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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทย
พวน ผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน และคนหาแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก พื้นที่ในการวิจัย
ไดแก ชุมชนไทยพวนในพื้นที่อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ อาศัยเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม กับผูนําชุน
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ชาวบานในชุมชน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา
และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาอยางละเอียด ผลการวิจัย พบวา กระบวนการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยพวน มี 7 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก 1) รวมกลุมเล็กสรางอุดมการณรวม 2) ขยายกลุมใหญสรางแนว
ปฏิบัติ 3) ทบทวนอดีต วิเคราะหปจจุบัน มองอนาคต 4) เตรียมพรอมวางแผนบนฐานตนทุนทางสังคม
5) ลงมื อ สื บ สาน 6) ร ว มสะท อ นเชิ ง สร า งสรรค และ 7) ส ง ต อ เยาวชนรุ น หลั ง ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ไดแก 1) เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล ประกอบดวย ดาน
ความรู ทําใหคนในชุมชนรูรากเหงา เขาใจวัฒนธรรมตน ดานเจตคติ ทําใหคนในชุมชนเห็นคุณคา
ความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวน และดานพฤติกรรม คือ เกิดความรวมมือของชุมชนในการรวมสืบ
สานอนุรักษใหคงอยู 2) เกิดเครือขายความรวมมือ ไดแก เครือขายในชุมชน เครือขายระหวางชุมชน
และเครือขายระหวางชุมชนกับรัฐ 3) เกิดความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรม ไดแก ความเขมแข็งแบบประจักษ
ชัดเปนรูปธรรม และความเขมแข็งแบบกลมกลืนสูวิถีชีวิต สําหรับแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการ
สืบ สานวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่นํา ไปสูค วามเข มแข็ งของชุ ม ชนไทยพวน ปรากฏผลดัง นี้ 1) แบบแผน
แนวราบ 2 ) แบบแผนแนวดิ่ง และ 3) แบบแผนผสมผสาน จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหไดขอเสนอแนะ
เพื่อการปฏิบัติ คือ ควรมีการสรางกลไกที่ทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมผานกระบวนการ
รวมมือจากหลายภาคสวน โดยเริ่มจากคนกลุมเล็กที่มีอุดมการณรวมกันผานการเรียนรู และลงมือปฏิบัติ
จากรุนสูรุน เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและกลมกลืนกับวิถีชีวิต

Abstract
The objectives of this study were to understand a cultural inheritance process, to
understand the effect of a cultural inheritance of Thai Phuan community, and to find a pattern
for enhancing network of a local cultural inheritance that leads to the strength of the Thai
Phuan community. The area of this study was Thai Phuan community at Pak Phli district,
Nakorn Nayok province. The method of inquiry was qualitative methodology. Data were
gathered by in-depth interview and focus group discussion with community leaders, which were
both formal and informal leaders, and community members. Data were analyzed by content
analysis methods and presented in detailed descriptive form. The result of the study indicated
that a cultural inheritance process including seven essential steps: (1) building a shared
ideology within small group, (2) expanding into a large group and develop practices, (3)
reflecting by reviewing the past, reflecting the present, and looking for the future, (4) preparing
plans based on social capital, (5) taking action, (6) reflecting on action creatively, and (7)
transferring to the next generation. The effects of a cultural inheritance were: (1) changing in
individual, which consisted of: knowledge—to recognize and understand their roots, culture and
history; attitudes—to acknowledge the Thai Phuan culture; and practices—to cooperate in
cultural heritage conservation, (2) building collaborative networks including community networks,
inter-community networks, networks between community and government, and (3)
strengthening culture both explicit and harmony implicit within lifestyle. A pattern for enhancing
network of a local cultural inheritance that leads to the strength of the Thai Phuan community
was divided into three patterns: (1) horizontal pattern, (2) vertical pattern, and (3) blended
pattern. A practical recommendation from this study is that community should create a
mechanism for building cultural strength through cooperative process from all involved groups.
They could start from a small group with a shared ideology through learning and taking action
from generation to generation for achieving effective outcomes and making harmony with
lifestyle.
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บทที่ 1
บทนํา
ทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ทําใหทุกประเทศตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งประเทศไทยที่ตองเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ซับซอนอันสงผลใหประเทศตองเผชิญกับความ
เสี่ ย งในหลายมิ ติ ไม ว า จะเป น ทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครอง ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และสังคมวัฒนธรรม ดังนั้น ประเทศไทยจึงจําเปนที่จะตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูมาสราง
ภูมิคุ มกั นใหกั บ ประเทศให มี ค วามเข ม แข็ ง โดยการเสริม สร างทุ นที่ มีอ ยูใ ห เ ขม แข็ ง ทั้ง ทุ น ทาง
เศรษฐกิ จ ทุ น ทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม รวมไปถึ ง ทุ น ทางสั ง คมวั ฒ นธรรม ดั ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ประเด็ น การเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งของสถาบันทางสังคม อันเปนยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
อยางยั่งยืน เปนการสรางความเขมแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอื้อตอการ
พั ฒ นาคน สร า งค า นิ ย มให ค นไทยภู มิ ใ จในวั ฒ นธรรม และยอมรั บ ความแตกต า งของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม อันจะชวยลดปญหาทางความคิด และสรางเอกภาพในสังคม รวมไปถึง
การสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให
ไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชน
ในการเรี ย นรู ป ระวั ติ ศ าสตร วั ฒ นธรรม และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ข อ มู ล ข า วสาร (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2554: 11) สอดคลองกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ที่สงเสริมการสรางศักยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนาสังคม โดยการสงเสริม อนุรักษ และพัฒนาคุณคาทางศาสนา คุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณที่หลากหลายของชาติบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาประเทศในปจจุบันถูกมองวาเปนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวดานสังคม
วัฒนธรรมก็เปลี่ยนเขาสูสังคมสมัยใหมแบบเนนการบริโภค โดยคนในสังคมมุงแสวงหาความสุขที่
เปนความสุขสวนตัวมากขึ้น (จินตนา สุจจานันท. 2556 : 8) แมแตทุนทางสังคมอันจะเปนภูมิคุมกัน
ในการสรางความเขมแข็งใหกับสังคมถูกมองในมิติทางเศรษฐศาสตรและมิติทางธุรกิจมากขึ้น จน
ละเลยทุนทางสังคมที่เปนรากฐานทางภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น อันเปนทุนที่เกิดจากระบบ
ความสัมพันธที่มีลักษณะของความรวมมือรวมใจของคนในชุมชนที่ตั้งอยูบนความไววางใจ ความ
เอื้ออาทร และเปนทุนที่สมาชิกทุกคนเขาถึงและใชประโยชนรวมกันไดตลอดเวลา (วรวุฒิ โรมรัตน
พันธ. 2552: 293) ผลจากกระแสโลกาภิวัตนและทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงเนนการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจนี้เองทําใหการพัฒนาขาดความสมดุลของสังคม สิ่งแวดลอม รวมทั้งวัฒนธรรม
หลายอยาง โดยเฉพาะวัฒนธรรมชุมชนที่เปนศูนยรวมความเปนเอกลักษณและความเปนชุมชน
คอยๆ สูญหายไปพรอมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดังนั้น การพัฒนาประเทศสูความสมดุลยั่งยืน
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จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของประเทศที่มีอยู ทั้งที่เปนทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีมากขึ้นและเชื่อมโยงกันเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสรางทุนทางสังคมจะเปนพื้นฐานหลัก โดยตองเริ่มจากการ
พัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความรูคูคุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
บนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายใน
ชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ
วัฒนธรรม เปนวิถีชีวิตของมนุษยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสัมพันธระหวางมนุษยกับ
มนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติของแตละทองถิ่นที่เปนเจาของวัฒนธรรมนั้นๆ เปน
วิถีทางและแบบแผนการดําเนินชีวิตของชุมชนที่ไดปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิดตางๆ ที่คนได
สราง สะสม ถายทอด และรักษาไวจากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง อาจอยูในรูปของความรู การปฏิบัติ
และความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอาจเกิดจากการคิดและการกระทําของมนุษย วัฒนธรรมคือ
ความรูสึกนึกคิดและการปฏิบัติของมนุษยนั่นเอง (กาญจนา แกวเทพ. 2530 : 17) ดังนั้นวัฒนธรรม
ท อ งถิ่ น จึ ง เป น ทุ น ทางสั ง คมหนึ่ ง ที่ จ ะช ว ยยึ ด โยงให ชุ ม ชนเกิ ด การรวมตั ว ภายใต ก ารสํ า นึ ก ถึ ง
ความสําคัญของจิตวิญญาณของตัวเราเอง มีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน เกิดเปน
เครือขาย หรือกลุมในชุมชนที่จะนําไปสูการทํากิจกรรมการพัฒนาดานอื่นๆ ตามมา ภายใตบริบท
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในชุมชน ทําใหชุมชนเกิดการพัฒนา
อยางสมดุล ประชาชนอยู กันอยางมีความสุข และในที่สุดชุ มชนจะเกิ ดความเข มแข็งและยั่งยืน
โดยเฉพาะชุมชนที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรมที่เดนชัด ดังเชนชุมชนของกลุมชาติพันธุตางๆ การ
อนุ รั ก ษ วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น รวมไปถึ ง การสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น จึ ง เป น แนวทางหนึ่ ง ในการ
เสริมสรางความเขมแข็งใหแก ชุมชน นอกจากนี้ยั งเปนจุดเชื่อมโยงไปสูการสรางเครื อขายทาง
วัฒนธรรม ทั้งเครือขายในชุมชน และเครือขายระหวางชุมชน
จังหวัดนครนายก เปนจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลายทางกลุมชาติพันธุ โดยกลุมชาติ
พันธุที่มีความโดดเดนและมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมชุมชน คือชาวไทยพวน ซึ่งเปนกลุมชาติพันธที่
อาศัยอยูในหลายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครนายก โดยเฉพะในพื้นที่อําเภอปากพลี โดยกลุมชาติ
พันธุไทยพวนนี้มีเอกลักษณที่โดดเดนทั้งในเรื่องของภาษา ประเพณี พิธีกรรม การแตงกาย อาหาร
ซึ่งคนในชุมชนยังคงยึดถือและปฏิบัติในวิถีชีวิตของคนในชุมชน และมีการสืบทอดเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมเหลานี้ไปยังคนรุนใหมใหสามารถสืบสานตอไปไดอยางแนนแฟนทั้งในระดับครอบครัว
ระดับชุมชน รวมไปถึงการมีเครือขายชุมชนไทยพวนในจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งเครือขายวัฒนธรรมไทย
พวนที่มีรากฐานมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไดอีกดวย ซึ่งสิ่งเหลานี้ ไดสะทอนให
เห็นถึงความเขมแข็งทั้งในเชิงของการสืบสานวัฒนธรรมชุมชน และการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม
จากฐานความเชื่อของการมีบรรพบุรุษคนเดียวกัน อันจะเปนการนําไปสูการสรางความรวมมือดาน
อื่นๆ โดยอาศัยฐานความเขมแข็งทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ดังนั้น ทางชาวไทยพวน จังหวัดนครนายก ไดตระหนักถึงเรื่องนี้เปนอยางมากจึงไดมีการ
เคลื่อนไหว และสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ จรรโลง สืบสานวัฒนธรรมอันดี
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งาม ของชาวไทยพวนไว ชั่วลูกชั่วหลานเยาวชนรุนหลัง สืบตอไปในอนาคต อันจะนํามาซึ่งศักดิ์ศรี
เกียรติภูมิตลอดจนสรางความมีวินัย พัฒนา คานิยมที่ถูกตองลักษณะนิสัยที่ดี อันจะนําไปสูการมี
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกตอหนาที่ ความรับผิดชอบ การมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ศาสนา สงเสริมอาชีพ เสริมสรางคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและการทองเที่ยวของชาวไทยพวนตอไป การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําความ
เขาใจถึงกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก วามีกระบวนการใน
การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นอยางไร ทําความเขาใจผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทย
พวนวาเปนอยางไร รวมถึงคนหาแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่
นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก เพื่อนําขอคนพบที่ไดไปเปนแนวทางใน
การสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนการชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทั้งเชิง
วัฒนธรรมและดานอื่นๆ ตลอดทั้งการถอดกระบวนการดังกลาวออกมาเปนแบบแผนของการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่นที่สามารถนําไปเปนขอเสนอหรือทางเลือกหนึ่งใหแกชุมชนอื่นๆ ตอไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1)
เพื่อทําความเขาใจกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัด
นครนายก
2) เพื่อทําความเขาใจผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก
3) เพื่อคนหาแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
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ขอบเขตของโครงการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การศึกษาครั้งนี้เนนศึกษากระบวนการสืบสานวัฒนธรรมและผลจากการสืบสานวัฒนธรรม
ของชุ ม ชนไทยพวน จั ง หวั ด นครนายก รวมทั้ ง แบบแผนการเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยการสื บ สาน
วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนไทยพวน จั ง หวั ด นครนายก โดยเนื้ อ หาที่ ส นใจศึ ก ษาจะอธิ บ าย
ครอบคลุมบริบททางดานสังคมวัฒนธรรมที่มีความเปนพลวัตร ทั้งนี้ในการทําความเขาในปรากฏ
การที่ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะนํ า แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข อ งมาเที ย บเคี ย งปรากฏการณ ที่ ศึ ก ษาโดยจะ
ระมัดระวังและไมยึดติดกับกรอบเชิงทฤษฎีจนละเลยปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากสนามวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 2 กลุม ไดแก กลุมผูใหขอมูลหลัก และกลุมผูให
ขอมูลรอง
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เปนกลุมผูใหขอมูลที่สามารถตอบประเด็นวัตถุประสงคการวิจัยได
อย า งชั ด เจน ซึ่ ง เป น ชาวไทยพวนที่ อ าศั ย อยู ใ นพื้ น ที่ ตํ า บลเกาะหวาย อํ า เภอปากพลี จั ง หวั ด
นครนายก และผูแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัดนครนายก
เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุม เพื่อ
ตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 2 และ3 โดยผูใหขอมูลหลัก ไดแก ปราชญชาวบานหรือสมาชิกในชุมชนที่
เปนผูมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวน และเปนผูถายทอดวัฒนธรรมไทยพวน ตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
เชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งผูวิจัยใชวิธีการเลือกผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจงตามเกณฑที่กําหนด
คุณสมบัติของกลุมผูใหขอมูลหลักไวในเบื้องตนคือ 1) ตองเปนชาวไทยพวนที่มีภูมิลําเนาอยูในพื้นที่
จังหวัดนครนายก 2) เปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดวัฒนธรรมทองถิ่น โดยสะทอนจากการ
มีตําแหนงอยางเปนทางการและไมเปนทางการในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมทองถิ่น 3) เปน
คนรุนใหมที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมไทยพวนและทําหนาที่ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลรอง ซึ่งเปนกลุมที่จะเก็บรวบขอมูลเพื่อใชประโยชนสําหรับขอมูลมา
สนับสนุนการตอบวัตถุประสงคการวิจัยรวมทั้งเพื่อการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล เชน
ครอบครัวของผูถายทอดวัฒนธรรม ครอบครัวของผูรับการถายทอดวัฒนธรรม กลุมชาวบานใน
ชุมชน เปนตน
ขอบเขตด้านวิ ธีวิทยา
ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศัยแบบแผนการศึกษา
แบบกรณี (Case Study) เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณของการอนุรักษวัฒนธรรม โดยอาศัย
วิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบInstrumental Casesเปนวิธีการในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งผูวิจัย
ใชวิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบ intrinsic cases กลาวคือเปนการเลือกกรณีศึกษาที่มีปรากฏการณที่
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ชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงและสมบูรณในการสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนทั้งในดานของ
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม ผลจากการถายทอดประสบการณ รวมถึงแบบแผนการเสริมสราง
เครือข ายที่นําไปสูการเสริ มสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยมุงเนนเปดเผยใหเ ห็นและเขาใจ
รายละเอียดเชิงลึกของกรณีศึกษา โดยหนวยในการวิเคราะหคือ ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1) ไดองคความรูที่สําคัญเกี่ยวกับกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น และผลจากการ
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชน
ไทยพวน จังหวัดนครนายก
2) ไดองคความรูเกี่ยวกับแบบแผนเครือขายการสืบสานวัฒนธรรม และสรางรูปแบบการ
ทํางานเชิงเครือขาย และพัฒนาเปนคูมือการทํางานแบบเครือขาย
3) องคความรูที่ไดจากการวิจัยจะเปนขอเสนอหรือทางเลือกหนึ่งใหแกชุมชนอื่นๆในการ
สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเปน
แนวทางในการกําหนดทิศทางของนโยบายในการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยมีฐานการ
พัฒนาที่สําคัญจากการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนรากแหงชาติพันธุซึ่งถือวาเปนการพัฒนา
ตั้งแตระดับทองถิ่นจนกาวไปสูการพัฒนาสงเสริมในระดับประเทศตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษากระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูการพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อ
ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจปรากฏการณที่
ศึกษาเทานั้น โดยไดทบทวนวรรณกรรมในประเด็น ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน 2)
แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน 3) แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนเขมแข็ง 4) แนวคิดเกี่ยวกับการถายทอดทาง
สังคม 5) แนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย 6) งานวิจัยที่เกี่ยวของ และ7) กรอบแนวคิดของการวิจัย
1. แนวคิ ดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรมชุมชน
วัฒนธรรม มีความสัมพันธกับสังคมหรือกลุมคนอยางชนิดที่แยกออกจากกันไมได เพราะ
กลุ ม คนเป น ผู ส ร า งวั ฒ นธรรมขึ้ น มาเพื่ อ ใช ใ นการดํ า รงชี วิ ต กลุ ม คนจึ ง เป น เจ า ของวั ฒ นธรรม
(สายันต ไพรชาญจิตร. 2550) วัฒนธรรม ไมใชสิ่งที่เกิดติดตัวมาตามธรรมชาติ หรือไมใชเปน
สัญชาตญาณ แตเปนการสรางรวมกันของมนุษยซึ่งเกิดจากความรูสึกรวมกัน ความเขาใจรวมกัน
และการกระทํารวมกัน (กาญจนา แกวเทพ. 2538) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัย
บรรพบุรุษ ซึ่งในแตละทองถิ่น ชุมชนลวนแลวแตมีวัฒนธรรมของตนเองจนกลายเปนเอกลักษณของ
