คนใน
ชุมชนมีโอกาสเข้ าถึงปั จจัยต่างๆ ทีเป็ นความจําเป็ นหรื อความต้ องการได้ มากขึน เช่น เจ้ าของเรื อน
ไม่จําเป็ นต้ องมีภมู ิปัญญาในการสร้ างเรื อน เพียงแต่มีภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพสร้ างมูลค่า
เป็ นเงินทองให้ เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการสร้ างเรื อน หรื อถ้ ามีเงินเพียงพอสามารถจ้ างช่างก่อ
สร้ างบ้ านเรื อนทีอยูอ่ าศัยได้ ไม่จําเป็ นต้ องสร้ างด้ วยตนเอง เป็ นต้ น ถือเป็ นผลการเปลียนแปลงทุน
วัฒนธรรมทีทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยแก่คนในชุมชนบ้ านเกาะแรตในปั จจุบนั ดังตัว
อย่างต่อไปนี
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ความเจริญก้ าวหน้ าในบ้ านเรื อนทีอยูอ่ าศัย สมัยปู่ ย่าตายายผู้อาวุโสเล่าว่า
“สร้างแบบง่ายๆ โครงสร้างไม้ไผ่บ้าง ไม้กลมบ้าง ฟากไม้ไผ่ ฝาขัดแตะ ตังอยู่
ริ ม คลอง เป็ นกลุ่มๆ ไปไหนมาไหนต้องใช้เรื อหรื อไม่ก็เดิ นลุยเลน ใช้เรื อขนข้าวจากนามาบ้าน มี ทาง
เกวี ยนเข้าถึ งบ้านบางหลัง แต่ ปัจ จุ บันเปลี ยนแปลงไปหมดแล้ว ” (ยายเหม็ ด พรหมสงเคราะห์ ,
สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
เมือทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ าสู่ชุมชนลักษณะวัสดุอปุ กรณ์ทีนํามาสร้ างที
อยูอ่ าศัยในชุมชนเริมเปลียนแปลง ดังคําบอกเล่าทีว่า
“คนรุ่นพ่อแม่ริเริ มใช้เงิ นซื อสังกะสีมาแทนไพรหญ้า ซื อไม้แปรรู ปมาแทนไม้
ไผ่ สมัยผู้อาวุโสได้ใช้เงิ นจ้างงานก่อสร้างบ้านเรื อน ใช้เงิ นซื ออิ ฐซื อปูน ซื อกระเบื อง มาใช้แทนไม้ไผ่
และเปลี ยนแปลงบ้านเรื อนไม้มาเป็ นก่ ออิ ฐถื อ ปูน มุงกระเบื องชันเดี ยวบ้าง สองชันบ้างสื บมาถึ ง
ปัจจุบนั ” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
ถือเป็ นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ เกิดความเจริ ญ ก้ าว หน้ าขึน
ในชุมชน ทําให้ การอยู่อาศัยสามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นความทันสมัย ความมันคง ความแข็งแรง
ความสวยงาม ความมีชือเสียง เกียรติยศ อํานาจอิทธิพลทางสังคม รวมทังสร้ างมูล ค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ข องเจ้ าของบ้ านเรื อน จนกลายเป็ นค่านิยมทางวัฒนธรรมเกี ยวกับการอยู่อาศัย ทีนํ า ไปสู่การ
สถาปนาลักษณะดังกล่าวให้ กลายเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีใหม่ของชุมชนขึน
1.1.1.2 ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิถีชีวิต วิถีชีวิตคนในชุมชนคือ การเกิด แก่
เจ็บ ตาย เปลียนแปลงจากทุนวัฒนธรรมแบบพืนบ้ านทีเน้ นให้ ความสําคัญต่อคุณค่าทีเป็ นไปตาม
ขนบ ธรรมเนียม จารี ตประเพณีตามความเชือ มาใช้ ทนุ วัฒนธรรมสมัยใหม่ทีเน้ นให้ ความสําคัญต่อ
มูลค่าและคุณค่าควบคู่กัน ตามค่านิยมทางวัฒนธรรมสมัยใหม่ ผลส่วนหนึงทําให้ วิถีชี วิตคนใน
ชุมชนปั จจุบนั ได้ รับความสะดวกสบาย มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย สามารถเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ น
ขันพืนฐานและความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ มากกว่าเดิม เป็ นต้ นว่า
การเกิ ด ครอบครั วส่วนใหญ่ของชุมชนปั จจุบนั ยังคงใช้ ทุนวัฒนธรรมพื น
บ้ าน คือ คุณค่าที เป็ นความรั ก ความห่วงใย ความปลอดภัยของแม่และเด็ก ขณะเดียวกันได้ รับ
ทุนวัฒน ธรรมสมัยใหม่เข้ ามาอธิบายว่า คุณค่าดังกล่าวจะเกิดขึนได้ ตอ่ เมือใช้ มูลค่าทีเป็ นเงินทอง
มาสร้ างขึน มูลค่าจึงกลายมาเป็ นปั จจัยจําเป็ นในการสร้ างความปลอดภัยและความมีสขุ ภาวะของ
แม่และเด็ก เช่น ต้ องใช้ มูลค่าทีเป็ นเงินทองในการเดินทางไปฝากครรภ์ ไว้ กับสถานพยาบาลการ
แพทย์แผนปั จจุบนั นับตังแต่เด็กอยู่ครรภ์จนกระทังคลอด ไปตรวจรักษาครรภ์ตามเวลานัดหมาย
เมือครบกําหนดจึงไปคลอด ทําให้ การเกิดของคนในชุมชนบ้ านเกาะแรตได้ พัฒนาการมาสู่ความ
ปลอดภัยทังแม่และลูกมากขึน แม่และลูกได้ รับการดูแลสุขภาพและได้ รับคําแนะนําทีถูกต้ องจาก
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แพทย์ แผนปั จจุบัน ถื อเป็ นส่วนหนึงของการเปลี ยนแปลงทุนวัฒ นธรรมที ทํ าให้ เ กิ ด ความเจริ ญ
ก้ าวหน้ าแก่คนในชุมชน ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสท่านหนึงทีว่า
“คนในหมู่บา้ นไปเกิ ดลูกที โรงพยาบาลทุกคน เดี ยวนี ไม่ตายทังกลม ไม่มีเรื อง
น่ากลัวเหมื อนแต่ก่อน เด็กสมัยนีน่ารัก เติ บโตเร็ ว สมัยก่อนเกิ ดกับหมอตําแย กว่าจะได้ลูกหนึงคน
ชี วิตแม่เป็ นตายเท่ากัน แม่บางคนเจ็บท้องสองสามวัน ต้องบนบานผี บ้านผี เรื อนให้ช่วย ปั จจุบนั ไม่
มี ใครเกิ ดกับหมอตําแยแล้ว ไม่มีหมอตํ าแยทํ าเกิ ดแล้วด้วย แต่การบนบานผี เรื อนยังมี อยู่ เพือเป็ น
ขวัญกําลังใจ” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
การให้ การศึกษาอบรมเลียงดู สมัยปู่ ย่าตายาย ครอบครัวและเครื อญาติ
ต้ องช่วยกันอบรม เลียงดู ปลูกฝั งคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมแก่เด็ก เพือให้ เติบโตเป็ นคนดีของสังคม
สมัยพ่อแม่ เริ มใช้ ทนุ วัฒนธรรมสมัยใหม่อบรมเลียงดูให้ การศึกษาแก่เด็ก นิยมนําเด็กชายไปฝาก
เรี ยนหนังสืออยู่กบั วัด เมือเติบโตให้ บวชเรี ยนต่อไป ถือเป็ นจุดเริ มต้ นของทุนวัฒนธรรมอืนที เข้ ามา
แทนทีวัฒนธรรมพืนบ้ านในการให้ การศึกษาอบรมเลียงดูเด็ก ต่อมารัฐบาลได้ กระจายการศึกษาออก
สูห่ วั เมือง จัดตังโรงเรี ยนขึนในชุมชน ทําให้ เด็กทังหญิงและชายมีโอกาสศึกษาเรี ยนรู้ สามารถอ่าน
ภาษาไทยออก เขียนได้ เป็ นการเพิมเติมทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่เรื องนีแก่ชมุ ชน สมัยปั จจุบนั ครอบ
ครัวส่วนใหญ่ยงั คงใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ าน เช่น ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย แต่ต้องเน้ นการ
ใช้ ทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ คือ การใช้ เงินทองเพือการอบรมเลียงดูให้ การศึกษาแก่ลูกหลานมากขึน
ทําให้ ลูกหลานมีพฒ
ั นาการทางร่ างกายและสติปัญญาเจริ ญเติบโตได้ เต็มตามศักยภาพและตาม
ความเหมาะสมแต่ล ะเพศแต่ละวัย เป็ นการเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทํ าให้ เกิ ดความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า ทันสมัย สร้ างโอกาสแก่เด็กในชุมชนให้ มีความเจริ ญทัดเทียมกับเด็กในชุมชนอืนๆ ดังคํา
บอกเล่าของพระอาจารย์ทา่ นหนึงทีว่า
“อาตมาโชดดี เกิ ดมามี โรงเรี ยนในชุมชนแล้ว เมื อจบ ป.4 พ่อส่งให้ไปเรี ยน
ต่อระดับมัธยมในตัวอําเภอ เนืองจากมี โรคประจํ าตัว ทํางานหนักไม่ได้ พีน้องและเพือนๆ ส่วนใหญ่
จบชัน ป.4 แล้วอยู่บ้าน ทําไร่ ทํ านา ปั จจุบนั เด็กส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาขันพืนฐานทุกคน” (พระ
มหามนตรี ขนติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
การแต่ งงาน สมัยปู่ ย่าตายายเน้ นการสร้ างคุณค่าทีเป็ นไปตามขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี มีขนตอนและพิ
ั
ธีกรรมหลายอย่าง เช่น การส่อง การสู่ การอาสา การส่ง การ
สาง ไม่มีมลู ค่าทีเป็ นสินสอดทองหมันหรื อเงินทอง หลังแต่งงานแล้ วเจ้ าสาวไปอยู่บ้านเจ้ าบ่าว กว่า
จะเสร็ จสินขันตอนการแต่งงานต้ องใช้ เวลายาวนาน ชุมชนเริ มรับทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ในเรื องนี
เข้ ามาใช้ สมัยผู้สงู อายุและใช้ มาจนถึงปั จจุบนั โดยปรับ ลดขันตอนการแต่งงานทีสร้ างคุณค่าตาม
แบบพืน บ้ านลง เพิมแบบแผนการแต่งงานทีสร้ างมูลค่าเป็ นเงินทองขึน เช่น ปรับลดขันตอนการ
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ส่อง การสู่ การอาสา การส่ง การสางออกไป เหลือเพียงการสู่อย่างเดียว ใช้ เวลาเพียง 1-2 วันเท่านัน
แต่เพิมมูลค่าทีเป็ นเงินทองสินสอดทองหมันตามทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่เข้ ามา เมือเจ้ าบ่าวเจ้ าสาว
เลือกคู่ครองได้ แล้ ว กําหนดวันแต่งงาน นิยมวันเสาร์ หรื อวันอาทิตย์ ตามค่านิยมสมัยใหม่ เจ้ าบ่าว
เตรี ยมสินสอดแก้ วแหวนเงินทองมาหมันเจ้ าสาว วันแต่งจัดพิธีเลียงผีเรื อนตามทุนวัฒนธรรมเดิม
ซึงจัดขึนในช่วงเช้ า หลังจากนันจึงจัดงานเลียงฉลองมงคลสมรสแบบจัดโต๊ ะจีน แจกบั ตรเชิญแขก
ร่ วมงาน แขกนําซองใส่เงินมอบกํานัลแก่เจ้ าภาพ เจ้ าภาพมอบของทีระลึกผู้มาร่ วมงาน นิยมจัด
งานทีหอประชุมโรงเรี ยนหรื อโรงแรม แทนการจัดงานในครัวเรื อน เสร็ จงานแล้ วบางคูแ่ ยกครอบครัว
ไปอยูด่ ้ วยกันใกล้ ทีทํางาน บางคูอ่ ยู่กบั ครอบครัวพ่อแม่ตามความสะดวกและความจําเป็ นทีเกิดขึน
ฝ่ ายหญิงไม่จําเป็ นต้ องไปอยู่กบั ฝ่ ายชายตามแบบพืนบ้ านเดิม เป็ นการเปลียนแปลงส่วนหนึงทีทํา
ให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย เกิดความเท่าเทียมในสิทธิการเลือกคู่และการเลือกใช้ ชีวิตได้
กว้ างขวางกว่าเดิม ดังคํากล่าวของผู้อาวุโสท่านหนึงทีว่า
“การออกเรื อนมี ลูกมี ผวั วันนี เป็ นเหมื อนกับคนไทยทัวไปแล้ว ไม่มีการส่อง
การอาสา การส่ง การสางแล้ว หลังแต่งจะเลื อกอยู่บ้านฝ่ ายชายหรื อฝ่ ายหญิ งก็ได้ ตามความต้อง
การ ส่วนผี เรื อนมี การปรับปรุง รู ปแบบการสื บต่อที สอดคล้องกับความจํ าเป็ นที เกิ ดขึนของแต่ละคน”
(ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
การแก่ หรื อผู้สูงวัย ผู้สงู อายุส่วนใหญ่ยงั คงได้ ใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านส่วน
ทีเป็ นคุณค่า เช่น ความกตัญ กู ตเวที ความรัก ความเคารพ ความอบอุ่น ความนับถือของลูกหลาน
และเครื อญาติ เป็ นรากฐานการใช้ ชีวิต และใช้ ทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ส่วนทีเป็ นเงินทองจากการ
ั
ตามระบบการออมทรัพย์สมัยใหม่ มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นหลักประ
ประกอบอาชีพต่างๆ ทีได้ สงสมไว้
กันความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน และยังได้ รับทุนสวัสดิการผู้สงู อายุจากภาครัฐมาสร้ าง
คุณค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัยขันพืนฐานด้ วย ทําให้ ผ้ ูสูงอายุในชุมชนปั จจุบนั สามารถดํารง
ชีวิตอยูไ่ ด้ สะดวกสบายมากกว่าเดิม มีโอกาสได้ บําเพ็ญบุญกุศลตามความเชือทางศาสนาได้ มากขึน
เป็ นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมส่วนหนึงทีทําให้ เกิดความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทันสมัยในเรื องนีขึน
อย่างชัด เจน ดังคํากล่าวแสดงควมพอใจของผู้สงู อายุทา่ นหนึงทีว่า
“เดี ยวนี ลูกหลานไม่ ต้องมี ภาระค่าใช้จ่ายกับคนแก่ มากนัก รัฐบาลเขาให้
เงิ นเดือน คนแก่ไม่ต้องทํางานหาเงิ นเลี ยงชี พ คนแก่บางคนมี เงิ นเก็บออมมากมาย ลูกหลานเกรงใจ
แต่บางคนมี เงิ นออมไม่มาก ลูกหลานไม่มาก ลูกหลานไม่อยู่ในชุมชน ทํ าให้ต้องอยู่ตามลํ าพังบ้าง
แต่มีเงิ นสวัสดิ การรัฐบาลมาใช้จ่าย” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
การเจ็บไข้ ได้ ป่วย คนในชุมชนปั จจุบนั ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ ทุนวัฒนธรรม
การรักษาพยาบาลแบบพื นบ้ านแล้ ว เมือเจ็บไข้ ไ ด้ ป่วยนิยมรั กษาพยาบาลด้ วยวิธี การทางการ
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แพทย์แผนปั จจุบนั ทําให้ เกิดความปลอดภัย ในชีวิตมากขึน เมือเจ็บไข้ ไม่สบายสามารถไปหาหมอได้
ตลอดเวลา ผู้ป่วยทีมีทุนวัฒนธรรมทีเป็ นเงินทองมาก สามารถเลือกใช้ บริ การการแพทย์ทีสะดวก
รวดเร็ว ทันสมัยได้ มาก ส่วนผู้ทีมีทนุ เงินทองน้ อยก็สามารถรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทัวไปได้ ดัง
คําหมอพืนบ้ านท่านหนึงทีว่า
“คนปั จจุบนั ไม่นิยมรักษาด้วยหมอพืนบ้าน หมอยาและยาสมุนไพรแล้วใคร
เจ็บไข้ได้ป่วย จะหนัก จะเบาก็ไปหาหมอโรงพยาบาล ปวดหัว ตัวร้อน ซื อยามากิ นเองได้ ในชุมชนมี อ
สม.ช่วยเหลือให้คําแนะนํา อํานวยความสะดวก แม้ตวั ผูเ้ ป็ นหมอยาพืนบ้านเมื อเจ็ บไข้ได้ป่วยก็ต้อง
ไปหาหมอปัจจุบนั ด้วยลูกหลานไม่ยอมให้กินยาพืนบ้าน เขาบอกว่านานหาย ลูกหลานไม่มีเวลาเฝ้ า”
(อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
เป็ นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมส่วนหนึงของชุมชนทีมีผลทําให้ เกิดความ
เจริญก้ าวหน้ า ช่วยให้ คนในชุมชนบ้ านเกาะแรต มีความปลอดภัยและมีสขุ ภาพอนามัยดีขนึ
การตาย คนส่วนใหญ่ ในชุมชนปั จจุบนั นิยมจัดการงานศพตามขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี ชาวพุทธผสมผสานกับพิธีศพแบบพืนบ้ านเดิม เบืองต้ นเลิกการฝั งศพบางศพ
(ศพตายโหง ตายทังกลม) มาใช้ วิธีการเผาทุกศพทีตายลง เมือคนตายลงนิยมตังศพบําเพ็ญกุศลในวัด
(ยกเว้ นบางคนทีสะดวกจะจัดงานศพทีบ้ าน) นิมนต์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรม วันเผานิมนต์ภิกษุ
แสดงธรรม แล้ วฌาปนกิจศพตามแบบอย่างขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีชาวพุทธทัวไป จากนัน
จึงนํากระดูกมาประกอบพิธีกรรมตามความเชือพืนบ้ านของกลุ่มชาติพันธุ์จนกระทัง “ส่งผีส่เู มืองฟ้า
เมืองสวรรค์” เป็ นอันเสร็จพิธี ในงานศพ เพือนบ้ านทุกกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีรู้จกั รักใคร่มีความเคารพผู้ตาย
ได้ มีส่วนร่ วมบําเพ็ญกุศล นําพวงหรี ดมาไว้ อาลัย นําเงินมาร่วมทําบุญเช่นเดียวกับคนในกลุ่มชาติ
พันธุ์ อืนๆ เป็ นการเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมส่วนหนึงที ทําให้ เ กิดความเจริ ญก้ าวหน้ า มีความ
สะดวกสบายและทันสมัย สร้ างการมีสว่ นร่วมในการอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ มากขึน
1.1.1.3 ความเจริ ญก้ าวหน้ าในการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตกแต่ง
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง จากแบบพืนบ้ านเป็ นต้ น
ว่า ทุนทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย เน้ นคุณค่าการพึงตนเอง ความพอเพียง ความเรี ยบง่าย การประหยัด ทุนที
อยู่ในรูปของวัตถุ เน้ นคุณค่าทีเป็ นประโยชน์ใช้ สอย และความเป็ นศิลปหัตถกรรมพืนบ้ านตามรู ป
ทรงรู ปร่าง รูปสี และสิงสัมผัสทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทุนทีอาศัยการสถาปนา เน้ นคุณค่า
ตามความเชือในขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทีสืบทอดมาแต่โบราณ เปลียนมาใช้ ทนุ วัฒน ธรรม
สมัย ใหม่ ทีเน้ นมูลค่าทีเป็ นเงินทองควบคูก่ บั คุณค่าทีเป็ นความสวยงาม ความทันสมัย โดยการใช้
เงินทองจากการประกอบอาชีพต่างๆ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความต้ องการ เป็ นการเปลียนแปลงทุน
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วัฒนธรรมส่วนทีทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยขึนในการแต่งกายของคนในชุมชนบ้ านเกาะ
แรตในลักษณะต่างๆ เป็ นต้ นว่า
การแต่ งกาย เปลียนแปลงคุณค่าการแต่ง กายจากแบบแผนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ทีเน้ นความเป็ นระเบียบ เรี ยบร้ อย เช่น ผู้หญิงต้ องปกปิ ดเรื อนร่างอย่างมิดชิด แต่งกายให้ ถูก
ต้ องเหมาะสมตามเพศ วัย และสถานภาพ มาเป็ นการแต่งกายเพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นความสวยงาม
ความทันสมัยตามแบบแผนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ใช้ เครื องนุง่ ห่มและแบบแผนการนุ่งห่มทีเป็ นสากล
เช่นเดียวกับคนในกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืนๆ ดังคําบอกเล่าว่า
“ปั จจุบนั ดูเครื องแต่งกายอย่างเดี ยวแยกไม่ ออกว่าเป็ นไทยโซ่ งหรื อคนไทย
เพราะเหมื อนกัน มี เครื องแต่งกายมากมายให้ซือหามาใช้ได้ตามต้องการ จะแต่งแบบไหนก็ได้ไม่มี
ใครว่าเหมื อนแต่ก่อนทีพ่อแม่เล่าให้ฟังว่า ต้องใช้เสื อผ้าที เป็ นแบบพืนบ้านของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ เมื ออยู่
กับบ้านหรื อไปทําไร่ ทํ านา ทํางานการต่างๆ ต้องใช้เสื อผ้าผื นเก่า ส่วนเสื อผ้าผื นใหม่เก็บไว้แต่ง
เวลามี งานสําคัญๆ หากแต่งกายผิ ดเพียนไป ผู้เฒ่าจะตํ าหนิ เป็ นสาวเป็ นนางจะไม่มีใครมาขอ” (นาง
เนียม พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนนีเป็ นส่วนหนึงทีทําให้ การแต่งกาย
ของคนในชุมชนให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย สร้ างทางเลือกและสิทธิในการแต่งกายได้ ตาม
ความต้ องการมากขึน
เสื อผ้ า อาภรณ์ ตังแต่ส มัยปู่ ย่าตายยายคนในชุม ชนได้ เ รี ยนรู้ สังสมทุน
วัฒน ธรรมด้ านเสือผ้ าอาภรณ์ทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายในเชิงคุณค่าว่าต้ องพึงตนเอง ต้ องขยัน อดทน เพียร
พยายาม เริมจากการปลูกฝ้าย เก็บฝ้าย ปั นฝ้าย ทอผ้ า จนกระทังนํามาตัดเย็บเป็ นเสือผ้ าใช้ น่งุ ห่ม
ได้ ไม่นิยมซือเสือผ้ ามาใช้ เพราะจะถูกกล่าวหาว่าเป็ นคนขีเกียจ ใครก็ตามทีทําได้ ถือว่าเป็ นคนดี
คนเก่ง ลูกสาวเรื อนใดทําได้ จะมีหนุ่มหมายปองครองคู่ หญิงสาวนอกจากทอผ้ าไว้ ใช้ เองแล้ วยังต้ อง
ทอไว้ เป็ นกํานัลผู้สงู อายุ ญาติผ้ ใู หญ่เพือทดแทนบุญคุณ รวมทังต้ องทอผ้ าไว้ ต้อนรับคูค่ รองของตน
เองด้ วย ทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่เรื องนีเริ มเข้ าสู่ชมุ ชนสมัยพ่อแม่ และต่อเนืองมาจนกระทังปั จจุบนั
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน คือ คนในชุมชนนิยมใช้ เงินทองจากการประกอบอาชีพต่างๆ มาซือหาเสือ
ผ้ ามาใช้ แทนการทอใช้ เอง ยิงมีเสือผ้ าหลากหลายทังแบบสําเร็ จรูปตามแบบแผนของกลุ่มชาติพนั ธุ์
และเสือผ้ ารู ปทรงสากล ผ้ านุ่ง ผ้ าถุง กางเกง ฯลฯ มากขึนเท่าใด ยิงทําให้ คนในชุมชนละเลยการทอ
ผ้ าใช้ เองมากขึนเท่านัน เป็ นการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายส่วนทีทําให้ เกิดความ
เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย ปลดปล่อยความวิตกกังวลเรื องเสือผ้ าอาภรณ์แก่คนในชุมชน เด็กสาวไม่
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ต้ องทอผ้ าเป็ น ไม่ต้องปั นฝ้ายได้ ไม่ต้องตัดเย็บเป็ น ขอเพียงมีเงินทองสามารถซือหาเสือผ้ ามาใช้ ได้
ตามต้ องการ
เครืองประดับตกแต่ งร่ างกาย ผู้บอกข้ อมูลท่านหนึงเล่าว่า
“สมัยพ่อแม่ ปู่ ย่ าตายยาย ไม่ ค่อยมี เครื องประดับตกแต่ง อะไรมากมาย
เท่าที มี คือ ปิ นเกล้าผม หวี สร้อยคอทองคํามี บ้างเป็ นบางคน เครื องแต่งหน้าทาแป้ งนิ ยมทํ าใช้เอง
นําอบนําหอมทําใช้เอง ทําใช้บางโอกาสเท่านัน เว้นแต่ผา้ เปี ยวมี ใช้ทกุ คน ทรงผมผู้หญิ งจะตัดในวัย
เด็ก เมื อเติ บโตเป็ นสาวแล้วจะไว้ผมยาวตลอดชี วิต ส่วนผู้ชายไม่มีอะไรประดับตกแต่ง มี แต่ทรงผม
เท่า นันที ต้องตัดบ่อยๆ ตัดกันเองในชุมชน แต่หลังจากสมัยพ่อแม่ การประดับตกแต่งร่ างกายของ
คนในชุมชนเริ มเปลี ยนแปลงไป จนปั จจุบนั มี อะไรไม่ รู้มากมายทังหญิ งชาย (ยายเหม็ด พรหมสง
เคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
ปั จจุบนั การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้ านการแต่งกายทีเกิดขึน ส่วนหนึง
ทําให้ คนในชุมชนมีเครื องประดับตกแต่งร่างกายให้ เลือกใช้ ได้ ตามความพอใจ สามารถนํามาใช้ สร้ าง
คุณค่าทีเป็ นความสวย ความงาม ความแปลกตา ความน่าทึง ความน่ารัก และใช้ แสดงมูลค่าทีเป็ น
เงินทองเพืออวดความรํ ารวยเงินทองก็ได้ ยิงมีเงินทองมาก ยิงสามารถใช้ เข้ าถึงสิงเหล่านีได้ มาก เป็ น
ส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทีทําให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย และมีอิสรภาพ เสรี ภาพด้ าน
การประดับตกแต่งร่ายกายแก่คนในชุมชนมากขึน
โดยสรุ ป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการ
ประดับตกแต่ง ส่วนหนึงได้ ทําให้ เกิดพัฒนาการด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดั บตกแต่ง
ของคนในชุมชน นอกจากมีความพอเพียงแล้ ว ยังสนองตอบต่อความต้ องการได้ ด้วย ทังยังสร้ าง
โอกาสให้ คนในชุมชนนําทุนสมัยใหม่ประยุกต์กับทุนแบบพืนบ้ านสร้ างงานสร้ างอาชีพเกี ยวกับ
วัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตกแต่งเพือใช้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองได้ ด้วย
1.1.1.4 ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ทุนวัฒน
ธรรมด้ านการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชนบ้ านเกาะแรต นับจากสมัยปู่ ย่าตายายมาถึงสมัยพ่อแม่
เน้ นการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเชิงคุณค่าดูแลรักษาสุขภาพ ดังคําบอกเล่าของหมอรักษาไข้ ทีได้ กล่าวไว้ วา่
“การรักษาคนไข้ ถื อว่าได้ใช้ภูมิปัญญาสร้ างคุณค่าที เป็ นคุณธรรมให้เกิ ด
เป็ นบุญบารมี คนเป็ นหมอมี บทบาทหน้าที ช่ วยเหลื อดูแลรักษาเพื อนมนุษย์ ไม่เลื อกที รักมักที ชัง
หมอที รับรักษาคนป่ วย ถื อว่าเป็ น บาป เมื อรักษาหายแล้ว ถื อว่าได้บุญ หมอไม่คิดค่ารักษาเป็ นเงิ น
ทองจากคนป่ วย” (นางประเทือง เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
ส่วนคนไข้ จะรู้สกึ เป็ นหนีบุญคุณ และสํานึกทีจะตอบแทนบุญคุณในโอกาส
ต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น สรงนําวันสงกรานต์หรื อนําดอกไม้ ไปมอบให้ หรื อเมือหมอมีธุระจะ
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ไปช่วยงานตามกําลังความสามารถ เป็ นต้ น ส่วนทุนทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ เน้ นคุณค่าทีเกิดจากรูป เสียง
กลิน รส และสิงสัมผัสทีใช้ รักษา เช่น สมุนไพร นํามัน เป่ าคาถาอาคม จัดพิธีกรรมตามอาการของ
โรคภัยไข้ เจ็บนันๆ ยาแต่ละขนานหรื อพิธีกรรมแต่ละอย่าง ย่อมสร้ างคุณค่าแตกต่างกัน เช่น ยาเม็ด
สร้ างคุณค่าทีเป็ นความสะดวกสบายกินง่าย พกพาติดตัวไปไหนมาไหนได้ ยาหม้ อหรื อยานําสร้ าง
คุณค่าทีเป็ นความสะดวกในการปรุง ยาทีมีกลินหอมสร้ างคุณค่าทีเป็ นความน่ากินน่าทาน ยารสขม
ุ ค่าทีเป็ นขวัญกําลังใจ เป็ น
สร้ างคุณค่าทีเป็ นสรรพคุณของยาว่าเป็ นยาดี หายเร็ ว พิธีกรรมให้ คณ
คุณค่าทีนอกเหนือจากสรรพคุณยาแต่ละขนานทีมีอยู่ในตัวแล้ ว ส่วนทุนทีอาศัยการสถาปนา คน
ส่วนใหญ่เน้ นคุณค่าทีเป็ นไปตามขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีพืนบ้ านทีสืบทอดมาแต่โบราณ
เช่น คุณค่าทีเป็ นการเชือฟั งคําสังหมอและการปฏิบตั ิตามคําแนะนําทังข้ อห้ ามและข้ อปฏิบตั ิอย่าง
เคร่งครัด จะทําให้ อาการเจ็บไข้ ไม่สบายหายได้ อย่างรวดเร็ ว หมอจะติดตามตรวจพิจารณาอาการ
ได้ ถูกต้ องแม่นยําขึน ตรงกันข้ ามหากไม่เชือฟั งจะทําให้ รักษาได้ ยากหรื ออาจจะเกิดการเจ็บป่ วย
หนักขึน หมอวางยาได้ ไม่ตรงกับอาการ ซึงถ้ าเป็ นอย่างนันหมอก็จะไม่รับรักษาต่อไป
เมือทุนวัฒนธรรมการแพทย์และการรักษาพยาบาลแผนปั จจุบนั เข้ าสู่ชมุ ชน
ทําให้ ทนุ วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพแบบพืนบ้ านของชุมชนเปลียนแปลงจากการเน้ นคุณค่า
ดังกล่าวข้ างต้ น มาเน้ นมูลค่าทีเป็ นเงินทองตามลักษณะทุนวัฒนธรรมใหม่ทีเข้ ามา
“ใครมี เงิ นทองมาก สามารถใช้สร้างคุณค่า ความเป็ นผู้มีสขุ ภาพดี ไม่มีโรค
ภัยไข้เจ็บเบี ยดเบี ยน มี ชีวิตที เป็ นสุข ได้มากกว่าคนที มี เงิ นทองน้อย” (พระมหามนตรี ขนติ สาโร ณ
วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
ทําให้ คนในชุมชนเริ มตืนตัวประกอบอาชีพสร้ างเงินทองสะสมไว้ ใช้ สร้ าง
คุณค่าดังกล่าว เป็ นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทันสมัยในวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพของชุมชน ลักษณะต่างๆ เป็ นต้ นว่า
การพั ฒ นาคนในชุ ม ชนให้ มี คุ ณ ภาพพร้ อมใช้ บ ริ ก ารดู แ ลรั ก ษา
สุขภาพจากการแพทย์ แผนปั จจุบัน กล่าวคือ การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
ทําให้ ภูมิปัญญาด้ านการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนมีพฒ
ั นาการทีเจริ ญก้ าวหน้ า โดยการ
ทําให้ คนในชุมชนยอมรับว่า การรักษาพยาบาลสมัยใหม่สามารถดูแลรักษาสุขภาพได้ มากกว่าภูมิ
ปั ญญาพื นบ้ าน เริ มจากสมัยปู่ ย่าตายายที แม้ จะยังไม่มี ยาแผนปั จจุบันใช้ หรื อยังคงดูแลรั กษา
สุขภาพตามแบบแผนภูมิปัญญาพืนบ้ าน แต่เริ มรับรู้เรื องการดูแลรักษาพยาบาลสมัยใหม่ทีเกิดขึน
ในชุมชนเมืองแล้ ว บางคนยังเคยได้ พบเห็นยาแผนปั จจุบนั ด้ วยตนเองจากญาติพีน้ องทีนํามาฝาก
เริ มรับรู้ ถึงสรรพคุณว่า ใช้ ได้ ผลดี ทันใจกว่ายาพืนบ้ าน สมัยพ่อแม่ มีโอกาสได้ เรี ยนรู้ เรื องนีจาก
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ประสบการณ์ทีเกิดขึนในสังคมทัวไปมากขึน บางคนมีโอกาสเดินทางเข้ ากรุงเทพเพือรับการรักษา
พยาบาลด้ ว ยวิธี ทางการแพทย์ ส มัยใหม่ด้ว ยตนเอง ทํ าให้ ภูมิ ปัญ ญาสมัยใหม่ทีเป็ นความคิด
ความรู้ ความเชือ และค่านิยมเกียวกับเรื องนีเกิดสังสมมากขึน เมือมีโรงพยาบาลหรื อสุขศาลามาตัง
ให้ บริ การในจังหวัดและในอําเภอ ยิงทําให้ คนในชุมชนสนใจและมีโอกาสรับการรักษาพยาบาลด้ วย
วิธีการสมัย ใหม่มากขึน สืบมาจนกระทังสมัยผู้สงู อายุและสมัยคนปั จจุบนั ทีการแพทย์แผนปั จจุบนั
ได้ เจริ ญ ก้ าวหน้ าไปมาก ทําให้ มีความสําคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพมาก คนส่วนใหญ่ในชุมชน
จึงยอมรับภูมิปัญญาสมัยใหม่ในเรื องนีจนกลายเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของชุมชน และ
สามารถสนองนโยบายภาครัฐเกียวกับเรื องดูแลรักษาสุขภาพได้ เช่น จัดตังกลไกให้ คําแนะนํา ปรึกษา
ประจําชุมชนทีเรี ยกว่า อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) เจ้ าหน้ าทีภาครัฐออกหน่วยเยียมชุมชน
มากขึน ชาวบ้ านร่วมปฏิบตั ติ ามนโยบายต่างๆ มากขึน เช่น ร่วมรณรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติด ร่วมรณรงค์
ั นาการดูแล รักษาสุขภาพ
กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย และการกําจัดไข้ มาลาเรี ย เป็ นต้ น ทําให้ พฒ
ก้ าวสูค่ วามก้ าวหน้ าเท่าเทียมกับชุมชนอืนๆ ดังข้ อมูลทีผู้สงู อายุทา่ นหนึงได้ กล่าวว่า
“การเจ็ บป่ วยปั จจุบนั หากไม่ถึงที ตายจริ งๆ จะไม่ยากลํ าบากแล้ว เพราะมี
หมอ มี ยา มี พยาบาลมากมายให้เลื อกใช้ได้ตามความต้องการ ยิ งคนป่ วยที มี เงิ นมาก มี ลูกหลานรํ า
ั น ต่างจากสมัยพ่อแม่ปยู่่ า ส่วนใหญ่ใช้แต่ยาสมุนไพร หมอพืน
รวย จะเลื อกรักษาที ดี อย่างไรได้ทงนั
บ้านรักษาตามมี ตามเกิ ด ตามประเพณี แต่ถึงยังไงถ้าคนไม่ถึงที ตายก็หายได้เหมื อนกัน ” (นาง
ประเทือง เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
การพัฒนาคนในชุมชนให้ มีหลักประกันความมันคงในสุขภาพ กล่าวคือ
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพดังกล่าวข้ างต้ น ได้ ทําให้ เกิดระบบและกลไก
การแพทย์แผนปั จจุบนั ทีคนในชุมชนเข้ าถึงใช้ บริ การได้ ส่วนหนึงเกิดจากความพร้ อมทีคนในชุมชน
ได้ เรี ยนรู้ แล้ วเตรี ยมความพร้ อมไว้ เช่น การทํางานประกอบอาชีพแล้ วสํารองเงินทองไว้ รักษาพยา
บาลตนเอง และการเรี ยนรู้ ทีจะป้องกันตนเอง ดูแลรักษาสุขภาพตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ ทีกลไก
การแพทย์และการรักษาพยาบาลได้ เผยแพร่สชู่ มุ ชน รวมทังได้ รับการส่งเสริ ม สนับสนุนตามนโยบาย
ภาครัฐเกียวกับการรักษาพยาบาล การเข้ าสู่ระบบประกันสุขภาพตามแผนการของหน่วยงานต่างๆ
ทังภาครัฐและภาคเอกชน ทําให้ คนในชุมชนมีคุณภาพในฐานะผู้ใช้ บริ การรักษาพยาบาลสมัยใหม่
สามารถเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นคนมีสขุ ภาพดีถ้วนหน้ า ไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บเบียดเบียน จนกลายเป็ นแบบ
แผนพฤติกรรมทางสังคมทีคนส่วนใหญ่ยอมรับให้ เป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีชุมชน จนกลาย
เป็ นทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาขึนในชุมชน ดังข้ อมูลทีว่า
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“เมื อพ่ อแม่ หรื อลู กหลานไม่ ส บายต้องรี บพาไปหาหมอที โรงพยาบาล ไม่
เช่นนันจะถูกหาว่าเป็ นคนไม่ดี มี การพูดเล่าต่อๆ กันไป” (ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28
ตุลาคม 2557)
โดยสรุ ป การเปลี ยนแปลงทุนวัฒ นธรรมด้ านการดูแลรั กษาสุข ภาพเชิ ง
คุณค่าแบบพืนบ้ านมาสูท่ นุ วัฒนธรรมสมัยใหม่ทีเน้ นมูลค่าและคุณค่าควบคูก่ นั ดังกล่าวข้ างต้ น ทํา
ให้ การดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนบ้ านเกาะแรตได้ พฒ
ั นาการสู่ความมันคงและความปลอด
ภัย ในสุข ภาพได้ ต ามความจํ า เป็ นและตามความต้ องการมากขึน และเกิ ดทางเลื อกในการดูแล
สุขภาพมากขึน ซึงหมายถึงว่า ทุนวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพสมัยใหม่ทีเข้ าสู่ชมุ ชนส่วนหนึง
ได้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าให้ เป็ นพลังขับเคลือนคนในชุมชนสู่ความมีสขุ ภาพดี และชุมชนมีความ
เข้ มแข็งด้ านสุขภาพได้ มากกว่าเดิม
1.1.1.5 ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชือ การ
เปลียน แปลงทุนวัฒนธรรมทังส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีปรากฏในรูปของวัตถุ และส่วนทีอาศัย
สถาปนา จากระบบคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเพือเข้ าถึง ความจําเป็ นขันพืนฐาน มาสู่ระบบมูลค่าทีเป็ น
เงินทอง แล้ วนําเงินทองมาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเพือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการ
ภายหลัง ได้ ทําให้ หลักการทางศาสนาพุทธ และหลักความเชือพืนบ้ านของชุมชนบางประการผสม
ผสานจนสามารถใช้ ร่วมกันได้ อย่างลงตัวมากขึน เป็ นต้ นว่า
ทุนวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ทางสัง คมในระดับครอบครัวและเครื อญาติ
ตามหลักการพุทธศาสนาทีชุมชนรับเข้ ามา มีลักษณะเป็ นคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมทํานองเดียวกับ
หลักความเชือพืนบ้ านตามหลักการนับถือผีบรรพบุรุษ โดยถือว่าระบบเครื อญาติเป็ นสิงทีสร้ างคุณ
ค่า ที เป็ นคุณธรรม เช่น ความกตัญ ูก ตเวที หรื อ การสํ า นึก บุญ คุณ ผู้มี พ ระคุณ การตอบแทน
บุญคุณผู้มี พระคุณ โดยการแสดงออกด้ วยการปฏิ บตั ิดี ปฏิ บตั ิช อบต่อท่านเหล่านั น ด้ วยความ
เคารพ เมือท่านมีชีวิตต้ องเลียงดูปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบต่อท่าน เมือท่านเสียชีวิตต้ องทําบุญอุทิศส่วน
กุศลให้ ท่าน และสอนให้ รักพีน้ องเครื อญาติ รักวงศ์ตระกูล ใครก็ตามทีได้ ปฏิบตั ิอย่างนี ทังหลัก
พุทธศาสนาและหลักความเชือพืนบ้ านกล่าวเหมือนกันว่า “เป็ นคนดี” เป็ นการกระทําทีนําความสุข
มาสู่ตนเองและครอบครัว เป็ นลักษณะเด่น ดีงาม เฉพาะทีร่วมกันของพุทธศาสนาและความเชือของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ หลักการดังกล่าวนีกลายเป็ นแกนสําคัญร้ อยรัดผู้คนในชุมชนให้ อยู่ร่วมกันได้ นับถือ
ทังผีบรรพบุรุษและพุทธศาสนาได้ มีความเป็ นอันหนึ งอันเดียวกัน คนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับนับ
ถือพุทธศาสนายอมรับว่า การทําบุญไหว้ พระ รักษาศีลเจริ ญภาวนา นอกจากเป็ นการสะสมบุญ
กุศลให้ แก่ตนเองแล้ ว ยังสามารถอุทิศส่วนบุญกุศลถึงบิดามารดาและญาติทีล่วงลับไปแล้ วด้ วย
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ยอมให้ พิธีกรรมพุทธศาสนาเข้ าไปมีส่วนร่ วมในพิธีกรรมแบบพื นบ้ านได้ ตามความต้ องการของ
ั
อหองผี
บุคคล ขณะเดียวกันยังคงปฏิบตั ิต่อผีบรรพบุรุษเหมือนเดิม บ้ านเรื อนส่วนใหญ่มีทงกะล่
บรรพบุรุษ และมีหิงพระพุทธรูป และคนในชุมชนส่วนใหญ่ยอมรับการใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองสร้ าง
คุณค่าทีเป็ นบุญกุศล และความกตัญ กู ตเวทีดงั กล่าวข้ างต้ น ดังข้ อมูลทีว่า
“เราบริ จาคเงิ นทํ าบุญ ถวายปั จจัยแด่ พระสงฆ์ หรื อบริ จาคเงิ น ร่ วมสร้ าง
ถาวรกุฏิวิหารแล้วอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชน ได้เช่นเดียวกับการเลี ยงผี บรรพบุรุษ ลูกหลานบางคนได้
จารึ กวัตถุประสงค์การบริ จาคไว้บนวัตถุว่าอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่หรื อปู่ ย่าตายายด้วย คนๆ นันจะได้
ชื อว่า ทํ าดี กบั พ่อแม่เช่นเดี ยวกับ การไหว้ผีเรื อน” (อาจารย์ ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27
ตุลาคม 2557)
อนึง คนในชุมชนส่วนหนึง ยังเคร่ งครัดการปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบต่อพ่อแม่
ปู่ ย่าตายายทียังมีชีวิตอยู่ ทําให้ ผ้ ูสูงอายุในชุมชนไม่ถูกทอดทิง ส่วนบรรพชนทีล่วงลับไปแล้ ว ลูก
หลานยังเคร่งครัดการจัดพิธีปาดตงไหว้ ผีเฮือนทุกวันทีกําหนดของครอบครัว
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนมีส่วนสําคัญทีทําให้ คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาควบคูไ่ ปกับการนับถือความเชือในผีบรรพบุรุษ โดยไม่ได้ เปลียน
แปลงอะไรมากนัก หลักการทางศาสนาและความเชือดังกล่าวยังคงสร้ างคุณค่าที เป็ นคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมเป็ นพลังขับเคลือนคนในชุมชนสูค่ วามสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง อยู่ร่วมกันได้ ทัง
ภายในชุมชนและระหว่างชุมชนอย่างสันติ โดยเฉพาะผู้สงู อายุ ยังคงได้ รับการปฏิบตั ิทีดีจากลูกหลาน
ถือเป็ นส่วนหนึงของการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนทีทําให้ ชมุ ชนมีความ
เจริญก้ าวหน้ า ทันสมัยมากขึน
1.1.2 ด้ านเศรษฐกิจหรือการทํามาหากินของชุมชน
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมจากแบบพืนบ้ านมาใช้ แบบสมัยใหม่ ทัง
ส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนา ส่วนหนึงมีผลทําให้
ลักษณะทางเศรษฐกิจ หรื อการทํามาหากินของชุมชนได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย
เกิดขึนในลักษณะต่างๆ ดังนี
1.1.2.1 การพัฒนาด้ านการทํานาและการประกอบอาชีพ ทุนวัฒนธรรม
ข้ าวแบบพื นบ้ านของชุม ชน ที สืบเนื องมาจากสมัยปู่ ย่าตายาย มุ่งเน้ นสร้ างคุณค่าที เป็ นความ
พอเพียงและความมันคงด้ านอาหารและการพึงตนเอง ดังนัน คุณค่าทีเป็ นคุณธรรมขันพืนฐานใน
การทํานา เช่น ความขยัน ความอดทน บริ โภคและใช้ ประโยชน์จากข้ าวอย่างประหยัด อดออม ดูแล
รักษาข้ าวกล้ าด้ วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ เพือผลิตข้ าวให้ ได้ พอเพียงต่อการบริ โภคโดยตรง หาก
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เหลือบริ โภค จึงจะนําไปแลกเปลียนกับสิงอืนๆ หรื อนําไปขายแล้ วนําเงินทีได้ มาใช้ เข้ าถึงปั จจัยอืนๆ
ตามความจํา เป็ นบ้ าง ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสทีกล่าวว่า
“คนแต่ก่อนทํ านาเพื อกิ น เหลื อบ้างถึงปลายปี จะแบ่งขายบ้างถ้าจํ าเป็ น
แต่ถา้ ไม่จําเป็ นจะเก็บสํารองไว้ในยุง้ เผือว่าปี ต่อไปได้ข้าวไม่มาก จะได้มีข้าวเก่ากิ นพอเพียงตลอด
ปี สมัย ก่ อนไม่ นิ ยมขายข้ าว แต่ ยิ นดี แบ่ งปั นให้คนที ไม่ มี ข้ าวกิ น ” (ผู้ ใ หญ่ กํ า จร เพชรยวน,
สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
เมือทุนวัฒนธรรมการทํานาสมัยใหม่เข้ าสู่ชุมชนสมัยพ่อแม่ คนในชุมชนจึง
เริ มเน้ นการทํานาเพือสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เปลียนเป้าหมายการทํานาเพือบริ โภคในครัวเรื อน
มาเป็ นการทํานาเพือการขาย เหลือขายจึงเก็บไว้ บริ โภค บางครอบครัวขายหมดแล้ วนําเงินทองทีได้
มาใช้ จ่ายเพือเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานและความต้ องการทีเกิดขึนรวมทังซือข้ าวมากินใน
ครัวเรื อนด้ วย การทํานาจึงกลายมาเป็ นการประกอบอาชีพเพือสร้ างมูลค่ารายได้ ทีเป็ นเงินทองแก่
ครอบครัวเป็ นหลัก เป็ นส่วนหนึงในการเปลียนแปลงทีนําไปสู่การลงทุนเพือเพิมผลผลิตให้ ได้ กําไร
เป็ นเงินทอง รวมทังการสะสมทุนทีเป็ นเงินทอง เพือการใช้ จ่าย ตามความต้ องการมากขึน เป็ นการ
เปลียน แปลงทีสร้ างความเจริญก้ าวหน้ าในการทํานาให้ เกิดขึน ดังข้ อมูลทีว่า
“สมัยผู้อาวุโส ชาวนาหลายครอบครัว ขายวัว ขายควาย เอาเงิ นซื อควาย
เหล็กมาใช้ กู้เงิ นมาซื อปุ๋ ยเคมี ใส่นาแทนปุ๋ ยคอก จ้างรถเก็ บเกี ยวนวดแทนการใช้ แรงงานคน ที
สํ าคัญคนทํ า นาทุกวันนี เป้ าหมายเพื อขายข้าวโดยตรง ซื อข้าวสารมากิ นในครอบครัว ” (ผู้ใหญ่
กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
เป็ นความเจริ ญก้ าวหน้ าทีทําให้ เกิดความสะดวกสบาย และมันคงในการ
ทํามาหากินของครอบครัวมากขึน
การพัฒนาการเลียงสัตว์ ผู้อาวุโสท่านหนึงกล่าวไว้ วา่
“สมัยก่ อนคนบ้านเราเลี ยงวัวเลี ยงควายไว้ใช้แรงงาน จะแบ่งขายบ้างเมื อ
เหลื อจากการใช้งาน เลี ยงหมูตวั สองตัวไว้กินเศษอาหารในครัวเรื อน เลี ยงเป็ ดเลี ยงไก่ ไว้กินไข่ หรื อ
ขายบ้าง ไม่มาก บางครอบครัวไม่นิยมเลี ยง เพราะชอบไปรบกวนครอบครัวคนอื น ปั จจุบนั การเลี ยง
ั นามาเลี ยงเป็ นฝูง เช่น เลี ยงวัวฝูง เลี ยงเป็ ด
สัตว์แบบเดิ มยังพอมี อยู่บา้ ง แต่ครอบครัวส่วนหนึงได้พฒ
ฝูงไล่ท่งุ บางครอบครัวปรับที นาเป็ นวังกุ้ง วังปลา เลิ กทํ านาปลูกข้าว หันมาเลี ยงกุ้งเลี ยงปลาเป็ น
อาชี พ” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมการทํามาหากินแบบพืนบ้ านทีเน้ นสร้ างคุณ
ค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานโดยตรง มาเน้ นการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง
แล้ วนํ าเงิ นทองมาใช้ เข้ าถึงปั จจัยจํ าเป็ นขันพื นฐานหรื อสิ งที ต้ องการภายหลัง ทํ าให้ คนในชุมชน
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เปลียนแปลงการเลียงสัตว์ไว้ บริ โภคหรื อใช้ แรงงานในครัวเรื อน มาเป็ นการประกอบอาชีพการเลียง
สัตว์เป็ นอาชีพ หลักหรื ออาชีพรอง ก่อให้ เกิดรายได้ ทีเป็ นเงินทองทีสามารถใช้ เป็ นพลังสร้ างความ
กินดีอยู่ดี มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึน และทําให้ เกิดอาชีพการเกษตรทีหลากหลายขึนในชุมชน เป็ น
อาชีพให้ คนในชุมชนได้ เลือกใช้ ชีวิตตามความถนัดหรื อความสนใจได้ มากกว่าเดิมทีมีแต่การทํานา
อย่างเดียว ดังคําบอกเล่าของเจ้ าของเล้ าเป็ ดทีว่า
“ผมเลี ยงเป็ ดมานับ สิ บ ปี แล้ ว แต่ เ ดิ ม เลี ยงง่ า ย ไม่ มี โ รค ไม่ มี ส ัต ว์ ค อย
ทําลาย มี ท่งุ นากว้างขวาง ไล่ไปเลี ยงนาใครก็ได้ มี รายได้พอเลี ยงครอบครัว ปั จจุบนั ยังเลี ยงอยู่ แต่ไม่
มากเท่าเมื อ ก่อน เดี ยวนี หาที เลี ยงยาก เจ้าของนาไม่ยอมให้ไปเลี ยง บางแห่งปลูกข้าวตลอดปี หรื อ
ทําเป็ นนากุ้งหรื อบ่อปลา เป็ นส่วนที ต้องระวัง ทําให้เกิ ดความยากลําบากมากขึน ต้องซื ออาหารเสริ ม
ด้วย แต่ ก็ยังเลี ยง ผมชอบกว่ าการทํ านา” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2557)
อนึง การประกอบอาชีพเลียงสัตว์ในชุมชนตามแบบแผนทุนวัฒนธรรม
สมัยใหม่ เมือทําไปหลายปี หากพบว่า ไม่สามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองได้ ตามเป้าหมายหรื อมี
ปั ญหา แก้ ไขยาก สามารถเปลียนไปประกอบอาชีพอืนได้ ไม่ยาก ดังคําบอกเล่าของชาวนาท่าน
หนึงทีเล่าว่า
“เดิ มผมเลิ กทํ านาไปเลี ยงกุ้งสองสามปี แต่ดูท่าไม่ ดี ด้วยไม่มีประสบการณ์
เลี ยงกุ้งไม่โต ไม่ได้กําไร แถมเริ มมี หนี สิ นมากขึ น จึ งหยุดเลี ยงกุ้งแล้วปรับปรุงบ่อมาเป็ นที นาทํ านา
เหมื อน เดิ ม” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
ดังนัน การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมจากคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมมาสู่มูล
ค่าทีเป็ นเงินทองทีเกิดขึน นอกจากทําให้ เกิดการพัฒนาอาชีพ ทีหลากหลายมากขึนแล้ ว ยังสร้ าง
ทางเลือกทีเป็ นทางออกในสถานการณ์ ทีการประกอบอาชีพนันๆ ไม่ประสบผลสําเร็ จได้ ง่ายขึนด้ วย
ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั อาชีพเดิม แต่ปรับเปลียนได้ ตามความต้ องการ เป็ นความเจริ ญก้ าวหน้ าทีเกิดขึนใน
ชุมชนอีกลักษณะหนึง
1.1.2.2 การพัฒนาการค้ าขายในชุมชน การค้ าขายเป็ นอาชีพหนึงทีปู่ ย่าตา
ยายถือว่าเป็ นงานอดิเรกหรื องานเสริมทีเกิดขึนตามฤดูกาลทีว่างจากการทํานา สินค้ าสําคัญสมัยนัน
เช่น ข้ าว วัว ควาย เครื องประดับ ตกแต่ง เครื องมือเครื องใช้ เครื องจักสาน และสิงของหายาก รวมทัง
ขนมหวานที หาบเร่ ไ ปขายตามบ้ า นเรื อ น การค้ าขายนิย มใช้ เวลาหลังทํ านาเสร็ จแล้ ว ปกติทุน
วัฒนธรรมด้ านนี สมัยนันเน้ นการสร้ างมูล ค่า ที เป็ นเงิ น ทองควบคู่ ไปกับการสร้ างคุณค่าที เป็ น
คุณธรรมอยู่ในตัว การคิดกําไรทีเป็ นเงินทองนันต้ องเกิดขึนโดยมีคณ
ุ ค่าทีเป็ นคุณธรรมกํากับอยู่
เสมอ ดังข้ อมูลทีว่า
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“แม่เล่าให้ฟังว่าคนขายของสมัยก่อน ไม่คิดกํ าไรเกิ นควร หลักคิ ด เขาคิ ดว่า
ค่าแรงคื อกํ าไร ไม่ หลอกลวงคุณภาพสิ นค้า” (ยายเหม็ ด พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2557)
สมัย พ่ อ แม่ ทุ น วัฒ นธรรมด้ า นนี เริ มเปลี ยนแปลง ด้ ว ยชุ ม ชนได้ รั บ ทุ น
วัฒนธรรมการค้ าสมัยใหม่ทีเน้ นการสร้ างมูลค่าที เป็ นเงินทองมากขึน เน้ นคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
น้ อยลง คนในชุมชนเรี ยนรู้ สิงเหล่านีจากคนในชุมชนเมือง แล้ วนํามาปรับปรุ งพัฒนาการค้ าขายให้
เจริ ญก้ าวหน้ ามากขึน คนในชุมชนเริ มนิยมการค้ าขายเพือให้ ได้ เงินทองมากขึน เช่น ชาวนาต้ อง
การผลิตข้ าวเพือการขายมากขึน คนในชุมชนเริ มประกอบอาชีพเพือให้ ได้ เงินทองเป็ นค่าตอบแทน
มากขึน พ่อค้ าคนกลางรับซือข้ าวขายต่อโรงสี รับชือวัวควายไปขายส่งแก่พ่อค้ าในเมือง และซือ
สินค้ าบางอย่างจากตลาดมาวางขายทีบ้ านในชุมชน สมัยผู้สูงอายุ ในชุมชนมีสินค้ าทีเป็ นเครื อง
อุปโภคและบริ โภคจากตลาดมาวางขายมากขึน สมัยปั จจุบนั ชุมชนมีร้านค้ าหลากหลาย ทังขายของ
ชํา ขายวัสดุก่อสร้ าง ขายอาหาร ขายเสือผ้ า มีพ่อค้ าแม่ค้าหาบเร่ รถเร่หรื อรถพุ่มพวงขายเครื องครัว
อาหารการกิน รวมถึงมีพ่อค้ าแม่ค้าจากท้ องถินอืนๆ ทีมาเปิ ดร้ านค้ าในงานประเพณี หรื องานบุญ
ต่างๆ ปั จจุบนั คนในชุมชนได้ ยดึ การค้ าขายเป็ นอาชีพหลักหลายครอบครัว ดังคําบอกเล่าของผู้บอก
ข้ อมูลท่านหนึงทีกล่าวว่า
“ทุกวันนี มี ร้านค้ามากมาย คนมี เงิ นสามารถกิ นอาหารเดิ นไปทางไหนก็ พบ
ร้านค้า ที ร้านค้าได้ตลอดสามมื อ ไม่ต้องหุงกิ นก็ได้ ต่างจากสมัยพ่อแม่ จะซื อนํ าตาลสักโลต้องไปซื อ
จากสามง่ าม ไม่ ได้ ไปเองก็ ฝากคนอื นซื อ” (ยายเหม็ ด พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : วัน ที 18
พฤศจิ กายน 2557)
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมการค้ าขาย มาเน้ นมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เป็ น
ส่วนหนึงทีทําให้ การค้ าขายกลายเป็ นอาชีพสําคัญทีคนในชุมชนส่วนหนึงได้ ใช้ เป็ นทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพสร้ างรายได้ ทีเป็ นเงินทองแล้ วนํ าเงินทองมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและ
ความต้ องการได้ อย่างกว้ างขวาง จนสามารถพัฒนาสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้ มี
ความมันคงมากขึน
1.1.2.3 การพัฒนาการรับจ้ างและการบริ การซ่อมบํารุง แต่เดิมการรับจ้ าง
และการบริ การซ่อมบํารุงเป็ นกิจกรรมทีเน้ นการสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความมีนําใจ การ
ช่วยเหลือ การแบ่งปั น หากจะมีผลตอบแทนก็เน้ นการให้ ผลผลิตทีเป็ นปั จจัยจําเป็ นต่อการดํารงชีพ
โดยตรง เช่น ไถนา ดํานา เกียวข้ าว เจ้ าของข้ าวจะจ่ายค่าตอบแทนเป็ นข้ าวในลักษณะการแบ่งปั นให้
นําไปบริ โภคในครัวเรื อน ไม่นิยมจ่ายเป็ นเงินทอง เพราะเงินทองนอกจากเป็ นสิงทีหาได้ ยากแล้ ว
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การให้ เงินทองตอบแทน มักถือว่าเป็ นการไม่ให้ เกียรติแก่คนทีมาช่วยงาน ส่วนการช่วยแรงงานอืนๆ
เช่น การสร้ างบ้ าน ซ่อมบ้ านเรื อน การซ่อมแซมเครื องมือเครื องใช้ ส่วนใหญ่จะถือเป็ นหนี บุญคุณ ที
ผู้ช่วยเหลือได้ ใช้ หนีบุญคุณทีเคยได้ รับมาก่อน หรื อผู้ขอให้ ช่วยเหลือ ตกเป็ นหนีบุญคุณแก่ผ้ ชู ่วย
เหลือทีจะต้ องใช้ หนีบุญคุณคืนในอนาคต สถานการณ์ดงั กล่าวนีเกิดขึนสืบมาตังแต่สมัยปู่ ย่าตา
ยาย ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสท่านหนึงทีเล่าว่า
“ปู่ ย่ า ตายายถื อ ว่ า การช่ ว ยงานคนอื นนอกจากเป็ นบุญ แล้ ว ยัง ถื อ เป็ น
ภาระหน้าที ของคนในชุมชน พวกเราต้องช่วยเหลื อเกื อกูลต่อกัน ใครตายลงทุกครอบครัวต้องไป
ช่วย ต้องหยุดงานต่างๆ ไว้ คนทีไม่มีนาเป็ นของตนเองสามารถไปช่วยทํางานในไร่ นาครอบครัวคนอื น
ได้ เมื อเก็บเกี ยวเสร็ จแล้ว เจ้าของนาจะแบ่งข้าวมาให้บริ โภคตามความเหมาะสม” (นายท่วม ศิ รินา
โพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
สมัยพ่อแม่ เริ มมีการจ้ างงานเป็ นเงินทองในไร่ นาและงานอืนๆ เกิดขึนบ้ าง
แล้ ว เช่น การจ้ างเกี ยวข้ าว ดํานา สร้ างบ้ านเรื อน แต่ก็ยังเน้ นบุญคุณควบคู่ไปด้ วย คนที ไม่เคยมี
บุญคุณต่อกันจะไม่ไปรับจ้ างหรื อว่าจ้ างให้ มาทํางาน ปั จจุบนั การจ้ างงานต่างๆ ในไร่นา แม้ จะจ่าย
ค่าแรงเป็ นเงินทองเต็มอัตราการจ้ างงานแล้ ว แต่บุญคุณก็ยงั มีอยู่ การรับจ้ างทํางานยังคงเกิดขึน
ภายในกลุม่ ทีเคยมีการเอือเฟื อ เกือกูลหรื อมีบญ
ุ คุณกันมาก่อนเท่านัน
ส่วนงานบริ การอืนๆ ทีเกิดขึนในชุมชน ทีแต่เดิมเคยเป็ นเพียงการช่วยเหลือ
เอือ เฟื อเกือกูล ไม่คิดค่าจ้ างแรงงานเป็ นเงินทอง มีแต่หนีบุญคุณ ทีต้ องตามชดใช้ ในโอกาสต่างๆ
ปั จจุบนั ได้ พฒ
ั นามาเป็ นการจ้ างงาน จนกลายเป็ นการอาชีพของคนบางกลุ่มในชุมชน เช่น ช่างก่อ
สร้ าง ช่างซ่อมแซมบ้ านเรื อน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื องจักรกล ช่างซ่อมเครื องยนตร์ ช่างซ่อมรถยนต์
ช่างซ่อมรถจักรยาน ช่างทําตู้เตียง ช่างเสริ มสวย ช่างตัดผม เป็ นต้ น การประกอบอาชีพเหล่านี เน้ น
การสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เป็ นค่าตอบแทน หากไม่มีคา่ ตอบแทนทีเป็ นเงินทองตามความเหมาะ
สมแล้ วจะไม่มีการให้ บริการหรื อให้ บริการได้ อย่างจํากัด แต่ถึงกระนัน คุณค่าทีเป็ นบุญคุณหรื อหนี
บุญคุณก็ยงั มีอยู่ เช่น คนทีมาใช้ บริ การบ่อยๆ ต่างฝ่ ายต่างก็ถือว่าเป็ นบุญคุณต่อกัน โดยใช้ คําว่า
“ขาประจํา” ซึงผู้ให้ บริ การมักจะให้ บริ การแบบ “พิเศษ” เพือ “ขาประจํา” บางครังได้ รับค่าตอบแทน
เป็ นเงินทองใน “ราคาพิเศษ” ด้ วย
การเปลี ยนแปลงทุนวัฒ นธรรมด้ านเศรษฐกิ จการทํ ามาหากิ นจากแบบ
พืนบ้ านทีเน้ นคุณค่ามาสู่แบบสมัยใหม่ทีเน้ นมูลค่า ทําให้ ลกั ษณะทางเศรษฐกิจหรื อการทํามาหากิน
ของคนในชุมชนได้ พฒ
ั นาขึนเป็ นการประกอบอาชีพ เช่น การค้ าขาย การเลียงสัตว์ การทําการเกษตร
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ด้ านต่างๆ เป็ นความเจริ ญก้ าวหน้ าทันสมัย ทีเป็ นผลส่วนหนึงจากการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมที
เกิดขึน
สรุ ป การเปลี ยนแปลงทุ นวั ฒนธรรมที มี ผลทําให้ ชุ มชนมี ความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า
เมือคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้ านเกาะแรตได้ นําทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่วนที
แฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนา มาใช้ แทนทุนวัฒนธรรม
พืนบ้ าน มีผลทําให้ ลกั ษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเปลียนแปลงไป ส่วนหนึง
ทําให้ ชมุ ชนมีความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัยขึน เป็ นต้ นว่า
1. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมมีผลต่ อการพัฒนาชุมชนด้ านสังคม
และวัฒนธรรมของชุ มชนในลั กษณะทีทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในวั ฒนธรรมการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิต เช่น ความเจริญก้ าวหน้ าของบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย ความเจริ ญก้ าวหน้ าของวิถีชีวิต
คนในชุมชนด้ านการเกิด การให้ การศึกษา การอบรมเลียงดู การแต่งงาน ผู้สงู อายุ การเจ็บไข้ ได้ ป่วย
การตาย ทําให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในวัฒนธรรมการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง ทํา
ให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ การพัฒนาคนในชุมชนให้ มีความ
พร้ อมใช้ บริการดูแลรักษาสุขภาพจากการแพทย์แผนปั จจุบนั การพัฒนาคนในชุมชนให้ มีหลักประกัน
ความมันคงในสุขภาพ และเกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าในวัฒนธรรมทางศาสนาและความเชือ ทําให้
คนในชุมชนได้ ใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานและความต้ องการด้ านต่างๆ
ได้ มากขึน
2. การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมมีผลต่ อการพัฒนาชุมชนด้ านเศรษฐ
กิจและการทํามาหากินของชุมชน ในลักษณะทําให้ เกิดการพัฒนาการทํานาให้ เจริ ญก้ าวหน้ าสู่
การประกอบอาชี พทํ านา จากการทํ านาเพื อบริ โภคในครั วเรื อนสู่การขายข้ าวโดยตรง เกิ ดการ
พัฒนาการเลียงสัตว์เป็ นอาชีพ เกิดการพัฒนาการค้ าขายขึนในชุมชน เกิดการพัฒนาอาชีพการ
รับจ้ างและการบริ การซ่อมบํารุ ง ทําให้ คนในชุมชนได้ ใช้ สิงเหล่านีสร้ างทุนวัฒนธรรมหรื อคุณค่า
และมูลค่าเข้ าถึงปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานและความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ มากขึน
1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ ชุมชนสูญเสียวัฒนธรรมพืนบ้ าน
ผลการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมชุมชนและทุนวัฒนธรรมในบททีผ่านมา พบว่า
เมือคนในชุมชนได้ นําทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่มาใช้ แทนทุนวัฒนธรรมพืนบ้ าน มีผลทําให้ วฒ
ั นธรรม
พืนบ้ าน ทีคนในชุมชนเคยใช้ สร้ างทุนวัฒนธรรมทังเชิงคุณค่าและเชิงมูลค่า ส่วนหนึงได้ เปลียนแปลง
สูญหายไป ในลักษณะต่างๆ ดังนี
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1.2.1 การสูญเสียวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม
ทีเกิดขึน มีผลทําให้ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ านทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อภูมิปัญญาพืนบ้ านทีคนในชุมชน
เคยใช้ สร้ างคุณค่าหรื อทุนวัฒนธรรมดํารงชีวิตมาแต่อดีต ส่วนหนึงได้ เปลียนแปลง สูญหายไป
เป็ นต้ นว่า
1.2.1.1 ความคิดหรื อวิธีคดิ หรื อจินตนาการแบบพืนบ้ าน การเปลียนแปลงทุน
วัฒนธรรมทีเกิดขึนได้ ทําให้ ความคิด หรื อวิธีคิด หรื อจินตนาการแบบพืนบ้ าน ทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
หลายประการทีคนในชุมชนเกาะแรตเคยใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่ามาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายายได้
เปลียนแปลง สูญหายไป เป็ นต้ นว่า ความคิดพึงตนเอง คิดทํานาเพือบริ โภคในครัวเรื อน คิดแบ่งปั น
ปั จจัยต่างๆ ในการดํารงชีพแก่ญาติพีน้ องเพือนบ้ าน คิดสร้ างความรัก ความสามัคคีในการอยู่ร่วม
กันฉันพีน้ อง คิดถึงบาปบุญคุณโทษ คิดเคารพยําเกรงผู้าวุโสในชุมชน คิดเคารพรักพ่อแม่ พีน้ อง คิด
บําเพ็ญประโยชน์แก่สว่ นรวม คิดช่วยเหลือเกือกูลผู้อืน คิดว่าสัตว์โลกทังหลายล้ วนเป็ นเพือทุกข์เกิด
แก่ เจ็บ ตายด้ วยกันทังหมดทังสิน เป็ นต้ น ความคิดเหล่านีเริ มสูญหายไป สมัยพ่อแม่ทีทุนวัฒน
ธรรมสมัยใหม่เผยแพร่เข้ าสูช่ มุ ชนมากขึน คนในชุมชนเริ มคิดถึงการค้ าขาย เช่น ซือขายข้ าว ซือขาย
วัวควาย ซือขายทีดิน สมัยผู้อาวุโส ความคิดการซือขายเข้ มข้ นขึน เริ มคิดซือขายปั จจัยจําเป็ นในการ
ดํารงชีพ เช่น พืชผักผลไม้ แทนการคิดปลูกเองทําเองหรื อแสวงหาของป่ ามาใช้ ความคิดสะสมเงิน
ทองหรื อการออมทรัพย์ ความคิดถึงการเป็ นคนรํ ารวยเงินทอง คิดเป็ นเจ้ าของถือครองสิงต่างๆ ให้
ั นธรรมสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าที
มากทีสุด เพิมมากขึน จนกระทังปั จจุบนั คนในชุมชนคิดใช้ วฒ
เป็ นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม หรื อเพือประโยชน์ส่วนตนเป็ นอันดับแรก และมักเน้ นมูล
ค่าทีเป็ นเงินทองเป็ นอันดับแรก ส่วนความคิดหรื อวิธีคิดแบบพืนบ้ าน เช่น การเป็ นหนีเป็ นทุกข์ทีสุด
ู หายไปจากชุมชนมากแล้ ว การ
ในโลก การไม่เป็ นหนีเป็ นสุข คิดสร้ างบุญหนีบาป ในทํานองนี ได้ สญ
คิดเป็ นหนีกลายเป็ นเรื องปกติธรรมดาของคนในชุมชนปั จจุบนั ดังข้ อมูลบางส่วนทีว่า
“คนทุกวันนี คิ ดจะทําอะไรๆ เพือขายทังนัน คิ ดทํ านาก็เพือขาย คิ ดทําสวนก็
เพื อขาย คิ ดสร้ างบ้านก็ เ พื อให้คนอื นเช่ า คิ ดทํ ายาสมุนไพรก็ เพื อขาย เพราะเงิ นทองที ได้มาจะ
สามารถใช้ทําอะไรก็ได้ รวมๆ แล้ว ทุกวันนี ไม่ว่าที บ้านนี หรื อบ้านไหน คิ ดทําสิ งต่างๆ เพือเงิ น แต่ก็
อย่างว่าของอย่างนี ไม่แน่นอน บางคนลงทุนเลี ยงกุ้ง แทนที จะได้เงิ นกลับเสี ยเงิ น ไม่มีเงิ นเสี ย กลับ
เสียนาให้คนอืนก็มี” (ผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
1.2.1.2 ความรู้หรื อองค์ความรู้แบบพืนบ้ าน การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม
ทีเกิดขึนได้ ทําให้ ความรู้ หรื อองค์ ความรู้ แบบพืนบ้ านทีแฝงฝั งอยู่ในกายหลายประการ ซึงคนใน
ชุมชนเกาะแรตเคยใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่ามาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายาย ได้ เปลียนแปลง สูญ