ชุมชน ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ (ปยุทธปยุตฺโต) (2540) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม
หมายถึง ผลของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิปญญาที่สืบทอดตอกันมาของสังคมและหมายรวมถึง
วิถีชีวิตความเปนอยูทั้งหมดของสังคม ทั้งจิตใจของคน คานิยม ระบบคุณคาทางจิตใจ คุณธรรม
แนวความคิด ลักษณะความสัมพันธของมนุษย ประสบการณ ความรู ความสามารถภูมิปญญาที่ชวย
ใหมนุษยอยูรอดและสืบทอดตอกันมาได สอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ (2530) ไดกลาววา
วัฒนธรรมหมายถึงวิถีทางและแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ไดปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิด
ตางๆ ที่คนไดสราง สะสม ถายทอด และรักษาไวจากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง อาจอยูในรูปของ
ความรู การปฏิบัติ และความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอาจเกิดจากการคิดและการกระทําของมนุษย
วัฒนธรรมคือความรูสึกนึกคิดและการปฏิบัติของมนุษยนั่นเองซึ่งจะเห็นวา วัฒนธรรมไมไดหมายถึง
แตเพียงศิลปะและอักษร หากแตรวมถึงวิถีแหงชีวิตแบบตางๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ระบบ
คุณคา ประเพณีและความเชื่อ คือมีทั้งองคประกอบทางจิตวิญญาณ ทางวัตถุ ทางความคิด และทาง
อารมณ ดังนั้น เมื่อกลาวถึง “วัฒนธรรมชุมชน” จึงหมายถึงองคประกอบอยางเปนองครวมในวิถีการ
ดํารงอยูของชุมชน (บํารุง บุญปญญา. 2549) หรือสิ่งที่เปนแบบอยางวิถีชีวิตของชาวบาน ประกอบ
ไปดวยวัตถุ อุปกรณ วิธีการ แบบอยางการกระทําและความคิด ความเชื่อ คานิยม ที่ชาวบานยึดถือ
รวมกัน สืบตอกันมาเปนประเพณี และเปนที่ยอมรับกันวาเปนลักษณะเฉพาะของชุมชนนั้นๆ และถือ
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ปฏิบัติสืบตอกันมาจนถึงปจจุบัน (พัทยา สายหู.2529) สอดคลองกับ สุพัตรา สุภาพ (2536) ได
กลาวถึงวัฒนธรรมทองถิ่นวามีความหมายครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยางอันเปนแบบแผนในความคิด
และการกระทํ า ที่ แ สดงออกถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย ก ลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง ซึ่ ง มนุ ษ ย ไ ด ส ร า งระเบี ย บ
กฎเกณฑ วิธีการในการปฏิบัติ การจัดระเบียบ ตลอดจนจัดระบบ ความเชื่อ คานิยม ความรูและ
เทคโนโลยีตางๆ ในการควบคุมและใชผลประโยชนจากธรรมชาติ และถายทอดตอๆ กันมาเปน
เอกลักษณของสังคมนั้นๆ
แนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุ ม ชนเป น แนวคิ ด อี ก กระแสหนึ่ ง ที่ ป ลุ ก เร า ให สั ง คมหั น มาร ว มกั น
แสวงหาคุ ณ ค า และค น หาพลั ง ทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนที่ ยั ง คงดํ า รงอยู กระตุ น ให ชุ ม ชนเกิ ด
กระบวนการเรียนรูและแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาชุมชนของตน เชน การพึ่งตนเองของ
ชุมชน การพัฒนาแบบมีสวนรวม การศึกษาชุมชน เปนตน อยางไรก็ดีในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมชุมชนเพื่อเปนแนวทางในการทําความเขาใจกระบวนการในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
เพื่ อสรางความเขมแข็งเชิ งวัฒนธรรมนั้นเริ่ มจากสมมติฐ านวา ชาวบานมี แนวคิ ดชุมชนซึ่ งเปน
เอกลักษณดั้งเดิมของตนเองที่สืบทอดกันมาทางประวัติศาสตรและถูกสรางขึ้นบนพื้นฐานขอเท็จจริง
ที่ดํารงอยูในทองถิ่น (บํารุง บุญปญญา. 2549) โดยเปนแนวคิดที่มีหลักใหญอยูที่ความเชื่อมั่นใน
ศั ก ยภาพของชาวบ า น สามารถที่ จ ะฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาตนเองได ด ว ยพื้ น ฐานแห ง ความเชื่ อ
ความสัมพันธในชุมชน และภูมิปญญาของตนเอง ไมใชแนวคิดการพัฒนาที่สงเสริมโดยรัฐหรือโดย
นักวิชาการที่ไมรับรูถึงศักยภาพของชาวบาน (ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2548)ทั้งนี้ ภูมิปญญาของชาวบาน
ก็คือวัฒนธรรมที่สั่งสมจากการปฏิบัติจริงและถายทอดกันมาเปนเวลาชานานและมีความยั่งยืน สิ่งที่
จะสรางความยั่งยืนไดคือตองมีดุลยภาพ ถาเสียดุลยภาพก็จะเจ็บปวย วิกฤติและลมสลาย วิถีชีวิต
ของชาวบานคือการดํารงอยูรวมกันไดอยางดุลยภาพ ทั้งมนุษยกับมนุษย และระหวางมนุษยกับ
สิ่ ง แวดล อ ม เช น การทํ า มาหากิ น อย า งไรจึ ง จะสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ จะต อ งมี เ อื้ อ อาทรและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติตอกันอยางไรคนทั้งหมดจึงจะอยูรวมกันไดโดยสันติ จะเคารพนับถือ
อะไรรวมกันและอยูรวมกับธรรมชาติ เชน การรักษาปา ตนน้ําลําธาร (ประเวศ วะสี. 2539)
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญตอความมีดุลยภาพและความยั่งยืนของวัฒนธรรมชุมชน ตองเกิดจากการ
สํานึกถึงความสําคัญของจิตวิญญาณของตัวเราเอง อยากสืบสานวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและ
มาตุภูมิ แสวงหาสิ่งสูงสุดในประวัติการรับรูของครอบครัว ชุมชน และสังคมของเราเอง อยากเขาใจ
และอธิบายเสนทางชีวิตของตัวเอง สามารถทํามาหากินโดยพึ่งตนเองและชวยกันเองภายในชุมชน
และสั ง คมได สํ า หรั บ สั ง คมที่ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนกํ า ลั ง ถู ก คุ ก คามจากแนวคิ ด ทุ น นิ ย มแบบสุ ด โต ง
ทางออกสํ า หรั บ สั ง คมไทยคื อ รั ก ษาและพั ฒ นาวั ฒ นธรรมแบบครอบครั ว และชุ ม ชน ซึ่ ง เป น จิ ต
วิญญาณของชาวไทย พัฒนาชุมชนขนาดเล็ก หมูบาน ตําบล เมืองทองถิ่น วิสาหกิจชุมชน สหกรณ
ต อ ยอดเทคโนโลยี แ ละรวมกลุ ม ผู ผ ลิ ต หั ต ถกรรม พยายามยึ ด โยงชุ ม กั บ ที่ ดิ น และระบบนิ เ วศ
พึ่งตนเอง ชุมชนของตนเอง และทํางานหลายอาชีพ ใหการศึกษาใหผูคนเขาใจประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมทองถิ่น สถาบันองคกรศาสนาปรับตัวเปนสวนสําคัญของชีวิตและจิตวิญญาณทองถิ่น
แทนบทบาททางด า นพิ ธี ก รรมที่ ข าดความหมาย ชุ ม ชนและองค ก รชุ ม ชนทั้ ง หลายรวมกั น เป น
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เครือขาย ชวยเหลือรวมมือกัน ทํางานและใหบริการสาธารณะขนาดใหญ(ฉัตรทิพย นาถสุภา และ
วันวรจะนู. 2555)
ดังนั้น การพัฒนาตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนคือการปลูกจิตสํานึกใหชาวบานตระหนักถึง
คุณคาในพลังตนเองบนพื้นฐานของความเขาใจตอวัฒนธรรมชุมชนอยางถองแทของนักพัฒนา การ
ที่จะศึกษาถึงวิถีชีวิตและความเปนชุมชนจากชาวบาน จึงตองเริ่มตนตั้งแตการเรียนรูภาษาชาวบาน
จนกระทั่ ง เข า ใจสิ่ ง ต า งๆ จากมุ ม มองของชาวบ า นเอง ไม ใ ช ใ ช ภ าษาแบบนั ก พั ฒ นาหรื อ แบบ
ชาวเมืองเขาไปทําความเขาใจ (ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2548) ทั้งนี้เพื่อไมใหการพัฒนาชุมชนถูกครอบงํา
โดยกระแสการพัฒนาจากวัฒนธรรมภายนอกหรือวัฒนธรรมจากสังคมเมือง อันนําไปสูความเปน
ชุมชนดั้งเดิมที่สามารถพึ่งตนเองและปรับตัวไดภายใตระบบวัฒนธรรมใหญ
องค์ประกอบของวัฒนธรรมชุมชน
ในการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน มีองคประกอบที่สําคัญของโครงสรางวัฒนธรรมชุมชน3
ประการ ไดแก 1) ระบบการผลิตหรือระบบการทํามาหากิน 2) ระบบการอยูรวมสัมพันธ
ประกอบดว ยเครือ ญาติ ชุม ชน และความสั มพั น ธ ร ะหวา งชุ มชน และ3)
ระบบความเชื่ อ
ประกอบดวยศาสนา คุณคาและพิธีกรรม (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ. 2533)ซึ่งเปนที่ทราบดีแลววา เรา
ศึกษาวัฒนธรรมชุมชนก็เพื่อเขาใจถึงวิถีชีวิตทั้งหมดของชุมชน เขาถึงพลังที่มีอยูในชุมชน และที่สุด
ก็เพื่อเขาใจถึงทิศทางการพัฒนาชุมชนใหสามารถดํารงคุณคาอยูไดอยางยั่งยืนในยุคโลกภิวัตน
เนื่ อ งจากเราปฏิ เ สธไม ได ที่จ ะตอ งเปน ส ว นหนึ่ งของสั ง คมภายนอกและไม ส ามารถตั ด ขาดจาก
วัฒนธรรมภายนอก คุณคาที่ดํารงอยูนี้จึงแบงเปนสามสวนคือ สวนที่หนึ่ง สวนที่ประชาชนสรางขึ้น
เองและยังคงดํารงอยูไมเปลี่ยนแปลง สวนที่สอง สวนที่ผูมีอํานาจไดสรางขึ้น และสวนที่สาม สวนที่
เกิ ดจากการปรับ หรือสรางขึ้ นใหม จากการปะทะกันระหว างสว นที่ หนึ่งและสว นที่สองดังนั้น ใน
การศึกษาวัฒนธรรมชุมชน เราจําเปนตองคนหาคุณคาทั้งหมดที่ชาวบานสั่งสมสืบทอดมาเอง และ
คนหากระบวนการในการปรับหรือสรางคุณคาใหมของชาวบานอันเปนผลมาจากการปะทะกับคุณคา
จากฝายผูมีอํานาจหรือวัฒนธรรมภายนอก การสรางใหม (reproduction)นี้ อาจจะออกในรูปของการ
รับทั้งหมด (passive)การปรับบางสวนหรือผสมผสาน (adaptation & assimilation)หรือตอตาน/
ปฏิเสธ (rejection) เปนตน (บุญเทียน ทองประสาน. 2531)
นอกจากนี้กาญจนา แกวเทพ (2538) ไดกลาววา ทุกวัฒนธรรมตางมีการปะทะสังสรรคกัน
ไมมีวัฒนธรรมใดสามารถดํารงอยูไดอยางโดดเดี่ยว ขึ้นอยูกับวาเรามีทาทีอยางไรตอการปะทะกัน
หรือเราจะยอมใหผลของการปะทะเกิดขึ้นในรูปแบบใดโดยเราสามารถจําแนกตามองคประกอบของ
วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) ผลของความพยายามรวมกันในการตอสูและแสวงหาหนทางเพื่ออยูรวมกับ
ธรรมชาติที่อาจแสดงออกมาในรูปของเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช ทักษะ กรอบความคิด ตัว
บุคคล
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2) ผลของความพยายามรวมกันในการแสวงหาวิธีการในการอยูรวมกันระหวางเพื่อน
มนุษยดวยกัน อาจเปนทั้งที่อยูในกลุมเดียวกันหรือที่อยูภายนอกกลุม ทําใหเกิดการรวมตัวกันเปน
กลุม เปนองคกร มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
3) เอกลักษณของวัฒนธรรมชุมชน แตละชุมชนตางมีเอกลักษณเปนของตนเอง ซึ่ง
เปนตนกําเนิดความภาคภูมิใจของตัวเอง ศักดิ์ศรีในตัวเอง จึงเปนแหลงกําเนิดของพลังชุมชน โดย
ลักษณะรวมของเอกลักษณแหงวัฒนธรรมชุมชนมี 2 ลักษณะ ไดแก
3.1) วัฒนธรรมชุมชนถือเอาคนเปนศูนยกลาง คือเนนความสําคัญของคนมากกวา
วัตถุ แสดงออกและรับรูไดจากพิธีกรรมตางๆ เชน การเกิด การตาย เห็นความสัมพันธระหวางคน
เปนเรื่องสําคัญ
3.2) วัฒนธรรมชุมชนเปนความคิดแบบองครวม เปนความสัมพันธที่เชื่อมโยง
ระหวางความสัมพันธในทุกมิติ คือระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมือง คุณคา จริยธรรม ความสัมพันธระหวางความคิดกับการ
กระทํ า ความรู กั บ คุ ณ ธรรม ร า งกายกั บ จิ ต วิ ญ ญาณ ไม ว า จะทํ า กิ จ กรรมใดๆ จะมี ลั ก ษณะ
ความสัมพันธทุกมิติ
4) การจัดระบบเศรษฐกิจ ในชุมชนชนบทหลายแหงมีรูปแบบการจัดระบบเศรษฐกิจที่
ไมเนนกําไรเปนเปาหมายสําคัญ แตจัดระบบเศรษฐกิจที่เนนคนเปนเปาหมายสําคัญ เนนความ
รวมมือชวยเหลือกัน เนนการกินดีอยูดีในแงคุณภาพชีวิต และความสมดุล การสะสมทุนเปนการ
ลงทุนในดานความสมพันธทางสังคมในหนวยของชุมชน ไมไดมุงที่การสั่งสมมูลคาแตเนนที่การ
สรางความเปนปกแผนทางสังคม
5) การจัดระบบอํานาจ เรียงลําดับการจัดอํานาจจากมากไปหานอยตามลําดับขั้น หรือ
รู ป แบบประชาธิ ป ไตยทางอ อ ม โดยผ า นตั ว แทน และอาจมี รู ป แบบอื่ น ๆ เช น ระบบอํ า นาจที่
แสดงออกในความสัมพันธ 3 เสา ระหวางพระเจาแผนดิน พระภิกษุ และประชาชน ในความคิดของ
ชาวนาภาคเหนือ
6) การวิเคราะหภาษา เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สามารถวิเคราะหวัฒนธรรมไดเปน
อยางดี เพราะเปนแหลงตกผลึกของปรากฏการณและความสัมพันธของสังคม
จากแนวคิดของวัฒนธรรมชุมชนที่ไดกลาวไวขางตน สามารถสรุปไดวา วัฒนธรรมชุมชน
หมายถึง แบบแผนในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดการการสั่งสมและถายทอดจากรุนหนึ่ง
ไปยังอีกรุนหนึ่ง เพื่อใหสมาชิกในชุมชนปฏิบัติรวมกันอยางมีแบบแผน อาจอยูในรูปของความรู ภูมิ
ปญญา การปฏิบัติ ความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอาจเกิดจากการคิดและการกระทําของมนุษยโดย
จะตองผานการทํางานอยางมีสวนรวมทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เพื่อใหคุณคาตางๆ ยังคง
ความเปนเอกลักษณของชุมชนและสามารถดํารงไดอยางมีดุลยภาพและยั่งยืนซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยนําแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนมาเปนแนวทางในทําความเขาใจวัฒนธรรมของชุมชนของ
ชาวไทยพวน จังหวัดนคนายก วาเปนอยางไร อันจะนําไปสูการทําความเขาใจกระบวนการสืบสาน
ทางวัฒนธรรม และผลจากการสืบสานนั้นอยางลึกซึ้ง
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2. แนวคิ ดเกี่ยวกับทุนชุมชน
ความหมายและความสําคัญของทุนชุมชน
คําวา “ทุน” (Capital) เปนคําที่ใชกันมานานและมักเปนคําที่มีแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมา
รองรั บ ซึ่ ง จะเชื่ อ มโยงกั บ การผลิ ต และเงิ น ทุ น ที่ ใ ช ห มุ น เวี ย นในการผลิ ต แต ใ นป จ จุ บั น ยั ง มี
ความหมายตามนัยอื่นๆ ขึ้นในวงวิชาการสาขาตางๆ เชน ทุนมนุษย ทุนสิ่งแวดลอม ทุนสังคม เปน
ตน (จิตตรา มาคะผล. 2556) เชนเดียวกับคําวา “ทุนชุมชน” (Community capital) เปนสิ่งที่เปน
มูลคาหรือมีคุณคาที่ไมใชเงินตราเพียงอยางเดียว แตหมายถึงสิ่งอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอชีวิตความ
เปนอยูของคนในชุมชน เชน ทรัพยากรตางๆ ที่กอใหเกิดผลผลิต รวมถึงเงินและสินทรัพยอื่นๆ ที่
เปนความรู ภูมิปญญา ประสบการณของคน ทุนทางสังคม วัฒนธรรมประเพณี ปจจัยบริการทาง
โครงสรางพื้นฐาน เปนตน ดังนั้น ทุนชุมชนจึงมีความหมายครอบคลุมถึงทุนมนุษย ทุนทางสังคม
ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และทุนที่เปนเงิน (กรมพัฒนาชุมชน. 2554, 2557) ดังที่ ประเวศ วะสี
(2541)
ได กล าววา ทุนชุ มชนเปนอะไรที่ใหญโตและมีคุณค ายิ่งกว าเงินมากนัก กองทุนนี้
ประกอบดวย ทุนที่เปนคนแตละคน ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางศีลธรรม ทุนทางทรัพยากร และทุน
ทางปญญา
ทุนชุมชนเปนสิ่งที่คนในชุมชนหรือคนนอกชุมชนที่อยูในเครือขายความสัมพันธกับชุมชน
สรางสรรคขึ้นมาเพื่อการดํารงอยูและเปนประโยชนทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยจะมี
การสรางสรรค สืบสาน และสะสมตอๆ กันมาจนกลายเปนสิ่งที่แสดงออกซึ่งอัตลักษณหรือความเปน
ชุ ม ชน (นภาภรณ หะวานนท และคณะ. 2546)ในกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน ป จ จั ย นํ า เข า ใน
กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนก็คือ ทุนชุมชนทุกประเภท โดยเราจะตองแปลงคาทุน
ตางๆ ภายในชุมชนออกมาเปนผลผลิต/ผลลัพธใหได ทั้งนี้เราตองคํานึงถึงทุนบางประเภทที่จะตอง
สงวนรักษาหรือพัฒนายกระดับไปพรอมๆ กันอยางสมดุลและไมทําลายซึ่งกันและกัน สามารถเอื้อ
ประโยชนตอกัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนทางดานความรูและจิตใจ การใชคุณคาและเอกลักษณ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและสรางความมั่นคงใน
ระยะยาว สวนทุนภายนอกชุมชนถือเปนทุนที่มาสมทบเทานั้น ที่ผานมาเรามักจะมองขามทุนของ
ชุมชนและคิดวาชุมชนไมมีทุน ตองขอจากผูอื่น ไมสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น การจัดการทุน
ชุมชนจึงเปรียบเสมือนศูนยรวมการพัฒนาชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนสามารถดําเนินกิจการของ
ตนเองตอไปไดอยางเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง(ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย. 2556; จิตตรา มาคะผล.
2556)
องค์ประกอบของทุนชุมชน
ในการพัฒนาทุนชุมชนใหเกิดกระบวนการผลิตและรักษาความเปนเอกลักษณของชุมชน
รวมทั้งความสามารถในการพึ่งตนเองอยางยั่งยืนสามารถจําแนกไดเปน 5 ประเภท ดังนี้ (กรม
พัฒนาชุมชน. 2554)
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1) ทุนมนุษย (Human capital) หมายถึงคุณสมบัติดานตางๆ ของคนทุกเพศทุกวัยใน
ชุมชนทั้งดานสุขภาพอนามัย ดานการศึกษา ภูมิปญญา ขีดความสามารถ ดานฐานะทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งความยากจนร่ํารวยของคนในครัวเรือน เชน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชนทั้งที่เปนทางการ
และไมเปนทางการ ครู พระสงฆ กลุมองคกรตางๆ เด็ก สตรีเยาวชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส คน
พิการ เด็กกําพรา เปนตน อยางไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่สําคัญในทุนมนุษยคือ ทุนความรูหรือทุนทางปญญา
หรือภูมิปญญาทองถิ่นที่อยูในชุมชน ทั้งที่ฝงอยูในตัวสมาชิกของชุมชนและที่ปรากฏออกมาเปนองค
ความรูที่เปดเผย ทุนทางปญญาเปนสิ่งที่กอใหเกิดผลงาน สิ่งสรางสรรค หรือนวัตกรรมตางๆ ที่จะ
ชวยสรางมูลค าทางเศรษฐกิจขึ้ นมาได คนในชุมชนจึงตองมีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องที่
สามารถเขาใจและปรับปรุงภูมิปญญาทองถิ่นใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง สามารถดึงความรู
จากที่อื่นมาผสมผสานกับความรูในทองถิ่น กลายเปนความรูใหมที่สรางประโยชนใหแกชุมชน เปน
เครื่องมือสรางความเขมแข็งใหองคกรชุมชนอยางยั่งยืน (จิตตรา มาคะผล. 2556)
2) ทุนสังคม (Social capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที่ประชาชนใชเพื่อการดํารง
ชี พ รวมทั้ ง ความไว เ นื้ อ เชื่ อ ใจ การยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น ในชุ ม ชน กลุ ม องค ก ร เครื อ ข า ยภาค
ประชาชน/ประชาสังคม ความเชื่อถือศรัทธา ตลอดจนวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนาน ซึ่งการพัฒนา
ทุนทางสังคมของไทยควรมุงเนนไปที่รากฐานดั้งเดิม หรือแหลงที่มาของทุนทางสังคม เชน ศาสนา
ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ และประวัติศาสตรทองถิ่น โดยไมควรที่จะพยายามปรับเปลี่ยนรากฐาน แต
ควรกระตุ น สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม รากฐานดั้ ง เดิ ม ให มี ค วามเข ม แข็ ง มากขึ้ น ดั ง ที่ ฟู กู ย าม า
(Fukuyama. 1995) ไดกลาวถึงทุนทางสังคมวา เปนเสมือนธรรมชาติพื้นฐานที่มีอยูในแตละสังคมที่
จะกอใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชนรวมกัน ไดแก ขอมูลขาวสาร การไววางใจกัน และจารีตที่
เกี่ยวกับการพึ่งพิงอิงกัน หรือการตางตอบแทนกัน และ โคลแมน (Coleman. 1999) ก็ไดกลาวถึง
ทุนทางสังคมวาเปนชุดของความสัมพันธ (Set of relationship) ระหวางคน เปนความสัมพันธที่มีผล
มาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ตองใชรวมกัน เปนชุดของการมีคานิยม
รวมกัน และการมีสํานึกของความไววางใจระหวางกัน นอกจากนี้ทุนทางสังคมยังหมายถึง สิ่งใดๆ ก็
ตามซึ่งเปนสิ่งที่ดีงามที่มีอยูในสังคม และคนในสังคมสามารถนําไปใชหรือดําเนินการรวมกันเพื่อให
เกิดความอยูรอดในสังคมอยางยั่งยืน ถือวาเปนองคประกอบของทุนทางสังคม เชน ความไววางใจ
เชื่ อ มั่ น กฎ ระเบี ย บ และบรรทั ด ฐาน ที่ ใ ช ค วบคุ ม การกระทํ า ของสั ง คม รวมไปถึ ง ทรั พ ยากร
เครือขาย การรวมตัวในรูปแบบตางๆ เปนตน (สถาบันพระปกเกลา. 2554)
3) ทุนกายภาพ (Physical capital) หมายถึง สิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอการดําเนินชีวิต หรือเปนปจจัยพื้นฐานในการผลิตที่สนับสนุนการดํารงชีพของประชาชน
ไดแก การคมนาคมขนสง ระบบไฟฟา ประปา ระบบพลังงาน การสื่อสาร โทรคมนาคม โบราณวัตถุ
โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ
4) ทุนธรรมชาติ (Natural capital) หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมตางๆ ที่เปน
ตัวกําหนดศักยภาพในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน ไดแก แหลงน้ํา
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ธรรมชาติ ป า ไม ดิ น น้ํ า ภู เ ขา ทะเล เกาะ สั ต ว ป า แร ธ าตุ พลั ง งาน น้ํ า พุ พื ช พั น ธุ ธั ญ ญาหาร
ธรรมชาติ เปนตน
5) ทุนการเงิน (Financial capital) หมายถึง ทรัพยากรที่เปนตัวเงินตรา รวมถึงโอกาสทาง
การเงินที่ประชาชนใชเพื่อการดํารงชีพ ไดแก ทุนทางการเงินที่มาจากการออม (Available stocks)
ที่เปนเงินสด/เงินฝาก สัตวเลี้ยง อัญมณี และทุนที่มาจากรายไดอื่น ไดแก เงินบํานาญ/คาตอบแทนที่
ไดจากรัฐ และเงินกองทุนตางๆเชนกองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต/กลุมสัจจะ กองทุน
แกไขปญหาความยากจน กองทุนกลุมอาชีพตางๆ เปนตน (กรมพัฒนาชุมชน. 2557)
จากแนวคิดขางตน สรุปไดวา ทุนชุมชน หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในชุมชน ไมวาจะ
เปนตัวบุคคล สัตว ทรัพยากร ที่สามารถทําใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจรวมไปถึงระบบความสัมพันธ
คานิยมบรรทัดฐานและภูมิปญญา ที่คนในชุมชนถือปฏิบัติและสืบทอดตอๆ กันมา เพื่อใหเกิดความ
อยูรอดของคนในชุมชน จนกลายเปนอัตลักษณของชุมชน เชน วัฒนธรรม จารีตประเพณี เครือขาย
ในรู ป แบบต า งๆ เป น ต น โดยแนวคิ ด ทุ น ชุ ม ชนนี้ ผู วิ จั ย ใช เ ป น แนวทางในการทํ า ความเข า ใจ
วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก วาทุนวัฒนธรรมซึ่งเปนทุนของชุมชนเปนอยางไร
มีการสืบการสืบทอดวัฒนธรรมไทยพวนสูคนรุนใหมอยางไรภายใตสังคมที่เปนพลวัตร รวมไปถึง
การสรางเครือขายทางวัฒนธรรมกับชาวไทยพวนพื้นที่อื่นๆ
3. แนวคิ ดเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง
ความหมายของชุมชนเข้มแข็ง
คําวา “ชุมชนเขมแข็ง” เกิดขึ้นจากทัศนะที่คลายคลึงกันคือการตั้งคําถามกับแนวทางการ
พัฒนากระแสหลักที่มุงไปสูการทําใหประเทศปรับเปลี่ยนไปเปนประเทศอุตสาหกรรมโดยเนนความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศจนละเลยการใหความสําคัญกับชุมชนในฐานะเปน
องคกรทางสังคมที่ครอบครัวเกษตรกรดํารงชีวิตอยูและเปนหนวยทางสังคมที่สําคัญ ซึ่งทําใหสังคม
เกิดความออนแอ คนชนบทจํานวนมากไมไดเปนเจาของทรัพยากร แตตองกลายเปนแรงงานรับจาง
ในราคาถูก เกิดความยากจน สรางภาระหนี้สินและปญหาสังคมติดตามมา ดังนั้น การสรางชุมชน
เขมแข็งจึงเปนการสรางอุดมคติแบบใหมเพื่อใหชุมชนที่ออนแอสามารถพลิกฟนกลับมาพึ่งตนเองได
อยางเขมแข็งและสามารถดํารงอยูไดโดยไมตองพึ่งพาความเจริญจากสังคมภายนอก (นภาภรณ
หะวานนท และคณะ. 2550 อางถึงใน พัชราวดี ตรีชัย.2552)
การเสริมสรางความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนถือเปนสวนหนึ่งของการสรางความ
เขมแข็งของชุมชน ดังนั้น การทําความเขาใจกระบวนการในการสืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นจึงมีความ
เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (2544) ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งที่ครอบคลุมถึงความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรมดว ยวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนตางๆ ของเมืองหรือชนบท
รวมตั ว กันเป นองคกรชุมชน โดยมีการเรียนรู จัดการ และแกไขปญหารว มกันของคนในชุมชน
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จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสูภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลําดับ โดยมีการรวมมือชวยเหลือกัน
เพื่อผลประโยชนแกชุมชนรวมกัน และดวยความเอื้ออาทรตอชุมชนอื่นๆ ในสังคมดวย ทั้งนี้ชุมชน
อาจมีการจัดตั้งกลุมหรือองคกรชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัวกันโดยความสมัครใจของคนในชุมชนที่มี
วัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน มีมิตรภาพละความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องใน
การทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีผูนําตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว เชนเดียวกัน ประเวศ วะสี (2541) ได
ใหความหมายของชุมชนที่มีความเขมแข็งคือ การที่สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการบริหาร
จัดการไดอยางตอเนื่อง และสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติตางๆ ได ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจาก
การที่คนที่มีวัตถุปะสงครวมกัน เขามารวมคิด รวมทํา มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันใน
การปฏิบัติ ความเปนชุมชนจะทําใหมีศักยภาพในการแกไขปญหาทุกชนิดทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ
สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ และเสรี พงศพิศ (2542) ยังไดกลาววา ความ
เขมแข็งของชุมชน หมายถึงการที่ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการตัวเอง
จัดการทรัพยากร มีความรักทองถิ่น เคารพในวัฒนธรรม ภูมิปญญา มีการรวมกลุมเปนเครือขาย พอ
อยูพอกิน มีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรี และสมดุลกับธรรมชาตินอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม (2553) ไดให
ความหมายของชุมชนเขมแข็งในมิติการพัฒนาชุมชนวา หมายถึงการเสริมสรางใหชุมชนตองเปน
ชุมชนที่มีกระบวนการเพื่อทําใหคนมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองไดอยางมีความสุขมีความสามารถ
ในการจัดการกับสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง อันจะนําไปสูการเรียนรูที่จะอยูรวมกัน
กั บ คนอื่ น อย า งเอื้ อ อาทรต อ กั น เป น พื้ น ฐานของการสร า งความรู สึ ก รั ก และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี คุณคา ความสัมพันธของชุมชนทองถิ่น ความรูสึกเปน
เจาของรวมกันของคนในชุมชนทองถิ่นเอง
องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง
จากการทบทวนเอกสารพบวา มีหลายหนวยงานและนักวิชาการหลายทานไดใหคําอธิบาย
เกี่ยวกับองคประกอบและลักษณะของชุมชนเขมแข็งไวมากมาย อาทิเชนคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ไดกลาววา องคประกอบของชุมชนเขมแข็งประกอบดวย 1) มี
บุคคลหลากหลายที่รวมตัวกันเปนองคกรชุมชนอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการ 2) มีเปาหมาย
รวมกันและยึดโยงเกาะเกี่ยวกันดวยประโยชนสาธารณะและของสมาชิก 3) มีจิตสํานึกของการ
พึ่งตนเอง รักและเอื้ออาทรตอกัน และมีความรักทองถิ่น รักชุมชน 4) มีอิสระในการรวมคิด รวม
ตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ 5) มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มประสิทธิภาพ 6) มี
การเรียนรู เชื่อมโยงกันเปนเครือขายเปนแนวราบ และติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ 7) มีการจัด
กิจกรรมที่เปนสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง 8) มีการจัดการบริหารงานชุมชนที่หลากหลายและ
เครือขายที่ดี และ9) มีการเสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตอไป
และ สมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2540 อางถึงใน วชิราภรณ สุรธนะสกุล. 2557) ไดกลาววา ความ
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เปนชุมชนเขมแข็งตองมีองคประกอบดังนี้ 1) มีอุดมการณและวิสัยทัศนที่ชัดเจนรวมกัน 2) มี
เปาหมายและวัตถุประสงคของการพัฒนารวมกัน 3) มีผลประโยชนรวมกัน 4) มีทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะผูนําที่มีความรูความสามารถและคุณธรรม 5) มีสมาชิก ทั้งที่เปนสมาชิกในชุมชนและ
ชาวบานทั่วไปที่ไมเขารวมแตไดรับผลกระทบ 6) มีการบริหารจัดการในชุมชน เชน โครงสรางการ
บริหารงานและบทบาทหนาที่ 7) มีกิจกรรมที่ตอเนื่อง และ 8) มีทรัพยากรที่เปนทั้งทุนและ
งบประมาณ
สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนเขมแข็ง มีการจําแนกไวแตกตางกันดังนี้คือ ใน
การจําแนกตามลักษณะของความเปนชุมชน อาทิเชน สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541 อางถึงใน วชิรา
ภรณ สุรธนะสกุล. 2557) ไดแบงเปน 4 ลักษณะคือ 1) เปนชุมชนแหงการเรียนรู (Learning
community) คือคนในชุมชนมีการเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 2) เปนชุมชนที่มีการ
จัดการตนเอง (Community management) ไดแก การวางแผน การจัดกระบวนการภายในชุมชน
การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล 3) เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ (Spirituality) คือมีจิตสํานึก มี
ความรัก ความหวงแหน ความรูสึกเปนเจาของชุมชน และ 4) เปนชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful)
คือมีความสงบสุขและมีคุณธรรม และ เสรี พงศพิศ (2552) ไดแบงเปน 4 ลักษณะเชนกันคือ 1) เปน
ชุมชนแหงการเรียนรู คือพรอมที่เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง2) เปนชุมชนที่ตัดสินใจได
อยางอิสระ คือเปนอิสระจากการครอบงําตางๆ 3)
เปนชุมชนที่จัดการทุนของตนเองอยางมี
ประสิทธิภาพ และ4) เปนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบไดและในการจําแนกตามลักษณะ
ของความเปนสมาชิกในชุมชน อาทิเชนอุทัย ดุลเกษม และอรศรี งามวิทยาพงษ (2540 อางถึงใน
สาวิณี รอดสิน. 2554) ไดกลาววา ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะ3 ประการคือ 1) สมาชิกสามารถรวมตัว
กันไดอยางเหนียวแนน มีความรักและผูกพันตอกันและตอชุมชน และมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชน 2) สมาชิกสามารถพึ่งตนเองไดในระดับสูง และ3) สมาชิกสามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนไดอยางตอเนื่อง เปนตน
สําหรับการจําแนกตามมิติในดานตางๆ มีหลายแนวคิดไดกลาวไว อาทิเชน ณรงค เพ็ชร
ประเสริฐ (2542) กลาวถึงลักษณะชุมชนเขมแข็งวามีความหมายใน 3 มิติ คือ
1)มิติทางเศรษฐกิจ ความเขมแข็งของชุมชนอยูที่ชุมชนมีความเปนอยูที่พอเพียง เลี้ยง
ตั ว เองได โดยอาศั ย หลั ก ทางเศรษฐศาสตร คื อ การได เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ (Comparative
Advantage) และหลักทางอุปสงคอุปทาน เพื่อตอบคําถามพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนเอง ในแง
วาจะผลิตอะไร ผลิตอยางไร และจําแนกแจกจายใหกับใคร
2)มิติทางสังคม มองที่ลักษณะทางวัฒนธรรมและการศึกษาที่ไมแตกสลายการคงอยูของ
สถาบันดั้งเดิมของชุมชน รวมทั้งสายใยของวัฒนธรรม คือความสมานฉันท ความผูกพันระหวาง
ครัวเรือน
3)มิติทางการเมือง เปนเรื่องของความสัมพันธทางอํานาจ (Power Relation) ในการคบคา
กันระหวางชุมชนกั บคนภายนอก ความเขมแข็งจะเกิดขึ้นไดต อเมื่ อชุ มชน มีความสัมพันธท าง
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อํ า นาจที่ เ หมาะสม กล า วคื อ ต อ งไม เ สี ย เปรี ย บหรื อ ถู ก กดขี่ มี อํ า นาจถ ว งดุ ล (Countervailing
Power)
สวน นภาภรณ หะวานนท และคนอื่นๆ (2550) ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนเขมแข็งใน
4 มิติ ดังนี้
1) มิติทางเศรษฐกิจ พิจารณาจากศักยภาพของชุมในการจัดระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให
สมาชิกในชุมชนสามารถปรับตัวใหเขากับการผลิตเพื่อการคา คือมีระบบกลไกในการระดมเงินทุน
ของชุมชนเพื่อเปนสินเชื่อใหกับสมาชิกในชุมชนมีการจัดระบบการผลิตที่สามารถลดตนทุนการผลิต
เชน การพัฒนาธุรกิจชุมชน รวมทั้งการจัดการเรื่องการตลาด
2) มิติทางดานทรัพยากรธรรมชาติ พิจารณาจากความสาสมารถของชุมชนในการจัดระบบ
การดูแลและแบงสรรทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนและเปนธรรมแกสมาชิก ทําใหชุมชน
สามารถสรางระบบการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนได
3) มิติทางดานสังคม พิจารณาจากการที่ชุมชนสามารถสรางกลไกที่จะทําใหคนมีจิตสํานึก
ตอสว นรวม มี ความผู กพั นกั บสมาชิกอื่นๆ ในชุมชน โดยเฉพาะการดํารงรักษาการจัดระเบียบ
ความสัมพันธแบบเดิมที่คนสามารถรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการเพื่อชวยเหลือกันในดานแรงงาน
รวมไปถึงความสามารถในการจัดระเบียบทางสังคมที่จะขจัดปญหาความขัดแยง ความรุนแรง หรือ
ภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนในชุมชนได รวมทั้งความสามารถในการจัดระบบ
สวัสดิการ เพื่อตอบสนองตอความตองการจําเปนที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
4) มิติทางดานวัฒนธรรม พิจารณาจากความสาสมารถของชุมชนในการแกปญหาดวย
สติปญญา มีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง มีการสืบสานภูมิปญญาความรู
ชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพ ภูมิปญญาและความภาคภูมิใจในชุมชน
นอกจากนี้ยังมีการจําแนกตามลักษณะของโครงสรางของความเขมแข็ง อาทิเชน ทวีศักดิ์
นพเกสร (2542) ไดกลาวถึงลักษณะเกิดขึ้นในชุมชน โดยประชาสังคมที่เขมแข็งประกอบดวย
1) จิตสํานึกประชาสังคม (Civic consciousness) คือสํานึกวาตนเองเปนเจาของปญหา
ชุมชน และมีเจตจํานงที่จะเขารวมรับผิดชอบและรวมแกไขปญหา
2) โครงสรางพื้นฐานสาธารณะและชองทางการสื่อสาร คือโครงสรางพื้นฐานที่เอื้อใหผูคนมี
โอกาสสื่อสารพูดคุยถึงปญหารวมกัน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ การใหมีเวทีประชาคมใน
รูปแบบตางๆ
3) กระบวนการเรียนรูของชุมชนและการตัดสินใจ คือสิ่งที่ประชาชนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ผ า นการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ความคิ ด กั บ คนในชุ ม ชนสาธารณะ ประชาชนมี ก ารพู ด คุ ย ถกเถี ย ง
แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4) ภาวการณนําและผูนําชุมชน ลักษณะเดนของชุมชนที่มีความเปนประชาสังคมอยูที่
วิ ถี ท างที่ ผู นํ า สั ม พั น ธ กั บ คนอื่ น ผู นํ า ต อ งสร า งโอกาสให แ ก ผู ค นที่ เ ข า มามี ส ว นร ว มและริ เ ริ่ ม
สรางสรรค ไมผูกขาดความคิดหรือการเปนเจาของปญหาหรือการเปนเจาของชุมชน ชุมชนจะเต็มไป
ดวยภาวการณนําจากผูคนที่หลากหลายที่มีความสามรถตางๆ กัน มีวิสัยทัศนกาวไกล มองปญหา
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ชุมชนอยางเชื่อมโยงพรอมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลความคิดเห็น ผูนําที่หลากหลายเหลานี้จะไม
คอยแตกตางจากชาวบานคนอื่น คือไมมีชนชั้นผูนําที่แยกจากผูตามและคอยปกปองฐานะของตนเอง
5) ความสัมพันธระหวางคนกับสถาบัน ความสัมพันธของคนไมวาจะเปนในรูปขององคกร
หรือเครือขายทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ มักเปนความสัมพันธแนวระนาบ
อยางไรก็ดี แนวคิดที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลักษณะของชุมชนเขมแข็ง สามารถแบงไดเปน
10 ลักษณะดังนี้ (สนธยา พลศรี. 2545)
1) มีจิตสํานึกชุมชน คือสมาชิกสํานึกวาตนเองเปนเจาของชุมชน มีความตั้งใจที่จะ
รับผิดชอบปญหาตางๆ รวมกัน ยอมรับในศักยภาพและความหลากหลายของสมาชิก
2) มีจิตวิญญาณชุมชน คือสมาชิกมีความจงรักภักดีตอชุมชน อุทิศตนเพื่อชุมชน หวงแหน
ชุมชน มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน
3) เปนชุมชนแหงการเรียนรู คือสมาชิกเรียนรูรวมกัน มีความตื่นตัวตลอดเวลา รูขาวสาร
ในดานตางๆ มีองคความรูเกี่ยวกับชุมชนของตนอันเปนผลจากการปฏิบัติรวมกัน
4) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง คือสมาชิกรวมตัวกันอยางเหนียวแนน ผนึกกําลังกันเปนกลุม
และองคกรเพื่อรวมกันแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
5) มีการจัดการชุมชนที่ดี คือสมาชิกมีความสามารถในการจัดการตนเอง กลุม และชุมชน
ได สามารถวางแผน จั ด กระบวนการดํ า เนิ น งานและประเมิ น ผลการพั ฒ นาชุ ม ชนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
6) มีเครือขายชุมชน คือมีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคกรชุมชนตางๆ เขา
ดวยกันดวยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางความเขมแข็งและรวมกันเรียนรูและพัฒนา
ชุมชนจนประสบความสําเร็จ
7) มีภาวะผูนําชุมชน เปนผูประสานความคิดของสมาชิก ไมผูกขาดความคิดหรือเปน
เจาของชุมชนเพียงผูเดียว พรอมที่จะเรียนรูแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นกับผูอื่น และผนึก
ตัวเองเขากับชุมชนไดอยางแนบแนน
8) เปนชุมชนพึ่งตนเองได คือสมาชิกในชุมชนมีความเขมแข็งพอที่จะชวยเหลือหรือ
พึ่งตนเองได ทั้งในยามปกติและเมื่อประสบกับภาวะวิกฤตตางๆ ทําใหสามารถดํารงรักษาชุมชน
เอาไวได
9) เปนชุมชนสงบสุข คือสมาชิกในชุมชนเปนคนที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุข และ
ไมเบียดเบียนผูอื่น
10) เปนที่ชุมชนที่ยั่งยืน คือไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆ สามารถดํารงรักษา
สิ่งแวดลอมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนไวไดแลวสืบทอดตอไปใหลูกหลาน
จากแนวคิดชุมชนเขมแข็งดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ชุมชนเขมแข็ง หมายถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการชุมชนไดอยางตอเนื่อง สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใน
สภาวะวิกฤติตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยคนในชุมชนมีสวน
รวม มีการเรียนรูรวมกัน มีความรักทองถิ่น เคารพในวัฒนธรรม ภูมิปญญา มีการรวมกลุมเปน
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เครือขาย มีชีวิตอยูอยางมีศักดิ์ศรีและมีความสมดุลกับธรรมชาติโดยจากแนวคิดชุมชนเขมแข็งนี้
ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการทําความเขาใจกระบวนการในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน
จังหวัดนครนายก วามีสวนเกี่ยวของ เชื่อมโยงกันอยางไร รวมทั้งผลจากการสืบสานนั้นมีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ ชุ ม ชนเข ม แข็ ง อย า งไร อั น นํ า ไปสู ก ารค น หารู ป แบบการเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยทาง
วัฒนธรรมที่นําไปสูการเกิดชุมชนเขมแข็ง
4. แนวคิ ดเกี่ยวกับการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization)
ความหมายของการถ่ายทอดทางสังคม
การถายทอดทางสังคม หมายถึง กระบวนการในการถายทอดความรู ความคิด เจตคติ
อุดมการณ ของสมาชิกสังคมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งเปนไปทั้งทางตรงและทางออมโดยผาน
ตัวแทนของสังคม (Agent) เชน ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สื่อสารมวลชน และองคกรทางสังคม
ตางๆ เปนตน เพื่อที่บุคคลจะสามารถทําหนาที่ทั้งในสวนตัวและตอสังคมได เปนกระบวนการเรียนรู
ตามกฎเกณฑของกลุมหรือที่สังคมหนึ่งๆ กําหนดไว ทําใหบุคคลมีแบบแผนของความประพฤติและ
สามารถดํารงอยูในกลุมและสังคมไดอยางเปนระเบียบ ฉะนั้นการถายทอดทางสังคมจึงเปนวิธีการ
ถายทอดวัฒนธรรมที่ทําใหบุคคลสามารถปรับตัวเขากับวิถีชีวิตของกลุมที่ตนเปนสมาชิก เปนการ
รับรูเอาคุณคาของกลุมซึ่งทําใหมนุษยมีความรูสึกเปนตัวตนหรือตัวของตัวเอง (Self) โดยผานการ
ทําหนาที่ของสถาบันพื้นฐาน คือสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก และสังคมก็จะมีสวนสรางความ
สํ านึ ก ความประทั บ ใจ คุ ณค าทางวั ฒนธรรม และแบบแผนพฤติก รรมตา งๆ เพื่ อให บุ ค คลเป น
สมาชิกของสังคมอยางแทจริง (สุพัตรา สุภาพ. 2541) จากนิยามดังกลาวนี้จะเห็นไดวา การ
ถายทอดทางสังคมมีความหมายไดสองนัยคือ นัยหนึ่ง หมายถึงการถายทอดวัฒนธรรม ซึ่งทําให
บุคคลไดเรียนรูวัฒนธรรม เชน การใชภาษาพูด เขียน มารยาทสังคม ระเบียบประเพณี เปนตน และ
อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการพัฒนาบุคลิ กภาพ ซึ่งไดรับจากการถายทอดทางสังคมที่ทําใหบุ คคลมี
บุ ค ลิ ก ภาพเช น เดี ย วกั บ บุ ค คลอื่ น และสามารถเข า สั ง คมกั บ มนุ ษ ย ไ ด อย า งไรก็ ดี ถ า พิ จ ารณา
ความหมายของการถายทอดทางสังคมในดานการถายทอดทางวัฒนธรรม การถายทอดทางสังคมจะ
เปนการเก็บรักษาหรือการดํารงรูปแบบของวัฒนธรรมกลุมโดยการถายโอนจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุน
ตอไปเพื่อใหคงไวซึ่งความตอเนื่องในการจัดระเบียบทางสังคม บทบาท พฤติกรรม คานิยม และ
ทัศนคติที่เหมาะสม (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. 2540; Levine.1973 อางถึงใน ออมเดือน สดมณี.2543)
ดังที่ งามพิศ สัตยสงวน (2538 อางถึงใน พัชรินทร สมหอม. 2554) ไดกลาวถึงการถายทอดทาง
วัฒนธรรมไวคือการที่วัฒนธรรมซึ่งเปนมรดกทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรูไดถูกถายทอดจากคนใน
ชั่ว ชี วิ ต หนึ่ งไปยั ง คนอี กรุน หนึ่ ง โดยวิ ธีก ารสื่ อ สารจากภาษาพูด การเขี ยน หรื ออาจใชวิ ธีอื่น ที่
เหมาะสมตามยุคสมัยของแตละสังคม
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รูปแบบและวิ ธีการถ่ายทอดทางสังคม
เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดรูปแบบการถายทอดทางวัฒนธรรมในชุมชน ไดมีการเสนอรูปแบบ
และวิธีการที่แตกตางกันไป อาทิเชน ไพพรรณ เกียรติโชคชัย (2541 อางถึงในอุษณีย เสือดี. 2549)
แบงลักษณะการถายทอดได 3 แบบคือ 1) การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร เชน การบอก
เลาตอๆ กันมา การบอกเลาผานพิธีกรรมตางๆ เปนตน 2) การถายทอดเปนลายลักษณอักษร เชน
การเขียน จารึก เปนตน และ3) การถายทอดผานสื่อมวลชน เชน สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็คทรอนิคส วิทยุ
โทรทัศน เปนตน สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคมโดยทั่วไปมี 2 วิธี ไดแก การถายทอดโดยตรง
และการถายทอดโดยออม ซึ่งการถายทอดโดยตรง เปนการถายทอดทางสังคมที่ตองการใหบุคคล
ปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบแผนที่สังคมกําหนดไว เปนการบอกวาสิ่งใดควรกระทําหรือไมควร
กระทํา อะไรผิด อะไรถูก ซึ่งนับวามีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเปนอยางมาก การถายทอดทาง
สังคมโดยตรงนี้จะมาจากสถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด เปนตน สวนการถายทอดโดยออม เปนการ
ถายทอดทางสังคมที่ไมบอกกันโดยตรงแตอาจแสดงใหเห็น ซึ่งการถายทอดทางสังคมนี้จะผาน
ตัวแทนการถายทอดทางสังคม (Agent of socialization) อันหมายถึง กลุมที่ทําหนาที่ในการขัดเกลา
สมาชิก สรางสมาชิกใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ เจตคติ อุดมการณ ฯลฯ ในแบบที่สังคม
ตองการ การถายทอดทางสังคมเปนสิ่งสําคัญในสืบทอดวัฒนธรรมไปสูคนรุนใหม อันเนื่องจากไดรับ
การถายทอดมาจากตัวแทนทางสังคมตางๆ ที่ทําใหเกิดการเรียนรูวัฒนธรรม กฎระเบียบของสังคม
และปฏิบัติตาม โดยผานชองทางตางๆ เชน การเห็น การฟง การสัมผัส เปนตน (สุพัตรา สุภาพ.