243
หายไป เป็ นต้ นว่า ความรู้ในการสร้ างบ้ านเรื อนแบบเฮือนไทยทรงดํา ความรู้ในการแสวงหาวัสดุจาก
ท้ องถินมาสร้ างทีอยูอ่ าศัย ความรู้ในการฝึ กใช้ แรงงานวัวควายในไร่นา ความรู้ในการทํานาแบบพืน
บ้ าน ความรู้เรื องการคัดเลือกพันธุ์ข้าวไว้ ใช้ เอง ความรู้ในการปลูกฝ้าย เก็บฝ้าย เข็นฝ้าย ปั นฝ้าย ทอ
ผ้ า ความรู้ ในการตัดเย็บเสื อผ้ า ความรู้ เรื องยาสมุนไพรในการรั กษาโรค รวมถึงความรู้ ในการ
ประกอบพิธีกรรม เป็ นต้ น สิงเหล่านีได้ เปลียนแปลงสูญหายไปตามการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม
ทีเกิดขึน โดยคนในชุมชนปั จจุบนั ส่วนใหญ่ได้ เรี ยนรู้ เข้ าใจความรู้ สมัยใหม่ จากการศึกษาในระบบ
บ้ าง นอกระบบบ้ าง การศึกษาตามอัธยาศัยบ้ าง มาใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าในการดําเนินชีวิต
เพือสนองตอบต่อความจําเป็ นและความต้ องการ เช่น ความรู้ในการเพิมพูนผลผลิต ความรู้ ในการ
สร้ างมูลค่าเพิมทีเป็ นเงินทองแก่ผลผลิต ความรู้ในการนําเงินทองมาใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพิม
เป็ นต้ น ดังคําบอกเล่าทีว่า
“คนทุกวันนีไม่ใช้ววั ควายไถนาแล้ว วัวควายไถนาไม่เป็ น คนฝึ กวัวควายไม่
เป็ น คนส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้รถไถนา ใช้เครื องมื อเครื องใช้สมัยใหม่ เครื องนวดข้าว เครื องสูบ
นํา ขับรถ ไม่มีใครขับเกวี ยนแล้ว แม้แต่ตําข้าว ยังตํ าไม่เป็ น หุงข้าวด้วยฟื นไม่เป็ น ให้หุงเมื อไหร่
ดิ บเมื อนัน ทอผ้ายังมี คนทําได้ไม่กีคน เป็ นคนรุ่นเก่า หมอยา หมอพิ ธีกรรม เขย ก็หาคนทําเป็ นยาก
แล้ว” (ผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
1.2.1.3 ความเชือแบบพืนบ้ าน การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนทํา
ให้ ความเชือแบบพืนบ้ านทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายหลายประการ ทีคนในชุมชนเกาะแรตเคยใช้ สร้ างคุณค่า
และหรื อมูลค่ามาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายาย เปลียนแปลงสูญหายไป เป็ นต้ นว่า ความเชือว่าดินมีเจ้ า
ของคือ แม่ธรณี นํามีเจ้ าของ คือ แม่คงคา ลมมีเจ้ าของคือ พระพาย รวมทังต้ นไม้ ป่ าไม้ ธรรมชาติ
ต่างๆ เชือว่า สิงเหล่านีล้ วนมีสิงศักดิสิทธิเป็ นเจ้ าของ มนุษย์เป็ นเพียงผู้อาศัย การนําสิงเหล่านันมา
ใช้ ต้ องประกอบพิธีขอใช้ เมือใช้ เสร็ จแล้ วต้ องมีพิธีขอบคุณ รวมทังความเชือในเทวดา ผีบรรพบุรุษ
ความเชือในโชคลางของขลัง คาถาอาคม และความเชือในพิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีแรกนา พิธีส่ขู วัญ
ข้ าว พิธีกินข้ าวใหม่ พิธีสร้ างบ้ าน พิธีเสนเรื อน เป็ นต้ น ความเชือเหล่านีได้ เปลียนแปลง สูญหายไป
ตามการเปลียน แปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน บางอย่างสูญหายไปมากแล้ ว เช่น ความเชือเรื องข้ าว
ดิน นํา ลม ไฟ แต่ละปี มีพฤติกรรม หรื อพิธีกรรมทีเกียวข้ องเกิดขึนน้ อย บางอย่างกําลังสูญหายไป
อย่างรวดเร็ว เช่น ความเชือเกียวกับการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บและยาสมุนไพร บางอย่างเริ มหาผู้สืบต่อ
ได้ ยาก เช่น ความเชือเกียวกับพิธีเสนเรื อน พิธีบอกทางผี เป็ นต้ น คนในชุมชนปั จจุบนั ส่วนใหญ่รับ
ความเชือสมัยใหม่ เช่น ความเชือในทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการเพิมผลผลิต โดยใช้ พลัง
สารเคมี ปุ๋ยเคมี ข้ าวพันธุ์ กข. เครื องจักรทีใช้ ในไร่ นา เป็ นต้ น โดยเชือว่าสิงเหล่านีสามารถสร้ างคุณ
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ค่าทีเป็ นความสะดวกสบายและความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐานได้ และสามารถสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทองให้ สนองตอบต่อความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ทุกวันนีไม่ได้ทําพิ ธีแรกไถนาและสู่ขวัญข้าว บนยุ้งก็ไม่ได้ทํา เพราะไม่มีย้งุ
แล้ว เปลี ยนยุ้งข้าวเป็ นที เก็บสัมภาระไปแล้ว กิ นข้าวใหม่ก็ไม่มี เพราะไม่มีข้าวใหม่ให้กิน ข้าวที กิ น
ซื อมาจากตลาด ข้าวทีทําได้ขายหมด ไม่ตอ้ งเอาขึนยุง้ ได้เงิ นมาแล้วค่อยเอาไปทําบุญ หรื อไปร่ วมใน
พิ ธีอืนๆ ภายหลัง ที จริ งก็ยงั คิ ดถึง แต่เราไม่ได้ทํานาเอง ลูกหลานเขาทํ า เขาจะทําอย่างไรก็แล้วแต่
เขา” (ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
1.2.1.4 ค่านิยมหรื อความคิดเห็น การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน
ได้ ทําให้ คา่ นิยมและทัศนคติหรื อความคิดเห็นแบบพืนบ้ านหลายประการทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ซึงคน
ในชุม ชนเกาะแรตเคยใช้ สร้ างคุณค่า และหรื อมูลค่ามาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายายเปลี ยนแปลง สูญ
หายไป เป็ นต้ นว่า ค่านิยมในการทํานาแบบพืนบ้ าน ทีใช้ แรงงานวัวควาย ใช้ แรงงานคนในครอบครัว
ทํานาตามฤดูกาล ใช้ ข้าวพันธุ์พืนเมือง ค่านิยมในการทํานาเพือบริ โภคในครัวเรื อน ค่านิยมในการ
แต่งกายด้ วยเสือผ้ าของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ค่านิยมในการศึกษาเล่าเรี ยนภาษาไทยทรงดํา ทัศนคติหรื อ
ความคิด เห็นในความดี ความถูกต้ อง เหมาะสมในการสร้ างบ้ านเรื อนที อยู่อาศัย ค่านิยมในความ
เป็ นคนดี ความเป็ นคนสวยคนงาม ความเป็ นคนทีมีนิสยั สุภาพเรี ยบร้ อย น่ารักน่าเอ็นดูควรแก่การ
คบค้ าสมาคมตามแบบแผนพฤติกรรมพืนบ้ าน เป็ นต้ น สิงเหล่านีได้ เปลียนแปลงสูญ หายไปตาม
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน โดยบางอย่างสูญหายไปหมดแล้ ว เช่น ค่านิยมในการทํานา
แบบพืนบ้ าน ค่านิยมในการทํานาเพือบริโภคในครัวเรื อน บางอย่างสูญหายไปมากแล้ ว เช่น ค่านิยม
ในการแต่งกาย ค่านิยมในการศึกษาเล่าเรี ยนภาษาไทยทรงดําบางอย่างกําลังสูญหายไปอย่างรวด
เร็ ว ค่านิยมและทัศนคติในเรื องความดีความงามแบบพืนบ้ านเรื องการรักษาโรคด้ วยยาสมุนไพร
ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ความดี ความสวย ความงาม ความถูกต้องของคนทุกวันนี แตกต่างจาก
สมัยพวกเราเป็ นเด็กๆ ถ้าพ่อแม่เห็นเราแต่งกายไม่มิดชิ ด เปิ ดหน้า เปิ ดหลัง เปิ ดไหล่ เปิ ดแข้ง เปิ ด
ั สอน แต่งตัวอย่างกับหญิ งไม่ดี”
ขา แม่จะด่าเป็ นคืน แม่กลัวว่าคนอื นจะหาว่าลูกใครพ่อแม่ไม่สงไม่
(ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
“ความเป็ นมงคลของบ้านเรื อนทุกวันนี ไม่ได้อยู่ทีสร้ างขึ นในพื นที ถูกต้อง
ตามความเชื อเดิ มแล้ว หากแต่อยู่ทีทําเลที เกื อกูลต่อการทํ ามาหากิ นมากกว่า เช่น บ้านริ มถนนหน
ทางท่ามกลางชุมชนที สามารถทํามาค้าขายได้ ถื อว่ามี ความเป็ นมงคล หรื อเป็ นความถูกต้อง ดี
งามทีสําคัญ” (ผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
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1.2.1.5 ความสามารถและความฉลาดไหวพริ บ การเปลียนแปลงทุนวัฒน
ธรรมทีเกิดขึนได้ ทําให้ ความสามารถและความฉลาดไหวพริ บแบบพืนบ้ านหลายประการ ทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย ซึงคนในชุมชนเกาะแรตเคยใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่ามาตังแต่สมัยปู่ ย่าตายายได้ เปลียน
แปลง สูญหายไป เป็ นต้ นว่า ความสามารถทนแดด ทนฝน ทํางานในไร่ นา ความสามารถทํางานได้
อย่างขยันขันแข็งตืนแต่เช้ ามืดออกไปไร่ นาแล้ วกลับมาตอนคํามืด ความสามารถอดทนทํางานหนัก
เอาเบาสู้ ความสามารถในการตําข้ าว สีข้าว หุงข้ าวต้ มแกง ความสามารถในการเย็บปั กถักร้ อย ทอ
ผ้ า ปั นฝ้าย มีความสามารถในการจักสาน การสร้ างบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัย การพายเรื อ การถ่อเรื อ
ความสามารถในการขับร้ องบทเพลง เป็ นต้ น ส่วนความฉลาดไหวพริ บ เป็ นต้ นว่า ความมีพรสวรรค์
ในการร้ องเพลงพืนบ้ าน ทีร้ องได้ อย่างไพเราะน่าฟั ง ความฉลาดไหวพริ บในการสร้ างบ้ านให้ สวยงาม
มันคงแข็งแรง ความฉลาดไหวพริ บในการทอผ้ าได้ อย่างละเอียด และสร้ างสรรค์ เป็ นต้ น ความ
สามารถและความฉลาดไหวพริ บดังกล่าวนี ได้ เปลียนแปลงไปตามการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมที
เกิดขึน โดยความ สามารถและความฉลาดไหวพริ บส่วนใหญ่ทีกล่าวมาได้ สูญหายไปมากแล้ ว คน
ส่วนใหญ่ในชุมชนปั จจุบัน ไถนาด้ วยวัวควายไม่ได้ สร้ างบ้ านเรื อนแบบพื นบ้ านไม่ได้ ทอผ้ าแบบ
พืนบ้ านไม่ได้ ปรุงอาหารแบบพืนบ้ านก็เหลือคนทีปรุงได้ ไม่มากแล้ ว ดังคําบอกเล่าทีกล่าวว่า
“ทุกวันนีจะหาแม่ครัวมาแกงแบบพืนบ้านตามแบบแผนชาวไทยโซ่งไม่ค่อย
ได้แล้ว จะมี พิธีเสนเรื อนสักครังก็ตอ้ งจองแม่ครัวไว้ก่อน เพราะมี อยู่ชดุ เดียว (ยายประเทื อง เพชรยวน
, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
ซึงสอดคล้ องกับคําบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้านว่า
“ทุกวันนี หาช่างสร้ างเฮื อนไทยทรงดํ าได้ยาก ช่ างในหมู่บ้านจะหาที มี ความ
สามารถและความฉลาดไหวพริ บจริ งๆ มี น้อยแล้ว” (ผู้ใหญ่ กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28
ตุลาคม 2557)
เหล่านีคือ ความสามารถและความฉลาดไหวพริ บทีสูญเสียไปจากชุมชน
โดยสรุ ป การเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมที เกิ ดขึนได้ ทําให้ วัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายหรื อภูมิ
ปั ญญาพืนบ้ านเดิมทีคนในชุมชนเคยใช้ ส ร้ างคุณค่าในการดํารงชีวิตมาแต่โบราณ ส่วนหนึงได้
เปลียนแปลงสูญหายไป โดยชุมชนได้ รับเอาวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อภูมิปัญญาสมัยใหม่
มาใช้ แทน
1.2.2 การสูญเสี ยวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวั ตถุ การเปลียนแปลงทุนวัฒน
ธรรมทีเกิด ขึนได้ ทําให้ วฒ
ั นธรรมแบบพืนบ้ านทีอยู่ในรูปของวัตถุทีคนในชุมชนเคยใช้ สร้ างคุณค่า
และหรื อมูลค่าในการดํารงชีวิตด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต การทํามาหากิน การแต่งกาย เสือผ้ า
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และการประดับตกแต่ง การดูแลรักษาสุขภาพ และการศาสนาและความเชือของชุมชน มาแต่สมัย
ปู่ ย่าตายยาย ส่วนหนึงได้ เปลียนแปลงสูญหายไป เป็ นต้ นว่า
1.2.2.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ แบบพืนบ้ าน ส่วนหนึงเปลียน
แปลง สูญหายไป เป็ นต้ นว่า รูปทรง รูปร่าง และแบบแปลนการสร้ างบ้ านเรื อนแบบเดิมสูญหายไป มี
แบบแปลนบ้ านสมัยใหม่ทีก่ออิฐถือปูน ชันเดียวบ้ าง สองชันบ้ าง บ้ านเดียวบ้ าง ทาวเฮ้ าส์บ้างเข้ ามา
แทนที วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ างทีเคยนําทรัพยากรธรรมชาติในท้ องถินมาใช้ ได้ เลิกราไป นําปูน หิน ดิน
ทรายกระเบืองไม้ เหล็กจากสังคมเมืองมาใช้ แทน ส่วนเครื องมือเครื องใช้ ในไร่นาทีใช้ สืบต่อกันมาแต่
สมัยปู่ ย่าตายาย เช่น คันไถวัว คันไถควาย คราด เกวียน เรื อ คานหาบ พัดวี ไม้ ฟาดข้ าวถูกเลิกใช้
ไปโดยปริยาย มีรถไถนาเดิมตาม เครื องนวดข้ าวและรถอีแต๋นมาใช้ แทน เช่นเดียวกับเครื องมือทีใช้
ทอผ้ าปั นฝ้ายเย็บปั กถักร้ อย เครื องมือเครื องใช้ ในการปรุงยาสมุนไพร เครื องมือเครื องใช้ ในการหุง
ต้ มอาหารบางชนิด เช่น หม้ อหุงข้ าว สิงเหล่านี ได้ แปลียนแปลง สูญหายไปในลักษณะการเลิกใช้
หรื อไม่นิยมใช้ ด้ วยมีเครื องมือเครื องใช้ สมัยใหม่มาแทน รวมทังตัวอักษรทีใช้ เขียนภาษาไทยทรงดํา
คนในชุมชนไม่นิยมใช้ หรื อเลิกการเรี ยนรู้เพือการอ่านออกเขียนได้ ไปด้ วย ดังข้ อมูลทีว่า
“ลองเดิ นเข้ าไปในบ้ านนี ดู แล้วสังเกต จะพบว่ า เครื องมื อเครื องใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ ทีใช้อยู่ในครัว เป็ นของสมัยใหม่ทงนั
ั น รวมถึงตู้ เตี ยง เสื อสาด” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม,
สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
นอกจากนี ผลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมยัง ทําให้ รูปทรง รู ปร่ าง รู ปสี
ของผล ผลิตแบบพืนบ้ านเปลียนแปลง สูญหายไปด้ วย ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ปั จจุบนั ข้าวพันธุ์พืนเมื อง ที ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่เคยใช้ หายไปหมดแล้ว มี
ข้าว กข. ทังข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามาแทนที หาข้าวพืนเมื องได้ยาก แม้แต่ หมู เป็ ด ไก่พนั ธุ์พืนบ้านที
คน ในชุมชนเคยนิ ยมเลียงสมัยก่อน สูญหายหมด มี แต่หมู เป็ ด ไก่สายพันธุ์สมัยใหม่ ที ได้รับการคัด
เลื อกพันธุ์แ ละรับรองสายพันธุ์ มาจากที ไหนไม่ รู้ รู้ แ ต่ ว่าเลี ยงแล้ว ขายได้ดี เลี ยงง่ายเพราะกิ น
อาหารจากโรงงาน เลี ยงด้วยเศษอาหารในครัวเรื อนไม่โตแล้ว แม้แต่พนั ธุ์พืชบางชนิ ด เช่น มะละกอ
แตงโม ของพืนบ้านหายไปไหนไม่รู้ ทุกวันนี มี แต่สายพันธุ์ใหม่ ต้องซื อจากตลาด เก็บไว้ใช้เองไม่ได้”
(อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
1.2.2.2 กลินและรสอาหารแบบพืนบ้ านสูญหายไป เป็ นต้ นว่า กลินและรส
ของอาหารพืนบ้ านทีนิยมปรุงบริ โภคมาตังแต่โบราณ เช่น แกงผํา ผักจุ๊บ แกงหน่อส้ ม นําพริ กแจ่ว
กบโอ๋ ไม้ บนแหลม
ั
ไส้ หมูควั เป็ นต้ น (ดังรายละเอียดปรากฏในผลการศึกษาในบทที 4) เมือทุนวัฒน
ธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุเปลียนแปลงไป เช่น ไม่มีวสั ดุบางอย่างทีนํามาปรุงกลินและรสให้ เหมือน
เดิม ทําให้ คนในชุมชนต้ องใช้ วสั ดุตามทีหามาได้ จากตลาดมาปรุงอาหารตามแบบอย่างของสังคม
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ภายนอกชุมชน ทําให้ กลินและรสอาหารไม่เหมือนเดิม ปั จจุบนั กลินและรสอาหารทีปรุ งบริ โภคอยู่ใน
ชุมชนมีลกั ษณะอย่างเดียวหรื อใกล้ เคียงกับกลินอาหารทีคนไทยทัวไปนิยมบริ โภค และอาหารส่วน
ใหญ่ทีคนในชุมชนนิยมรับประทานในชีวิตประจําวันเป็ นแบบเดียวกับอาหารคนไทยทัวไป มี กลิน
และรสทีไม่เหมือนอาหารพืนบ้ าน ส่วนการผลิตอาหารพืนบ้ านทียังคงมีกลินและรสแบบพืนบ้ านส่วน
ใหญ่จะยังคงอยูใ่ นพิธีกรรม เช่น พิธีเสนเรื อน ดังคําบอกเล่าทีว่า
“อาหารพื นบ้าน ปั จจุบนั ไม่นิยมปรุงรับประทานในชี วิตประจํ าวันแล้ว จะ
ปรุงขึนเฉพาะในงานพิ ธีเสนเฮื อน หรื อพิ ธีกรรมไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เท่านัน ด้วยหาเครื องปรุงยาก และ
หาคนปรุงให้อร่ อยได้ยากด้วย ในชุมชนยังมี แม่ครัวไม่กีคนที ปรุงอาหารแบบเดิ มได้” (ยายประเทื อง
เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
1.2.2.3 ลักษณะรู ปทรง รู ปร่ าง รู ปสี ของเครื องแต่งกาย เสื อผ้ าและเครื อง
ประดับตกแต่งแบบพืนบ้ านได้ เปลียนแปลง สูญหายไป เป็ นต้ นว่า ด้ ายทีนํามาทอผ้ า วัสดุทีนํามาทํา
เครื อง ประดับตกแต่งร่างกาย แต่เดิมใช้ วสั ดุในท้ องถิน เช่น ปลูกฝ้ายทําด้ ายทอผ้ า ใช้ ไม้ ไผ่ทําหวี ใช้
เขาสัตว์ทําปิ นปั กพืนบ้ าน ปั จจุบนั สิงเหล่าไม่ปรากฏในชุมชนแล้ ว มีแต่ด้ายทีทําจากโรงงาน หรื อซือ
ผ้ าทีย้ อมสีสําเร็ จมาแล้ วจากโรงงานมาใช้ หวีทีทําด้ วยพลาสติกรูปร่างต่างๆ ซึงซือจากตลาดมาใช้
สร้ อยคอ เข็มขัด เครื องประดับ เครื องสําอางค์ทีหาซือมาจากตลาดมาใช้ ในชีวิตประจําวัน เสือผ้ าสี
ดําทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์สว่ นใหญ่ตดั เย็บด้ วยผ้ าทอจากโรงงาน ส่วนของเดิม นอกจาก
ไม่นิยมใช้ แล้ ว ยังหาได้ ยากด้ วย เนืองจากไม่มีการผลิตสิงเหล่านีขึนใช้ แล้ ว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“คนปั จจุบนั มี ทางเลื อกในการใช้เสื อผ้า การแต่งตัว การประดับตกแต่ง และ
เครื อง สํ าอางได้เยอะ จะเอาแบบไหน ของแท้ ของปลอม เป็ นทอง เป็ นพลาสติ ก มี ให้ซือหามาใช้
ทังนัน ขอ ให้มีเงิ น ไม่ มีใครทํ าใช้เองแล้ว ผ้าที ทออยู่ส่วนใหญ่ไว้ขาย ไม่ได้ใช้เอง เพราะต้นทุนสูง
และทําได้ยาก กว่าจะได้สกั ผื นต้องใช้เวลานาน” (นางเนี ยม พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2557)
1.2.2.4 วัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ สมุด ตํารารวมทังคาถาอาคมทีใช้ ใน
การป้องกัน รักษาโรคภัยไข้ เ จ็บแบบพืนบ้ านเปลียนแปลง สูญหายไป เป็ นต้ นว่า พืชยาสมุนไพร
เครื องมือบดยาสมุนไพร เครื องมือทําเม็ดยาสมุนไพร ตัวยาสมุนไพร เช่น เขียว งา ว่านยา ทีใช้ ป้อง
กันพิษแมลง สัตว์กดั ต่อย รวมทังสมุดตํารายาสมุนไพรทีรวมภูมิปัญญาในการรักษาโรค สิงเหล่านี
ได้ สูญหายไปตามกาลเวลา เนืองจากเมือทุนวัฒนธรรมด้ านนีเปลียนแปลงไป คนไม่นิยมใช้ ไม่
นิยมเรี ยนรู้ ทําให้ สิงเหล่านีกระจัดกระจายสูญหายไปพร้ อมๆ กับการจากไปของผู้ทีทรงความรู้เรื อง
นี ดังคําบอกเล่าของหมอยาท่านหนึงทีกล่าวว่า
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“ปั จจุบนั ได้นําเอาความรู้ ทีมี อยู่ในตํ าราของพ่อมาทํ ายาสมุนไพรแก้ไข้แก้
ความดันสูง อัดเม็ดเป็ นแคปซู ลไว้กินเองในครอบครัว และแบ่งปั นคนอื นๆ บ้าง แต่คนส่วนใหญ่ไม่
นิ ยม ด้วยไม่ ทนั ใจเท่ากับกิ นยาโรงหมอ ความจริ งพ่อ เป็ นหมอยาคนสํ าคัญของหมู่บ้าน แต่ลูกๆ
ไม่ ได้รับมรดกความรู้ อย่ างถูกต้อง เมื อพ่อตาย ตํ าราจึ งสูญหายไปบ้าง ฉี กขาดไปบ้าง เพิ งมาให้
ความสําคัญอี กครังเมื อเห็นคนในชุมชนอื นๆ เขานํามาใช้ แต่ก็ทําได้เล็กน้อยเท่านัน” (ยายประเทื อง
เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
สูญเสียสิงสัมผัสทีทําให้ ร้ ู สึกเย็นร้ อนอ่ อนแข็งหย่ อนตึงสบายๆ เรี ยบ
ง่ ายแบบพืนบ้ าน เป็ นต้ นว่า การพักผ่อนในบ้ านเฮือนไทยทรงดํา การใช้ เสือผ้ าฝ้ายทีทอใช้ เอง เป็ น
สิงสัมผัสทีให้ ความรู้สึกเย็น ร้ อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง แบบอบอุ่นเย็นสบายเรี ยบง่าย ทีแตกต่างจาก
การอยู่อาศัยในบ้ านเรื อนสมัยใหม่ และการใช้ เสือผ้ าเส้ นใยสังเคราะห์ในปั จจุ บนั ด้ วยบ้ านเรื อนที
สร้ างด้ วยวัสดุอุปกรณ์ทีหาได้ จากท้ องถิน เป็ นต้ นว่า ไพรหญ้ า ใบจาก ใบตาล ฟากไม้ ไผ่ ให้ ความ
อบอุ่น ยามหน้ าหนาว และเย็นสบายยามหน้ าร้ อน มีความปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทได้ ดี ยามเหนือย
มานอนพักรู้ สึกสบาย แตกต่างจากการนอนในบ้ านเรื อนทีสร้ างด้ วยอิฐด้ วยปูนทียามร้ อน ร้ อนมาก
ยามหนาว หนาวจัด มีชอ่ งระบายอากาศไม่มาก ดังคําบอกเล่าทีว่า
“นอนบ้านปูนไม่สบายเท่ากันนอนบ้านเรื อนไม้แบบเดิ ม หลับแล้วตื นขึนมา
ยังรู้ สึกงัวเงี ย ไม่ปลอดโปร่ ง ปวดเมื อยเนื อตัว เหมื อนนอนในตู้” (ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที
18 พฤศจิ กายน 2557)
ส่วนเสือผ้ าอาภรณ์ทีทําจากฝ้าย เมือสวมใส่จะรู้ สึกแนบเนือ อบอุ่นสบาย
ซับเหงือได้ ดี สวมใส่ทํางานกลางแดดกลางลมได้ ดีกว่าเสือผ้ าเส้ นใยสังเคราะห์ ซึงไม่ซบั เหงือและ
ป้องกันเย็นร้ อนได้ ไม่เท่ากับผ้ าฝ้ายทีทอเอง ดังคําบอกเล่าทีว่า
“เสือผ้าสมัยใหม่ สักแต่ว่าใส่เพือให้สวยงามเท่านัน ไม่รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย
ยามหนาวยามร้ อนจะทะลุเสื อผ้า ไม่ ซับเหงื อ สู้เสื อผ้าฝ้ ายที ทอใช้เองไม่ ได้ ใส่แล้วสบาย อบอุ่น ใส่
ทํางานกลางแดดได้ดีกว่า” (นางกาญจนา เพชรซัด, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
สิงสัมผัสทีให้ ความรู้ สึกเย็นร้ อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเหล่านี เมือทุนวัฒนธรรม
แบบพืนบ้ านเปลียนแปลงไป วัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวได้ เปลียนแปลง
ุ ค่าทีเป็ น
ไปด้ วยทําให้ สิงสัมผัสทีให้ ความรู้ สึกดังกล่าวเปลียนแปลงตาม นันหมายถึงการทําให้ คณ
ความ ความสบายกายสบายใจสูญหายไป คนในชุมชนทีไม่เคยได้ สมั ผัสสิงนีมาก่อนอาจจะไม่ร้ ูสึกถึง
การสูญเสีย แต่คนทีเคยคุ้นเคยกับสิงเหล่านีกลับเปรี ยบเทียบให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน
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1.2.3 การสูญเสียวัฒนธรรมส่ วนทีอาศัยการสถาปนา การเปลียนแปลงทุน
วัฒ นธรรมที เกิ ดขึนในชุม ชน ได้ ก่อให้ เกิ ดการสูญ เสี ยวัฒ นธรรมส่วนที อาศัยการสถาปนาหรื อ
ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ของชุมชนไปหลายประการ บางประการสญหายไปหมด บาง
ประการเหลืออยูบ่ ้ างแต่กําลังสูญหายมากขึน เป็ นต้ นว่า
1.2.3.1 แบบแผนพฤติกรรมในการแสดงออกทางกาย ทางวาจา ทีถือเป็ น
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ของชุมชน ซึงชุมชนใช้ เป็ นเกณฑ์มาตรฐานในการชีวัดคุณค่าทีเป็ น
ั
รวมทังเป็ น
คุณธรรม จริ ยธรรม มารยาท ความถูกต้ อง ความดีงาม หรื อความผิดชอบชัวดีทงหลาย
เกณฑ์ชีวัดผลการพัฒนา หรื อผลการกระทํา หรื อผลการดําเนินงานของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม และ
ชุมชน สิงเหล่านีหลายอย่างได้ เปลียนแปลง สูญหายไปแล้ ว
1.2.3.2 ประเพณี และพิธีกรรมทีเกียวกับข้ าวและการทํานา เช่น ประเพณี สู่
ขวัญข้ าวบนยุ้งหายไปแล้ ว พิธีบวงสรวงอ้ อนวอนเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ รวมทังสิงศักดิต่างๆ ตามแบบพืนบ้ าน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปั จจุบนั งานนีได้ ปรับเปลียนไปเป็ นประเพณี ประจําปี ของชุมชนทีจัดขึนเพือ
การส่งเสริมการท่องเทียว ประเพณีการขอฝน แรกไถนา ไหว้ เจ้ าทีและไหว้ แม่ธรณี ก่อนลงมือทํานาใน
เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน ปั จจุบนั ไม่พบประเพณี นีแล้ ว ประเพณีการรับขวัญข้ าวช่วงข้ าวตังท้ อง
ออกรวงกลางพรรษา ประเพณี การแรกเกี ยวข้ าว ประเพณี การนวดข้ าวและทําบุญลานข้ าว รวมทัง
ประเพณีทีเกียวกับเล้ าข้ าว ประเพณีเหล่านีได้ สูญหายไปจากชุมชน หลังจากทีทุนวัฒนธรรมการทํา
นาสมัยใหม่เข้ ามา เล้ าข้ าวปั จจุบนั ทําหน้ าทีเก็บสิงของสัมภาระของครอบครัวแทนข้ าว ดังข้ อมูลจาก
คําบอกเล่าทีว่า
“พิ ธีกรรมที มี อยู่ในชุมชนทุกวันนี เป็ นที รู้กนั อยู่ในหมู่ชาวบ้านว่า ไม่ได้จดั ขึน
ตามวัตถุประสงค์เพือส่งเสริ มการทํ านาเหมื อนเดิ ม หากแต่กลายเป็ นประเพณี ทวไปของชุ
ั
มชนที จัด
ขึ นตามกระแสการส่งเสริ มการท่องเที ยวมากกว่า ” (ผู้ใหญ่ กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28
ตุลาคม 2557)
1.2.3.3 ประเพณีทีเกียวกับวิถีชีวิตบางประการ เช่น ประเพณีเกียวสาวซึง
เดิมในกลุ่มบ้ านเรื อนทีอยู่ใกล้ ชิด จะมีลานให้ หนุ่มสาวได้ มีโอกาสนังสนทนาแลกเปลียนเรี ยนรู้ทํา
ความรู้ จักกันและกัน และนําไปสู่การเลือกคู่แต่งงานสืบต่อไป ปั จจุบนั ประเพณี นีไม่มีแล้ ว บาง
ชุม ชนมี ความพยายามฟื นฟูขึนมาในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ห รื อ ขึนปี ใหม่เ พื อส่ง เสริ ม การ
ท่องเทียว แต่ไม่ได้ เป็ นไปตามธรรมชาติทางสังคมแบบพืนบ้ าน ทีมีอยู่ค่ชู ุมชนทุกวันคืน และเป็ น
ลานสร้ างคุณค่าแก่ชีวิตของคนหนุม่ สาว หาใช่เพือการส่งเสริมท่องเทียวอย่างปั จจุบนั ไม่
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1.2.3.4 ประเพณีการปลูกเรื อน ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ปกติ ต้องหาฤกษ์ ลงเสาปลู กเรื อนในวันที เป็ นมงคลตามประเพณี หรื อวัน
ปลอดของครอบครัว โดยคํานวณจากวัน 10 วัน เป็ นตัวกํ าหนดคื อ มื อฮับ มื อฮาย มื อเมิ ง มื อเปิ ก มื อ
กัด มื อขด มื อฮ่วง มื อเต๋า มื อก๋า และมื อกาบ กํ าหนดนับจากวันที พ่อ (เจ้าของบ้าน)เสี ยชี วิต ที เรี ยกว่า
“มื อเจาย์ ขาดหรื อมื อเหม็ดลม” และนําศพบําเพ็ญกุศลที บ้าน เรี ยกว่า “มื อแสงไฟเฮื อน” จนนําศพไป
เผา เรี ยกว่า “มื อแสงไฟป่ า” และทํ าการสะสงบ้าน เรี ยกว่า “มื อแผ้วเฮื อน” เช่น เสี ยชี วิตมื อฮับ สวด
อภิ ธรรม 2 คื น (มื อฮับกับมื อฮาย) นําไปเผามื อเมิ ง และเก็บกระดูกมื อเปิ ก เว้น 1 วัน (มื อกัด) เรี ยกว่า
“วันชง” และสะสงบ้านหรื อแผ้วเฮื อน “มื อขด” ฉะนัน บ้านหลังนี จะใช้วนั ได้ 4 วัน คื อ มื อฮ่วง มื อเต๋า
มื อก๋ า มื อกาบ วันดังกล่าวเป็ นวันดี หรื อวันมงคลที เหมาะแก่การทํ าพิ ธีลงเสาปลูกเรื อนของครอบครัว
นี ” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
นอกจากนี ยังต้ องหาเดือนทีดี สําหรับปลูกเรื อนคือ เดือน 4, 6, 8 และเดือน
12 ข้ างขึน ผู้ทําพิธี ยกเสาต้ องเป็ นผู้สื บผี เ ฮือนบ้ านพ่อ แม่เจ้ าของบ้ านฝ่ ายหญิ งเท่านัน ปั จ จุบัน
ประเพณีเหล่านีสูญหายไป ชุมชนรับเอาประเพณีไทยภาคกลางมาใช้ แทน
1.2.3.5 ประเพณีการดูแลรักษาสุขภาพ เช่น การแปงขวัญ พิธีเสนตัว พิธีเสน
เต็ง และพิธีเสนแก้ เคราะห์ ปกติคนในชุมชนจะใช้ ประเพณี ดงั กล่าวนีดูแลรักษาอาการเจ็บไข้ ไม่
สบายทีมีอาการเรื อ รังหรื อรักษายาก ไม่หายขาด เป็ นการเสริ มขวัญกําลังใจแก่คนป่ วยให้ ร้ ูสึกเบิก
บานแจ่มใส (ดังรายละเอียดกล่าวไว้ แล้ วในผลการศึกษาบทที 4) ปั จจุบนั ประเพณีดงั กล่าวนีสูญ
หายไปจากชุมชนมากแล้ ว เมือถามถึงเหตุผล ผู้อาวุโสได้ เล่าว่า
“การจัดพิ ธีกรรมตามประเพณี หลายอย่าง จัดได้ยาก เพราะไม่มีผู้ประกอบ
พิ ธี มี ค่าใช้จ่ายสูง เตรี ยมการได้ยาก ไม่ มีผู้รู้ คนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่ค่อยคุ้นเคยนัก นานๆ จึ งจะมี
ใครจัดขึน สักครัง” (อาจารย์สรุ ี ย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 มี นาคม 2555)
ขนบธรรมเนียมการปกครองชุมชนแบบพืนบ้ าน ทีคนในชุมชนเลือกผู้อาวุโส
ทีมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็ นผู้นําสูงสุด ทําหน้ าทีตัดสินใจเรื องต่างๆ โดยมีคณะผู้อาวุโสคนอืนๆ ร่วม
ปรึกษาหารื อ ร่วมคิด ร่วมพิจารณาเรื องต่างๆ ถือเป็ นแบบแผนพฤติกรรมทีเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ต
ประเพณีทีสืบต่อมาแต่อดีต แต่เมือแบบแผนพฤติกรรมการปกครองใหม่ทีรัฐนํามาบังคับใช้ สมัย
พ่อแม่ ทําให้ ชมุ ชนต้ องเลือกผู้นําใหม่ตามระเบียบข้ อบังคับทางราชการทีเรี ยกว่า กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงครู ใหญ่ เจ้ าอาวาส จึงทําให้ ระบบเดิมถูกยกเลิกสูญหายไป ทุกวันนีผู้
อาวุโสจึงกลายเป็ นผู้สงู อายุทีไม่คอ่ ยมีบทบาทใดๆ ทางสังคมในชุมชน ดังคําบอกเล่าของหมอพื น
บ้ านทีกล่าวไว้ วา่
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“ผูเ้ ฒ่าผู้แก่เดี ยวนี คื อ ผู้สูงอายุ ไม่ค่อยมี บทบาทใดๆ ต่อชุมชนมากนัก จะมี
บ้างก็ ในวันสงกรานต์ ทีเขาเชิ ญไปนังรับนํ า แม้แต่ในครัวเรื อนเช่นเดี ยวกัน ลูกหลานไม่ได้ถูกสอนให้
เชื อฟั งคนเฒ่าคนแก่มากแล้ว” (อาจารย์สรุ ี ย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 มี นาคม 2555)
1.2.3.6 ประเพณี การทอผ้ าตัดเสือใช้ เองในครัวเรื อน เป็ นต้ นว่า ส้ วงฮี เสือ
ห่งเห่ง หรื อเรี ยกเสือ ฮงเฮง เสือน่อยหรื อเสือห้ อย ส้ วงก้ อม เสือไท ผ้ าซินทอมือ เช่น ซินลองหรื อซิน
ู หายไปจากวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่แล้ ว
หลอบ ซินตาหมี ซินตีนจก ตีนซิน เป็ นต้ น สิงเหล่านีได้ สญ
จะมีอยู่บ้างเป็ นบางครอบครัวที พยายามฟื นฟูขึน แต่ทําขึนเพือขายหรื อเพือเป็ นอาชีพเสริ มแก่
ครอบครัว ไม่ได้ เป็ นประเพณีเหมือนทีเคยเป็ นมาในอดีต ด้ วยเหตุผล เช่น ไม่มีความรู้ ไม่มีอุปกรณ์
ไม่มีเวลาเพียงพอ หรื อทําการงานอย่างอืนเพือหาเงินมาซือหาสิงเหล่านีมีความสะดวก สบายกว่า เป็ น
ต้ น ทําให้ ประเพณีการทอผ้ าในครัวเรื อนสูญหายไป
นอกจากนี ยังมีประเพณีอีกหลายประการทีกําลังเปลียนแปลง สูญหายไป
มากขึนในปั จจุบนั เป็ นต้ นว่า การเล่านิทานให้ ลูกหลานฟั ง การละเล่นลูกช่วง ประเพณีการขึนบ้ าน
ใหม่แบบพืนบ้ าน (ปั จจุบนั คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้ ใช้ ประเพณี ขึนบ้ านใหม่ตามแบบอย่างวัฒน
ธรรมไทยภาคกลาง) รวมทังประเพณีการไว้ ทกุ ข์แบบพืนบ้ านทีไม่คอ่ ยมีใครปฏิบตั แิ ล้ ว
ั นธรรมทีอาศัยการ
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน จึงมีผลทําให้ วฒ
สถาปนา หรื อทีเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีแบบพืนบ้ านได้ เปลียนแปลง สูญหายไปตามการ
เข้ ามาของวัฒนธรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิงวัฒนธรรมสมัยใหม่ทีสามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทอง แล้ วนําเงินทองมาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความต้ องการภายหลัง มีอิทธิพลสูงต่อ
การเปลียนแปลงขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีพืนบ้ าน ด้ วยคนในชุมชนมีมากขึน ขณะทีทรัพยากร
ธรรมชาติมีจํากัด คนในชุมชนจึงจําเป็ นต้ องประกอบอาชีพทีสามารถสร้ างมูลค่าเป็ นเงินทอง แล้ วนํา
เงินทองมาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความต้ องการภายหลังจํานวนมากขึน
โดยสรุ ป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน มีผลทําให้ วฒ
ั นธรรมพืน
บ้ านส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุและส่วนทีอาศัยการสถาปนา ทีคนในชุมชน
เคยใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าในการดํารงชีวิตด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต การทํามาหากิน
การแต่งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่ง การดูแลรักษาสุขภาพ และการศาสนาและความเชือ
ส่วนหนึงได้ เปลียนแปลง สูญหายไปในลักษณะต่างๆ ดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
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1.3 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีทําให้ เกิดผลกระทบต่ อทรั พยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน ยังทําให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนในลักษณะต่างๆ ด้ วย เป็ นต้ นว่า
1.3.1 ทําให้ ชุมชนสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์ธัญญาหาร
เป็ นต้ นว่า ข้ าว มะเขือ แตงกวา ผักกาด พริ ก มะละกอ ถัวฝั กยาว ถัวฝั กสัน ผักขม ผักชี ฯลฯ พืชพันธุ์
พืนบ้ านเหล่านีเคยมีอยู่อย่างหลากหลายในอดีต เป็ นพืชทีมีคณ
ุ สมบัติต้านทานโรค ปลูกง่าย ดูแล
รักษาได้ ง่าย ใช้ ป๋ ยคอกหรื
ุ
อไม่ก็ได้ แม้ จะให้ ผลผลิตไม่ดก แต่มีอายุให้ ผลผลิตยาวนาน พืชพันธุ์
เหล่านีได้ คอ่ ยๆ สูญหายไปจากชุมชน จนปั จจุบนั กลายเป็ นสิงของทีหาได้ ยาก มีแต่พืชพันธุ์สมัยใหม่
ทีต้ องใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
และยารั กษาโรค บํารุ งรั กษาจึง จะเจริ ญ เติบโตให้ ผลผลิตและมักมี อายุสนั ไม่
สามารถเก็บพันธุ์ไว้ ปลูกใหม่ได้ ด้วยจะกลายพันธุ์ เจริ ญเติบโตไม่สมบูรณ์ เมือจะปลูกใหม่ต้องซือ
เมล็ดพันธุ์ใหม่ คนในชุมชนพึงตนเองไม่ได้ แม้ แต่ข้าวปลูก เมือเก็บพันธุ์ไว้ ใช้ ครังสองครังจะกลาย
พันธุ์และให้ ผลผลิตไม่ดี ดังคําบอกเล่าของชาวนาท่านหนึงทีว่า
“การทํ านาเดี ยวนี ต้องซื อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกด้วย จะเอาข้าวที ปลูกเองมา
ทําพันธุ์ มี ความเสี ยงทังเรื องผลผลิ ตตํา และการกลายพันธุ์ทําให้ขายได้ราคาตํา” (นายสยาม พรหม
สงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
1.3.2 ทําให้ ชุ มชนสู ญเสี ยสั ตว์ นํ าในแหล่ งนํ าธรรมชาติ ทังเรื องความอุดม
สมบูรณ์และความหลากหลาย ดังคําบอกเล่าของชาวนาท่านหนึงทีว่า
“ที เขาว่า ในนํามี ปลาในนามี ข้าว นันคื อ สภาพความจริ งของชุมชนนี ตาม
คําบอกเล่าของปู่ ย่าตายาย แม้สมัยพ่อแม่หรื อสมัยพวกเราเป็ นเด็ก ยังทันเห็นความสมบูรณ์ ของ
กุ้งหอยปูปลา เรี ยกว่า มี นําที ไหน ทังในนา ห้วย หนอง คลอง บึง มี กุ้งหอยปูปลาที นัน คนที นี สมัย
ก่อนถ้ามี ข้าวในยุ้งพอกิ น แสดงว่าชี วิตที มี ความมันคงสูง เพราะกับข้าวไปหาที ไหน เมื อไหร่ ก็ได้
ตลอดปี รวมทังพืชผัก หาเก็บได้ตามฤดูกาลตลอดปี สมัยนี กุ้งหอยปูปลาเอามากิ นสุ่มสี สุ่มห้าไม่ได้
มันเป็ นโรคและหายาก ในแหล่งนํ าธรรมชาติ มีปลาไม่ มาก ในนาไม่มีกุ้ง หอย ปู ปลา มันอยู่ไม่ ได้
เพราะเป็ นนํ าปุ๋ ย เคมี ยาฆ่ าหญ้า ฆ่ าแมลงทังนัน อย่ าว่ าแต่ ปลาเลย แม้ คนก็ จะเอาชี วิตไม่ รอด
เดียวนีหลายคนตรวจเลื อดพบระดับสารเคมี ในเม็ดเลื อดสูง” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์ , สัมภาษณ์ :
วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
ความเร่ งรี บในการเพิมผลผลิตทางการเกษตรตามแบบแผนทุนวัฒนธรรม
การทําการ เกษตรสมัยใหม่ มีผลโดยตรงต่อการทําให้ สตั ว์นําตามแหล่งนําธรรมชาติต้องสูญเสียไป
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ส่วนทีเหลืออยู่บ้าง คนในชุมชนนิยมใช้ วิธีการหาปลาจับปลาสมัยใหม่โดยการใช้ ไฟฟ้าช๊ อต ทําให้
สัตว์เล็กสัตว์น้อยสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็ว
1.3.3 ทําให้ สูญเสียป่ าไม้ ต้ นไม้ พันธุ์ไม้ และพงหญ้ าทีมีอยู่ในธรรมชาติ สิง
เหล่านีเคยเป็ นทีอยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ เคยเป็ นทีหาของป่ า เช่น หน่อไม้ พืชผัก ผลไม้ ป่า เคย
เป็ นทีแสวงหาไม้ ไ ผ่ ไม้ ลวก ไม้ ยืนต้ นมาสร้ างบ้ านเรื อน เคยเป็ นแหล่งสารอาหารจําพวกวิตามิ น
โปรตีน แร่ธาตุทีจําเป็ นของคนในชุมชน และเป็ นแหล่งแสวงหาไม้ ไผ่มาทําจักสานเครื องมือเครื องใช้
ต่างๆ ปั จจุบนั ไม่มีพืนทีสาธารณะในลักษณะดังกล่าว ทุกพืนทีล้ วนมีเจ้ าของ ทุกพืนทีถูกแผ้ วถางทํา
ประโยชน์ทางการเกษตรและด้ านอืนๆ แม้ แต่ในป่ าช้ า หัวไร่ ปลายนา ริ มห้ วยริ มคลองถูกแผ้ วถาง
เป็ นพืนทํามาหากินไปทุกที ดังคําบอกเล่าของผู้บอกข้ อมูลท่านหนึงทีว่า
“เดิ มพืนที ปาช้าชุมชน มี หลายไร่ ส่วนหนึงเป็ นป่ า ไว้ประกอบพิ ธีกรรมตาม
ความเชื อและเป็ นที ฝั งศพที เผาไม่ได้ ปั จจุบนั หายไปหมดเหลื ออยู่ไม่ มาก จึ งต้องย้ายป่ าช้าเข้ามา
อยู่ทีวัด” (บทสัมภาษณ์ผอู้ าวุโสทีขอสงวนนามจริ ง)
1.3.4 เกิดผลกระทบต่ อสิงแวดล้ อม การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึน
ด้ านหนึงทําให้ เกิดมลพิษต่างๆ ทังทางอากาศ ทางนํา ทางดิน และทางผลผลิตต่างๆ ทีเป็ นผลมาจาก
การใช้ ป๋ ยุ เคมี สารเคมี และสารพิษทีใช้ ในการเกษตร เช่น การทํานา การเลียงปลา การเลียงกุ้ง เกิด
จากโรงงานอุตสาหกรรมทีตังอยู่ในพืนทีชุมชน และเกิดจากเศษซากของนํามัน เครื องจักร เครื อง
ยนต์ต่างๆ ทีเลิกใช้ แล้ วทิงไว้ รวมทังนําเสียจากครัวเรื อนในชุมชนทียังไม่มีระบบส่งเข้ าสู่การบําบัด
ไหลลงสู่คคู ลองแล้ วกระจายไปสู่สายนําต่างๆ แต่อีกด้ านหนึง การปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมได้ ทํา
ให้ เกิดการพัฒนาสิงแวดล้ อมของชุมชนให้ เป็ นระบบมากขึน เช่น การพัฒนาผังทางกายภาพของ
ชุมชนให้ มีความเป็ นสัดส่วน เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มีการตัดถนนหลักผ่านชุมชน ตัดถนนซอยแยก
ลงชุมชน และมีตรอกแยกเข้ าถึงบ้ านเรื อนได้ ทกุ ครัวเรื อน ส่งผลให้ การดูแลความสะอาดของชุมชน
เช่น การจัดเก็ บขยะและการคมนาคม มีความสะดวกสบาย ชุมชนมี ความสะอาด เรี ยบร้ อย เป็ น
พืนฐานในการพัฒนาชุมชนให้ มีสภาพสิงแวดล้ อมสวยงามถูกสุขลักษณะได้ และอาจจะนําไปสู่การ
พัฒนาหน้ าบ้ านน่ามองสวยงามได้ ทกุ ครัวเรื อน นอกจากนี เป็ นรากฐานต่อการสร้ างระบบนําทิง ให้ มี
คูคลองระบายนําทีเชือมโยงเป็ นเครื อข่ายรวมทังสร้ างระบบบําบัดนําเสียขึนในชุมชนได้ ในอนาคต
นอกจาก นี ยังมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ เข้ าถึงทุกครอบครัว รวมทังมีระบบ
โทรศัพ ท์ ทีวางตู้ส าธารณะติดต่อได้ สะดวกหลายจุด โดยสรุ ป สิ งแวดล้ อมของชุมชนด้ านหนึง
ก่อให้ เกิดความเสียหายขึนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิงในการประกอบอาชีพ แต่อีกด้ านหนึง
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ได้ รั บ การเปลี ยน แปลงพัฒ นาไปสู่ค วามเป็ นระเบี ย บเรี ย บร้ อยขึนตามการเปลี ยนแปลงทุน
ั
นทีชุมชน
วัฒนธรรมด้ านต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป ซึงสามารถสังเกตได้ ทวไปในพื
โดยสรุป การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมด้ านต่างๆ ของชุมชน ทําให้ ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนเปลียนแปลงไปในลักษณะทีสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร สูญเสียสัตว์นําและสายนําในธรรมชาติ สูญเสียป่ าไม้ ต้ นไม้ พันธุ์ไม้ และพงหญ้ า
ทีมีอยู่ในธรรมชาติ และทําให้ สิงแวดล้ อมของชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรอาจจะมี สารพิษเข้ า
มามีปนเปื อน ขณะทีอีกด้ านหนึงทําให้ เกิดการวางแผนพัฒนาสิงแวดล้ อมของชุมชนให้ เป็ นระบบ
ซึงเป็ นผลกระทบเชิงสร้ างสรรค์ทีนําไปสูก่ ารพัฒนาสิงแวดล้ อมของชุมชนให้ มีความน่าอยูม่ ากขึน
2. การใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนดัง
กล่าวข้ างต้ น คนในชุมชนได้ ใช้ ทุนวัฒนธรรมทีมีอยู่ในช่วงเวลานัน มาใช้ ปรับตัวเพือสร้ างสมดุลใน
การดํารงอยูด่ ้ านต่างๆ ดังต่อไปนี
2.1 การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตได้ นําทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย ส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนา ทีมีอยู่ในชุมชนมาใช้ ในการปรับตัว
เพือสร้ างสมดุลในการดํารงด้ านต่างๆ ดังนี
2.1.1 ด้ านประวัตคิ วามเป็ นมาของกลุ่มชาติพันธุ์
“กลุ่มชาติ พ ันธุ์ ไทยทรงดํ า ซึ งอพยพเข้ ามาอยู่ ในประเทศไทยที บ้านคลอง
จังหวัดเพชรบุรี ได้อพยพออกจากจังหวัดเพชรบุรี เมื อปี พ.ศ.2441 เพื อเดิ นทางกลับภูมิลําเนาเดิ มใน
ประเทศเวี ยดนาม ได้แวะตังถิ นฐานชัวคราวที บ้านเกาะแรต เพือทํานาสะสมเสบี ยงอาหาร หลังจากนัน
2-3 ปี เมื อได้เสบียงเพียงพอแล้วคนกลุ่มหนึงได้อพยพต่อไป แต่อีกกลุ่มมี นายทรัพย์ เพชรต้อม สารวัตร
ย้อย เพชรติ ง ขอตังถิ นฐานอยู่ทีนี เนื องจากว่าที นี มี ความอุดมสมบรู ณ์ จึ งล้มเลิ กความตังใจเดิ นทาง
กลับภูมิ ลํ าเนาเดิ ม โดยคิ ดว่าจะอยู่ทีนี ต่อไป เมื อมี ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ จึ งค่อยเดิ นทางไป
เยี ยมภูมิลําเนาเดิ มในเมื องแถนภายหลัง” (อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 มี นาคม
2555)
สถานการณ์ ความต้ องการกลับถินฐานเดิมของคนในชุมชนได้ ค่อยๆ ลด
ความต้ อง การลง หลังจากการตังถินฐานถาวรแล้ ว ด้ วยบ้ านเกาะแรตมีพืนทีทํามาหากินมากมาย ทํา
ให้ สถาน ภาพความเป็ นอยู่เริ มดีขึน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองในประเทศไทย
เริมเปลียนแปลงให้ สิทธิเสรี ภาพทางสังคมมากขึน ส่วนเมืองแถนมีขา่ วคราวว่าตกอยูใ่ ต้ อํานาจของ
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เวียดนาม ทําให้ ความปรารถนาเดินทางกลับไปอาศัยอยู่ในภูมิลําเนาเดิม เปลียนแปลงมาเป็ นความ
ต้ องการกลับไปเยียมภูมิลําเนา เยียมญาติพีน้ องเท่านัน เรื องราวของญาติพีน้ องและภูมิลําเนาเดิม
ยังคงเป็ นสิงทีทุกคนอยากรู้ อยากเห็น แต่ถึงกระนันก็ยงั ไม่มีใครได้ เดินทางกลับไป กาลเวลาล่วง
เลยมาจนคนรุ่นปู่ ย่าตายายเริมตายจากไป คนรุ่นพ่อแม่ซึงส่วนใหญ่เกิดในประเทศไทย มีความรู้เรื อง
ประวัตคิ วามเป็ นมาจากคําบอกเล่า ทําให้ สภาพภูมิลําเนาเดิมเลือนลาง ยิงไม่เคยได้ เดินทางไป ยิงทํา
ให้ ความน่าเชือถือน้ อยลงถึงสมัยปั จจุบนั
“คนส่วนหนึงมี ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมดี ขึน ได้เห็นลูกหลานไม่ใส่ใจเรื อง
เหล่ านี ไม่ มีหนังสื อให้อ่าน ไม่ มี ตวั อย่างให้ดู ไม่ มีความรู้ ใหม่ มาเล่ าสู่กันฟั งลูกหลานเริ มละทิ งอัต
ลักษณ์ ต่างๆ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มากขึ น จึ งทํ าให้มีการเคลื อนไหวปรับตัวขึ น” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ ,
สัมภาษณ์: วันที 27 ตุลาคม 2557)
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ จึงเริ มขึน ดังบทสรุ ปจากคําบอกเล่าถึงผลการดําเนินงานที ผ่านมา ทังของมูลนิธิไทยทรง
ดํา และสมาคมไทยทรงดําทีว่า ในชุมชนบ้ านเกาะแรต นําโดยชมรมไทดํา (แห่งประเทศไทย) และใน
ชุมชนอืน นําโดยสมาคมไทยทรงดํา (ประเทศไทย) (ตังอยู่ทีบ้ านไผ่หชู ้ าง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม) แต่ละกลุ่มได้ ได้ ประชุมสมาชิก ปรึ กษาหาแนวทางในการปรับตัว เพือสร้ างความรู้ ด้ าน
ประวัตคิ วามเป็ นมาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ เกิดขึนในกายใจของชาวไทยทรงดํา โดยการร่วมกันสืบค้ น
ข้ อมูลความรู้ด้านประวัตคิ วามเป็ นมาและหลักฐาน ทีมีอยูท่ งในประเทศไทยและในภู
ั
มิลําเนาเดิมมา
สร้ างทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย เช่น คุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ความ
เป็ นพีเป็ นน้ อง การพึงพาอาศัย ฯลฯ โดยได้ ดําเนินกิจกรรม ในลักษณะต่างๆ ดังนี
2.1.1.1 ร่ วมกันศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้ มาใช้ เพือการปรับตัว แต่ละกลุ่มได้
พยายามประมวลความรู้ เรื องราวเกี ยวกับประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา รวมทัง
เรื องอื นๆ ที เกี ยวข้ อง ทังจากการบอกเล่าของผู้ที สื บต่อเรื องราวเหล่านี ในหมู่บ้ านและจากต่าง
หมู่บ้านและจากหนังสือต่างๆ ทีนักวิชาการ นักคิดนักเขียนได้ เรี ยบเรี ยงไว้ เป็ นต้ นว่า หนังสือประวัติ
ศาสตร์ สิบสองจุไท (ภัททิยา ยิมเรวัต) หนังสือเรื องราวจาวไตโซ่งในดินแดนสยาม (พระมหามนตรี
ขันติสาโร) เป็ นต้ น รวมทังหนังสือทีเป็ นบันทึกของชาวบ้ าน เช่น คําบอกทางผี ทีเขยใช้ บอกทางผู้
ล่วงลับให้ เดินทางกลับไปเมืองแถน เพือไปขึนสู่สวรรค์ทีนัน ซึงมีข้อความบอกกล่าวให้ ผี (วิญญาณ)
เดินทางจากหมู่บ้านไปตามเส้ นทางต่างๆ ถึงจุดแยกไหนให้ เลียวซ้ ายหรื อเลียวขวา ตามเส้ นทางที
บรรพบุรุษเคยอพยพมาครังแรก เป็ นต้ น คณะผู้อาวุโสทังสองกลุ่มต่างได้ ประมวลความรู้ เหล่านีขึน
ไว้ ทังจากเอกสาร คําบอกเล่า และการเดินทางศึกษาสํารวจเส้ นทางด้ วยตนเอง
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2.1.1.2 นํ าความรู้ ที ได้ มาสร้ างทักษะความเข้ าใจเพื อการปรั บตัว แต่ล ะ
กลุม่ ได้ นําความรู้ทีได้ มาเผยแพร่เล่าสู่กนั ฟั งในโอกาสต่างๆ เช่น เมือประชุมองค์กร หรื อเมือพบปะ
หารื อ แต่ละคนจะนําความรู้เรื องราวทีได้ รับทราบมาเล่าสู่กันฟั ง คนทีไม่ร้ ู ได้ มีความรู้ คนทีรู้แล้ ว
จะได้ เกิดความเข้ าใจมากขึน และส่วนไหนทีมีความแตกต่าง จะได้ มาตรวจสอบเทียบเคียงกัน โดย
เฉพาะอย่างยิงเรื อง “คําบอกทางผี” ทีพบว่ามีข้อแตกต่างเกิดขึนบ่อย จึงมีการตังข้ อสังเกตไว้ ว่า
ความถูกต้ องเป็ นจริ งคืออย่างไร หรื อคําไหนทีเป็ นจริ ง เป็ นการสร้ างโอกาสให้ แต่ละคนแต่ละกลุ่ม
ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ าเพิมเติม นอก จากนี ชือเมืองต่างๆ ในคําบอกเล่าเดิมทีพ่อแม่ปยู่่ าตายายบอกเล่า
ไว้ เมือมาเทียบกับความรู้ทีได้ จากการศึกษาค้ นคว้ าปั จจุบนั มีหลายอย่างทีแตกต่างกัน
2.1.1.3 นํ าทักษะมาสร้ างค่านิ ยมหรื อทัศนคติเพื อการปรั บตัว กิ จกรรมที
เกิดขึนพร้ อมๆ กับการสร้ างทักษะทีเป็ นความรู้ และความเข้ าใจ คือ การให้ คณ
ุ ค่าและความสําคัญ
กับเรื องราวประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ ในลักษณะการหยิบยกเรื องนีมาเป็ นประเด็น
สนทนาแลกเปลียน เรี ยนรู้ ในกลุ่มคนทีสนใจ บางท่านนําเรื องนีไปเล่าในเวทีสาธารณะ งานวัด งาน
ประจําปี ในการประชุมกลุม่ องค์กร เช่น ในการประชุมสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มีวาระเรื องนีมา
เล่าสูก่ นั ฟั งทุกครัง ใครมีความรู้อะไรใหม่ๆ ก็นํามาเพิมเติม เวทีงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชน มี
การนําเรื องราวเหล่านีมาเล่า ทําให้ เห็นถึงความเป็ นมาและความพยายามฝ่ าฟั นปั ญหาอุปสรรคต่างๆ
ของบรรพชนมาด้ วยความยากลําบาก รวมทังกระตุ้นให้ คนในชุมชนทุกเพศวัยได้ ใส่ใจสิงเหล่านี
เหมือนเช่นกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ เช่น กลุ่มไทยพวน กลุ่มไทยยวน ทีมักได้ รับการอ้ างถึงบ่อยๆ ว่าเป็ น
กลุม่ ทีได้ ศกึ ษาประมวลความเป็ นมาของตนเองออกเผยแพร่ จนทําให้ ลกู หลานสมัยปั จจุบนั มีความ
สนใจและรักและหวงแหนกลุ่มชาติพันธุ์ ตนเอง ซึงการดําเนินการดังกล่าวนีได้ สร้ างค่านิยมและ
ทัศนคติทีดีงามแก่คนในชุมชนมากขึน
2.1.1.4 ร่วมคิดสร้ างสรรค์เพือการปรับตัว ในช่วงเวลาทีคูข่ นานกับการสร้ าง
ความรู้ ทักษะ ค่านิยม และทัศนคติดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้อาวุโสและประธานมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศ
ไทย) และสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทังทีอยู่ในบ้ านเกาะแรต และชุมชนอืนๆ รวมถึงในกรุงเทพ
มหานคร ทีมีความพร้ อมได้ ริเริ มชักชวนคนทีมีความพร้ อมเดินทางไปศึกษาเรี ยนรู้ “เส้ นทางบอกผี
กลับเมืองแถน” บางคนขับรถยนต์ส่วนตัวไป บางคนร่วมไปกับคณะท่องเที ยว บางคนรวมกลุ่มไป
ทัศนศึกษาเยียมเยียนพีน้ องเท่าทีทําได้ ตามคําปู่ ย่า ตายายทีพูดไว้ ก่อนตัดสินใจตังถินฐานถาวรที
บ้ านเกาะแรตว่า “ขอตังถินฐานทํามาหากินทีนีถาวร เมือมีเสบียงเพียงพอค่อยเดินทางกลับไปเยียม
เมืองแถนภายหลัง” หมายถึงจะไม่ไปอยู่ทีนัน แต่จะไปเยียมเยือนคนทีได้ เดินทางไป บางคนไปถึง
เมืองแถน บางคนไปไม่ถึง แต่ทุกคนได้ ข้อ มูลกลับมาเล่าสู่กันฟั ง รวมทังทําให้ ได้ ศกึ ษา เรี ยนรู้ วฒ
ั น
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ธรรมทีพบ ภาษาทีได้ ยิน สิงต่างๆ ทีเกิดขึน เป็ นอยู่ในชุมชนทีนัน ได้ บนั ทึกเป็ นหลักฐาน เป็ นภาพ
เป็ นวีดโิ อ เป็ นเสียงมาถ่ายทอดให้ คนอืนในชุมชนทีไม่ได้ ไปได้ ร่วมเรี ยนรู้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความรัก
ความภูมิใจ ในประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม ชาติพันธุ์ เป็ นพลังผลักดันให้ คนอืนๆ ปรารถนาหรื อ
ต้ องการได้ เดินทางไปศึกษาด้ วย ขณะเดียวกันก่อให้ เกิดภาพเรื องราวประวัติความเป็ นมาทีเป็ นทุน
วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุเกิดขึนด้ วย และได้ เผยแพร่สสู่ งั คมชาวไทยทรงดําทังในชุมชนเกาะแรต
และชุมชนอืน
2.1.1.5 ร่วมวิพากษ์ วิจารณ์เพือการปรับตัวให้ เกิดความถูกต้ องชัดเจน ด้ วย
ข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ เกียวกับประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ทีนําออกมาเผยแพร่
ในสมัยปั จจุบนั เช่น ปฏิทินชาวไทยทรงดํา ลักษณะวัฒนธรรมไทยทรงดําในแผ่นดินเมืองแถนหรื อ
เมืองเดียนเบียนฟู และเมืองอืนๆ ซึงเผยแพร่ในวารสารทัวไปบ้ าง ในวารสารวิชาการบ้ าง ในงานวิจยั
ต่างๆ บ้ างข้ อ เขียนชาวไทยทรงดําจากต่างประเทศบ้ าง รวมถึงผลงานการประดิษฐ์ คิดค้ นเรื อง
อักษรไทยทรงดําบ้ าง ทําให้ ชาวไทยทรงดําและคนอืนๆ ทีสนใจ ตืนตัว อยากรู้ อยากเห็น อยากพิสจู น์
ว่าสิงเหล่านันมีความถูก ต้ องเป็ นจริ งเหมาะสมหรื อไม่อย่างไร หากยังไม่เพียงพอจะได้ ปรับปรุงแก้ ไข
พัฒนาให้ ชดั เจนดีขนึ สร้ างโอกาสแพร่หลายสูส่ งั คมวงกว้ างให้ มากขึน เพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นเกียรติ
ยศ ชือเสียง ศักดิศรี แก่กลุ่มชาติพันธุ์ ทําให้ ชาวไทยทรงดําทีมีความพร้ อมและมีความสนใจเป็ น
พิเศษ ได้ เดินทางไปเมืองแถนเพือศึกษา เรี ยนรู้เพิมเติมซําแล้ วซําอีก กรรมการมูลนิธิไทยทรงดําบาง
ท่านเดินทางไปมากกว่า 5 ครัง เพือสํารวจข้ อมูลต่างๆ แล้ วนํามาปรับปรุง แก้ ไข หรื อยืนยันความ ถูก
ต้ อง แม่นยํา ปั จจุบนั มีคนสนใจเดินทางไปเมืองแถนมากขึน เดินทางได้ สะดวกสบาย ไปกับทัวร์ ขับ
รถไปและไปเครื องบินแล้ วเดินทางต่อด้ วยรถยนต์ก็ได้
2.1.1.6 นําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาสร้ างวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของ
วัตถุเพือใช้ ในการปรับตัว เป็ นการปรับตัวที ดําเนินการคูข่ นานมากับการสร้ างวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย โดยความรู้บางอย่างทีคนบางกลุม่ เห็นว่ามีความชัดเจนเพียงพอทีจะเผยแพร่ส่สู งั คมได้ แล้ ว
ได้ ร่วมกันทําสิงเหล่านันออกเผยแพร่ เช่น มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ได้ จดั ทําปฏิทินไทยทรงดํา
ออกเผยแพร่ทกุ ปี ขณะเดียวกันได้ ปรับปรุง แก้ ไขเพิมเติมเพือให้ ถกู ต้ องมากขึนทุกปี ด้ วย จนกระทัง
ลงตัว เป็ นทียอมรับของคนทัวไป เรื อง “พิธีบอกทาง” ทีเขยใช้ ในพิธีส่งผีกลับสู่เมืองแถนได้ มีการ
ประชุมเพือสร้ างคําบอกทางให้ มีความแตกต่างน้ อยทีสุด ไปแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ จดั การเผยแพร่ความรู้
เกียวประวัติความเป็ นมาและถินฐานเดิมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา สมาคมและชมรมไทยทรง
ดําได้ จดั พิมพ์เป็ นเอกสารเผยแพร่ขนบ้
ึ างแล้ ว ทําให้ ชาวไทยทรงดําทังในชุมชนเกาะแรตและชุมชน
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อืนๆ ได้ นําวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุดงั กล่าวนี ไปสร้ างคุณค่า “ความเป็ นหนึงเดียวของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์” ได้ มากขึน
ผลการปรับตัว ส่วนหนึงสามารถคลีคลายสถานการณ์ปัญหาดังกล่าวแล้ ว
ข้ างต้ นให้ เป็ นไปในทางสร้ างสรรค์ คนหนุ่มสาวสนใจเรี ยนรู้เรื องราวประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ตนเองมากขึน และสามารถนําเรื องราวของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไปแสดงในทีต่างๆ ได้ อย่างมี
ความเชือมัน ดังคําบอกเล่าของกรรมการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ท่านหนึงทีว่า
“รู้สึกดีใจและภูมิใจในตนเองมากที ได้มาทํางานมูลนิ ธิ และได้ศึกษาเรื องราว
ความเป็ น มาของปู่ ย่าตายาย เพราะความรู้ ทีได้ ได้นํามาทํ าเป็ นปฏิ ทิน และทําเป็ นเอกสารเผยแพร่
ทําให้คนในชุมชนได้เรี ยนรู้ เด็กๆ ได้อ่าน ได้เห็นภาพจริ งๆ ทําให้คนในชุมชนสนใจมากขึน” (นายท่วม
ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
2.1.2 ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต
เหตุการณ์สําคัญเกียวกับการอยู่อาศัยและวิถีชี วิตชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะ
แรต หลังจากตังถินฐานแล้ ว ผู้อาวุโสสมัยปั จจุบนั ได้ เล่าเรื องราวต่างๆ ไว้ ทีสามารถสรุปได้ วา่
“ปู่ ย่าตายายนําวัฒนธรรมพื นบ้านมาบุกเบิ กพื นที รกร้ างสร้ างบ้านเรื อนที อยู่
อาศัยขึ นชัวคราว หักร้ างถางพงเป็ นพื นที ทํ าไร่ ทํานา จากนันสามสี ปี จึ งตัดสิ นใจอาศัยอยู่ทีนี ถาวร
จึ งเริ มสร้ างบ้านเรื อนที อยู่อาศัยแบบถาวร สมัยพ่ อแม่ ได้ปรับปรุ งกายภาพที อยู่ อาศัยและพื นที
ชุมชนรวมถึงพืนที ใช้สอยประโยชน์อืนๆ ให้มีความมันคง เป็ นสัดส่วน มี ความสะดวกสบาย และเริ ม
มี วฒ
ั นธรรมการอยู่อาศัยสมัยใหม่จากสังคมอื นเข้าสู่ชุมชนบ้าง เช่น นําสังกะสี มามุงหลังคาแทนไพล
หญ้า นํ าเสาปูนซี เมนต์แทนเสาไม้ฝังดิ น ปรับปรุงทางเดิ นให้เป็ นถนน สร้ างวัดและโรงเรี ยนขึ นในวัด
สมัยผู้สูงอายุ ราชการตัดถนนรถยนต์ ผ่านชุมชน คนในชุมชนจึ งตัดถนนซอยเข้าสู่ทีตังบ้านเรื อน ย้าย
บ้านเรื อนจากริ มคลองออกมาตังริ มถนน รถยนต์แล่นผ่านชุมชน สมัยคนปั จจุบนั สิ งต่างๆ ที เกี ยวกับ
การอยู่อาศัยและวิ ถีชีวิตที เกิ ดขึ นแล้วได้พฒ
ั นาต่ อเนื อง สร้ างบ้านเรื อนสมัยใหม่ ก่ ออิ ฐถื อปูนชัน
เดี ยวบ้าง สองชันบ้าง มี ส้วม มี ไฟฟ้า มี ประปาทุกหลังคาเรื อน มี ศาลาพักริ มทาง มี สถานที เผาศพ
พร้ อมเชิ งตะกอนในวัด มี พาหนะรถยนต์ รถมอเตอร์ ไซด์ รถจักรยาน รถโดยสาร รถบรรทุก มี โรงงาน
สถานประกอบการ ร้ านค้า สถานพยาบาล มี การวางท่อนํ าเสี ย และระบบจัดเก็บขยะ ฯลฯ เช่ นเดี ยว
กับทีเกิ ดขึนในชุมชนอืนทัวไป” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 23 พฤศจิ กายน 2555)
ขณะเดียวกันสิงทีเกี ยวข้ องกับการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตแบบเดิมทีกลุ่มชาติ
พันธุ์เคยใช้ มาแต่อดีตได้ คอ่ ยๆ เปลียนแปลงสูญหายไปตามการเข้ ามาของสิงเหล่านี สถานการณ์
การอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของชุมชนได้ พัฒนาคู่ขนานกับเหตุการณ์ ทีเกิดขึน ผู้อาวุโสในปั จจุบนั เล่า
เรื องราวการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิตสมัยปู่ ย่าตายาย ทีสรุปได้ วา่
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“สมัยนันเน้นการใช้วฒ
ั นธรรมพื นบ้านสร้ างทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ใ น
กายที เป็ นคุณธรรม เช่น ความถูกต้อง ความเหมาะสม ตามขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ทีเป็ น
แบบแผนพฤติ กรรมของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ เช่น บ้านเรื อนต้องมี พืนที อยู่อาศัยของลูกหลานและผี บรรพ
บุรุษอย่างถูกต้อง การจัดการเกี ยวกับการเกิ ด การเลี ยงดู การแต่งงาน การตาย เน้นการสร้างคุณค่าที
เป็ นไปตามขนบธรรม เนี ยม จารี ตประเพณี ในวัฒนธรรมพื นบ้ านของชุมชน สมัยพ่ อแม่ ความ
เคร่ งครัดในคุณค่าดังกล่าวเริ มถูกละเลย เริ มมี บา้ นเรื อนที ไม่มีพืนที ให้ผีเรื อนอยู่อาศัยที ถูกต้องตาม
จารี ต เริ มอนุโลมพืนทีผีเรื อนให้เป็ นไปตามความจํ าเป็ น สมัยผู้สูงอายุ บ้านเรื อนที ไม่มีกะล่อหองเกิ ด
เพิ มขึ น ไม่มีบทลงโทษใดๆ บางครัวเรื อนมี หิงพระแทนกะหล่อหองหรื อมี กะล่อหองร่ วมกับหิ งพระ
รู ปทรงบ้านเรื อนเปลี ยนแปลงเป็ นแบบทรงไทยภาคกลาง โดยใช้มูลค่ าและคุณค่ าของทุนวัฒน
ธรรมใหม่มาเป็ นเหตุผลหักล้างการเปลี ยนแปลงให้สงั คมยอมรับ สมัยคนปั จจุบนั บ้านเรื อนการอยู่
อาศัยและวิ ถีชีวิตส่วนมากไม่สร้ างคุณค่าที เป็ นความถูกต้อง เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ยม จารี ต
ประเพณี พื นบ้าน และไม่ สามารถสื อคุณค่าที เป็ นอัตลักษณ์ เกี ยรติ ยศ ศักดิ ศรี ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์
ได้มากนัก ส่วนใหญ่จะสร้างคุณค่าและมูลค่าที เป็ นไปตามวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทําให้คนในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ งเด็กและเยาวชนลูกหลานชาวไทยทรงดํ า มี โอกาสได้ศึกษา เรี ยนรู้ ทําความเข้า
ใจในทุนวัฒนธรรมที เกี ยวกับการอยู่ อาศัยและวิ ถีชีวิตแบบพื นบ้านน้อยลง ส่ งผลให้ความรู้ สึ กรั ก
ภูมิใจ หวงแหนในวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิ ถีชีวิตแบบพื นบ้านของกลุ่มชาติ พนั ธุ์น้อยลง และ
มองเห็นความหลาก หลายทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติ พนั ธุ์ตนเองกับกลุ่มชาติ พนั ธุ์อืนๆ น้อยลง เช่ น
รู ปทรงบ้านเรื อน ถนนหนทาง การใช้พืนที บ้านเรื อน การสร้ างบ้านเรื อน เครื องมื อเครื องใช้ในบ้าน
เรื อน การเกิ ด การเลี ยงดู เจริ ญเติ บโต การแต่งงาน การบวช การแก่ การตาย (ซึ งมี พิธีศพแบบไทย
พุทธภาคกลางมาก กว่าครึ งหรื อบางศพเหมื อนกันเกื อบทังหมด) ที เกิ ดขึนในสมัยปั จจุบนั แทบจะไม่
แตก ต่างจากกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทยภาคกลาง และหรื อกลุ่มชาติ พนั ธุ์อืนๆ ในบริ บทเดี ยวกัน” (อาจารย์
สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 18 มี นาคม 2555)
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตที
เกิดขึนจึง พบว่า คนในชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต และชุมชนในบริ บทใกล้ เคียงขึน บางคน บาง
ครอบครัว บางกลุม่ ได้ พยายามปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูใ่ นลักษณะต่างๆ ดังนี
2.1.2.1 สร้ างเฮือนไทยทรงดํา เป็ นพิพิธภัณฑ์กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ าน
เกาะแรต – ดอนยอ โดยผู้นําชุมชนในระบบอาวุโส ประกอบด้ วย เจ้ าอาวาส คนเฒ่าแก่แก่ทีเป็ นปราชญ์
ชาวบ้ าน และคนอืนๆ ทีสนใจได้ ปรารภสถานการณ์ปัญหาทีเกิดขึนว่าจะส่งผลให้ คนรุ่นหลังจะไม่ร้ ูจกั
บ้ านเรื อน และวิถีชีวิตด้ านต่างๆ ของตนเอง คนรุ่ นใหม่จะมีความรัก ความสามัคคีน้อยลง มีความ
ภูมิใจในกลุ่มชาติพันธุ์น้อยลง คนกลุ่มนีจึงได้ ร่วมกันหาแนวทางการฟื นฟู วฒ
ั นธรรมการอยู่อาศัย
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และวิถีชีวิตของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ขนึ โดยตกลงสร้ างเรื อนไทยทรงดําแนวประยุกต์ ใช้ วสั ดุก่อสร้ างสมัย
ใหม่แทนไม้ และไพรหญ้ า เพือความคงทน ถาวร และสะดวกในการจัดการสร้ างขึนในวัดดอนยอให้
เป็ นพิพิธภัณฑ์และแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตคนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตแก่ลกู หลานในชุมชนและ
คนทัวไปทีสนใจ จัดแสดงนิทรรศการเรื องราววัฒนธรรมเกียวกับวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําในยุค
แรก เริ มทีเข้ ามาตังถินฐานเมือสร้ างเสร็ จแล้ ว ได้ มอบหมายให้ เจ้ าอาวาสวัดดอนยอ ตําบลเกาะแรต
คณะกรรมการวัด ปราชญ์ ชาวบ้ าน และผู้นําหมู่บ้านบริ หารจัดการ แบ่งหน้ าที ปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆ
เพือสร้ างการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีผ้ สู นใจมาศึกษาและเยี ยมชมอยู่บอ่ ยๆ กลายเป็ นศูนย์เรี ยน
รู้ วฒ
ั นธรรมทีเกียวกับทีอยู่อาศัย และวิถีชีวิต แห่งหนึงของชาวไทยทรงดํา ให้ ผ้ สู นใจและลูกหลาน
ชาวไทยทรงดําได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ เพือสืบค้ น
ผลการดําเนินงานสามารถปรับตัวสร้ างความรู้ เรื องด้ านการอยู่อาศัยและ
วิถีชีวิตเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมทีเกียวกับการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดําบ้ านเกาะแรต-ดอนยอขึน โดยมีเรื อนไทยทรงดําหลังดังกล่าว ทําหน้ าทีเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์ สืบมาถึงปั จจุบนั เด็กและเยาวชนสามารถใช้ ศึกษา เรี ยนรู้ ได้ เป็ นสิงทีคนใน
ชุมชนปั จจุบนั มีความภูมิใจและคาดหวังว่าจะทําให้ คนรุ่ นใหม่ได้ ร้ ู และเข้ าใจเรื องราวของตนเอง
มากขึน ดังคํากล่าวทีว่า
“บ้านเกาะแรต-ดอนยอ มี เรื อนไทยทรงดําหลังนี หลังเดี ยว ที ได้แสดงลักษณะ
การอยู่อาศัยและเรื องราววิ ถีชีวิตของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ให้ลูกหลานได้ศึกษา เรี ยนรู้ แม้ไม่ได้สร้ างด้วย
วัสดุพื บ้านเหมื อนจริ ง แต่สามารถสื อให้เห็นคุณค่าด้านต่างๆ ของการอยู่อาศัยและวิ ถีชีวิตได้”
(นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
2.1.2.2 ปรับโองการบอกทางผีไปเมืองฟ้าเมืองแถนให้ มีเอกภาพ พิธีกรรมบอก
ทางผีไปเมืองแถน เป็ นพิธีกรรมสําคัญประการหนึงในวิถีชีวิตชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ทีปู่ ย่า
ตายายพ่อแม่ได้ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด เมือใครเสียชีวิตลง หลังจากประกอบพิธีเผาเสร็ จแล้ ว
จะต้ องประกอบพิธีส่งผีกลับสู่เมืองสวรรค์ โดยการบอกเส้ นทางผีหรื อวิญญาณผู้ตายให้ เดินทาง
กลับไปขึนสวรรค์ทีภูเขาแห่งหนึงในเมืองแถงในประเทศเวียดนาม ผีหรื อวิญญาณผู้ตายจะต้ อง
เดินทางไปตามเส้ นทาง ที “เขย” หรื อผู้ประกอบพิธีบอกทางให้ เดิน เริ มจากชุมชนบ้ านเกาะแรตผ่าน
สถานทีอะไรบ้ าง ข้ ามห้ วย ข้ ามคลองทีไหนบ้ าง เขยจะบอกไปจนถึงภูเขาทีจะเดินทางขึนสวรรค์ ซึง
ปู่ ย่าตายายและพ่อแม่ได้ ถือปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด แต่ปัจจุบนั ชุมชนชาวไทยทรงดําบ้ าน
เกาะแรต รวมทังหมู่บ้านอืนในจังหวัดนครปฐม มีเขยผู้ประกอบพิธีกรรมดังกล่าวทังตระกูลผู้ท้าว
และตระกูลผู้น้อยจํานวนน้ อยลง ขาดผู้สืบสาน ขาดตําราศึกษาเรี ยนรู้ คําบอกทางทีเขยแต่ละคนใช้
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อยู่มี ความแตกต่า งกัน ทังที ควรจะเหมื อนกันเพราะใช้ เ ส้ นทางเดียวกัน สมัยที อพยพมา เขยที
ประกอบพิธีไม่เคยได้ แลกเปลียนความรู้ซึงกันและกัน ต่างคนต่างถือว่าได้ กระทําอย่างถูกต้ องตาม
แบบแผนทีได้ ศึกษาเล่าเรี ยนมาจากครู บาอาจารย์แล้ ว สถานการณ์ ดงั กล่าวนี ทําให้ คนในชุมชน
กลุ่มหนึง ประกอบไปด้ วยผู้นําอาวุโสของชุมชน ผู้นําทางศาสนา ผู้เป็ นเขยประกอบพิธีบอกทางผี
และผู้สนใจอืนได้ ปรึ กษาหารื อ ประเมินสถานการณ์ ปัญหาพิธีบอกทางผีไปเมืองฟ้าเมืองแถนแล้ ว
เห็ น ว่า สมควรปรั บปรุ ง พัฒนาให้ เกิ ดเอกภาพในคํ าบอกทาง และสมควรจัด ระบบให้ ส ามารถ
ถ่ายทอด เรี ยนรู้ สืบต่อได้ สะดวก จึงได้ จดั เวทีประชุมดําเนินการปรับปรุ งคําบอกทางผี ขึน (วัดศรี
ประชาวัฒนาราม ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม วันจันทร์ ที 29 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. มีผ้ ู
ร่วมประชุม 19 คน) โดยเชิญเขยในพืนทีจังหวัดนครปฐม มาแสดงคําบอกทางร่วมกันและร่วมกัน
พิจารณาคําบอกทางให้ มีความสอดคล้ องหรื อ ตรงกัน และเชิญผู้ทีเกียวข้ อง เช่น แม่มด หมอเสน
มาร่ วมเวที ร่ วมพิจารณาค้ นหาความเหมื อนและความต่ างในคําบอกทางผี ทีแต่ล ะท่านใช้ อยู่
รวมทังเรี ยนเชิญผู้ทีได้ เดินทางสํารวจเส้ นทางในพืนทีจริ งทีปรากฏในคําบอกทางผีมาแล้ ว มาให้
ึ
ความรู้ทีเกิด ขึนเป็ นอยู่บนเส้ นทางนันๆ แก่ทีประชุม จากนันทีประชุมคัดเลือกคําบอกทางผีขนมา
สํานวนหนึงใช้ เป็ นแกนหลักในการปรับปรุ ง แล้ วให้ ทีประชุมร่ วมกับปรับแก้ ให้ ตรงกัน แล้ วบันทึก
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แจกจ่ายให้ เขยแต่ละท่านนําไปใช้ ในการประกอบพิธีกรรม และผู้ที
เกียวข้ องทีเข้ าร่วมปะชุมได้ บนั ทึกไว้ เป็ นตําราใช้ อ้างอิง ศึกษา ถ่ายทอด หรื อเรี ยนรู้สืบต่อไป
ผลการปรับตัว ผู้ดําเนินการประชุมกล่าวด้ วยความภูมิใจว่า นีเป็ นครังแรกที
มีกิจ กรรมสะสางหรื อสังคายนาเรื องนีเกิดขึนในชุมชน และชุมชนจะได้ ผลประโยชน์โดยตรงหลาย
ด้ าน เช่น ทําให้ เกิดเอกภาพในการประกอบพิธีบอกทาง เป็ นการสร้ างความเชือมันให้ แก่ญาติพี
น้ องผู้ตายว่า เขยไม่บอกให้ ผีหลงทาง ไปไม่ถึงจุดทีจะขึนสู่เมืองฟ้าเมืองแถน แล้ วต้ องกลับมาหา
ลูกหลานอีก ทําให้ ญาติ ลูกหลานของผู้ตายมีความสบายใจ นอกจากนี ชุมชนเชือว่าต่อไปนีจะมีคน
สนใจเรี ยนรู้ ทีจะเป็ นเขยประกอบพิธีบอกทางมากขึน จะได้ ไม่ขาดแคลน ไม่ต้องไปเชิญเขยมาจาก
จังหวัดไกลๆ ต้ องสินเปลืองค่าใช้ จ่าย ส่วนคนทีเป็ นเขยจะมีความมันใจมากขึนว่าต่อไปนีตนเองจะ
ไม่ทําสิงทีผิดพลาด หรื อจะทําได้ เหมือนกับทีเขยคนอืน และเป็ นสิงทีถูกต้ องเป็ นไปตามภูมิปัญญา
ทีสืบต่อมาจากบรรพชน
อย่างไรก็ตาม พิธีบอกทางผีทีเกิดขึนในปั จจุบนั เป็ นเพียงส่วนหนึงของพิธี
ั
ทีว่าด้ วยเรื องราวเกียวกับการตาย และทีสําคัญ เมือผู้อาวุโสตายลง จะมีการประกอบพิธีทงแบบชาว
พุทธทัวไป และแบบชาวไทยทรงดําด้ วย ส่วนของความพยายามฟื นฟูและพัฒนาพิธีบอกทางผี จึง
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เป็ นความพยายามในการเสริมพลังทุนวัฒนธรรมเดิมให้ สามารถคงอยูค่ ชู่ มุ ชนสืบไป ไม่เช่นนัน ชาว
ไทยทรงดําทีเสียชีวิตลงวันหนึงในอนาคต อาจจะประกอบพิธีกรรมฝ่ ายพุทธศาสนาอย่างเดียว
2.1.3 ด้ านการแต่ งกาย เสือผ้ า และการประดับตกแต่ ง
เหตุการณ์เกียวกับวัฒนธรรมการแต่งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่ง
ของชุมชนบ้ านเกาะแรต หลังการตังถินฐานแล้ ว ปู่ ย่าตายายนําทุนเดิมในเรื องนีมารับใช้ ชีวิต ปลูก
ฝ้าย ปั นฝ้าย ทอผ้ า ตัดเย็บเสือผ้ า ทําเครื องประดับตกแต่งเพือใช้ สอยในครอบครัว และชุมชน สมัย
พ่อแม่ เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื องประดับตกแต่งจากวัฒนธรรมอืนเริ มเข้ ามาในชุมชน คนในชุมชน
เริมลดละการทําเสือผ้ าใช้ เอง สมัยผู้สงู อายุและสมัยปั จจุบนั การปลูกฝ้าย ปั นฝ้าย ทอผ้ า ตัดเสือผ้ า
ทําเครื องประดับตกแต่งเริ มหายไป มีเสือผ้ า เครื องแต่งกายเครื องประดับตกแต่งจากสังคมอืนเข้ า
มาให้ เลือกใช้ ได้ ตามความต้ องการ ทังแบบไทยทรงดําและแบบสากล คนในชุมชนเลิกละการทอผ้ า
และมีการส่งเสริมกลุม่ ทอผ้ าเกิดขึนในชุมชนด้ วย
สถานการณ์เกียวกับการแต่งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่งของชุมชน
ได้ เกิดขึนควบคูม่ ากับเหตุการณ์ตา่ งๆ ดังคําบอกเล่าของผู้สงู อายุทีว่า
“สมัยปู่ ย่าตายายสามารถพึงตนเองในเรื องนี ได้อย่างพอเพียง การแต่งกาย
เน้นคุณค่าที เป็ นความสวยงาม ความดี งาม ความเหมาะสมตามค่านิ ยมวัฒนธรรมพืนบ้าน คนขยัน
ปลูกฝ้ าย ปันด้าย ทอผ้า ตัดเย็บเสื อผ้า ทําเครื องประดับตกแต่งได้ ได้รับการยกย่องว่าเป็ นคนดี เป็ น
หญิ งทีมี คณ
ุ สมบัติการเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อน ส่วนการสวมใส่แต่งกายเน้นคุณค่าความสวยงามเรี ยบง่าย
ตามแบบแผนของกลุ่มชาติ พ นั ธุ์ มาถึ งสมัยพ่ อแม่ คนในชุมชนนิ ยมแต่ งกายด้วยเสื อผ้าอาภรณ์
สมัยใหม่ มากขึ น โดยซื อหามาจากคนในสังคมอื นที เข้ามาค้าขาย ทํ าให้เกิ ดเหตุผลว่าการซื อหาสิ ง
เหล่านี มาใช้สะดวก สบายกว่าการทํ าเอง การพึงตนเองด้านนี จึ งลดลง สมัยผู้สูงอายุ คนในชุมชนได้
ปรับเปลี ยนค่ านิ ยมและทัศนคติ ยอมรับการแต่ งกายแบบสมัยใหม่ มากขึ น ส่ วนการแต่ งกายแบบ
พืนบ้านมี ไว้ใช้ในงานหรื อโอกาสที เป็ นขนบธรรมเนี ยมประเพณี ” (นายหมวย ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที
3 ตุลาคม 2555)
สถานการณ์ดงั กล่าวนี ทําให้ ผ้ อู าวุโสในชุมชน และผู้นําในชุมชนเริ มตระหนัก
ดีวา่ อัตลักษณ์ด้านการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตก แต่งแบบไทยทรงดําของกลุ่มชาติพนั ธุ์
มีแนวโน้ มทีจะสูญเสียไป บางคนถึงกับกล่าวว่า
“นี ถ้าไม่ เขี ยนป้ ายปิ ดไว้ข้างถนนว่า “บ้านไทยทรงดํ า” คนที ผ่ านมาจะไม่ รู้
เลย เพราะคนในชุมชนที นี ที พบเห็นโดยทัวไปแต่งกายเหมื อนกับชุมชนคนไทยอื นๆ” (พระมหา
มนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
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ด้ วยเหตุนี คนในชุมชนกลุม่ หนึงมีกํานันแดง เพชรรุ ณ (ปั จจุบนั ได้ ถึงแก่กรรม
แล้ ว) เป็ นผู้นํา ได้ ปรารภสถานการณ์การแต่งกายดังกล่าวให้ คนในชุมชนได้ ช่วยกันคิด และนําไปสู่
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลด้ านเสือผ้ า การแต่งกาย และการประดับตกแต่งให้ เกิดขึนในแต่ละ
ลักษณะได้ บ้าง ดังคําบอกเล่าของกรรมการมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ดังนี
2.1.3.1 รณรงค์ให้ คนในชุมชนสวมใส่เสือผ้ าและการแต่งกายตามแบบแผน
การแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ในงานประเพณี พิธีกรรมและงานสําคัญของชุมชน และถ้ าเป็ นไป
ได้ สมควรฟื นฟูให้ มีการแต่งกายตามแบบอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์ในโอกาสต่างๆ ให้ มากขึน ซึง
ความพยายามดังกล่าวนับว่าเป็ นความสําเร็ จอย่างงดงาม เพราะได้ รับการตอบสนองอย่างดีจาก
ผู้สงู อายุ เนืองจากผู้สงู อายุเป็ นกลุม่ ทีเน้ นให้ ความสําคัญในเรื องนีมาตลอดเวลา ประกอบกับระยะ
ต่อมาหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ให้ ความสําคัญกับเรื องนี
มากขึน ทังเพือการร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ าการแต่งกายและการประดับตกแต่งของกลุ่มชาติ
พันธุ์ให้ มีความยังยืน และเพือการส่งเสริ มการท่องเทียว ทําให้ กระแสการรณรงค์มีส่วนเป็ นพลังให้
คนในชุมชนเห็นคุณค่าและความสําคัญแล้ วร่วมกันสืบสาน สืบมาจนกระทังปั จจุบนั จึงดูเหมือนว่า
คนหนุม่ สาวรู้จกั เสือผ้ าการแต่งกายและการประดับตกแต่งตามแบบแผนกลุม่ ชาติพนั ธุ์มากขึน
2.1.3.2 ส่งเสริ มการสร้ างกลุ่มทอผ้ าพืนบ้ านไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต โดย
กลุ่มเจ้ า หน้ าทีพัฒนาชุมชน สตรี แม่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้นําชุมชน และผู้นําท้ องถินได้ ร่วมกันสรุ ปสถาน
การณ์ เกี ยวกับเสือผ้ าการแต่งกายและการประดับตกแต่งแล้ ว พบว่า เป็ นไปในทํานองเดียวกับที
กล่าวมาข้ างต้ น รวมทังภูมิปัญญาการทอผ้ า คนทอผ้ าเป็ น เหลืออยู่น้อยแล้ ว มีแม่บ้านบางคน
เท่านันทียังคงสืบสานการทอผ้ าอยู่ในครอบครัว ทอผ้ าเป็ นผืนสําหรับ ใช้ ตดั เสือหรื อตัดชุด ผ้ าทอ
ขายดี เป็ นที ต้ องการของคนทัวไป คณะ ผู้ริ เริ มโครงการ จึงได้ ร่ วมกันปรึ กษาหารื อกํ าหนดแนว
ทางการฟื นฟูวฒ
ั นธรรมการทอผ้ าพืนบ้ านไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตขึน โดยแรกเริ มได้ กําหนดให้ สตรี
แม่บ้านทีมีความพร้ อมรวมขึนเป็ นกลุ่ม มีเจ้ าหน้ าทีพัฒนาชุมชนส่งเสริ มการฝึ กอบรมและอํานวย
ความสะดวก และจัดตังขึนเป็ นศูนย์ทอผ้ า มีสมาชิกประมาณ 20 คน มี ประธานกลุ่มสตรี แม่บ้าน
เป็ นประธาน ทุกคนมาทอผ้ าอยู่ทีศู นย์ เป้าหมายต้ องการสร้ างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นเสื อผ้ าทีแสดงอัต
ลักษณ์กลุ่มชาติพนั ธุ์ออกมาเผยแพร่และจําหน่ายในชุมชนและในโอกาสต่างๆ ในนามของกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ผลกําไรทีเกิดขึนจะได้ แบ่งสรรปั นส่วนไปตามข้ อตกลงทีกําหนดไว้ ระยะเริ มแรก ส่งเสริ มการ
ทอผ้ าแบบง่ายๆ ใช้ ด้ายสําเร็ จรู ปจากโรงงาน ทอผ้ าเพือนําไปตัดเย็บเป็ นเสือผ้ าชนิด ต่างๆ ต่อไป
ต่อมาจึงมีความพยายามนํารูปแบบการทอผ้ าทีซับซ้ อนมาใช้ มากขึน เริ มได้ ผลผลิตทีชัดเจนมากขึน
แต่เริมมีปัญหาเรื องความไม่สะดวกของสมาชิก ทีต้ องละทิงการงานทีบ้ านมานังทอผ้ าอยู่ทีศูนย์ จึง
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มีการอนุโลมให้ นําด้ ายและเครื องมือไปทอทีบ้ านได้ อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทีเกิด ขึน ไม่ได้ แสดง
ความก้ าวหน้ ามากนัก ด้ วยภารกิจการงานของสมาชิกกําหนดแน่นอนไม่ได้ ประกอบกับการทอผ้ าที
เกิดขึนไม่สามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ เป็ นทีพอใจของสมาชิก มากนัก ทําให้ สมาชิกค่อ ยๆ
หายไป เหลือแต่ผ้ สู นใจและมีความพร้ อมไม่กีรายได้ ดําเนินงานสืบต่อมา แต่ทําในนามของครอบ
ครัวหรื อส่วนของครัวเรื อน ไม่ได้ ทําในนามของกลุ่ม สามารถสร้ างผลผลิตทีเป็ นผ้ าทอทีแสดงอัต
ลักษณ์ของชาวไทยทรงดําไว้ บนผืนผ้ า และดําเนินการเป็ นธุรกิจส่วนตัวสืบมา
แม้ ว่า ผลจากการดําเนินงานโครงการทอผ้ าจะไม่ประสบความสําเร็ จในนาม
ของกลุ่ม แต่ก็สามารถทําให้ ผ้ สู นใจได้ สืบสานเรื องนีต่อไป ทําให้ ชมุ ชนยังคงมีการฟื นฟูทนุ วัฒนธรรม
การทอผ้ าขึนใช้ แม้ จะเป็ นไปในลักษณะการนําทุนวัฒนธรรมไปสร้ างมูลค่าโดยตรง แต่ก็สามารถส่งผล
ให้ เกิดคุณค่าทีเกียวกับชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ได้ เมือผู้ซือนํามาสวมใส่ เป็ นการ
ฟื นฟูทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านขึนมาสร้ างคุณค่าและมูลค่าให้ เกิดขึน เป็ นการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลใน
การดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมเสือผ้ าการแต่งกายและการประดับตกแต่งให้ ยังคงอยู่ค่กู ับชุมชนสื บ
มาถึงปั จจุบนั
2.1.4 ด้ านการดูแลรั กษาสุขภาพ
เหตุการณ์เกียวกับวัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพ เริ มจากการพึงตนเอง
ตามกําลังภูมิปัญญาพืนบ้ านสมัยตังถินฐานใหม่ แล้ วเหตุการณ์ได้ เปลียนแปลงไปในสมัยพ่อแม่ที
มีการรักษาพยาบาลสมัยใหม่เข้ าสู่ชมุ ชน ทังยาแผนปั จจุบนั และวิธีการรักษาพยาบาล จากนันจึง
ได้ พฒ
ั นาการมาจนกระทังปั จจุบนั ดังทีผู้อาวุโสสมัยปั จจุบนั ได้ เล่าเรื องราวบางตอนไว้ วา่
ั นธรรมพื นบ้านที บุคคล ครอบครัว และชุมชนสื บ
“สมัยปู่ ย่าตายายได้ใช้วฒ
สานมาแต่เดิ ม ดูแลรักษาสุขภาพ มี หมอยาสมุนไพร หมอพิ ธีกรรม หมอขวัญ หมอคาถาอาคม หมอ
เสน แม่มด ทํ า หน้าที ดูแลเรื องนี ด้วยร่ วมกัน สมัยพ่อแม่เริ มมี บริ การการแพทย์สมัยใหม่เกิ ดขึนใน
ชุมชนเมื อง และขยายสถานบริ การสุขศาลามาสู่อําเภอ ทํ าให้คนในชุมชนเริ มรู้ จกั ใช้บริ การบ้างแล้ว
ขณะ เดี ยวกันค่า นิ ยมในการรักษาพยาบาลแบบพื นบ้านเริ มลดลง สมัยผู้อาวุโส สุขศาลาเดิ มได้
พัฒนามาเป็ นโรงพยาบาลประจํ าอําเภอ มี การจัดตังสถานี อนามัยขึนในพืนที ต่างๆ สื บมาจนกระทัง
ปั จจุบัน” (อาจารย์ เชาวลิ ต อารยุติธรรม และและอาจารย์ สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 25
มี นาคม 2556)
สถานการณ์ เกี ยวกับการดูแลรักษาสุข ภาพของชุม ชนได้ ปรับตัว เปลี ยน
แปลงควบคูก่ นั มากับเหตุการณ์ทางการแพทย์ทีเกิดขึนในชุมชน ดังเรื องราวทีผู้อาวุโสสมัยปั จจุบนั
ได้ เล่าไว้ วา่
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“สมัยปู่ ย่ าตายาย การดู แลรั กษาสุขภาพเน้นคุณค่ าการเรี ยนรู้ เข้าใจ และ
เข้าถึงความรู้ทีสามารถพึงตนเองทางสุขภาพได้ ทังระดับครอบครัว เครื อญาติ และชุมชน บนฐานความ
เชื อในระบบผี บรรพบุรุ ษ และสิ งศักดิ สิ ทธิ หากจํ าเป็ นต้ องพึ งพาคนอื นๆ นอกชุ มชนก็ ยังคงให้
ความสํ าคัญกับคุณค่าเดิ ม สมัยพ่อแม่ การดูแลรักษาสุขภาพมี ทางเลื อกจากวัฒนธรรมอื นที ดูเหมื อน
ว่ามี คุณค่ าที เป็ นพลังมากกว่าเข้าสู่ชุมชน ทํ าให้ทุนวัฒนธรรมของชุมชนในเรื องนี ถูกท้าทาย สมัย
ผู้สูงอายุ คุณค่าการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื นบ้าน เช่น คุณค่าจากความเชื อ โชคชะตา คํ าพยากรณ์
การทํ าบุญ ทํ าทาน การปฏิ บัติต่อผี เรื อนอย่ างถูกต้อง เริ มมี คําอธิ บายว่ าไม่ เกี ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ สมัยคนปั จจุ บัน การดูแลรั กษาสุขภาพด้วยการแพทย์ และการรักษาพยาบาลสมัยใหม่ มี
ความก้าวหน้าเพิมขึน เข้ามาในชุมชนมากขึนด้วย ทุนทางวัฒนธรรมเดิ มจึ งลดคุณค่าและความสําคัญ
ลง เหลื อพื นที ใช้ ประโยชน์ ภายในครอบครั ว หรื อจะใช้ ประโยชน์ เมื อการรักษาด้วยการแพทย์ แผน
ปั จจุบนั ไม่ได้ผลเป็ นที พอใจ จึ งจะกลับมาใช้แบบพืนบ้าน เช่น การจัดพิ ธีเสนเรื อน เสนตัว การปาดตง
ตามความดิ ม (อาจารย์ เชาวลิ ต อารยุติธรรม และอาจารย์ สุรีย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 25
มี นาคม 2556)
สถานการณ์ การดูแลรั กษาสุขภาพที เกิดขึนในชุม ชน ดูเหมือนจะไม่เป็ น
ปั ญหาทีต้ องการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องคนในชุมชนมากนัก เพราะคนส่วนใหญ่
ในชุมชนยอมรับวัฒน ธรรมการดูแลรักษาสุขภาพแบบสมัยใหม่ทุกด้ าน จึงไม่มีความเคลือนไหว
ใดๆ อย่างเป็ นรู ปธรรมในลักษณะการรวมกลุ่มเพือการปรั บตัว มีแต่ความเคลือนไหวในระดับ
บุคคลหรื อกลุม่ บุคคลทีได้ รับการกระตุ้นจากกระแสการอนุรักษ์ และพัฒนาการแพทย์แผนไทย หรื อ
การแพทย์แผนโบราณทีเกิดขึนในสังคมทัวไป ทําให้ คนบางคนตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ
ของยาสมุนไพรและวิธีการดูแลรักษาพยาบาลแบบพืนบ้ าน ต้ องการให้ มีการอนุรักษ์ และฟื นฟูภูมิ
ปั ญญาเหล่านี ขึน โดยมีการเคลือนไหวปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ลกั ษณะต่างๆ ขึนบ้ าง
ดังคําบอกเล่าของนางประเทือง เพชรยวน ผู้สนใจสมุนไพร ยายชอบ ทรพับ และกลุ่มผู้นําชุมชน ทีได้
เล่าการปรับตัวของชุมชนในเรื องนีว่าเกิดขึนในลักษณะต่างๆ ดังนี
2.1.4.1 การปรับตัวเรื องยาสมุนไพร ชาวบ้ าน (บางคน) สนใจศึกษาเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองจากตําราทีเป็ นมรดกตกทอดมาจากพ่อแม่ประจําครอบครัว เมือรู้ และเข้ าใจแล้ วจึงนํา
ยาบางขนานมาทดลองทําเป็ นยาสมุนไพรขึนใช้ เอง ทําเป็ นแคปซูลบ้ าง ยาผงบ้ าง ยาต้ มหรื อยานํา
บ้ าง เมือได้ ผลจึงแบ่ง ปั นให้ ญาติพีน้ องและเพือนบ้ านได้ ใช้ บ้าง ผลการปรับตัว ดังคําบอกเล่าทีว่า
“ทุกวันนีไม่ค่อยได้ซือยาโรงพยาบาลมากิ น ปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยเป็ น เมื อ
มี อาการจะใช้ยาสมุนไพรที ทํ าเองกิ น มันหายเหมื อนกัน แต่ออกฤทธิ ช้ากว่ายาโรงพยาบาล ยาที ทํ า