2541)
กล า วโดยสรุ ป จะเห็ น ได ว า การถ า ยทอดทางสั ง คมเป น กระบวนการถ า ยทอดความรู
วัฒนธรรม ความคิด เจตคติ อุดมการณ บุคลิกภาพ ของสมาชิกในสังคมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานตัวแทน เชน ครอบครัว กลุมเพื่อน โรงเรียน เปนตน ซึ่งทําหนาที่
ในการถายทอดวัฒนธรรม กฎระเบียบ และแบบแผนของสังคม ชุมชน ไปสูสมาชิกเพื่อใหเกิดการ
รั บ รู แ ละปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมให เ ป น ไปตามบรรทั ด ฐานของสั ง คม ตลอดจนเห็ น คุ ณ ค า และ
ความสํ า คั ญ ที่ มี ต อ การพั ฒ นาตนเองและดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นสั ง คมได อ ย า งปกติ สุ ข ดั ง นั้ น แนวคิ ด
ดังกลาวจึงมีความสําคัญตอการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนในแงของการศึกษากระบวนการ วิธีการ หรือ
รูปแบบถายทอดทางสังคมภายในชุมชนที่สามารถทําใหสมาชิกยังคงดํารงรักษาวัฒนธรรมของตนไว
ไดอยางเหนียวแนน
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5. แนวคิ ดเกี่ยวกับเครือข่าย (Network)
ความหมายและความสําคัญของเครือข่าย
โดยทั่วไปแลว เครือขาย หมายถึง ความสัมพันธที่เชื่อมโยงเปนตาขาย หรือการทํางาน
รวมกันโดยมีการเชื่อมโยงประสานกันเหมือนกับตาขาย เครือขายเปนปรากฏการณธรรมชาติที่
หลากหลายมิติ ทั้งมิติทางชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทั้งมวลตางลวนมีความเชื่อมโยงถึงกันและกัน มิติทาง
จักรวาลเพราะดวงดาวตางๆ มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน มิติทางสังคมเพราะมนุษยสรางเครือขาย
ทางสั ง คมขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ไม มี สิ่ ง ใดเกิ ด ขึ้ น อย า งโดดเดี่ ย ว สรรพสิ่ ง ต า งล ว นมี ที่ ม าที่ ไ ป มี ค วาม
สลับซับซอน โยงใยและเกาะเกี่ยวเปนเครือขาย (สนธยา พลศรี. 2548) สําหรับแนวคิดเกี่ยวกับ
เครื อ ข า ยในมิ ติ ท างสั ง คม ได มี นั ก วิ ช าการให ก ล า วถึ ง ในหลายระดั บ ทั้ ง เครื อ ข า ยที่ เ ป น บุ ค คล
เครือขายวิชาชีพ เครือขายระดับองคกร เครือขายระดับชุมชน ดังเชน Hibbard (1985) ไดให
ความหมายของเครือขาย หมายถึง กลุมของบุคคลที่มีความไววางใจกัน เพื่อปฏิบัติการชวยเหลือกัน
ทางสังคม Richardson (1994) กลาวถึงเครือขายวาเปนกลุมของบุคคลที่รูจักกัน หรือสามารถทํา
ความรู จั ก กั น เพื่ อ เป า หมายในการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ข า วสารซึ่ ง กั น และกั น ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ
ความสัมพันธระหวางบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลนั้น ตลอดจนความแตกตางของพื้นที่
และความสัมพันธของกลุมบุคคล องคกรที่มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันตามวัตถุประสงค มีการ
ติดตอสื่อสารกันทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ ใหความรวมมือและมีการปฏิบัติงานรวมกัน
อันเปนประโยชนตอสุขภาพ ตอการพัฒนาสังคม และตอวิชาชีพอยางไรก็ดี สนธยา พลศรี (2548)
ไดสรุปความหมายของเครือขายทางสังคมไวอยางครอบคลุมโดยจําแนกออกเปนมิติในดานตางๆ
ดังนี้
1) ความหมายในฐานะที่เปนธรรมชาติของขายใยชีวิต หมายถึง การเชื่อมโยงสัมพันธของ
สรรพสิ่งซึ่งเปนไปตามกฎของธรรมชาติที่ลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยางแนบแนนเปนระบบ
และยังคงมีความเปนอิสระของตนเอง
2) ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายความสัมพันธของสังคมมนุษย หมายถึง การ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลกับบุคคล กลุมกับกลุม องคกรกับองคกร
สถาบั นกับสถาบัน ชุมชนกับ ชุมชน ประเทศกับ ประเทศก็ได โดยมีวัต ถุประสงคหรือเปาหมาย
รวมกันบนพื้นฐานของความสัมพันธและผลประโยชนที่เทาเทียมกัน
3) ความหมายในลักษณะที่เปนเครือขายประสานงาน หมายถึง การประสานงานอยาง
แนบแนนระหวางสมาชิกในลักษณะของการรวมมือกันเพื่อระดมทรัพยากรตางๆ ของสมาชิกมาใช
รวมกันและดําเนินกิจกรรมรวมกัน
4) ความหมายในลักษณะที่เปนพลังในการทํางาน หมายถึง การที่สมาชิกนําพลังหรือ
ศักยภาพของตนมารวมเขาดวยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถจนเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ
ใหประสบความสําเร็จรวมกัน
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5) ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายประชาสังคม หมายถึง การเชื่อมโยงประสาน
ระหวางบุคคล กลุมหรือชุมชนเพื่อสรางพลังและอํานาจตอรองแลวขยายไปเชื่อมโยงกับบุคคล กลุม
หรือชุมชนอื่นๆ ในลักษณะของการเปนพันธมิตรหรือภาคีกัน
6) ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายแหงการเรียนรู หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลกับบุคคล กลุมกับกลุม องคกรกับองคกร หรือชุมชนกับชุมชน
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และทรัพยากรรวมกันบนพื้นฐานของความสัมพันธที่เทาเทียม
กัน
สังคมไทยในชนบทจะมีลักษณะระบบเครือขายสูง มีความเอื้ออาทรตอกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ความสัมพันธเชิงสังคมดังกลาวทําใหเกิดพลังความรวมมือรวมใจกัน อันทําใหสามารถ
แกปญหาตางๆ ไดอยางราบรื่น (พระธรรมปฎก. 2545) การพบปะกันของสมาชิกในชุมชน มีการ
สื่อสารกันตลอดเวลา เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารความรู เปนกระบวนการเรียนรูรวมกันในชุมชน
สรางความเปนปกแผนและจิตวิญญาณของชุมชน รวมคิดรวมแกปญหาตามความตองการของตน
ชุมชนที่มีความเขมแข็งจะสามารถแกปญหาและพัฒนาพรอมกันไปอยางบูรณาการ (ประเวศ วะสี.
2538) เมื่อบุคคลมีความคาดหวังในการแลกเปลี่ยนของเครือขายจะสรางความไววางใจเกิดขึ้นใน
บุ ค คล สร า งบรรยากาศของความร ว มมือ และการมี สว นรว ม ทํา ให โ ครงสรา งทางสังคมมี ค วาม
หนาแนนและนําไปสูความถี่ในการแลกเปลี่ยน และสามารถแสดงบทบาทไดอยางมีประสิทธิผล
(Turners. 1998) เมื่อตองทํางานประสานสัมพันธกับคนอื่น มีการเรียนรูแบบมีสวนรวม ก็จะทําให
เกิดความเปนชุมชนที่มีศักยภาพในการแกปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกัน (ประเวศ วะสี.2539)
นอกจากนี้ เสรี พงศพิศ (2548) ไดกลาวถึงประโยชนของเครือขายวา เปนเครื่องมือหรือวิธีการ
ทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกรณีที่ตองเผชิญปญหาตางๆ ซึ่งใหญโตเกินกวาที่ใคร
จะเผชิญไดโดยลําพัง เชน เอดส ยาเสพติด การคาเด็กและสตรี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การ
พิทักษสิทธิชุมชน เปนตน
ลักษณะของเครือข่าย
จากนิยามและความสําคัญของเครือขายดังกลาวขางตน จะเห็นวา ลักษณะของเครือขาย
คือการรวมกันเพื่อสรางพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ซึ่งเครือขายทางสังคมจะมีลักษณะคลายกับ
เครือขายในสมองของมนุษย กลาวคือโครงสรางสมองจะทําใหเกิดการเรียนรูอันจําเปนสําหรับการมี
ชีวิตรอด เครือขายทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนกับโครงสรางทางสมองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคมจากสังคมเดิมที่เปนสังคมแบบใชอํานาจไปเปน
สังคมแหงการเรียนรูและเปนกัลยาณมิตรตอกัน สอดคลองกับ เสรี พงศพิศ (2548) ที่กลาววา
ลักษณะของกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของเครือขายคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
และประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ทํางานแบบประสานพลังเพื่อใหเกิดผลลัพธที่
ดีและบรรลุเปาหมายรวมกันอยางไรก็ดี ความสัมพันธของเครือขายในทางสังคมมีความสลับซับซอน
ทั้งกระบวนการความสัมพันธในเชิงการแขงขัน การขัดแยง การตอสู การพึ่งพาอาศัยกันและการ

21
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะปรากฏอยูในรูปแบบของความสัมพันธใน 3 ลักษณะ ดังนี้ (ปาริชาติ วลัย
เสถียร และคนอื่นๆ. 2543; พระมหาสุทิตยอาภากโร (อบอุน).2547 อางถึงใน สนธยา พลศรี.2548)
1) ความสัมพันธทางวัฒนธรรม เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในคานิยมและ
ความหมายที่นําไปสูการจัดการชุมชนและเครือขายในลักษณะของความเกื้อกูลและการไววางใจซึ่ง
กอใหเกิดระเบียบแบบแผนและการพัฒนาที่ตอเนื่อง
2) ความสัมพันธเชิงอํานาจ เปนความไมเทาเทียมของการใหและการรับในสังคมมนุษย
กลาวคือคนในสังคมมีผูใหนอยกวาผูรับ แตมีอิทธิพลมากกวาหรือมีการครอบงําและแขงขันมากกวา
การพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งจะทําใหเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลตอกันในเชิงผลประโยชนระหวางผูใหกับ
ผูรับ ระหวางผูอุปถัมภกับผูไดรับการอุปถัมภ หรือระหวางผูมีอํานาจปกครองกับผูที่อยูภายใตการ
ปกครอง เปนตน
3) ความสัมพันธที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูรวมกันของชุมชนในรูปของ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก อันนําไปสูการสรางความรูและปญญาในการพัฒนาชุมชนและ
สังคม ความเปนมิตรภาพ ความเปนหุนสวนแหงความสําเร็จและการพึ่งพาอาศัยกัน
นอกจากนี้ เสรี พงศพิศ (2548) ไดสรุปลักษณะรวมของเครือขายวา ไมวาจะเปนเครือขาย
แบบใด ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะรวมของเครือขายทุกเครือขาย มีดังนี้
1) เปนกลุมองคกรและ/หรือบุคคลที่มารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคและ
ความสนใจที่ตั้งขึ้นรวมกัน
2) เปนเวทีเพื่อกิจกรรมทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3) ดํารงอยูไดยาวนาน ไมใชเฉพาะกิจ ดวยการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งที่ตอเนื่อง
4) มีความรูสึกผูกพันกับโครงสรางที่พัฒนาขึ้นมารวมกันและรวมกันรับผิดชอบ
5) มีฐานอยูที่ความเปนเจาของรวมกันและความมุงมั่นที่จะทําตามวัตถุประสงคที่วางไว
รวมกัน
ประเภทของเครือข่าย
เครื อ ข า ยมี ห ลายประเภท ขึ้ น อยู กั บ สมาชิ ก พื้ น ที่ กิ จ กรรมหลั ก วั ต ถุ ป ระสงค และ
โครงสรางการดําเนินงานในลักษณะองคกรของเครือขาย อาทิเชน มีเครือขายแนวราบโดยการ
ประสานบุคคลที่อยูในระดับเดียวกัน อาชีพเดียว ใหมาเชื่อมประสานเปนเครือขายกัน เชน เครือขาย
เกษตรกร เครือขายนักวิจัย เปนตน มีเครือขายแนวตั้งคือการนําผูคนจากหลากหลายอาชีพมา
เครือขายกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการรวมมือกันในเรื่องตางๆ หรืออาจเปนพลังตอรองกับอํานาจตางๆ
นอกจากนี้ ปจจุบันยังมีเครือขายที่มาพรอมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีคือ เครือขายอิเล็กทรอนิกส
โดยการกระจายข อ มู ล ข า วสารต า งๆ ผ า นระบบกลไกอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส มี ก ารแลกเปลี่ ย นข อ มู ล
อภิปรายถกเถียงทางทางเวทีอินเทอรเน็ต หรืออาจจัดใหมีการสัมมนากันแบบนั่งในหองประชุมเห็น
หนากันก็ไดเพื่อจะไดมีปฏิสัมพันธกัน หรือบางเครือขายอาจจะไมเคยเห็นหนากันเลยก็ไดเพราะมี
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สมาชิกอยูทั่วโลก (เสรี พงศพิศ. 2548) อยางไรก็ดี ริชารดสัน (Richardson.1994) ไดจําแนก
เครือขายออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1)เครื อ ข า ยบุ ค คล อั น รวมไปถึ ง บุ ค คลที่ ไ ม เ คยพบกั น มาก อ น เมื่ อ พบแล ว มาสร า ง
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เครือขายบุคคล ไดแก ครอบครัว บุคคลที่มีความสัมพันธทั้งใกลและไกล
เพื่อนสนิท เพื่อนบาน เพื่อนที่อยูหางไกล สมาคมตางๆ เปนตน
2)เครือขายวิชาชีพ มุงเนนลักษณะการทํางานมากกวาสนใจในบุคคล เชน ผูรวมงานใน
องคกร ผูรวมงานตางองคกร เปนตน
3)เครือ ขา ยระดับ องค ก รและชุม ชน จะมี สว นร ว มกั นกับ เครือ ข า ยวิ ช าชี พ ไดแก คณะ
ผูบริหาร คณะผูใหคําปรึกษา ชุมชน อาสาสมัครในองคกรตางๆ เปนตน
4)เครือขายที่เกิดขึ้นในโอกาสตางๆ เชน เพื่อนรวมทาง เพื่อนรวมสัมมนา เปนตน
นอกจากนี้ สนธยา พลศรี (2548) ไดแบงประเภทของเครือขายออกเปนหลายหลักเกณฑ
ที่นิยมโดยทั่วไป มีดังนี้
1) การแบงตามความซับซอนของกลไกการทํางาน มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายชั้น
เดียว คือสมาชิกมีความสัมพันธกันแบบงายๆ ไมซับซอนมากนัก และ2) เครือขายหลายชั้น คือ
สมาชิกรวมกันในลักษณะของการขยายเครือขายออกไปหลายระดับหรือหลายชั้น
2) การแบงตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิก มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขาย
แนวนอน คือสมาชิกมีลักษณะคลายคลึงกัน มีตําแหนงหนาที่ทัดเทียมกัน และ2) เครือขายแนวตั้ง
คือสมาชิกมีลัก ษณะแตกตางกั น เมื่ อรวมเป น เครือข า ยจะมีตํ าแหนงหนาที่แ ตกตางกันไป เช น
สมาชิกแกนนํา สมาชิกสมทบ
3) การแบงตามระดับการรวมตัวของสมาขิก มี 4ประเภท ไดแก 1) เครือขายระดับบุคคล
คือสมาชิกประกอบดวยบุคคลตางๆ มารวมกันเปนเครือขาย 2) เครือขายระดับกลุมหรือองคกร เปน
เครือขายที่สมาชิกเกิดจากการรวมตัวของกลุมหรือองคกรซึ่งไมใชบุคคล3) เครือขายระดับบุคคลกับ
กลุมหรือองคกร เปนเครือขายที่สมาชิกประกอบดวยบุคคลตางๆ กับกลุมหรือองคกรซึ่งเปนคนละ
ระดับกัน และ4) เครือขายระดับชุมชนตางๆ เปนเครือขายที่สมาชิกประกอบดวยชุมชนขนาดตางๆ
4) การแบงตามลักษณะการเปนศูนยกลางของเครือขาย มี 4 ประเภท ไดแก 1) เครือขาย
รวมศูนย เปนเครือขายที่มีศูนยกลางเพียงศูนยเดียวหรือรวมอํานาจไวในศูนยกลาง2) เครือขาย
กระจายศูนย เปนเครือขายที่สมาชิกมีอิสระในการดําเนินงานแตจะมีคณะกรรมการรวมทําหนาที่เปน
ศูนยกลางหรือประสานงานเครือขาย 3) เครือขายผสม เปนเครือขายที่มีโครงสรางทั้งรูปแบบรวม
ศูนยและกระจายศูนย และ4) เครือขายเชิงซอน เปนเครือขายที่เปดโอกาสใหสมาชิกสามารถติดตอ
ประสานงาน รวมมือกันดําเนินงานภายในเครือขายไดโดยตรง โดยมีศูนยกลางประสานงานหลาย
ศูนย
5) การแบงตามระดับความสัมพันธกับศูนยกลาง มี 3 ประเภท ไดแก 1) เครือขายใกลชิด
ประกอบดวยสมาชิกที่ใกลชิดกับบุคคลที่เปนจุดศูนยกลางมากที่สุด เชน เครือขายญาติพี่นอง เพื่อน
สนิท เปนตน 2) เครือขายรอง ประกอบสมาชิกที่บุคคลผูเปนศูนยกลางรูจักคนเคยนอยกวากลุม
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เครือขายใกลชิด 3) เครือขายขยาย ประกอบดวยสมาชิกที่บุคคลผูเปนศูนยกลางไมรูจักโดยตรงแต
สามารถติดตอผานบุคคลในเครือขายใกลชิดอีกทีหนึ่ง
6) การแบงตามขนาดของเครือขาย มี 2 ประเภท ไดแก1) เครือขายขนาดใหญหรือ
เครือขายรวม เปนเครือขายที่มีสมาชิกจํานวนมาก และ2) เครือขายขนาดเล็กหรือขนาดยอย เปน
เครือขายที่มีขนาดเล็กกวาเครือขายรวม
7) การแบงตามแหลงกําเนิดของเครือขาย มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายธรรมชาติ ซึ่ง
เกิดขึ้นเองโดยมีปจจัยบางอยางสนับสนุน เชน เครือญาติ ศาสนาเดียวกัน เปนตน และ2) เครือขาย
จัดตั้ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดตั้งของมนุษยโดยมีวัตถุประสงคบางอยาง
8) การแบงตามลักษณะของสมาชิกที่เชื่อมโยงเปนเครือขาย มี 2 ประเภท ไดแก 1)
เครือขายประเภทเดียวกัน คือสมาชิกประกอบดวยบุคคล กลุมหรือองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
และ2) เครือขายตางประเภทกัน คือสมาชิกมีความแตกตางกันแตมารวมกันดวยวัตถุประสงค
เดียวกัน
9) การแบงตามลักษณะความสัมพันธกับรัฐบาล มี 3 ประเภท ไดแก 1) เครือขายภาครัฐ
ซึ่งเกิดจากการจัดตั้งหรือสนับสนุนโดยรัฐบาล 2) เครือขายภาคเอกชน ซึ่งเกิดจากภาคประชาชน
รวมกันจัดตั้ง และ3) เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน ซึ่งเกิดจากองคกรพัฒนาเอกชน ไมถูกบังคับ
โดยรัฐบาล และไมแสวงหากําไร
10) การแบงตามลักษณะของงาน มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายพื้นที่ เปนเครือขายที่
ดําเนินงานอยูในพื้นที่เดียวกัน และ2) เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่ดําเนินงานในกิจกรรมที่
คลายกัน
11) การแบงตามกฎหมาย มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายที่ไมเปนนิติบุคคล ซึ่งรวมตัว
กันอยางไมเปนทางการหรือยังไมไดจดทะเบียนตามกฎหมาย และ2) เครือขายนิติบุคคล ซึ่งมีการจด
ทะเบียนตามกฎหมายและมีระเบียบของสวนราชการ
12) การแบงตามรูปแบบความรวมมือระหวางสมาชิก มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายไม
เปนทางการ คือไมมีการลงนาม ไมมีระเบียบกฎเกณฑที่เปนลายลักษณอักษร และ2) เครือขายเปน
ทางการ คือสมาชิกมารวมกันภายใตพันธะสัญญาที่เปนลายลักษณอักษร
13) การแบงตามคุณสมบัติของเครือขาย มี 2 ประเภท ไดแก 1) เครือขายเทียม เปนเพียง
การรวมกันของสมาชิกแตไมไดรวมกันแบบเครือขาย ไมมีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน เชน
กลุมศิษยเกาพบปะสังสรรคประจําป เปนตน และ2) เครือขายแท คือรวมตัวกันเปนเครือขายโดยมี
ลักษณะของการเปนเครือขายที่แทจริง
14) การแบงตามลักษณะของเครือขาย มี 3 ประเภท ไดแก 1) เครือขายการเรียนรู เปน
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณตางๆ 2) เครือขายกิจกรรม เปนเครือขายที่
รวมมือทํากิจกรรมในลักษณะเดียวกัน และ3) เครือขายทรัพยากร เปนเครือขายที่ระดมและจัดการ
ทรัพยากรในทองถิ่น
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15) การแบงตามวิชาชีพของสมาชิก เปนการแบงโดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบ
อาชีพของสมาชิก เชนเครือขายครู เครือขายนักวิชาการ เครือขายกํานัน เปนตน
16) การแบงตามลักษณะกิจกรรมของเครือขาย เปนการแบงโดยพิจารณาจากลักษณะของ
กิจกรรมหรืองานที่ดําเนินการ เชน เครือขายสตรี เครือขายเด็กและเยาวชน เครือขายคนพิการ เปน
ตน
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา เครือขาย เปนการรวมตัวกันในรูปแบบตางๆ โดยมี
วัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกันอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนมีความสัมพันธในลักษณะเกื้อกูลและเอื้อประโยชนตอกัน ในการศึกษาวัฒนธรรม
ชุมชนจึงจําเปนต องศึกษาแนวคิดเกี่ยวกั บเครือขายเพื่อทําความเขาใจลักษณะของเครือข ายที่
เกิดขึ้นในชุมชนไดอยางลึกซึ้ง
6. งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น ไดมีผูศึกษาไวหลากหลายมิติ ทั้งใน
มิ ติ ข องการสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ มิ ติ ข องการฟ น ฟู และมิ ติ ข องการสร า ง
เครือขายทางวัฒนธรรม ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอดังตอไปนี้
การสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ นั้ น ได มี ผู ศึ ก ษาในบริ บ ทต า งๆ เช น
พระพชรพร โชติวโร (อาษากิจ) (2554) ไดศึกษากระบวนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น:
กรณีศึกษาวัดรองเม็ง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพเขาไปทําความเขาใจประเด็นที่
ศึกษา ผลการศึกษา พบวา สถานที่ที่รวบรวมโบราณศิลปวัตถุและภูมิปญญาทองถิ่นคือ วัด โดยมี
พระสงฆเปนผูทําหนาที่ในการอนุรักษและสืบทอด ผลจากการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นนี้
เกิดผลกระทบตอสังคมทั้งดานบวกและดานลบ ผลกระทบดานบวกนั้นกอใหเกิดความภาคภูมิใจของ
คนในชุมชนที่มีสถานที่เก็บวัตถุโบราณที่ไดรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป นสถานที่ใหความรู
ทางดานประวัติศาสตรชุมชน เปนตัวอยางที่ดีที่คณะสงฆสามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชนอื่นๆ
และกอใหเกิดแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สรางรายไดใหกับชุมชน สวนดานลบไดแก การนํา
โบราณวัตถุมารวมกันเปนจํานวนมากทําใหผูดูแลพิพิธภัณฑใหการดูแลทําไดไมทั่วถึง อาจทําให
โบราณวัตถุเสื่อมสลายได เกิดความยากลําบากในการสัญจรในทองถิ่นเพราะมีนักทองเที่ยวเขามา
ในชุมชนเปนจํานวนมาก การทําลายสภาพแวดลอมโดยไมเจตนาของนักทองเที่ยวในการทิ้งขยะ
และการที่คนในชุมชนที่มุงหวังสรางรายไดจากนักทองเที่ยวที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑดวยการปลูก
สรางอาคารรานคา ทําใหทัศนียภาพที่เคยสวยงามตองเสียไป จินดา เสาวิไล กําลดพิศ (2554) ได
ศึกษาการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น “มะโยง” ในพื้นที่ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัด
ปตตานี ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมพบวา “มะโยง” ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษที่อาศัยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และไดมีการสืบทอดจากรุนสูรุนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
โดยเปนการถายทอดภายในครอบครัวของผูสืบทอดเทานั้น ภาษาที่ใชในการสื่อสารมีเพียงภาษา
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มลายูทองถิ่นปตตานี เปนการแสดงเพื่อแกบน ทําใหถูกจํากัดวงแคบ ทําใหเปนอุปสรรคในการ
ถายทอดศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สุนทร ศรีหนองบัว (2550) ไดศึกษาการเรียนรูรวมกันเพื่อการ
จัดการวัฒนธรรมทองถิ่น บานสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ผล
การศึกษาคนควาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น ประกอบดวยปจจัยภายใน
ไดแก จิตสํานึกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน และการมีสวนรวมของคนในชุมชน เนื่องจากเปน
เสมือนแรงผลักดันที่สําคัญเพื่อใหคนในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการจัดการวัฒนธรรมของ
ท อ งถิ่ น และป จ จั ย ภายนอก ได แ ก นโยบายของรั ฐ หน ว ยงานราชการ และการแพร ก ระจาย
วัฒนธรรมของสังคมเมือง ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลทั้งดานบวกและดานลบตอการจัดการวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชุมชน เงื่อนไขการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้นอยูกับฐานของพลังทองถิ่น 4 ประการ
คือ ฐานทรัพยากร เครือขายทางสังคม ระบบความรู และวัฒนธรรมความเชื่อ โดยชุมชนบานสาวะถี
มีจุดเดนที่แสดงถึงความเขมแข็งของฐานของพลังทองถิ่นคือ พิพิธภัณฑพื้นบานวัดไชยศรี ซึ่งเปน
ศูนยรวมของฐานพลังของทองถิ่นทั้ง 4 ประการอยางชัดเจนเปนเสมือนตนแบบ และเปนแนวทางใน
การสรางความเขมแข็งของการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่นบานสาวะถีไดอยางยั่งยืน อารี กองแกว
(มปป.) ไดศึกษาแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นสุรินทร พบวา แนวทางในการอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น ทําไดดังนี้ 1) เชิดชูและยกยองสถาบันหลัก อันเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป 2)
สรางความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัวดวยความรัก ความอบอุน ความเขาใจกัน มีการปลูกฝง
ปลูกฝงวัฒนธรรม 3) สนับสนุนและสงเสริมการนําขนบธรรมเนียม ประเพณีมาใชใหถูกตอง 4)
อบรมสั่งสอนใหเห็นคุณคาของภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาทองถิ่นตองใชใหถูกตอง 5) คานิยม
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 6) ภูมิปญญาบรรพบุรุษที่เปนรากฐานความเขมแข็งของชุมชนตอง
นํามาใช และ7) ศิลปะทองถิ่น ตองปลูกฝงถายทอดในทุกระดับ
ในสวนของมิติของการฟนฟูนั้น ไดมีผูศึกษาไวหลายทาน เชน อาทิตยา จันทิมา (2552)
ไดศึกษาความเปนยอง : การฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณในภาวะ
สมัยใหม ผลจากการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลใหเกิดการฟนฟูวัฒนธรรมมีทั้งแรงผลักดันภายนอก
และแรงดึงดูดจากภายใน รัฐพยายามฟนฟูวัฒนธรรมในพื้นที่การทองเที่ยว โดยนําเอารูปแบบทาง
วัฒนธรรม เอกลักษณ ประเพณีของคนยองมาประยุกตใช สวนกลไกและกระบวนการในการฟนฟู
วัฒนธรรม เปนการขับเคลื่อนของผูนํา กลุมคนที่เปนทั้งเครือขายทางสังคมเดิมและองคกรที่จัดตั้ง
ขึ้นมาใหม พลอยบงกช ชุมเพ็งพันธ (2550) ไดศึกษาการฟนฟูวัฒนธรรมชุมชนในภาคตะวันออก:
กรณีศึกษาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาปรากฏวากระบวนการ
ฟ น ฟู ร ะบบแลกเปลี่ ย นชุ ม ชนพวาเป น การนํา วั ฒ นธรรมอีส านมาใช แ ก ป ญ หาหนี้ สิ น โดยอาศั ย
แนวคิดการพึ่งตนเองของวนเกษตรและความผูกพันในระบบเครือญาติ ยิ่งศักดิ์ แพงจันทรศรี (2552)
ไดศึกษาวิทยุชุมชนกับการฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน: กรณีสถานีวิทยุชุมชนวัดปาสวนธรรมรวมใจ
จังหวัดยโสธร ผลการศึกษาทําใหเห็นวา วิทยุชุมชนเปนรูปแบบความสัมพันธการทํางานรวมกันของ
เครือขายชาวนาเกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยนําเอาศักยภาพของ
ชุมชนทองถิ่นมาประยุกตใชมีการนําภูมิปญญาของชาวบานผสานกับหลักความเชื่อ และหลักธรรม
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เชิงพุทธ ในการดํารงอยูระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หลังจากการดําเนินการของวิทยุชุมชนวัดปา
สวนธรรมร ว มใจ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของชุ ม ชนเป น ที่ ย อมรั บ จาก
ชาวบาน เกิดความหลากหลายทางสังคมในการเคลื่อนงานชาวนาเกษตรอินทรียและการพึ่งตนเอง
มีการเชื่อมโยงความสัมพันธคนในเมืองและชนบทใหเอื้อเฟอตอกัน เกิดความเปนพี่เปนนองและ
สนิทสนมรูจักมักคุนกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการขับเคลื่อนแนวคิดการพึ่งตนเอง
สวนในมิติของการสรางเครือขายในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น ไดมีผูศึกษาทั้ง
ที่เปนเครือขายในชุมชนระหวางคนแตละรุนในชุมชน และเครือขายนอกชุมชน เชน จําเริญ คังคะศรี
(2554) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางเครือขายอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม
ทองถิ่นจันทบุรี ผลการศึกษาพบวา แนวทางในการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น ทําไดโดยมี
การรณรงคและปลูกฝงใหคนรุนใหมในชุมชนมีจิตใจใฝรักในการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น
สงเสริมใหเยาวชนรูสึกตระหนักและหวงแหนในวัฒนธรรมทองถิ่นของตน
7. กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยทําความเขาใจกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน
ทําความเขาใจผลที่เกิ ดจากการสื บสานวัฒนธรรมไทยพวน และคนหาแบบแผนการเสริมสร าง
เครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
โดยกําหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาในเชิงพรรณนาไวดังนี้
การศึกษาปรากฏการณกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนตําบลเกาะ
หวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ครั้งนี้อยูบนฐานคิดที่วา การพัฒนาชุมชนสูความเขมแข็ง
นั้นตองอาศัยทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโดยตองเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชนในการพัฒนา ทั้งนี้การเสริมสรางทุนดังกลาวตองเริ่ม
จากการพัฒนาคุณภาพคนใหเปนคนที่มีความพรอมในดานตางๆทั้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณ มีจิตสํานึกสาธารณะและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนใหมีความ
เขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชุมชนและระหวางชุมชน และเปนพลังของการพัฒนาประเทศ
ตอไป และดวยความหลากหลายทางชาติพันธุของสังคมไทยทําใหมีการตั้งถิ่นฐานอยูกระจายไปตาม
สวนตางๆของประเทศ ซึ่งชุมชนไทยพวนก็เปนอีกหนึ่งชาติพันธุที่กระจายอยูในหลายภูมิภาคของ
ประเทศไทย แต จ ะด ว ยความแตกต า งหลากหลายประการใดความเป น ชุ ม ชนเดี ย วกั น และมี
วัฒนธรรมเปนเครื่องรอยรัดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยอมปรากฏใหเห็นอยูในเกือบทุกชุมชน
มากบางนอยมากตามเหตุปจจัยตางๆ ซึ่งการที่จะนําพาใหชุมชนไปสูความเขมแข็งไดในภาพรวม
นั้นตองอาศัยชาวชุมชนในการดําเนินการโดยเฉพาะกลุมบุคคลที่มีบทบาทในฐานะแกนนําที่เปน
เสมือนผูนําทางความคิดและการปฏิบัติของชาวชุมชนซึ่งกวาที่จะกาวผานสถานการณตางๆ ไปได
ทั้งดานบวกและดานลบนั้นยอมมีกระบวนการที่นาสนใจถึงความสําเร็จดังกลาว ดังนั้นการศึกษาครั้ง
นี้จึงกําหนดกรอบของการศึกษาไวในประเด็นของกระบวนการสืบสานและผลที่เกิดจากการสืบสาน
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วัฒนธรรมทองถิ่น ซึ่งในที่นี้จะเนนวัฒนธรรมไทยพวนของชาวเกาะหวายที่มีความแนนแฟน เหนี่ยว
แนน จนเปนที่ประจักษวาชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนทั้งเชิงวัฒนธรรมและดานอื่นๆ
ตลอดทั้งกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมดังกลาวออกมาเปนแบบแผนของการเสริมสรางเครือขาย
การสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ที่ นํ า ไปสูค วามเขม แข็ งของชุ มชนไทยพวน จัง หวั ด นครนายก ที่
สามารถนําไปเปนขอเสนอหรือทางเลือกหนึ่งใหแกชุมชนอื่นๆตอไป โดยผูวิจัยจะนําแนวคิดเกี่ยวกับ
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับทุนชุมชน แนวคิดการถายทอดทางสังคม แนวคิด
ชุมชนเขมแข็ง และแนวคิดเกี่ยวกับเครือขาย โดยอาศัยมุมมองทางพฤติกรรมศาสตรที่มีจิตวิทยา
สั ง คมวิ ท ยาและศาสตร อื่ น ๆ รวมทั้ ง งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในอดี ต มาช ว ยในการทํ า ความเข า ใจ
ปรากฏการณครั้งนี้โดยผานมุมมองและการรับรูของผูใหขอมูลหลักในพื้นที่วิจัยและดําเนินการดวย
ระเบีย บวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเพื่ อใหสามารถนําข อค นพบที่ ได มาตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยทั้งสามประการอยางครบถวนชัดเจน
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ส ว นนี้ ค ณะผู วิ จั ย ทํ า การศึ ก ษาโดยใช ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) โดยอาศัยแบบแผนการศึกษาแบบกรณี (Case Study) ซึ่งการศึกษาดวยระเบียบวิธีการ
วิจัยดังกลาวสามารถตอบวัตถุประสงคการวิจัยไดอยางชัดเจนลึกซึ้งทั้งในระดับของการอธิบายเพื่อ
ทําความเขาใจปรากฏการณในชุมชนและระดับของการตีความโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
ตางๆ โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.พืน้ ที่ที่ใช้ในการศึกษา
พื้นที่ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชพื้นที่ชุมชนไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปาก
พลี จังหวัดนครนายก เปนพื้นที่ในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยู
มากกวาทุกพื้นที่ในจังหวัดนครนายก และยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนอยางเขมแข็ง อัน
ประกอบดวย 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานเกาะหวาย ชุมชนบานทาแดง ชุมชนบานฝงคลอง-ตลาดทา
แดง และชุมชนบานใหม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้นอกจากจะเปนตัวคณะผูวิจัยเองซึ่งถือวาเปน
เครื่องมือที่สําคัญที่สุดแลว ยังมีแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งมีลักษณะเปนประเด็น
กวางๆ ที่กําหนดขึ้นตามกรอบของปญหาการวิจัยเพื่อใชเป นแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานใน
ภาคสนามและเมื่อคณะผูวิจัยไดเขาไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจะมีการปรับเปลี่ยนและสราง
ประเด็นคําถามใหมๆอยูเสมอทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณและลักษณะของผูใหขอมูลหลักเปนสําคัญ
สว นประเด็นการสนทนากลุ มที่ สรางขึ้ นจะเปนประเด็ นกวางๆ เกี่ย วกับ แบบแผนเครือขายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก
2. วิ ธีเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเปนการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลขนาดเล็ก
ไมเนนการสํารวจจากคนจํานวนมาก เทคนิคการวิจัยไมแยกขั้นตอนของการเก็บขอมูลและการ
วิเคราะหออกจากกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลไปพรอมๆกับการ
วิเคราะหขอมูล กลาวคือ เมื่อเขาสูสนามการวิจัยในชวงแรกผูวิจัยยังไมเรงรัดเก็บขอมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงคการวิจัยเทาใดนักหากแตมุงเนนการสรางความสัมพันธและความไววางใจใหกับกลุม
ผูใหขอมูลซึ่งในชวงแรกนั้นผูวิจัยใชการสังเกตเปนวิธีการเริ่มตนทั้งการสังเกตแบบมีสวนรวมและ
การสังเกตแบบไมมีสวนรวมทั้งในบริบทลักษณะทางกายภาพของชุมชน รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่
ชุมชนจัดขึ้นประกอบกับการสัมภาษณพูดคุยอยางไมเปนทางการและเมื่อเวลาผานไปสักระยะหนึ่ง
ผูวิจัยเริ่มคนพบกลุมผูใหขอมูลหลักที่มีคุณลักษณะเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย
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ผูวิจัยจึงเริ่มใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่หลากหลายขึ้นตามลําดับซึ่งรายละเอียดของวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลมีดังนี้
2.1) การสังเกต (Observation) กลาวคือ ในการลงสนามผูวิจัยมีเปาหมายเพื่อเขารวม
ในกิ จ กรรมตา งๆตามความเหมาะสมของสถานการณ แ ละการสัง เกตผู ค น กิ จ กรรมต า งๆ และ
ลักษณะกายภาพของสถานที่ (งามพิศ สัตยสงวน. 2551) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวมในระยะแรกของการเขาสนาม คือ การสํารวจบริบทและลักษณะทางกายภาพของชุมชน
ซึ่งเปนการสังเกตโดยตรงที่ใชเวลาสั้นกวาการสังเกตแบบมีสวนรวม เนื่องจากผูวิจัยยังกําหนดไมได
วาจะมีสวนรวมในการทํากิจกรรมหรือเหตุการณใดบาง หลังจากนั้นผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวน
รวม ซึ่งผูวิจัยไดเขาไปอยูในชุมชนและเขารวมกิจกรรมตางๆ ของชุมชนและสภาองคกรชุมชนเปน
ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อทําการสังเกตและบันทึกสิ่งที่สังเกตในลักษณะของการทําบันทึกภาคสนาม อนึ่ง
ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาโดยใชวิธีการสังเกต ผูวิจัยจดบันทึก และบันทึกภาพไวเพื่อนํามาใช
ประกอบกับขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก
2.2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูใหขอมูลหลักเปนปราชญชุมชน
ผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และผูเกี่ยวของในการถายทอดการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นไทยพวน และคนรุนใหมที่เปนผูสืบทอดวัฒนธรรมไทยพวนในพื้นที่อําเภอปากพลี โดย
ลักษณะคําถามของการสัมภาษณจะถามในสิ่งที่เปนปรากฏการณจริง เชน ภูมิหลัง ความรูความ
เข าใจ ประสบการณ กิ จ กรรมตา งๆ ที่ ชุม ชนจั ดขึ้ น เป นต น เพื่ อให ผูใ หข อ มู ล หลัก ไดพู ด อย า ง
ละเอียดและลึกในประเด็นที่ทําการสัมภาษณ (งามพิศ สัตยสงวน. 2551) เพื่อคนหาขอเท็จจริงที่
เกิดขึ้นอยางเปนระบบในประเด็นของกระบวนการสืบสาน และผลของการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ไทยพวน ซึ่งขณะสัมภาษณผูวิจัยยึดหลักในการสัมภาษณเชิงลึกอยางเครงครัด เชน ไมใชคําถามที่
ชี้นําคําตอบทั้งทางตรงและทางออม ไมใชคําถามปลายปดใหผูตอบตอบเพียง ใช หรือไมใชเทานั้น
แตผูวิจัยไดใชคําถามแบบเปดกวางเพื่อใหผูตอบมีโอกาสเลาเรื่องราวตางๆ ไดอยางอิสระ ผูวิจัย
สามารถอธิบายขยายความประเด็นคําถามใหผูตอบเขาใจวัตถุประสงคของคําถาม และสามารถ
ซักถามเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลรายละเอียดในประเด็นตางๆ ได และสามารถเชื่อมโยงการสัมภาษณ
เพื่อเขาสูประเด็นที่ตองการอยางลึกซึ้งได นอกจากนี้ผูสัมภาษณยังสามารถสังเกตพฤติกรรมตางๆ
เชน น้ําเสียง สีหนา ทาทาง แววตาของผูใหสัมภาษณขณะทําการสัมภาษณไดอีกดวยซึ่งผูวิจัยได
บันทึกสิ่งเหลานี้ไวเพื่อนํามาใชประกอบการตัดสินใจวาขอมูลที่ไดรับมานั้นนาจะมีความถูกตองนา
เชื่อไดเพียงใด สิ่งเหลานี้ลวนแตเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย
2.3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยใชการสนทนา
กลุมเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อคนหาแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก โดยทําการสนทนากลุมกับผูที่
มีสวนเกี่ยวของในเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน ไดแก 1) ผูนําชุมชนหรือปราชญชุมชน และ
2) ผูที่ไดรับการถายทอดวัฒนธรรมไทยพวน เพื่อคนหาแบบแผนการสรางเครือขายทางวัฒนธรรม
ซึ่งเปนขอสรุปรวมกันหรือมติของกลุม การสนทนากลุมเปนการจัดกลุมคนเพื่อทําการสนทนาหรือ
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อภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงประเด็น
สําหรับตอบคําถามที่เปนมติของกลุม โดยสมาชิกที่รวมสนทนากลุมถูกเลือกสรรตามคุณสมบัติที่
กํ าหนดเพื่ อ ใหบ รรลุวั ต ถุประสงค ข องงาน กิ จ กรรมการสนทนากลุมที่ ทําคือ การอภิปรายกันใน
ประเด็นคําถามที่เจาะจงชุดหนึ่ง ซึ่งนักวิจัยยกมาเปนหัวขอในการสนทนา โดยผานการอภิปราย
อยางมีปฏิสัมพันธกันของสมาชิกในวงสนทนา การสนทนากลุมเนนความสําคัญของพลวัตกลุม
(Group Dynamics) ซึ่งเปนกุญแจสําคัญในการทําใหการสนทนากลุมประสบความสําเร็จ โดยจัดใหมี
พลวัตกลุมที่เหมาะสม เพื่อใหสมาชิกในกลุมไดมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันในเรื่องที่ยกมาเปนประเด็น
ในการสนทนา ไมใชการใหสมาชิกตอบคําถามของนักวิจัยเปนรายบุคคล (ชาย โพธิสิตา. 2552)
3.การตรวจสอบข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ งนี้ คณะผูวิจัย ใชการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล ซึ่งนั กวิ จัยพึง
กระทําเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือของขอมูล โดยการอยูในสนามเปนชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหเกิด
ความเขาใจในประเด็นสําคัญไดถูกตอง และมีการสังเกตเพื่อใหเขาใจถึงคุณลักษณะที่สําคัญๆ ที่