266
กิ นมี อยู่สองขนาน “มะรุมแคปซูล” กับ “สะเดาแคปซูล” ทําผงแล้วใส่แคปซูล เก็บไว้กิน แบ่งปั นคน
อืนทีต้องการ” (นางประเทือง เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
2.1.4.2 การปรับตัวด้ านการบีบนวด คลายเส้ น
“ชาวบ้านบางคนได้เรี ยนรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี ยวกับการบี บนวด บางคน
ที มี พืนฐานอยู่บา้ งแล้วสนใจจึ งได้ไปเรี ยนรู้เพิมเติ มในโครงการฝึ ก อบรมต่างๆ ที การแพทย์และการ
สาธารณสุขส่ งเสริ มให้ผู้สนใจ เช่ น อสม.ในหมู่บ้านได้ไปเรี ยนรู้ บางคนเคยไปเรี ยนรู้ การบี บนวด
แบบพืนบ้านกับหมอพืนบ้านมาก่อนแล้ว และได้ไปอบรมเพิ มเติ มอี ก ทําให้การบี บนวดมี การรับรองที
น่าเชื อถือเพิมขึน คนทีเข้าร่ วมฝึ กอบรม บางคนเข้าร่ วมด้วยความสนใจ บางคนคาดหวังว่า การบี บ
นวดจะสามารถสร้างราย ได้เสริ มได้ ทําให้ปัจจุบนั คนในชุมชนได้กลับมาสื บสานวิ ชาการบี บนวด
อี กครัง เป็ นอาชี พเสริ มบ้าง ไว้บีบนวดญาติ พีน้องตามความจํ าเป็ นบ้าง อัตราค่าบี บนวดคิ ดเป็ นราย
ชัวโมงๆ ละ 100–150 บาท รับบี บนวดอยู่ทีบ้าน และบริ การไปตามบ้านด้วย เป็ นการปรับตัวให้ภูมิ
ปั ญญาด้านการบี บนวดยังคงดํ ารงอยู่ในชุมชนได้” (นางประเทื อง เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28
ตุลาคม 2557)
2.1.4.3 การปรับตัวด้ านหมอพิธีกรรม เช่น หมอเสน หมอมด หมอขวัญ แม้ คา่
นิยมการดูแลรักษาสุขภาพในลักษณะการจัดพิธีกรรมเหล่านีจะลดลง แต่ก็ยงั มีความต้ องการเกิด
ขึนอยูเ่ รื อยๆ
“หมอประกอบพิ ธีทีมี อยู่ยงั คงได้รับงานการประกอบพิ ธีกรรมอยู่บ้าง แต่
พื นที การให้บริ การมักจะครอบคลุมพื นที ชุมชนอื นด้วย ทังนี เนื องจากจํ านวนหมอในพื นที หมู่บ้าน
อืนลดลง หมอที มี อยู่ในบ้านเกาะแรตจึ งได้รับการเชิ ญให้ไปประกอบพิ ธีกรรมในชุมชนอื นด้วย และ
ได้ปรับปรุ งรู ปแบบของพิ ธีกรรมให้สอดคล้องกับข้อจํ ากัดและความต้องการของเจ้าภาพ เช่น ย่น
ระยะเวลาและขันตอนพิธีกรรมให้สนลง
ั ปรับปรุงเครื องเซ่นบูชาในพิ ธีโดยใช้สิงของอื น ทดแทน เช่น
แกงหรื อกับข้าว เมื อไม่มีแบบเดิ ม ก็ใช้สิงที ปรุงแต่งได้ในปั จจุบนั ทําให้เกิ ดความสะดวกในการเตรี ยม
การของเจ้าภาพ แต่เจ้าภาพต้องมี ค่าใช้จ่ายที เป็ นเงิ นทองมากขึ น เช่น ค่าครู หมอโดยพิ ธีกรรมยัง
คงเท่าเดิ ม แต่โดยปฏิ บตั ิ การจริ ง เจ้าภาพต้องดูแลค่าเดิ นทางและค่าตอบแทนที เป็ นของขวัญแก่
หมอเป็ นพิ เศษ ตามกํ าลังศรัทธา การปรับตัวในเชิ งพื นที ขันตอน เครื องเซ่ นไหว้และค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะดังกล่าว จึ งยังคงทําให้การดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิ ธีการใช้หมอพิ ธีกรรมยังคงดํ ารงอยู่ได้
ในปัจจุบนั ” (ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
2.1.4.4 การปรับตัวด้ านการสร้ างความรู้ ในวงสนทนากลุ่มผู้นําชุมชนได้ เล่า
ถึงการปรับ ตัวเพือสร้ างความรู้เกียวกับเรื องนีโดยสรุปได้ วา่
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“คนในชุมชนโดยทัวไปได้เรี ยนรู้ ความรู้ เกี ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพจาก
ช่องทางหลายช่องทาง เช่น วิ ทยุ โทรทัศน์ สื อสิ งพิ มพ์ สื อการฝึ กอบรม และการเผยแพร่ ความรู้ ของ
เจ้ าหน้าที อาสาสมัครสาธารณสุขขันมูลฐานในชุมชน (อสม.) ทํ าให้คนในชุมชนมี ความรู้ หรื อได้
ความรู้ เพื อการปรับตัวดู แลรักษาสุขภาพได้ตามความสนใจ ทังแบบแผนพื นบ้านและแบบแผน
สมัยใหม่ ทําให้คนในชุมชนปรับตัวดูรักษาสุขภาพได้ในทิ ศทางที ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็ บได้ม าก
ขึน เช่น การกํ าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ งอสม. ช่วยกันรณรงค์ เป็ นระยะๆ ทําให้สามารถลดการ
เกิ ดโรคไข้มาลาเรี ยลงได้ การรณรงค์ การออกกํ าลังกาย โดยการจัดตังกลุ่มออกกํ าลังกายเต้นแอโร
บิ ก การส่งเสริ มการให้ความรู้ เรื องการบริ โภคอาหารที ปลอดสารพิ ษ เหล่านี มี ส่วนสําคัญที ทําให้คน
ชุมชนได้กลับมาใช้ภูมิปัญญาพื นบ้านเดิ มในการปลูกพื ชผักปลอดสารไว้กินในครัวเรื อน เป็ นต้น”
(บทสนทนากลุ่มผูน้ ําชุมชนที บ้านผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน: วันที 3 พฤษภาคม 2557)
การปรับตัวด้ านความรู้ดงั กล่าวนี ทําให้ ความรู้พืนบ้ านหลายอย่างได้ รับการ
ฟื นฟูขนมาใช้
ึ
ดแู ลรักษาสุขภาพคนในชุมชนปั จจุบนั
2.1.4.5 การปรับตัวด้ านทักษะค่านิยมทัศนคติและความเชือเพือสร้ างสมดุล
ในการดํารงอยู่ของการดูแลรั กษาสุขภาพผู้สูงอายุ เป็ นสิงทีคนในชุมชนได้ ปรั บตัวเพื อให้ ทุนทาง
วัฒนธรรมทีเกียวข้ องกับการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุยังคงดํารงอยู่ต่อไปได้ อย่างเข้ มแข็ง โดย
ครอบครัวทีมีผ้ สู งู อายุนําเอาความรู้เรื องการดูแลรักษาผู้สงู อายุสมัยใหม่ เช่น ภาวะโภชนาการ การ
ป้องกันรักษาความดันโลหิต การดูแลเรื องความสะอาด การพักผ่อนหลับนอน และการทําให้ จิตใจเบิก
บาน ตามแบบแผนการดูแลรักษาสุขภาพสมัยใหม่ มาใช้ ควบคูไ่ ปกับทักษะค่านิยมทัศนคติและความ
เชือแบบพืนบ้ าน ซึงปั จจุบนั ยังคงมีความเข้ มแข็งและเคร่งครัดสืบต่อมาจากโบราณ ทําให้ ผ้ สู งู อายุมี
คุณภาพชีวิตดี ทังกายและจิตใจ และยังคงเป็ นทีเคารพรักของลูกหลานสืบไป และยังไม่มีปรากฏ
ว่าผู้สงู อายุถกู ทอดทิงให้ ต้องดูแลตนเองตามลําพัง แม้ ผ้ ไู ม่มีลกู แต่มีหลานคอยดูแลเหมือนลูก ด้ วย
ความเชือเกียวกับบรรพบุรุษที สืบต่อมายังคงมีพลังสร้ างคุณค่าที เป็ นคุณธรรมเรื องความกตัญ ู
กตเวทีให้ ผ้ สู งู อายุดํารงอยู่อย่างเป็ นสุขได้ เมือมีทกั ษะ ค่านิยม ทัศนคติ และความเชือสมัยใหม่เข้ า
มา เป็ นต้ นว่า หลักความกตัญ ูกตเวทีในพุทธศาสนา และทักษะเกียวกับโภชนาการสมัยใหม่ใน
ผู้สงู อายุ สิงเหล่านีเสริมพลังเดิมให้ ดํารงอยูอ่ ย่างมันคงยิงขึน ดังคํากล่าวทีว่า
“ไทยโซ่งบ้านเกาะแรตและบ้านอื นๆ จะไม่ทอดทิ งผู้สูงอายุให้เดี ยวดาย จะมี
ลูก หลานในวงศ์ ตระกูลดูแลอย่างดี ตามความเชื อของพวกเรา” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี
ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
โดยสรุ ป การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลด้ านการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชนบ้ านเกาะแรต โดยทัวไปไม่เกิดขึนเป็ นกลุ่มเพือการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื นฟู แต่เกิดขึนเป็ นราย
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ครอบครัวและหรื อรายบุคคล โดยมีการปรับตัวในลักษณะการสร้ างความรู้ การสร้ างทักษะ การนํา
ค่านิยม ทัศนคติ ความเชือ และการคิดสร้ างสรรค์ใหม่มาบูรณาการเพือให้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านได้ มี
พืนทีดํารงอยู่อย่างสมดุลสืบต่อไป เป็ นการปรับตัวอีกลักษณะหนึงทีดูเหมือนมีความยังยืนและดํารง
อยูไ่ ด้ อย่างสมดุลเป็ นธรรมชาติระหว่างคุณค่ากับมูลค่าทีขับเคลือนชุมชนสูค่ วามสุขในปั จจุบนั
เหตุการณ์เกียวกับวัฒนธรรมการแต่งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่ง
ของชุมชนบ้ านเกาะแรต หลังการตังถินฐานแล้ ว ปู่ ย่าตายายนําทุนเดิมในเรื องนีมารับใช้ ชีวิต ปลูก
ฝ้าย ปั นฝ้าย ทอผ้ า ตัดเย็บเสือผ้ า ทําเครื องประดับตกแต่งเพือใช้ สอยในครอบครัว และชุมชน สมัย
พ่อแม่ เสือผ้ า เครื องแต่งกาย เครื องประดับตกแต่งจากวัฒนธรรมอืนเริ มเข้ ามาในชุมชน คนในชุมชน
เริมลดละการทําเสือผ้ าใช้ เอง สมัยผู้สงู อายุและสมัยปั จจุบนั การปลูกฝ้าย ปั นฝ้าย ทอผ้ า ตัดเสือผ้ า
ทําเครื องประดับตกแต่งเริ มหายไป มีเสือผ้ า เครื องแต่งกายเครื องประดับตกแต่งจากสังคมอืนเข้ า
มาให้ เลือกใช้ ได้ ตามความต้ องการ ทังแบบไทยทรงดําและแบบสากล คนในชุมชนเลิกละการทอผ้ า
และมีการส่งเสริมกลุม่ ทอผ้ าเกิดขึนในชุมชนด้ วย
สถานการณ์เกียวกับการแต่งกายเสือผ้ าและการประดับตกแต่งของชุมชน
ได้ เกิดขึนควบคูม่ ากับเหตุการณ์ตา่ งๆ ดังคําบอกเล่าของผู้สงู อายุทีว่า
2.1.5 ด้ านศาสนาและความเชือ
เหตุการณ์เกียวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ หลังจาก
ปู่ ย่าตายายได้ ตดั สินใจตังถินฐานทีบ้ านเกาะแรต คนในชุมชนได้ นําเอาวัฒนธรรมทางศาสนาและ
ความเชือทีสืบทอดต่อมาแต่โบราณมาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเพือเป็ นพลังสร้ างความสุขแก่
คนและสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนสืบไป โดยในช่วงนี ชาวไทยทรงดําได้ ยอมรับนับถือพุทธศาสนา
แล้ วตังแต่อาศัยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี เมือมาถึงทีเกาะแรตสถานการณ์ทางความเชือเดิมได้ ผสม
ผสานกับพุทธศาสนาได้ อย่างลงตัวแล้ ว แต่แรกเริ มตังชุมชน ยังไม่ได้ สร้ างวัด วัดเพิมมาสร้ างสมัย
พ่อแม่แล้ ว ดังเรื องราวทีผู้อาวุโสในปั จจุบนั ได้ เล่าไว้ โดยสรุปได้ วา่
“หลังจากสมัยปู่ ย่าตายาย ได้ตงชุ
ั มชนขึ นแล้วนํ าทุนวัฒนธรรมความเชื อ
เรื องผี บรรพบุรุษมาจัดระบบโครงสร้างขึนเป็ นขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี จัดให้มีพิธีกรรมต่างๆ
เช่น วันขึ นปี ใหม่ วันสงกรานต์ สร้ างกะล่อหองขึ นในบ้านเรื อน สร้ างศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ประจํ าชุมชน
สร้ างป่ าช้าประจํ าชุมชน คนในชุมชนได้สร้ างตูบเจ้าที นาของตนๆ ต่อมาสมัยพ่อแม่ได้สร้ างวัดเกาะ
แรต และศาสนสถานต่างๆ ขึ นในวัด สมัยผู้อาวุโส บ้านบางหลังได้สร้ างศาลพระภูมิประจํ าบ้านขึ น
ด้วย สืบมาจนกระทังสมัยคนปัจจุบนั ”
จากสมัยปู่ ย่าตายาย ศาสนาและความเชือในชุมชนได้ พฒ
ั นาการควบคู่มา
กับพัฒนาการด้ านอืนๆ ตามสถานการณ์และเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเกิดขึน ดังคําบอกเล่าโดยสรุป ดังนี
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“สถานการณ์ เกี ยวกับศาสนาและความเชื อของชุมชน ได้พฒ
ั นาควบคู่มากับ
เหตุ การณ์ ต่ างๆ ที เกิ ดขึ น สมัย ปู่ ย่ าตายายเน้น การใช้ ความเชื อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมเป็ น
เครื องมื อร้ อยรัดความสัมพันธ์ ของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี เข้มแข็ ง เป็ นหนึงเดี ยว
เน้นการนํ าภูมิปัญญาพื นบ้านมาอบรมสังสอนลูกหลานให้เป็ นคนดี เช่น มี ความกตัญ ูกตเวที มี
ความซื อสัตย์ มี ความจงรักภักดี มี ความขยันหมันเพี ยร ผ่านกิ จกรรมความเชื อ ประเพณี และ
พิ ธีกรรม ที เกิ ดขึ นในครอบครัวและชุมชน และยอมรับพุทธศาสนาเข้ามาในชุมชน สมัยพ่อแม่ ได้
สร้างวัดประจํ าชุมชนขึนและยังคงเน้นใช้ศาสนาและความเชื อสร้างคุณค่าที เป็ นคุณธรรมจริ ยธรรม
ศี ลธรรมแก่ ลูกหลานต่อเนื องด้วยหลักการพุทธศาสนาและความเชื อตรงกัน วัด และโรงเรี ยนที
เกิ ดขึ นในสมัยนี ได้แบ่งปั นความรับผิ ดชอบด้านการอบรมบ่มเพาะลูกหลานไปจากครอบครัวบ้าง
แล้ว และมี หลักการอื นๆ จากโรงเรี ยนมาอบรมเพิ มเติ มแก่ ลูกหลานด้วย ทําให้ขอบเขตความเชื อ
ของลูกหลานมี พืนที กว้างขวางมากขึ น สมัยผู้สูงอายุ ทุนวัฒนธรรม ความเชื อพื นบ้านมี พืนที อบรม
ลูกหลานน้อยลง ด้วยการศึ กษาทางธรรม (วัด) และการศึกษาในระบบ (โรงเรี ยน) ได้ครอบคลุม
พืนที และเวลาการเรี ยนรู้ของลูกหลานมากขึน วัด และโรงเรี ยนนําวิ ธีการและสาระความรู้ ทีแตกต่าง
จากความเชื อพื นบ้านมาปลูกฝั งลูกหลานเพิ มขึ น เช่น การเรี ยนนักธรรม การเรี ยนบาลี การเรี ยน
ความรู้ ทางโลก และมี การจัดการการเรี ยนรู้ ทีครอบคลุมเวลาในชี วิตลูกหลานเกื อบทังหมด สมัย
ปั จจุบนั ระบบการศึกษาได้ทําหน้าที จัดการการศึกษาอบรมแก่ลูกหลานเป็ นหลัก พุทธศาสนาและ
ความเชื อพืนบ้าน มี โอกาสได้เติ มเต็มเรื องหลักการทางศาสนาและความเชื อน้อยลง คนในชุมชน
ปั จ จุ บันทังพระภิ กษุ และผู้อาวุโสจึ ง เริ มกล่ าวในทํ านองเดี ยวกันว่ า เด็ กปั จจุ บันมี ความรู้ เ รื อง
ศาสนาและความเชื อน้อย มี ทกั ษะ ค่านิ ยม ทัศนคติ ทางศาสนาไม่เด่นชัด ขาดความสามารถและ
ความฉลาดไหวพริ บทางศาสนาและความเชื อ นํ าไปสู่การมี ปัญหาต่างๆ มากมาย ทังในชี วิตวัย
เรี ยนและหลังจบการศึกษาแล้ว เช่น ไม่ตงใจศึ
ั กษาเล่าเรี ยน ไม่ช่วยเหลื อครอบครัว ไม่รับผิ ดชอบ ไม่
รักไม่หวงแหนอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ไม่เชื อฟั งคํ าสังสอนของผู้ใหญ่ บางคนไม่รู้จกั แยกแยะ
บาปบุญ คุณโทษ นึกอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจของตน เป็ นต้น จึ งพยายามเรี ยกร้ องให้ครู อาจารย์
พ่อแม่ ผู้ปกครองได้ใส่ใจอบรมคุณธรรม ศี ลธรรม จริ ยธรรมแก่เด็กให้มากขึ น ไม่ใช่เรี ยนเก่งอย่าง
เดี ยว แต่ต้องเป็ นคนดี ด้วย” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ อาจารย์ เชาวลิ ต อารยุติธรรม ยายเหม็ด พรหม
สงเคราะห์ และยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 29 พฤศจิ กายน 2555)
สถานการณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวนี นําไปสู่การปรับตัวของระบบและกลไกทีเกียว
ข้ องในลักษณะทีเกิดขึนเป็ นผลมาจากส่วนกลางของระบบ เช่น การปรับหลักสูตรการศึกษาขันพืน
ฐานให้ ทีมุง่ สอนให้ เด็กเป็ นคนเก่ง สอนภาษาและวัฒนธรรมท้ องถิน หรื อท้ องถินศึกษา ดังทีเกิดขึน
ทัวไปในระบบการศึกษา และส่วนทีเป็ นผลเกิดจากความเคลือนไหวปรับตัวของชุมชนบ้ านเกาะ
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แรตโดยตรง ซึงแม้ จะยังไม่มีกลุ่ม ในเรื องนี ชัดเจน แต่มีกิจกรรมเกิดขึนเป็ นรู ปธรรม ในลักษณะ
ต่างๆ ทีชุมชน วัดและโรงเรี ยนได้ ร่วมกันสร้ างสรรค์ขนึ เป็ นต้ นว่า
2.1.5.1 วัดกับโรงเรี ยนได้ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมจริ ยธรรมแก่นกั เรี ยนขึน
เป็ นครังคราว ผ่านงานทีเป็ นประเพณี หรื อวันสําคัญทางศาสนา เช่น วันเข้ าพรรษา วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา โดยการนํานักเรี ยนไปเวียนเทียน และทํากิจกรรมอืนๆ นอกจากนันมีการนิมนต์พระไปสอน
พุทธศาสนาในชันเรี ยนบ้ างเป็ นครังคราว และมีการสอนธรรมศึกษาขึนทีวัดบ้ าง ตามความสมัครใจ แต่
ไม่ปรากฏการให้ ความรู้ เรื องราว คุณค่า และความสํ าคัญของความเชื อเกี ยวกับผี บรรพบุรุ ษและ
วัฒนธรรมพืนบ้ านอันเนืองด้ วยความเชือดังกล่าวในชันเรี ยน การปรับตัวทีเกิดขึนจึงเป็ นสิงทีเกียวกับ
พุทธศาสนามากกว่าเกียวกับความเชือเรื องผีบรรพบุรุษ แต่คนในชุมชนก็ยงั กล่าวถึงว่า
“เป็ นเรื องที ดี กว่าการไม่สอนอะไรในทางศาสนาและความเชื อเลย ถ้าเด็ก
เป็ นคนดี จะเป็ นตามหลักการไหนก็ได้ เพราะความดี ของชุมชนนี เป็ นสิ งเดี ยวกัน ” (พระมหามนตรี
ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
2.1.5.2 การปรับตัวภายในครอบครัว ลักษณะทีเกิดขึนเป็ นไปตามแบบแผน
พฤติกรรมตามขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรม โดยผู้เป็ นพ่อแม่ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างให้
ลูกหลานดู โดยเฉพาะอย่างยิงลูกผู้หญิง แม่จะคอยปลูกฝั งให้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ิตอ่ ผีบรรพบุรุ ษทีอยู่
บนกะล่อหองบนเรื อนให้ ถกู ต้ อง เพราะหญิงจะเป็ นผู้สืบผีบรรพบุรุษของครอบครัว โดยการทําให้ ดู
เป็ นต้ นว่า แสดงความรัก ความเคารพต่อพ่อแม่ปยู่่ าตายยาย ทังทียังมีชีวิตอยู่และทีตายจากไปแล้ ว
ดังคํากล่าวทีว่า
“ถ้าเราปฏิ บตั ิ ต่อพ่อแม่เราดี ลูกมันเห็น มันก็จะปฏิ บตั ิ ต่อเราดี ด้วย ถ้าเรา
ปฏิ บตั ิ ไม่ดีลูกก็จะทําตาม” (ยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
อย่างไรก็ ตาม การปรั บตัวที เกิ ดขึนนี อยู่ภายในครอบครั ว ไม่มี กลุ่มให้ คํ า
ปรึกษา หรื อร่วมแสวงหาแนวทางในการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่แต่อย่างใด ผลทีเกิด
ขึนจึงยังคงตังรับการเปลียนแปลงทีจะนําไปสูก่ ารสูญเสียสมดุลในการดํารงอยูข่ องเรื องนีมากขึน
โดยสรุ ป การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในศาสนาและความเชือ ยังไม่มีกลุ่มที
ดําเนินงานอย่างจริ งจัง แม้ คนในชุมชนส่วนหนึงจะเห็นสถานการณ์ทีนําไปสู่ปัญหาการสูญเสียคุณ
ค่าและความ สําคัญของทุนวัฒนธรรมด้ านนีชัดเจน แต่ยงั ไม่มีระบบและกลไกใดๆ เกิดขึน ซึงอาจ
เป็ นเพราะไม่มีต้นแบบการปรับตัวในเรื องนีจากสังคม และหรื ออาจจะเป็ นเพราะเรื องเหล่านีสร้ าง
คุณค่า แต่ไม่ได้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง จึงทําให้ ไม่กระตุ้นให้ เกิดความพยายามในการปรับตัวก็ได้
2.1.6 ด้ านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
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เหตุการณ์ การปรับตัวด้ านภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์หรื อภาษาไทยทรงดํา
หรื อทีเรี ยกกันทัวไปว่า “ภาษาลาวโซ่ง” เริ มจากตังชุมชนขึนใหม่หรื อสมัยปู่ ย่าตายาย ยังมีผ้ ทู รง
ความรู้ ด้านการเขียนและอ่านภาษาไทยทรงดําได้ หลายคน ส่วนการพูดนัน ทุกคนใช้ พูดในชีวิต
ประจําวัน แต่เมือถึงสมัยพ่อแม่ ผู้ร้ ูเกียวกับภาษาเหลือน้ อยลง ขณะทีคนรุ่นใหม่ต้องเรี ยนรู้ภาษาไทย
เพิมมากขึน ไม่มีการสอนภาษาไทยดํา เมือมาถึงสมัยผู้อาวุโส ผู้ร้ ูภาษาไทยทรงดําระดับอ่านออก
เขียนได้ อย่างแตกฉาน หาได้ ยาก ขณะเดียวกันชาวไทยทรงดํารุ่นใหม่นิยมใช้ ภาษาไทยสือสารทัง
ในหมู่คนไทยโซ่งด้ วยกันและกับคนกลุ่มอืน เมือถึงสมัยปั จจุบนั ภาษาไทยทรงดําตกอยู่ในภาวะ
วิกฤต คือ หาผู้ทรงความรู้ได้ ยาก ขาดการจัดการเรี ยนการสอน คนรุ่นใหม่พดู ได้ ไม่มาก เขียนและ
อ่านไม่ได้ ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจคุณ ค่าวามสําคัญ ทําให้ ผ้ อู าวุโสกลุ่มหนึงต้ องรวมกลุ่มขึนกันจัดกิจกรรม
เพือการปรับตัวในเรื องนีขึน ดังคําบอกเล่าเกียวกับเรื องราวสถานการณ์ต่างๆ เกียวกับเรื องนีทีผู้
อาวุโสในปั จจุบนั ได้ เล่าไว้ โดยสรุป ดังนี
“ภาษาลาวโซ่ ง เป็ นวัฒนธรรมที ติ ดตัวปู่ ย่าตายายมาแต่สมัยโบราณ ปู่ ย่า
ตายายที มาตังถิ นฐานบ้านเกาะแรตหลายคนพูดภาษาไทยไม่ ได้ หรื อพูดได้ไม่ดี คนส่วนใหญ่ พูด
ภาษา ไทยทรงดํ าในชี วิตประจํ าวัน ต่อเมื อมี คนภาษาอื นมาติ ดต่อจึ งมี การพูดจาภาษาไทยปะปน
กันบ้าง ในชุมชนไม่ มี ระบบการเรี ยน การสอนภาษา มี แต่ ผู้อาวุโสที สอนแก่ ลูกหลานหรื อผู้ส นใจ
เรี ยนรู้เพืออ่านออกเขี ยนได้ ไม่มีหนังสื อหรื อตํ าราสอนภาษาโดยตรง เมื อมี โรงเรี ยนขึนในชุมชนใน
สมัยพ่อแม่ โรงเรี ยนไม่ได้สอนภาษาไทยทรงดํา จึ งไม่มีเหตุการณ์ ใ ดที สร้างสรรค์ เพื อการสื บสาน
ภาษาไทยทรงดํ าที เกิ ดขึนเป็ นระบบในชุมชนรวมทังในพื นที อื น” (บทสัมภาษณ์ อาจารย์ สรุ ี ย์ ทอง
คงหาญ และอาจารย์เชาวลิ ต)
นอกจากนีปราชญ์ทงสองท่
ั
าน ยังได้ กล่าวถึงการอนุรักษ์ ฟื นฟูและพัฒนา
ภาษาไทยทรงดํา โดยสรุปได้ วา่
“สถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นจึ งเป็ นเรื องการสูญเสี ยคุณค่าและความสํ าคัญของ
ภาษากลุ่มชาติ พนั ธุ์ สะสมมากขึน ผ่านยุคสมั ผ่านคนรุ่นต่างๆ จนกระทังถึงปั จจุบนั ที คนกลุ่มหนึง
ในชุมชน นําโดยนายกสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และคณะกรรมการร่ วมกับภาคี เครื อข่ายได้
ประชุมแลกเปลี ยนความคิ ดเห็นในเรื องนี แล้ว พบว่า ภาษาไทยทรงดํานับวันจะสูญหายไปจากสติ
ปัญญาของคนไทยทรงดํามากยิ งขึน ผู้ทรงความรู้ เรื องนี ก็ได้จากชุมชนไปตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่มี
ทุนด้านภาษาไทยทรงดํ าน้อยมาก ระบบการเขี ยนไม่ ชัดเจน ไม่ มีอกั ษรที แน่นอน เสี ยงเริ มเปลี ยน
แปลงไป คําศัพท์ สูญหายไป หนังสื อตํ าราเก่า เรื องเล่า นิ ทานเหลื อน้อยลง วงคําศัพท์ทีเกี ยวข้อง
กับชี วิต เครื องมื อเครื องใช้ บ้านเรื อน เสือผ้า การแต่งกาย อาหารการกิ นคนรุ่นใหม่เริ มฟั งไม่เข้าใจ
แล้ว นิ ยมใช้ศพั ท์ ภาษาไทยเรี ยกขานแทน ทังหมดมี แนวโน้มสูญหายไปอย่างรวดเร็ ว ด้วยเหตุนี
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สมาคมไทยทรงดํ าจึ งได้มอบหมายให้มีผู้รับผิ ดชอบดําเนิ นการศึกษา อนุรักษ์ และฟื นฟูภาษาไทย
ทรงดํ าขึ น และได้ดําเนิ นการต่ างๆ ขึ นอย่ างเป็ นรู ปธรรม” (อาจารย์ เชาวลิ ต อารยุติธรรม และ
อาจารย์สรุ ี ย์ ทองคงหาญ, สัมภาษณ์ : วันที 25 มี นาคม 2556)
สถานการณ์ดงั กล่าวนีเป็ นทีมาของการปรับตัวของชุมชนเพือสร้ างสมดุล
ในการดํารงอยูด่ ้ านภาษาไทยทรงดําทีเกิดขึนชุมชนและท้ องถิน ตามขันตอนที คณะผู้ดําเนินงานได้
สรุปไว้ ดังนี
2.1.6.1 การสร้ างความรู้หรื อการแสวงหาความรู้มาใช้ เพือการปรับตัว คณะ
กรรมการดําเนินงาน มีอาจารย์สรุ ี ย์ ทองคงหาญ เป็ นประธาน ได้ ร่วมกันประมวลข้ อมูลความรู้ ต่างๆ
เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมของไทยทรงดํา ทังภูมิปัญญาและระบบเสียง ระบบคํา ระบบไวยากรณ์
ระบบการเรี ยนรู้ อักษรไทยทรงดํา ทังทีมีอยู่ในท้ องถิน และทีใช้ อยู่ในต่างประเทศ โดยขอความร่ วม
มือเครื อข่ายทังในและต่างประเทศ จนได้ ระบบตัวอักษรไทยดําทีสามารถใช้ ในระบบคอมพิวเตอร์ ได้
เป็ นระบบที เรี ยนรู้ ได้ ง่ ายกว่าระบบอื น นํ ามาใช้ เขี ยนภาษาแทนตัวอั กษรไทยดํ าแบบอื นๆ เพื อ
ถ่ายทอดเรื องราววัฒนธรรมด้ านต่างๆ ออกมาเป็ นหนังสือ อย่างเป็ นระบบ ขณะเดียวกันได้ ขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการช่วยสนับสนุนงบประมาณการจัดพิมพ์เอกสารคูม่ ือการสอนภาษาไทยทรงดํา
ทีผลิตออกมาแล้ ว และขอความร่ วมมือโรงเรี ยนและสถานศึกษาทีมีนกั เรี ยนไทยทรงดําเรี ยนอยู่ เพือ
ขอเข้ าไปทดลองสอนวิชาภาษาไทยดําในรายวิชาความรู้ท้องถิน ซึงได้ รับความร่วมมืออย่างดี จากนัน
คณะทํางานจึงได้ เข้ าไปสอนตามชัวโมงเรี ยนทีโรงเรี ยนจัดให้ พร้ อมกันนันได้ นําความรู้ มาปรับปรุ ง
แบบเรี ยนเพือให้ สามารถใช้ ได้ ง่ายมากขึน และได้ ผลิตแบบเรี ยนทีเป็ นคู่มือการเรี ยนภาษาไทยดํา
ออกมาใช้ ขณะเดียวกันก็เริ มมองหาชาวบ้ านทีสนใจเรี ยนรู้ เรื องดังกล่าวได้ เข้ าไปร่ วมเรี ยนรู้ ในชัน
เรี ยนด้ วย เพือจะได้ เป็ นผู้สืบทอดและสอนแทนในโอกาสต่อไป
2.1.6.2 การฝึ กทักษะและสร้ างค่านิยมหรื อทัศนคติทางภาษาเพือการปรับตัว
ในกระบวนการสอน ได้ จดั ให้ มีการฝึ กทักษะการพูด การเขียน การอ่าน การออกเสียง โดยหาครูผ้ สู อน
ที มี ความรู้ ความสามารถทางภาษาไทยดํามาสอน ตามแผนการจัดการเรี ยนการสอนที สามารถ
ปฏิบตั ิการทางภาษาได้ ครบทุกทักษะและให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกฝน โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้ โปรแกรม
คอมพิ วเตอร์ เข้ าช่วยในการเขี ยนภาษา ทํ าให้ การฝึ กทักษะด้ านต่างๆ ดํ าเนิ นการไปได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน นักเรี ยนทีมีพืนการพูดภาษาไทยดําอยู่แล้ วสามารถเรี ยนรู้และฝึ กทักษะด้ านอืน
ได้ อย่างรวดเร็ว ทําให้ นกั เรี ยนสามารถอ่านเรื องราวทีเขียนด้ วยภาษาไทยทรงดําได้ ง่าย ทําให้ การเรี ยน
การสอนเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ ส่งผลให้ นกั เรี ยนสนใจ ตังใจเรี ยนภาษาได้ อย่างสนุก และมีส่วนร่วม
ในการเรี ยน รวมทังได้ ความรู้ในเรื องวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเองด้ วย ทํา