เกิดขึ้น พรอมทั้งทําความเขาใจความหมายของเหตุการณนั้นๆ โดยในการศึกษาครั้งนี้ใชการตรวจ
แบบสามเสา (Triangulation) คือจากแหลงของขอมูลที่มากกวาหนึ่งแหลง เพื่อไดคําอธิบายหลายๆ
สภาพการณ หลายชวงเวลา จากผูใหขอมูลหลายๆ คน หลายกลุมที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ศึกษา
รวมทั้งการตรวจสอบจากหลายวิธีวิจัย เชน การใชวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม รวมกับวิธีการ
สัมภาษณ เปนตน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบวาถูกตองตรงกันหรือไม นอกจากนี้ยังตรวจสอบ
ความนาเชื่อถือของขอมูลโดยจัดประชุมใหบุคคลที่ทํางานรับผิดชอบในชุมชนนั้นๆ ไดชวยตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูล หากมีขอมูลใดที่ผิดพลาดหรือที่ไมชัดเจนในที่ประชุมก็จะสรุปรวมกันใน
ประเด็นนั้นๆ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติมหรือตัดขอมูลสวนนั้นออก
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4.การพิ ทกั ษ์สิทธิ ผใู้ ห้ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีการพิทักษสิทธิผูใหขอมูลทุกๆ ราย โดยกอนทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการสรางความสัมพันธอันดีเพื่อใหเกิดความไววางใจระหวางผูวิจัยกับผูให
ขอมูลหลัก และสอบถามความสมัครใจในการเขารวมวิจัยจากผูให ขอมูลทุกราย ผูวิจัยไดชี้แจง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การขออนุ ญ าตจด
รายละเอี ย ดจากการสั ม ภาษณ แ ละบั น ทึ ก เสี ย งขณะสั ม ภาษณ จํ า นวนครั้ ง ในการสั ม ภาษณ
ระยะเวลาและสถานที่ที่ใชในการสัมภาษณ การขอใหผูใหขอมูลชวยตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การมีสิทธิในการตอบหรือไมตอบคําถามของผูวิจัย รวมทั้งเปดโอกาสใหผูใหขอมูลไดซักถาม
ขอของใจหรือสิ่งที่เปนขอสงสัยเพิ่มเติมจนเขาใจ และใหเวลาในการคิดทบทวนกอนตัดสินใจตอบ
คําถามและที่สําคัญผูวิจัยตองชี้แจงวาจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ที่เกี่ยวโยงถึงผูใหขอมูล โดยการ
นําเสนอผลการวิจัยนั้นชื่อสถานที่และบุคคลที่ใหขอมูลในการวิจัยเปนชื่อสมมติทั้งสิ้น นอกจากนี้
ผูวิจัยไดรักษาความลับของขอมูลโดยเก็บไวในที่ปลอดภัยและผลการวิจัยถูกนําเสนอในภาพรวมและ
ขอมูลทั้งหมดใชเพื่อประโยชนในเชิงวิชาการเทานั้น
5.การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลไปพรอมกับๆ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชการวิเคราะห
ขอมูลแบบอุปนัย ทําไดโดยการตีความและสรางขอสรุปจากขอมูลตางๆ ที่รวบรวมมาไดในสนาม
วิจัย เมื่อคณะผูวิจัยไดขอมูลมาก็นํามาวิเคราะห มองหาความหมาย ความคลายคลึง ความแตกตาง
อาจจะเปนรูปแบบซึ่งเปนขอสมมติฐานชั่วคราวยอยๆ หลายสมมติฐานและจากนั้นเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานจนสามารถหาหลักฐานยืนยันไดชัดเจนจากขอสรุปยอยๆ ไปสูสรุปใหญ
ไปเรื่อยๆ โดยจําแนกขอมูลตามความเหมาะสมของขอมูลเนื้อหาที่ได และนําเสนอผลการวิเคราะห
ในลักษณะของการพรรณนาอยางละเอียดลึกซึ้งเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัย
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษากระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูการพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อความ
เขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก ดําเนินการโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอในรูปแบบของการพรรณนาอยางละเอียด
โดยการนําเสนอผลการศึกษาผูวิจัยไดนําเสนอใน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลบริบทพื้นที่วิจัย
สวนที่ 2 กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน
สวนที่ 3 ผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
สวนที่ 4 แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชนไทยพวน

สวนที่ 1 ขอมูลบริบทพื้นที่วิจัย
พื้นที่ดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชพื้นที่ชุมชนไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก เปนพื้นที่ในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีชาวไทยพวนอาศัยอยูมากกวาทุก
พื้นที่ในจังหวัดนครนายก และยังคงมีการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนอยางเขมแข็ง อันประกอบดวย 4
ชุมชน ไดแก ชุมชนบานเกาะหวาย ชุมชนบานทาแดง ชุมชนบานฝงคลอง-ตลาดทาแดง และชุมชนบาน
ใหม
1.1 ความเปนมาของชาวไทยพวนในอําเภอปากพลี
จากการสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของและการบอกเลาของผูนําทางดานวัฒนธรรมในอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ไดพบวามีการนําเสนอเสนทางการเดินทางของคนพวนเขาสูอําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ไว 2 แนวทาง คือ แนวทางแรก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2322 สมเด็จพระเจาตากินมหาราช โปรด
ใหสมเด็จเจาพระยามหากษัตริยศึกไปปรากบฏที่เวียงจันทนมีชัยชนะ ไดกวาดตอนผูคนมาดวยเปน
จํานวนมาก และมีชาวลาวและพวนจากเมืองซําเหนือรวมอยูดวย โดยใหมาอยูตามจังหวัดตางๆ ซึ่งใน
จังหวัดนครนายกไดมีไทยพวนกลุมหนึ่งเห็นวาลุมน้ําคลองทาแดงเหมาะแกการตั้งถิ่นฐานเพื่อทํามาหา
กิน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณและมีแมน้ําลําคลองไหลผานตลอดสาย จึงรวมตัวกันแลวตั้ง
ชื่อวาบานทาแดง ในคราวที่อพยพมาคราวนั้นมีพระภิกษุชื่อ หลวงพอภาระ ซึ่งเปนที่นับถือของคนพวน
เปนผูนําขบวนอพยพและอัญเชิญพระศรีอาริยที่หลอดวยทองสําริดมาดวย ชาวพวนจึงไดชวยกันสรางวัด
และตั้งชื่อวาวัดทาแดง สวนการอพยพมาในครั้งที่สองนับตั้งแต พ.ศ. 2372 สําหรับแนวทางที่สอง ใน
สวนหลักฐานทางประวัติศาสตรจากกองวิชาประวัติศาสตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ระบุวาคน
พวนถูกกวาดตอนมาจากประเทศลาวในปจจุบัน โดยเขามาสองระยะสําคัญ คือ ระยะแรกในสมัยกรุง
ธนบุรี ประมาณ พ.ศ. 2322 เมื่อพระเจากรุงธนบุรีโปรดเกลาฯ ใหเจาพระยามหากษัตริยศึกยกทัพไปตี
ลานชางก็ไดกวาดตอนเอาลาวเวียงและลาวหัวเมืองฟากโขงตะวันออกมาไวที่นครนายก รวมทั้งสระบุรี

33
ลพบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรีดวย ระยะที่สอง เกิดขึ้นหลังกบฏเจาอนุวงศเวียงจันทน ประมาณ พ.ศ.2369
เมื่อรัชกาลที่ 3 โปรดเกลาฯ ใหเจาพระยาธรรมาเปนแมทัพ ยกทัพไปขับไลกองทัพญวนที่ชวยลาวใน
คราวที่เจาอนุวงศเปนกบฏ ไดมีการกวาดตอนครอบครัวลาวพวนจากเมืองพวนและเขตใกลเคียงลงมาไว
ที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดพิจิตร และนาจะรวมถึงจังหวัดนครนายก ดวย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครนยก, 2557)
นอกจากนี้ ผูนําทางวัฒนธรรมไทยพวนของอําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ไดบอกเลาถึง
ความเปนมาของคนพวนในอําเภอปากพลี วามาจากเชียงขวาง ซึ่งหนีสงครามมาจนถึงบานทาแดงใน
ปจจุบันในชวงเวลาพลบค่ําตะวันแดง จึงพักแรมกันที่นี่และเห็นวาพื้นที่นี้มีชัยภูมิที่เหมาะสมแกการตั้ง
ถิ่นฐาน เพราะมีคลองไหลผานมีน้ําไวทําการเกษตรตลอดทั้งป คนพวนจึงพากันปกหลักในพื้นที่นี้เปนจุด
แรก ซึ่งชื่อทาแดงนั้นมาจากน้ําที่ไหลผานมีสีขุนและแดงประกอบกับชวงที่มาถึงพื้นที่นั้นเปนชวงพลบค่ํา
ตะวันแดง จึงเปนที่มาของชื่อบานทาแดง เมื่อตั้งถิ่นฐานแลวประชากรเริ่มหนาแนนขึ้นจึงคอยๆ กระจาย
ไปตั้งชุมชนอื่นๆ ตามมาในบริเวณใกลเคียงกัน นั่นก็คือ ชุมชนบานเกาะหวาย ชุมชนบานฝงคลอง และ
ชุมชนบานใหม
1.2 สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวน
สภาพทางสังคมของชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เลือกตั้ง
ถิ่นฐานในพื้นที่ใกลแมน้ําลําคลอง เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพประชากรสวนใหญตั้งถิ่นฐาน
บ า นเรื อ นอยู ติ ด กั น ยั ง คงพึ่ ง พาอาศั ย กั น แบบระบบเครื อ ญาติ ชาวบ า นส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรม เชน ทํานา ทําไร รองลงมาคือคาขาย รับจางทั่วไป และรับราชการ ประชากรสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธ ประมาณรอยละ 99 มีวัดจํานวน 4 แหง นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณรอยละ 0.10 และ
ชาวไทยพวนมีความเชื่อเรื่องผี คือ ผีปูตา โดยในแตละชุมชนจะมีศาลประจําหมูบาน คือ ศาลปูตา ที่เปน
ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพวน
การศึกษา เปนการศึกษาในระบบ มีสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 3
แหง คือ ระดับกอนประถมศึกษา จํานวน 1 แหง ระดับประถมศึกษา จํานวน 1 แหงระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 1 แหงและศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จํานวน1 แหง
ชาวไทยพวน ในตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีโครงสรางทางสังคมเปน
แบบระบบเครือญาติใหความเคารพผูอาวุโสและยึดมั่นในพระพุทธศาสนารวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณี
และความเชื่อที่เปนเอกลักษณของชุมชนโดยสถาบันครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคานิยม
ความเชื่อและบรรทัดฐานทางสังคมแก สมาชิกลักษณะครอบครัวของชุมชนไทยพวนมีลัก ษณะเปน
ครอบครัวขยายชาวบานในชุมชนเปนเครือญาติกันและมีความสัมพันธของระบบเครือญาติอยางเหนียว
แนนลักษณะการตั้งบานเรือนจะตั้งอยูติดกันและเปนเครือญาติเดียวกันเนื่องจากสวนมากเมื่อลูกออก
เรือนโดยเฉพาะบานไหนที่มีลูกสาวเมื่อแตงงานจะใหปลูกบานอยูในบริเวณเดียวกับพอแมหรืออยูใกลกัน
ไมนิยมใหลูกสาวออกไปอยูบานฝายชายเมื่อออกเรือนแลวฝายชายจะเปนผูเขามาอยูบานฝายหญิง
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ประชากรในชุมชนสวนใหญเปนผูสูอายุและเด็กเนื่องจากเยาวชนและวัยทางานออกไปศึกษาตอและ
ทํางานในเขตเมืองหรือพื้นที่อื่น
สําหรับการเมืองการปกครองในชุมชนเกาะหวายนอกจากจะปกครองตามระบบการปกครองของ
ทางราชการแลวกลาวคือการปกครองแบบเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลมีผูใหญบานเปนผูนํา
อยางเปนทางการในการปกครองชุมชนแตละชุมชนยังมีผูนําตามธรรมชาติหรือผูนําที่ไมเปนทางการที่
ชาวบานใหความเคารพนับถือและมีความสําคัญกับการตัดสินใจและการประพฤติปฏิบัติของชาวชุมชน
เกาะหวายอีกดวยทั้งผูนําทางดานศาสนาผูนําทางดานศิลปวัฒนธรรมและผูนําทางพิธีกรรมและความเชือ่
ตางๆเช นผู นําในการประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนาผู นําทางดานการสืบทอดการรําพวนผูนําในการ
ประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผีปูตาเปนตนซึ่งผูนําทั้ง 2 ลักษณะมีความสําคัญในการปกครองและการ
ดําเนินชีวิตของชาวไทยพวนเปนอยางมาก
วั ฒ นธรรมประเพณี ข องชาวไทยพวน ชาวไทยพวนมี วั ฒ นธรรมประเพณี ที่ สื บ ทอดกั น มา
ยาวนานและเปนเอกลักษณของชาวไทยพวน ไดแก
การแตงกาย ผูหญิงนุงผาซิ่น เสื้อคอกระเชา เสื้อมะกะแลง เสื้อเอี๊ยมมีเชือกผูกหลัง สวนผูชาย
ใสกางเกงขากวยสีดําหรือสีน้ําเงิน มีผาขาวมาผูกเอว
อาหาร คนพวนจะมีปลาราเปนหลัก และอาหารปา เชน แกงจาน หนอไมดอง แกงสม แกงเลียง
เปนตน
ภาษา ใชภาษาพวนในการสื่อสารกับคนพวนดวยกัน และมีภาษาเขียนที่ยังคงมีการสืบสานกัน
ในชุมชนและโรงเรียนในชุมชน
การละเลน รําพวน ที่แฝงคําพูดการสอนไวในบทเพลงรองเพื่อเปนคติสอนใจ
ประเพณีของชาวไทยพวน คนพวนจะยึดถือประเพณีในสมัยโบราณเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตและสอนลูกหลานของตนเอง เรียกวา ฮีต12 คอง14
ฮีต มาจากคําวาจารีตประเพณี ซึ่งหมายถึง งานบุญงานประเพณีทั้ง 12 เดือน ในรอบ 1 ป ของ
ชาวไทยพวน มีดังนี้
1. เดือนอาย หรือเดือนหนึ่ง ไดแก บุญขาวกรรม เปนงานบุญที่ทําขึ้นเพื่อนําอาหารไป
ถวายพระในวันธรรมสาวนะ หรือเรียกวา งานทานขาวหลาม เนื่องจากเปนชวงที่ไดขาวใหมจากการเก็บ
เกี่ยว ประกอบกับเปนชวงที่ไมไผลําใหมกําลังเติบโตเหมาะสําหรับทําขาวหลาม สวนการกําหนดวันนั้น
ขึ้นอยูกับผูนําชุมชนรวมกับชุมชนเปนผูกําหนด
2. เดือนยี่ หรือเดือนสอง บุญสูขวัญขาว เปนเดือนที่ชาวนาสวนใหญเกี่ยวขาวและขน
มาไวที่ลานขาวแลว ซึ่งชาวบานเชื่อวาขวัญขาวอาจยังอยูที่เดิมไมไดมากับขาว จึงเกิดพิธีเรียกขวัญขาว
เพื่อใหมาอยูกับขาวที่ลานดวย
3. เดือนสาม ประเพณีกําฟา ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 3 เดือน 3 ชาวบานจะหยุดงาน
เพื่อใหทุกคนไดเขาวัด ถือศีล ทําบุญ และประเพณีบุญขาวจี่ เปนการทําบุญถวายอาหารพระที่วัด
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4. เดือนสี่ ประเพณีเอาะเฮือน และประเพณีแตงงาน ชาวไทยพวนถือวาเปนเดือนที่
เปนมงคล เสร็จสิ้นจากการทําไร นา เหมาะแกการจัดงานมงคล จึงนิยมขึ้นบานใหม และแตงงาน ใน
เดือนคู คือ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 10 เดือน 12
5. เดือนหา ประเพณีสงกรานต ในเดือนนี้เปนเทศกาลปใหมในมัยกอน ซึ่งชาวบานยัง
ยึดเปนงานบุญงานประเพณีจนกระทั่งถึงปจจุบัน การจัดงานประเพณีสงกรานต จะมีการสรงน้ําพระ และ
รดน้ําผูใหญ ที่ไทยพวนเรียกวา “สมาคมผูใหญ”
6. เดือนหก ประเพณีการเลี้ยงปูตา ชาวไทยพวนจะมีความเชื่อเรื่องผีปูตา และให
ความเคารพผีปูตาซึ่งถือเปนบรรพบุรุษของชาวไทยพวน ที่มีรากเหงามาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวไทยพวนเชื่อวาผีปูตาเปนบรรพบุรุษที่มาจากเมืองเชียงขวางที่คอยปก
ปกษรักษาชาวไทยพวนใหอยูเย็นเปนสุข มีพาหนะแตเดิมคือมา สําหรับใชในการตรวจตราหมูบาน
ดังนั้น เมื่อถึงเดือนหก จะมีประเพณีการเลี้ยงปูตา เพื่อทําความเคารพผีปูตา
7. เดือนเจ็ด ประเพณีทําบุญกลางบาน เปนการทําบุญเซนไหวผีและสะเดาะเคราะห
ไมใหสิ่งไมดีเกิดขึ้นในบาน
8. เดือนแปด ประเพณีบุญเขาพรรษา เปนฤดูที่พระจําพรรษาที่วัด ไมไปคางแรมที่อื่น
ชาวบานจะพากันไปทําบุญตักบาตรในวันพระ
9. เดือนเกา ประเพณีสารทพวน ซึ่งชาวไทยพวนจะทําบุญในแรม 14 ค่ําเดือน 9
10. เดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสาก หรือสลากภัต
11. เดือนสิบเอ็ด ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ชาวไทยพวนจะทําบุญตักบาตรในวัน
ขึ้น 15 ค่ําเดือน 11
12. เดือนสิบสอง ประเพณีใสกระจาดเทศนมหาชาติ ประเพณีลอยกระทง
สวน คอง 14 นั้น เปนขอกําหนดหรือขอปฏิบัติ 14 ขอ ของพุทธศาสนิกชนไทยพวนใน
การครองตนเปนคนดี โดยคอง 14 ของคนไทยพวนในการครองตนเปนคนดี ประกอบดวย
คองที่ 1 เมื่อผลไมในสวนในนาเปนผล เปนรวงแลว ไมควรกินกอน เอาใหผูถือศีลกิน
กอน คนจึงกินตามภายหลัง
คองที่ 2 อยาโลภตายอยตาชิง อยาจายเงินแดง อยาแบงเงินควาง อยากลาวคํากลา
อยาวาคําแข็งตอกัน
คองที่ 3 มีวัดใหมีกําแพงลอม มีบานใหมีรั้วและปลูกหอไหวทั้งสี่ทิศ และมีที่ใหลางเท
คองที่ 4 ขึ้นบานใหลางเทา
คองที่ 5 เมื่อถึงยามวันพระ 7 ค่ํา 8 ค่ํา 14 ค่ํา 15 ค่ํา ใหขอสมากอนเสา แมคีไฟ แม
บันได และประตู
คองที่ 6 กอนเขานอนใหลางเทาเสียกอน
คองที่ 7 เมื่อถึงวันศีลวันพระ ใหเอาดอกไมขอขมาสามี เอาดอกไมไปประเคนพระสงฆเจา
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คองที่ 8 เมื่อถึงวันพระเต็มเดือน ใหนิมนตพระสงฆมาสวดมนตที่บาน ใหทาน รักษาศีล
และฟงพระธรรมเทศนา
คองที่ 9 เมื่อใสบาตรพระ ไมใหใสรองเทา ถืออาวุธ และเอาผาคลุมหัว
คองที่ 10 เมื่อเห็นพระสงฆผานมา ใหยกมือไหวเสียกอนแลวคอยพูดจา
คองที่ 11 เมื่อพระภิกษุเขาปริวาสกรรมชําระเบื้องตนนั้น มีขันดอกไม ธูป เทียน และเครื่อง
อัฏฐะบริขารไปถวายทาน
คองที่ 12 อยาเหยียบเงาพระสงฆ ผูมีศีลบริสุทธิ์
คองที่ 13 อยานําอาหารเหลือไปถวายแกพระ
คองที่ 14 อยาเสพกามคุณในวันศีล วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต และ
วันเกิดของตน

ภาพประกอบ 1 ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก พื้นที่ศูนยกลางการจัด
แสดงทางวัฒนธรรมไทยพวน
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สวนที่ 2 กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน
ชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวาย มีวัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกันมาชานานตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
จนกระทั่งถึงปจจุบัน จากการศึกษาครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยพวน
อันทําใหวัฒนธรรมนั้นยังคงอยูจนกระทั่งถึงปจจุบัน มี 7 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก 1) รวมกลุมเล็กสราง
อุดมการณรวม 2) ขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัติ 3) ทบทวนอดีต วิเคราะหปจจุบัน มองอนาคต 4)
เตรียมพรอมวางแผนบนฐานตนทุนทางสังคม 5) ลงมือสืบสาน 6) รวมสะทอนเชิงสรางสรรค และ 7) สง
ตอเยาวชนรุนหลังผูวิจัยไดนําเสนอขอคนพบที่แสดงถึงกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทย
พวนในแตละขั้นตอน ดังตอไปนี้
2.1 การรวมกลุมเล็ก สรางอุดมการณรวม
การรวมกลุมเล็ก สรางอุดมการณรวม เปนการรวมกลุมของคนในชุมชนที่มีความเห็นตรงกันใน
การที่จะรวมกันสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น มีความเชื่อ ความศรัทธา ที่จะนําพาไปสูการสรางแนวปฏิบัติ
ในการสืบสานวัฒนธรรม โดยเริ่มจากการรวมกลุมเล็กของคนที่มีอุดมการณใกลเคียงกัน และมีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนที่จะสามารถสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของตนได ซึ่งการรวมกลุมนั้นเริ่ม
จากปราชญชาวบานและขาราชการ ซึ่งบุคคลกลุมนี้ไดมีการรวมตัวกันในลักษณะของกลุมที่ไมเปน
ทางการกอน เริ่มรวมกันคิดหาแนวทางในการสืบสานรวมกัน
2.1.1 กลุมเล็กที่มาความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น
กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวตําบลเกาะหวาย เริ่มจากคนกลุมเล็กที่มี
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนตนเองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ไดดวยตัวของชุมชนเอง ซึ่งวัฒนธรรมนั้นมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยพวนตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน จึงไดเกิดการรวมกลุมของผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน และขาราชการที่เกษียณอายุราชการ ที่มี
ความเห็นใกลเคียงกันวาหากไมมีการสืบสาน ฟนฟูวัฒนธรรมไทยพวนในอนาคตอันใกลอาจไมมีผูสืบ
ทอดและสูญหายไปในที่สุด โดยเริ่มจากกลุมที่ไมเปนทางการ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จน
เกิดอุดมการณที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนรวมกัน โดยผูที่ทําการริเริ่มนี้ลวนแลวแตเปนปราชญ
ชุมชนที่มีความรูในวัฒนธรรมไทยพวน และสืบทอดวัฒนธรรมไทยพวนมาจากบรรพบุรุษ
“ทีมที่ปาทํางานดวยเปนทีมขาราชการที่เกษียณราชการ กลุมเล็กๆ แตมีความเขมแข็ง...