273
ให้ ผ้ สู นใจบางรายได้ ขอร่ วมโครง การศึกษาเรี ยนรู้ ร่วมกับเด็ก และได้ พฒ
ั นาตนเองขึนมาเป็ นผู้สอน
และเป็ นคนจัดการการเรี ยนการสอนขึนในโรงเรี ยนนันๆ ทีคณะกรรมการเดินทางไปได้ ยาก
2.1.6.3 ผลจากการดําเนินงานโครงการ สามารถอนุรักษ์ ฟื นฟูทนุ วัฒนธรรม
ภาษ ไทยทรงดําให้ สามารถปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูใ่ นชุมชนได้ อย่างเป็ นรูปธรรม โดย
ได้ คณะ ทํางานหลัก ทีมีความรู้ เป็ นอาจารย์แกนนําในการสอน จํานวน 5 คน ได้ แก่ อาจารย์สุรีย์
ทองคงหาญ อาจารย์ชวลิต อารยุติธรรม อาจารย์วิเชียร เชื อมชิต อาจารย์ศิริวรรณ บรรจง และ
อาจารย์อรุณี บุบผะศิริ ได้ ดําเนินการสอนในโรงเรี ยน จํานวน 16 โรงเรี ยน ตังอยู่ในจังหวัดนครปฐม 6
โรงเรี ยน จังหวัดสุพรรณบุรี 4 โรงเรี ยน จังหวัดสุโขทัย 1 โรงเรี ยน จังหวัดนครสวรรค์ 2 โรงเรี ยน
จังหวัดเลย 2 โรงเรี ยน และจังหวัดกําแพงเพชร 1 โรงเรี ยน ได้ ครู แกนทีเป็ นผูสนใจเข้ าเรี ยนรู้และได้
เป็ นครูสอนประจําในจังหวัดอืนๆ จํานวน 10 คน ในปี การศึกษา 2555-2556 มีนกั เรี ยนร่วมโครงการ
ทังหมดจํานวน 471 คน ได้ จัดพิมพ์ค่มู ือการเรี ยนภาษาไทยดํา เล่ม 1 และเล่ม 2 ออกเผยแพร่ ได้
3,000 เล่ม โดยการสนับสนุนทุนจากสํานักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมและองค์กรอืนๆ และ
ได้ โปรมแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับภาษาไทยดํา ทีใช้ ได้ เหมาะสม จํานวน 1 โปรแกรม ส่วนประโยชน์
อืนๆ เช่น ได้ เขียนประเพณีป๊าดโต๊ ง เป็ นภาษาไทยดําออกเผยแพร่ เป็ นหนังสืออ่านประกอบ 1 เรื อง
เป็ นต้ น ซึงผลการดําเนินงานทีเกิดขึนนี ได้ แพร่หลายไปในวงกว้ างและเป็ นทียอมรับของชุมชนทัวไป
จนกล่าวได้ ว่า ปั จจุบนั ทุนวัฒนธรรมภาษาไทยทรงดํา ได้ รับการฟื นฟูขึนอย่างเป็ นรู ปธรรมแล้ ว รอ
การเข้ ามาสืบสานสูอ่ นาคตของคนรุ่นใหม่เท่านัน
2.1.6.4 ปั ญหา อุปสรรค คณะทํ างานโครงการดังกล่าวได้ รายงานผลการ
ดําเนินงานและปั ญหาอุปสรรคแก่คณะกรรมการสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทุกครังทีมีการประชุม
โดยภาพรวมทีประชุมชืนชม พอใจผลการดําเนินงาน แต่ปัญหาทีพบคือ ทุนการดําเนินงาน และ
ความร่ วมมือจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและชุมชน ยังไม่เป็ นทีน่าพอใจ เช่น ความต่อเนืองในการ
เรี ยนรู้ ภาษาของเด็กทีเมือขึนไปเรี ยนในชันทีสูงขึน ก็มกั จะไม่ได้ เรี ยนภาษาไทยทรงดําต่อ เพราะไม่มี
ห้ องเรี ยน หรื อไม่มีตารางเรี ยนให้ ขณะเดียวกันการสนับสนุนเงินทุน ยังมีความขาดแคลน คณะทํางาน
ต้ องออกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางและการกินอยูเ่ อง ทําให้ คนทีเข้ ามาร่วมงานรู้สึกว่าต้ องเสียสละมาก
จึงจะทําให้ งานดําเนินต่อ ไปได้ นอกจากนี พ่อแม่ผ้ ปู กครองเด็กนักเรี ยน ส่วนหนึงยังไม่เห็นคุณค่า
ความสําคัญของวิชานี และยังเห็นว่าเป็ นวิชาทีไม่ได้ ส่งเสริ มให้ เด็กมีพฒ
ั นาการทางวิชาการเพือ
อนาคตทีดีได้ ด้ วยวิชานีไม่ได้ นําไปสอบแข่งขันเพือการเรี ยนต่อ หรื อเพือการทํางานแต่อย่างใด
คณะทํางานจึงยังคงต้ องร่วมกันหาทางออกทีเหมาะสมต่อไป
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ผลการดําเนินงานโดยสรุปทําให้ เกิดการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารง
อยู่ของภาษาไทยทรงดําได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิมทุนวัฒนธรรมทางภาษาให้ คนในชุมชน
ได้ นําไปใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณภาพตามความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ มากขึน ชาวบ้ านทีเดิมอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ เมือมาร่ วมเรี ยนรู้ ทําให้ สามารถอ่านออกเขียนได้ และสามารถเป็ นครู สอนคนอืนๆ ได้
ด้ วย นักเรี ยนก็สามารถอ่านออกเขียนได้ ด้วย สามารถเขียนเรื องราวของตนเองออกมาเป็ นภาษาไทย
ดําได้ อย่างถูกต้ อง สามารถสืบค้ นจากหนังสือทีเป็ นคูม่ ือการเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง เพียงแต่ว่า ถ้ าการ
ดําเนินงานโครงการได้ รับความร่ วมมือสนับสนุนทุ นการดําเนินจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ชุมชนอย่างเพียงพอแล้ ว โครงการนีก็น่าจะเป็ นตัวอย่างในการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่
ของทุนวัฒนธรรมชาวไทยทรงดําได้ อย่างมีพลัง
2.1.7 ด้ านกลุ่มและองค์ กรชุมชน
เหตุการณ์เกียวกับกลุ่มและองค์กรของชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต เริ ม
จากกลุ่มผู้อาวุโสทีเข้ ามาตังถินฐาน ถื อเป็ นกลุ่มผู้นําชุมชนกลุ่มแรกทีเป็ นไปตามแบบแผนการ
ปกครองชุมชนทีสืบต่อมาแต่โบราณ และเป็ นองค์กรชุมชนองค์กรเดียวทีปกครองชุมชนในช่วงแรก
ต่อมาเมือมีการปกครองจากส่วนกลางเข้ ามา ทําให้ เกิดกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคนที อยู่ในตําแหน่ง
อืนๆ เช่น แพทยืประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน เกิดขึน ผู้นํากลุ่มเดิมจึงพ้ นตําแหน่ง
ไปโดยปริ ยาย กลายเป็ นทีปรึ กษาของชุมชนหรื อบางคนทีมีความรู้ ด้านภูมิปัญญาพืนบ้ าน จะกลาย
เป็ นหมอยากลางบ้ าน หมอเสนประกอบพิธีกรรม หมอรักษาโรคภัย ต่อมาเมือมีวดั มีโรงเรี ยนเกิด
ขึน จึงมีเจ้ าอาวาส มีครูใหญ่ และมีผ้ นู ํากลุ่ม เข้ ามาเป็ นผู้นําองค์กรชุมชนเพิมขึน โดยผู้นํา เหล่านี
ได้ เคลือนไหว เปลียนแปลงมาโดยตลอดจนกะทังปั จจุบนั ทีกลายมาเป็ นองค์การบริ หารส่วนตําบล
มีฝ่ายบริหาร และฝ่ ายสภา มีสมาชิกองค์การบริ หารส่วนตําบลหมุ่บ้านละ 2 คนเป็ นต้ น การเคลือน
ไหว เปลียนแปลงทีเกิดขึนนีเป็ นการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ในเรื องนีของชุมชนมา
โดยตลอด ดังทีผู้นําองค์กรและผู้นําชุมชนในปั จจุบนั ได้ บอกเล่าเรื องราวไว้ โดยสรุป ดังนี
“สมัยปู่ ย่ าตายาย มี ผู้อาวุโสกลุ่มหนึ งเป็ นผู้นํา สมัยพ่อแม่มีระบบการปก
ครองแบบผู้ ใ หญ่ บ้ า นและกํ านันเกิ ดขึ น บทบาทของผู้ อาวุโ สลดลง ต่ อมามี คณะกรรมการวัด
คณะกรรมการโรงเรี ยน คณะกรรมการหมู่ บ้านเพิ มขึ น และมี คณะกรรมการสภาตํ าบล มี สมาชิ ก
องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล รวมทังมี ค ณะกรรมการหมู่ บ้า นฝ่ ายต่ างๆ ตามที หน่ ว ยงานภาครั ฐ
ดําเนิ นการจัดตังบ้าง แต่งตังบ้าง สื บมาจนกระทังถึงสมัยปั จจุบนั ส่วนองค์กรที เป็ นของชาวบ้าน ได้
มี การจัดตังมูลนิ ธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ขึนในสมัยกํานันแดง เพชรรุณ โดยความร่ วมมื อของผู้นํา
ไทยทรงดําในพืนที ต่างๆ ทังในชุมชน กรุงเทพมหานคร และพื นที อื น มี สถานที ทํางานอยู่ทีบ้านเกาะ
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แรต หลังจากนันจึ งมี การจัดตังสมาคมไทยทรงดํ า (ประเทศไทย) ขึนเมื อประมาณปี 2548 มี สถานที
ทํางานอยู่ทีบ้านไผ่หูช้าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”
การเกิดองค์กรชุมชนดังกล่าวขึน แสดงให้ เห็นถึงความพยายามในการปรั บ
ตัวของชุมชนทีจะสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนทังด้ านสังคมและวัฒนธรรมบนรากฐานของวัฒน
ธรรมพื นบ้ าน หรื อเป็ นความพยายามฟื นคืนระบบองค์กรชุมชนขึนมาในรู ปแบบของชมรม และ
สมาคม ทีถือว่าเป็ นองค์กรของชุมชนโดยตรง ดังคําบอกเล่าทีว่า
“สถานการณ์ เกี ยวกับองค์กรชุมชน สมัยปู่ ย่าตายาย คนในชุมชนมี ความเป็ น
อัน หนึงอันเดี ยวกัน ผูน้ ําชุมชนชี แนะชี นําอย่างไร คนในชุมชนปฏิ บตั ิ ตาม ไม่มีการแข่งแย่งแข่งขัน
ใดๆ อยู่ร่วมกันตามระบบเครื อญาติ และสายสกุล สมัยพ่อแม่ บทบาทผุ้อาวุโสลดลง บทบาทของ
ผูใ้ หญ่ บ้านและกํานันโดดเด่น เป็ นผูน้ ําชุมชนแทนผูอ้ าวุโส ไม่มีความขัดแย้งใดๆ ชุมชนยังอยู่ร่วมกัน
ด้วยรักและสามัคคี เชื อผู้นําเหมื อนเดิ ม สมัยผู้อาวุโส มี ผู้นําเพิ มขึ นหลายตําแหน่ง ทํ าให้ความเห็น
บางเรื องเริ มไม่เป็ นอย่างเดี ยวกัน บางเรื องต้องประชุมปรึ กษาหารื อ ชี แจงเหตุผล จึ งจะตกลงกันได้
สมัยสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตํ าบลในปั จจุบนั มี องค์ กรและผู้นําเกิ ดมากขึ น วิ ถีการเป็ น
ผูน้ ําซึ งมี ทีมาจากการแข่งขัน การลงคะแนนเสี ยง ทําให้เกิ ดร่ องรอยความแตกแยกขึนในสังคม ชุมชน
แม้จะตกลงและอยู่ร่วมกันได้ แต่ความขัดแย้งทางความคิ ดไม่ได้หายไป ส่วนสถานการณ์ ของมูลนิ ธิ
ไทยทรงดํา (ประเทศไทย) แม้จะเกิ ดขึนมานานแล้ว แต่หลังจากสิ นบารมี กํานันแดงแล้วบทบาทชมรม
ได้เงี ยบหายไป เช่นเดี ยวกับบทบาทของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ที ได้เงี ยบหายไปในช่วงหลัง”
(บทสนทนากลุ่มผูน้ ําชุมชนที บ้านผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน: วันที 3 พฤษภาคม 2557)
การเคลือนไหวเปลียนแปลงดังกล่าวข้ างต้ นนี ผู้อาวุโสในชุมชนปั จจุบนั ได้
สรุปไว้ วา่ เป็ นการเคลือนไหวปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนในเรื องกลุ่มและองค์
กรชุมชน ทีเกิดขึนเป็ นรูปธรรมชัดเจน ได้ แก่
2.1.7.1 การปรับตัวด้ านองค์กรชุมชนชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตและบ้ าน
อืนๆ เพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนนัน หลังจากได้ สูญเสียองค์กรชุมชนทีเป็ นคณะผู้
อาวุโสปกครองหมู่บ้านตามระบบพืนบ้ านสมัยปู่ ย่าตายายไปแล้ ว ยังไม่มีองค์กรชุมชนของชาวบ้ าน
ทีแท้ จริ งเกิดขึนอีกเลย จนกระทังถึงการจัดตังชมรมไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา
(ประเทศไทย) เพราะองค์กรอืนๆ ทีเกิดขึน เป็ นสิงทีเกิดขึนตามระบบและกลไกทางภาครัฐ ตาม
ระเบียบปฏิบตั ทิ างการปกครอง และการกระจายอํานาจทางการเมืองการปกครองของภาครัฐในยุค
สมัยนันๆ
2.1.7.2 มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ที
เกิด ขึน มีวตั ถุประสงค์เพือเป็ นกลไกในการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมเป็ นหลัก โดยการสร้ าง
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กระบวนปรับตัวในลักษณะการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื นฟูทนุ วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา ทังส่วนที
แฝงฝั งอยูใ่ นกาย ส่วนทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนา เช่น ภาษา ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี อัตลักษณ์กลุ่มชาติพนั ธุ์ เป็ นต้ น เพือใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
และมูลค่าทีเป็ นเงินทอง ให้ เป็ นพลังขับเคลือนชุมชนไปสู่ความสุข ความเข้ มแข็งและพึง ตนเองได้ จึง
นับได้ วา่ ชมรมและสมาคมคือองค์กรชุมชนทีเป็ นกลไกการปรับตัวทีแท้ จริงของชุมชน
2.1.7.3 บทบาทชมรมและสมาคมในการสร้ างกระบวนการปรับตัวทีผ่านมา
บท บาทของมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) สมัยทีกํานันแดง เพชรรุน เป็ นประธานมูลนิธิ มูลนิธิมี
บทบาทโดดเด่นในการสร้ างกระบวนการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนเกาะแรต จนเป็ นที รู้จกั อย่างกว้ างขวาง มีคนทีสนใจเดินทางมาเรี ยนรู้ดู
งานเป็ นประจํา มีการฟื น ฟูประเพณี วัฒนธรรม และมีการรวบรวมเครื องมือเครื องใช้ ในวัฒนธรรม
ด้ านต่างๆ มาจัดแสดงเป็ นพิพิธภัณฑ์ รวมทังมีเอกสารเผยแพร่ สู่สงั คม แต่อาจจะเนืองด้ วยการ
ดํ า เนิ น งานขึ นอยู่กับ กํ า นัน แดงเป็ นหลัก เมื อสิ นกํ า นัน แดงทุก อย่ า งจึง ได้ ก ระจัด กระจายไป
คณะกรรมการมูลนิธิชดุ ใหม่ยงั ไม่สามารถฟื นคืนมาได้ เช่นเดียวกับสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทีมี
บทบาทโดดเด่นในการสร้ างกระบวน การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านสังคมและวัฒน
ธรรมของชุมชน สามารถสร้ างผลงานตามวัตถุประสงค์หลายอย่างให้ สําเร็ จลุล่วงไปได้ อย่างน่าชืน
ชม เช่น โครงการฟื นฟูภาษาและจัดการเรี ยนการสอนภาษาแก่นกั เรี ยน การจัดตังฐานข้ อมูลเครื อ
ข่ายไทยทรงดําทังในประเทศและต่างประเทศ แต่หลังจากทีนายกสมาคมต้ องระมัดระวังเรื องการ
ดูแลรักษาสุขภาพมากขึน ไม่สามารถเดินทางไกลๆ ได้ ทําให้ บทบาทสมาคมลดหายไปในทํานอง
เดียวกับชมรม ทังสองกรณีนีแสดงให้ เห็นถึงภาวะชะงักงันของกระบวนการสร้ างการปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องคนในชุมชนให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน จนกระทังปั จจุบนั
2.1.7.4 แนวโน้ มบทบาทองค์กรชุมชนทีเกิดขึนในปั จจุบนั ผู้อาวุโสในชุมชน
ได้ ร่วม กันสรุปไว้ ในเวทีการระดมความคิดเพือพัฒนาปรับปรุงคําบอกทางผีสเู่ มืองสวรรค์ ไว้ วา่
“คนลาวโซ่งยังทํางานเป็ นกลุ่มไม่ได้ดีเท่าที ควร ยังต้องการบุคคลที มี บารมี
สูงเป็ นผู้นํา และทํ างานไปตามความคิ ด ความต้องการของผู้นําที เป็ นบุคคลได้ดีกว่าทํางานเป็ นกลุ่ม
สังเกตได้ว่า เมื อไหร่ ก็ตามที ผู้นําองค์ กรมี อํานาจวาสนาบารมี เมื อนันบทบาทองค์ กรโดดเด่น แต่เมื อใด
ก็ตาม ขาดผู้นําบุคคลที มี คุณลักษณะดังกล่ าว บทบาทองค์ กรนันจะลดลง ลํ าพังทํ างานเป็ นกลุ่มใน
นามของกลุ่ม มักจะไม่ประสบความสําเร็ จ” (ความคิ ดเห็นของผู้อาวุโสจากการประชุมเวที พิธีบอกทาง
ผี ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม วันจันทร์ ที 29 ตุลาคม 2555)
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ความคิดเห็นดังกล่าวนีได้ สะท้ อนภาพทีเป็ นจริ งขององค์องค์ชุมชนทังสอง
แห่งทีมีอยูอ่ ย่างชัดเจน และไม่มีผ้ ใู ดกล่าวเชิงเห็นต่าง
โดยสรุ ป การปรับตัวขององค์กรชุมชนเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของ
สังคมและวัฒนธรรมของคนในชุมชนทีเกิดขึนแล้ ว สามารถสร้ างกระบวนการปรับตัวได้ อย่างมีประ
สิทธิ ภาพ เพียงแต่ว่า บทบาทองค์กรชุมชนมักจะขึนอยู่กบั คุณลักษณะผู้นําองค์กรเป็ นสําคัญ ถ้ า
ผู้นําไม่มีสถานภาพทางสังคมทีโดดเด่นเป็ นทีเคารพของคนทัวไปแล้ ว บทบาทขององค์กรชุมชนก็
จะไม่มีพลัง แม้ ปัจจุบนั ภาวะเช่นนีก็ยงั ดํารงอยู่ ดังนัน หากสามารถปรับแก้ ให้ เป็ นไปในทิศทางที
เหมาะสมได้ จะทําให้ องค์กรชุมชนทีมีอยู่แล้ ว หรื ออาจจะสร้ างขึนใหม่ในอนาคต เป็ นผู้นําสร้ าง
กระบวนการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูไ่ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพสูง
2.2 การปรั บตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านเศรษฐกิจของชุมชน
เหตุการณ์ด้านเศรษฐกิจชุมชนหรื อการทํามาหากินของชุมชนบ้ านเกาะแรต จาก
จุดเริ มต้ นตามคําบอกเล่าทีว่าต้ องการหยุดพักทํานาทําไร่ สะสมสะเบียงอาหารเพือเดินทางกลับ
เมืองแถน แต่เมือถึงฤดูเก็บเกียวกลับพบว่าแผ่นดินทีนีมีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ คนในชุมชน
ได้ ข้าวเพียงพอต่อการบริ โภค ส่วนอาหารอืนๆ เช่น กุ้งหอยปูปลา มีความอุดมสมบูรณ์หากินได้
ตลอดปี สิงเหล่านี คือ ลักษณะพืนฐานทางเศรษฐกิจชุมชนทีกลายเป็ นปั จจัยสําคัญให้ คนส่วนหนึง
ตัดสินใจตังถินฐานอยู่ทีนีแบบถาวร และตังใจใหม่ว่า จะกลับไปเยียมเมืองแถนเมือมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึนแล้ ว เป้าหมายใหม่นี ได้ กลายเป็ นจุดเริ มต้ นในการจับจองพืนทีทําไร่ ทํานาหักร้ าง
ถางพง จับจองเป็ นเจ้ าของพืนที ทํานาแบบพืนบ้ านตามฤดูกาลเป็ นอาชีพหลัก แล้ วค่อยๆ พัฒนา
มาเป็ นการทํานาแบบสมัยใหม่ จนกระทังบางส่วนได้ เปลียนแปลงมาเลียงกุ้ง เลียงปลา รวมทังริ เริ ม
ปลูกพืชอืนๆ หรื อทําประโยชน์อืนๆทีกลายเป็ นลักษณะสําคัญของเศรษฐกิจชุมชนในปั จจุบนั เป็ น
ต้ นว่า นอกจากการทํ านาสมัยใหม่ การเลี ยงกุ้ง เลี ยงปลา เลียงเป็ ด เลี ยงไก่ แล้ ว ส่วนหนึงมีการ
พัฒนาพืนทีเป็ นบ้ านจัดสรร บ้ านเช่า โรงงานอุตสาหกรรม โรงสี สถานทีบริการร้ านค้ าต่างๆ เป็ นต้ น
ทีกลายเป็ นรากฐานเศรษฐกิจชุมชนสืบมาถึงปั จจุบนั ดังคําบอกเล่าทีผู้อาวุโสในปั จจุบนั เล่าไว้ วา่
“เริ มจากจุดตัดสิ นใจตังถิ นฐานถาวรในพื นที แห่งนี ของปู่ ย่าตายาย เป็ นจุดเปลี ยน
วิ ถีการทํามาหากิ นจากแบบ “ชัวคราว” มาเป็ นแบบ “ถาวร” พัฒนาพืนที ให้เป็ น “บ้านเกิ ด” ใหม่ของ
คนในสมัยพ่อแม่ และกลายเป็ น “ภูมิลําเนา” ของผู้สูงอายุจนกระทังเกิ ด “ชุมชนกลุ่มชาติ พนั ธุ์ไทย
ทรงดําบ้านเกาะแรต” ให้เป็ นที รู้ จกั ทัวไปในปั จจุบนั โดยเริ มต้นพัฒนาพืนที รกร้างว่างเปล่าให้เป็ นทุ่ง
นาปลูกข้าวได้ถาวร นํ าภูมิปัญญาพื นบ้านมาสร้ างเครื องมื อเครื องใช้ในไร่ นา ที เหมาะสมกับบริ บท
ชุมชน สื บสานการทํามาหากิ นแบบพื นบ้านผ่านสมัยพ่อแม่ จนกระทังมาถึงสมัยผู้สูงอายุจึงมี ควาย
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เหล็ กมาแทนทุนภูมิปัญญาพื นบ้าน เปลี ยนการทํ ามาหากิ นเป็ นการทํ ามาค้าขาย เปลี ยนข้าวพันธุ์
ุ๋
นปุ๋ ยเคมี และยาปราบศัตรู ข้าว เปลี ยนนํ าทํ านา
พืนบ้านเป็ นข้าวพันธุ์ ก.ข. เปลี ยนการใช้ปยคอกมาเป็
จากธรรมชาติ ตามฤดูกาลมาเป็ นนํ าชลประทาน เปลี ยนการทํ านาจากการสร้ างคุณค่ ามาเป็ นการ
สร้างมูลค่าทีเป็ นเงิ นทอง บางคนเปลี ยนการทํ านาปลูกข้าวมาเลี ยงกุ้ง เลี ยงปลา บางคนเลิ กทํ านาไป
ประกอบอาชี พอื นสื บมาจนกระทังคนสมัยปั จจุบนั ” (บทสนทนากลุ่มผู้นําชุมชนที บ้านผู้ใหญ่ กําจร
เพชรยวน: วันที 3 พฤษภาคม 2557)
สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจชุมชนหรื อการทํามาหากินของคนในชุมชน ได้ เปลียน
แปลง ปรับตัวคูข่ นานมากับสถานการณ์ตา่ งๆ ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นต้ นว่า การเปลียนแปลงลักษณะ
เศรษฐกิจชุมชนจากแบบการทํามาหากินสู่การทํามาหากินและขายด้ วย แล้ วค่อยๆ พัฒนามาเป็ นการ
ทํามาค้ าขายโดยตรง ส่วนทีกิ นต้ องใช้ เงินทีค้ าขายได้ มาซื อกิน รวมทังการซือข้ าวกิ นด้ วย ลักษณะ
สําคัญของเศรษฐกิจชุมชนจึงเคลือนไหวปรับตัวเปลียนแปลงจากเศษฐกิจพึงตนเอง สู่การพึงพาอาศัย
ซึงทําให้ ความสุขของบุคคลและความเข้ มแข็งของชุมชนมีความอ่อนไหวหรื อไหวง่ายไปด้ วย ดังคําบอก
เล่าของผู้อาวุโสทีว่า
“สมัยปู่ ย่ าตายาย ทํ ามาหากิ นเน้นสร้ างคุณค่า ความพอเพี ยง พออยู่พอกิ น พึ ง
ตนเอง ช่วยเหลื อเกื อกูลกัน สถานการณ์ เหล่านี เริ มเปลี ยนผ่านไปสมัยพ่อแม่ เมื อคนในชุมชนตังใจ
ทํานาเพือขายข้าวเกิ ดขึ น พ่อค้าซื อข้าวถึงหมู่บ้าน คนในชุมชนพยายามผลิ ตข้าวให้เหลื อกิ นเผื อจะ
ได้ขาย เมื อถึงสมัยผูส้ ูงอายุ การผลิ ตข้าวเพือขายกลายเป็ นเป้ าหมายหลักของคนส่วนใหญ่ ทําให้มี
ความพยายามเพิมผลผลิ ตต่อไร่ โดยการนําเครื องมื อเครื องใช้สมัย ใหม่มาใช้แทนแบบพืนบ้าน ทํา
ให้การทํ านาต้องลง ทุนเป็ นเงิ นทอง เงิ นทองคื อ เป้ าหมายที แท้จริ งในการทํานา ทํ าให้การทํานามี
ปั ญหาหนี สิ นมากขึ น บางคนจึ งเลิ กทํ านามาเลี ยงกุ้งเลี ยงปลา บางคนประกอบอาชี พอื น เพือหาเงิ น
มาใช้เข้า ถึ งความจํ าเป็ นและความต้องการ ถึงปั จจุบนั การทํ านามี ความเสี ยงต่อการขาดทุนสูงขึ น
เนื องจากข้าวราคาถูก ไม่มีหลักประกันแน่นอน บางรายมี หนี สิ นมาก การทํานาแม้จะพัฒนามาเป็ น
แบบสมัยใหม่ แต่ยงั คงยากลําบากและสลับซับซ้อน รวมทังมี ความเสี ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ อันเนื อง
มาจากสารเคมี ทีนํามาใช้ในไร่ นา ทํ าให้พ่อแม่ไม่สนับสนุนให้ลูกหลานทํานาเหมื อนตนเอง อยากให้
ลูก หลานไปประกอบอาชี พอื นที มี รายได้โดยตรง ประกอบกับลูกหลานส่ วนใหญ่ไม่ มีประสบการณ์
การทํานา เนืองจากชี วิตเติ บโตอยู่แต่ในสถานศึกษาจนเป็ นหนุ่มเป็ นสาว อนึง ภาพลักษณ์ การเป็ น
ชาวนาของพ่อแม่ มี แต่ความยากลํ าบาก ไม่จูงใจคนรุ่นใหม่ในชุมชนให้ทํานา ส่วนใหญ่จึงไม่ใส่ใจ
สืบสานการทํานาและการทํามาหากิ นแบบพืนบ้าน ผู้ทีจบการศึกษาขันพื นฐานหากไม่ศึกษาต่อ นิ ยม
ทํ างานในโรงงาน ส่ วนผู้ทีศึ กษาต่อ เมื อจบแล้วไม่ ค่อยกลับมาทํ านา แต่จะหางานทํ าในเมื อง คน
ทํ างานในไร่ นาปั จจุบันส่ วนใหญ่ จึงเป็ นผู้ใหญ่ วัยสามสิ บปี ขึ นไป ส่ วนคนหนุ่มสาวจะไปทํ างาน
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ประกอบอาชี พอื นๆ อยู่ในเมื อง” (บทสนทนากลุ่มผู้นําชุมชนที บ้านผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน: วันที 3
พฤษภาคม 2557)
เหตุการณ์และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวนี นําไปสู่การปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชนในลักษณะต่างๆ โดยคนในชุมชนได้ นําทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยู่ในกายบ้ าง ทุนทีอยู่ในรู ปของวัตถุบ้าง และทุนทีอาศัยการสถาปนาบ้ าง มาสร้ างพลัง
ความเคลือนไหวในการปรับตัว เป็ นรายบุคคลบ้ าง เป็ นรายกลุ่มบ้ าง เป็ นองค์กรชุมชน เช่น วัด บ้ าน
โรง เรี ยนบ้ าง ดําเนินการในลักษณะโครงการบ้ าง เป็ นกิจกรรมรณรงค์พฒ
ั นาบ้ าง ตามความพร้ อม
ของแต่ละบุคคลหรื อกลุม่ หรื อองค์กรนันๆ ดังนี
2.2.1 ปรั บปรุ งกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่ นาแบบพืนบ้ านมาใช้ ในไร่ นา
ปั จจุบัน โดยครอบครัวชาวนาทีมีความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กันรวมตัวเป็ นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่
นาแบบพืนบ้ านเดิม เพือเป็ นหลักประกันความมันคงในการปลูกข้ าวหรื อดํานา เนืองจากด้ วยการ
ปลูกข้ าว ของครอบครัวหนึงต้ องทําให้ เสร็จในเวลาทีพร้ อมๆ กัน จะได้ ออกรวงสุกเก็บเกียวได้ พร้ อม
กัน หากปลูกอยู่เฉพาะแรงงานในครอบครัวต้ องใช้ เวลานานนับเดือน เมือข้ าวสุกจะสุกไม่พร้ อมกัน
การจ้ างรถมาเก็บเกียวครังละไร่สองไร่ก็ลําบาก กลุ่มชาวนาทีมีความสัมพันธ์ทีดีตอ่ กันจึงรวมกลุ่ม
แลก เปลียนแรงงานในการปลูกข้ าวขึน กลุ่มหนึงมีสมาชิก 10-15 ครัวเรื อนหรื อน้ อยกว่านัน แต่ละ
ครัว เรื อนจะส่งสมาชิกวัยแรงงานมาร่ วมแลกเปลียนแรงงานกี คนก็ได้ คิดหนึงคนเท่ากับหนึงแรง
สมาชิกแต่ละครัวเรื อนจะตกกล้ าและเตรี ยมดินไว้ ให้ เรี ยบร้ อยตามลําดับของกลุ่ม เมือถึงวันนัดหมาย
กลุ่มจะมาปลูกข้ าว ทังถอนกล้ าและดํานาพร้ อมกัน เจ้ าของนาต้ องเลียงอาหารมือกลางวัน และต้ อง
จ่ายค่าแรงงานเป็ นเงินตามอัตราการจ้ างงานปกติทวไปในชุ
ั
มชนด้ วย เป็ นการปรับตัวเพือสร้ างสมดุล
ในการทํานาทีสืบต่อมาแต่อดีต โดยได้ ปรับเปลียนเพิมเติมค่าตอบแทนเป็ นเงินทองตามอัตราการจ้ าง
งานปกติ เมือถามถึงความพอใจ ชาวนาทุกครอบครัวรู้ สึกพอใจ เพราะสามารถแก้ ปั ญหาแรงงานใน
ไร่นาได้ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“เดียวนีชาวนาส่วนใหญ่มีกลุ่มของตนเอง มี แต่เงิ น ไม่มีกลุ่ม ทํานาไม่ได้ ไม่มีแรง งาน
มารับจ้างดํานา ทีนีไม่นิยมทํานาหว่านนําตม เสียพืนที ดูแลยากไม่มีคนหนุ่มสาวให้ใช้งาน ไม่มีพม่าให้
จ้าง มี แต่ผใู้ หญ่และคนแก่ หากไม่มีกลุ่ม ปลูกข้าวกิ นก็ยงั ไม่พอ เพราะถ้าปลูกคนเดี ยวกว่าจะเสร็ จเป็ น
เดื อน ยามออกรวงสุกไม่พร้ อมกัน จ้างรถเกี ยวไม่ได้ การมี กลุ่มจึ งเป็ นความจํ าเป็ น ซึ งการทํ างานให้
กลุ่มยังได้ค่าแรงงานด้วย” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
2.2.2 การรวมกลุ่มอาชีพและกลุ่มทํามาหากินทัวไปทีเกิดขึนในชุมชนเกาะ
แรต การสร้ างกลุ่มเกษตรกรเพือการกู้ยืมเงินธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์เพือเป็ นหลักคํา
ประกันเงินกู้ทีชาวนากู้จากสหกรณ์ฯ มาลงทุนทําการเกษตร หรื อซือเครื องมือเครื องใช้ กลุ่มกองทุน
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เงินล้ าน กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ วัตถุประสงค์ทีเป็ นจริ งของกลุ่มเหล่านี คือ
เพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ทีเข้ าสู่ชมุ ชน เป็ นหลักประกันความมัน
คงแก่ทนุ สมัยใหม่ทีเข้ าว่า จะไม่เกิดสูญหายไป อย่างไรก็ตามช่วงเวลาทีผ่านมาดูเหมือนกลุ่มองค์กร
เหล่า นีไม่ได้ ประสบความสําเร็ จในการดําเนินงานมากนัก เงินกองทุนหมู่บ้านไม่ได้ เติบโตตามวัตถุ
ประสงค์ทีต้ องการ และยังไม่ได้ ใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านมาใช้ ปรับตัวทีชัดเจนนัก เพราะมุ่งสร้ างแต่
ั
มูลค่าโดยตรง หรื อมุง่ สร้ างแต่มลู ค่าทีเป็ นเงินทองฝ่ ายเดียว ทําให้ กลุม่ ทีเกิดขึนไม่มนคง
2.2.3 การปรั บตัวด้ านเศรษฐกิจระดับครอบครั ว ส่วนใหญ่ปรับตัวไปในทิศ
ทางทีก่อให้ เกิดความเจริ ญก้ าวหน้ าไปเพือสร้ างมูลค่าที เป็ นเงินทองตามกระแสการขับเคลือนของ
ทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ เป็ นต้ นว่า การส่งเสริ มการศึกษาเรี ยนรู้ แก่ลูกหลาน ให้ ได้ รับการศึกษาใน
ระดับทีสูงตามค่านิยมทางสังคม ด้ วยหวังจะช่วยให้ ลกู หลานมีโอกาสในการทํามาหากิน หรื อทํางาน
ประกอบอาชีพทีมีรายได้ เพียงพอต่อความต้ องการ รวมทังเป็ นชือเสียง เกียรติยศแก่ครอบครัวและ
วงศ์ตระกูล ซึงมีหลายครอบครัวทีลูกหลานประสบความสําเร็ จในการศึกษาได้ ประกอบอาชีพการ
งานเป็ นหลักฐานมีทงข้
ั าราชการและพนักงานบริษัทห้ างร้ าน มีชือเสียง มีรายได้ เพียงพอ ไม่ต้องทํา
นาเหมือนพ่อแม่ บางครอบครัวส่งเสริมให้ ลกู หลานพัฒนาทักษะวิชาชีพ เช่น ส่งให้ ไปเรี ยนเสริ มสวย
เรี ยนตัดเย็บเสือผ้ า เรี ยนช่างซ่อมเครื องยนต์กลไก ฯลฯ เมือสําเร็ จการศึกษาแล้ วได้ กลับมาทํางาน
เป็ นลูกจ้ าง พนักงานในสถานประกอบการบ้ าง ประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ในชุมชนบ้ าง ซึงพบได้ ทวั
ไปในชุมชน
โดยสรุ ป การปรั บตัวเพื อสร้ างสมดุลในการดํ ารงอยู่ของคนในชุมชนที เกี ยวกับ
เศรษฐกิจหรื อการทํามาหากินทีเกิดขึน ส่วนใหญ่เป็ นไปตามกระแสทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ ทีนํา
วัฒนธรรมสมัยใหม่มาสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองไม่ได้ เป็ นไปเพือฟื นฟูทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านมา
สร้ างคุณ ค่าให้ สมดุลกับการสร้ างมูลค่าตามทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่มากนัก การทํ ามาหากิ นที
เกิดขึนและดํารงอยูท่ ีเกิดขึนจึงเป็ นไปในทิศทางทีปลดปล่อยให้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านสูญหายไป
2.3 การใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านทรั พยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
เหตุการณ์เกียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน เริ มจากการมีอยู่
ตามธรรมชาติสมัยตังชุมชนใหม่ๆ เพียงพอต่อความต้ องการใช้ สอยประโยชน์ต่างๆ ของคนในชุมชน
ทังดิน นํ า ลมฟ้ าอากาศ ต้ นไม้ พื ชพรรณธรรมชาติ รวมถึงสัตว์ บกสัตว์ นํา คนในชุมชนสามารถ
แสวงหามาใช้ ได้ ตามฤดูกาล แต่สิงเหล่านีได้ เปลียนแปลงไปตามยุคสมัยทีผ่านมา ดังคําบอกเล่าของ
ผู้อาวุโสสมัยปั จจุบนั ทีได้ เล่าไว้ วา่
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“สมัยปู่ ย่าตายาย พืนทีชุมชนเป็ นไปตามธรรมชาติ ของพืนที มี ท่งุ หญ้า พงอ้อ พงแขม
ป่ าไผ่ ป่ าไม้ ห้วย หนอง คลอง บึง สภาพดิ นนํ าสมฟ้ าอากาศไปตามฤดูกาล หน้านํ า นํ าท่วม หน้าแล้ง
นําลด สมัยพ่อแม่ท่งุ หญ้าหลายแห่งกลายเป็ นทุ่งนา พืนที ริ มห้วยหนองคลองบึงมี บ้านเรื อนเกิ ดมากขึน
สมัยผู้อาวุโส ทุ่งหญ้าที เหลื ออยู่เปลี ยนเป็ นทุ่งนา ห้วย หนอง คลอง บึ งเริ มเปลี ยนแปลงแคบลง มี
ถนนหนทางเกิ ดขึ น เกิ ด บ้านเรื อนขึ นริ มถนน มี การพัฒนาระบบชลประทานผ่ านหมู่ บ้าน สมัย
ปั จจุ บันสายนํ าธรรมชาติ ถูกตัดขาดหรื อถู กถมให้แคบ ต้นนํ าเปลี ยนแปลงไป ป่ าและทรัพ ยากร
ธรรมชาติ ต่างๆ มี นอ้ ยลง”
ผู้อาวุโสสมัยปั จจุบนั ได้ เล่าถึง สถานการณ์ การเปลียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดล้ อมของชุมชน ต่อไปว่า “สมัยปู่ ย่าตายาย คนในชุมชนสามารถหาของป่ าตามฤดูกาล
หากุ้งหาปลาตามฤดูกาลมาบริ โภคในครอบครัวได้อย่างพอเพี ยง เหลื อทําปลาร้า ปลาแห้งไว้กินใน
หน้านา สร้างเรื อนด้วยไม้จากป่ าบริ เวณพืนที ชุมชน กอไผ่ขึนกระจายไปทัวริ มห้วย หนอง และที ราบ
รวมทังไม้อืนๆ สมัยพ่อแม่ยงั มี พืนที ว่างเปล่าเหลื อให้จบั จองอยู่บ้าง แต่ก็หมดไปในสมัยผู้อาวุโส ที
ั
า ถื อเป็ น
พืนที ส่วนใหญ่มีเจ้าของ มี การซื อขายที ดิ นเกิ ดขึ น พื ชพรรณธรรมชาติ ทีขึ นอยู่ทวไปในป่
ของส่วนรวม ใครไปหามากิ นได้ แม้ปลาในหนองนํ า คนในชุมชนสามารถหาอยู่หากิ นได้ทวไป
ั ไม่ มี
ใครเป็ นเจ้าของป่ า ห้วย หนอง คลอง บึง สมัยปั จจุบนั สิ งเหล่านี กลายเป็ นของส่วนบุคคลที ถื อครอง
พืนที นันๆ ไปในตัว จะเข้าไปเก็บเห็ด หาหน่อไม้ในพืนที คนอื นไม่ได้ต้องขออนุญาตเจ้าของ สถาน
การณ์ การหาอยู่หากิ นจึ งคับขันลงทํ าให้คนกลุ่มหนึ งต้องบุกรุ กพื นที สาธารณะเป็ นเหตุให้พืนที
สาธารณะ เช่ น ป่ าช้า ป่ าสาธารณะและห้วยหนองคลองบึ ง รวมทังการตัดไม้ทําลายพื ชพรรณ
ธรรมชาติ ของชุมชนไปมาก” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์ และยายชอบ ทรพับ, สัมภาษณ์ : วันที 18
พฤศจิ กายน 2557)
ท่ามกลางสถานการณ์ทีเกิดขึนนี ยังไม่มีการปรับตัวเพือการสร้ างสมดุลในการ
ดํารงอยูเ่ กิดขึนอย่างชัดเจน เพียงแต่มีผ้ อู าวุโสและผู้นําชุมชนได้ ปรารภว่า
“องค์ กรชุมชนและกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เช่น วัด องค์ การบริ หารส่วนตําบล โรงเรี ยน
และกลุ่มอื นๆ ควรจะให้ความสํ าคัญกับพื ชพรรณธรรมชาติ พื นที สาธารณะ แหล่งนํ า ห้วย หนอง
คลอง บึง เช่น พืนที ป่ าช้าเดิ ม ควรจะได้มีการฟื นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาขึน เป็ นต้นว่า ควรจะมี การ
สํ ารวจและกันแนวเขตให้ชัดเจน หรื อควรจะใช้พืนที เพื อพัฒนาเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ธรรมชาติ ปลูกพื ช
สมุนไพร หรื อควรจะพัฒนาแหล่งนําเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตามธรรมชาติ หรื อควรจะใช้พืนที วัด
โรงเรี ยนสร้างสวนสมุน ไพร และแหล่งพืนฟูศึกษาพันธุ์ไม้หายาก รวมทังควรมี การอนุรักษ์ พนั ธุ์ไม้ไผ่
ทีใช้ประโยชน์ในการจัดสวนและประโยชน์อืนๆ ขึนไว้ หากไม่เช่นนันสิ งเหล่านีจะหมดไป จะเป็ นการ
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สูญ เสียทังพืชพรรณธรรมชาติ และทุนวัฒนธรรมที เกี ยวข้องไปด้วย” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ
วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 20 พฤศจิ กายน 2557)
ปั จจุบนั สถานการณ์ การใช้ ทุนวัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนโดยทัวไป จึงยังไม่มีองค์กรชุมชนหรื อกลุ่มหรื อ
โครงการหรื อกิจกรรมเกิดขึนเพือสร้ างกระบวนการปรับตัวด้ านนี จึงยังคงเป็ นสถานการณ์ทีรอคน
ทุกฝ่ ายในชุมชนร่วมแก้ ไข พัฒนาเพือปรับตัวสร้ างสมดุลทีนําไปสุ่ความสุขและความเข้ มแข็งของ
ชุมชนสืบไป
บทเรี ยนการใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของ
คนในชุมชน ลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน
เกิดขึนเป็ นไปตามสถานการณ์ เหตุการณ์ และปั จจัยพืนฐานทีมีอยู่ในชุมชน โดยการนําวัฒนธรรม
มาใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าตามบริ บททีเกียวข้ อง ทีซึงส่วนใหญ่ต้องการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองแล้ วนําเงินทองมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมภายหลัง โดยสามารถสรุปเป็ นบทเรี ยนได้ ดังนี
1. ทุนวัฒนธรรมทีนํามาใช้ ส่ วนใหญ่ ใช้ ผสมผสานระหว่ างทุนทีแฝงฝั งอยู่กาย
ทุนทีปรากฏอยู่ ในรู ปของวั ตถุ และทุนทีอาศั ยการสถาปนา เป็ นต้ นว่า การปรั บตัวเพื อสร้ าง
สมดุลในการดํารงอยู่ด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน โดยนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
เช่น คุณค่าทีเป็ นความรัก ความภูมิใจ และความผูกพันทางสังคมในกลุ่ มชาติพนั ธุ์ มาใช้ เป็ นพลัง
ขับเคลือนคนในชุมชนให้ สนใจรวมกลุ่มขึนจัดกิจกรรม ศึกษาค้ นคว้ าประวัติความเป็ นมาของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมทางภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ปรับตัวด้ านการอยู่
อาศัยและวิ ถีชี วิต ด้ า นเศรษฐกิ จและการทํ ามาหากิ น ด้ านการแต่งกายเสื อผ้ าและการประดับ
ตกแต่ง ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ด้ านการศาสนาและความเชือ เพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่
โดยนําเอาทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุและส่วนทีอาศัยการสถาปนามาใช้ เป็ นแบบอย่างอ้ าง
อิงเพือการดําเนินงาน ดังนัน “กระบวนการปรับปตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนในที
อืนๆ สมควรถือเอากรณีการใช้ ทนุ วัฒนธรรมแบบผสมผสานทีได้ จากการศึกษาครังนี เป็ นแนวทาง
หรื อแบบอย่างประการหนึงในการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ ปรับตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของ
ชุมชนนันๆ”
2. การนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ ทีเกิดขึน ส่ วนใหญ่ ม่ ุงส่ งเสริ มการดํารงอยู่ที
เป็ นไปตามกระแสทุนวั ฒนธรรมสมั ยใม่ คือ มุ่งหนุนเสริ ม การสร้ างมูลค่าที เป็ นเงินทองให้ มี
ความเข้ ม แข็ง รํ ารวย หวังให้ มีเงินทองเกิดขึนเพียงพอกับความต้ องการ แต่ไม่เน้ นสร้ างคุณค่าที
เป็ นคุณธรรม เช่น ความรัก ความสามัคคี การแบ่งปั น ความขยัน ความอดทน การประหยัด ความ
พอเพี ยง การพึงตนเอง ผลการปรั บตัวทีเกิ ดขึน จึงไม่ยังยืน และมักจะมีปัญหาความแตกแยก
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ดังเช่นทีเกิดแก่กลุ่มและองค์กรชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น ดังนัน “หากการดําเนินงานได้ เน้ นการสร้ าง
คุณค่าทีเป็ นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็ นเงินทองควบคู่กันไป จะสามารถสร้ างความเข้ มแข็งยังยืน
และขยายผลการพัฒนาหรื อการปรับตัวสูช่ มุ ชนได้ อย่างมีพลัง”
3. การนําเอาทุนวัฒนธรรมมาใช้ ในการปรั บตัวเกิดขึนเป็ นไปตามเหตุการณ์
สถานการณ์ และปั จจัยพืนฐานทีมีอยู่มากกว่าเกิดจากการวางแผนบริ หารจัดการเพือการปรับตัวที
แท้ จริ ง เช่น การปรับตัวทางภาษาเกิดจากสถานการณ์ในเรื องนีตกอยู่ในภาวะวิกฤติที ชัดเจนแล้ ว
เช่นเดียวกับการฟื นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเกิดจาก
สถานการณ์ของเรื องนีกําลังสูญหายไปจากชุมชนมากแล้ ว หรื อการรวมกลุ่มแลกเปลียนแรงงาน
เกิดจากความขาดแคลนแรงงานในไร่นา แม้ มีเงินก็ไม่มีคนรับจ้ าง เป็ นต้ น ผลการปรับตัวทีเกิดขึน
จึงไม่มีแผนการดําเนินงานทีชัดเจน จึงไม่สามารถพัฒนาไปสู่การสร้ างความสุขและความเข้ มแข็ง
แก่คนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ สิงทีเกิดขึนเป็ นการแก้ สถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้ า แล้ วพอใจอยู่กบั
สิงทีเกิดขึน ไม่ได้ ปรับปรุงพัฒนาให้ เจริ ญก้ าวหน้ าสู่เรื องอืนๆ ดังนัน “ในกระบวนการพัฒนาชุมชน
หากกลุ่มและองค์กรชุมชนได้ นําทุนวัฒนธรรมมาใช้ โดยการวางแผนการดําเนินงาน กําหนดวัตถุ
ประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการดําเนินงานทีชัดเจน จะสามารถใช้ ทนุ วัฒนธรรมสร้ างคุณค่า
ในการปรับตัวได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถประเมินผลเพือการปรับปรุ งและพัฒนาให้ เจริ ญ
ก้ าวหน้ าได้ อย่างกว้ างขวางมันคง”
4. กระบวนการใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ทีเกิดขึน
ส่ วนใหญ่ มั ก เป็ นไปตามความคิด และความต้ องการของผู้ นําขาดการมี ส่วนร่ วมในการ
บริหารจัดการจากสมาชิกสมาชิกทีแท้ จริง ทําให้ ความเข้ มแข็งยังยืนของกลุ่มหรื อองค์กรชุมชนที
เกิดขึน ขึนอยู่กับผู้นําเพียงคนเดียว เมือขาดผู้นํากลุ่มและองค์กรจะเกิดความอ่อนแอ ไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้ องรอให้ มีผ้ นู ําคนใหม่ทีมีศกั ยภาพเข้ ามาทํางานสืบสาน
ต่อจึงจะดําเนินงานต่อไปได้ ทําให้ การดําเนินงานขององค์กรไม่ตอ่ เนือง ไม่มีพลังเพียงพอทีจะขยาย
ผลการดําเนินงานสูส่ งั คมในชุมชนได้ ทวถึ
ั ง ดังนัน “หากกลุม่ และองค์กรชุมชนได้ นําการบริหารจัดการ
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แบบมีส่วนร่ วมมาใช้ ในการดําเนินงานโครง การหรื อกลุ่มและองค์กรชุมชน รวมทังนํ าการจัดการ
ความรู้มาใช้ เพือจัดการทุนวัฒนธรรมให้ พร้ อมทีจะนํามาใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าแล้ ว จะทําให้ เกิด
ผลสัมฤทธิทังในวัตถุประสงค์เชิงกระบวนการและวัตถุ ประสงค์ของโครงการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ”
5. การนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ ในการปรับตัวทีเกิดขึน มักเกิดเป็ นไปในแวดวง
ของกลุ่มทีสนใจ มากกว่ าการเกิดจากการระดมความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่ ในชุมชน เมือ
เกิดกลุ่มและองค์กรชุมชนหรื อเกิดกิจกรรมแล้ ว การดําเนินงานยังขึนอยู่กับกลุ่มเดิม ขยายผลสู่คน
กลุ่มอื นได้ น้อย ส่งผลให้ กลุ่ม หรื อองค์กรทีเกิ ดขึนขาดกํ าลังคน กํ าลังความคิด และกํ าลังเงินทุน
ดําเนินงาน รวมทังยังมีปัญหาเชิงการบริ หารจัดการ เช่น การสนันสนุนทรัพยากรจากภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาชนในชุมชน ทีมักมองว่า เป็ นงานของกลุ่มหรื อองค์กรของคนนันคนนี ไม่ใช่
ของชุมชน คนในชุมชนไม่มีความรู้สกึ เป็ นเจ้ าของสิงนัน ด้ วยขาดการมีสว่ นร่วม ผลทีได้ จึงทําให้ การ
ปรับตัวในเรื องนันๆ เกิดขึนในวงแคบ คนส่วนใหญ่ในชุมชนไม่ยอมรับว่าเป็ นสิงทีตนเองเกียวข้ อง
ดังนัน “หากได้ มี การเปิ ดโอกาสให้ คนทุกกลุ่ม ได้ มี ส่วนร่ วมทุกขันตอนการดําเนินงาน และการ
ดําเนินงานต้ องมุง่ สร้ างการมีสว่ นร่วมแก่คนในชุมชนเป็ นเป้าหมายสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิงการใช้
ทุนวัฒนธรรมสร้ างคุณค่าทีเป็ นสํานึกรับผิดชอบชุมชนร่ วมกัน จะทําให้ การปรับตัวสร้ างสมดุลใน
การดํารงอยูข่ องคนในชุมชนอย่างเป็ นสุขได้ ”
3. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
เมือนําผลการศึกษาการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และ
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อ การพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น มาวิเคราะห์ศกั ยภาพหรื อ
ความพร้ อมด้ านองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรม ส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีอยู่ในรูปของวัตถุ และ
ส่วนทีอาศัยการสถาปนา และความพร้ อมเชิงเหตุผลความจําเป็ นด้ านคุณค่าและหรื อมูลค่าของทุน
วัฒนธรรมประเด็นนันๆ ทีจะเป็ นพลังขับเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง รวม
ทังความพร้ อมด้ านการดําเนินงานในการทีจะนําทุนวัฒนธรรมประเด็นนันมาใช้ พฒ
ั นาชุมชน “เพือ
ให้ สิงต่างๆ เปลียนแปลงและปรับตัวเป็ นไปในลักษณะทีทําคนให้ มีความสามารถในการคิดตัดสินใจ
ร่ วมรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมร่ วมกัน เพื อให้ คนในชุมชนโดยส่วนรวมมีความสุข ” ตามที สัญญา
สัญญาวิวฒ
ั น์ (2550: 118) กล่าวไว้ และ “เพือให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็ง พึงตนเองได้ ” ตามทีสนธยา
พลศรี (2547: 53-55) กล่าวไว้ ทําให้ ได้ แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน ดังนี
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3.1 แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
ผลการศึกษาการปรับตัว เพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และการ
เปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีตอ่ การพัฒนาชุมชน พบบทเรี ยนทีมีลกั ษณะร่วมกันทีสามารถนํามา
กําหนดแนว ทางขันพืนฐานในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน (ตามแนวทางทีกําหนดไว้
ในข้ อต่อไป เพือเป็ นรากฐานการดําเนินงานพัฒนาให้ เป็ นไปตามหลักการพัฒนาชุมชนตามทีอ้ าง
ถึงข้ างต้ น ดังนี
กลไกหรื อกลุม่ หรื อองค์กรชุมชนหรื อคนในชุมชนทีต้ องการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการ
พัฒนาชุมชนตามแนวทางใดก็ตาม จะต้ องให้ ความสนใจ เห็นความสําคัญของทุนวัฒนธรรม เห็น
เหตุการณ์และสถานการณ์ทีเกิดขึนในชุมชนทีเกียวเนืองด้ วยทุนวัฒนธรรมชุมชน แล้ วรวมตัวขึนเป็ น
กลุ่มตามความสนใจ แล้ วนํากระบวนการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนมาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ประมวลทุนวัฒนธรรมเรื องทีสนใจ เพือประเมินศักยภาพหรื อความพร้ อมด้ านต่างๆ เมือเห็นว่ามี
ความพร้ อมแล้ วจึงนํามาร่ วมคิด ร่ วมวางแผน และร่ วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ ปัญหา หาแนว
ทางอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาให้ วฒ
ั นธรรมที ต้ องการสามารถสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นความ
จําเป็ นและความต้ องการแก่คนในชุมชนได้ ผลทีเกิดขึนจะเป็ นพลัง ทําให้ คนในชุมชนมีความสุข
กลุม่ และองค์กรชุมชนทีเกียวข้ องหรื อชุมชนมีความเข้ มแข็ง และมีความยังยืนได้
แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน ดังกล่าวนี วิเคราะห์
จากบทเรี ยนการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมชุมชนและการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของ
ชุมชนได้ กล่าวข้ างต้ นทีพบว่า ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรชุมชน ทุกกิจกรรมทีเกิดขึนในชุมชนบ้ านเกาะแรต
ขาดกระบวนการมีส่วนร่ วมทีจริ งในการดําเนินงานทุกขันตอน ทําให้ กลุ่มไม่มีความเข้ มแข็งอย่าง
ยังยืน ดังนัน การนําแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนทีได้ จากการศึกษาครังนีไป
ใช้ จึงสมควรเริมต้ นการดําเนินงานโดยการนําแนวทางขันพืนฐานนีไปใช้ เป็ นขันตอนแรก
3.2 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายเพือการพัฒนาชุมชน
ผลจากการศึกษาพบแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายของชุมชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ในพืนทีศึกษามาใช้ พฒ
ั นาชุมชน ให้ คนชุมชนสามารถปรับตัว
สร้ างสมดุลในการดํารงอยูไ่ ด้ อย่างเป็ นสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง พึงตนเองได้ ท่ามกลางสถานการณ์
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั ดังนี
3.2.1 แนวทางการใช้ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
แนวทางการนํ าทุนวัฒ นธรรมที แฝงฝั ง อยู่ในกายมาใช้ พัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนด้ านต่างๆ ดังนี
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3.2.1.1 ใช้ เสริ มพลังความเข้ มแข็งในการบริ หารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน
สถาน การณ์ การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของกลุ่ม และองค์กรชุมชน ทีเกิดขึนใน
ปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นไปตามความคิดและความต้ องการของผู้นํา สมาชิก และชาวบ้ านทัวไป มีส่วน
ร่วมน้ อย ดังคําบอกเล่า ทีชาวบ้ านคนหนึง (ขอสงวนนาม) กล่าวไว้ วา่
“คนลาวโซ่ ง เรายังทํ างานเป็ นกลุ่มได้ไม่ดีเท่าที ควร ยังต้องการบุคคลที มี
บารมี สูง เป็ นผูน้ ําทํางานไปตามความคิ ดและความต้องการของผู้นําได้ดีกว่าทํางานเป็ นกลุ่ม เมื อใด
มี ผู้นําที มี อํานาจวาสนาบารมี บทบาทองค์ กรโดดเด่น แต่เมื อไหร่ ทีผู้นําขาดคุณลักษณะดังกล่าว
บทบาทองค์กรจะลดลง กลุ่มจะมี ความอ่อนแอลง”
สถานการณ์ปัญหาเหล่านี ถ้ ากลุ่มและองค์กรชุมชนในปั จจุบนั ได้ นําวัฒน
ธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ สร้ างคุณค่าที เป็ นทุนวัฒนธรรมให้ เ กิดขึน เป็ นต้ นว่า นํ าความคิด
ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ทัศนคติ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริ บทีเกียวกับความเป็ นพีเป็ น
น้ องเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกัน รวมทังความรู้เรื องประวัติความเป็ นมาทีปู่ ย่าตายายต้ องพลัดพราก
จากบ้ านเกิด ต้ องต่อสู้ฟันฝ่ าปั ญหาอุปสรรคกว่าจะได้ มาตังถินฐานและเจริ ญเติบโตมาจนกระทังทุก
วันนี มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรม เช่น ความรัก ความสามัคคี ความร่ วมมือร่วมใจกันบริ หาร
จัดการองค์กร จะทําให้ ปัญหาหมดไป นอกจากนี ยังสามารถใช้ วฒ
ั นธรรมที เกียวกับความเชือในผี
บรรพบุรุษและสายตระกูลผู้น้อยและผู้ท้าวทีต่างมาจากกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกันมาทีคนในชุมชน
ต้ องแสดงความกตัญ กู ตเวทีตอ่ บรรพชนเดียวกันมาสร้ างคุณค่าที เป็ นความรักความผูกพันความ
รับผิดชอบร่วมกันในองค์กรหรื อการดําเนินงานในกิจการต่างๆ ได้ และสามารถนําค่านิยมในการนับ
ถือผีบรรพบุรุษเดียวกันมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความอบอุน่ ความผูกพันในกลุม่ และองค์กรชุมชนได้
รวมทังนําทัศนคติหรื อความคิดเห็นบนฐานภูมิปัญญาพืนบ้ าน มาสร้ างคุณ
ค่าทีเป็ นความถูกต้ อง ความดีงาม ความเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้ ความสามารถ และ
ความฉลาดไหวพริ บ มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นการปฏิบตั ิหน้ าทีการงานเพือสร้ างสรรค์และแก้ ปัญหาบน
ฐานประโยชน์สุขของกลุ่มชาติพนั ธุ์ร่วมกัน เป็ นต้ น คุณค่าหรื อทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนจะกลายเป็ น
พลังขับเคลือนการดําเนินงานของกลุ่มและองค์กรชุมชน ให้ สมาชิกสามารถร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
ร่วมดําเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ และร่ วมประเมินผล ปรับปรุ งการดําเนินงานของกลุ่มหรื อองค์
กรชุมชนให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนดไว้ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้ างความสุขแก่สมาชิก
และสร้ างกลุ่มและองค์กรชุมชนให้ เกิดความเข้ มแข็ง พึงตนเองได้ สามารถแก้ ปัญหาและเสริ มพลัง
ความเข้ มแข็งของกลุ่มและองค์กรชุมชน เช่น มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และสมาคมไทยดํา
(ประเทศไทย) ให้ เกิดความเข้ มแข็งขึนได้
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แนวทางการนําสิงเหล่านีมาใช้ เบืองต้ น กลุ่มและองค์กรชุมชนต้ องใช้ กระบวน
การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน ศึกษา และประมวลทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายของชุมชน เช่น
คุณค่าการนับถือผีบรรพบุรุษ คุณค่าประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ออกมาเผยแพร่ให้ สมาชิกและคนในชุมชนได้ ร้ ู เข้ าใจ และเห็นความสําคัญ แล้ วนํามาใช้ กําหนดวัตถุ
ประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มและองค์กร รวมทังผลทีคาดว่า
จะได้ รับทังผลเชิงกระบวนการและผลตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนทีสนใจ
ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดําเนินงานได้ ตามความเหมาะสมหรื อตามระเบียบกฏเกณฑ์ทีกลุ่มได้
กําหนดขึน
สิงสําคัญอีกประการ คือ บทเรี ยนจากการปรับตัว เพือสร้ างสมดุลในการ
ดํารงอยู่ของคนในชุมชนด้ านกลุ่ม และองค์กรชุมชนทีเกิดขึนในปั จจุบนั ทีสรุ ปได้ ว่า “ถ้ าผู้บริ หาร
องค์กรได้ ให้ ความ สําคัญกับคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน บริ หารจัดการกลุ่มอย่ างมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ ายในชุมชน จนสามารถทําให้ คนในชุมชนรู้ สึกว่ากลุ่มหรื อองค์กรนันๆ เป็ นของพวกเขา เป็ น
ของชุมชน เป็ นของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ทีคนทุกคนในชุมชนต้ องมี ส่วนร่วมรับผิดชอบ เพราะเป็ นเกียรติยศ
ศักดิศรี ของตนเองและชุมชน หากทําได้ อย่างนีแล้ ว กลุม่ และองค์กรชุมชนทีเกิดขึนจะมีความเข้ มแข็ง
ยังยืน” ดังนัน คณะผู้บริ หารกลุ่มและองค์กรชุมชนจึงต้ องนําบทเรี ยนทีเกิดขึนนีมาใช้ ควบคูก่ นั ไปกับ
กระบวนการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง อยู่ในกายเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งในการบริ หารจัดการกลุ่ม
และองค์กรชุมชนดังกล่าว
อนึง แนวทางการใช้ ทุนที แฝงฝั งอยู่ในกายดังกล่าวนี ยังสามารถนํ าไปใช้
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุ่มและองค์กรส่วนท้ องถินและองค์กรชุมชนในลักษณะอืนๆ ได้ ด้วย เช่น
องค์การบริ หารส่วนตําบล วัด โรงเรี ยน โดยการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย เช่น คุณค่าทีเป็ น
ความรัก ความสามัคคี และความสํานึกรับผิดชอบร่วมกันของคนในกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน มาใช้ เป็ น
พลังพัฒนากลุม่ และองค์กรชุมชนสูค่ วามเข้ มแข็งสืบไป
3.2.1.2 ใช้ ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนโดยทัวไป สถานการณ์
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนเกียวกับการพัฒนาชุมชนโดยทัวไป เช่น ถนน วัด
โรงเรี ยน สาธารณสมบัติชมุ ชน พืนทีสาธารณะ เป็ นต้ น คนส่วนใหญ่ถือว่าเรื องเหล่านีมีผ้ รู ับผิดชอบ
อยู่แล้ ว เช่น องค์การบริ หารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน พระภิกษุในวัด ครู อาจารย์ในโรงเรี ยน และมี
เจ้ าหน้ าทีรัฐฝ่ ายต่างๆ เช่น พัฒนากรชุมชน เจ้ าหน้ าทีสาธารณสุข เจ้ าหน้ าที ตํารวจ เป็ นต้ น เป็ น
ผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง ไม่ใช่หน้ าทีของคนในชุมชน ดังนัน
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“ถนนเป็ นหลุมเป็ นบ่อที หน้าบ้านตนเองก็ ต้องรอเจ้าหน้าที ที รับผิ ดชอบมา
ซ่อม” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 14 พฤศจิ กายน 2557)
นีคือท่าทีของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ทีแสดงให้ เห็นถึงภาวะขาดการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ และปล่อยให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามความต้ องการของผู้ทีรับผิดชอบฝ่ ายเดียว
ทีเกิดขึนทุกมิตขิ องการพัฒนาชุมชน
สถานการณ์ปัญหาเหล่านี สามารถใช้ ทุนวัฒนธรรมวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย เช่น ความรู้ส่วนทีเกียวกับประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ความเชือส่วนทีเกียว กับผี
บรรพบุรุษ ค่านิยม และความคิดเห็นในอัตลักษณ์ของชุมชน เป็ นต้ น มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความรับ
ผิดชอบร่ วมกัน และการช่วยเหลือเกื อกูลในฐานะทีเป็ นผู้ใช้ ประโยชน์ และในฐานะที เป็ นสมบัติ
ส่วนรวม หรื อในฐานะทีเป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์เดียวกัน จะทําให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โดยทัวไปได้ มากขึน
แนวทางการนําทุนดังกล่าวมาใช้ เริ มต้ นทีองค์กรทีเกียวข้ องกับการพัฒนา
ชุมชนในเรื องนัน ต้ องนําความรู้ เกียวกับประวัติ ความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และความรู้จากภูมิ
ปั ญญาทีเป็ นความเชือ ค่านิยม ความเห็น ความสามารถ และความฉลาดไหวพริ บ ทีเกียวข้ องมา
สร้ างคุณค่าทีเป็ นการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน ให้ คนในชุมชนรู้ เข้ าใจ และสํานึกใน
ความเป็ นพีเป็ นน้ อง เป็ นคนทีมีความเชือเดียวกัน มีอุดมการณ์ทีเป็ นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตาม
หลักการความเชือเดียวกัน อยู่ร่วมในชุมชนเดียวกัน ดังนัน ทุกคนจึงต้ องร่วมกันรับผิดชอบ โดยกลุ่ม
และองค์กรชุมชน รวมถึงส่วนงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ ต้ องเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่าง
ครบวงจร ทังร่ วมคิด ร่วมวางแผน ร่ วมดําเนินงาน ร่ วมประเมินผล และร่ วมรับผล โดยมีเป้าหมายคือ
ประโยชน์สขุ ของคนในชุมชนและความเข้ มแข็ง ความเจริญก้ าวหน้ าของชุมชนร่วมกัน
ข้ อควรระวัง คือ การใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยทัวไป ต้ องเน้ นการเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความเสียสละ ความ
รัก ความสามัคคี ความซือสัตย์ จริ งใจ ความเป็ นพีเป็ นน้ องเป็ นสําคัญ ส่วนมูลค่าทีอาจจะเกิดขึนให้
ถือว่าเป็ นผลพลอยได้ เมือเกิดขึนแล้ วต้ องบริ หารจัดการเพือเสริ มพลังคุณค่าให้ เข้ มแข็ง ไม่เช่นนันจะ
กลายเป็ นบ่อนทําลายคุณค่าไปในตัว
3.2.1.3 ใช้ พฒ
ั นาการศึกษาเรี ยนรู้ของชุมชน สถานการณ์ การปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนด้ านการศึกษาเรี ยนรู้ ทีเกิดขึนในปั จจุบนั ทังการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนในระบบการศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษาของผู้ใหญ่โดยทัวไป เน้ นให้ ความสําคัญ
กับสาระการเรี ยนรู้ ที เป็ นสากล หรื อเป็ นไปตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานที กํ าหนดมาจาก
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ส่วนกลาง คนในชุมชนไม่มีส่วนกําหนดสิงทีลูกหลานของตนเรี ยนรู้ ทําให้ เด็กและเยาวชนในชุมชน
ขาดโอกาสเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมชุมชนของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง เมือคนในชุมชนได้ รับการศึกษาอย่างนี
หลายรุ่นต่อเนืองภาพทีเป็ นปั ญหาจึงเกิดขึน คือ ปั จจุบนั เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ใหญ่วยั ต้ น ส่วน
ใหญ่ไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ ทุนวัฒนธรรมชุมชนหรื อคุณค่าของวัฒนธรรมของตนเอง ทําให้ สิงเหล่านี สูญ
หายไปในกระบวนการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ และหรื อเปลียนแปลงสูญหายไปโดย
คนในชุมชนรับเอาภูมิปัญญาอืนเข้ ามาแทนที ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสท่านหนึงทีว่า
“เด็กทุกวันนี เริ มไม่ เข้าใจว่า ทํ าไมคนไทยโซ่ งจึ งต้องไหว้ผีเฮื อน ขณะที คน
กลุ่มอื นไม่ต้องไหว้ เด็กเริ มไม่ต้องการฟั งเสี ยงในภาษาของตนเอง ไม่นิยมร้องเพลงด้วยภาษาตน เอง
และตรงกันข้ามกลับนิ ยมชมชอบบทเพลงของภาษาอื น และดูเหมื อนมี ความพยายามฝึ กฝนตามด้วย
ต่างจากภาษาตนเอง พ่อแม่พดู เป็ นไทยโซ่ ง ลูกตอบกลับเป็ นภาษาไทย พ่อแม่แม่บางคนก็เอาด้วย พูด
ภาษาไทยกับลูกโดยตรง” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
บทสัมภาษณ์ดงั กล่าวนีสะท้ อนให้ เห็นผลการจัดการการศึกษาทีผ่านมาว่า
นอกจากเร่งให้ วฒ
ั นธรรมชุมชนสูญหายไปแล้ ว ยังส่งผลให้ ทุนวัฒนธรรมเหล่านันสูญหายไปด้ วย
คนรุ่นใหม่ในชุมชนเริมไม่ร้ ูไม่เข้ าใจทุนวัฒนธรรมของตนเองมากขึน
สถานการณ์ปัญหาเหล่านี สามารถปรับแก้ ไขได้ ถ้ าคนในชุมชนหรื อองค์กร
ชุมชน ได้ ร่วมกันศึกษาวัฒนธรรมชุมชนโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมในลักษณะต่างๆ ดังเช่น สมาคม
ไทยดํา (ประเทศไทย) ได้ ดําเนินการศึกษาภาษาไทยทรงดําแล้ ว นําความรู้มาทําหลักสูตรการเรี ยน
การสอน แล้ วนําไปสอนนักเรี ยนในโรงเรี ยน หรื อกรณี มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ได้ ศึกษา
ประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เมือได้ มาแล้ วนําผลการศึกษามาจัดพิมพ์เป็ นเอกสารเผยแพร่
หากได้ นําทุนวัฒนธรรมเหล่านีไปให้ ครู จดั การเรี ยนการสอนนักเรี ยนในโรงเรี ยน จะทําให้ เด็ก เยาวชน
และคนทัวไปได้ ร้ ู เข้ าใจ และเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นความเป็ นมาของตนเองและกลุ่มชาติพนั ธุ์ ทําให้ เกิด
ความรัก ความสามัคคี ลดความขัดแย้ งต่างๆ ลงได้
แนวทางการนํ าทุนที แฝงฝั ง อยู่ในกายมาใช้ พัฒนาการศึกษาเรี ยนรู้ ของ
ชุมชน ควรจะเริมต้ นทีกลุม่ ผู้สนใจหรื อองค์กรชุมชนทีมีอยู่แล้ ว เช่น วัด โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วน
ตําบล หรื อกลุม่ ผู้นําชุมชนทีสนใจหรื อคนส่วนใหญ่ของชุมชน ได้ ประชุมชนปรึกษาหาแนวทางศึกษา
และประมวลความรู้ เรื องทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านต่างๆ หรื ออาจจะมอบหมายให้ กลุ่ม
ใดกลุม่ หนึงรับผิดชอบดําเนินการ ส่วนกลุ่มอืนๆ ร่วมศึกษาและให้ การสนับสนุนตามความเหมาะสม
โดยกําหนดให้ กระบวน การศึกษามีการจัดเวทีคืนความรู้สชู่ มุ ชนเป็ นระยะ เพือให้ เกิดการมีส่วนร่วม
และการตรวจสอบเพิมเติมข้ อมูลความรู้ ให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ เมือศึกษาได้ แล้ วจึงร่ วมกันกําหนดการ
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เผยแพร่และใช้ ประโยชน์ ทังในรูปของหนังสือ และซีดี เพือให้ หน่วยงานและสถานศึกษา ได้ นําไปใช้
ทังเพือการศึกษาค้ นคว้ า สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ และเพือการปรับปรุ ง แก้ ไข พัฒนาให้ มีความทัน
สมัย สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน แนวทางดังกล่าวนีสามารถแก้ ปัญหา
อันเนืองมาจากความไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจ ในทุนวัฒนธรรมของชุมชนได้ และช่วยเสริ มสร้ างการศึกษาเรี ยนรู้
ของชุมชให้ ร้ ูจกั ตนเองและผู้อืนควบคูก่ นั ไป
3.2.1.4 ใช้ พัฒนาหรื อสร้ างแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้
ั นธรรมชุมชนกลุ่มชาติ
วัฒนธรรมชุมชน ปั จจุบนั แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้วฒ
พันธุ์ไทยทรงดําในชุมชนบ้ านเกาะแรต ยังไม่มีความชัดเจน เดิมเคยมีการรวมรวมไว้ ที บ้ านกํานัน
แดง เพชรรุ ณ เพือให้ ผ้ สู นใจมาศึกษาเรี ยนรู้ ปั จจุบนั ได้ กระจัดกระจายไปด้ วยไม่มีใครบริ หารจัดการ
ส่วนพิพิธ ภัณฑ์เฮือนไทยทรงดําวัดดอนยอ ยังเป็ นเพียงศูนย์รวมเครื องมือเครื องใช้ พืนบ้ านบาง
ส่วน ไม่ครอบคลุมวิถีชีวิตทุกด้ าน ชุมชนชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตจึงยังขาดแหล่งศึกษาเรี ยนรู้
วัฒนธรรมชุมชนทีสามารถให้ การเรี ยนรู้แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทัวไปได้ อย่างครอบคลุมทุกด้ าน
ดังคําปรารภของหลวงพ่อวัดเกาะแรตทีเล่าถึงศิลปวิทยาการของคนไทยทรงดําสมัยก่อนว่า
“คนสมัยก่ อน มี ความรู้ ด้านศิ ลปะแขนงต่ างๆ ที พอตัว ทังการแกะสลักไม้
การวาดลวดลาย การจัดสาน การทอผ้า การตัดเย็บ การสร้างบ้าน แม้แต่การไถนา พวกเขาไม่ได้ทํา
ในลักษณะ “สักแต่ว่าทํ า” แต่พวกเขามี ศิลปวิ ทยาการในใจด้วย ทําอย่างมี ศิลปะ ทอผ้าออกมาเป็ น
ลวดลายสวย สร้ างบ้านออกมารู ปทรงงาม จักสานด้วยลวดลายต่างๆ ที สวยงาม เป็ นลวดลายที สื
สานมาแต่โบราณทังสิ น แม้แต่การย้อมผ้า ไม่ใช่สกั แต่เอาผ้าย้อมสี แต่ต้องเอาสี ย้อมผ้าให้สวยงาม
ตามใจที ตนเองต้องการ หรื อตามแบบแผนที บรรพชนยกย่องว่าดี เป็ นต้น แต่ทุกวันนี ศิ ลปวิ ทยาการ
เหล่านี สูญหาย ตกหล่ นเรี ยราดฝั งดิ นหมดแล้ว ที กํ าลังทํ าอยู่ เช่ น งานแกะสลัก ทุกวันนี ไม่มีใคร
สนใจเรี ยนรู้ สืบทอด แต่ก็จะว่าเขา คนรุ่นใหม่ฝ่ายเดี ยวก็ไม่ได้ เพราะคนรุ่นเก่าอย่างเรา ไม่ได้จดั การ
ใดๆ เพื อการถ่ายทอดภู มิปัญญา และทุนภูมิ ปัญญาเหล่ านี เลย แล้วใครจะมาเรี ยน”(พระประยู ร
เพชรยม ณ วัดเกาะแรต, สัมภาษณ์ : วันที 25 กรกฎาคม 2555)
บทสัมภาษณ์ดงั กล่าวส่วนหนึงได้ สะท้ อนให้ เห็นว่า ยังไม่มีการจัดการเพือ
ให้ เกิดการศึกษาเรี ยนรู้ วัฒนธรรมชุมชนอย่างเป็ นระบบ หรื อยังไม่มีการจัดการเพือให้ เกิดการศึกษา
เรี ยนรู้และถ่ายทอดวัฒนธรรมเรื องนีขึนในชุมชน ทังๆ ทีสาระแห่งการเรี ยนรู้มีอยู่แล้ ว เช่น พิพิธภัณฑ์
หรื อบ้ านเรื อน และวัฒนธรรมพืนบ้ าน ยังคงมีอยู่ในครอบครัวหรื อชุมชน แต่ยงั ไม่มีการจัดการเพือ
การเรี ยนรู้แก่ลกู หลาน หรื อคนทัวไป
สถานการณ์ดงั กล่าวนี สามารถนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายของชุมชน
มาใช้ พัฒนา ปรับปรุ งสิงทีมีอยู่ดงั กล่าวข้ างต้ นได้ โดยการนําวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้
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สร้ างคุณค่าทีเป็ นพลังฟื นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาให้ สิงทีมีอยู่แล้ วเจริ ญก้ าวหน้ าเป็ นศูนย์การศึกษา
วัฒนธรรมชุมชนทีสมบูรณ์ หรื อกลุ่มและองค์กรชุมชนอาจจะรวมตัวขึนแล้ วสร้ างศูนย์เรี ยนรู้วฒ
ั น
ธรรมชุมชนขึนใหม่ก็ได้ โดยนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาเป็ นต้ นทุนความรู้ในการคิดออก
แบบและดําเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิงวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่กาย เช่น ความรู้ เกียวกับประวัติ
ความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ความเชือเรื องผีบรรพบุรุษ นําสิงเหล่านีมาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความ
ภูมิใจ ความรัก ความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรม ความสํานึกรับผิดชอบในกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพือให้ เป็ น
พลังสร้ างการมีส่วนร่ วมแก่คนส่วนใหญ่ในชุมชน ได้ เข้ ามาร่ วมรับผิดชอบ และร่ วมบริ หารจัดการ
แหล่งเรี ยนรู้ให้ เกิดขึนเป็ นรูปธรรม โดยใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุและทุนทีอาศัยการสถาปนา
เข้ ามาเสริ มพลังความสําเร็ จด้ วย จะทําให้ การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน
ท่ามกลางการเปลียนได้ อย่างเป็ นสุข
ส่วนกระบวนการดําเนินงานเพื อสร้ างการมีส่วนร่ วมและปลูกฝั งคุณ ค่า
ต่างๆ แก่คนในชุมชนนัน กลุ่มหรื อองค์กรชุมชนทีรับผิดชอบ ต้ องเริ มต้ นศึกษาทุนวัฒนธรรมทีแฝง
ฝั งอยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมส่วนอืน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยวิธีการสัมภาษณ์
พูดคุย และจัดเวที แลกเปลียน เรี ยนรู้ เพือสร้ างการมีส่วนร่ วม การประมวลข้ อมูลเกียวกับทุนวัฒน
ธรรม พร้ อมกับการร่ วมกันแสวงหาแนวทางการนํา ข้ อมูลมาสร้ างสรรค์ พัฒนาขึนเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
และเชิญชวนคนทีสนใจมารวมกลุ่มร่วมคิด กําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ วางแผน ร่วมดําเนินงาน
และปรับปรุง แก้ ไขร่วมกัน จะสามารถปรับปรุง พัฒนาสิงทีมีอยู่แล้ วให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มันคง
ขึน หรื อถ้ าจะสร้ างขึนใหม่ จะเป็ นศูนย์ทีเกิดจากการมีส่วนร่วมคิด ร่ วมวางแผน ร่วมดําเนินงานตาม
ความต้ องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน ดังนัน ศูนย์ทีเกิดขึนจึงเป็ นของชุมชน โดยชุมชน เพือชุมชน
ทีแท้ จริง
ประเด็นสําคัญในกระบวนการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้
พัฒนาหรื อสร้ างแหล่งศึกษาเรี ยนรู้หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมชุม ชน ไม่ได้ อยู่ทีการสร้ าง
วัตถุสิงของหรื อการรวบรวมเอาวัตถุสิงของมาจัดวางไว้ ในสถานทีเพือการศึกษาเรี ยนรู้เท่านัน หาก
แต่ต้องให้ ความสําคัญกับกระบวนการเรี ยนรู้ เข้ าใจ และเข้ าถึงคุณค่าทุนวัฒนธรรมทีเป็ นคุณธรรม
เช่น ความรัก ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ ความอดทน การรับฟั งความคิดเห็นและเคารพใน
ความคิดเห็น ทีซึงปู่ ย่าตายายได้ ใช้ สร้ างสรรค์ชมุ ชนให้ เจริ ญรุ่งเรื องมาแล้ วในอดีต วันนีกลุ่มต่างๆ
หรื อทุกฝ่ ายต้ องร่วม กันนําสิงเหล่านีมาใช้ สร้ างคุณค่าเหล่านันให้ เกิดขึนเป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่
ความเจริ ญสืบต่อไปอีกครัง ดังนัน การดําเนินงานจึงเน้ นผลการสร้ างการเรี ยนรู้ เข้ าใจและเข้ าถึง
ในคุณค่ามากกว่าการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง หรื อการสร้ างถาวรวัตถุขนด้
ึ านเดียว หากสามารถ
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ดําเนินการได้ อย่างนี การสร้ างแหล่งเรี ยนรู้ทีเป็ นทุนทางกายภาพและทุนทีอาศัยการสถาปนาก็จะ
เกิดตามมาด้ วยความเข้ มแข็งและยังยืนได้
3.2.1.5 ใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาประวัติความเป็ นมากลุ่มชาติพนั ธุ์ แม้ ว่าผล
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชนเกียวกับความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีผ่าน
มา สามารถคลีคลายสถานการณ์ ให้ เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ได้ บ้างแล้ ว เช่น คนหนุ่มสาวปั จจุบนั
สนใจเรี ยนรู้เรื องราวประวัติความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเองมากขึน และสามารถนําเรื องราว
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไปแสดงในทีต่างๆ ได้ อย่างมีความเชือมันมากขึนดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น แต่สถาน
การณ์การคลีคลายปั ญหายังเกิดขึนเป็ นไปในวงจํากัด เฉพาะกลุ่มผู้ดําเนินการ คือ สมาชิกส่วนหนึง
ของมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) และเฉพาะเยาวชนและชาวบ้ านทีใกล้ ชิดกับกลุ่มเท่านัน ยังไม่
สามารถขยายผลสูค่ นส่วนใหญ่ของชุมชนและกลุม่ หรื อองค์กรชุมชนอืนได้ เช่น องค์การบริ หารส่วน
ตําบล โรงเรี ยนในชุมชน วัด และประชาชนทัวไป ด้ วยยังไม่มี องค์ความรู้ ทีเป็ นรู ปธรรมเพียงพอ
ความรู้ทีมีอยูย่ งั ไม่พร้ อมทีจะเผยแพร่ ยังไม่ได้ จดั พิมพ์เป็ นเอกสาร ยังไม่มีกลไกในการเผยแพร่ เช่น
เวทีชมุ ชน และบุคคลทีรับผิดชอบ รวมทังยังไม่มีโอกาสและรูปแบบการเผยแพร่ทีแน่น่อน ผลการ
ดําเนินงานจึงยังไม่สามารถขยายคุณค่าทีเป็ นความรัก ความภูมิใจ ความสามัคคี และสํานึกรับผิด
ชอบสูค่ นส่วนใหญ่ในชุมชนได้ ดังคํากล่าวของกรรมการมูลนิธิทีว่า
“เรื องราวความเป็ นมาของพวกเรา คงต้องรออี กระยะหนึง จึ งจะสามารถ
ประมวลความรู้และองค์ความรู้ออกมาเผยแพร่ สู่ชมุ ชน โรงเรี ยน และสถานศึกษาได้อย่างทัวถึ ง ด้วย
ปั จจุบนั ความรู้ดงั กล่าว ส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้จดั พิ มพ์สําหรับเผยแพร่ หรื อเรี ยนรู้ ทีเหมาะสมได้ บางเรื อง
ยังต้องถกเถียงเพือหาข้อยุติ บางเรื องรอผูร้ ู้เรี ยบเรี ยง บางเรื องยังมี ข้อมูลไม่เพียงพอ และที สําคัญทุน
ในการจัดเผยแพร่ ยังมี ไม่เพียงพอ” (นายท่วม ศิ รินาโพธิ , สัมภาษณ์ : วันที 3 พฤษภาคม 2557)
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวนี หากชุมชนโดยมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย)
หรื อองค์กรชุมชนอืน ทีมีความพร้ อม ได้ นําเอาทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกายทีเกียวกับประวัติความเป็ นมา
ของไทยทรงดํา โดยเลือกถือเอาเรื องใดเรื องหนึงทีมีความพร้ อม เช่น เรื องราวความยากลําบากของ
ปู่ ย่าตายายทีต้ องพลัดพรากญาติพีน้ อง พลัดพรากบ้ านเกิด อพยพมาอยู่ตา่ งแดน แม้ จะพยายามเดิน
ทางกลับแต่ก็ไปไม่ถึง ต้ องล้ มตายจากกันไประหว่างทาง แต่ถึงกระนันก็ตามคนเหล่านันยังสามารถ
สร้ างชุมชนทีอยูอ่ าศัยไว้ ให้ ลกู หลานได้ ทํามาหากินเลียงชีพ จนกลายมาเป็ นชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์สืบ
มาถึงปั จจุบนั นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ ชมุ ชนได้ เรี ยนรู้ เรื องราวเหล่านีสามารถนํามาสร้ างคุณค่าที
เป็ นความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความสํานึกในบุญคุณ เป็ นพลังขับเคลือน
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คนในชุมชนปั จจุบนั สู่ความเป็ นนําหนึงใจเดียวกันในการสร้ างสรรค์ การอนุรักษ์ และพัฒนาประวัติ
ความเป็ นมากลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ เกิดขึนเป็ นรูปธรรมทีเข้ มแข็งได้
กระบวนการดําเนินงานตามแนวทางดังกล่าว กลุ่ม องค์กรชุมชนหรื อผู้สน
ใจหรื อมูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) ทีดําเนินงานเรื องนีอยู่แล้ ว ควรยกระดับความต้ องการใน
การอนุรักษ์และพัฒนาประวัตคิ วามเป็ นมากลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ เป็ นวาระของชุมชน เปิ ดโอกาสให้ คนส่วน
ใหญ่ของชุมชนได้ รับรู้ เรี ยนรู้ และเข้ าร่ วมโครงการได้ ตามความสนใจ รวมทังเปิ ดโอกาสให้ ทุกคนได้
ติดตามเข้ าถึงข้ อมูลความเคลือนไหวได้ อย่างสะดวก และเข้ าถึงข้ อมูลผลการดําเนินงานได้ ตลอด
เวลา ขณะเดียวกันต้ องผลักดันให้ คนทีสนใจเข้ ามามีส่วนร่วมวางแผนการดําเนินงานเป็ นโครงการที
ชัดเจนขึน ทังแผนการศึกษาข้ อมูลความรู้ แผนการสร้ างการมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน แผนการนํา
ความรู้มาจัดกิจกรรมเผย แพร่และแลกเปลียนเพิมเติมข้ อมูล แผนการวิเคราะห์จําแนกและเรี ยบเรี ยง
แผนการคืนความรู้ ส่ชู ุมชน แผนการเผยแพร่ความรู้ ส่สู งั คม และแผนการประเมินผล ปรับปรุ งแก้ ไข
รวมถึงแผนการแสวงหางบ ประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพือให้ การอนุรักษ์ และพัฒนาประวัติความ
เป็ นมากลุม่ ชาติพนั ธุ์ เกิดขึนเป็ นไปตามความต้ องการหลายด้ านของคนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ แท้ จริง
ปั จจัยทีจะทําให้ การใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายสร้ างคุณค่าทีเป็ น
ความสําเร็ จด้ านการอนุรักษ์ และพัฒนาประวัติความเป็ นมากลุ่มชาติพนั ธุ์ ขึนอยู่กบั การนําทุนเดิมที
แฝงฝั งอยู่ในกายคน หรื อกลุ่มคน หรื อองค์กร ซึงได้ ดําเนินการแล้ วมาใช้ ประโยชน์ เป็ นต้ นว่า ทุน
ความรู้ และประสบ การณ์ จากคนที ได้ เดินทางไปศึกษาและเยี ยมเยี ยนพี น้ องในดินแดนมาตุภูมิ
มาแล้ ว และทุนเดิมทีเป็ นความรู้ จากความทรงจําของผู้อาวุโสในชุมชนหรื อปราชญ์ ชาวบ้ านในชุมชน
และชุมชนไทยทรงดําในพืนทีอืน รวมทัง จากผลงานการศึกษาค้ นคว้ าของนักวิชาการและผู้สนใจอืนๆ
ทังในและต่างประเทศ ทีมีอยู่ในสังคมปั จจุบนั หากในกระบวนการดําเนินงานได้ นําสิงเหล่านีขึนไว้
เช่น เรี ยบเรี ยงเป็ นความรู้พืนฐานขึนอย่างเป็ นระบบ แล้ วพิมพ์เผยแพร่ให้ คนในชุมชนและนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ รวมทังใช้ เผยแพร่สสู่ งั คมทัวไป ทุนเดิมเหล่านีจะสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าที
หลอมรวมหรื อเชือมร้ อยความรักความสามัคคีของคนในชุมชนให้ เป็ นพลังในการพัฒนาสิงอืนๆ สู่
ความเจริญก้ าวหน้ าได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ องค์กรทีเกียวข้ องจะมีความเข้ มแข็งยังยืนขึนด้ วย
3.2.1.6 ใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ สถานการณ์ ด้าน
ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ปัจจุบนั ยังอยู่ในภาวะไม่ยังยืน และแนวโน้ มดูเหมือนว่าจะกลับสู่ภาวะ
วิกฤตอีกครัง หากไม่สามารถแก้ ปัญหาและหาแนวทางส่งเสริ มพัฒนาการดําเนินงานโครงการจัด
การเรี ยนการสอนภาษาไทยดําของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) ทีเกิดขึนเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ทังนี
เพราะแม้ ว่าผลการดําเนินงานโดยภาพรวมทีผ่านมาจะประสบความสําเร็ จอย่างน่าภูมิใจ สามารถ
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ผลิตแบบเรี ยนและบทเรี ยนภาษาไทยดําสอนเด็กและผู้สนใจได้ ในวงกว้ าง นักเรี ยนและผู้สนใจจํานวน
มากสามารถอ่านเขียนภาษาไทยดําได้ สร้ างคูม่ ื อการเรี ยนรู้ด้วยตนเองขึน แต่ปัจจุบนั ความเคลือน
ไหว เปลียนแปลงการดําเนินงานโครงการ เช่น การจัดการเรี ยนการสอน การผลิตตํารา รวมทังกิจ
กรรมอืนทีเกียวข้ องกลับหยุดชะงัก ขาดตอนหรื อขาดช่วง ด้ วยเหตุทีผู้นําโครงการไม่สามารถดําเนิน
งานต่อไปได้ ทําให้ คณะทํางานทีมีอยู่ต่างรวมตัวกันไม่ได้ ด้วย ประกอบกับการดําเนินงานทีผ่านมา
ขาดเงินทุนสนับสนุนทีเพียงพอ คณะทํางานต้ องใช้ ทนุ ส่วนตัว อนึงการดําเนินงานโครงการทีผ่านมา
จัดขึนตามความต้ องการของสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และความตังใจของคณะทํางาน คนส่วน
ใหญ่ในชุมชนไม่ได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมมากนัก สถานการณ์ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ การดําเนินงาน
โครงการหยุดชะงักลง และยังไม่มีแนวทางในการปรับปรุง แก้ ไขอย่างใด จึงเป็ นสิงทีผู้อาวุโสทีร่วม
โครงการมีความห่วงใยและวิตกกังวลว่าการดําเนินงานต่อไปข้ างหน้ าจะไปได้ อย่างไร ดังคําบอก
เล่าทีว่า
”โครงการสอนภาษาไทยทรงดําในโรงเรี ยน ทํามาเยอะแล้ว เดิ นมานานแล้ว
และเห็นผลดี ทีภูมิใจมามากแล้ว แต่ขณะเดี ยวกันเราเห็นข้อจํ ากัดเกิ ดขึนพร้อมๆ กันด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ ง “การขาดการมี ส่วนร่ วมทังส่วนทีเป็ นชาวบ้านเจ้าของภาษา และส่วนที เป็ นเจ้าหน้าที มี หน้าที
สนับสนุนส่งเสริ มรับผิ ดชอบ เช่ น กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงวัฒนธรรม” สถานการณ์ ดงั กล่าวนี
ได้ผลักดันให้เราเดิ นมาถึ งทางตัน ทังงบประมาณ และกํ าลังคนที จะสื บสานโครงการต่อไป คณะ
กรรมการที ดํ าเนิ นงานมานานแล้ว ต่างก็รู้สึกเหนื อยและเพลี ยมากแล้ว อยากให้คนอื นมารับช่ วง แต่
งบประมาณก็ไม่มี ตําแหน่งแห่งหนทางสังคมก็ไม่มี” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที
27 ตุลาคม 2557)
สถานการณ์ ปัญหาดังกล่าว สามารถใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
แก้ ปัญหาและคลีคลายสถานการณ์ได้ หากสมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) และคณะทํางานหรื อกลุ่ม
บุคคลผู้สนใจ ได้ ใช้ กระบวนการมีส่วนร่วมรณรงค์ให้ คนในชุมชนได้ ร้ ูและเข้ าใจในคุณค่าและหรื อ
มูลค่าทีเกิดจากการใช้ ภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง เป็ นต้ นว่า คุณค่าทีเป็ นคลังภูมิปัญญาให้
ปู่ ย่า ตายาย พ่อแม่ พีน้ องได้ ศกึ ษา เรี ยนรู้ แล้ วนํามาใช้ ในการดํารงชีวิตสืบได้ มาจนกระทังปั จจุบนั
คุณค่าทีเป็ นชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี ความเท่าเทียม และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตนเอง คุณ
ค่าทีเป็ นเครื องสือสารเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ของตนเอง เป็ นต้ น รวมทังสือสารเผยแพร่ ให้ เห็นว่า ถ้ า
ภาษาเปลียนแปลง สูญหายไปมากกว่านี จะฟื นคืนได้ ยาก ชุมชนจะสูญเสียคุณค่าดังกล่าวไป อนึง
ตามความเชือของชุมชน ความไม่ใส่ใจรับผิดชอบในสิงเหล่านีถื อว่าเป็ นการผิดผีบรรพบุรุษด้ วย
ทังนีเพือให้ คนในชุมชน รู้สํานึกรับผิดชอบและยอมรับว่า ภารกิจการอนุรักษ์ และฟื นฟูภาษาดัง กล่าว
เป็ นบทบาทหน้ าทีความรับผิดชอบของทุกคนหาใช่เป็ นของคณะทํางานแต่เพียงฝ่ ายเดียวไม่ พร้ อม
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กันนีเชิญชวนผู้สนใจได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมดําเนินงานโครงการตามความพร้ อมทีมีอยู่ ส่วนการดําเนิน
งานสมควรปรับปรุงพืนทีโครงการ โดยเน้ นการดําเนินงานในพืนทีทีมีความพร้ อมหรื อในพืนทีชุมชน
และชุมชนใกล้ เคียงก่อน โดยเน้ นการจัดการเรี ยนการสอนทังในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพือสร้ างและพัฒนาระบบและกลไกของโครงการให้ มีศกั ยภาพ จากนัน
จึงขยายผลสู่ชมุ ชนอืนทีมีความพร้ อมต่อไป อนึงกระบวนการขยายผลสู่ชมุ ชนอืน ควรเริ มต้ นพัฒนา
กลไกหรื อสร้ างคนในชุมชนนัน ขึนมาเป็ นแกนดําเนินงานโครงการ ก่อนทีจะจัดการเรี ยนการสอน
ทังนีอาจจะจัดโครงการฝึ กอบรมเฉพาะกลุ่มแกนนําทีสนใจขึน ก่อนทีจะขยายผลโครงการสู่ชุมชน
นัน นอกจากนี สมควรประชาสัมพันธ์โครงการให้ คนไทยทรงดําในชุมชนนัน ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมโครง
การตามความพร้ อมของแต่ละคน ขณะเดียวกันผู้บริ หารโครงการจะต้ องศึกษาภูมิปัญญาด้ านต่าง
มาจัดทําเป็ นแบบเรี ยนให้ ครบทุกสาระการเรี ยนรู้ตามหลักสูตรทีกําหนดขึน
แนวทางการนํ าทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ ในการอนุรั กษ์ และ
พัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนี เป็ นแนวทางหรื อข้ อเสนอเพื อแก้ ปัญหาการดําเนินงาน
โครงการสอนภาษาไทยดําทีหยุดชะงักอยู่ในปั จจุบนั เพือให้ ก้าวเดินต่อไปได้ ดังนัน การทบทวนลด
พืนทีดําเนินงานโครงการ การสร้ างการมีสว่ นร่วมของชุมชน การรณรงค์ให้ ชมุ ชนเข้ ามาร่วมรับผิดชอบ
การเตรี ยมความพร้ อมเตรี ยมแกนนําในการขยายผลสู่ชมุ ชนอืนๆ โดยการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกายมาสร้ างคุณค่าดังกล่าวข้ างต้ น น่าจะสามารถแก้ ปัญหาและดําเนินงานโครงการต่อไปได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน
3.2.1.7 ใช้ อนุรั กษ์ และพัฒนาเสื อผ้ าและการแต่ง กายของกลุ่มชาติพันธุ์
สถานการณ์ การอนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ าและการแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในชุมชนบ้ านกาะแรต
ในปั จจุบนั กลุม่ สตรี แม่บ้าน ผู้อาวุโส ผู้นําชุมชน และผู้นําท้ องถินได้ ร่วมกันสรุปความไว้ วา่
“แม้คนในชุมชนได้ร่วมกันรณรงค์ให้คนในชุมชนนิ ยมใส่เสื อผ้าการแต่งกาย
ทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มาแล้วก็ตาม และแม้ว่าเคยมี การส่งเสริ มการสร้างกลุ่มทอผ้าขึน
ในชุมชนแล้ว แต่สิงเหล่านีค่อยๆ จื ดจางไปปัจจุบนั กลุ่มทอผ้าได้ล้มเลิ กไป เหลื อเพียงส่วนบุคคลที
ทอใช้อยู่ในครัวเรื อน และแบ่งปั นให้คนที ต้องการนํ าไปตัดเสื อผ้าใช้บ้าง ส่วนคนในชุมชนนิ ยมแต่ง
กายด้วยเสื อผ้าสําเร็ จรูปตามแบบอย่างสากลนิ ยมมากขึ น ในงานพิ ธีกรรมจะมี แต่ผู้ประกอบพิ ธีและ
ผูเ้ กี ยวข้องเท่านันทียังคงใช้เสือผ้าตามแบบแผนความเชื อของกลุ่มชาติ พนั ธุ์ ส่วนคนอื นๆ ส่วนใหญ่ใช้
เสื อผ้าสํ าเร็ จรู ปแต่ งกายตามความนิ ยมของสังคมทัวไปทังผู้หญิ งและผู้ชาย ในงานประเพณี ของ
ชุมชน คนหนุ่มสาวไม่นิยมใส่เสื อผ้าสี ดําที มี รูปทรงเป็ นอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ พนั ธุ์มากนัก” (เวที
ชุมชนบ้านผูใ้ หญ่กําจร เพชรยวน, สัมภาษณ์ : วันที 28 ตุลาคม 2557)
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กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลยังได้ กล่าวถึงสาเหตุทํานองเดียวกันว่า อาจเป็ นเพราะคนใน
ชุมชนไม่นิยมทอผ้ าและตัดเย็บเสือผ้ าใช้ แล้ ว จึงต้ องหาซือจากร้ านค้ า มาใช้ แบบพืนบ้ านนันรูปทรง
และแบบเสือ ผ้ ามีให้ เลือกไม่มาก ส่วนใหญ่เป็ นเสือผ้ ารูปทรงเดิมๆ เหมาะสําหรับใช้ ในงานประเพณี
พิธีกรรม ไม่มีแบบทีใช้ สวมใส่ทํางานในชีวิตประจําวัน หรื อมีบ้างแต่ราคาแพง ไม่เหมาะทีจะนํามาใช้
ในการทํางานในไร่ นา ขณะทีเสือผ้ าอืนๆ หาซือได้ ทวไป
ั ราคาไม่แพง เลือกหาได้ ตามความต้ องการ
และอาจจะเป็ นเพราะคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิงเด็กและเยาวชนไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจว่า เสือผ้ ากลุ่มชาติ
พันธุ์สร้ างคุณค่าอะไรให้ แก่ตน จะใส่หรื อไม่ ก็มีคณ
ุ ค่าเท่ากัน บางครังการใส่เสือผ้ ากลุ่มชาติพนั ธุ์
อาจจะเป็ นเหตุให้ เพือนล้ อ เลียนด้ วยซํา
สถานการณ์ดงั กล่าวนี สามารถนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายเกียว
กับเสือผ้ าและการแต่งกายแบบพืนบ้ าน มาใช้ แก้ ปัญหาและนําไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ า
และการแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ให้ สามารถปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ในเรื องนีให้
เจริญก้ าวหน้ า ทัน สมัยได้ ขณะเดียวกันยังคงสร้ างคุณค่าทีเป็ นชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี และอัต
ลักษณ์กลุม่ ชาติพนั ธุ์ให้ โดดเด่นเป็ นทียอมรับของสังคมทัวไป รวมทังสามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองได้ ด้วย โดยกลุม่ หรื อองค์กรชุมชนหรื อองค์กรท้ องถินหรื อโรงเรี ยนหรื อวัดหรื อกลุ่มผู้อาวุ โสหรื อ
ผู้นําชุมชนหรื อกลุ่มผู้สนใจในการอนุรักษ์ และพัฒนาเรื องนี ต้ องศึกษาทุนวัฒนธรรมชุมชน โดย
เฉพาะอย่างยิงทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ทีปู่ ย่าตายายและพ่อแม่ได้ ใช้ เป็ นพลังสร้ างความพอเพียง
และความสุขแก่คนในชุมชน และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนให้ ยงยื
ั น สืบมาถึงปั จจุบนั เป็ นต้ นว่า
การใช้ ความรู้ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริ บในกระบวนการผลิต (ทอผ้ า ตัดผ้ า เย็บเสือผ้ า)
การใช้ ประโยชน์และการบํารุงรักษาเสือผ้ าและเครื องแต่งกาย สร้ างคุณค่าทีเป็ นความขยันหมันเพียร
ความอดทน ความรับผิดชอบทีทําให้ คนในชุมชนพึงตน เองได้ และมีความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขัน
พืนฐาน การใช้ ความเชือค่านิยมและความคิดเห็นในการแต่งกายด้ วยเสือผ้ ากลุ่มชาติพนั ธุ์ว่าเป็ นสิงที
ดีงามถูกต้ องเหมาะมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
รวมทังคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคีในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เป็ นต้ น นําความรู้ เหล่านีมา
เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ หรื อผ่านเสียงตามสาย เพือให้ คนในชุมชนได้ ร้ ูและเข้ าใจในเบืองต้ น หรื ออาจ
จะจัดพิมพ์เป็ นเอกสารหรื อหนังสือออกเผยแพร่ด้วย จากนันกลุ่มหรื อองค์กรชุมชนทีเป็ นเจ้ าภาพใน
เรื องนีต้ องประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ คนในชุมชนได้ ปฏิบตั ิตาม รวมทังขอความร่ วมมือโรงเรี ยนให้
นักเรี ยนสามารถแต่งกายเสือผ้ ากลุ่มชาติพนั ธุ์ไปโรงเรี ยนในวันใดวันหนึงของสัปดาห์ และอาจจะมี
กิจกรรมการประกวดให้ รางวัลการแต่งกายดีเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ และให้ องค์กรชุมชนถือว่า การ
ส่งเสริ มคนในชุมชนแต่งกายด้ วยเสือผ้ าของกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นหน้ าทีหนึงขององค์กรชุมชนหรื อกลุ่ม
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หรื อองค์กรทีเกียวข้ อง และเป็ นการส่งเสริ มการแต่งกายเสือผ้ ากลุ่มชาติพันธุ์ทงชุ
ั มชน ถื อเป็ นการ
อนุรักษ์และพัฒนาเสือผ้ าและการแต่งกายกลุม่ ชาติพนั ธุ์เต็มพืนทีชุมชน ใครทีเข้ ามาในชุมชนไม่ว่าจะ
เป็ นวัน เวลาใด จะพบเห็นคนส่วนใหญ่แต่งกายด้ วยเสือผ้ ากลุม่ ชาติพนั ธุ์
อีกแนวทางหนึง กลุม่ หรื อองค์กรชุมชนหรื อองค์กรท้ องถินหรื อโรงเรี ยนหรื อ
วัดหรื อกลุ่มผู้อาวุโสหรื อผู้นําชุมชนหรื อกลุ่มผู้สนใจ ควรจะฟื นฟูกลุ่มทอผ้ าพืนเมืองหรื ออาจจะส่ง
เสริ มการสร้ างกลุ่มทอผ้ าพืนเมืองขึนมาใหม่ จะทําหลังจากผ่านการรณรงค์ในระยะแรกไปแล้ ว หรื อ
ว่าดําเนินการไปพร้ อมกันก็ได้ กลุม่ ทีเกิดขึนจะได้ เป็ นกลไกสําคัญในการดําเนินงานการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเรื องนีโดยตรง ซึงการจัดตังกลุ่มต้ องนําหลักการมีส่วนร่วมและบทเรี ยนของกลุ่มทอผ้ าและ
กลุม่ อืนเกิดขึนเป็ นมาแล้ ว มาปรับใช้ เพือสร้ างความเข้ มแข็งของกลุม่ ควบคูไ่ ปด้ วย
กลุ่มทีเกิดขึน นอกจากทําหน้ าทีเป็ นกลไกในการอนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ า
และการแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําชุมชนบ้ านเกาะแรตแล้ ว ยังเป็ นองค์กรตัวแทนชุมชน
ทีประสานงานกับองค์กรและหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง เป็ นองค์กรกลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ทัง
การศึกษา ค้ นคว้ า พัฒนา ผลิต เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใน
เรื องนีของชุมชน เพือให้ เกิดความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย สามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม ความ
สุข ชือเสียง เกี ยรติยศ ศักดิศรี อัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองแก่คนใน
ชุมชนได้ ด้วย
3.2.2 แนวทางการใช้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ลักษณะการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และผล
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีตอ่ การพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น สามารถนํามากําหนดแนว
ทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในลักษณะต่างๆ ได้ ทังนีเพราะผล
การปรับตัวและการเปลียนแปลงดังกล่าวได้ เกิดขึน ตังอยู่ และเปลียนแปลงไปบนรากฐานบนรากฐาน
ของวัฒนธรรมชุมชนแบบพืนบ้ านทีมีมาแต่เดิม ดังนัน ทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านเดิม เช่น ทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยูใ่ นกายหรื อทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ และทุนทีอาศัยการสถาปนา จึง
ยังคงเป็ นพลังรองรับลักษณะเศรษฐกิจชุมชนทีเกิดขึนอยูเ่ หมือนเดิม ดังคํากล่าวของชาวนาทีเล่าว่า
”การทํานาสมัยใหม่ไม่ ต้องใช้แรงงานวัวควายแล้ว อย่าเข้าใจว่าคนทํานาจะ
มี ความสุขสบาย ตรงกันข้าม ชาวนาบางคนอาจจะมี ทกุ ข์กงั วลเพิ มมากขึน ด้วยการใช้รถไถนาเดิ นตาม
ก็ดี การใช้ปยเคมี
ุ๋
ก็ดี การใช้รถเก็บเกี ยวนวดก็ดี สิ งเหล่านีต้องการเงิ นลงทุน ต้องใช้เงิ น เงิ นที นํามาใช้
ก็ คือเงิ นที ได้หรื อคาดว่าจะได้จากการขายข้าวในนา ถ้าข้าวราคาตํ า หรื อข้าวไม่ งอกงาม ได้ผลไม่
เต็มที นันหมายถึง การขาดทุน นันหมายถึงความทุกข์ ดังนัน หนทางที ดี เราต้องใช้ความขยัน อดทน
ความเพี ยรพยายามแบบเดิ มๆ ที เป็ นคุณสมบัติของชาวนาแต่เดิ มมาใช้ จึ งจะช่วยผ่อนหนักผ่อนเบา
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ได้ ที สําคัญกิ จกรรมบางอย่าง แม้มีเงิ นก็จดั การไม่ได้ เช่น การดํานา หาแรงงานดํานาได้ยาก ชาวนา
จึ งต้องอาศัยการมี กลุ่มเอาแรงแบบพื นบ้านมาใช้ จึ งจะช่วยลดความเสี ยงลงได้ ” (นายสยาม พรหม
สงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
ทุนวัฒนธรรมชุมชนบ้ านเกาะแรตทีมีอยู่ในปั จจุบนั จึงเป็ นทางออกหรื อเป็ น
ทุนทีชาวนาสามารถนํามาใช้ จดั การเพือสร้ างความมันคงในการทํามาหากิน หรื อการประกอบอาชีพ
ต่างๆ รวมทังการทํานาทีเกิดขึนในชุมชนในปั จจุบนั ในลักษณะได้ เป็ นต้ นว่า
3.2.2.1 ใช้ สร้ างและพัฒนากลุม่ อาชีพการทําการเกษตร
ประการแรก สถานการณ์ การทํานาของชุมชนเกาะแรตในปั จจุบนั ประสบ
ปั ญหาหลายอย่าง เป็ นต้ นว่า การขาดแคลนแรงงาน ทํานาแล้ วขาดทุน เพราะต้ องใช้ เงินทองซือ
ปั จจัยมากมาย รวมถึงการทําการเกษตรอืนๆ เช่น การเลียงกุ้ง เลียงปลาด้ วย ท่ามกลางปั ญหาดัง
กล่าว มีชาวนาหลายกลุ่มทีได้ นําเอาวัฒนธรรมการแลกเปลียนแรงงานในไร่ นาทีมีมาแต่เดิม นํามา
ใช้ แก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยรวมเพือนบ้ านขึนเป็ นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่นา (ดัง
รายละเอียดกล่าวไว้ ในการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่) ทําให้ สามารถแก้ ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานได้ สามารถทํานาได้ สะดวกมากขึน ดังนัน หากเกษตรกรในชุมชนบ้ านเกาะแรตได้
ศึกษาทุนวัฒนธรรมการแลกเปลียนแรงงานทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ซึงเคยมี เคยใช้ อยู่ในชุมชน เป็ นต้ นว่า
การแลกเปลียนแรงงานในการดํานา การไถนา การเตรี ยมดิน การเก็บเกียวนวด รวมทังทุนวัฒนธรรม
ทีแฝงฝั งอยู่ในกายในส่วนทีเกียวกับเครื อญาติ สายตระกูลเดียวกัน ทีต้ องช่วยเหลือเกือกูลกันโดย
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทุนวัฒนธรรมเหล่านีสามารถนํามาใช้ เป็ นปั จจัยพืนฐานร้ อยรัดผู้คน
ให้ รวมตัวขึนเป็ นกลุม่ แลกเปลียนแรงงาน หรื อกลุ่มเกษตรกรทํานา หรื อกลุ่มทีทําการเกษตรอืนๆ หรื อ
กลุ่มอาชีพอืนในชุมชน ทํานองเดียวกับกลุ่มแลกเปลียนแรงงานทีมีอยู่ในปั จจุบนั ชุมชนจะสามารถ
ลดปั ญหาขาดแคลนแรงงาน และการทํานาแล้ วขาดทุนทีเกิดขึนในปั จจุบนั ได้
ประการทีสอง หากกลุ่มทีเกิดขึนแล้ วได้ รับการส่งเสริ มการบริ หารจัดการ
องค์กรที ดี มีการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันที นําไปสู่ความไว้ วางใจซึงกันและกันในกิ จกรรมมากขึน จน
สามารถพัฒนาไปสูก่ ารร่วมกันซือปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมี รวมถึงอาหารสัตว์
(ถ้ าเป็ นกลุ่มทีเลียงสัตว์ ) ด้ วย ซึงกลุ่มจะมีอํานาจต่อรองราคาในการซือได้ มากขึน ทําให้ กลุ่มสามารถ
ซือปั จจัยการผลิตทีจําเป็ นได้ ในราคาตํากว่าท้ องตลาดทัวไป นอกจากนี หากกลุ่มมีความเข้ มแข็ง
เพียงพอ จะสามารถพัฒนาปสู่การจัดการขายผลผลิตร่วมกันได้ ด้วย ซึงการทีกลุ่มมีผลผลิตรวมกัน
เป็ นจํานวนมาก ย่อมมีอํานาจในการต่อรองราคากับพ่อค้ าคนกลางหรื อโรงสีได้ มากขึน จะสามารถ
ขายผลผลิตได้ ราคาเพิมขึน สามารถแก้ ปัญหาการทํานาแล้ วขาดทุนได้ สว่ นหนึง
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ประการที สาม หากกลุ่มได้ รับการส่งเสริ มการบริ หารจัดการกลุ่มให้ มีการ
พัฒนาไปบนรากฐานของทุนวัฒนธรรมในความเป็ นพีเป็ นน้ องเป็ นเครื อญาติสายตระกูลเดียวกัน
หรื อในความเป็ นเพือนบ้ านทีเคยช่วยเหลือเกือกูลต่อกัน จนกระทังมีความเข้ มแข็ง ทุกคนมีส่วนใน
การดําเนินงานของกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว กลุ่มสามารถจะริ เริ มดําเนินงานอืนๆ ร่วมกันได้
เพิมขึน เป็ นต้ นว่า การสนับสนุนเงินทุนในการทํานาแก่คนทีขาดแคลนหรื อคนทีจําเป็ น โดยสร้ าง
กติกาในการดําเนินงานขึนต่างหาก ซึงอาจจะไม่คิดดอกเบียหรื อคิดดอกเบียอัตราตํา เป็ นการช่วย
เหลือเกือกูลกันฉันพีน้ องบนฐานความเป็ นเครื อญาติ สามารถจะตัดเงือนไขอิทธิพลพ่อค้ าคนกลาง
หรื อนายทุนหรื อเจ้ าของโรงสีออกไปได้
ประการสุดท้ าย หากกลุ่มได้ รับการส่งเสริ มการพัฒนาต่อเนืองจนสามารถ
“ไว้ ว างใจ” หรื อเกิดความเชือทีมันคงในวงสมาชิ กของกลุ่มเพิมขึน กลุ่มสามารถดําเนินงานอื นๆ
ร่วมกันได้ มากขึน เช่น สามารถรวมทุนซือปั จจัยการผลิตทีจําเป็ นร่วมกัน เป็ นต้ นว่า รถไถนา รถเกียว
ข้ าว รถขนข้ าว มาใช้ ภายในกลุ่ม ยกเลิกการซือสิงเหล่านีเป็ นรายครอบครัวเช่นทีเกิดขึนเป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั จะสามารถนําไปสูก่ ารลดต้ นทุนการผลิตลงได้ อย่างมาก ลดหนีสินของเกษตรกรลงได้
อย่างไรก็ตาม การจะใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ แก้ ปัญหาใน
การประกอบอาชีพให้ ได้ ผลอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวมานัน ผู้ใช้ ต้องเน้ นให้ ความสําคัญกับคุณ
ค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความซือสัตย์ ความกตัญ ู ความเคารพซึงกันและกัน การมีส่วนร่วม มีความ
รัก ความสามัคคี บนรากฐานทุนวัฒนธรรมของชุมชนอย่างแท้ จริ ง ส่วนมูลค่าทีเป็ นเงินทองจะตาม
มาภายหลัง
3.2.2.2 ใช้ สร้ างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นสินค้ าชุมชน สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ทีเป็ น
สินค้ าชุมชนชาวบ้ านเกาะแรตในปั จจุบนั มีไม่มาก เท่าทีปรากฏ มีแต่ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพืนบ้ าน ทอ
เป็ นผืนสําหรับนําไปตัดเย็บเป็ นชุดแต่งกายหรื อเป็ นผ้ าถุงและผ้ า เปี ยว ผ้ าขาวม้ าบ้ าง แต่ไม่มาก
เพราะทอผ้ าอยู่ไม่กีครอบครัว ผลผลิตมีไม่มาก ผู้สน ใจต้ องไปซือหาจากครอบครัวทีทอผ้ าโดยตรง
ไม่มีศนู ย์แสดงสินค้ าชุมชน แม้ แต่สินค้ าโอทอปก็ไม่เป็ นทีแพร่หลาย ชุมชนไม่นิยมสร้ างผลิตภัณฑ์ที
เป็ นสินค้ าชุมชน ทังทีชุมชนมีทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านมากมายทีสามารถนํามาใช้ สร้ างผลิตภัณฑ์สินค้ า
ชุมชนได้ นอก จากทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายด้ านการทอผ้ าและเครื องแต่งกายแล้ ว ยังมีทนุ อืน
เป็ นต้ นว่า ด้ านอาหารการกิน เช่น แกงหน่อไม้ ข้ าวหลาม ด้ านการแกะสลักและของทีระลึก ด้ านการ
ผลิตข้ าวและพืชผักปลอดสารพิษแบบพืนบ้ าน ด้ านการผลิตเครื องจักสานไม้ ไผ่ เป็ นต้ น ดังคําบอก
เล่าของผู้อาวุโสทีว่า
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”คนบ้านเรามี ทุนภูมิปัญญา ทังที เกี ยวกับเครื องจักสาน การทอผ้า การทํ า
เครื องมื อเครื องใช้ อาหารการกิ นมากมาย สามารถส่งเสริ มให้นํามาใช้จัดทํ าเป็ นสิ นค้าของที ระลึ ก
หรื อเป็ นสิ นค้าที ใช้ได้ในชี วิตจริ งได้ เช่น หมวกไทยโซ่ง คันไถไทยโซ่ ง ผ้าเปี ยวไทยโซ่ง แม้แต่แกงไทย
โซ่ง ก็ยงั ขายได้ นอกจากทํ าให้คนที มี ความรู้ ด้านนี มี งานทํ า มี รายได้ แล้วจะทํ าให้ภูมิปัญญาไม่สูญ
หาย ลูก หลานภูมิใจ แต่เสี ยดายเรายังไม่ได้ส่งเสริ มสนับสนุนขึ นมา” (นายสยาม พรหมสงเคราะห์ ,
สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
แนวทางการนําทุนทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ สร้ างผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ควรจะเริ ม
ต้ นโดยกลไกภาครัฐหรื อองค์กรชุมชน เช่น สมาคม หรื อชมรม หรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล หรื อ
กลุม่ ทีมีอยูแ่ ล้ วในชุมชน ได้ ประมวลข้ อมูลศักยภาพของสิงนันๆ มาวิเคราะห์หาความเป็ นไปได้ ในการ
ส่งเสริ ม แล้ วเชิญชวนผู้ทีเกียวข้ องมาปรึกษาหารื อเพือวางแผนการดําเนินงานร่วมกันอย่างครบวงจร
ทังด้ านการผลิต การตลาด และการพัฒนาปรับปรุงผลผลิตเพือให้ ได้ มาตรฐาน รวมทังวางแผนการ
บริหารจัดการเพือสร้ างความเข้ มแข็งแก่กลุม่ หรื อสมาชิกทีร่วมโครงการ จะทําให้ คนในชุมชนได้ นําเอา
ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาปรับใช้ เพือสร้ างคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความ
ต้ องการได้ โดยเฉพาะอย่างยิงกลุ่มผู้อาวุโสทีทรงภูมิปัญญาเหล่านี นอกจากได้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองแล้ ว ยังได้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นการถ่ายทอดภูมิปัญญาทีมีอยู่ส่ลู กู หลานต่อไปด้ วย และผลิตภัณฑ์
เหล่านีจะกลายเป็ นสินค้ าทางวัฒน ธรรมทีกลายเป็ นอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์และชุมชนสืบต่อไป
3.2.3 แนวทางการใช้ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
ลักษณะการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และผล
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นปั จจัยกําหนดแนวทาง
การใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในชุมชนได้ ดังนี
3.2.3.1 อนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชน สถานการณ์ พืนที
สาธารณะของชุมชนปั จจุบนั มีปัญหาถูกบุกรุกและจับจองเป็ นพืนทีส่วนบุคคลไปมากแล้ ว เช่น ป่ า
ช้ าแต่เดิมกว้ างขวาง ต่อมาเมือเลิกใช้ ชาวบ้ านเข้ าไปจับจองทํากิน เหลืออยู่เพียงเล็กน้ อย เช่นเดียว
กับพืนทีแหล่งนําและห้ วย หนอง คลอง บึงสาธารณะของชุมชน ปั จจุบนั ถูกถมและบุกรุกเป็ นส่วน
บุคคลจนเหลือสภาพความเป็ นพืนทีสาธารณะอยู่น้อย บางแห่งถมไปหมด สภาพปั ญหาเหล่านียัง
คงเกิดขึนต่อเนือง ผู้นําชุมชนบางท่านจึงเห็นว่าสมควรทีชุมชนจะโดยองค์กรชุมชน หรื อองค์การ
บริ หารส่วนตําบล หรื อวัด หรื อองค์กรทีเกียวข้ อง ได้ จดั การอนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะของ
ชุมชน เช่น ป่ าช้ า หนองนํา คลอง บึง ขึนไว้ เพือให้ ลกู หลานได้ ใช้ ประโยชน์สืบไป
การดําเนินงานเพือจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชนทีผ่าน
มา ผู้ทีเกียวข้ องอาศัยข้ อกฏหมายทีเกียวข้ องมาพิจารณา จึงไม่มีโอกาสปกป้องสิงเหล่านีไว้ ได้ ด้ วย
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ไม่มีหลัก ฐานยืนยันชัดเจน เพราะปู่ ย่าตายายได้ ใช้ ทุนวัฒนธรรมชุมชนด้ านความเชือ สงวนพืนที
ดังกล่าวไว้ ดังนันแนวทางการแก้ ปัญหา จึงสมควรฟื นฟูทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านความ
เชือของชุมชนขึนมาใช้ เป็ นต้ นว่า
คุณค่าของความเชือในการบรรลุเป้าหมายของชีวิตตามอุดมการณ์ ศาสนา
และความเชือ ที เชือว่า การบุกรุ กสิงเหล่านี เป็ นการผิ ดต่อผีบรรพบุรุษ ผิ ดต่อเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ของ
หมูบ่ ้ าน เป็ นการอก ตัญ ตู อ่ บรรพชน เมือละโลกนีไปแล้ ว จะไปอยู่ในสถานทีทุกข์ชวกาลนาน
ั
ไม่มี
ทางทีจะกลับไปอยูร่ ่วมกับบรรพบุรุษในสวรรค์ได้ ในทางพุทธศาสนาถือว่า การถือเอาทรัพย์สินส่วน
รวมเป็ นส่วนตัวเป็ นการผิดศีลข้ อสอง ผู้กระทําดังกล่าวคือ ผู้สร้ างบาปแก่ตนเองและครอบครัว แต่
การกระทําดังกล่าวสามารถปรับแก้ ได้ หากผู้นนรู
ั ้ สํานึกแล้ วปรับแก้ ให้ ถกู ต้ อง นอกจากนี สมควรนํา
เอาทุนทีเป็ นค่านิยมและทัศนคติแบบพืนบ้ านมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความดี ความถูก
ต้ อง มายกย่องเชิดชูเกียรติแก่ ผ้ ูทีปฏิบตั ิตามหลักความเชือดังกล่าวได้ ถูกต้ อง ผู้อาวุโสของชุมชน
ท่านหนึง (ขอสงวนนาม) กล่าวว่า
“แนวทางนีน่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ทีเกิ ดขึนได้ และสามารถสร้างขนบธรรมเนี ยม
จารี ตประเพณี ทีเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิ บตั ิ ของชุมชนเกี ยวกับเรื องสืบต่อไปได้”
อย่างไรก็ตาม ผู้อาวุโสได้ กล่าวถึ งข้ อควรระวังไว้ ว่า การดําเนินงานอนุรักษ์
และพัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชนในปั จจุบนั ไม่ควรดําเนินการเพือชีถูกชีผิดตามแบบอย่างทีใช้
กฎหมายตัดสิน หากแต่ควรใช้ วฒ
ั นธรรมความเชือและวัฒนธรรมอืนๆ มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
เช่น ความรักความผูกพันบนรากฐานความเป็ นพี เป็ นน้ อง เป็ นคนในสายสกุลเดียวกัน เป็ นกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกัน มีบรรพบุรุษร่ วมกัน มาเป็ นเงือนไขดําเนินการ จะทําให้ ไม่เกิดความบาดหมางหรื อเกิด
ความรู้สกึ เสือมเสียเกียรติยศ ชือเสียงเกิดขึน ตรงกันข้ าม หากสามารถทําให้ เกิดความรู้สึกเป็ นเกียรติ
เป็ นศักดิศรี แก่วงศ์ตระกูลเพิมขึน จะทําให้ คนในชุมชนเป็ นสุข และชุมชนมีความเข้ มแข็งเพิมขึน
“ทุกวันนี พี น้องแตกแยกกันเพราะไปเอากฎหมายตัดสิ นถูกผิ ดแทนทุน
วัฒนธรรม” ผู้อาวุโสท่านนันกล่าวไว้
3.2.3.2 อนุรักษ์ และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติตา่ งๆ ในพืนทีชุมชน สถาน
การณ์พืชพรรณธรรมชาติ ในพืนทีชุมชนบ้ านเกาะแรตปั จจุบนั ได้ สญ
ู หายไปมากแล้ ว เป็ นต้ นว่า ไม้
ไผ่ ป่ าไผ่ กอไผ่ ในพืนทีสาธารณะ ริมคลอง ริมห้ วยเหลือน้ อยลง แม้ ในพืนทีส่วนบุคคลก็มีแต่จะลด
จํานวนลง ส่วนไม้ ทีขึนอยู่ตามธรรมชาติ ทีชาวบ้ านเคยหาหน่อไม้ หาเปลือกไม้ มาย้ อมผ้ า หาไม้ มา
สร้ างบ้ านเรื อน รวมทังหญ้ าคา และพืชสมุนไพร ปั จจุบนั หาได้ ยาก ด้ วยพืนทีป่ าถูกบุกเบิกเป็ นไร่นา
และทําการเกษตรตามทีเจ้ าของพืนทีต้ องการ อนึง คนในชุมชนปั จจุบนั ได้ ใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ
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ดังกล่าวนีน้ อยลงมีเครื องมือเครื องใช้ ทีทําพลาสติกมาใช้ แทนเครื องมือเครื องใช้ ทีทําด้ วยไม้ ไผ่ มีสี
ย้ อมผ้ าจากโรงงานมาใช้ แทนสีจากธรรมชาติ เป็ นต้ น สถานการณ์การปรับตัวทีเกิดขึนจึงนําไปสู่การ
เปลี ยนแปลงทีสูญ เสี ยทังคุณค่าและมูล ค่าของสิงเหล่านีที คนในชุม ชนจะพึง ได้ รับผลกระทบที
เกิดขึนคือ ชุมชนต้ องพึงพาจากภายนอก ชุมชนสูญเสียการพึงตนเอง สูญเสียแหล่งอาหารตาม
ฤดูกาล และเพิมช่องทางค่าใช้ จา่ ยในครัวเรื อนให้ สงู ขึน ผู้อาวุโสบางท่านจึงปรารถนาอยากให้ มีการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิงเหล่านีไว้ ดังคําบอกเล่าทีว่า
“สมัยพ่อแม่ เมื อว่างงานในนา มักจะเข้าป่ าหาหน่อไม้บา้ ง เห็ดบ้าง บางที จะ
ทํารัวกันไก่เข้าแปลงผัก ต้องเข้าป่ าหาไม้ลวกมาทํ ารัว เมื อเข้าไปในป่ า นอกจากได้สิงที ต้องการแล้ว
ยังได้อาหารพื ชผักต่างๆ รวมทังเถาวัลย์ และยาสมุนไพรกลับบ้าน ไว้ใช้ในยามจํ าเป็ นด้วย ป่ าจึ งเป็ น
ยิ งกว่าตูเ้ ย็นและตลาดสดของคนในชุมชน ไม่ต้องมี เงิ น มี แต่ทนุ คื อ ความรู้ อย่างเดี ยวก็เข้าไปนําออก
มาใช้ได้ ต้องการให้ป่าที มี อยู่ในชุมชนปั จจุบนั เช่ น ป่ าบริ เวณป่ าช้าเก่ า ป่ าหัวไร่ ปลายนาริ มคลอง
ป่ าในวัด เป็ นสถานทีอนุรักษ์ เป็ นพืนทีสาธารณะ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชพืนบ้านเอาไว้”
(พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์: วันที 14 พฤศจิ กายน 2557)
จากสถานการณ์ดงั กล่าว ทําให้ เห็นว่า แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง
อยู่ในกายมาใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชุมชนปั จจุบนั สมควรเป็ นพันธกิจของ
องค์กรชุมชน เช่น วัด โรงเรี ยน ชมรม สมาคม และกลุ่มองค์กรทุกกลุ่ม ทีต้ องให้ ความสนใจ ให้ ความ
สําคัญ และศึกษาทําความเข้ าใจในวัฒนธรรมชุมชนที เกี ยวกับพืชพรรณธรรมชาติทีคนในชุมชน
ตังแต่สมัยปู่ ย่าตายายได้ ใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นพลังขับเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข
และชุมชนมีความเข้ มแข็งสืบถึงปั จจุบนั แล้ วนําผลทีได้ มาวางแผนการดําเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนา
ขึนใหม่ ควบคู่ไปกับการดําเนินงานโครงการหรื อกิจกรรมของทุกองค์กร โดยกําหนดให้ การอนุรักษ์
และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชุมชน เป็ นบทบาทหน้ าทีขันพืนฐานทีองค์กรต่างๆ ต้ องดําเนิน
การร่วมกัน เป็ นต้ นว่าการรณรงค์ส่งเสริ มคนในชุมชนให้ อนุรักษ์ ไม้ ไผ่พนั ธุ์ตา่ งๆ ไว้ ในพืนทีของตนเอง
ส่งเสริ มการปลูกพืชผักสมุนไพร ส่งเสริ มการดูแลรักษาป่ าในพืนทีสาธารณะ ส่งเสริ มการอนุรักษ์ ไม้
ใหญ่ไว้ ในพืนที เป็ นต้ น เพือบรรลุวตั ถุประสงค์คือ การสร้ างความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติ
ไว้ ในชุมชนเพือประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางสังคมและคุณค่าทางเศรษฐกิจ
แก่ชมุ ชนสืบไป
ผู้อาวุโสในชุมชนได้ เสนอความคิดไว้ ว่า บทบาทหน้ าทีขององค์กรชุมชนทีมี
อยู่ในปั จจุบนั ไม่ครอบคลุมถึงการอนุรักษ์ และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติโดยตรง แต่กล่าวไว้ โดยรวม
ว่า องค์กรท้ องถินมีหน้ าทีในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน/
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พืนที ซึงน่าจะหมายรวมถึงเรื องนีด้ วย แต่ปัจจุบนั องค์กรท้ องถินยังไม่ได้ ดําเนินการ ดังนัน แนวทาง
การอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชุมชน ดังกล่าวมานี นอกจากช่วยเสริ มสร้ างคุณค่า
การพึงตนเองของชุมชนแล้ ว น่าจะช่วยส่งเสริมบทบาทหน้ าทีขององค์กรท้ องถินและองค์กรชุมชนให้ มี
ความครบถ้ วนสมบูรณ์มากขึน
โดยสรุป ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
ั นาสังคม
มาใช้ พัฒนาชุมชนบ้ านเกาะแรตในพืนทีศึกษา มี 3 ลักษณะคือ แนวทางการนํามาใช้ พฒ
และวัฒนธรรมในชุมชน แนวทางการนํามาใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจชุมชน และแนวทางการนํามาใช้ พฒ
ั นา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ พฒ
ั นาสังคมและวัฒน
ธรรมในชุมชน ประกอบด้ วย การใช้ เสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลุม่ และองค์กรชุมชน การใช้ เสริ มสร้ างการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนทัวไป การใช้ พฒ
ั นาการศึกษาของชุมชน การใช้ พฒ
ั นาแหล่งศึกษา
ั นาประวัติความเป็ นมากลุ่มชาติพนั ธุ์ การ
เรี ยนรู้หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมชุมชน การใช้ พฒ
ใช้ ในการอนุรักษ์ และพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และการใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ าและการ
แต่งกายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
แนวทางการนํ าทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายมามาใช้ พัฒนาเศรษฐกิ จ
ชุมชน ประกอบด้ วย การใช้ สร้ างและพัฒนากลุม่ อาชีพการทําการเกษตรของชุมชน และการใช้ สร้ าง
ผลิ ตภัณฑ์ ทีเป็ นสิ นค้ าชุม ชน ส่วนแนวทางการนํ าทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ใ นกายมาใช้ พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ประกอบด้ วย การใช้ พฒ
ั นาพืนทีสาธารณะของชุมชน
และการใช้ อนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติในพืนทีชุมชน
โดยแนวทางดัง กล่ าวนี ได้ นํ า บทเรี ยนที เกิ ด ขึนจากการดํ า เนิ น งานการ
อนุรักษ์ และการพัฒนาประเด็นทีเกิดขึนในชุมชน มาปรับใช้ เพือเสริ มสร้ างศักยภาพในการดําเนิน
งานโครงการทีเกิดขึนตามแนวทางทีนําเสนอให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลด้ วย
3.3 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน
แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
บ้ านเกาะแรตในพืนทีศึกษามาสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นการพัฒนาให้ คนชุมชนสามารถปรับ
ตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ได้ อย่างเป็ นสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง พึงตนเองได้ ท่ามกลางสถาน
การณ์การเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั ผลจากการศึกษาพบแนวทาง ดังนี
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3.3.1 แนวทางการใช้ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน
เมือพิจารณาสถานการณ์ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุในกระบวนการ
ปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องคนในชุมชน และทีเป็ นผลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม
ทีมีต่อการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ เห็นว่า ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุของชุมชน
ยังเป็ นสิงทีสามารถนํามาใช้ พฒ
ั นาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนได้ ดังคํากล่าวของผู้อาวุโสทีว่า
“วันนี ในชุมชนไทยโซ่งบ้ านเกาะแรตและชุมชนใกล้ เคียง ยังมีวัฒนธรรมทางวัตถุหลายอย่างที
แสดงคุณค่าทีเป็ นคุณภาพและคุณธรรมให้ ลูกหลานทีสนใจศึกษา เรี ยนรู้ แล้ วรู้ สึกทึงในความลุ่ม
ลึกในศาสตร์ หรื อชุดความรู้ทีบรรพชนเรามีอยู่ เช่น ยุ้งข้ าวของชาวไทยโซ่ง ทีสือความหมายให้ เห็น
ความเข้ มแข็งทางกายภาพของตัวอาคาร ซึงมีเสานับยีสิบต้ น มีพืนทีกว้ างขวาง สามารถแบ่งปั นพืน
ทีวางป้อมเก็บเมล็ดข้ าวได้ หลายครอบครัว และแสดงให้ เห็นความรักความสามัคคีและความเข้ ม
แข็งของกลุ่มคนทีมีบรรพบุรุษเดียวกัน ทีได้ ร่วมกันสร้ างยุ้งข้ าวขึนไว้ ใช้ ประโยชน์ร่วมกัน มีการ
แบ่งปั นและการช่วย เหลือ การร่ วมมือ และประเพณี พิธีกรรม เกิดขึนบนยุ้งหลังเดียวนัน” (พระ
มหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 14 พฤศจิ กายน 2557)
สถานการณ์ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุในกระบวนการปรับตัวเพือ
สร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน และทีเป็ นผลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีตอ่ การ
พัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น จึงสามารถกําหนดแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในชุมชนลักษณะต่างๆ ได้ ดงั นี
3.3.1.1 ใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงและศึกษาค้ นคว้ า ทุนทางวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง
อยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาเพื อนํามาใช้ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม โดยอาศัยทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ ทีนอกเหนือจากยุ้ง
ข้ าวดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เช่น
“ปั บผี เรื อน” เป็ นทําเนียบรายชือคนทีอยู่ในกลุ่ม ผีเดียวกัน เป็ นหลักฐาน
ยืนยันและอ้ างอิงเพือนํามาใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความช่วยเหลือเกือกูล การ
แบ่งปั น ความผูกพันทางเครื อญาติความเป็ นพีเป็ นน้ อง เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์เดียวกัน ทีต้ องร่วมทุกข์
ร่วมสุขซึงกันและกัน ให้ เกิดขึนในครอบครัว เครื อญาติ และชุมชน เพือเป็ นพลังสร้ างความสุขในการ
อยูร่ ่วมกันของคนในชุมชน และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชน ดังทีปู่ ย่าตายายและพ่อแม่เคยใช้ มาแต่
อดีต เช่น ถ้ ามีใครเสียชีวิตลงในชุมชน คนในชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิงคนทีอยู่ในกลุ่มผีเดียวกัน สิง
(ตระกูล) เดียวกัน ทุกคนต้ องหยุดงาน ไม่ว่าจะเป็ นงานประจําหรื องานจรแล้ วมาช่วยจัดการงานศพ
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ให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยก่อนจึงจะกลับไปทําต่อ “ปั บผีเรื อน” จึงเป็ นทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุทีมี
ส่วนสําคัญใน “การเสริมสร้ างความเข้ มแข็งกลุม่ และองค์กรชุมชน” ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
“ตัวอักษร การออกเสียง ระบบไวยากรณ์ ภาษาไทยทรงดํา และหนังสือ
สมุดบันทึกเรืองราวของบรรพบุรุษ” ทังส่วนทีเป็ นรูปทรง รูปร่าง รูปลักษณ์ของอักษร และรูปเสียง
รูปคํา รูปประโยค รวมทังภูมิปัญญาทีเป็ นความคิด ความรู้ ความเชือจากหนังสือหรื อบันทึกสิงเหล่า
นีเป็ นหลักฐานอ้ างอิงและเป็ นแหล่งศึกษา ค้ นคว้ าวัฒนธรรมแต่ละด้ านเพือนํามาใช้ สร้ างคุณค่าที
เป็ นคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ความสวย ความงาม และหรื อสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง โดยทุนทีอยู่ใน
รูปของวัตถุมาออกแบบสร้ างผลผลิตเป็ นสินค้ า เพือเสริ มพลัง “การพัฒนาการศึกษาของชุมชน” และ
เสริ มพลัง “การอนุรักษ์ และพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ” รวมทังใช้ เสริ มพลัง “การอนุรักษ์ และ
พัฒนาประวัตคิ วามเป็ นมากลุม่ ชาติพนั ธุ์” ด้ วย
“เครื องมือเครื องใช้ ในครั วเรื อน ในไร่ นา ในวิถีชีวิต” เป็ นต้ นว่า เสือผ้ า
เครื องแต่งกาย เครื องประดับตกแต่ง เครื องสําอาง เครื องมือทีใช้ ในกระบวนการทอผ้ า การย้ อมผ้ า
การปั นฝ้าย เครื องมือทีใช้ ในการปรุงอาหาร ทําอาหาร อาหารการกิน เครื องใช้ ในครัวไฟ ฯลฯ สิงเหล่า
นีล้ วนเป็ นสือการเรี ยนรู้ และเป็ นแหล่งศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้เกียวกับลักษณะวัฒนธรรมทีอยู่ในรูป
ของวัตถุ เพือนํามาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความมันคง ความปลอดภัย ความสวย ความงาม ความมีศิลปะ
ชือเสียง เกี ยรติยศ ศักดิศรี อัตลักษณ์ และหรื อสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เช่น สามารถนํารู ปทรง
รูปร่าง รูปลักษณ์ทีเป็ นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ มาผลิตสินค้ าออกจําหน่ายหรื อแลกเปลียน เป็ น
ั นธรรมชุมชน”
ต้ น เพือเสริ มสร้ างพลัง “การพัฒนาแหล่งศึกษาเรี ยนรู้หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้ วฒ
และ “การอนุรักษ์ และพัฒนาเสือผ้ า และการแต่งกายของกลุ่มชาติพนั ธุ์” ให้ สามารถสร้ างความสุข
แก่คนในชุมชนและสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนได้ อย่างยังยืน
นอกจากนี ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ เช่น รสอาหารพืนบ้ านทีใช้ อยู่ใน
พิธีกรรมต่างๆ ทีชุมชนถือว่าเป็ นรสอาหารทีเป็ นเลิศสืบต่อมาจากบรรพชน สามารถพัฒนาขึนมา
เป็ นสินค้ าชุมชนทีสร้ างชือเสียงให้ เป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนได้ ทีนอนฟูกหมอนยัดนุ่นทีทําด้ วยมือ
ปั กลวดลายไทยทรงดํา นอกจากให้ คณ
ุ ค่าทีเป็ นความรู้สกึ สบายกายสบายใจแล้ ว ยังสามารถสร้ าง
มูลค่าทีเป็ นเงินทองโดยการแบ่งปั น แลกเปลียนในฐานะเป็ นสินค้ าชุมชนได้ ด้วย
ั นาสังคม
โดยสรุป แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุมาใช้ พฒ
และวัฒนธรรม คือ การนํามาใช้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงและแหล่งศึกษาค้ นคว้ าทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่
ในกายและด้ านอื นๆ เพื อนํามาใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าพัฒนาเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมตามแนวทางต่างๆ ควบคูไ่ ปกับการดําเนินงานในแนวทางนันๆ ซึง
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จะทําให้ ผลการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมดําเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงจะทําให้ คนในชุมชน
สามารถปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูไ่ ด้ อย่างเป็ นสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็งและยังยืนได้
3.3.1.2 เป็ นต้ นแบบหรื อแบบอย่างในการพัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม
สถาปั ตย กรรม ศิลปกรรม ปฏิมากรรม และอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุให้ มีความ
เจริญ ก้ าวหน้ าร่วมสมัยกับสังคมปั จจุบนั โดยการนําทุนวัฒนธรรมทีอย่ในรูปของวัตถุมาเป็ นต้ นแบบ
หรื อแบบอย่างหรื อเป็ นบทตังในการพัฒนาสิงนันๆ ให้ สามารถสร้ างคุณค่าและมูลค่าสนองตอบต่อ
ความจําเป็ นและความต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นต้ นว่า
: ใช้ ลวดลายเสือผ้ าแบบพืนบ้ านของกลุ่มชาติพน
ั ธุ์ในชุมชน มาเป็ นต้ นแบบ
ในการพัฒนาลวดลายเสือผ้ า ทีบางครอบครัวทออยู่ในชุมชนปั จจุบนั หรื อใช้ เป็ นต้ นทุนออกแบบ
พัฒนาผลผลิตของกลุ่มทอผ้ าพืนเมืองโดยใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ สมัยใหม่ เช่น ด้ าย กีกระตุก สีจากโรงงาน
มาออกแบบสร้ างลวดลายผ้ าทอ จนทําให้ ได้ ผ้าทอทีมีลวดลายหลากหลาย สวยงาม สนองตอบต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า ได้ อย่างเป็ นทีพอใจ และกลายเป็ นสินค้ าทีนอกจากสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองแล้ ว ยังสามารถสร้ างชือเสียงแก่กลุม่ ชาติพนั ธุ์ได้ ด้วย
: ใช้ รูปทรง รู ปร่ าง และรู ปแบบการสร้ างบ้ านเรื อนของกลุ่มชาติพน
ั ธุ์ในชุมชน
เป็ นต้ นแบบในการพัฒนาลักษณะบ้ านเรื อนทีอยู่อาศัยในปั จจุบนั ให้ มีความทันสมัย โดยการใช้ วสั ดุ
สมัยใหม่อย่างเหมาะสม แต่มีรูปทรง รู ปร่ าง และรู ปแบบเหมือนกับบ้ านเรื อนในอดีต ซึงแนวทางนี
คนในชุมชนอาจจะพัฒนาขึนใช้ เป็ นส่วนครอบครัวหรื อว่านํามาสร้ างเป็ นศูนย์ศกึ ษาเรี ยนรู้ทางวัฒน
ธรรมของชุมชนก็ได้ และอาจจะนํามาใช้ เต็มรู ปแบบหรื อนํามาประยุกต์ใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ก็ได้ ทํานองเดียวกับทีการนํา “กาแล” มาใช้ เป็ นสัญลักษณ์ของบ้ าน เรื อนชาวไทยภาค เหนือ
ในปั จจุบนั สิงเหล่านีนอกจากสร้ างคุณค่าทีเป็ นเกียรติยศ ชือเสียง ศักดิศรี แล้ วยังสามารถสร้ างมูล
ค่าทีเป็ นเงินทองได้ ด้วย เช่น การผลิตสัญลักษณ์รูปทรง รู ปร่ าง บ้ านเรื อนกลุ่มชาติไทยทรงดําออก
จําหน่ายแก่ผ้ ทู ีต้ องการ
: ใช้ รูปสี คือ สี ดํา ซึงเป็ นอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพน
ั ธุ์ เป็ นสีต้นแบบหรื อเป็ นสี
หลักในกระบวนการพัฒนารู ปสีบนวัฒนธรรมทางวัตถุ เช่น การทําให้ พืนผิวศิลปวัตถุ เครื องมือเครื อง
ใช้ บ้ านเรื อน เสือผ้ า มีสีดําเป็ นองค์ประกอบสําคัญท่ามกลางสีอืนๆ โดยออกแบบรู ปสีให้ มีความ
หลากหลาย เป็ นต้ น สิงเหล่านีนอกจากสร้ างคุณค่าทีเป็ นความสวยงาม ความแปลกตา ความน่าทึง
ในทางศิลปวัฒนธรรมแล้ ว ยังสามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองในฐานะทีเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรม
ของกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ไ ด้ ด้ ว ย โดยกระบวนการพัฒ นาดัง กล่ า ว ต้ อ งนํ า ความรู้ และเท คนิ ค ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ สร้ างคุณภาพและปริ มาณเพือให้ สนองตอบต่อความจําเป็ นและ
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ความต้ องการของคนทัวไปได้ เช่น นําความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการย้ อมสีผ้ามาใช้
พัฒนาสีดําในเสือผ้ าเครื องแต่งกายให้ มีเฉดสีทีหลายหลาย มีทงดํ
ั าเข้ ม ดําเทา ดําด่าง และมีความ
ประณี ตสวยงาม หรื อนํ าสี ดํ ามาใช้ เป็ นเชิ งสัญลักษณ์ บ นเสื อผ้ า เครื องแต่ง กาย หรื อ เครื องมื อ
เครื องใช้ เช่น หมวก กําไร สร้ อยคอ ดินสอ ปากกา กระเป๋ าถือ ถุงย่าม ฯลฯ จะก่อให้ เกิดอัตลักษณ์ขนึ
ในเครื องมือเครื องใช้ ทีเป็ นทางเลือกแก่นในชุมชนหรื อคนทัวไปได้ อย่างหลากหลายแนวทางนี กลุ่ม
ต่างๆ ของชุมชนสามารถนําไปใช้ สร้ างผลผลิตทีนําไปสู่การสร้ างคุณค่าทีเป็ นความเข้ มแข็งและ
มูลค่าทีเป็ นเงินทองได้ ด้วย เพือเสริมพลังกลุม่ ให้ มีความเข้ มแข็งขึน
: ใช้ รูปเสียง คือ เสียงในภาษาไทยทรงดํา โดยเฉพาะอย่างยิงเสียงขับร้ องและ
ทํานองการขับเพลง เสียงแคน และเสียงดนตรี อืนๆ ของชาวไทยทรงดําในชุมชน สามารถเป็ นต้ นแบบ
หรื อแบบอย่างใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นการพัฒนาการขับร้ อง ศิลปะการแสดง และพัฒนาคนในชุมชน
ให้ เป็ นนักร้ อง นักดนตรี ทีก้ าวไปสู่ความมีชือเสียงและรับใช้ สงั คมได้ และจะนําไปสู่การสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทอง จากการเป็ นนักร้ อง นักแสดง นักดนตรี ได้ ด้วย ซึงเป็ นอีกแนวทางหนึงทีกลุ่ม หรื อบุคคล
ทีสนใจสามารถนํา ไปใช้ เป็ นทุนในการพัฒนาขึนได้
โดยสรุป ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ ในชุมชนไทยทรงดําปั จจุบนั ยังคง
มีศกั ยภาพในการเป็ นต้ นแบบ หรื อตัวแบบทีสามารถนําไปใช้ พฒ
ั นาสร้ างคุณค่าด้ านต่างๆ ได้ เช่น
สร้ างชือเสียงเกียรติยศ ศักดิศรี และอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ และใช้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองได้ ด้วย เช่น การเป็ นนักดนตรี นักร้ อง นักแสดง รวมทังเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมของชุมชนด้ วย
3.3.2 แนวทางการใช้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สถานการณ์ทนุ วัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ ทีปรากฏในกระบวนการปรับ
ตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องคนในชุมชน และส่วนทีเป็ นผลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม
ทีมีตอ่ การพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น สามารถนํามากําหนดแนวทางการใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจชุมชน
ได้ ดังนี
3.3.2.1 สร้ างและพัฒนาผลผลิ ตที เป็ นสิ นค้ าทางวัฒนธรรมของกลุ่มและ
องค์กรในชุมชน โดยกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทังส่วนทีมีอยู่แล้ วในปั จจุบนั เช่น มูลนิธิไทยทรงดํา
(ประเทศไทย) สมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) วัด โรงเรี ยน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร หรื อกลุ่มทีจะ
จัดตังขึนใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มทางสังคมและวัฒนธรรมหรื อกลุ่มอาชีพ สามารถนําเอาทุนวัฒนธรรม
ทีอยูใ่ นรูปของวัตถุมาเป็ นต้ นแบบหรื อแบบอย่างในการสร้ างสรรค์ผลผลิตขึนใหม่ หรื อนําสิงทีมีอยู่
แล้ วมาพัฒนาเป็ นผลผลิตของกลุ่มและองค์กรขึนได้ โดยการใช้ สร้ างผลผลิตทางวัฒนธรรมทีทรง
คุณค่า เหมาะแก่การใช้ เป็ นของกํานัล ของฝาก ของทีระลึก และเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมทีสร้ างมูล
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ค่าทีเป็ นเงินทองแก่กลุ่มหรื อองค์กรได้ ด้วย คนในชุมชนทีมีความพร้ อม สามารถนําทุนวัฒนธรรมที
อยูใ่ นรูปของวัตถุมาพัฒนาเป็ นผลผลิตออกเผยแพร่และจําหน่ายได้ เป็ นต้ นว่า
: ใช้ สร้ างและพัฒนาสิ นค้ าวัฒนธรรมที เป็ นของระลึกและของฝาก โดยนํ า
รูปทรง รูปร่าง รูปลักษณ์ของเครื องมือเครื องใช้ เช่น เกวียน ล้ อเลือน ลากเลือน คันไถ ภาชนะ ตะกร้ า
รู ปวัว รู ปควาย รู ปสัตว์เลียงมาจัดทําเป็ นของทีระลึก ทีมีสัญลักษณ์แสดงอัตลักษณ์ ของกลุ่มชาติ
พันธุ์ ปรากฏอย่บนสินค้ า นําเครื องมือเครื องใช้ สมัยใหม่เข้ าช่วยในการจัดสร้ างจัดทํา ตกแต่งทาสี
ลงแลคเกอร์ ให้ ดสู วยงาม ประณีต เหมาะแก่การจัดเก็บไว้ ประดับบ้ านหรื อเป็ นของฝาก อาจจะทําใน
นามของกลุ่มองค์กรชุมชนหรื อ ทํ าโดยครอบครั วก็ ไ ด้ สามารถเสริ มสร้ างคุณค่าที เป็ นเกี ยรติยศ
ศักดิศรี และอัตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ได้ และน่าจะเป็ นการสร้ างงานสร้ างอาชีพและรายได้ ทีดีแก่
กลุม่ หรื อครอบครัวหรื อบุคคลอีกช่องทางหนึง ซึงกรณีนี ผู้อาวุโสในชุมชนได้ ให้ ข้อมูลเพิมเติมว่า
“ปั จ จุ บันหลวงพ่อเจ้ าอาวาสวัดเกาะแรตเป็ นผู้ทีมี ทักษะเป็ นเลิ ศในการ
แกะสลักที สามารถถ่ ายทอดความรู้ ความสามารถ และความฉลาดไหวพริ บในการแกะสลักเพื อ
สร้ างสิ นค้าของที ระลึ กแก่ ผู้ทีสนใจในชุมชนได้ หากได้รับการประสานจะสามารถฝึ กอบรมผู้สนใจ
ได้” (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
3.3.2.2 ใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว กลุ่ม และองค์กรชุมชน
โดยนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ เช่น เครื องมือเครื องใช้ แบบพืนบ้ านทีเคยใช้ ในการประกอบ
อาชีพในอดีต ปั จจุบนั ได้ เลิกใช้ มาเป็ นต้ นแบบในการฟื นฟู ปรับปรุง และพัฒนาสร้ างขึนใหม่ แล้ ว
นํากลับมาใช้ ใหม่ ควบคูไ่ ปกับทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย เพือพัฒนาการประกอบอาชีพหรื อ
การทํามาหากินของครอบครัวหรื อกลุ่ม ให้ เป็ นไปตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การฟื นฟูและ
ุ
ปุ๋ย
พัฒนาการใช้ แรงงานวัวควายทํานา นําเครื องมือเครื องใช้ แบบพืนบ้ านมาใช้ ในไร่นา ใช้ ป๋ ยคอก
หมัก สารสกัดจากธรรมชาติมาปราบศัตรูพืช การเลียงเป็ ดเลียงไก่ เลียงปลาแบบธรรมชาติ การปลูก
พืชพรรณพืนบ้ านไว้ กินไว้ ใช้ ในครอบครัว รวมทังการจัดการผลผลิตทีได้ ตามวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง
คือ ใช้ บริ โภคในครัวเรื อนเป็ นหลัก และแบ่งปั นคนอืน ตามความจําเป็ น หากมีเกินจะได้ นําไปแลก
เปลียนเพือเอาเงินทองมาใช้ บ้างตามความจําเป็ น เมือมีความเข้ มแข็งมันคง จะสามารถขยายผลสู่
การสร้ างกลุ่มเศรษฐกิจแบบพอเพียงขึน เพือสร้ างคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นความเข้ มแข็งในการพึง
ตนทางเศรษฐกิจสู่ชมุ ชนต่อไป ซึงกรณีนี มีตวั อย่างทีบางครอบครัวในชุมชน ได้ ปลูกพืชผักสวนครัว
ตามแบบแผนพืนบ้ าน ทีสามารถพัฒนาเป็ นตัวอย่างได้ ทนั ที
3.3.2.3 ใช้ สร้ างทางเลือกในการทําการเกษตรหรื อการประกอบอาชีพ กรณี
การทําการเกษตรสมัยใหม่มีปัญหา ไม่สามารถดําเนินการต่อได้ เช่น การเลียงกุ้ง เลียงปลา เลียงเป็ ด
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เลียงไก่ เมือได้ ดําเนินการไประยะหนึงพบว่า ขาดทุน เลียงต่อไปไม่ไหว (บางกรณียงั คงเลียงต่อ ไป
ทีสุดเกิดหนีสินมากมาย ต้ องขายนาจ่ายค่าหนี) ซึงเกิดขึนในชุมชนเกาะแรตและชุมชนอืนในท้ องถิน
ทัว ไป ผู้ทีประสบปั ญหาดังกล่าวสามารถนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ มาใช้ ควบคูไ่ ปกับทุน
วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย ฟื นฟู กอบกู้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ให้ ชีวิตครอบครัวสามารถปรับ
ตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยูไ่ ด้ เช่น ทีเกิดขึนบางครอบครัวในชุมชน ทีเมือสถานการณ์การประกอบ
อาชีพมีหนีสินมากขึน และพิจารณาแล้ วว่าถ้ าขืนดําเนินการต่อไปจะยิงวิกฤต จึงตัดสินใจแบ่งทีดิน
ส่วนหนึงขายเอาเงินใช้ หนีทีมีอยู่แล้ วกลับมาใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านทําการเกษตรแบบผสมผสาน
หรื อทําการเกษตรแบบพืนบ้ าน ด้ วยทุนวัฒนธรรมแบบพืนบ้ าน มุ่งเป้าหมายเพือสร้ างคุณค่าทีเป็ น
ความจําเป็ น เมือเหลือกินเหลือใช้ จึงแบ่งปั น แลกเปลียนบ้ างตามความเหมาะสม ทําให้ เกิดความสุข
และความพอเพียงขึนในครอบครัว
โดยสรุ ป การใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุพัฒนาเศรษฐกิจ ต้ องใช้
ควบคูไ่ ปกับทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย โดยมุ่งเป้าหมายเพือเข้ าถึง ความจําเป็ นในปั จจัยขัน
พืนฐาน จึงจะสามารถปรับตัวสร้ างสมดุลในการดํารงอยูอ่ ย่างเป็ นสุขได้
3.3.3 แนวทางการใช้ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในชุมชน
สถานการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในชุมชนปั จจุบนั อยู่ใน
ภาวะความต้ องการการอนุรักษ์ และพัฒนาทีเป็ นรู ปธรรม ซึงผลการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการ
ดํารงอยู่ของชุม ชน และผลจากการเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุม ชน รวมทั ง
บริบทอืนๆ ทีเกียวข้ อง เป็ นปั จจัยสําคัญกําหนดแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุมา
ใช้ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในชุมชน ได้ ในลักษณะ “การพัฒนาพืนที
สาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชุมชน” โดยการนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ
เช่น หลักฐานทางวัตถุ สิงปลูกสร้ าง คู คลองหรื อโบราณคดีทีปรากฏในพืนที นํามาใช้ เป็ นหลักฐาน
อ้ างอิง หรื อยืน ยันสถานภาพความเป็ นพืนทีสาธารณะสถานทีหรื อสิงนันๆ และใช้ ทุนวัฒนธรรมที
แฝงฝั งอยู่ในกายมาสร้ างคุณค่าทีเป็ นสํานึกสาธารณะ การเสีย สละและการเห็นแก่ส่วนรวม เช่น
พืนทีทีปู่ ย่าตายายได้ สร้ างขึนไว้ เพือขยายผลสู่การอนุรักษ์ ฟื นฟู และพัฒนาขึนเป็ นพืนทีสาธารณะ
ของชุมชนให้ มีสภาพสมบูรณ์ตามบริ บทธรรมชาติของพืนที นันสืบต่อไป เช่น อนุรักษ์ ฟื นฟู และ
พัฒนาหนองนําหรื อแหล่งนํา ป่ าหรื อโคกทีเป็ นพืนทีสาธารณะให้ ปรากฏชัดเจน สร้ างมาตรการใน
การใช้ ประโยชน์ทีเหมาะสมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมชุมชน โดยเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนใช้ ประโยชน์ได้
ตามความเหมาะ สมตามฤดูกาล เช่น การหาของป่ า การนําของป่ ามาใช้ ประโยชน์ การหาปลา ตาม