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีหากเราไมทําแลวใครจะทํา ใครจะรูจกั เรา เราตองเริ่มกอนคนอื่นถึงคอย
มาชวย” (ปาพริ้ง)
“จะมีตรงที่ถาหมดรุนลุงเขนไปไมแนใจวาใครจะมาสานตอ เนื่องจากเยาวชนขาดความรวมมือและไม
ไดมาเขารวมกิจกรรมมากเทาที่ควร” (ลุงพูล)
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เมื่อผูมีอุดมการณรวมกันในแตละชุมชนมาเจอกัน ทําใหเริ่มเกิดการขับเคลื่อนของกลุมในการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน เริ่มมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อหาแนวทางในสืบสานวัฒนธรรม
ไทยพวนรว มกั น ซึ่งส วนใหญคนที่เ ริ่มมีอุดมการณและขับเคลื่อนการอนุ รักษวัฒนธรรมไทยพวนนี้
นอกจากจะเปนผูมีความรูในวัฒนธรรมไทยพวนแลวยังเปนผูนําชุมชนอีกดวย ทั้งผูนําที่เปนทางการและ
ผูนําที่ไมเปนทางการ แตเปนผูที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ เชน ผูนําทางศาสนา ผูนําทาง
พิธีกรรมตางๆ ผูใหญบาน อดีตขาราชการ อสม. เปนตน
“ผูนําชุมชนที่เปนเครือขายขาราชการบํานาญ ที่เปนเครือขาย เพราะกลุมเหลานี้สามารถ เชื่อมโยง และ
ใหเวลา ความสําคัญของการสืบสานวัฒนธรรมไดเปนอยางดี” (ลุงพาน)
2.1.2 กลุมเล็กที่มาจากผูนําทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง
นอกจากความกังวลวาวัฒนธรรมจะสูญหายแลว กลุมเล็กๆ ที่มีอุดมการณรวมกันนี้ยัง
เปนผูนําทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งของชุมชนอีกดวย กลาวคือ สมาชิกของกลุมสวนใหญเปนบุคคลที่
ชาวบานใหความเคารพนับถือ ทั้งผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนผูมีบทบาทสําคัญในชุมชน
เชน เปนผูนําทางศาสนา ผูนําทางพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน เปนผูนําทางการปกครองชุมชน เปนตน
อีกทั้งยังเปนผูที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยพวนอีกดวย เชน การแตงกาย
ดวยชุดไทยพวน การใชภาษาพวนในชีวิตประจําวัน เปนตน เมื่อมารวมกลุมกันจึงทําใหเริ่มเกิดกลุมการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่เขมแข็ง
“ออ..ก็เนื่องจากผูนํา คิดวาก็นาจะอยูที่ผูนําชุมชน แลวก็ความรวมมือเห็นความสําคัญของ
วัฒนธรรม เชือ่ ชาติ ภาษา กลัวจะสูญสิ้นไป เขาบอกวาคนพวนเดี๋ยวจะหมดสิ้นแลวนะ ก็ตรงนีก้ ็หันมาให
ความรวมมือขึ้น มันจึงอยูในขั้นฟนฟูคืนมา ไดเจาะจากผูนําชุมชนนี้แหละครับ” (ลุงพล)
“การแตงกายที่ใสทุกครั้งทีม่ ีงานและบางก็ใสอยูบาน เพื่อเปนความเปนชาวไทยพวน” (ลุงพูล)
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ภาพประกอบ 2 ตัวอยางการแตงกายดวยชุดไทยพวน
2.1.3 กลุมเล็กที่มาจากความพรอมและจิตอาสา
บุคคลที่เขารวมในกลุมเล็กเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนนั้น ยังเปนบุคคลที่มีความ
พรอมในหลายดาน ทั้งเวลา เศรษฐกิจ และการสนับสนุนจากครอบครัว นอกจากนี้ยังเปนบุคคลที่มีจิต
อาสาที่จะรวมสืบสานวัฒนธรรมอีกดวย สวนใหญเปนขาราชการเกษียณอายุแลว จึงมีความพรอมทั้ง
เวลาที่ไมตองผูกติดกับงานประจํา ครอบครัวสวนใหญก็ใหการสนับสนุน ไมเดือดรอนทางดานเศรษฐกิจ
และมีจิตอาสาที่จะเสียสละเวลาในการเขารวมหาแนวทางในการสืบสานวัฒนธรรม รวมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมที่ทางชุมชนตนเองและชุมชนอื่นๆ จัดขึ้นดวยความเต็มใจ เพื่อประโยชนของชุมชนของตน
“ทีมที่ปาทํางานดวยเปนทีมขาราชการที่เกษียณราชการ คอนขางมีความพรอมถาไมมีความ
พรอมมาทําตรงนี้ไมได ความพรอมนี้หมายถึงวาทางครอบครัว ปาเปนครอบครัวขาราชการนะ สามีเปน
ตํารวจ ลูกชายเปนทหาร ลูกสาวก็ทํางานเกี่ยวกับแวดวงวิชาการอยู อบต. ดังนั้นปามีความพรอมที่จะมา
เขาทีม สวนคนอื่นเปนขาราชการเกษียณเขาก็มีเงินเดือนไมตองเดือดรอนอันนี้คือความพรอมของเขา
ทางดานเศรษฐกิจ พอมาเขาทีม คนอื่นก็มีภูมิความรู เขามีความสามารถทางดานวิชาการอยูแลวเพราะ
เปนขาราชการ เขาก็ชวนเรามาเขาทีม”(ปาพริ้ง)
“ทําแลวก็คิดอยูอยางนี้ ปาไปทุกที่เลยนะ ใครที่จะไปทําอะไร ทําอะไร ถาเคาขอขอมูลอะไรนะ
ปาไปหมดไดเงินไมไดเงินไมวา ขอใหเคารูเถอะวา เออ คนพวนยังมีอยู ประเพณีวฒ
ั นธรรมเคามีอะไร
เมื่อวานนี้ก็ไปเปนวิทยากร อา รําโทนยอนยุค ใหอะ ผูสูงอายุอําเภอปากพลี ไปรองเพลงกับพาผูสูงอายุ
รําวง ไดเงินไมไดเงินไป ไมวา ทําประโยชนใหชุมชน” (ปาเพรา)
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ภาพประกอบ 3 – 4 ผูนําทางวัฒนธรรมไทยพวนที่มาจากหลากหลายชุมชน ในตําบลเกาะหวาย
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
2.2 ขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัติ
การขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัติ หมายถึง การที่กลุมเล็กที่มีอุดมการณรวมกันในการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่นไดขยายอุดมการณในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนนั้นไปสูกลุมอื่นๆ ใน
ชุมชน เชน ขยายไปสูชาวบานในชุมชน ขยายไปสูกลุมผูเกษียณอายุคนอื่นๆ ใหเขามามีสวนรวมในการ
สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น เปนตน
2.2.1 ขยายสูสมาชิกในชุมชน
เมื่อกลุมกลุมเล็กที่มีอุดมการณรวมกันเกิดแนวคิดในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนใน
ชุมชนขึ้น ก็ไดเริ่มมีการขยายแนวคิดนั้นสูกลุมที่ใหญขึ้น จากกลุมเล็กๆ ที่มีเฉพาะผูนําทางวัฒนธรรมซึ่ง
สวนใหญเปนกลุมผูเกษียณอายุราชการ และผูนําในชุมชน ก็ไดมีกรขยายแนวคิดการสืบสานนี้สูสมาชิก
ในชุมชน โดยวิธีการขายแนวคิดนี้ทําทั้งขยายทางตรงและทางออม ทางตรงคือการบอกกลาว ใหความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพวนสูลูกบานโดยตรง สวนทางออมทําโดยการพยายามปฏิบัติใหชาวบานเห็น
และนําไปปฏิบัติสืบสานตอ ผานวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยพวน ซึ่งแกนนําเหลานี้เปนผูที่ชาวบาน
ใหความเคารพนับถืออยูแลว เมื่อกลุมแกนนําปฏิบัติใหเห็น ชาวบานก็จะสืบทอดตาม
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“ที่ถายทอด สวนใหญคือผูทมี่ ีความรู ในเรือ่ งของชาวไทยพวน นักปราชญ หรือผูใหญบานที่อยูมานานใน
แตละชุมชน และจะถายทอดอดใหกับลูกบาน”(ลุงพาน)
“ในฐานะเราเปนแกนนํา อยางเคาทําบุญขาวสระ ขาวอะไร เราก็ ก็เขาไปรวมกับเคา อยางบานอุต
ตะเคียน อําเภอเมือง เราก็ลองบอกวา เฮย วันนี้วันนัน้ มึงจัดงาน กูจะไปดวยนะ อะไรพวกนีน้ ะ ไป
รวมงาน บอกตอไปๆสูล ะแวกบานสูบ านใกลเรือนเคียง”(พัน)
นอกจากนี้ยังมีการขยายสูสมาชิกในชุมชนที่เปนบุคคลที่เกษียณอายุราชการ โดยการ
พยายามดึงกลุมคนเหลานี้มารวมเปนแกนนําในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน และในปจจุบันก็เริ่มมีผู
เกษี ย ณอายุ ค นอื่ น ๆ ในชุ ม ชนที่ ส นใจเข า ร ว ม ซึ่ ง การดึ ง คนกลุ ม นี้ เ ข า มาเป น แกนนํ า นอกจากการ
ดําเนินการจะสามารถทําไดอยางเต็มเวลาแลว ยังเปนบุคคลที่มีความรูในเรื่องวัฒนธรรมไทยพวนเปน
อยางดี พรอมที่จะถายทอดไปสูผูอื่นไดทันที เพราะเปนรุนที่ไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ
“พยายามชักชวนคนที่เกษียณแลวนะมาเปนแกนนําในการอนุรักษ เพราะคนกลุมนี้เขาไมตองมีภาระแลว
ไง อยางลุงพอเกษียณปุบก็มาทําตรงนี้เลย ตอนนี้ก็เริม่ มอง เริ่มชักชวนกันมาไดบางแลว พอหมดรุนลุง
ไปเรามั่นใจวายังมีคนสานตออยู” (ลุงพล)
2.2.2 ขยายสูหนวยงานระดับทองถิ่น
การขยายกลุมใหญ สรางแนวปฏิบัติ ไมไดทําเพียงเฉพาะในชุมชนเทานั้น แตยังมีการ
ขยายไปสูหนวยงานระดับทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนอีกดวย ทั้งนี้ดวย
แกนนําชุมชนเห็นวาหากสืบทอดเฉพาะในชุมชนก็อาจจะไมยั่งยืน เพราะเมื่อลูกหลานในชุมชนเติบโตก็
ตองออกไปเรียน ไปทํางานที่อื่นทั้งในตัวจังหวัด และจังหวัดอื่นๆ ดังนั้น หากจะสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวนให คงอยู จะตอ งทํ าให เ กิ ด ความโดดเด น และมีค วามสํา คั ญ ระดับ จัง หวั ด โดยเริ่ ม จากการทํ าให
หนวยงานระดับทองถิ่นเห็นความสําคัญกอน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล วัฒนธรรมจังหวัด
เป น ต น เมื่ อ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมต า งๆ พยายามนํ า เรื่ อ งวั ฒ นธรรมเข า มี ส ว นเกี่ ย วข อ งและเชิ ญ ชวน
หน ว ยงานระดั บ ท อ งถิ่ น เข า มี ส ว นร ว ม เชน เข า มาร ว มงาน เข า มาเป น เจ า ภาพร ว ม และสนั บ สนุ น
งบประมาณในการดําเนินงาน เปนตน สิ่งเหลานี้จะทําใหหนวยงานระดับทองถิ่นเห็นวาวัฒนธรรมไทย
พวนมีความสําคัญกับ วิถีชีวิตของคนในชุมชนและยังสามารถขยายไปสูการสรางความเข มแข็งทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งสามารถเปนจุดแข็งของจังหวัดนครนายกไดดวย ดังนั้น หนวยงานเหลานี้ก็จะเกิด
ความตื่นตัวที่จะเขามามีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป
“การมีสวนรวม...อยางผูวาจังหวัดนครนายก แตละคน ทานเห็นความสําคัญประเพณีของไทยพวน
เพราะถามีงานอะไรก็จะใหไทยพวนทํา” (ลุงพูล)
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2.2.3 การสรางแนวปฏิบตั ิรวมกัน
แนวปฏิบัติเมื่อเกิดกลุมใหญนั้น เมื่อชาวชุมชนมีกลุมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
ที่กวางขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ระหวางชุมชน และระดับหนวยงานทองถิ่น จึงเกิดการสรางแนวปฏิบัติใน
การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นรวมกัน เชน แนวปฏิบัติในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูคนรุนหลัง เมื่อมี
กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีตางๆ กลุมที่ทําหนาที่ในการสืบสานจะรวมมือกันในการวางแผนการจัด
กิจกรรม การเชิญชวนสมาชิกในหมูบาน ชาวไทยพวนจากชุมชนอื่นๆ เขามามีสวนรวม รวมทั้งการเขา
มามีสวนรวมของหนวยงานระดับทองถิ่นอีกดวย การกําหนดแนวปฏิบัติในบางประเพณีที่สําคัญ เชน
ประเพณีตักบาตรเทโวของชาวไยพวน จะมีการเวียนกันจัดในแตละหมูบานที่เปนชุมชนไทยพวนใน
ตําบลเกาะหวาย แกนนําทางวัฒนธรรมก็จะมาประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมรวมกัน ชุมชนใดเปน
เจาภาพก็จะรับทราบและนําไปกระจายตอยังชุมชนของตนเองเพื่อเตรียมงาน สวนแกนนําชุมชนอื่นๆ ก็
จะนํามากระจายขาวตอยังชุมชนของตนเองเพื่อเตรียมรวมในประเพณีนั้นๆ ที่จัดขึ้น
“ในชุมชนสวนใหญมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยพวนทีเ่ ห็นไดชัดคืองานบุญ
ประเพณีในแตละเดือนที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีการละเลนในวัด ซึ่งจะมีการวนกันในแตครั้งของ
ชุมชนวาชุมชนหมูใดจะเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมและประเพณี”(ลุงพาน)
“จะมีตักบาตรเทโว เกาะหวายจะมี 6 วัด เราก็จะหมุนเวียนกันไปแตละหมูบาน ถาตางคนตางทํา
คนจะมารวมนอย เราก็จะเวียนแตละปไป 5 ครั้งก็จะมาเจอวัดเราครั้งหนึ่ง” (ลุงพี)
“จะประกาศทีว่ ัด คนที่นําพาคือผูใหญสุรศักดิ์ คือคนทีน่ ําพาทําพิธี จะบอก “พี่นองเดอ2 ค่ํา เดือน
6จะมีกําหนดเลี้ยงปูตาเดอ”ทุกคนพอรูวา จะเลี้ยงปูต าก็จะเตรียมอาหาร บาย 3 โมงคนจะทยอยมาที่ศาล
ปูตา จะมีไกเต็มไปหมดเลย เมื่อทุกคนมาพรอมกันแลว ซึ่งหากใครไมอยูก็ฝากเอาไกใหพี่นองมาไหว
แทน” (ปาพริ้ง)
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาชานานของชาวพวนที่อยูในประเทศไทย
นั่นคือ การทอดผาปาของไทยพวน ที่จัดขึ้นทุกปและเวียนกันเปนเจาภาพไปแตละจังหวัด โดยเปนการ
รวมกลุมกันของชาวไทยพวนที่มีอยูทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งมีอยูประมาณ 19 จังหวัด รวมกัน
ทอดผาปาสามัคคีเพื่อใหชาวพวนไดทําบุญรวมกัน ไดพบปะพูดคุยกัน สรางความลมเกลียวและความ
เปนกลุมเปนกอนใหแกชาวไทยพวน
“1 ป เขาจะไปรวมกันสักที คราวที่แลวไปที่อุดร ไปในรูปทอดผาปาไปรวมกัน 19 จังหวัดจะไปเจอกัน
หมุนเวียนกันคนละป ปนี้ พนมสารคาม ปโนนป 59 จะไปจังหวัดเลย จะไปทอดผาปาไดทีก็เปนแสน เอา
ไปลงไวจะไปนอนพักตามโรงเรียนตามวัดเขาก็ โอย 20 จังหวัด 19 จังหวัด ภาษาพูดเหมือนกัน แลวจะ
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มาจากจจังหวัดเดียวกกัน ก็มาจากเเมืองเชียงขวาง สปป.ลาวว กันหมดอะแแหละ บางคนนก็มา 100 กววาป บาง
คนก็มา 2000 กวาปแลวที่มา” (ลุงพล))

ภาพประะกอบ 5 – 6 ตักบาตรเทโโวโรหณะ ณ วัดทาแดง อ.ปากพลี จ.นนครนายก

ภาพประกอบบ 7 ทําบุญขวบปศาลปูตา ณ ชุมชนบบานเกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายกก
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ภาพปประกอบ 8 งาานประเพณีทํทาบุญขวบปศาลปู
ศ ต า ซึ่งทํทาในเดือน 6 หรือเดือนพพฤษภาคมขอองทุกป
2.3 ทบทวนนอดีต วิเคราาะหปจจุบัน มองอนาคตต
การทบทวนอดีต คือการที่ชาวบานในนชุมชนรวมกักันทบทวนถึงวั
ง ฒนธรรม ปประเพณีของงชาวไทย
า
ามีอะไรบาง มีอะไไรบางที่สูญหาย อะไรบางที
ง ่ยังอยูและมีมีความสัมพันนธกับวิถีชีวิตของชาว
ต
พวนที่ผานมาว
ไทยพวนน จากนั้นรวมกั
ม นวิเคราะหหปจจุบัน โดยยรวมกันวิเครราะหวาในปจจุ
จ บันวัฒนธรรรมของชาวไไทยพวน
เปนอยางไร
า ชุมชนคควรมีการสืบสานวั
ส ฒนธรรรมในมิติไหนนบางที่มีความมสัมพันธและะเกี่ยวของกัับวิถีชีวิต
และรวมกันมองอนาคคต คือ เปนการกํ
ก าหนดทิทิศทางวาอนาาคตของวัฒนธรรมไทยพว
น
วนควรเปนอย
อ างไร มี
อ างที่จะตตองสืบสานเอาไว และแนนวทางในการรสืบสานควรเเปนไปในทิศทางใด
วัฒนธรรรมประเพณีอะไรบ
การสืบสานววัฒนธรรมทองถิ
อ ่นของชาาวไทยพวน ตํตาบลเกาะหวาย ที่สงผลลใหวัฒนธรรมมีความ
จ บันนั้น สวนหนึ่งมาจากกการที่ชาวบบาน แกนนําในการอนุ
ใ
รักษวัฒนธรรม รูจักการ
เขมแข็งดังเชนในปจจุ
ทบทวนอดีต มีการวิเคราะหปจจุบับน และมองแแนวทางในกาารสืบสานในนอนาคต
2.3.1 ทบทวนออดีตคือการทีที่ชาวบานในชชุมชน โดยเริริ่มจากแกนนํนําชุมชนที่เปนแกนนํา
ทางดานวั
น ฒนธรรมไททยพวน เชน ผูนําทางศาสสนา ผูนําทางพิธีกรรม แลละผูมีจิตอาสสาที่จะเขามาททําหนาที่
ในการสืบสานวัฒนธธรรม รวมกันทบทวนอดี
น
ต
ตของตนเอง
ทั้งการทํากาารสืบคนประวัติของไทยพพวน การ
ทบทวนวัฒนธรรมปรระเพณีที่เคยยมีมาในอดีต และที่ยังคงออยูในปจจุบัน เพื่อรูจักรากเหงาของตนเอง ทํา
ฒ
ยพวนในอดีตว
ต ามีความสําคั
า ญและเกี่ยยวของกับวิถีถีชีวิตของ
ใหมองเหห็นถึงความสสําคัญของวัฒนธรรมไทย
คนพวนตั้งแตตื่นนอนนจนกระทั่งถึงเขานอน ดัังเชน ฮีต12 คอง14 ที่เปนจารีตและะแนวปฏิบัติทีท่คี นพวน
บ
รุษ
ยึดมั่นมาาตั้งแตสมัยบรรพบุ
เ า ผูแก สมมมติวารอยคนน คนจะบอกมมาจากเชียงขขวาง ประมาณ
ณ 90% อีกสัก 10%
“จากทีที่ไดรับจากผูเฒ
บอกมาจจากเวียนจันทร
ท ซึ่งเสียงขางมากน
า
าจะเปนเชียงขวาางนาเชื่อถือมากกว
ม
า เราจึึงเชื่อวาอพยยพมาจาก
เชียงขวาง”
ย
(ปาพริ
พ ้ง)
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“ในทองถิ่นมีวัฒนธรรมเรียกวา ฮีต12 คอง14 ฮีตเปนจารีตประเพณี 12 เดือนที่ไทย
พวนเขาปฏิบัติกันแตละเดือนก็แตกตางกันออกไปตามรายละเอียด”(ลุงพูล)
การทบทวนอดีตของชาวไทยพวนตําบลเกาะหวาย คนในชุมชนทําหลากหลายวิธี ไมวา
จะเปนการใหปราชญชาวบานผูมีความรูเรื่องประวัติศาสตรไทยพวนเปนผูบอกเลาเรื่องราวความเปนมา
ของชาวไทยพวนในอดีต การศึกษาผานรองรอยทางประวัติศาสตรจากเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ดังเชนที่
ปรากฏในศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง รวมทั้งการทบทวนอดีตผานการศึกษาประวัติศาสตรใน
รูปแบบของโครงการวิจัย ซึ่งเปนวิจัยชุมชนที่ชาวไทยพวนรวมกันดําเนินการ
“เรามีพิพิธภัณฑที่วัดฝงคลองที่เก็บรวบรวมเครื่องไมเครื่องมือ วิถีชีวิตของชาวไทยพวนเอาไว มีหมด
แหละที่นั่น”(ลุงพาน)
“ชาวบานรวมกันทําวิจัยโดยใชโจทยวิจัยทองถิ่น จึงใชการศึกษาประวัตศิ าสตรไทยพวนนํา” (ปาพริ้ง)

ภาพประกอบ 9 ผลงานวิจัยที่ดําเนินการโดยชุมชนเพื่อคนหาศักยภาพของชุมชน
2.3.2 วิเคราะหปจจุบัน เมื่อมองเห็นอดีต เห็นประวัติศาสตรที่มีความสําคัญกับวิถีชีวิต
ของชาวไทยพวน ชาวบานเริ่มมีการวิเคราะหปจจุบัน วาในปจจุบันนั้นวัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทย
พวนอยู ณ จุดไหน มีอะไรบางที่เริ่มสูญหายหรือมีการสูญหายไปแลว ดังเชนประเพณีสูขวัญขาวที่เริ่มมี
การสูญหายไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป การละเลนบางอยางก็เริ่มสูญหายไป เปนตน โดยการวิเคราะห
ปจจุบันเริ่มจากกลุมแกนนําที่ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวนมาพูดคุยกันถึงประเด็น
ปญหาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทยพวนในปจจุบันวากําลังจะสูญหายไป มีอะไรที่ยังเปนจุดแข็งของ
ชุมชนไทยพวน บางอยางที่กําลังจะสูญหายไปเราควรมีการฟนฟูขึ้นมาใหมหรือไม
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“เราก็ไดขอมูลจากการวิเคราะหสภาพไทยพวนในทองถิ่นเราซึ่งแบงเปน 4 เรื่อง คือ ดานการแสดง
พื้นบาน ดานอาหารของไทยพวน ดานการแตงกาย ดานภาษา และก็มีเกี่ยวกับประเพณีความเชื่อดวย...
ภาษาพวนลูกเตาสมัยใหมกไ็ มคอยอยากจะพูดพวนอาจจะเปนเพราะพอแมเขาไมพูดพวนกับลูกอันนี้
สวนหนึ่ง และอีกสวนคือตอนเด็ก ๆ ไมเทาไหรเรียนอยูที่นี้ไปกลับแตโตมาสวนใหญก็ไปเรียนทีอ่ ื่นไม
สัมผัสซึมซับในทองถิ่นอยูกับบาน”(ปาพริ้ง)
“จุดเดนเลยเรือ่ งภาษา แลวก็เปนเหมือนกันหมด ตั้งแตเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เปนสิ่งที่เราชาวพวนทุกคนควรอนุรกั ษและสืบสานเอาไว...สมัยนี้ตางจากสมัยกอน เชน เกี่ยวขาวมี
คนมารับซื้อเลย เมื่อกอนมีเกี่ยวขาวตองมีการลงแขก การนวดขาวลงแขกซึ่งไมตองจาง มันเปน
วัฒนธรรม” (ลุงพูล)
การวิเคราะหปจจุบันของชาวไทยพวนทําโดยการประชุมของกลุมแกนนํา การพูดคุยกับ
ผูมีความรูเรื่องวัฒนธรรมประเพณีในชุมชน รวมทั้งผูนําทางศาสนา
“คนที่นําทําคือแกนนําชุมชนและทานเจาอาวาสแตละวัด เริ่มตนจากผูนําและเจาอาวาส มาพูดคุยกัน ดูวา
ปจจุบันทางชุมชนเราเปนยังไง เรื่องอะไรที่ควรมีการสืบสาน”(ลุงพี)
2.3.3 การมองอนาคตเมื่อรูอดีต วิเคราะหปจจุบันแลว ทําใหชาวไทยพวนในพื้นที่
ตําบลเกาะหวายเริ่มมีการมองอนาคตของชุมชนวาการที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนใหเกิดความ
เข ม แข็ ง ได นั้ น น า จะทํ า อย า งไรได บ า ง ทั้ ง นี้ การมองอนาคตนั้ น เริ่ ม ต น จากแกนนํ า ในการอนุ รั ก ษ
วัฒนธรรม แตไมไดจบลงที่แกนนํา แตชาวบานที่เริ่มเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญไดเขามามี
บทบาท มีสวนรวมในการมองอนาคต กําหนดทิศทางของการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทย
พวนรวมกัน
ชาวไทยพวนในตําบลเกาะหวายในปจจุบันเริ่มเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรมของ
ตนเองมากขึ้ น ชาวบ า นจึ ง เริ่ ม มี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางการสื บ สานวั ฒ นธรรมร ว มกั น โดยบรรจุ เ ป น
แผนพัฒนาของตําบล มีวิสัยทัศน กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังมองเห็นวาการ
สืบสานควรเริ่มจากคลังสมองของผูสูงวัย นั่นคือเริ่มจากผูเฒาผูแก ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่อง
วัฒนธรรมไทยพวน แลวคอยสงตอไปยังคนรุนปจจุบัน และเยาวชน ทั้งนี้เนื่องจากชาวบานเห็นวาเรื่อง
ของวัฒนธรรมเปนเรื่องที่ละเอียดออน เปนเรื่องที่ตองอาศัยการมีความรูซึ่งไมใชความรูที่หาไดโดยทั่วไป
แตเปนความรูที่เปนภูมิปญญาอันจะตองมีพื้นฐานมาจากผูที่ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จึงจะ
สามารถทําการสงตอไปยังรุนลูกรุนหลายได

47
“ความชัดเจนของสภาองคกรชุมชนที่พวกเราทํากันมานี้จะเปนรูปธรรมในฐานขอมูล วิสัยทัศนของเราจะ
เปนในเรื่องของวัฒนธรรมดวย การทองเที่ยวดวย มียุทธศาสตร มีวสิ ัยทัศน ที่เราจะเชื่อมโยงการ
ทองเที่ยวกับวัฒนธรรมของเรายังไง กลุมอาชีพตางๆ ที่อยูในตําบล” (ลุงพง)
“วางนโยบายสวนหนึ่ง สวนหนึ่งทางจังหวัดเห็นความสําคัญ ลุงวางแผนตลอด” (ลุงพูล)
ชาวไทยพวนจึงเห็นวาในอนาคตจึงตองมีการดึงผูที่มีความรูดานวัฒนธรรมไทยพวนเขา
มาเปนจิตอาสาในการสืบสาน พรอมๆ กับการถายทอดตอไปยังรุนลูกรุนหลาน เพราะหากหมดรุนแกน
นําในปจจุบันแลวนั้นก็จะเปนการยากที่จะมีผูสานตอ
นอกจากนี้ ชาวบานยังพยายามที่จะรวบรวมขอมูลที่เปนฐานขอมูลดานวัฒนธรรมไทย
พวนเอาไว ใ ห ม ากที่ สุ ด ทั้ ง ในรู ป ของโครงการวิ จั ย เอกสารตํ า ราทางวิ ช าการ เอกสารเผยแพร
ประชาสัมพันธ รวมทั้งการจารึกไวในสถานที่สําคัญตางๆ เชน ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง ที่มี
การรวบรวมประวัติของชาวไทยพวน เครื่องมือเครื่องใช และองคความรู ภูมิปญญาตางๆ ไว ในโบสถ
ของวัดเกาะหวาย ที่มีการเขียนถึงความหมายของฮีต12 คอง14 ไวใหลูกหลานไดเรียนรู เปนตน
“ชาวบานรวมกันทําวิจัยโดยใชโจทยวิจัยทองถิ่น จึงใชการศึกษาประวัตศิ าสตรไทยพวนนํา” (ปาพริ้ง)
2.4 เตรียมพรอมวางแผนบนฐานตนทุนทางสังคม
การเตรียมพรอมวางแผนบนฐานตนทุนทางสังคม คือ การที่คนในชุมชนรูวาชุมชนของตนเอง
นั้นมีตนทุนทางสังคมอะไรบางทั้งทุนมนุษย ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม เปนตน และมีการวางแผน
หรือแนวทางเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นโดยอาศัยฐานตนทุนชุมชนที่มีอยู
การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน คนในชุมชนมีการวางแผนวางแนวทางในการสืบสานโดยใชฐาน
ตนทุนทางสังคมที่ชุมชนมีอยู ซึ่งตนทุนทางสังคมของชุมชนเกาะหวายที่สําคัญ ไดแก
2.4.1 เตรียมความพรอมบนฐานทุนมนุษย
ผูนําในชุมชนไทยพวน ถือเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอความคิด ความเชื่อของชาวบาน
ในชุมชนเปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากชาวไทยพวนมีพื้นฐานของการเคารพในผูอาวุโส และยึดมั่นใน
ศาสนาเปนอยางมาก ประกอบกับในชุมชนมีบุคคลที่มีความพรอม มีความเสียสละในการเขามาเปนผูนํา
ในการสืบ สานวัฒนธรรมไทยพวน ซึ่งมี ความพรอมทั้งเวลา การปรับ ตัว เพื่อรั บสิ่งใหมๆ การเปนผู
ถายทอดความรู และเสียสละตนเองเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน สิ่งเหลานี้เปนทุนที่มีอยูในตัว
บุคคลที่ไมไดมีกับทุกคน แตปรากฏใหเห็นในแกนนําในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน เปนทุน
มนุษยที่ถือเปนฐานสําคัญในการเตรียมวางแผนการสืบสานวัฒนธรรมผาน
“ก็มีผูใหญสุรศักดิ์สืบทอดมาจากรุนเกาๆ ที่เสียชีวิตแลวเนอะ ถาหากผูใหญสุรศักดิ์ไมอยูก็จะมีตัวแทนก็
คือ บานปาคํามูลและก็ลุงณี สามีภรรยาคูนี้เขาทําตรงนีอ้ ยูถาเกิดวาผูใ หญสุรศักดิ์ไมอยู” (ปาพริ้ง)
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“ผูที่เขามาเกีย่ วของกับประเพณี ก็จะเปนชาวบาน พระสงฆ ฆราวาส ชุมชนในทองถิ่นโดยมีความ
เกี่ยวของในลักษณะที่ รวมกันทํา เชน งานบุญ กายสาทรจะมีการเตรียมของและมากวนดวยกัน หรือจะ
เปนในเรื่องของการทําศาสนาพิธีในวันพระหรือประเพณี จะมีการพูดคุย และจัดการละเลนการแสดง รํา
พวนขึ้นก็จะมีการเกี่ยวของกัน”(ลุงพาน)
การมีทุนมนุษยที่เขมแข็งนี้ทําใหการเตรียมพรอมวางแผนสําหรับการสืบสานวัฒนธรรม
ของชาวไทยพวนสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งทุนมนุษยดังกลาวมาจากกลุม
ผูนําของชุมชน ไมวาจะเปนผูนําทางศาสนา ผูนําพิธีกรรม ผูนําชุมชนที่เปนทางการ ขาราชการเกษียณ
เปนตน รวมทั้งชาวบานในชุมชนซึ่งเปนไทยพวนโดยกําเนิดก็พรอมที่จะรวมกันสืบสานวัฒนธรรมของ
ตน ทําใหชาวไทยพวนสามารถที่จะขับเคลื่อนการสืบสานผานทุนมนุษยนี้ไดอยางเขมแข็ง
“จะเปนกลุมขาราชการที่เขามาชวยกัน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีชาวไทยพวน...