310
มาตรการทีกํ าหนดขึน พืนทีสาธารณะจะกลายเป็ นแหล่งอาหารทีคนในชุ มชน คนยากจนสามารถ
เข้ าถึงได้ โดยตรง ดัง เช่นทีปู่ ย่าตายายเคยใช้ ดํารงชีพมาแล้ ว
โดยสรุ ป แนวทางการนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุมาใช้ เพือพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน ในลักษณะการใช้ พฒ
ั นาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชุมชุมชน
ดังกล่าวนี จะสามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นในการดํารงชีพและเพิมมูลค่าทีเป็ นเงินทองแก่
ครอบครัวได้ ซึงเป็ นการปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ให้ เกิดความสุขแก่คนในชุมชนได้ และ
สร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนได้ ด้วย
3.4 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน
ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําบ้ านเกาะ
แรต ในพืนทีศึกษา ได้ แก่ คุณค่าและหรื อมูลค่า ของแบบแผนพฤติกรรมทีคนส่วนใหญ่ของชุมชน
ยอมรับว่าเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทีคนในชุมชนได้ สืบสานปรับปรุ งพัฒนาใช้ สืบมาถึง
ปั จจุบนั ซึงผลการศึกษาพบแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนามาพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี
3.4.1 แนวทางการใช้ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา บ้ าน
เกาะแรต ในพืนทีศึกษา หรื อคุณค่าและหรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทีคนส่วนใหญ่ของชุมชน
ยอม รับว่าเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของชุมชน เป็ นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ที ชุมชนใช้ ตัดสิ น หรื อชี วัดคุณงามความดีของบุคคลและสังคมที แสดงออกมาว่า ควรหรื อไม่ควร
เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ถูกหรื อผิด ทีชุมชนได้ สืบสานมาแต่โบราณ และคนส่วนใหญ่ยงั ยอมรับ
ปฏิบตั ติ าม ดังคําทีผู้อาวุโสบอกเล่าไว้ วา่
“ใครจะเป็ นคนดี ของครอบครัว เป็ นคนดี ของชุมชน สังคม หรื อใครจะเป็ นสาว
คนดี เป็ นที หมายตาของหนุ่มๆ หรื อพ่อแม่ เจ้าบ่ าว คนๆ นันต้องมี นิส ัยพฤติ กรรมความเป็ นคนดี ที
เหมาะสม ตรงตามขนบธรรมเนี ยมจารี ตประเพณี วฒ
ั นธรรมของชุมชน เช่น เป็ นสาวต้องขยันทํานาทํ า
ไร่ ตื นก่อนนอนที หลัง ทํางานหนักเอาเบาสู้ ปั กดําข้าวกล้าได้ เป็ นแถวเป็ นแนวสวยงาม ตําข้าวได้ขาว
หุงข้าวได้สุก พูดจาได้ดี มี สมั มาคารวะ คนที มี แบบแผนพฤติ กรรมเป็ นอย่างนี ได้ชือว่าเป็ นคนดี ถ้า
เป็ นคนหนุ่ สาวต้องการ ถ้าเป็ นคนสาว หนุ่มต้องการแต่งงานด้วยปั จจุบนั คนบ้านเรา รวมถึงที อื นๆ
เปลียนแปลงไปหมดแล้ว” (ยายเหม็ด พรหมสงเคราะห์, สัมภาษณ์ : วันที 18 พฤศจิ กายน 2557)
สถานการณ์การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องคนในชุมชน และ
ผลการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีตอ่ การพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น จึงสามารถกําหนดแนว
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ทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาเพื อพัฒนาสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนได้ ใน
ลักษณะการใช้ เ สริ มพลัง ความเข้ มแข็ง แก่ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ของชุมชน เป็ นต้ นว่า
ประเพณีเลียงเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ ประเพณีเสนเรื อน การเกิด การตาย การแต่งงาน ประเพณีสงกรานต์
ไทยทรงดํา ฯลฯ ทีปั จจุบนั ถูกนํามาใช้ เพือสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองมากกว่าการใช้ เพือสร้ างคุณ
ค่าทีเป็ นคุณธรรม ทําให้ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี รวมทังพิธีกรรมหลายอย่างของชุมชนทีไม่
สามารถสร้ างมูลค่าได้ ถูกลดความสําคัญลง บางอย่างสูญหายไป บางอย่างยังคงจัดขึนแต่พอเป็ น
พิธีบ้าง สถานการณ์ ดงั กล่าวนีสามารถฟื นฟูและพัฒนาให้ มีความเข้ มแข็งและยังยืนได้ หากได้
นําเอาทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนามาเสริ มพลังให้ ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้ าใจในคุณค่าที
เป็ นของเดิมแล้ วนํามาใช้ เสริ มพลังในการดําเนินงานให้ ขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีและพิธีกรรมของ
ชุมชน สามารถสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าได้ ควบคูก่ นั ไป เป็ นต้ นว่า
: ประเพณีสงกรานต์ ชาวไทยทรงดําในชุมชนสมัยปู่ ย่าตายายส่วนใหญ่ได้
ใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความรัก ความเคารพ ความกตัญ กู ตเวที ความมีสวัสดิมงคล
รวมทังคุณค่าทีเป็ นความสนุกสนานรื นเริ งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนด้ วย ส่วนมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองนันอาจจะผลพลอยได้ เกิดขึน แต่ไม่ใช้ เป้าหมายหลักของการดําเนินงานทีเป็ นขนบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ แต่หากคณะกรรมการจัดงานได้ ศกึ ษา ทําความเข้ าใจในคุณค่าดัง
กล่าวนีแล้ วนํามาวางแผนพัฒนาการดําเนินงานเพือสร้ างคุณค่าดังกล่าวให้ เกิดขึน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนางานเพือสร้ างมูลค่าในเชิงการท่องเทียวดังทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั จะสามารถเป็ นพลังขับ
เคลือนคนในชุมชนสูค่ วามสุขและความเข้ มแข็งของชุมชนได้
: ประเพณีการเสนเรื อน สมัยปู่ ย่าตายายจัดประเพณีพิธีกรรมนีขึนเพือสร้ าง
คุณค่าทีเป็ น ความกตัญ ูกตเวที ความสามัคคี และความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันแก่ครอบครั ว
ญาติพีน้ อง วงศ์ตระกูล เพือนบ้ าน หากเจ้ าภาพ องค์กรชุมชน และผู้ทีเกียวข้ อง เช่น หมอผู้ประกอบ
พิธี กรรม ผู้นําชุมชน กลุม่ องค์กรทีเกียวข้ อง ได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้คณ
ุ ค่าให้ เข้ าใจอย่างถ่องแท้ แล้ วนํามาสือ
สารกับคนทีเกียวข้ องและคนในชุมชน และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื นฟูขนใช้
ึ สร้ างคุณค่าทีเป็ นค่านิยมและ
ทัศนคติทีดีงาม จะเป็ นพลังสร้ างความสุขแก่คนในชุมชนและสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนสืบต่อไป
กรณีขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี พิธีกรรมอืนๆ ก็สามารถดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันได้ เช่น พิธีเสนเรื อน สมัยปู่ ย่าตายายจัดประเพณีพิธีกรรมนีขึนเพือสร้ างคุณค่าที
เป็ นความรัก ความอบอุ่น ความกตัญ กู ตเวที ความสามัคคี และความเป็ นอันหนึงอันเดียวกันแก่
ครอบครัว ญาติพีน้ อง วงศ์ตระกูล เพือนบ้ าน และกลุ่มชาติพนั ธุ์ หากเจ้ าภาพ องค์กรชุมชน และผู้ที
เกียวข้ อง เช่น หมอผู้ประกอบพิธี ผู้นําชุมชน กลุ่มองค์กรทีเกียวข้ อง ได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้คณ
ุ ค่าให้ เข้ าใจ
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อย่างถ่องแท้ แล้ วนํามาสือสารกับคนทีเกี ยวข้ องและคนในชุมชน และร่ วมกันอนุรักษ์ ฟืนฟูขึนใช้
สร้ างคุณค่าทีเป็ นค่านิยมและทัศนคติทีดีงาม จะเป็ นพลังสร้ างความสุขแก่คนในชุมชนและสร้ าง
ความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนสืบต่อไปได้
โดยสรุป การนําทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนามาใช้ พฒ
ั นาสังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชน แนวทางการนํามาใช้ พฒ
ั นา คือ การทําให้ คนปั จจุบนั รู้ เข้ าใจและเห็นความ
สําคัญในการนําขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณีและพิธีกรรมของชุมชนมาสร้ างคุณค่าความดีความ
งามความถูกต้ องเหมาะสมให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทีชุมชนสืบต่อกันมาแต่โบราณ เพือเสริ มพลัง
ในการขับเคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข และชุมชนให้ เกิดความเข้ มแข็ง ขณะเดียวกันคุณค่าดัง
กล่าวจะสามารถเป็ นพลังสร้ างมูลค่าเป็ นเงินทองได้ ควบคูไ่ ปด้ วย
3.4.2 แนวทางการใช้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ลักษณะสถานการณ์การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านเศรษฐกิจ
ของคนในชุม ชน และการเปลี ยนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีต่อการพัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น เป็ น
ปั จจัย กําหนดแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ ดังนี
3.4.2.1 ใช้ ลดต้ นทุนการทํานาและสร้ างอํานาจต่อรองราคาผลผลิ ตและ
ปั จจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ โดยอาศัยแบบแผนพฤติกรรมการลงแขกทีคนในสมัย ปู่ ย่าตา
ยายได้ ใช้ เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี การแลกเปลียนแรงงานในไร่ นา เช่น การปั กดํา เก็บ
เกียว นวด และขนข้ าวขึนยุ้ง นํามาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความมันคงในการทํานาให้ ทนั กับฤดูกาล และ
สร้ างมูลค่าในการลดค่าใช้ จ่ายทีเป็ นเงินทองในการทํานา รวมทังสร้ างคุณค่าทีเป็ นความรัก ความ
สามัคคีในหมู่คณะทีนําไปสู่การอยู่ร่วมกันได้ อย่างเป็ นสุข ซึงปั จจุบนั สิงเหล่านียังมีอยู่ในชุมชน ดัง
คําบอกเล่าทีว่า
“ทุกวันนี ยัง มี กลุ่ม ดํ านาที ยัง มี ความเข้ มแข็ ง ช่ ว ยเหลื อ กัน อยู่ เ ป็ นกลุ่ ม
สามารถพึงพาแรงงานกันได้ ไม่มีปัญญา ขาดแรงงาน แต่กลุ่มดังกล่าวก็ยงั คงจํ ากัดอยู่ในเรื องการทํ า
นาเท่านัน (อาจารย์ชวลิ ต อารยุติธรรม, สัมภาษณ์ : วันที 27 ตุลาคม 2557)
หากการทํานาและการประกอบอาชีพ ในปั จจุบนั ได้ นําขนบธรรมเนียม จารี ต
ประเพณี นีมาใช้ (ดังกล่าวไว้ แล้ วในการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย) แล้ วพัฒนากลุ่มให้ มี
ความเข้ ม แข็ง นอกจากเป็ นกลุ่มแลกเปลียนแรงงานในไร่ นาแล้ ว ยังมีกิจกรรมอืน เช่น การรวมกลุ่ม
ซือปั จจัยการผลิตทีเป็ นเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยังเป็ นกลุ่มทีรวมผลผลิตทีได้ มาจัดการเพือ
การขายร่วมกัน จนกลายเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของกลุ่ม ทีนําไปสู่การสร้ างคุณค่าทาง
สังคมและวัฒนธรรม และสร้ างมูลค่าในทางเศรษฐกิจได้ อย่างมีพลัง สามารถลดต้ นทุนและสร้ าง
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อํานาจการต่อรองราคาทังการซือปั จจัยการผลิตและการขายผลผลิตได้ ดีกว่าการทีต่างคนต่างขาย
ต่างคนต่างซือและยังมีการแข่งขันฉกฉวยโอกาสในการซือการขายอย่างทีเป็ น อยูใ่ นปั จจุบนั
3.4.2.2 ใช้ ส่งเสริ มพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิ งวัฒนธรรมและ
แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ ด้ วยชุมชนชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต เป็ นชุมชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ทีมีขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี ทีเป็ นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมแตกต่างจากชุมชน
อืน ทังยังเป็ นชุมชนทีตังอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศไทย มีถนนเข้ าถึงได้ หลาย
เส้ นทาง และตังอยู่บนเส้ นทางการท่องเทียวของทองถิน หากคณะกรรมการชุมชน กลุ่มหรื อองค์กร
ชุมชน รวมทังหน่วยงานทีเกียวข้ อง ได้ นําทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา และทุนวัฒนธรรมทีแฝง
ฝั งอยูใ่ นกาย รวมทังทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ มาใช้ พฒ
ั นาขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีและ
วัฒนธรรมด้ านอืนๆ ในวิถีชีวิต ทังส่วนทีเกิดขึนตามปกติและส่วนทีเกิดขึนในเทศกาลต่างๆ ของชุมชน
ให้ กลายเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตกลุ่มชาติพนั ธุ์ แก่ผ้ ูทีสนใจ หรื อนักเรี ยนนักศึกษาหรื อนักท่อง
เทียวทัศนศึกษาแล้ ว นอกจากจะสร้ างคุณค่าทีเป็ นชือเสียง เกียรติยศ ศักดิศรี ทีเป็ นอัตลักษณ์แก่
ชุมชนแล้ ว ยังสามารถสร้ างมูลค่าที เป็ นเงินทองหรื อมูลค่าทางเศรษฐกิ จ แก่คนในชุมชนได้ อย่าง
กว้ างขวาง และยังสามารถเสริ มพลังการใช้ ทนุ พัฒนาชุมชนตามแนวทางทีกล่าวมา แล้ วข้ างต้ น ให้ มี
ความเข้ มแข็งขึนด้ วย ซึงจะส่งผลให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง คนในชุมชนมีรายได้ และมีความสุขยิงขึน
โดยสรุ ป แนวทางการใช้ ทุ นวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาเพื อพัฒ นา
เศรษฐกิจของชุมชนประกอบด้ ว ยแนวทางการใช้ ลดต้ นทุนในการทํ านาและสร้ างอํ านาจในการ
ต่อรองราคาผล ผลิตกับพ่อค้ าแก่ครอบครัวกลุ่มและองค์กรชุมชน และแนวทางการใช้ ส่งเสริ มการ
พัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ และการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี ยังสามารถใช้ เสริ ม
พลังการดําเนิน งานการพัฒนาชุมชนด้ านเศรษฐกิจของกลุ่มและองค์กรชุมชนต่างๆ ดังทีได้ นําเสนอไว้
แล้ วในข้ างต้ น โดยการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเป็ นเครื องสร้ างคุณค่าและมูลค่าให้ คน
ส่วนใหญ่ในชุมชนหรื อสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มและองค์กรชุมชน ได้ ยอมรับผลการดําเนินงานหรื อ
ผลผลิตของโครงการหรื อกิจกรรม จนกลายเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีสืบต่อไป
3.4.3 แนวทางการใช้ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
ลักษณะสถานการณ์การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน และสถานการณ์การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น ได้ แสดงให้ เห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมทีเกิดขึนเป็ นอยู่ใน
ชุมชน กําลังเปลียนสถานภาพจากสิงทีคนในชุมชนเคยเคารพนับถือปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบและสํานึกใน
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บุญคุณ มาอยู่ในฐานะเป็ นทรัพยากรทีต้ องสนองตอบต่อความต้ องการของคนในชุมชน โดยคนใน
ชุมชนไม่จําเป็ นต้ องสํานึกบุญคุณแต่อย่างใด ดังคําบอกเล่าของผู้อาวุโสทีว่า
”คนทุกวันนี เลิ กเชื อในรุ กขเทวดาหรื อเทพารักษ์ ประจํ าต้นไม้ ไม่ ใส่ใจในแม่
ธรณี แม่คงคา แม่ โพสพ รวมทังธรรมชาติ อืนๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ ไม่ ได้ประกอบพิ ธีบูชาแม่ คงคา แม่
ธรณี แม่โพสพ และหรื อรุ กขเทวดาในธรรมชาติ เหมื อนในอดี ตสมัยปู่ ย่าตายาย ไม่ต้องดูฤกษ์ ยามเวลา
แรกทําไร่ ไถนา เก็บเกี ยวหรื อโค่นต้นไม้ ถางป่ า ขุดดิ น ก็ไม่ต้องดูวนั เดื อนปี แล้ว ชาวบ้านไม่ต้องร้องขอ
เทวดาในสิ งเหล่านี แล้ว” (พระมหามนตรี ขันติ สาโร ณ วัดศรี ประชาวัฒนาราม, สัมภาษณ์ : วันที 14
พฤศจิ กายน 2557)
สถานการณ์ ดงั กล่าวนีเป็ นเงื อนไขปั จจัย กํ าหนดแนวทางการใช้ ทุนวัฒน
ธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ดังนี
3.4.3.1 อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน
โดยนํ าขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ที เกี ยวข้ องกับทรั พยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม (เช่น
ประเพณี การสู่ขวัญข้ าว สู่ขวัญวัวควาย ประเพณีการไหว้ เจ้ าพ่อเจ้ าแม่ ประเพณีการไหว้ เจ้ าทีนา
ไหว้ แม่ธรณี แม่คงคา เจ้ าป่ าเทพารักษ์ สิงศักดิสิทธิ ฯลฯ และจารี ตปฏิบตั ิตอ่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดล้ อม เช่น ไม่ทิงสิงสกปรกลงในแหล่งนํา ไม่ถม ไม่บกุ รุกพืนทีสาธารณะ ซึงสืบต่อมาจากบรรพ
บุรุษ แม้ ว่าจะนับถือพุทธศาสนาแล้ ว สิงเหล่านียังคงปฏิบตั ิอยู่เหมือนเดิม) นํามาสร้ างคุณค่าทีเป็ น
คุณธรรม เช่น ความเคารพในธรรมชาติ ความกตัญ ูร้ ู คุณต่อธรรมชาติ ความพอเพี ยงในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม ความสํานึกรับผิดชอบต่อพืนทีสาธารณะ โดยอาศัยสถานการณ์
การปรับตัวและการเปลียนแปลงทีเกิดขึนในปั จจุบนั ทีทําให้ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธี
กรรม ส่วนหนึงสูญหายไป ส่วนหนึงไม่สามารถสร้ างคุณค่าให้ เป็ นพลังได้ ดงั เดิม ด้ วยคนในชุมชน
ปั จจุบนั ไม่ให้ ความสําคัญ สถานการณ์ดงั กล่าวนี หากองค์กรชุมชน เช่น วัด บ้ าน โรงเรี ยนหรื อกลุ่ม
ในชุมชน ได้ สง่ เสริมให้ คนในชุมชนร่วมกันฟื นฟูขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรมดัง กล่าว
ุ
ขึน จะสามารถสร้ างคุณค่าให้ เกิดขึนต่อคนในชุมชนทีเป็ นความเคารพในธรรมชาติ ความกตัญ รู ้ ูคณ
ต่อธรรมชาติ ความพอเพียงในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ ร่ วมกับคุณค่าทีเกิดจากการใช้ ทุนวัฒน
ธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายและทุนทีอยู่ในรูปของวัตถุดงั กล่าวข้ างต้ น จะทําให้ เกิดเป็ นพลังนําไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชนให้ ฟืนคืนสูค่ วามสมบูรณ์ได้ เพิมขึน
3.4.3.2 ใช้ ส่งเสริ มการดําเนินงานการใช้ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ใน
กายและส่วนทีอยู่ในรู ป ของวัตถุ อนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาติ โดยการ
ฟื นฟูขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรมทีเกียวข้ องมาใช้ (ดังเช่นบางชุมชนใช้ พิธีบวชป่ า
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สืบชะตาแม่นํา สืบชะตาป่ าชุมชน ดอนปู่ ตา ฯลฯ) เพือเสริ มสร้ างคุณค่าทีเป็ นความเคารพ ความ
กตัญ ู ความไว้ วางใจ และสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ สํานึกในบุญคุณของบรรพชนทีสร้ าง
หมูบ่ ้ าน ทีทําให้ ลกู หลานได้ มีทียืนทีอยูถ่ ึงปั จจุบนั เพือให้ เป็ นพลังขับเคลือนการดําเนินงานดังกล่าว
สู่ความสําเร็ จ โดยการทําให้ คนส่วนใหญ่ร้ ู เข้ าใจ และยอมรับในคุณค่าและความสําคัญดังกล่าว
แล้ วส่งเสริ มการสร้ างค่านิยมและทัศนคติทีดีงามในการร่ วมอนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะและ
พืชพรรณธรรมชาติให้ เกิดความสมบูรณยังยืนสืบไป
โดยสรุ ป การใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาพัฒนาทรัพยากรธรรม
ชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ได้ 2 แนวทาง คือ ใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้ อมของชุมชนโดยตรง และใช้ ส่งเสริ มการดําเนินงานตามแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั ง
อยูใ่ นกายและการใช้ ทนุ ทีอยูใ่ นรูปของวัตถุอนุรักษ์และพัฒนาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาติ
อนึง ในกระบวนการใช้ ทนุ วัฒนธรรมตามแนวทางดังกล่าวข้ างต้ น ยังสามารถ
สร้ างทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาขึนใหม่ ได้ ด้วย เช่น การใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ
พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน สามารถสร้ างขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ใหม่ขึนในกลุ่มอาชีพทาง
การเกษตรได้ เช่น เกิดกลุ่มทํานาทีครบวงจร ทังการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียน
จนกลายเป็ นขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ของกลุ่ม ทีสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมและมูลค่าที เป็ น
เงินทองให้ สมาชิกได้ ดํารงชีพอยูอ่ ย่างเป็ นสุข กลุม่ มีความเข้ มแข็งยังยืนด้ วย
สรุปแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนโดยสรุป ดังนี
1. แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน กลไกหรื อ
กลุ่ม หรื อ องค์ ก รชุม ชนหรื อ คนในชุม ชนที ต้ อ งการใช้ ทุนวัฒ นธรรมเพื อการพัฒ นาชุม ชนตาม
แนวทางใดๆ ก็ตาม จะต้ องให้ ความสนใจ เห็นความสํ าคัญของทุนวัฒนธรรมประเด็นนันๆ เห็น
สถานการณ์และเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเกิดขึนในชุมชนทีเกียวเนืองด้ วยทุนวัฒนธรรมชุมชน แล้ วรวมตัว
ขึนเป็ นกลุ่ม ตามความสนใจ นํ ากระบวนการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนมาใช้ ในการศึกษา
ค้ นคว้ าประมวลทุนวัฒน ธรรมเรื องทีสนใจ เพือประเมินศักยภาพหรื อความพร้ อมด้ านต่างๆ เมือ
เห็นว่ามีความพร้ อมแล้ วจึงนํามาร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ ปัญหา หา
แนวทางอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาให้ วัฒนธรรมนันๆ สามารถสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นความ
จําเป็ นและความต้ องการแก่คนในชุมชนได้ ผลดังกล่าวนีจะเป็ นพลังทําให้ คนในชุมชนมี ความสุข
กลุม่ และองค์กรชุมชนทีเกียวข้ องหรื อชุมชนมีความเข้ มแข็ง และมีความยังยืนได้
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2. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายเพือการพัฒนาชุมชน
2.1 ด้ านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการใช้ เสริ มพลังความ
เข้ มแข็งในการบริ หารจัดการกลุ่มและองค์กรชุมชน แนวทางการใช้ เสริ มสร้ างการมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสาธารณสมบัติของชุมชน แนวทางการใช้ พฒ
ั นาการศึกษาของชุมชน แนวทางการใช้ พฒ
ั นา
แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ หรื อศูนย์การศึกษาเรี ยนรู้ วัฒนธรรมชุมชน แนวทางการใช้ อนุรักษ์ และพัฒนา
ประวัติความเป็ นมากลุ่มชาติพนั ธุ์ แนวทางการใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ แนว
ทางการใช้ อนุรักษ์และพัฒนาเสือผ้ าและการแต่งกายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ดังทีกล่าวแล้ วข้ างต้ น
2.2 ด้ านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการใช้ สร้ างและพัฒนากลุ่มอาชีพ
การทําการเกษตรของชุมชน และแนวทางการใช้ สร้ างผลิตภัณฑ์สินค้ าชุมชน
2.3 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน มีแนวทางการใช้ อนุรักษ์ และ
พัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชน และแนวทางการใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติ ในชุมชน
3. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน
3.1 ด้ านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการใช้ เป็ นหลักฐานอ้ าง
อิงและแหล่งศึกษาค้ นคว้ าทุนทางวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายเพือนํามาใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม และแนวทางการใช้ เป็ นต้ นแบบหรื อแบบอย่างในการ
พัฒนา สืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย
3.2 ด้ านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการใช้ สร้ างและพัฒนาผลผลิตของ
ั นาเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัว กลุ่ม และองค์กรใน
กลุ่มและองค์กรในชุมชน แนวทางการใช้ พฒ
ชุมชน และแนวทางการใช้ สร้ างทางเลือกในการทําการเกษตรหรื อการประกอบอาชี พ กรณีทีการทํา
การ เกษตรสมัยใหม่มีปัญหาไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
3.3 ด้ านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ประกอบด้ วย แนว
ทาง การใช้ พฒ
ั นาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยู่หากินของคนในชุมชน และแนวทางการใช้ อนุรักษ์
ฟื นฟู และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติของชุมชน
4. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน
4.1 ด้ านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการนําทุนวัฒนธรรม
มาใช้ เสริมพลังความเข้ มแข็งแก่ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน
4.2 ด้ านเศรษฐกิจชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการใช้ ลดต้ นทุนในการทํานาและ
สร้ างอํานาจต่อรองราคาผลผลิตและปั จจัยการผลิตในการประกอบอาชีพต่างๆ ของครอบครัว กลุ่ม
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และองค์กรชุมชน และแนวทางการใช้ ส่งเสริ มพัฒนาชุมชนให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและ
แหล่งศึกษาเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์
4.3 ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ประกอบด้ วย แนวทางการ
ใช้ อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมชุมชน และแนวทางการใช้ ส่งเสริ มสนับสนุน
การดําเนินงานการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายและการใช้ ทนุ ทีอยู่ในรูปของวัตถุ อนุรักษ์ และ
พัฒนาพืนทีสาธารณะและพืชพรรณธรรมชาติของชุมชน
โดยสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนได้
ดังแสดงในภาพที 21 ดังนี
ทุนวัฒนธรรม
1. ทุนทีแฝงฝั งในกาย
2. ทุนทีอยูใ่ นรูปวัตถุ
3. ทุนทีอาศัยการสถาปนา

แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรม
1. แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
2. แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายเพือการพัฒนาชุมชน
3. แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน
4. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาเพื อการพัฒนา

เป้าหมาย
1. พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรม
3. พัฒนาคนให้ มีความสุข
4. พัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
ภาพที 21 แสดงแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน

318
จากภาพ สามารถอธิ บายได้ ดงั นี ทุนวัฒนธรรมทีประกอบด้ วยส่วนทีแฝงฝั งใน
กาย ส่วนทีอยู่ในรู ปวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนา มีแนวทางการใช้ เพือการพัฒนาชุมชน 4
ประการ คือ 1. แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน 2. แนวทางการใช้ ทนุ
วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกายพัฒนาชุมชน 3. แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุพฒ
ั นา
ชุมชน และ 4. แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาพัฒนาชุมชน โดยกําหนดเป้าหมาย
ุ ภาพ 2. พัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรม 3. พัฒนาคนให้ มี
การพัฒนาไว้ 4 ประการคือ 1. พัฒนาคนให้ มีคณ
ความสุข และ 4. พัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง ซึงการบรรลุเป้าหมายทังหมดนีจะกลับมาเป็ นทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนทีเข้ มแข็ง และเป็ นพลังในการพัฒนาให้ คนในชุมชนมีความเข้ มแข็งยิงขึน

บทที 6
บทสรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื อง “ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัด
นครปฐม” ครังนี วัตถุประสงค์เพือศึกษาลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ในจังหวัด
นครปฐม เพือวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา และเพือศึกษาการใช้ ทนุ วัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดําเพื อการพัฒนาชุมชน ใช้ รูปแบบการศึกษาวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) เลือกศึกษาในพืนทีแกนหลัก 1 หมู่บ้านคือ บ้ านเกาะแรต ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และศึกษาบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมโดยทัวไปของกลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทยทรงดํา
ในจังหวัดนครปฐม เช่น บ้ านไผ่หชู ้ าง ตําบลไผ่หูช้าง อําเภอบางเลน บ้ านหัวถนน ตําบลดอนพุทรา
อําเภอดอนตูม บ้ านดอนทอง ตําบลดอนทอง อําเภอกําแพงแสน บ้ าน แหลมกะเจา 2 ตําบลลําลูกบัว
อําเภอดอนตูม เป็ นต้ น เก็บข้ อมูลภาคสนามโดยวิธีการศึกษาการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) อย่างไม่มีโครงสร้ าง และการจัดเวทีสนทนากับกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการจดบันทึก
ภาคสนาม (Field Note) ใช้ แบบสัมภาษณ์ตามประเด็นทีกําหนดไว้ ในวัตถุประสงค์ กําหนดผู้ให้ ข้อ มูล
หลัก (Key Informants) ไว้ ล่วงหน้ า รวมทังศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)
ทีเผยแพร่หรื องานศึกษาทีเกิดขึนใหม่ สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อ เสนอแนะได้
ดังต่อไปนี
1. สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปข้ อค้ นพบตามวัตถุประสงค์คือ เพือศึกษาลักษณะทุนวัฒน
ธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม เพือวิเคราะห์ทนุ วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดํา และเพือศึกษาการใช้ ทนุ วัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําเพือการพัฒนาชุมชน ดังนี
1.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมชุมชน แบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่
ในกายหรื อทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวัตถุ และทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการ
สถาปนา ตามลักษณะพัฒนาการหรื อเปลียนแปลงของชุมชน 4 ช่วงเวลา คือ สมัยปู่ ย่าตายายหรื อ
สมัยบุกเบิกตังถินฐาน สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ (อายุเกิน 60 ปี ขึนไป) และสมัยลูกหลานในปั จจุบนั
โดยแบ่งตามยุคสมัย ดังนี
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1.1.1 ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญา (Embodied Form)
ในวัฒนธรรมประเภทต่างๆ ในสมัยปู่ ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สงู อายุ และสมัยลูกหลานปั จจุบนั
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของ
ชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต มีลกั ษณะปรับตัวไปตามกระแสโลกาภิวตั น์เช่นเดียวกับสังคมรอบ
ข้ าง ซึงมี ความเสี ยงสูง ต่อ การสูญ เสี ยคุณ ค่า เชิ ง อัตลัก ษณ์ ข องกลุ่มชาติพันธุ์ จะเห็นได้ ว่า ใน
ปั จจุบนั เรื อนไทยทรงดําแบบเดิมไม่มีแล้ ว ชาวไทยทรงดําบางกลุ่มจึงร่วมกันสร้ างเรื อนไทยทรงดํา
สาธิตขึนไว้ สืออัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น เรื อนไทยทรงดําบ้ านดอนยอ บ้ านไผ่หชู ้ าง โดยปรับ
เปลียนหลังคาเป็ นมุงกระเบืองแทนเพือความคงทน ให้ ผ้ สู นใจได้ ศกึ ษาเช่นเดียวกับงานพิธีกรรม เช่น
พิธีแต่งงาน พิธีขึนบ้ านใหม่ พิธีศพ รวมถึงงานเทศกาล มีการนําทุนภูมิปัญญาสมัยใหม่เข้ ามาใช้
ในงานศพจะจัดพิธีกรรมแบบเดิมได้ ต้ องรอให้ ประกอบพิธีกรรมแบบสมัยใหม่เสร็ จแล้ ว จึงจะทํา
พิธีสง่ วิญญาณแบบไทยทรงดํา
ลักษณะทุนวัฒนธรรมที แฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการทํามาหากิน สมัยปู่ ย่าตา
ยายยังคงใช้ ภูมิปัญญาพืนบ้ าน สมัยพ่อแม่ สมัยผู้อาวุโส และสมัยคนปั จจุบนั ลักษณะภูมิปัญญา
การทํามาหากินแบบเดิมเปลียนแปลงไป ชุมชนรับเอาภูมิปัญญาสมัยใหม่มาใช้ ผลทีตามมาคือ เกิด
การแข่งขัน การถือประโยชน์ส่วนตัว เพิมขึน บางครังประเด็นการทํามาหากินนําไปสู่ความขัดแย้ ง
แตกแยกของสังคมมากขึน
ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายของวัฒนธรรมการแต่งกาย
ในปั จจุบนั ได้ เปลียนแปลงไป เน้ นความเป็ นอิสระเสรี ของการแต่งกายและการประดับตกแต่งของผู้
คนในชุมชนมากกว่าการดํารงไว้ ซงอั
ึ ตลักษณ์ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ยกเว้ นในงานประเพณีและพิธีกรรม
ลักษณะทุนวัฒนธรรมเดิมทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านการดูแลรักษาสุขภาพของ
ชุมชนชาวไทยทรงดําในพืนทีส่วนใหญ่ใช้ ทนุ ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพสมัยใหม่แทน คนเจ็บป่ วย
ต้ องใช้ จา่ ย ยิงจ่ายเงินทองมาก ยิงสามารถเข้ าถึงการรักษาทีมีประสิทธิภาพสูง
ลักษณะทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายด้ านศาสนา ความเชือ ประเพณี
และพิธีกรรมของชาวไทยทรงดําในพืนทีศึกษา เน้ นการสร้ างคุณค่าความสําคัญในช่วงเวลาแรกเริ ม
ต่อมาได้ พฒ
ั นา เปลียนแปลงไป ปั จจุบนั การเข้ าถึงคุณค่าด้ านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการบรรลุเป้า
หมายชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือทีสามารถใช้ มลู ค่าเงินทองเข้ าถึงสิงนันได้
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1.1.2 ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ (Objectified Form) ในวัฒนธรรม
ประเภทต่างๆ
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ เป็ นการสืบทอดต่อเนืองมาจาก
บรรพบุรุษของกลุ่มชาติพนั ธุ์ แต่เมือมาถึงสมัยพ่อแม่ ทุนวัฒนธรรมเริ มเปลียนแปลงไปตามการ
เปลียนแปลงวัฒนธรรมชุมชน ซึงได้ รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอืน จนกระทังสมัยผู้อาวุโสและสมัย
ลูกหลานปั จจุบนั การแสดงคุณค่ายังคงอยู่ แต่เน้ นการแสดงมูลค่าเป็ นสําคัญ ส่วนคุณภาพและ
ปริ มาณหรื อโอกาสที แสดงออกมีน้อยลง เช่น เรื อนไทยทรงดําทีอยู่ในวิถีชีวิตไม่มีแล้ ว ภาษาเขียน
หรื อตัวหนังสือไทยดําและตํารา หนังสือสูญหาย
1.1.3 ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนา (Institutionalized State) คุณค่าและ
หรื อมูลค่าของแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น
ลักษณะทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาส่วนทีเป็ นแบบแผนพฤติกรรม
ทางเศรษฐกิจ ช่วงแรก สมัยปู่ ย่าตายาย มีแบบแผนพฤติกรรมการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และ
การแลกเปลียนทีเป็ นขนบธรรมเนียม เป็ นประเพณี ทีสืบต่อกันมาจากบรรพชน ช่วงเวลาต่อมาได้
เปลียนแปลง โดยรับเอาแบบแผนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจจากสังคมอืนมาใช้ แทน เน้ นมูลค่าทีเป็ น
เงินทองเพือใช้ จ่าย ปั จจุบนั ไทยทรงดําในชุมชนส่วนใหญ่ให้ ความสําคัญต่อทุนวัฒนธรรมทีมีลกั ษณะ
เป็ นมูลค่าเป็ นอันดับแรก และใช้ มูล ค่า ทีเป็ นเงิ นทองทีได้ มาสร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ นและ
ความต้ องการเกือบทุกกลุม่ วัฒนธรรม
1.2 วิเคราะห์ ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา ผลการศึกษาทุนวัฒน
ธรรมกับการพัฒนาชุมชน มี 2 ประเด็น คือ การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนา
ชุมชน และการใช้ ทนุ วัฒนธรรมปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยูข่ องชุมชน ดังนี
1.2.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่ อการพัฒนาชุมชน
1.2.1.1 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายทีมีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน
1) ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต ในระดับบุคคลและครอบครัว ทํา
ให้ คุณภาพภูมิ ปัญญาพื นบ้ านด้ านการอยู่อาศัย และวิถีชี วิตส่ว นหนึงได้ รับการพัฒ นาให้ เจริ ญ
ก้ าวหน้ า ทันสมัย เป็ นภูมิปัญญาทีบุคคลและครอบครัวในชุมชนสามารถนําไปใช้ สร้ างมูลค่าทีเป็ น
เงินทองเพือใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการด้ านต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึน แต่อีกส่วนหนึงได้ สญ
ู หายและสูญเสียคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมซึงบุคคลและ
ครอบครัวในชุมชนเคยนําไปใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการมาก่อน และระดับชุมชน ทํา
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ให้ เป้าหมายการพัฒนาภูมิปัญญาด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตของชุมชนเปลียนแปลงจากเดิมทีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต เพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความรัก
ุ ธรรมทีเกิดขึนเป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความ
ความสามัคคี ความอบอุ่นแก่กลุ่มชาติพนั ธุ์แล้ วใช้ คณ
เข้ มแข็งต่อไป เปลียนมามุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตเพือสร้ างมูลค่าที
เป็ นเงินทอง แล้ วใช้ เงินทองเป็ นพลังขับเคลือนบุคคลและครอบครัวในชุมชนสู่ความสุขตามค่านิยม
สมัยใหม่ทีเป็ นความทันสมัย มากกว่าการสร้ างความเข้ มแข็งทางภูมิปัญญาเรื องนีในระดับชุมชน
2) ด้ านการทํามาหากิน ในระดับบุคคลและครอบครัว ทําให้ คณ
ุ ภาพ
ภูมิปัญญาพืนบ้ านด้ านการทํามาหากินส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย เป็ นภูมิ
ปั ญญาที บุคคลและครอบครั ว ในชุมชนสามารถนําไปใช้ สร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองเพือใช้ เข้ าถึง
ปั จจัยความจําเป็ นและความต้ องการ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน เช่น ภูมิปัญญา
การทํานา การประกอบอาชีพ เป็ นต้ น ส่วนการสร้ างคุณค่าที เป็ นคุณธรรมทีเป็ นพลัง สร้ างความสุข
แก่บุคคลและครอบครัวนันไม่ชดั เจนนัก นอกจากนี ยังทําให้ ภูมิปัญญาพืนบ้ านด้ านนีส่วนหนึงได้
สูญหายและสูญเสียคุณค่าและมูลค่าเดิมที บุคคลและครอบครัวเคยใช้ เข้ าถึงคุณธรรมและเงินทอง
เป็ นพลังขับเคลือนสูค่ วามสุขในอดีตไป เช่น ภูมิปัญญาการทํานาแบบพืนบ้ าน การทํามาหากินแบบ
พืนบ้ าน เป็ นต้ น และระดับชุมชน ทําให้ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาด้ านการทํามาหากิน
ของชุมชนเพือสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความรัก ความสามัคคี ความร่ วมมือ ความเสียสละ
ในการผลิต การบริ โภค การแจกจ่าย และการแลกเปลียนผลผลิตเพือเป็ นพลัง ขับเคลือนชุมชนสู่
ความสุข เปลียนมามุง่ เน้ นพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาดังกล่าวเพือสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง แล้ วใช้
เงินทองเป็ นพลังขับเคลือนบุคคลและครอบครัว ในชุมชนสู่ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า ทันสมัย มีความ
สะดวกสบายตามความต้ องการ แต่ยงั ไม่สามารถขับเคลือนชุมชนสูค่ วามเข้ มแข็งได้
3) ด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง ในระดับบุคคล
และครอบครัว ทําให้ ภูมิปัญญาพืนบ้ านด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง ส่วนหนึง
ได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย บุคคลและครอบครัวนําไปสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงิน
ทองเพือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่ยงั ไม่สามารถ
นําไปสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเพือเป็ นพลังสร้ างความสุขแก่บคุ คลและครอบครัวในชุมชนในเรื อง
เหล่านีได้ และทําให้ สูญเสียภูมิปัญญาพืนบ้ านทีใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น การพึงตนเอง
ความอดทน ขยันหมันเพียร เป็ นต้ น นอกจากนี ผลการเปลียนแปลงในเรื องนีนําไปสู่การสูญเสีย
มูลค่าทีเป็ นเงินทองจํานวนมากที บุคคลและครอบครัวปั จจุบนั ต้ องใช้ จ่ายไปเพราะสิงเหล่านี และ
ระดับชุมชน ทําให้ เป้าหมายการพัฒนาภูมิปัญญาด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง

323
ของชุมชนเปลียนแปลงจากแบบพืนบ้ านทีมุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาเพือเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ น
คุณธรรม เช่น ความรัก ความสามัคคี ความร่ วมมือ ฯลฯ มามุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาเพือ
เข้ าถึงมูลค่าทีเป็ นเงินทอง โดยหวังให้ เงินทองกลายเป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความเข้ มแข็ง แต่เป้า
หมายดังกล่าวยังไม่บรรลุผลเป็ นรู ปธรรม เพราะยังไม่มีแผนพัฒนาภูมิปัญญาให้ บรรลุเป้าหมาย
เนื องจากการเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึนเป็ นไปตามเหตุปั จ จัย ภายนอกที เข้ ามากระตุ้น ไม่ไ ด้ ว าง
แผนพัฒนาใดๆ
4) ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ในระดับบุคคลและครอบครัว ทําให้
คุณภาพภูมิปัญญาพืนบ้ านด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญก้ าวหน้ า
ทันสมัย สามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ คนในชุมชนใช้ เข้ าถึงความ
เป็ นผู้มีสุขภาพดีตามความจําเป็ นและความต้ องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผลมากขึน
อย่างไรก็ตาม การเข้ าถึงภูมิปัญญาทีทําให้ สขุ ภาพดีได้ นนั บุคคลและครอบครัวต้ องจ่ายเงินทอง
เป็ นค่าภูมิปัญญาสมัยใหม่ด้วย ส่วนภูมิปัญญาพืนบ้ านทีไม่ได้ รับการพัฒนาบางประการสูญหาย
ไป บางประการยังมีอยู่ แต่ไม่มีใครนํามาใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าแล้ ว และระดับชุมชน ทําให้ เป้า
หมายการพัฒนาภูมิปัญญาการดูแลรั กษาสุข ภาพของชุมชนเปลี ยนแปลงจากแบบพืนบ้ านที มุ่ง
พัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาเพือเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความเมตตา กรุ ณา ปราณี กตัญ ู
กตเวที โดยคุณธรรมเหล่านีจะกลายเป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความเป็ นชุมชนทีคนมีสุขภาพดีถ้วน
หน้ า หรื อเป็ นชุมชนทีมีความเข้ มแข็งด้ านสุขภาพต่อไป เปลียนมาเป็ นการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญา
การดูแลรักษาสุขภาพตามแบบแผนสมัยใหม่ โดยคณะแพทย์และพยาบาลซึงเป็ นกลไกภาครัฐและ
ภาคเอกชนเป็ นผู้รับผิดชอบขับเคลือนชุมชนให้ มีสขุ ภาพดี และมีความเข้ มแข็ง คนในชุมชนจะเข้ าถึง
เป้าหมายเหล่านีได้ ต้องอาศัยเงินทองเป็ นปั จจัย ใครมีเงินทองจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ มาก สามารถ
เลือกใช้ บริการทีมีคณ
ุ ภาพสูงได้ คนในชุมชนส่วนหนึงจึงต้ องสะสมเงินทองไว้ เป็ นค่าใช้ จา่ ยในเรื องนี
5) ด้ านการศาสนาและความเชือ ในระดับบุคคลและครอบครัว ทํา
ให้ คุณภาพภูมิ ปัญญาพืนบ้ านด้ านการศาสนาและความเชื อ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญ
ก้ าวหน้ า ทันสมัย สามารถนําไปใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็ นเงินทองเพือใช้ เข้ าถึง
ความจําเป็ นและความต้ องการด้ านการศาสนาและความเชือได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทํา
ให้ เป็ นพลังขับเคลือนคนในชุมชนมีความสุขและยอมรับพุทธศาสนาเข้ ามาเป็ นหลักยึดเหนียวด้ าน
จิตใจเพิมขึน อย่างไรก็ตาม ยังมีภูมิปัญญาพืนบ้ านทีเป็ นความเชือบางอย่างไม่ได้ รับการพัฒนา เช่น
ภูมิปัญญาความเชือในพิธีกรรมสู่ขวัญข้ าว ความเชือในพิธีกรรมรับขวัญคน ความเชือในพิธีกรรม
รักษาโรค เป็ นต้ น ทําให้ สิงเหล่านีสูญหายไปจากชุมชน และระดับชุมชน ทําให้ เป้าหมายการพัฒนา
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ภูมิปัญญาด้ านการศาสนาและความเชือของชุมชนเปลียนแปลงจากแบบพืนบ้ านทีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ภูมิปัญญาด้ านนีเพือเข้ าถึงคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เพือใช้ คณ
ุ ธรรมดังกล่าวเป็ นพลังขับเคลือนชุมชน
ให้ อยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข ชุมชนมีความเข้ มแข็ง เปลียนมามุ่งเน้ นพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาด้ านการ
ศาสนาและความเชือเพือสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึงความเข้ มแข็งด้ านนีของบุคคลและครอบ
ครัว และเน้ นใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองเป็ นพลังขับเคลือนความสุขด้ านนีมากขึน เช่น การประกอบพิธี
กรรม นอกจากเจ้ าของพิธีกรรมต้ องตกเป็ นหนีบุญคุณแก่หมอผู้ประกอบพิธีกรรมตามภูมิปัญญา
พืนบ้ านแล้ ว ยังต้ องจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินทองแก่ผ้ ปู ระกอบพิธีกรรมตามจํานวนทีเหมาะสมด้ วย
และถือเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีใหม่ของชุมชนปั จจุบนั
1.2.1.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุทีมีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน
1) ด้ านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต ในระดับบุคคลและครอบครัว ทํา
ให้ คณ
ุ ภาพวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุด้านการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิต ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้ มี
ความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย เป็ นไปตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้ องบุคคล และครอบ
ครัวสามารถใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าได้ อย่างมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผลมากขึน เพียงแต่คณ
ุ ค่า
และมูลค่าทีเกิดขึน ส่วนใหญ่ถกู นําไปใช้ เข้ าถึงความสะดวกสบายตามค่านิยมสมัยใหม่ หรื อเข้ าถึง
ความเป็ นผู้มีอํานาจ อิทธิพลทางการเงิน หรื อเข้ าถึงความเป็ นผู้มีอํานาจอิทธิพลทางสังคมและการ
เมือง หรื อเข้ าถึงความเป็ นผู้มีบารมียิงใหญ่ทางการงาน มากกว่าเข้ าถึงคุณธรรมทีจะนําคนในชุมชน
ไปสู่ความสุข อีกส่วนหนึงไม่ได้ รับ การพัฒนาคุณภาพ จึงนํามาสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึง
ความสุขไม่ได้ ส่งผลให้ ต้องใช้ มลู ค่าเงินทองทีได้ จากการประกอบอาชีพ มาใช้ เข้ าถึงความจําเป็ นและ
ความต้ องการทดแทนสิงทีสูญเสียไป และระดับชุมชน วัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุด้านการอยู่
อาศัยและวิถีชีวิตส่วนทีได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย ทีเกิดขึนนัน ยัง
ขาดการจัดการทีดี จึงยังไม่สามารถนํามาสร้ างคุณค่าเพือเป็ นพลังสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนได้
เช่น ไม่สามารถทําให้ คนในชุมชนมีจิตสํานึกช่วยเหลือเกือกูล ร่ วมกัน มีความสามัคคีช่วยเหลือกัน
เป็ นชุมชนพึงตน เองในเรื องนี ได้ และยังไม่สามารถสร้ างมูลค่าที เป็ นเงิ นทองส่วนรวมได้ เช่น
สหกรณ์ชุมชน ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน หรื อกองทุนเพือการพัฒนาชุมชน มูลนิธิเพือการ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ จึงยังไม่เป็ นพลังสร้ างความเข้ มแข็งระดับชุมชน ตรงกันข้ ามชุมชนต้ องสูญเสีย
คุณภาพวัฒนธรรมดังกล่าวทีเคยใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึงความเข้ มแข็งไป เป็ นต้ นว่า
จิ ตสํ านึ กรั ก ความเป็ นกลุ่ม ชาติ พัน ธุ์ ที นับ วัน จื ด จางลง จิ ต วิ ญ ญาณชุม ชนที นับ วัน มี ป ราชญ์

325
ชาวบ้ านทีเป็ นหูเป็ นตาหรื อเป็ นหัวหรื อเป็ นผู้นําชุมชนน้ อยลง รวมถึงมีความเป็ นชุมชนทีขาดสงบ
สุขมากขึน เป็ นต้ น ดังนัน ในระดับชุมชนจึงยังไม่พบผลการพัฒนาทีทําให้ ชมุ ชนเข้ มแข็งทีแท้ จริง
ุ ภาพ
2) ด้ านการทํามาหากิน ในระดับบุคคลและครอบครัว ทําให้ คณ
วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุด้านการทํามาหากิน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้ มีความเจริ ญ
ก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็ นไปตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้ อง
คนในชุมชนสามารถใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึงคุณธรรมและความสุขได้ ตามความจําเป็ น
และความต้ องการมากขึน เช่น คุณภาพเครื องมือเครื องใช้ ในไร่นา คุณภาพข้ าว สัตว์เลียง คุณภาพ
อาหารทังรสและกลิน เป็ นต้ น แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ทํ าให้ คนในชุมชนไม่
ึ
สามารถนํามาใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าได้ เป็ นเหตุให้ สญ
ู หายไป ยังไม่มีการอนุรักษ์ และฟื นฟูขนใน
ปั จจุบนั และระดับชุมชน แม้ ว่าการเปลียนแปลงได้ ทําให้ คณ
ุ ภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุด้าน
การทํามาหากิน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาจนบุคคลและครอบครัวสามารถนําไปใช้ สร้ างคุณค่าและ
มูลค่าได้ ดงั กล่าวข้ างต้ นเกิดขึนแล้ ว แต่ชุมชนยังขาดการจัดการทีดี จึงยังไม่สามารถนําคุณภาพดัง
กล่าวมาสร้ างคุณค่าเพือเป็ นพลังสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนได้ ประกอบกับยังไม่มีองค์กรชุมชน
เกียวกับเรื องนีชัดเจน จึงยังไม่สามารถนําคุณภาพวัฒนธรรมดังกล่าวมาสร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือ
เข้ าถึงความเข้ มแข็งของชุมชน ทําให้ ชมุ ชนปั จจุบนั มีแนวโน้ มพึงตนเองด้ านการทํามาหากินได้ น้อยลง
3) ด้ านการแต่งกาย เสือผ้ าและการประดับตกแต่ง ในระดับบุคคล
และครอบครัว ทําให้ คณ
ุ ภาพวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุด้านการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับ
ตกแต่ง ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยเป็ นไปตามการพัฒนา
คุณภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้ อง เช่น สร้ างทางเลือกทีเป็ นรูปแบบ รูปทรง รู ปสี รู ปลักษณ์ทีหลากหลาย
ทําให้ คนในชุมชนเลือกใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึงคุณธรรมและความสุขได้ ตามความจํา
เป็ นและหรื อความต้ องการได้ มากขึน ขณะเดียวกันส่วนทีไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ เช่น การทอผ้ า
และตัดเย็บเสือผ้ าทีเป็ นมรดกตกทอดของชุมชนได้ สญ
ู หายไป และระดับชุมชน ยังไม่มีการจัดการที
ดีหรื อยังไม่มีองค์กรชุมชนทีมีประสิทธิภาพ ทีสามารถนําคุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุไปใช้
สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชน ด้ วยองค์กรชุมชนและกลุ่มทีทํา งานใน
เรื องนี ยังไม่เข้ มแข็งเพียงพอและยังไม่มีแผนพัฒนาและการบริหารจัดการเกียวกับเรื องนี
4) ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ในระดับบุคคลและครอบครัว ทําให้
คุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปวัตถุด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้
เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยเป็ นไปตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาการดูแลรักษาสุขภาพแผนปั จจุบนั
เช่น มีองค์กรทีมีระบบ กลไก วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือเครื องใช้ ยา และเวชภัณฑ์สมัยใหม่ให้ บริ การ
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ดูแลรักษาสุขภาพแก่คนทัวไป ทําให้ คนในชุมชนได้ ร้ ู เข้ าใจ เห็นความสําคัญและยอมรับใช้ บริ การการ
ดูแลรักษาพยาบาลสมัยใหม่ทีเกิดขึน จนสามารถสร้ างคุณค่าความเป็ นผู้มีสุขภาพดีให้ เกิดขึนได้
แต่คนในชุมชนต้ องใช้ เงินทองแลกเปลียนคุณค่าดังกล่าว นอกจากนี องค์กรสุขภาพทีเกิดขึนได้ ส่ง
กลไกลงสู่ชมุ ชนเพือให้ บริ การเฉพาะกิจตามนโยบาย รวมทังมีสถานจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์เกิด
ขึนในตลาด ทีคนในชุมชนสามารถเข้ าถึงบริ การได้ คนในชุมชนมีช่องทางสร้ างคุณค่าความเป็ นผู้มี
สุขภาพดีได้ หลายทาง ทําให้ วฒ
ั นธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุด้านการดูแลรักษาสุขภาพแบบพืนบ้ านไม่
เป็ นทีนิยมของคนในชุมชนและสูญหายไป แม้ จะมีความพยายามฟื นฟูแต่ยงั ไม่มีความชัดเจน และ
ระดับชุมชน ยังไม่มีการจัดการทีดี องค์กรชุมชนยังไม่มีนโยบายชัดเจน ด้ วยการเปลียนแปลงทีเกิด
ั นาคุณภาพเรื องนี ด้ วยการสร้ างองค์กรระดับท้ องถินขึน คนในชุมชนไม่มีส่วนร่วมมากนัก
ขึน ได้ พฒ
นอกจากใช้ บริ การองค์กรดังกล่าวสร้ างคุณค่าความเป็ นคนมีสขุ ภาพดีตามความจําเป็ นและความ
ต้ องการ ไม่จําเป็ นต้ องดําเนินการเอง
5) ด้ านการศาสนาและความเชือ ในระดับบุคคลและครอบครัว ทํา
ให้ คณ
ุ ภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปวัตถุด้านการศาสนาและความเชือ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาให้ เจริ ญ
ก้ าวหน้ า ทันสมัยเป็ นไปตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาในเรื องนี เช่น สร้ างวัด สถานที วิหาร ที
อยู่อาศัยให้ แก่ภิกษุ สงฆ์ขึนใหม่ในชุมชน การบูรณาการหลักการความเชือเข้ ากับหลักธรรมพุทธ
ศาสนา ทําให้ คนในชุมชนใช้ คณ
ุ ภาพดังกล่าวสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเป็ นพลังนําไปสู่ความสุขได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน แต่ก็ทําให้ ความเชือพืนบ้ านบางอย่างเปลียนแปลง สูญ
หายไป และระดับชุมชน มีองค์กรชุมชน ได้ แก่ วัดในหมู่บ้าน ทําหน้ าทีเป็ นศูนย์กลางชุมชนหรื อองค์กร
ั นธรรมทางวัตถุ เช่น สถานที วิหาร หลักการ คําสอน ฯลฯ
ชุมชน เป็ นแกนนําคนในชุมชนร่วมกันใช้ วฒ
สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ความปรองดอง ความ
มีจิตสํานึกรับผิดชอบชุมชนร่ วมกัน ฯลฯ เป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความเข้ มแข็งได้ แม้ ว่าปั จจุบนั
ยังไม่ชดั เจนแต่ดเู หมือนจะเป็ นกลุม่ วัฒนธรรมเดียวทีมีองค์กรชุมชนรับผิดชอบชัดเจน
1.2.1.3 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาทีมีผลต่อการ
พัฒนาชุมชน
1) ด้ านการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิต ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาและคุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุในเรื องนี จนได้ รับการ
สถาปนาให้ เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยมากขึน เช่น แบบแผนพฤติ
กรรมการอยูอ่ าศัยและวิถีชีวิต ธรรมเนียมการสร้ างบ้ านเรื อนของชุมชน ธรรมเนียมการใช้ ประโยชน์
บ้ านเรื อน ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีการศึกษาเรี ยนรู้ ประเพณีการแต่งงาน การเกิด การตาย

327
การบวชเรี ยน เป็ นต้ น ทําให้ คนในชุมชนได้ ใช้ คุณภาพดังกล่าวสร้ างคุณค่า ทีเป็ นคุณธรรม และ
มูลค่าทีเป็ นเงินทอง เป็ นพลังเข้ าถึงความสุขในเรื องนีได้ มากขึน แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนา
คุณภาพ ทําให้ ไม่สามารถสร้ างคุณค่าและมูลค่าได้ จึงสูญหายไปจากชุมชนปั จจุบนั และขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณี ด้านการอยู่อาศัยและวิถีชีวิตทีเกิดใหม่ในชุมชน ยังขาดองค์กรชุมชนเข้ มแข็ง
รองรับ ขาดการจัดการทีดี ขาดการพัฒนาแบบยังยืน คุณค่าทีเกิดขึนจึงไม่สามารถเป็ นพลังสร้ างคุณ
ค่าทีเป็ นความเข้ มแข็งของชุมชนอย่างยังยืนให้ เกิดขึนได้ ปั จจุบนั จึงต้ องอาศัยมูลค่าทีเป็ นเงินทอง
เป็ นพลังขับเคลือนการสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กันไป ทําให้ เกิดพลังขับเคลือนไม่สมดุล
ระหว่างพลังคุณค่ากับพลังมูลค่า เกิดการโต้ แย้ งขึนในบางกรณี เช่น การแต่งงานจะจัดการอย่างไร
การตายจะจัดการอย่างไร จึงจะถูกต้ องเหมาะสม ยังต้ องการประสานจากองค์กรชุมชนอย่างใกล้ ชิด
2) ด้ านการทํามาหากิน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพตามการ
พัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาและคุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ ในเรื องนี ให้ เป็ นขนบธรรม
เนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย เช่น ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีการทํานา การออม
ทรัพย์ การแลกเปลียนแรงงานในไร่นา การบริ โภค และการแจกจ่ายผลผลิต เป็ นต้ น ทําให้ คนในชุมชน
สามารถใช้ ขนบธรรมเนียมประเพณีดงั กล่าวสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม และมูลค่าทีเป็ นเงินทอง
ให้ เป็ นพลังขับเคลือนสู่ความสุขได้ แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ทําให้ ไม่สามารถใช้
สร้ างคุณค่าและมูลค่าได้ จึงสูญหายไปจากชุมชนปั จ จุบนั และขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีด้าน
การทํามาหากินทีเกิดใหม่ในชุมชน ยังขาดองค์กรทีทําหน้ าทีประสานให้ คนในชุมชนเกิดสํานึกรับ
ผิดชอบร่ วมกันต่อผลกระทบทีเกิดตามมา เช่น ผลกระทบจากสารเคมีทีใช้ ในไร่ นาต่อคนและสิง
แวดล้ อม ผลกระทบต่อสุขภาพและภาวะโภชนาการต่อผู้บริ โภคจากสารปนเปื อนสารพิษ ทีอยู่ใน
อาหาร เป็ นต้ น คุณค่าทีเกิดขึนจากขนบธรรมเนียมจึงยังไม่สามารถเป็ นพลังสร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงธรรมเนียมการสร้ างผลผลิตทีต้ องการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง จะไม่
สามารถสร้ างความเข้ มแข็งในเรื องนีแก่ชมุ ชนได้
3) ด้ านการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตกแต่ง ส่วนหนึงได้ รับ
การพัฒนาคุณภาพให้ เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย ตามการพัฒนา
คุณภาพภูมิปัญญาและคุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุในเรื องนี เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี
การแต่งกายและการใช้ เครื องประดับในงานพิธีกรรม นอกจากนี ยังมีขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
ด้ านการแต่งกาย เสือผ้ า และการประดับตก แต่งร่างกายทีเกิดใหม่ หรื อรับเข้ ามาใหม่ในชุมชน เช่น
การใช้ เสือผ้ าสมัยใหม่ทีไมใช่ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การซือเสือผ้ าและเครื องประดับจากชุมชนหรื อตลาด
มาใช้ การเสริ มสวย การแต่งหน้ า เป็ นต้ น สิงเหล่านีเป็ นธรรมเนียมทีพัฒนาการขึนใหม่ตามการ
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เปลียนแปลง ทําให้ คนในชุมชนได้ ใช้ สิงต่างๆ ดังกล่าว สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม และมูลค่าทีเป็ น
เงินทองให้ เป็ นพลังขับเคลือนสู่ความสุข ความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย แต่อีกส่วนหนึงไม่ได้ รับการ
พัฒนาคุณภาพจึงสูญหายไป และขนบธรรมเนียมจารี ตประเพณี ด้านการแต่งกาย เสือผ้ า และการ
ประดับตกแต่งร่างกาย ทีพัฒนาการใหม่ขนในชุ
ึ มชน ยังขาดองค์กรการจัดการทีดีในระดับชุมชน ขาด
ภาวะผู้นําระดับชุมชน ขาดการมีส่วนร่ วของคนชุมชน คุณค่าทีเกิดขึนจากขนบธรรมเนียมดังกล่าว
จึงยังไม่สามารถเป็ นพลังสร้ างความเข้ มแข็งของชุมชนได้ โดยเฉพาะอย่างยิงธรรมเนียมการแสวงหา
เสือผ้ ามาใช้ ทีต้ องใช้ มลู ค่าทีเป็ นเงินทองซือหามาจากชุมชนอืนหรื อร้ านค้ าทัวไป แสดงให้ เห็นถึงการ
พึงตนเองไม่ได้ แตกต่างจากอดีตทีชุมชนผลิตเสือผ้ าเครื องแต่งกายใช้ ในชุมชนได้ อย่างพอเพียง
4) ด้ านการดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้
เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย ตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาและ
คุณภาพวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุในเรื องนี เป็ นต้ นว่า ขนบธรรมเนียมการดูแลรักษาสุขภาพด้ วย
การแพทย์แผนปั จจุบนั การดูแลรักษาสุขภาพทีโรงพยาบาล การป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บในครัวเรื อน
การไปเยียมคนป่ วยไข้ ทีโรงพยาบาล เป็ นต้ น ขนบธรรมเนียมเหล่านีเกิดขึนใหม่ ทําให้ คนในชุมชนได้
ใช้ สร้ างคุณค่าทีเป็ นความมีสขุ ภาพดี หรื อความปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ แก่ตนเองและครอบครัว โดย
การใช้ มูลค่าเงินทองทีได้ จากการประกอบอาชีพอืน มาใช้ สร้ างคุณค่าดังกล่าว แต่ขนบธรรมเนียม
ประเพณีการดูแลรักษาสุขภาพพืนบ้ านอีกส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ทําให้ สูญหายไป
จากชุมชน ส่วนทีเหลืออยู่บ้าง มักเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีการดูแลรักษาสุขภาพทีเกียวข้ องกับ
ศาสนาและความเชื อพื นบ้ าน และขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี ด้ านการดูแลรั กษาสุขภาพ ที
พัฒนาการขึนในชุมชนยังเกียวข้ องเป็ นความรับผิดชอบขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในระดับ
ท้ องถิน ชุมชนไม่ได้ มีสว่ นร่วมในการจัดการแต่อย่างใด ความเข้ มแข็งหรื ออ่อนแอในการดูแลรักษา
สุขภาพชุมชนจึงไม่ได้ ขึนอยู่กับชุมชนทังหมด แต่ชมุ ชนต้ องพึงพาอาศัยระบบและกลไกภาครัฐหรื อ
เอกชนเป็ นหลัก และยังขาดการจัดการทีจะนําไปสู่การพึงตนเองในเรื องนี ชุมชนยังคงต้ องใช้ มูลค่า
เงินทองทีได้ จากการประกอบอาชีพต่างๆ มาใช้ จา่ ยเพือเข้ าถึงคุณค่าความมีสขุ ภาพดีสืบต่อไป
5) ด้ านการศาสนาและความเชือ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพ
ให้ เป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย ตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญา
และคุณภาพวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุในเรื องนี เป็ นต้ นว่า ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี การ
ไหว้ เจ้ าพ่อเจ้ าแม่ประจําหมู่บ้าน การประกอบพิธีเสนเรื อน การบรรพชาอุปสมบท เป็ นต้ น ขนบธรรม
เนียมเหล่านีบางอย่างเกิดขึนใหม่ บางอย่างเป็ นพัฒนาการจากเดิม ทําให้ คนในชุมชนได้ นําไปใช้ สร้ าง
คุณค่าทีเป็ นคุณธรรม และสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เป็ นพลังสร้ างความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว
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และชุมชนได้ แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีดงั กล่าว ส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพจึงสูญหายไป
ส่วนทีเหลือ มักเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณีทีเกียวกับความเชือดังเดิมหรื อความเชือพืนบ้ านทียัง
อนุรักษ์ ฟื นฟูขนมาใช้
ึ
ในบางโอกาส และขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีด้านการศาสนาและความ
เชือทีพัฒนาการขึนใหม่ในชุมชน ได้ แก่ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเกียวข้ องกับพุทธศาสนา
ซึงเกียวข้ องยึดโยงกับองค์กรชุมชน คือ วัด และองค์กรอืน เช่น โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบล
รวมถึงองค์กรและแผนพัฒนาภาครัฐ ทังในระดับท้ องถินและระดับชาติ เช่น คณะสงฆ์ในตําบล
อําเภอ เป็ นต้ น จึงเป็ นพัฒนาการทีคนในชุมชนสามารถใช้ สร้ างคุณค่าและมูลค่าเพือเข้ าถึงความสุข
และความเข้ มแข็งของชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็ นการเปลียนแปลงทีสร้ างคุณภาพ
คุณธรรม ความสุข และความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนได้ อย่างชัดเจนกว่าด้ านอืน
1.2.2 การใช้ ทุนวัฒนธรรมปรั บตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน
ท่ามกลางสถานการณ์การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนา
ชุมชนดังกล่าวข้ างต้ น คนในชุมชนได้ ใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีมีอยู่ในช่วงเวลานันๆ มาใช้ ปรับตัวเพือสร้ าง
สมดุลในการดํารงอยูด่ ้ านต่างๆ ดังต่อไปนี
1.3 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน โดยสรุป ดังนี
1.3.1 แนวทางขันพืนฐานในการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
กลไกหรื อกลุม่ หรื อองค์กรชุมชนหรื อคนในชุมชนทีต้ องการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางใดก็ตาม จะต้ องให้ ความสนใจ เห็นความสําคัญของทุนวัฒนธรรมประเด็นนันๆ เห็นสถาน
การณ์และเหตุการณ์ทีเกิดขึนในชุมชน ทีเกียวเนืองด้ วยทุนวัฒนธรรมชุมชน แล้ วรวมตัวขึนเป็ นกลุ่ม
ตามความสนใจ นํากระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมาใช้ ในการศึกษา ค้ นคว้ าประมวลทุน
วัฒนธรรมเรื องทีสนใจ เพือประเมินศักยภาพหรื อความพร้ อม เมือเห็นว่ามีความพร้ อมแล้ วจึงนํามา
ร่วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วมดําเนินการตามแผนเพือแก้ ปัญหา และหาแนวทางอนุรักษ์ ฟื นฟู พัฒนาให้
วัฒนธรรมสามารถสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเป็ นความจําเป็ นและความต้ องการแก่คนในชุมชนได้
ผลดัง กล่าวนีจะเป็ นพลังทําให้ คนในชุมชนมีความสุข กลุ่มและองค์กรชุมชนทีเกียวข้ องหรื อชุมชนมี
ความเข้ มแข็ง และมีความยังยืนได้
1.3.2 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายเพือการพัฒนาชุมชน
อาทิ
1.3.2.1 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เสริ มพลังความ
เข้ มแข็ งในการบริ หารจัดการกลุ่มและองค์กรชุม ชน ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
โดยทัวไป พัฒนาการ ศึกษาเรี ยนรู้ของชุมชน พัฒนาหรื อสร้ างแหล่งศึกษาเรี ยนรู้หรื อ ศูนย์การศึกษา
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เรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรมชุมชน อนุรักษ์ และพัฒนาประวัติความเป็ นมา ภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ และแนว
ทางการใช้ อนุรักษ์และพัฒนาเสือผ้ าและการแต่งกายของกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ั นาเศรษฐกิจเพือการพัฒนาชุมชน สร้ างและ
1.3.2.2 แนวทางการใช้ พฒ
พัฒนากลุม่ อาชีพการทําการเกษตร สร้ างผลิตภัณฑ์ทีเป็ นสินค้ าชุมชน
1.3.2.3 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมเพือการ
พัฒนาชุมชน ใช้ อนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะของชุมชน สถานการณ์พืนทีสาธารณะของชุมชน
ปั จจุบนั ใช้ อนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณธรรมชาติตา่ งๆ ในพืนทีชุมชน
1.3.3 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุเพือการพัฒนาชุมชน
อาทิ
1.3.3.1 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาสังคมและวัฒนธรรมชุมชน เป็ นหลักฐานอ้ าง
อิงและศึกษาค้ นคว้ าทุนทางวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายและทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือ
นํามาใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม เป็ นต้ น แบบหรื อ
แบบอย่างในการพัฒนา สืบสานศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม ศิลปกรรม ปฏิมากรรม และอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า ร่วมสมัยกับสังคมปั จจุบนั
1.3.3.2 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจเพือการพัฒนาชุมชน สร้ าง และ
พัฒนาผลผลิตทีเป็ นสินค้ าทางวัฒนธรรมของกลุ่มและองค์กรในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครอบครัว กลุ่ม และองค์กรชุมชน ใช้ สร้ างทางเลือกในการทําเกษตร หรื อประกอบอาชีพ กรณี
การทําเกษตรสมัยใหม่มีปัญหา และใช้ พฒ
ั นาพืนทีสาธารณะเพือการหาอยูห่ ากินของคนในชุมชน
1.3.4 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือการพัฒนาชุมชน
อาทิ
1.3.4.1 แนวทางการใช้ พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เสริ มพลัง
ความเข้ มแข็งแก่ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี และพิธีกรรมของชุมชน เช่น ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีเลียงเจ้ าพ่อเจ้ าแม่ พิธีเสนเรื อน การเกิด การตาย การแต่งงาน ฯลฯ ในปั จจุบนั
1.3.4.2 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาเศรษฐกิจชุมชน ลดต้ นทุนในการทํานาและ
สร้ างอํานาจต่อรองราคาผลผลิตและปั จจัยการผลิตในการประกอบอาชีพ ใช้ ส่งเสริ มพัฒนาชุมชนให้
เป็ นแหล่งท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งศึกษาเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์
1.3.4.3 แนวทางการใช้ พฒ
ั นาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมในชุมชน
อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิงแวดล้ อมของชุมชน ใช้ ส่งเสริ มการดําเนินงานการใช้
ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายและส่วนทีอยู่ในรูปของวัตถุ อนุรักษ์ และพัฒนาพืนทีสาธารณะ
และพืชพรรณธรรมชาติ
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2. อภิปรายผล
ข้ อค้ นพบจากการศึกษาวิจยั เรื อง “ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรง
ดําในจังหวัดนครปฐม” ทําให้ ได้ ทราบถึงลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ลักษณะ
การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม ลักษณะการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน และแนวทาง
การใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีศึกษา แต่ละประการดัง
บทสรุปทีกล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ นนัน มีความสอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีทีใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์
ดังบทอภิปรายต่อไปนี
2.1 ลักษณะทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดํา ทีพบว่า มีลกั ษณะเป็ นคุณค่า
และหรื อมูลค่าทีเกิดจากการนําวัฒนธรรมมาใช้ สร้ างขึน เพือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการ
ด้ านต่างๆ เช่น ใช้ วฒ
ั นธรรมการแต่งกายตามแบบแผนกลุ่มชาติพนั ธุ์ สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
คือ ความรัก ความภูมิใจในกลุ่มชาติพนั ธุ์ทีเป็ นพลังขับ เคลือนคนในชุมชนสู่ความสุข และความ
เข้ มแข็งของกลุม่ ชาติพนั ธุ์สืบมาถึงปั จจุบนั ข้ อค้ นพบนีสอดคล้ องกับแนวคิดทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอ (2550 :
79) กล่าวไว้ ว่า “วัฒนธรรมเป็ นทุนทีบุคคลได้ รับจากการหล่อหลอมให้ กลายเป็ นคุณสมบัติติดตัวที
เอือให้ นําไปใช้ เพิมพูนคุณค่าและมูลค่าของตนได้ ” และสอดคล้ องกับนิยามทีอคิน รพีพฒ
ั น์ (2551:
73) ได้ ขยายความคิดของเกียร์ ซไว้ ว่า “แท้ จริ งแล้ ววัฒนธรรมคือ ความหมายทีมนุษย์สร้ างขึนเพือให้
ั น
ชีวิตห้ อยโหน ดุจแมงมุมทีห้ อยโหนและดํารงชีพอยู่บนสายใยของตนเอง” นันคือ มนุษย์ได้ ใช้ วฒ
ธรรมสร้ างคุณค่าและมูลค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรมเพือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการด้ านต่างๆ
อยูต่ ลอดเวลาและสอดคล้ องกับแนวคิดทีเอียม ทองดี (2548: 18) กล่าวไว้ ว่า “วัฒนธรรมเป็ นเครื อง
มือทีมนุษย์ใช้ เข้ าถึงธรรมชาติหรื อจัดการกับธรรมชาติ หรื อเป็ นสิงทีมนุษย์สร้ างขึนเพือใช้ ในวิถีการ
ั นธรรมสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าทีเรี ยกว่า “ทุนวัฒนธรรม” ทีเป็ นข้ อค้ น
ดํารงชีพ” นันคือ การใช้ วฒ
พบจากการศึกษาครังนี
“คุณค่า” ทีเป็ นทุนวัฒนธรรมซึงเกิดขึนจากการใช้ วฒ
ั นธรรมดังกล่าวข้ างต้ น เท่าทีพบ
ในเบืองต้ น ได้ แก่ คุณค่าทีเป็ นความพอเพียงในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน คุณค่าทีเป็ นความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน คุณค่าทีเป็ นความรัก ความสามัคคี ความอบอุ่นในครอบครัวและชุมชน คุณ
ค่าที เป็ นชือเสียง เกี ยรติยศ ศักดิศรี และความเท่าเทียมทางสังคม และคุณค่าทีเป็ นการบรรลุเป้า
หมายตามอุดมการณ์ทางศาสนาและความเชือ โดยคุณค่าเหล่านีแสดงออกเป็ นคุณธรรมในลักษณะ
ต่างๆ เช่น ความกตัญ กู ตเวที ความรัก ความอดทน อดกลัน อดออม ความพอเพียง ละเว้ นอบายมุข
ขยันหมันเพียร ซือสัตย์ สุจริ ต ยุติธรรม การเห็นประโยชน์ส่วนรวม ละอายบาป เกรงกลัวต่อบาป เอือ
อาทร แบ่งปั น สามารถยับยังตนเองไม่ให้ ประพฤติชวั เป็ นต้ น คุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเหล่านีคือ พลัง

332
ขับเคลือนคนในชุมชนและองค์กรชุมชนสู่ความสุข และสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชุมชน สอดคล้ องกับ
คุณค่าความสําคัญของวัฒนธรรมทีณรงค์ เส็งประชา (2538: 60) ได้ สรุ ปไว้ ว่า วัฒนธรรมช่วยให้
มนุษย์สะดวกสบายขึน แก้ ปัญหาและสนองความต้ องการต่างๆ ของมนุษย์ มนุษย์พ้นจากอันตราย
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ เพราะสร้ างวัฒนธรรมขึนมาช่วย วัฒนธรรมช่วยเหนียวรังสมาชิกใน
สังคมให้ มีความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน และสังคมทีมีวฒ
ั นธรรมเดียวกันย่อมจะมีความรู้สึกผูกพัน
เป็ นพวกเดียวกัน วัฒนธรรมเป็ นเครื องแสดงเอกลักษณ์ของชาติ ชาติทีมีวฒ
ั นธรรมสูงย่อมได้ รับ
การยกย่องและเป็ นหลักประกันความมันคงของชาติ วัฒนธรรมเป็ นเครื องกําหนดพฤติกรรมของ
คนในสังคม ช่วยให้ ผ้ คู นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วัฒนธรรมทางบรรทัดฐานช่วยจัดระเบียบความ
สัมพันธ์ของผู้คนในสังคม และวัฒนธรรม ช่วยให้ ประเทศชาติมีความเจริ ญ รุ่งเรื อง ถาวร โดยเฉพาะ
อย่างยิงถ้ าชาตินนมี
ั วฒ
ั นธรรมทีดี มีคติในการดําเนินชีวิตที เหมาะสม ยึดมันในหลักแห่งเหตุผลใน
การดําเนินชีวิต ขยัน ประหยัด อดทน มีระเบียบวินยั ทีดี ฯลฯ สังคมก็จะเจริ ญรุ่งเรื อง คุณค่าความ
สําคัญดังกล่าวนีคือ “คุณค่าทีเป็ นทุนวัฒนธรรม” ดังกล่าวข้ างต้ น
ส่วน “มูลค่า” ที เป็ นเงิ นทองซึงเกิ ดจากการใช้ วัฒ นธรรมด้ านต่างๆ สร้ างหรื อแลก
เปลียนได้ มา แล้ วจึงนํามาใช้ สร้ าง “คุณค่า” เพือเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการภายหลัง ซึง
เป็ นทุนวัฒนธรรมอีกประการหนึงนัน เท่าทีพบในเบืองต้ น มูลค่า เกิดขึนได้ จากทุกองค์ประกอบวัฒน
ธรรมและจากทุกกลุ่มวัฒนธรรม เป็ นต้ นว่า วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย เช่น วุฒิทางการศึกษา
กําหนดอัตราเงินเดือน ความมีชือเสียง ความเชียวชาญในพิธีกรรมของเขยผู้บอกทางผีกําหนด
อัตราเงินค่าตอบแทนการประกอบพิธี กรรม เป็ นต้ น วัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ เช่น ผ้ าทอมือ
ลวดลายทีเป็ นอัตลักษณ์ กลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํากําหนดราคาจําหน่าย ข้ าวปลอดสารพิษกําหนด
ราคาจํ าหน่าย เป็ นต้ น วัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนา เช่น ค่าสิ นสอดทองหมันเจ้ าสาวในการ
แต่งงาน งานประเพณีประจําปี กลุ่มชาติพนั ธุ์สร้ างรายได้ ทีเป็ นเงินทองแก่คนในชุมชน เป็ นต้ น เมือ
มูลค่าทีเป็ นเงินทองมาแล้ วจึงนําไปใช้ สร้ างคุณค่าดังกล่าวข้ างต้ นสืบต่อไป สอดคล้ องกับตัวอย่าง
การแข่งขันเกมกีฬาทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอกล่าวไว้ ว่า การแข่งขันเกมส์กีฬาต้ องมีเงินทองเป็ นเดิมพัน แต่การ
แข่งขันในสนามวัฒนธรรมเดิมพันคือ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางวัฒนธรรมแต่ละสนามแตกต่างกันไป
ตามลักษณะเฉพาะของแต่ละสนาม โดยการแข่งขันนันต้ องดําเนินไปอย่างแนบเนียน ต้ องอาศัย
กระบวนการต่างๆ ค่อยสร้ างเสริมทุนทีเป็ นคุณค่าเพือให้ สามารถสังสมทุนทีเป็ นมูลค่าได้ อย่างไม่มีที
สินสุด ยุทธวิธีหนึงทีนิยมใช้ ธํารงรักษาและเพิมพูนมูลค่าทีเป็ นทุนทางวัฒนธรรม ได้ แก่ การปฏิเสธ
กลบเกลือนมิติทางเศรษฐกิจหรื ออํานาจ และพยายามชูหลักการไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ ให้ เป็ นจุด
หมายการลงทุนหรื อกระทําการทางวัฒนธรรมทีเกิดขึน ตัวอย่างลักษณะดังกล่าวนีพบปรากฏใน
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ชุมชน เช่น การเรี ยกสินสอดทองหมันเพือเป็ นเครื องเซ่นบูชาผีบรรพบุรุษ ไม่ใช่เป็ นเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจ เงินทีมอบให้ เขยบอกทางผีเป็ นสินนําใจจากผู้ตาย ไม่ใช่เงินค่าตอบแทนแต่อย่างใด
ส่วนประเภทของทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ทีแบ่งออกเป็ น 3 ประการ คือ
ทุนวัฒนธรรมส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญา ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอยู่ในรูปของวัตถุ และ
ทุนวัฒนธรรมส่วนทีอาศัยการสถาปนานัน เป็ นไปตามตามแนวคิดการจัดประเภททุนวัฒนธรรม
ทีปิ แยร์ บูร์ดเิ ยอได้ นําเสนอไว้
โดยผลการศึกษาเบืองต้ นทีพบว่า “ทุนวัฒนธรรมส่ วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย” ประกอบ
ด้ วยคุณค่าและหรื อมูลค่าของความคิด ความรู้ ความเชือ ค่านิยม ความเห็น ความสามารถ และความ
ฉลาดไหวพริ บ โดยรวมเรี ยกว่าทุนภูมิปัญญานัน สอดคล้ องกับนิยามทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอได้ นําเสนอไว้
ว่า ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายเป็ นสิงทีปั จเจกได้ รับการปลูกฝั งไว้ ในตัว ผ่านกระบวนการหล่อ
หลอมทางสังคม มาตังแต่วยั เด็ก แล้ วประกอบขึนเป็ นโครงสร้ างการรับรู้และประเมินคุณค่า โดยบิดา
มารดาได้ ลงทุนเวลาและเงินทองเพือให้ สมาชิกในครอบครัวและผู้มีอาชีพมาอบรมสังสอนปลูกฝั งทุน
เหล่านีให้ แฝงฝั งเข้ าไปในตัวบุคคลคือ ลูกอย่างลึกซีงจนมองไม่เห็น และหลอมรวมเป็ นคุณสมบัติ
ประจําตัว จนเป็ น “ธรรมชาติ” หรื อ “พระเจ้ า” ให้ มา “ทุนวัฒนธรรมส่ วนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ” กอบ
ด้ วยคุณค่าและหรื อมูลค่าของวัตถุทีอยู่ในรู ปของรู ป เสียง กลิน รส สัมผัส และอารมณ์ทีเกิดในใจ
สอดคล้ องกับนิยามทีปิ แยร์ บูร์ดเิ ยอได้ นําเสนอไว้ วา่ ทุนวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ เป็ นสิงทีปรากฏ
อยู่ในรู ปแบบทรัพย์สินวัฒนธรรม ทีสามารถครอบครองได้ สังสมได้ เช่น หนังสือ ภาพวาด เครื อง
ดนตรี เครื องมือ เครื องจักร ฯลฯ โดยคุณค่าและหรื อมูลค่าจะเกียวข้ องสัมพันธ์ กบั ทุนทีแฝงฝั งอยู่ใน
กายของผู้สร้ างสิงนันๆ และหากสิงนันๆ เป็ นผลงานของผู้มีทนุ วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูในกายในระดับ
เชียวชาญหรื อเชียวชาญพิเศษ จะเป็ นเงือนไขสําคัญกํ า หนดคุณค่าและหรื อมูลค่าของสิงนัน ให้
สูงขึน มีตวั อย่างทีพบในการศึกษาครังนี เป็ นต้ นว่า เสียงเพลงไทดํารํ าพัน สามารถสร้ างคุณค่าและ
มูลค่าได้ ดีกว่าเสียงเพลงอืนๆ ในยุคเดียวกัน รสกับข้ าวงานพิธีกรรมสร้ างคุณค่าทีเป็ นการบรรลุ
เป้าหมายตามอุดมการณ์ ศาสนา และความเชือได้ ดีกว่ารสกับข้ าวทีบริ โภคในชีวิตประจําวัน เป็ น
ต้ น และ “ทุนวัฒนธรรมส่ วนทีอาศัยการสถาปนา” ประกอบด้ วยคุณค่าและหรื อมูลค่าของสิงที
ได้ รับการสถาปนาขึนเป็ นขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี รวมถึงกฏหมาย กฏเกณฑ์ระเบียบการ
ของชุมชน สอดคล้ องกับนิยามทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอ ได้ นําเสนอไว้ ว่า ทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา
เป็ นสิงทีได้ รับการรับรองจากสถาบันทีสมาชิกส่วนใหญ่ในวงการเดียวกันยอมรับ เช่น ใบรับรอง
หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา การรับประกันการออกประกาศนียบัตร การสอบวัดคุณ สมบัติ
เป็ นต้ น ซึงตัวอย่างในนิยามนี ไม่ตรงกับสิงทีพบในพืนทีศึกษาครังนีชัดเจนนัก ด้ วยพืนทีศึกษาเป็ น
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พืนทีขนาดเล็ก สถาบันสําคัญทีมีอยู่คือ บ้ านหรื อชุมชนหรื อองค์การบริ หารส่วนตําบล วัด โรงเรี ยน
ดังนัน สิงทีคนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับหรื อรับรอง คือ สิงทีเรี ยกว่าขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณี
รวมถึงกฏหมายบ้ านเมืองและระเบียบต่างๆ ของชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมการทํานาสมัย ใหม่ที
คนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับ คือ ทํานาเพือขายเอาเงินมาซือข้ าวกิน เป็ นต้ น สิงเหล่านีมีความหมาย
ทํานองเดียวกันกับทีปิ แยร์ บูร์ดิเยอ กล่าวว่า “เป็ นสิงทีได้ รับการรับรองจากสถาบันทีสมาชิกส่วน
ใหญ่ในวงการเดียวกันยอมรับ”
2.2 การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรม ข้ อค้ นพบทีว่า โดยภาพรวมสาเหตุการเปลียน
แปลง ส่วนหนึงเกิดจากค่านิยมการใช้ วฒ
ั นธรรมสร้ างมูลค่ามากกว่าสร้ างคุณค่าทีเป็ นความจําเป็ น
และความต้ องการ ส่วนหนึงเกิ ดจากแลกเปลียนหยิบยื มวัฒนธรรม และการยอมรับความรู้ และ
เทคโนโลยีจากวัฒนธรรมอืนมาใช้ และอีกส่วนหนึงเกิดจากนโยบาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมภาครัฐ ทังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิน รวมถึงผู้นําท้ องถินและผู้มีอํานาจ
ทีมองเห็นผลประโยชน์นนั สอดคล้ องกับแนวคิดทีคณะกรรมการผลิตและบริ หารรายวิชาวัฒนธรรม
ไทย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551: 88) ทีนําเสนอไว้ ว่า สาเหตุการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม
(ซึงทุนวัฒนธรรมเป็ นส่วนหนึงของวัฒนธรรม) ย่อมเกิดจากการทํานุ บํารุง ส่งเสริ มวัฒนธรรม การ
เปลียนแปลงของธรรมชาติ ความต้ องการของมนุษย์ การเปลียนแปลงของสิงแวดล้ อมทางสังคม
การแลกเปลียน หยิบยืมทางวัฒนธรรม การพัฒนาความรู้ และเทคโนโลยีใ หม่ๆ ทีสังคมประดิษฐ์
คิดค้ นขึน หรื อรับมาจากสังคมอืน ความประสงค์ของผู้มีอํานาจในสังคม และเกิดจากการมองเห็น
ผลประโยชน์และความจําเป็ นในสิงนัน ไม่อย่างใดก็ อย่างหนึง จึงทําให้ วัฒนธรรมเปลียนแปลงไป
และทุนวัฒนธรรมจึงต้ องเปลียนแปลงตาม เพราะเป็ นเหตุเป็ นผลทีเกิดขึนเป็ นกระบวนการ ดังที
เอียม ทองดี (2548: 37) ได้ กล่าวไว้ ว่า กระบวนการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม เริ มจากการสร้ าง
ความรู้ หรื อการได้ มาซึงความรู้ นําไปสู่การสร้ างทักษะ ค่านิยม ทัศนคติ ความคิด วิพากษ์ วิจารณ์
และการแสดงออกทีเป็ นความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม เป็ นเหตุให้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย
หรื อทุนภูมิปัญญาเกิดการเปลียนแปลง และส่งผลให้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุและทีอาศัย
การสถาปนาเปลียนแปลงตาม ซึงสอดคล้ องกับผลการศึกษา “การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมใน
พิธีกรรมชุมชนและประเพณีเกียวกับชีวิต กรณีศึกษาชุมชนลาวโซ่ง จังหวัดสุพรรณบุรี ทีประธาน
เขียวขํา (2546) ศึกษาพบว่า สาเหตุแห่งการเปลียนแปลงเกิดจากการรับนวัตกรรมทางวัตถุ การรับ
นวัตกรรมทีมิใช่วตั ถุ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ
การคมนาคม ระบบการศึกษา การสือสาร และการย้ ายถินในทํานองเดียวกับทีพบในการศึกษาครังนี
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ส่วนข้ อค้ นพบผลการเปลียนแปลงทีว่า ส่วนใหญ่สามารถพัฒนาคุณภาพคนในชุมชน
และคุณภาพวัฒนธรรมบางประการให้ ก้าวสู่ความทันสมัย มีความเจริ ญก้ าวหน้ า สามารถใช้ สร้ าง
มูลค่าเป็ นเงินทองแล้ วนําเงินทองทีได้ มาสร้ างคุณค่าเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการภายหลัง
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึน แต่ส่งผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิม รวมถึงมีผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมด้ วยนัน สอดคล้ องกับแนวคิดที สมศักดิ ศรี สนั ติสุข
(2536) กล่าวไว้ วา่ ผลกระทบจากการเปลียนแปลงย่อมทําให้ สงั คมก้ าวไปสู่ความทันสมัย สังคมเกิด
การพัฒนา แต่เกิดผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรมเดิม เช่น ระบบภูมิปัญญา และทรัพยากรและสิงแวด
ล้ อม ซึงเห็นได้ ชดั ว่า เป้าหมายการเปลียนแปลงทีเกิดขึน คือ เน้ นการนําทรัพยากรธรรมชาติและสิง
แวดล้ อมมาสร้ างมูลค่าตามความต้ องการให้ ได้ มากทีสุด ขณะทีสิงเหล่านีมีอยู่อย่างจํากัด จึงต้ อง
ใช้ ความทันสมัยและความเจริ ญก้ าวหน้ ามาเร่งรัดให้ เกิดขึน เพราะแท้ จริ งแล้ วความเจริ ญก้ าวหน้ า
และความทันสมัยไม่ได้ สร้ างความพอเพียงด้ านใดๆ ให้ เกิดขึน กลับส่งเสริ มความต้ องการทีไม่มีทีสิน
สุดมากขึน ความทันสมัย และความเจริ ญก้ าวหน้ าทีเกิดขึนเป็ นอยู่ในชุมชนปั จจุบนั จึงไม่พอเพียง
ต้ องพัฒนาให้ ทันสมัย เจริ ญ ก้ าวหน้ าตลอดเวลา จึงยิ งส่งผลกระทบต่อสิงต่างๆ มากขึน สุดท้ าย
ชุมชนจะพึงตนเองได้ น้อยลง ดังทีเกิดขึนในปั จจุบนั เช่น เสือผ้ าเครื องแต่งกาย ปุ๋ยใส่นาข้ าว การ
สร้ างบ้ านเรื อน เป็ นต้ น ล้ วนแต่พงตนเองไม่
ึ
ได้ มาก สอดคล้ องกับผลการวิจยั “ภาษาและขนบธรรม
เนี ย มประเพณี ท้องถิ นชาวลาวโซ่ง บ้ านดอนมะเกลื อ ตําบลดอนมะเกลื อ อํ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี” ทีมานิตา เขือนขันธ์ (2541) ศึกษาพบว่า ลาวโซ่งในอําเภออู่ทองปั จจุบัน แม้ จะยังคง
ั น
รักษาเอกลักษณ์ วฒ
ั นธรรมบางประการไว้ ได้ เช่น ความเชือเรื องผี การนับถือผีบรรพบุรุษ แต่วฒ
ธรรมหลายประการทีเกียวกับการดํารงชีพ เปลียนแปลง สูญหายไปจากเดิม เช่น การแต่งกาย ทรง
ผม รูปแบบการสร้ างบ้ านเรื อน สิงเหล่านีสูญหายไปมากแล้ ว อนาคตวัฒนธรรมลาวโซ่งคงจะเสือม
สลายมากขึน เพราะวัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามามีอิทธิ พลทําให้ หนุ่มสาวลาวโซ่งปั จจุบนั มี ความ
สนใจรับไปใช้ เป็ นส่วนหนึงของชีวิตมากยิงๆ ขึน ซึงในทีสุดก็จะพึงตนเองไม่ ได้ มากขึน
2.3 ทุนวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชน ข้ อค้ นพบการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมที
มีผลต่อการพัฒนาชุมชนทีว่า
ประการแรก การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย มีผลทําให้ คนใน
ชุมชน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาด้ านต่างๆ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย สามารถ
นําไปใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าเข้ าถึงความจํา เป็ นและความต้ องการ ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลมากขึน และทําให้ เป้าหมายการพัฒนาชุมชนเปลียนแปลงจากการใช้ ภูมิปัญญา
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สร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมให้ เป็ นพลังขับเคลือนชุมชนสู่ความสุข และความเข้ มแข็ง มาเป็ นการใช้
ภูมิปัญญาสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทอง แล้ วใช้ เงินทองสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมให้ เป็ นพลังขับเคลือน
ชุมชนสูค่ วามเข้ มแข็งต่อไป อนึง วัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ
จึงได้ สญ
ู หายไปจากชุมชนมากแล้ ว
ประการทีสอง การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ มีผลทําให้ วฒ
ั น
ธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย เป็ นไป
ตามการพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาทีเกียวข้ อง บุคคลและครอบครัวสามารถใช้ สร้ างคุณค่าและมูล
ค่าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน แต่ระดับชุมชน ยังขาดการจัดการชุมชนที ดี ยังไม่มี
องค์กรชุมชนทีมีประสิทธิภาพ หรื อมีแต่ขาดจิตสํานึกร่วมกัน องค์กรหรื อกลไกระดับชุมชน จึงยังไม่
สามารถนําวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุไปสร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าเข้ าถึงความจําเป็ นและความ
ต้ องการเพือความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนให้ เกิดขึนอย่างยังยืนได้ การดําเนินงานในระดับชุมชนปั จจุบนั จึง
จําเป็ นต้ องอาศัยเงินทองสร้ างคุณค่าเป็ นพลังขับเคลือนการสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนควบคูก่ นั ไป
อนึง วัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ ส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ จึงสูญหายไปจากชุมชนมาก
ประการทีสาม การเปลียนแปลงทุนวัฒ นธรรมที อาศัยการสถาปนา มี ผลทําให้
วัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาของชุมชน ส่วนหนึงได้ รับการพัฒนาคุณภาพ ตามการพัฒนาคุณ
ภาพภูมิปัญญาและคุณภาพวัฒนธรรมทีอยูใ่ นรูปของวัตถุ จนคนส่วนใหญ่ของชุมชนยอมรับให้ เป็ น
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีทีเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัยมากขึน ทําให้ คนในชุมชนได้ ใช้ สร้ างคุณค่าที
เป็ นคุณธรรม และมูลค่าทีเป็ นเงินทองเป็ นพลังเข้ าถึงความสุขได้ มากขึน แต่ระดับชุมชนคนส่วน
ใหญ่ยงั ไม่สามารถใช้ ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีใหม่สร้ างคุณค่าและมูลค่าเข้ าถึงความจําเป็ น
และความต้ องการเพือนําชุมชนสู่ความสุขและความเข้ มแข็งได้ ด้ วยชุมชนยังขาดจิตสํานึกร่ วมกัน
ยังขาดองค์กรชุมชนเข้ มแข็งรองรับ ยังขาดการจัดการทีดี และยังขาดการพัฒนาแบบยังยืนปั จจุบนั
จึงต้ องอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากส่วนงานทีเกียวข้ องมาจัดงานประเพณีขนึ อนึง วัฒนธรรมที
ู หายไปจากชุมชนมากแล้ ว
อาศัยการสถาปนา ส่วนหนึงไม่ได้ รับการพัฒนาคุณภาพ จึงได้ สญ
ข้ อค้ นพบ “การเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน” ทังสาม
ประการนี เกิดขึนสอดคล้ องกับนิยามการพัฒนาทีพระเทพเวที (2532: 26) ได้ แสดงไว้ คือ การเปลียน
แปลงทุนวัฒนธรรมทีเกิดขึนมีผลทําให้ วฒ
ั นธรรมด้ านต่างๆ ของชุมชนได้ รับการสร้ างสรรค์ ปรับปรุ ง
ตัดแต่ง เติมต่อ ให้ สิงทีได้ สงสมมานั
ั
นเจริ ญงอกงามสืบไป พูดอีกนัยหนึงว่า ได้ รับการสร้ างสรรค์
ความเจริญก้ าวหน้ า ทําให้ เกิดมีสิงใหม่เพิมพูน กลมกลืนเข้ าในกระแสธารแห่งความเจริ ญทีได้ สงสม
ั
กันมา ให้ งอกงามสืบต่อไป สอดคล้ องกับนิยามทีสนธยา พลศรี (2533: 3) กล่าวไว้ ว่า การพัฒนา
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หมายถึง ความเจริ ญก้ าวหน้ าโดยทัวไป คือ การทําให้ สิงเหล่านีดีขึน เจริ ญขึน สนองความต้ องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ได้ ดียิงขึน นันคือ การพัฒนาวัฒนธรรมในองค์ประกอบ ในกลุ่มต่างๆ ให้ มี
คุณภาพเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย คนในชุมชนสามารถใช้ สร้ างคุณค่าและหรื อมูลค่าได้ อย่างมีประสิทธิ
ภาพ ประสิทธิผล
อย่างไรก็ ตาม การเปลี ยนแปลงที เกิ ดขึนนอกจากมี ผ ลต่อการพัฒนาวัฒนธรรม
ชุมชนในส่วนต่างๆ ตามแนวคิดดังกล่าวแล้ ว ยังมีผลทําให้ วฒ
ั นธรรมชุมชนบางส่วนสูญหายไป นัน
คือ ผลอีกด้ านหนึงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมดังทีสนธยา พลศรี (2533: 9) ได้ กล่าว
ไว้ วา่ ผลการเปลียนแปลงเกิดขึนทัวไปทังด้ านดีและไม่ดี ด้ านดีเรี ยกว่า เป็ นการพัฒนา เพราะมี การ
เจริญเติบโต ส่วนด้ านไม่ดีถือว่าเป็ นการสูญเสียไป
ส่วนคําว่า “การพัฒนาคุณภาพคนในชุมชนให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย” นัน
ั น์ (2550: 119) ได้ กล่าวไว้ ว่า การพัฒนาคุณภาพคน เป็ น
สอดคล้ องกับแนวคิดทีสัญญา สัญญาวิวฒ
การทําให้ คนมีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการประกอบกิจการงานให้ บรรลุเป้าหมายได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัว มีความรู้ ทางการเมือง
และความรู้ ทีจําเป็ นในการดํารงชีวิต เฉลียวฉลาด มีวิสยั ทัศน์ สุขภาพดี บุคลิกภาพดี สามารถพึง
ตนเองได้ ใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อืนได้ เป็ นต้ น
ส่วนประเด็นทีว่าการเปลียนแปลงทุนภูมิปัญญาทําให้ เป้าหมายการพัฒนาชุมชน
เปลี ยนแปลงจากการใช้ ภูมิ ปั ญ ญาสร้ างคุณ ค่าที เป็ นคุณ ธรรมให้ เ ป็ นพลัง ขับ เคลื อนชุม ชนสู่
ความสุขและความเข้ มแข็ง มาเป็ นการใช้ ภมู ิปัญญาสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองแล้ วใช้ เงินทองสร้ างคุณ
ค่าที เป็ นคุณธรรมให้ เป็ นพลังขับเคลื อนชุมชนสู่ความเข้ มแข็งต่อไปนัน สอดคล้ องกับแนวคิดที
สมศักดิ ศรี สนั ติสขุ (2536) กล่าวถึง การเปลียนแปลงทางวัฒนธรรมไว้ ว่าจะเกิดผลกระทบต่อระบบ
วัฒนธรรมเดิม เช่น ภูมิ ปัญญา แบบแผนพฤติกรรม ในลักษณะใดลักษณะหนึง การเปลี ยนแปลง
เป้าหมายจากคุณค่ามาเป็ นมูลค่า ถือเป็ นการเปลียนแปลงฐานคิดในภูมิปัญญาทีแสดงออกมาเป็ น
พฤติกรรม คือ คิดใช้ ภูมิปัญญาสร้ างมูลค่าแทนคุณค่า ซึงเป็ นทิศทางการการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
อย่างกว้ างขวางในทุกกลุม่ วัฒนธรรม
2.4 แนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน
ประการแรก ควรนําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายมาใช้ เป็ นหลักสูตรหรื อหลัก
การพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาด้ านต่างๆ แก่คนในชุมชนและองค์กรชุมชน ให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พร้ อมทีจะใช้ แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจให้ เป็ นวัฒน
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ธรรมทีอยู่ในรู ปของวัตถุ และวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาเพือใช้ ส ร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
และมูลค่าทีเป็ นเงินทอง เพือเข้ าถึงความสุขและความเข้ มแข็งของชุมชนสืบไป
ประการทีสอง ควรนําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุในวัฒนธรรมกลุ่มต่างๆ ที
ได้ รับการพัฒนาคุณภาพแล้ ว มาใช้ เป็ นเครื องมือ เป็ นสือ เป็ นอุปกรณ์การเรี ยน การสอน การสร้ าง
ความรู้ ความเข้ าใจ ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพคนและองค์กรชุมชน เพือให้ คนและองค์กรชุมชน
ทีได้ รับการพัฒนาแล้ วนําไปสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม และมูลค่าทีเป็ นเงินทองใช้ เข้ าถึง ความสุข
และความเข้ มแข็งแก่คนในชุมชนและองค์กรชุมชนให้ มีความเจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสืบต่อไปนัน
ประการที สาม ควรนํา ทุนวัฒ นธรรมที ได้ รับ การสถาปนาเป็ นขนบธรรมเนีย ม
จารี ตประเพณี ในวัฒนธรรมกลุม่ ต่างๆ ทีได้ รับการพัฒนาคุณภาพแล้ ว มาใช้ เป็ นเกณฑ์ชีวัดประเมิน
ผลการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ความสุขและความเข้ มแข็งของคนในชุมชนและองค์กรชุมชนว่ามี
ความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างไร ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน หากยังไม่
เป็ นทีน่าพอใจจะต้ องทําอย่างไรจึงจะเป็ นทีพอใจ
ข้ อค้ นพบแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนทัง 3 ประการนี มีความ
สอดคล้ องอย่างเป็ นกระบวนการกับแนวทางการพัฒนาคนให้ มีความสุขและพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
ทีสนธยา พลศรี (2547: 53-55) และสัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2550: 118) ได้ กล่าวไว้ ซึงสามารถสรุ ป
แนวทางการพัฒนาชุมชนร่ วมกันได้ ว่า การพัฒนาคนให้ มีความสุขนัน ต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณภาพ
ต้ องพัฒนาคนให้ มีคุณธรรม และต้ องพัฒนาคนให้ มีความสุข ส่วนการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง พึง
ตนเองได้ และมีความสุขนัน ต้ องพัฒนาให้ คนในชุมชนและองค์กรชุมชน มีจิตสํานึกชุมชน (Community
Consciousness) หรื อ เป็ นชุ ม ชนที มี จิ ตวิ ญ ญาณ (Spirituality) มี จิ ต วิ ญ าณชุ ม ชน (Community
Spirituality) เป็ นชุมชนเรี ยนรู้ (Community Learning) มีองค์กรชุมชนเข้ มแข็ง (Empowerment of
Community Organization) มีการจัดการชุมชนทีดี (Community Management) มีเครื อข่ายชุมชน
(Community Network) มีภาวะผู้นําชุมชน (Community Leadership) เป็ นชุมชนพึงตนองได้ (Community
Self-reliance) เป็ นชุมชนสงบสุข (Community Peace) และเป็ นการพัฒนาแบบยังยืน (Sustainable
Development)
ความสอดคล้ องของแนวทางการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนทีเป็ นข้ อค้ น
พบทัง 3 ประการกับหลักการดังกล่าวข้ างต้ น มีลกั ษณะเป็ นเหตุเป็ นผลในกระบวนการพัฒนาที
เกียวเนืองถึงกัน คือ แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนทัง 3 ประการ เป็ นทังเนือหา
สาระ กระบวนการ การประเมินผล และเป้าหมายในหลักสูตรทีใช้ พฒ
ั นาคนให้ มีความสุข (ต้ องพัฒนา
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คนให้ มีคณ
ุ ภาพ ต้ องพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ธรรม และต้ องพัฒนาคนให้ มีความสุข) และการพัฒนาชุมชน
ั น์กล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
ให้ เข้ มแข็ง พึงตนเองได้ ตามหลักการทีสนธยา พลศรี และสัญญา สัญญาวิวฒ
เพราะการจะพัฒนาคนให้ มีความสุขได้ ตามหลักการดังกล่าวต้ องเริ มต้ นพัฒนาคนให้ มีคณ
ุ ภาพ
โดยการใช้ ทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั ง อยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาทีพัฒนาคุณภาพแล้ วเป็ นเนือหา
สาระการเรี ยนรู้ ใช้ ทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุทีพัฒนาคุณภาพแล้ วเป็ นตัวอย่าง เป็ นบท
เรี ยนและสือเรี ยนรู้ ฝึ กฝน พัฒนาทักษะ (ตามแนวทางทีนําเสนอไว้ ข้างต้ น) และใช้ ทนุ วัฒนธรรมที
อาศัยการสถาปนาทีพัฒนาคุณภาพแล้ วเป็ นเกณฑ์ชีวัดการประเมินผลคุณภาพคนทีต้ องการพัฒนา
(ตามแนวทางทีนําเสนอไว้ ข้างต้ น) คนทีผ่านการพัฒนาคุณภาพแล้ วจะสามารถนําวัฒนธรรมไปสร้ าง
ทุนวัฒนธรรมหรื อคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม และหรื อมูลค่าทีเป็ นเงินทองแล้ วนําเงินทองมาใช้ สร้ างคุณ
ค่าทีเป็ นคุณธรรมเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการได้ อย่างพอเพียง จึงจะทําให้ คนมีความสุข หรื อ
เกิดความสุขแก่คนในชุมชน
ส่วนการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง พึงตนเองได้ และมีความสุขนัน ดําเนินการในลักษณะ
เดียวกับการพัฒนาคนให้ มีความสุข เพียงแต่เปลียนจากการพัฒนาคุณภาพคน มาเป็ นการพัฒนา
คุณภาพองค์กรชุมชนให้ มีคณ
ุ ภาพ เช่น วัด โรงเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตําบล คณะกรรมการหมู่บ้าน
สภาวัฒนธรรมหมูบ่ ้ าน กลุม่ พัฒนา สมาคม เป็ นต้ น โดยใช้ แนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนา
ชุมชนทัง 3 ประการ มาเป็ นเนือหา สาระ กระบวนการ การประเมินผล และเป้าหมายในหลักสูตรทีใช้
พัฒนาองค์กรชุมชนดังกล่าว เพือให้ องค์กรชุมชนสามารถใช้ วฒ
ั นธรรมสร้ างทุนวัฒนธรรมหรื อคุณค่า
และหรื อมูลค่าเข้ าถึงความจําเป็ นและความต้ องการทีนําไปสู่ความสุขและความเข้ มแข็งขององค์กร
หรื อชุมชนอันเป็ นเป้าหมายของการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. ข้ อเสนอแนะ
ผลการศึกษาดังบทสรุปดังกล่าวข้ างต้ น ทําให้ ได้ ข้อเสนอแนะทีคาดว่าจะเป็ นประโยชน์
ด้ านต่างๆ 3 ลักษณะคือ ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้ อเสนอแนะทีได้ จากผลการวิจยั และข้ อเสนอ
แนะเพือการวิจยั ต่อไป ดังนี
3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1.1 นโยบายภาครัฐ คณะรัฐบาลและกระทรวง เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ควรให้ ความสําคัญกับการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยและเงือนไขขัน
พืนฐานในกระบวนการคิดและดําเนินการกําหนดเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและ
แผนปฏิบตั ิการขององค์กรทุกระดับทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์หรื อชุมชนทัวไป
รวมทังการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ทังนีเพือให้ ทุนวัฒนธรรมส่วนของคุณ ค่า (Value) ทีเป็ น
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คุณธรรม ความดี ความงาม ความถูกต้ องเหมาะสม เป็ นต้ นว่า ความเสี ยสละ ความขยัน อดทน
ความมีนําใจ ความเอืออาทร ความเมตตา ความรัก ฯลฯ เป็ นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาทุกระดับ
ควบคูไ่ ปกับทุนวัฒนธรรมส่วนของมูลค่าทีเป็ นเงินทอง (Value Added) ดังนันเป้าหมายการดําเนิน
งานทุกระดับจึงต้ องเน้ นการเข้ าถึงทุนวัฒนธรรมทังสองประการนีอย่ างเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างจริ งจัง
กล่าวคือ การดําเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาต้ องเน้ นการสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเป็ น
อันดับแรก จากนัน หากมีความจําเป็ นจึงดําเนินงานการสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองในลําดับต่อไป
เป้าหมายการพัฒนาบางกิจกรรม (ทังส่วนทีรัฐส่งเสริ ม พัฒนา และชาวบ้ านดําเนินการ) เช่น การทํา
เศรษฐกิจพอเพียง การทํานาเพือบริโภคในครัวเรื อน ไม่ได้ มงุ่ เข้ าถึงหรื อสร้ างทุนวัฒนธรรมส่วนของ
มูลค่าทีเป็ นเงินทอง แต่เน้ นการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการสร้ างคุณค่าทีเป็ นความพอเพียง สามารถ
พึงตนเองได้ อย่างเพียงพอ และดํารงอยู่อย่างเป็ นสุข แล้ ว นโยบายภาครัฐจึงควรนําแนวทางการใช้
ทุนวัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์เพือการพัฒนาชุมชนมาเป็ นรากฐานหรื อเหตุปัจจัยพืนฐานกําหนดเป็ น
“แนวนโยบายการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและการใช้ ทุนวัฒนธรรมเป็ นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนา
ชุมชน บนรากฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมชุมชนหรื อท้ องถิน” ของหน่วยงานทุกระดับ จะ
ทําให้ ผลการพัฒนาสามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมและมูลค่าทีเป็ นเงินทองควบคู่กันได้ อย่าง
สมดุล ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวนีจะกลายเป็ นพลังขับเคลือนสังคมและชุมชนสู่ความสุข ประเทศชาติมี
ความเข้ มแข็งทุกด้ าน
3.1.2 นโยบายภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการท่องเทียว กลุ่ม
ธุรกิจการเกษตร ควรกํ าหนดนโยบายและแผนพัฒนาธุรกิจของกลุ่มให้ ส่งเสริ ม แนวทางการใช้ ทุน
วัฒนธรรมกลุ่มชาติพนั ธุ์เพือการพัฒนาชุมชน ทีมีผลโดยตรงต่อการเพิมคุณภาพในการสร้ างคุณค่า
(Value) ทีเป็ นคุณธรรมและความสุขของคนและชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ เช่น เสริ มสร้ างความพอเพียง
ในปั จจัยจําเป็ นขันพืนฐาน ความรัก ความสามัคคี การแบ่งปั น ความร่วมมือ ความอบอุ่น ฯลฯ ให้ เกิด
ขึนสมดุลกับมูลค่า (Value Added) ทีเป็ นเงินทองหรื อเชิงปริ มาณ ทีสืบต่อจากทุนวัฒนธรรมชุมชน
ได้ อย่างเหมาะสม โดยผลการดําเนินงานของกลุ่มต้ องไม่ทําลายทุนภูมิปัญญาหรื อทุนทีแฝงฝั งอยู่
ในกาย เช่น คุณค่าของความคิด ความรู้ ความเชือแบบพืนบ้ าน ทุนทีอยู่ในรู ปของวัตถุ เช่น คุณค่า
ของอาหารพืนบ้ าน คุณค่าของทีอยู่อาศัยแบบพืนบ้ าน และทุนทีอาศัยการสถาปนา เช่น คุณค่าของ
ขนบธรรมเนียม จารี ตประเพณีของชุมชน ตรงกันข้ ามภาคเอกชนควรมีนโยบายหนุนเสริ ม ทุน เหล่า
นันเข้ มแข็ง เช่น ส่งเสริ มการศึกษาทุนวัฒนธรรมการรักษาโรคแบบพืนบ้ าน ทุนวัฒนธรรมการแต่ง
กายแบบพืนบ้ าน เพือเปิ ดเผยคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม ความดี ความงามในสิงเหล่านีแก่สงั คม ขณะ
เดียวกันมีนโยบายใช้ วัฒนธรรมทีเกียวข้ องสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ เกิดขึนได้ อย่างสอดคลอง
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กับความจําเป็ นและความต้ องการของชุมชน เช่น ธุรกิจโรงสีข้าวหรื อเจ้ าของโรงสีข้าว ใช้ ทนุ วัฒน
ธรรมความเคารพ นับถือในความเป็ นพีน้ องพรรคพวกเพือนฝูงแบบพืนบ้ าน โดยการไปมาหาสู่คบ
หาสมาคม ช่วยเหลือเกือกูล ครอบครัวชาวนาทีเป็ นกลุม่ เป้าหมายทางธุรกิจตนเอง ทําให้ ครอบครัว
ชาวนาเกิดความไว้ วางใจ เป็ นเงือนไขปั จจัยให้ ชาวนาคนดังกล่าวต้ องค้ าขายข้ าวกับกลุ่มธุรกิจดัง
กล่าว และบางคนยังเป็ นตัวแทนเจรจาชักชวนเพือนชาวนาครอบครัวอืน ให้ มาคบค้ าสมาคมกับ
กลุม่ ธุรกิจดังกล่าวด้ วย ซึงหากการใช้ วฒ
ั นธรรมความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว ได้
สร้ างทุนวัฒนธรรมส่วนของคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมความดีงามได้ สมดุลหรื อพอดีกบั ส่วนของมูลค่าที
เป็ นเงินทอง ทุนวัฒนธรรมดังกล่าวจะเป็ นพลังขับเคลือนบุคคล สังคม และชุมชนสู่ความสุขและ
ความเข้ มแข็งได้ อย่างยังยืน และเป็ นส่วนหนึงในการพัฒนาชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชน
จึงควรส่งเสริมการใช้ นโยบายในลักษณะดังกล่าว
3.1.3 นโยบายองค์กรส่วนท้ องถินและองค์กรชุมชน เป็ นต้ นว่า องค์การบริ หารส่วน
ตําบล วัดในชุมชน โรงเรี ยนในชุมชน และองค์กรชุมชน เช่น สมาคม ชมรม แม้ องค์กรเหล่านีจะเป็ น
องค์กรขนาดเล็ก มีทรัพยากรไม่มาก แต่ทกุ องค์กรมีบทบาทหน้ าทีในการดําเนินงานตามนโยบาย
และแผนพัฒนาอย่างเป็ นระบบ ดังนัน ทุกองค์กรจึงควรมีนโยบายส่งเสริ มและพัฒนาทุนวัฒน
ธรรมพืนบ้ านด้ านคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความมีนําใจ
ความเอืออาทร การแบ่งปั น การช่วยเหลือเกือกูล ฯลฯ ให้ เพิมพูนมากยิงขึน เป็ นเป้าหมายประการ
แรกในการดําเนินงานขององค์กร และมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการพัฒนาอนุรักษ์ สืบสานเพิมพูนทุน
วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิงทุนส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ให้ เกิดมีขึ นในหมู่คนในชุมชนให้ มาก
ยิงขึน และควรกําหนดนโยบายการใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านดังกล่าวเป็ นให้ เป้าหมายสูงสุดในการ
พัฒนาชุมชน รวมทังยกย่องผู้ทีเข้ าถึงเป้าหมายดังกล่าวว่า เป็ นผู้ทีเป็ นเกียรติยศศักดิศรี ของชุมชน
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาการใช้ ทุนวัฒนธรรมด้ านมูลค่าทีเป็ นเงินทองให้ บรรลุเป้าหมายตามบริ บท
และความจําเป็ นทีเกียวข้ องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักอยู่เสมอว่า ทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ น
มูล ค่าเป็ นเงิ นทองไม่ใ ช่เ ป้าหมายสุดท้ ายหรื อ เป้าหมายสุง สุดของการดําเนิน งานพัฒ นาตาม
นโยบายและแผนพัฒนา แต่คณ
ุ ค่าทีเป็ นคุณธรรม ความดีงาม ทีสืบสานมาจากบรรพชนตามวิถี
พืนบ้ านต่างหากทีเป็ นเป้าหมายสูงสุดทีต้ องการ หากดําเนินการได้ อย่างนีแล้ ว องค์กรส่วนท้ องถิน
และองค์กรชุมชน จะสามารถสร้ างทุนวัฒนธรรมให้ เป็ นพลังขับเคลือนบุคคล สังคมสู่ความสุข และ
สร้ างความเข้ มแข็งอย่างยังยืนแก่ชมุ ชนได้
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3.2 ข้ อเสนอแนะทีได้ จากผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ทําให้ ได้ ข้อเสนอแนะ ดังนี
3.2.1 ควรส่งเสริ มการศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมชุมชนหรื อส่งเสริ มการสร้ างความรู้
และองค์ความรู้ เกี ยวกับทุนวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ออกเผยแพร่ ให้ ครอบคลุมทัวถึง โดย
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนท้ องถิ นและองค์กรชุมชน ทีเกียวข้ องกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําใน
พืนทีศึกษา เช่น วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม องค์การบริ หารส่วนตําบล โรงเรี ยนในพืนที วัด กลุ่ม
องค์กรชุมชน เช่น สมาคมไทยดํา (ประเทศไทย) มูลนิธิไทยทรงดํา (ประเทศไทย) รวมทังสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรง
ดําในพืนทีศึกษา และกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนในชุมชนอืนให้ มากขึน เพราะผลจากการศึกษาได้ แสดงให้
เห็นว่า งานศึกษาวิจยั ทุนวัฒนธรรมในสังคมไทย ทังกลุ่มชาติพนั ธุ์และชาวไทยกลุ่มอืน ทังในเมือง
และในชนบท มี อยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่จ ะเป็ นการศึกษาเกี ยวกับวัฒนธรรม ส่วนที เกี ยวกับทุน
วัฒนธรรมพบน้ อยมาก คนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านทุนวัฒนธรรมอย่างชัดเจน ไม่ร้ ูว่าทุนวัฒนธรรม
ส่วนทีแฝงฝั งอยู่ในกาย ส่วนทีปรากฏในรูปของวัตถุ และส่วนทีอาศัยการสถาปนาคือ อะไร ทําไม
และอย่างไร ส่วนใหญ่จะเข้ าใจแต่เรื องวัฒนธรรม ตัวอย่าง ทุนวัฒนธรรมในพืนทีศึกษาครังนี ยังไม่
มีการศึกษาวิจยั มาก่อน เมือเริ มต้ นเก็บข้ อมูล ผู้บอกข้ อมูลส่วนใหญ่จะรู้เรื องราวของวัฒนธรรมเป็ น
อย่างดี แต่เมือถามถึงทุนวัฒนธรรม ผู้เก็บข้ อมูลจะต้ องอธิบายให้ ผ้ บู อกข้ อมูลส่วนใหญ่เข้ าใจก่อน
ว่าทุนวัฒนธรรมหมายถึงอะไร ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง แต่ละองค์ประกอบมีลกั ษณะอย่างไร มีความ
สัมพันธ์เป็ นเหตุเป็ นผลกันอย่างไรกับวัฒนธรรม กระบวนการใช้ วฒ
ั นธรรมสร้ างทุนวัฒนธรรมทีสืบ
ทอดมาแต่โบราณมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร ทําไมคนชุมชนสมัยก่อนจึงเป็ นคนมีนําใจ มีความรักพีรัก
น้ องรักกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีการแบ่งปั น มีการช่วยเหลือเกือกูล ร่วมสุขร่วมทุกข์ เมือใครถึงแก่กรรมลง
ในชุมชน ทุกคนต้ องหยุดงาน มาร่วมกันทําบุญจัดงานศพให้ เสร็ จก่อนจึงจะกลับไปเริ มงานในไร่นา
ต่อ เป็ นต้ น ชุดความรู้ เหล่านียังเป็ นสิงใหม่สําหรับผู้คนในชุมชน และผู้คนในแวดวงการศึกษาใน
ท้ องถิน และอาจจะเป็ ไปได้ วา่ แม้ ในสังคมไทยทัวไป ก็ยงั มีเรื องราวของทุนวัฒนธรรมเผยแพร่น้อย)
ดังนัน ข้ อเสนอแนะ ประการแรกนีจึงเป็ นสิงเร่ งด่วนทีหน่วยงานทีเกียวข้ องทุกระดับ ควรส่งเสริ ม
การศึกษาทุนวัฒนธรรมชุมชนให้ ครอบคลุมทัวถึง เพื อสร้ างองค์ความรู้ ในเรื องนีออกเผยแพร่ สู่
สังคมและชุมชน เพือให้ ร้ ู เข้ าใจ และนําไปใช้ เป็ นพลังขับเคลือนชีวิตสังคมและประเทศชาติส่คู วาม
สุขและความเข้ มแข็งสืบไป
3.2.2 ควรส่งเสริ มองค์กรชุมชนและองค์กรส่วนท้ องถินได้ ริ เริ มดําเนินการอนุรักษ์
และพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้ าน และการใช้ ทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านเป็ นเป้าหมายในการพัฒนา
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ชุมชนอย่างต่อเนืองจริงจัง “ตามแนวทางการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชน” ทีเป็ นผลจาก
การศึกษาครังนี เพือแก้ ไขสถานการณ์ปัจจุบนั ของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําในพืนทีทีได้ ละ
เลยการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้ าน ทําให้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านส่วนใหญ่
สูญหายไปในกระบวนการเปลียนแปลงทุนวัฒนธรรมทีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน และในกระบวน
การปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของคนในชุมชน โดยคนส่วนใหญ่ในชุมชนยอมรับทุน
วัฒนธรรมสมัยใหม่ทีเน้ นมูลค่าเป็ นเงิ นทองมาใช้ แทนทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านทีเน้ นคุณค่าทีเป็ นคุณ
ธรรม ซึงเกิดขึนอย่างกว้ างขวางชัดเจนทุกกลุ่มวัฒนธรรม ดังได้ นําเสนอไว้ ในบทที 5 เช่น ปั จจุบนั
ชาวนาส่วนใหญ่ทํานาเพือขายข้ าวเอาเงินมาซือข้ าวกิน เป็ นต้ น ทําให้ เงินทองเข้ ามามี อํานาจอิทธิพล
เหนือคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เป็ นเหตุให้ ความสุขและความเข้ มแข็งของสังคมและชุมชนสูญเสียไป
ด้ วยเหตุนี จึงควรส่งเสริมให้ องค์กรชุมชนและองค์กรส่วนท้ องถินได้ ริเริมจัดทําหรื อจัดการสนับสนุน
โครงการการอนุรักษ์ แ ละพัฒนาทุนวัฒนธรรมพื นบ้ านทีเกิดขึนเป็ นอยู่แล้ วในชุมชนให้ มี ความ
เจริญก้ าวหน้ ามีความเข้ มแข็ง เช่น โครงการอนุรักษ์ภาษาไทยทรงดํา โครงการทอผ้ าพืนเมือง โครง
การจัดพิพิธภัณฑ์พืนบ้ านไทยทรงดํา มูลนิธิไทยทรงดํา เป็ นต้ น หรื อริ เริ มสนับสนุนคนในชุมชนให้
รวมตัวสร้ างกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาทุนวัฒนธรรมด้ านอืนเพิมขึน และประเด็นสําคัญอีกประการ
คือ ควรส่งเสริ มให้ องค์กรชุมชน และองค์กรส่วนท้ องถินริ เริ มส่งเสริ มให้ กระบวนการอนุรักษ์ และ
พัฒนาทุนวัฒนธรรมทุกกลุ่มองค์กร ได้ กําหนดใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านด้ านคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม
เป็ นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาตามนโยบายและแผนพัฒนาของกลุ่มองค์กรนันๆ อย่างต่อเนือง
จริ งจัง โดยใช้ มาตรฐานเชิงคุณค่าของทุนวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนาคือขนบธรรมเนียมจารี ต
ประเพณีตามแบบแผนพฤติกรรมพืนบ้ านของชุมชนมาเป็ นเกณฑ์ชีวัดผลการดําเนินงานนันๆ
3.2.3 ควรส่งเสริ มผู้ทีเกียวข้ องกับการจัดการศึกษาของชุมชนได้ ดําเนินการนําชุด
ความรู้ และองค์ความรู้ ทุนวัฒนธรรมทีได้ จากการศึกษาครังนีและหรื อได้ มาจากการศึกษาตาม
ข้ อเสนอแนะที 3.2.1 ทุกองค์ประกอบของทุนวัฒนธรรม ไปบรรจุเพิมเติมในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ที
เกียวข้ องในหลักสูตรการศึกษาในสถานศึกษาขันพืนฐานของชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา เพือ
ให้ เด็กและเยาวชนได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจลักษณะทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านทีสืบต่อมาแต่โบราณได้ อย่าง
ถูกต้ อง สามารถอธิบายได้ นํามาใช้ เป็ นแนวทางและเป้าหมายการประพฤติปฏิบตั ิในชีวิตได้ เพือ
แก้ ปัญหาสถานการณ์การเรี ยนรู้ของเด็กและเยาวชนทีผู้ใหญ่ในชุมชนมักกล่าวเสมอว่า ยิงนานวัน
เด็กและเยาวชนยิงจะห่างเหินจากวัฒนธรรมชาติพนั ธุ์ของตนเอง ยิงเรี ยนสูงเด็กและเยาวชนยิงมี
ความใส่ใจในคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมแบบพืนบ้ านน้ อยลง เมือกลับมาบ้ านสนใจช่วยเหลืองานบ้ าน
น้ อยลง ชอบแสดงพฤติกรรมทีแตกต่างจากแบบแผนพืนบ้ าน เช่น การไว้ ผม การแต่งกาย การแสดง
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ตนต่อหน้ าผู้ใหญ่ มีความอดทนต่อแดดลมฝนน้ อยลง และแสดงความไม่เข้ าใจในแบบแผนพฤติ
กรรมการแสดงออกบางประการของผู้อาวุโส เช่น ความเชือ ความรู้ เป็ นต้ น หากเด็กและเยาวชนได้
เรี ยนรู้ทนุ วัฒนธรรมได้ อย่างถูกต้ อง จะทําให้ เกิดความภูมิใจ ความรัก ทีนําไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา
และสืบสานทุนวัฒนธรรมแบบพืนบ้ านให้ เป็ นพลังสร้ างความสุขและความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนสืบไป
3.2.4 ควรส่งเสริมองค์กรทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา
ในพืนทีศึกษาหรื อชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์อืน เช่น โครงการฝึ กอบรมการพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้ าน
และใช้ ทนุ วัฒนธรรมพืนบ้ านพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของบุคคล สังคม และความเข้ มแข็ง
ของชุมชนขึนในชุมชนในพืนทีศึกษา (และหรื อในพืนทีชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์อืน) โดยการนําทุนวัฒน
ธรรมตามข้ อค้ นพบในการศึกษาครังนีหรื อทีเป็ นผลจากการส่งเสริมการศึกษาทีเกิดขึนตามข้ อเสนอ
ที 3.2.1 มาใช้ เป็ นหลักการในการจัดทําโครงการพัฒนา ดังนี
1) นําทุนวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยู่ในกายหรื อทุนภูมิปัญญาพืนบ้ าน มาจัด
ทําเป็ นหลักสูตรฝึ กอบรมพัฒนาคุณภาพภูมิปัญญาแก่คนในชุมชนและองค์กรชุมชน ให้ มีความ
เจริญก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผล พร้ อมทีจะใช้ แสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ
ให้ เป็ นวัฒนธรรมทีแฝงฝั งอยูใ่ นกาย วัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ และวัฒนธรรมทีอาศัยการสถาปนา
เพือนํามาสร้ างทุนวัฒนธรรมทังส่วนทีเป็ นคุณค่าและส่วนทีเป็ นมูลค่าให้ เกิดขึนอย่างสมดุล เป็ น
พลังขับเคลือนชีวิตชุมชนเข้ าถึงความสุขและความเข้ มแข็ง ตามจําเป็ นและความต้ องการได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2) นําทุนวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของวัตถุ ทีได้ รับการพัฒนาคุณภาพแล้ วมา
ใช้ เป็ นวัสดุอปุ กรณ์สือการเรี ยนรู้ ฝึกฝนปฏิบตั ิในกระบวนการพัฒนาคุณภาพคนและองค์กรชุมชน
เช่น นําเครื องมือเครื องใช้ แบบพืนบ้ านมาแสดงทุนวัฒนธรรมส่วนของคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมด้ าน
การพึงตนเอง การช่วยเหลือเกือกูล การแบ่งปั นปั จจัยการผลิตของชุมชน ทีเป็ นพลังขับเคลือนชีวิต
สังคมชุมชนอยูร่ ่วมกันอย่างเป็ นสุข มีความพอเพียงและมันคงด้ านอาหาร เป็ นตัวอย่างให้ ผ้ เู ข้ ารับ
การพัฒนาในโครงการทีจดั ขึน ได้ ร้ ู เข้ าใจ เข้ าถึง และได้ ฝึกฝนทดลองการนําวัฒนธรรมทีอยู่ในรูปของ
วัตถุไปสร้ างทุนวัฒนธรรมทีเป็ นคุณค่าและมูลค่าในทํานองดังกล่าว ให้ เกิดขึนอย่างสมดุล เป็ น
พลังเข้ าถึงความสุขและความเข้ มแข็ง ได้ อย่างอย่างมีปรสิทธิภาพ
3) นําทุนวัฒนธรรมที อาศัยการสถาปนาของชุมชน ที เป็ นขนบธรรมเนียม
จารี ตประเพณี ในวัฒนธรรมชุมชนทีได้ รับการพัฒนาคุณภาพแล้ ว มาใช้ เป็ นเกณฑ์ชีวัดประเมินผล
การฝึ กอบรมการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ความสุขและความเข้ มแข็งของคนในชุมชนและองค์กร
ชุมชนทีเข้ ารับการพัฒนาในโครงการ ว่ามีความเจริ ญก้ าวหน้ า ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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เพิมขึนในลักษณะอย่างไรหรื อไม่ ทําไมจึงเป็ นอย่างนัน หากยังไม่เป็ นทีน่าพอใจจะต้ องทําอย่างไร
โดยเฉพาะอย่างยิงการประเมินผลทีเป็ นไปตามความจําเป็ นทีแท้ จริ งของชีวิต เช่น ความพอเพียง
และความมันคงในปั จจัยพืนฐาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความรัก ความอบอุ่น ความ
สามัคคี การแบ่งปั น การเอืออาทร การเสียสละ การมีสํานึกสาธารณะในสังคมและชุมชน ความมี
ชือเสียง เกี ยรติยศ ศักดิศรี สิทธิ เสรี ภาพ ภราดรภาพในความเป็ นพลเมืองและกลุ่มชาติพนั ธุ์ และการ
เข้ าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือในฐานะการเป็ นมนุษย์ สิงเหล่านี
ต้ องใช้ ทนุ วัฒนธรรมทีเป็ นคุณค่า เป็ นเครื องชีวัดให้ ผ้ เู ข้ ารับการพัฒนาเห็น เข้ าใจ และยกตัวอย่างให้
เห็นภาพได้ อย่างชัดเจน เช่น การเข้ าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตตามอุดมการณ์ศาสนาและความเชือ
ในพุทธศาสนา ต้ องใช้ ทุนวัฒนธรรมส่วนทีเป็ นคุณค่าเท่านัน ส่วนมูลค่านันหากวางใจไม่ถูกต้ องจะ
กลายเป็ นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ส่วนความเชือพืนบ้ าน เช่นเดียวกัน คนจะขึน
สวรรค์ไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษทีเมืองแถนได้ ด้วยพลังแห่ง คุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความเคารพ
กตัญ ูกตเวทีปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบต่อบรรพชนตามวิถีทางความเชือในผีบรรพบุรุษอย่างเคร่ งครัด
คนทีไม่ปฏิบตั อิ ย่างนี แม้ จะเป็ นผู้มีมลู ค่าเงินทองมากมายก็จะกลายเป็ นผู้ตกนรกอย่างทรมาณอยู่
ในเมืองแถน เป็ นต้ น
การจัดทําโครงการฝึ กอบรมการพัฒนาทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านและใช้ ทุน
วัฒนธรรมพืนบ้ านพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุขของบุคคล สังคม และความเข้ มแข็งของชุมชน
ในลักษณะดังกล่าว จะสามารถพัฒนาคนในชุมชนและองค์กรชุมชนทีเข้ ารับการพัฒนาให้ มีความรู้
ความเข้ าใจ เข้ าถึงกระบวนการใช้ ทุนวัฒนธรรมพืนบ้ านให้ เจริ ญก้ าวหน้ าทันสมัยได้ อย่างมีประสิทธิ
ภาพประสิทธิผล และเป็ นแกนนําสําคัญในการขยายผลโครงการพัฒนาดังกล่าวได้ อย่างมีพลัง
3.2.5 องค์กรทีเกียวข้ องกับการพัฒนาชุมชน ทังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน
ควรจัดโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ ฟื นฟูและพัฒนาทุนวัฒนธรรมชุมชนควบคูไ่ ปกับกระบวนการ
ปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ของชุมชน ระหว่างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมกับมูลค่าที เป็ นเงิน
ทอง ลักษณะต่างๆ เช่น
3.2.5.1 ควรจัดกลไกส่งเสริมการนําวัฒนธรรมสมัยใหม่ (กรณีทีต้ องใช้ วฒ
ั น
ธรรมสมัยใหม่) มาใช้ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกลไกส่งเสริ มคนในชุมชน ได้ เรี ยนรู้ เข้ า
ใจในลักษณะวัฒนธรรมสมัยใหม่ และเข้ าถึงทุนวัฒนธรรมทีเกิดจากการใช้ วั ฒนธรรมสมัยใหม่
และพืนบ้ านว่าแท้ จริ งแล้ ว เป้าหมายปลายทางทีมนุษย์ต้องการได้ รับจากการใช้ วฒ
ั นธรรมสมัย
ใหม่และวัฒนธรรมพืนบ้ าน เป็ นสิงเดียวกัน นันคือ เป็ นทุนวัฒนธรรมเชิงคุณค่าทีเป็ นคุณธรรมเพือ
เป็ นพลังขับเคลือนชีวิต สังคมและชุมชน สู่ความสุข ความเข้ มแข็งและยังยืนอย่างเดียวกัน เช่น

346
ความรัก ความเมตตา การแบ่งปั น ฯลฯ ดังนัน หากสามารถนําวัฒนธรรมมาใช้ ได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
จะสามารถสร้ างทุนวัฒนธรรมดังกล่าวได้ เท่าเทียมกับการใช้ วฒ
ั นธรรมพืนบ้ าน เช่น การใช้ รถไถนา
สามารถสร้ างคุณค่าทีเป็ นคุณธรรม เช่น ความขยัน ความอดทน ความเป็ นเพือน ความรัก ความ
เมตตา ฯลฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้ างมูลค่าทีเป็ นเงินทองได้ เช่นเดียวกับการใช้ ววั
ควายไถนา ต่างแต่การใช้ วฒ
ั นธรรมสมัยใหม่ ต้ องใช้ อย่างรู้ เข้ าใจและเข้ าถึง จึงจะทําให้ ผ้ ใู ช้ มี
ความสุขและความเข้ มแข็งได้ ดังนัน ผู้ใช้ ต้องมีความรู้ ความเข้ าใจลักษณะวัฒนธรรมนัน เงือนไข
ปั จจัยของวัฒนธรรมน้ น และลักษณะการใช้ ทีจะก่อให้ เกิดทุนวัฒนธรรมบนฐานเดิมขึนได้ อย่าง
สมดุล จัดกลไกส่งเสริ มการนําวัฒนธรรมสมัยใหม่ จึงเป็ นสิงจําเป็ นประการหนึงของชุมชน ทังนี
เพราะผลการศึกษาครังนี พบว่า คนส่วนใหญ่ในชุมชนปรับตัวเพือสร้ างสมดุลในการดํารงอยู่ใน
เรื องนีในลักษณะการละทิงทุนวัฒนธรรมเดิม นําวัฒนธรรมใหม่มาใช้ โดยปราศจากความรู้ ความ
เข้ าใจ ทําให้ เกิดปั ญหา เช่น การทํานาแล้ วขาดทุน ทํานาแล้ วมีปัญหาทางสุขภาพ มากขึน
3.2.5.2 องค์การบริ หารส่วนตําบลและหน่วยงานภาครัฐทีเกียวข้ อง ควรจัด
กลไกประจําองค์กรทําหน้ าทีส่งเสริ มกลุ่มและองค์กรชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําบ้ านในพืนที
ศึกษา เช่น ชมรม สมาคม กลุม่ ทอผ้ า กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ แลกเปลียนแรงงาน ทีเกิดมีอยู่แล้ วให้ เกิดมี
ระบบการบริ หารจัดการ มีโครงสร้ างและกลไกทีชัดเจน มีนโยบาย เป้าหมายและแผนการดําเนิน
งานที เป็ นรู ปธรรม สามารถรองรั บการส่ง เสริ ม และพัฒ นาได้ อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และควรมี
นโยบายส่งเสริมการสร้ างกลุม่ องค์กรชุมชนตามความพร้ อมของคนในชุมชนด้ วย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง นอกจากการจัดให้ มีกลไกทําหน้ าทีส่งเสริมดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ควรมีงบปะมาณสนับสนุนตาม
ความจําเป็ นขันพืนฐานเพือเป็ นหลักประกันการดําเนินงานแต่ละปี งบปะมาณด้ วย กระบวนการ
ส่งเสริ มดังกล่าวนีจะช่วยเสริ มพลังการพัฒนาและการใช้ ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนให้
เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพสืบไป
3.3 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่ อไป
3.3.1 ควรส่งเสริ มให้ มีการศึกษาทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทย
ทรงดําในพืนทีอืน เช่น จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเลย จังหวัดชุมพร
ฯลฯ เพือสร้ างความรู้และองค์ความรู้ทีเป็ นตัวแทนของชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําได้ กว้ างขวาง
ครอบคลุมทุกมิติ มีความสมบูรณ์ครบถ้ วนเพียงพอทีจะนําไปสู่การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ
ได้ อย่างมีพลังมากขึน
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3.3.2 ควรมีการศึกษาถึงทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดําใน
ด้ านอืน ทีไม่อยู่ในขอบเขตการศึกษาครังนี โดยศึกษาเจาะลึกเฉพาะกรณี เช่น ทุนวัฒนธรรมด้ าน
การสื อสาร ทุนวัฒนธรรมด้ านการดนตรี ทุนวัฒนธรรมด้ านศิลปการแสดง ทุนวัฒนธรรมด้ าน
ภาษาไทยทรงดํา ทุนวัฒนธรรมด้ านความเชือ เป็ นต้ น ทีส่งผลต่อความสุขและความเข้ มแข็งของ
ชุมชน และหรื อเกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในวงกว้ าง รวมถึงการศึกษาแนวทางการนําทุนวัฒนธรรมใน
กรณีนนๆ
ั ไปใช้ พฒ
ั นาชุมชนและสังคม
3.3.3 ควรมีภาคีเครื อข่ายในการวิจยั เกียวกับทุนวัฒนธรรมชุมชน หรื อกลุ่มอนุรักษ์
และพัฒนาทุนวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา หรื อกลุ่มพัฒนาเรี ยนรู้ในลักษณะอืนตามความ
สนใจ โดยศึกษา ค้ นหาประเด็นปั ญหาทุนวัฒนธรรมของชุมชนและหรื อปั ญหาอืนของชุมชนที กลุ่ม
สนใจ จนได้ ประเด็นร่วมกันแล้ วตังวงพูดคุย แลกเปลียนเชิงลึก เพือค้ นหาสาเหตุปัญหา วิธีการแก้
ึ นโครงการ
ปั ญหา มีการแลกเปลียนความคิดเห็น จนตกผลึกร่วมกัน แล้ วจึงพัฒนาความรู้ทีได้ ขนเป็
กําหนดหลักการ ความเป็ นมา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน ผลทีคาดว่าจะได้ รับ และ
กระบวนการดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้ รวมทังกําหนดปั จจัยอืนทีเกียวข้ องให้ ชดั เจน
3.3.4 ควรมีการวิจยั โดยชุมชน โดยชาวบ้ านเป็ นผู้ดําเนินงานโครงการ มีนกั วิชา
การเป็ นพีเลียงสนับสนุนการดําเนินงาน และมีองค์กรส่วนท้ องถินเข้ ามามีส่วนร่วมสนับสนุ นปั จจัย
ต่างๆ และร่วมเรี ยนรู้ไปด้ วย เมือได้ โครงการแล้ ว จึงเสนอโครงการต่อแหล่งสนับสนุนทุน วิจยั หรื อ
ติดต่อแหล่ง ทุน ให้ เ ข้ า มาร่ วมพัฒ นาโจทย์ ร่ว มกันตังแต่แรกก็ ไ ด้ เป็ นต้ น ว่า สํ า นัก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) ฝ่ ายวิจยั เพือท้ องถิน สํานักงานส่งเสริ มและพัฒนาสุขภาพ (สสส.) สํานัก
งานองค์กรพัฒนาองค์กรเอกชน (พอช.) องค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริ หารส่วนตําบล
(อบต.) เพือขอรับทุนสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการดังกล่าว หากคนในชุมชนดังกล่าวข้ าง
ต้ น ได้ รวมตัวกันดําเนินงานโครงการในลักษณะดังกล่าวนีได้ จะทําให้ เกิดการวิจยั อีกลักษณะหนึง
ขึน ทีกล่าวได้ วา่ “เป็ นการวิจยั โดยชาวบ้ าน ของชาวบ้ าน เพือชาวบ้ าน” ซึงจะทําให้ ได้ ความรู้ทีถูกต้ อง
แม่นยํา และสามารถสร้ างนักวิจยั ชาวบ้ านขึนในชุมชนได้ ก่อให้ เกิดการขยายผลสู่การศึกษาวิจยั
ประเด็นอืนได้ อย่างกว้ างขวางต่อไป
3.3.5 สถาบันอุดมศึกษาในพืนทีควรส่งเสริ มสนับสนุนนักวิชาการทีสนใจให้ ดําเนิน
การศึกษาชุมชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา แบบ “วิจยั และพัฒนา” (Research and Development :
R&D) เพือพัฒนารูปแบบและวิธีการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและการใช้ ทนุ วัฒนธรรมเป็ นเป้าหมายใน
การพัฒนาชุมชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ไทยทรงดํา ตามแนวคิดและทฤษฎีตา่ งๆ ให้ มีความหลากหลายมาก
ขึน เพือเป็ นต้ นแบบในการพัฒนาชุมชนในพืนทีอืนสืบไป
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แบบสัมภาษณ์ เพือการวิจัย
เรือง
ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม
………………………………………………………………………………………………………..
คําชีแจง
แบบสัมภาษณ์ นีเป็ นส่วนหนึงของการวิจยั เพือการทําดุษฎีนิพนธ์ มีวตั ถุประสงค์เพือ
ศึกษาทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์ ไทยทรงดําในจังหวัดนครปฐม ข้ อมูลทีได้ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัย และเป็ นองค์ความรู้ ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ไทยทรงดํา จะไม่เกิดผลเสียใดๆ ต่อผู้ให้
ข้ อมูล จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน
แนวคําถามฉบบับนี เป็ นแนวคําถามเกียวกับข้ อมูลส่วนตัว เกียวกับวัฒนธรรมชุมชน
ไทยทรงดํา และเกียวกับทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนา เป็ นการเก็บข้ อมูลทีบ้ านเกาะแรต ตําบลบาง
ปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ตอนที 2 วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ตอนที 3 ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
ขอขอบพระคุณทุกท่าน
นางสาวเรณู เหมือนจันทร์ เชย: ผู้วิจยั
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
E-mail: renuaor2517@gmail.com
โทรศัพท์: 089-913-7880
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ตอนที 1 ข้ อมูลส่วนตัว
ชือ-สกุล............................................................... เพศ..................... อายุ............................ ปี
ทีอยู.่ ......................................................................................................................................
อาชีพหลัก..............................................................................................................................
อาชีพรอง................................................................................................................................
การศึกษา..............................................................................................................................
ความเชียวชาญ......................................................................................................................
สนานภาพ..............................................................................................................................
ตําแหน่งทางสังคม...................................................................................................................
บิดา.......................................................................................................................................
มารดา....................................................................................................................................
บรรพบุรุษอพยพมาจากทีใด....................................................................................................
ข้ อมูลอืนๆ..............................................................................................................................
ตอนที 2 วัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต ได้ แก่ วัฒนธรรมทีเกียวกับทีอยู่อาศัย วัฒนธรรม
ทีเกียวกับการทํามาหากิน วัฒนธรรมทีเกียวกับการแต่งกายและการประดับตกแต่ง วัฒนธรรมที
เกี ยวกับการดูแลและรักษาสุขภาพ และวัฒนธรรมที เกี ยวกับศาสนา ความเชือ ประเพณี และ
พิธีกรรม
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต (ก่อนอพยพเข้ ามาอยูท่ ีนี)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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2. วัฒนธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมทีโดดเด่นของชาวไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. วัฒนธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมใดทีไทยทรงดํายังคงปฏิบตั อิ ยูใ่ นปั จจุบนั
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. เพราะเหตุใดวัฒนธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมยังมีความสําคัญต่อไทยทรงดํา
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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5. รู ปแบบของวัฒนธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในแต่ละด้ านในปั จจุบนั มีความแตก
ต่างจากในสมัยก่อนอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. มีวิธีการถ่ายทอด สืบทอดวัฒนธรรม ความเชือ ประเพณี และพิธีกรรมในแต่ละด้ านอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
7. ข้ อเสนอแนะอืนๆ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ตอนที 3 ทุนวัฒนธรรมเพือการพัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
1. ทุนวัฒนธรรมในชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตมีอะไรบ้ างทีเป็ นอัตลักษณ์ทีสําคัญ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ทุนวัฒนธรรมในชุมชนมีคณ
ุ ค่า ความสําคัญอย่างไรต่อไทยทรงดําบ้ านเกาะแรต
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
3. ในชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตมีวิธีการสืบทอดทุนวัฒนธรรมอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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4. ทุนวัฒนธรรมมีผลต่อการเปลียนแปลง พัฒนาชุมชนไทยทรงดําบ้ านเกาะแรตอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. ข้ อเสนอแนะทีเกียวข้ องกับทุนวัฒนธรรมมีผลต่อการพัฒนาชุมชน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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รายชือผู้บอกข้ อมูล
1. นางสมัย เพชรติง
2. นางสุบนิ เพชรม่อม
3. นางไผ่ เพชรซัด
4. นางใส เพชรรุณ
5. นางเสงียม เพชรโอ
6. นางเสริญ เพชรอุด
7. นางรักษ์ เพชรหลิม
8. นายนวล เพชรดอน
9. นางแอ่น เพชรเยียน
10. นางสมยนต์ เพชรอุด
11. นางอุไร แช่มละออ
12. นางอยู่ เพชรข้ อง
13. นายจําปี เพชรป้อง
14. นางเหมือน บุญรัตน์
15. นางสนวน เพชรชัด
16. นายฮวด อารยุตธิ รรม
17. นางสี เพชรติง
18. นางแสน เพชรคุ้ม
19. นางบุญเรื อน นครจารุพงศ์
20. นายพงศ์เทพ เพชรเย็น
21. นางวัฒนา เพชรคุ้ม
22. นายเสือง เพชรคุ้ม
23. นายเจริญ เพชรคุ้ม
24. นางวรนุช เพชรเนียน
25. นายบุญ เพชรเนียน
26. นางเข้ า เพชรชอบ
27. นายมวน เพชรนิตย์

15 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
16 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
12 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
13 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
10 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
5/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
2 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
3 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
10/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
18/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
21 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
26 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
26/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
31 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
35 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
47 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
50 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
51 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
53 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
52 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
59 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
80 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
85 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
86 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
90 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
91/2 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
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28. นางวิเชียร เพชรเอีย
29. นางพร้ า เพชรดอน
30. นางทุ เพชรเอีย
31. นางสําลี เพชรศาสตร์
32. นางจํารัส เพชรม่อม
33. นางบุญมัน เพชรดอน
34. นางพุ เพชรม่อม
35. นายเปลือง เพชรเกอร์
36. ผ.ช.ฉลาด ศรี ทองจ้ อย
37. นายวิชยั เพชรเนียน
38. นายบุญเรื อง เพชรกุ๋ง
39. นางจรรยา เพชรป้อง
40. นางเผย นุม่ พา
41. นายทิ เพชรแสวง
42. นางหอม เพชรม่อม
43. นางพิมพา เพชรรุณ
44. นายเคียม เพชรแอน
46. นางตุน่ เพชรเกลอ
47. นางสาวสน เพชรออย
48. นายมี เพชรแต่ง
49. นายสมทบ ศิรินาโพธิ
50. นายประเทือง เพชรยวน
51. นายกิตติ เพชรรุณ
52. นางมณีนต เพชรเยียน
53. นายหวด เพชรม่อม
54. นางกิบ เพชรลอม
55. นางรัตนา เฮงมี
56. นางเลือง วงศ์สายจันทร์

94 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
105/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.
นครปฐม
138 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
149 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
175 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
8 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
9 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
14/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
19 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
20 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
22 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
25 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
32 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
38/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
53/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
12 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
14 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
29 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
44 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
25 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
32/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
240 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
51/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
51/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
22/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
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57. นายลือ เพชรนิตย์
58. นายพูลสุข เพชรติง
59. นายสําราญ เพชรป้อง
60. นายสาธิต เพชรติง
62. นายท่วม ศิรินาโพธิ
63. นายหวด เพชรม่อม
64. นางกิบ เพชรลอม
65. นางรัตนา เฮงมี
66. นางเลือง วงศ์สายจันทร์
67. นายลือ เพชรนิตย์
68. นายพูลสุข เพชรติง
69. นายสําราญ เพชรป้อง
70. นางเหม็ด พรหมสงเคราะห์
71. นายสยาม พรหมสงเคราะห์
72. นางเนียม พรหมสงเคราะห์
73. ผู้ใหญ่กําจร เพชรยวน
74. นางประเทือง เพชรยวน
75. นายนิยม เพชรหยอย
76. นายถ่าย เพชรศาสตร์
77. นางสวน เพชรหยอย
78. นายเรื อน อุน่ ป้าน
79. นายเฉลียว เพชรคอน
80. นางจํารัส เพชรอุด
81. นายเกียว เพชรยวน
82. นางรุ่งนภา เพชรออย
83. นายอํานาจ เพชรหยอย

68 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
33 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
172 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
15 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
117 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
240 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
51/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
51/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
22/1 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
68 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
33 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
172 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
27/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
161/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
161/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
21/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
17 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
21/1 หมู่ 11 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
11 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
195 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
103/12 หมู่ 12 บ้ านเกาะแรต ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
31 หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา ต.บางปลา อ.บางเลน
จ.นครปฐม
89 หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา ต.บางปลา อ.บางเลน
จ.นครปฐม
15 หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา ต.บางปลา อ.บางเลน
จ.นครปฐม
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84. ผู้ใหญ่รุ่งโรจน์ เพชรยวน
85. นางชอบ ทรพับ
86. นางกาญจนา เพชรซัด
87. อาจารย์ชวลิต อารยุตธิ รรม
88. นายสี ทองวงศ์เพชร
89. อาจารย์สรุ ี ย์ ทองคงหาญ
90. ร.อ. ทอน แป้นโก๋
91. นายบง สระทองล้ อม

1 หมู่ 14 บ้ านเกาะแรตพัฒนา ต.บางปลา อ.บางเลน จ.
นครปฐม
10/2 หมู่ 5 ต.ดอนขมิน อ.บางเลน จ.นครปฐม
10/2 หมู่ 5 ต.ดอนขมิน อ.บางเลน จ.นครปฐม
3/1 หมู่ 2 บ้ านดอนขมิน ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
124/1 หมู่ 5 บ้ านไผ่หชู ้ าง ต.ไผ่หชู ้ าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
24 หมู่ 5 บ้ านไผ่หชู ้ าง ต.ไผ่หชู ้ าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
178 หมู่ 5 บ้ านไผ่หชู ้ าง ต.ไผ่หชู ้ าง อ.บางเลน จ.นครปฐม
2 หมู่ 4 บ้ านสระสีมุม ต.สระพัฒนา อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

ประวัตผิ ้ ูวิจัย
ชือ-สกุล
ทีอยู่
ทีทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2541

พ.ศ. 2552

ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2543-2544
พ.ศ. 2544-2553
พ.ศ. 2554-ปั จจุบนั

นางสาวเรณู เหมือนจันทร์ เชย
64 หมู่ 3 ตําบลสามง่าม อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2800-2308-14 ต่อ 3312
โทรสาร 0-2800-2332
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา
ภาควิชาพืนฐานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
นักวิจยั สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล
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