ที่เห็นชัดคือขาราชการบํานาญที่ไดเขามาซึมซับและเกิดความรูสึกรักและภูมิใจในความเปนไทยพวนและ
เขามารวมกันมีบทบาทในการสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน..ที่เห็นชัดคือผูนําชุมชนหมูบานแตละ
หมูบานมีบทบาทในการรวมตัว ครอบครัวแตละชุมชน เขามามีสวนรวม
ในการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยพวน.” (ลุงพาน)
2.4.2 เตรียมความพรอมบนฐานทุนทางปญญา
วัฒนธรรมไทยพวนเปนสิ่งที่ฝงลึกอยูในวิถีชีวิตของชาวไทยพวนมาอยางชานาน ชาว
ไทยพวนอาศัยแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมนี้ในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพ
บุรุษ ทั้งนี้สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมาไดมีการเรียนรู สืบทอด รวมทั้งปรับเปลี่ยนใหเขากับวิถีชีวิตในแตละ
ยุคลสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหลานี้ถือเปนทุนทางปญญาของชาวไทยพวนที่มีการสืบทอดตอกันมา
จนถึงปจจุบัน โดยทุนทางปญญานี้ไดแฝงอยูกับผูมีความรู หรือที่เรียกวาคลังปญญาของชุมชน เชน
ปราชญชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานตางๆ และบุคคลเหลานี้ยังเปนผูที่สามารถถายทอดองค
ความรู ภูมิปญญา อันเปนวัฒนธรรมไทยพวนไปสูผูอื่นไดอยางเขมแข็ง
“ผูใหญสุรศักดิ์ทานก็คือเปนปราชญ มีความรูทางดานวัฒนธรรมวัดวา ตาง ๆ
เปนผูนํากลาวเรื่องศาสนพิธ”ี (ปาพริ้ง)
การเตรียมพรอมวางแผนบนฐานทางภูมิปญญาของชาวไทยพวนนี้ ทําโดยการพยายามดึง
ปราชญชุมชนผูมีองคความรูดานตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น โดยเปนการ
เข ามารวมดว ยความสมัครใจ และแกนนํารุนเดิ มจะเปนผูสรางแรงบันดาลใจในการสืบสาน เพื่ อให
อาสาสมัค รที่เ ข ามาใหม เ กิดความรู สึก อยากถ า ยทอดองค ค วามรู ภู มิป ญญาสู บุ ค คลอื่น นอกจากนี้
ปราชญชุมชนที่มีองคความรูดานตางๆ ยังมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนองคความรูและแนวปฏิบัติตอกัน
กอนที่สื่อสารไปยังผูอื่นอีกดวย
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“ถาเมื่อไหรจิตอาสาจะมีความเขมแข็งไดผมวาตองมาจากคนที่มีความพรอม ไดแก ปราชญชาวบาน
ขาราชการบํานาญ ถาคนกลุมนี้ยังเกาะกลุมกันได ยังดึงกันมาได ผมวายังมีความเขมแข็งอยู แตถากลุม
นี้ถอยทัพกลับ ไมมีคนมารวม จะไปหวังเยาวชนขึ้นมาผมวาจบ คลังปญญานี่แหละสําคัญที่สุด” (ลุงพี)
“ผูนําที่เอาจริงทางนี้แบบ ทุม ใหหมดตัว โอเคเลย แลวคุณเจาะเลยวา คนไหนที่เคาเกงทางไหน ทางไหน
แลวดึงหัวกะทิ นั่นมา มารวมกัน อาคนนี้มีความรูทางนี้ คนนี้มีความรูทางนี้ คนนี้มีความรู
เอามารวมกัน อาแลวก็มาปรึกษากันวาเออ เราจะเอาอันไหนมาเปนจุดเดนอะไร เนี่ยๆ
อาจารยบรรจงกําลังทําอยู” (ลุงพง)

ภาพประกอบ 10 – 11 การแสดงรําพวนของชาวชุมชนเกาะหวาย เพื่อตอนรับผูมาเยือนชุมชน
2.4.3 เตรียมความพรอมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ชาวไทยพวนเปนกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็งและสืบทอดกันมาตั้งแตสมัย
บรรพบุรุษ ซึ่งทุนทางวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตรวมกันของชาวไทยพวนที่ทําใหคนในชุมชนอาศัยอยูรวมกัน
อยางสงบสุข โดยอาศัยฐานของทุนทางวัฒนธรรม การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของชุมชนตําบลเกาะ
หวายอาศัยฐานทางวัฒนธรรมที่เขมแข็งในการเตรียมความพรอมในการสืบสานวัฒนธรรม โดยชุมชน
พยายามนําวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมาเปนจุดเชื่อมโยงในการสืบสาน และทําใหคนใน
ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม อันมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ
และวิถีปฏิบัติของชาวไทยพวน เชน วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย
รวมทั้งประเพณีตางๆ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา เปนตน
“เราจะนําขอมูลมาวิเคราะหซึ่งจะมีเจาหนาที่มีความรูมาทําการวิเคราะห สังเคราะห จากนั้นเราก็ไดขอมูล
จากการวิเคราะหเปน 4 เรื่อง คือ ดานการแสดงพื้นบาน ดานอาหารของไทยพวน ดานการแตงกาย ดาน
ภาษา และก็มเี กี่ยวกับประเพณีความเชื่อ”(ปาพริ้ง)
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2.5 ลงมือสืบสาน
การลงมือสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน คือการที่ชุมชนลงมือปฏิบัติกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจาก
แนวทางที่วางไว ในรูปแบบตางๆ เชน สืบสานในลักษณะของการจัดกิจกรรม โครงการที่เปนรูปธรรม
การจัดตั้งศูนยการเรียนรู สืบสานผานสถาบันทางสังคมตางๆ รวมทั้งการสืบสานที่ผสมกลมกลืนไปกับ
วิถีชีวิตของคนในชุมชน เปนตน
การปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพวน ตําบลเกาะหวาย เริ่มจากการมีผู
สืบ สานที่ มี ค วามเข ม แข็ ง มี วิ ธี ก ารสื บ สานที่ ห ลากหลายวิ ธี และผู รั บ การถ า ยทอดทางวั ฒ นธรรมที่
หลากหลายกลุม ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้
2.5.1ผูสืบสาน
ไทยพวนเปนกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมที่เขมแข็ง เปนกลุมเปนกอน และมีการสืบทอด
ทางวัฒนธรรมสืบตอกันมาอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน โดยผูที่ทําหนาที่ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวน ไดแก ผูนําทางศาสนา ปราชญชุมชนที่มีองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีดานตางๆเชน
ดานการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามความเชื่อ ดานการแตงกาย ดานอาหารเปนตน โดย
บทบาทของผูทําหนาที่สืบสานก็จะมีความแตกตางกันไปตามองคความรู ภูมิปญญา และฐานะทางสังคม
ที่ตนเองไดรับ ดังเชน พระสงฆ ก็จะสืบทอดผานพิธีกรรมทางศาสนา ผูนําทางความเชื่อก็จะสืบทอดผาน
พิธีกรรมทางความเชื่อและวิถีปฏิบัติของชาวบานในชุมชน ผูนําที่เปนทางการ เชน ผูใหญบาน อสม.
อบต. จะสืบสานในลักษณะของการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวัฒนธรรมสูชาวบานในชุมชน และบุคคล
อื่นๆ รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน เปนตน
“ผูนําที่มารวมกลุมกันนี่แหละ คนที่มีความรูดานตางๆ ก็จะชวยกันถายทอดใหคนอื่นๆ
อยางลุงแดงแกถนัดเปาแคน บานผูพันนี่ถนัดการละเลน
หมูบานเรามีความพรอม ปราชญมีความพรอม” (ลุงพี)
“คนที่นําทําคือแกนนําชุมชนและทานเจาอาวาสแตละวัด
เริ่มตนจากผูนําและเจาอาวาส” (ลุงพล)
2.5.2 วิธีการและเนื้อหาในการสืบสาน
วิธีการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของตําบลเกาะหวาย มีวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ
ทั้งที่แบบเปนทางการและแบบที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบาน ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้
1) การสืบสานผานการบอกเลาประวัติศาสตรจากผูมีความรู
ประวัติศาสตรไทยพวนเปนสามารถบอกเลาเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ได
เปนอยางดี การบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของชาวไทยพวนผานผูมีประสบการณ ผูรู เปนสิ่งที่
ปฏิบัติสืบตอมากันทุกรุนจนถึงปจจุบัน ชาวไทยพวนโดยผูเฒาผูแกที่มีความรูจะเปนผูบอกเลา ถายทอด
ใหแกรุนลูก หลาน ของตนเอง ซึ่งการเลาประวัติศาสตรนี้นอกจากจะทําใหผูรับฟงไดรับรูถึงเรื่องราวที่มา
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ของชาวพวนแลว ยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจากเรื่องราวทางประวัติศาสตรอีกดวย
เพราะวัฒนธรรมไดซึมซับอยูในวิถีชีวิต วิถีปฏิบัติที่เปนชีวิตประจําวันของชาวไทยพวน ในปจจุบันการ
บอกเลาเรื่องราวเหลานี้ยังคงมีใหเห็นในกลุมชาวไทยพวน ในยามที่มีการรวมตัวกันในโอกาสสําคัญ
ตางๆ เชน งานบุญ งานประเพณี ก็จะมีการบอกเลาถึงความเปนมาของชาวไทยพวนและวัฒนธรรม
ประเพณีเหลานั้นแกผูที่เขารวมกิจกรรมไดฟง
“ครอบครัวเขาก็จะสอนจะบอกอยูแลวนะวาพวกเรามีความเปนมายังไงตั้งแตสมัยกอน เดินทางมายังไง
ใหลูกหลานไดรูที่มาของเราเขาจะไดไมลืมบรรพบุรษุ และจะไดเลาตอๆกันไดตอไปนะ” (ลุงพัน)
2) การสืบสานผานแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีของไทยพวน ก็เปนอีกแหลงหนึ่งที่ใหชาวไทยพวนได
เรียนรูและเปนการสืบสานวัฒนธรรมของตน ในตําบลเกาะหวายมีแหลงเรียนรูที่ใหชาวไทยพวนได
เรียนรูวัฒนธรรมของตนอยูหลายแหลง ไดแก ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลอง พิพิธภัณฑอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยพวน ณ โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี รวมทั้งแหลงเรียนรูที่เปนสถานที่ตั้งของปราชญ
ชุมชนตางๆ เชน บานที่ผลิตปลาดู ที่นอกจากจะเปนจุดรวมของการทําปลาดูแลว ยังมีเอกสารความรู
และภาพถายเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารใหผูที่สนใจไดศึกษาอีกดวย บานที่จัดเปนโฮมสเตย ที่มีเอกสาร
ประวัติศาสตรไทยพวนและภาพถายวัฒนธรรมไทยพวน เปนตน
“เรามีศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝงคลองที่รวบรวมวัฒนธรรมไทยพวนไวนะ ใครไปใครมาก็จะไป
รวมกันอยูตรงนั้นกอน พวกปาก็จะไปตอนรับกันตรงนั้นพาเขาดู บางทีก็พามาดูที่ชุมชนเลยอยางบานครู
หลอดก็ทําปลาดู เวลาเขามาก็จะทําใหดู” (ปาเพรา)
3) การสื บ สานผ า นการบู ร ณาการกั บ การเรี ย นการสอนและกิ จ กรรมของ
โรงเรียน
ในชุมชนบานเกาะหวาย มีโรงเรียนในพื้นที่ที่ใหความสําคัญและมีการสืบสานวัฒนธรรม
ไทยพวนอยางตอเนื่อง เพราะเห็นวานักเรียนในโรงเรียนสวนใหญเปนลูกหลานของคนพวน ประกอบกับ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ ส ว นใหญ เ ป น ชาวพวน จึ ง ได มี ก ารบู ร ณาการกิ จ กรรมในโรงเรี ย นกั บ
วัฒนธรรมไทยพวนใหนักเรียนไดเรียนรู เชน การพูดภาษาพวนวันละคําหนาเสาธง การแตงกายไทย
พวนสัปดาหละ 1 วัน การบูรณาการวัฒนธรรมการแสดง การละเลนตางๆ ไวในวิชาศิลปะ เปนตน ทําให
นักเรียนไดเกิดการเรียนรูและซึมซับวัฒนธรรมไทยพวนจากกิจกรรมเหลานี้
“ก็มีคะ ทางอนุบาลอําเภอปากพลี ครูหลอดเขาก็เปนคนสอนทางนี้อยูแลวเขาก็ใหเด็กนักเรียนทั้งหญิง
และชายมาเรียนรูจากการรําพวน รําโทน อยางวันนี้เขาก็จะมีทีมการแสดงการละเลนรําโทนของเด็กนอย
ทารําก็คลาย ๆ กัน ก็สืบทอดจากรุนโตไปหารุนนอย” (ปาเพรา)

52
4) การสืบสานผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนอีกหนึ่งรูปแบบการสืบสานวัฒนธรรมที่ชาวไทยพวน
ตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก รวมแรงรวมใจผลักดันใหมีขึ้น ซึ่งนอกจากจะเปนการ
สงเสริมเศรษฐกิจของชุมชนแลวเปาหมายสําคัญอีกประการหนึ่งคือการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนใหคง
อยูสืบไป ซึ่งรูปแบบการสืบสานผานการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรมนี้ผานทั้งสมาชิกในชุมชนและผูที่เขามา
ทองเที่ยว โดยคนในชุมชนจะมีการเตรียมตัวเพื่อตอนรับนักทองเที่ยวผานกิจกรรมที่สะทอนวัฒนธรรม
ประเพณีของตนเอง เชน ที่อยูอาศัยสําหรับเปนโฮมสเตย การละเลนตางๆเพื่อตอนรับนักทองเที่ยว การ
เตรียมตัวเปนผูบอกเลาเรื่องราวทางประวัติศาสตรของไทยพวนแกนักทองเที่ยว วัฒนธรรมอาหาร
วัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน ชาวบานจะมีการมาวางแผน รวมกันคิด รวมกันเตรียมความพรอม และ
แบงหนาที่กันตามความถนัดและเอกลักษณของแตละชุมชนเพื่อนําเสนอแกนักทองเที่ยวหรือผูที่มา
ศึกษาดูงาน กลุมที่ทําการสืบสานจะมีทั้งกลุมผูใหญและกลุมเด็ก การสืบสานก็จะเกิดขึ้นจากการดําเนิน
กิจกรรมเหลานี้
“แกงขี้เหล็ก แกงจาน ขนมก็คือ ขาวจี่ ก็คือมี 4 อยาง ก็คือ อาหาร ภาษา การแตงกาย
วัฒนธรรมการละเลนตาง ๆ นอกจากเราจะทําการวิจัยแลวก็โยงมาเปนการทองเที่ยว ทําใหเกิดการ
ทองเที่ยว นี่คอื ความโดดเดนนะคะเวลาเขามาบานเรานะนอกจากจะดูการแสดงการละเลน ฟงภาษาพวน
เราก็จะแตงกายไทยพวนไป พูดภาษาพวน อาหารก็ตองเปนอาหารพวนตองทานอาหารเราดวยนะ” (ปา
พริก)
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ภาพประกอบ 12 – 14 พิพิธภัณฑอนุรักษวัฒนธรรมไทยพวน ณ โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก
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ภาพประกอบ 15 – 16 ศูนยวัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝง คลอง อ.ปากพลี จ.นครนายก
ศูนยกลางการจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมไทยพวน
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2.6 รวมสะทอนเชิงสรางสรรค
การรวมสะทอนเชิงสรางสรรค คือเมื่อชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนแลวมีการมาพูดคุย
และสะท อ นผลจากกิ จ กรรมหรื อ สิ่ ง ที่ ไ ด ทํ า อั น เกี่ ย วข อ งกั บ การสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยพวน ที่ เ ป น
ประโยชนตอการนําไปปรับปรุงกระบวนการสืบสานตอไป และเสนอแนวทางในการสืบสานที่นําไปสู
ความเขมแข็งและยั่งยืนรวมกัน
ชาวไทยพวนตําบลเกาะหวาย มีความมุงมั่นที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนใหคงอยูและเปนที่
แพรหลายแกคนทั่วไป ชุมชนมีมีการรวมสะทอนเชิงสรางสรรคเพื่อใหการสืบสานวัฒนธรรมสามารถ
ดํา เนิ นไปไดอย างตอเนื่อง ซึ่งการสะท อนผลของชุมชนนั้นแสดงออกในสองมิติดว ยกัน ได แก การ
สะทอนผลเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมที่ดําเนินการ และการสะทอนขอจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวน
2.6.1 การสะทอนผลเพื่อการปรับปรุงกิจกรรม
ในมิติของการสะทอนผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรม ชุมชนหรือคณะกรรมการที่ทํางานดาน
การสื บสานวัฒนธรรมไทยพวนจะมี การสะทอนเมื่อชุมชนมีกิจกรรมสืบสานหรือดําเนินการสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีไทยพวนแลวไมวาดวยในรูปแบบใดก็ตาม เชน การจัดงานบุญงานประเพณี การจัด
กิจกรรมสืบสานผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตนคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชนไทย
พวนศูนยเฉลิมราช วัดฝงคลอง จะมีการพูดคุยและประเมินถึงกิจกรรมที่ไดดําเนินการไปวาในแตละครั้ง
เปนอยางไร มีสวนไหนที่ขอมูลหรือการดําเนินการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณียังไมถูกตองตามสิ่งที่เคย
ปฏิบัติ และรวมกันนําเสนอแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งการพูดคุยนี้สวนใหญจะเปนการพูดคุยระหวาง
กลุมของผูที่ทํากิจกรรมสืบสานหรือผูที่พบกับปญหาการสืบสานวัฒนธรรมซึ่งไมเปนทางการ
“อยางมีนักทองเที่ยวมา พอเรานําเสนอของดีแตละชุมชนเสร็จบางทีคณะกรรมการวัฒนธรรมก็มีการ
พูดคุยกันวาตรงไหนเรายังไมดี มีตรงไหนที่เราสื่อสารออกไปยังไมถตู อง เราก็จะมาบอก
มาปรับในครั้งตอไป เจาอาวาสทานก็จะคอยใหขอแนะนํากับเราดวยนะ
ทานเขาประชุมดวยเกือบทุกครั้งแหละ” (ปาเพรา)
“ผูนําชุมชนหมูบานแตละหมูบาน ควรมีบทบาทในการรวมตัวครอบครัวแตละชุมชน เขามามีสวนรวมใน
การสืบสานวัฒนธรรมของชาวไทพวน อันนี้เวลาประชุมกันลุงก็พยายามพูดนะตรงนี้” (ลุงพาน)
2.6.2 การสะทอนขอจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
นอกจากในมิ ติ ที่ ส ะท อ นผลเพื่ อ ปรับ ปรุง กิ จ กรรมแล ว ชุ ม ชนยั ง มี ก ารสะท อ นในมิ ติ
ขอจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนอีกดว ย โดยการสะท อนผลนี้เ กิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมประเพณี เชน การทําบุญตักบาตร การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม หรือการประชุม
คณะกรรมการหมูบาน เปนตน เมื่อมีการรวมกลุมกันเพื่อประชุมหารือที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณี
นอกจากจะพูดคุยกันถึงการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมแลว ยังมีการพูดถึงความเปนหวงหรือขอจํากัดใน
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การสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนอีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในแตละ
ชุมชน หรือการจัดรวมกันก็ตามจะเห็นถึงขอจํากัดที่สะทอนใหเห็นถึงสิ่งที่จะทําใหวัฒนธรรมไทยพวนนั้น
มีโอกาสที่จะสูญหายไปหรือไมมีการสืบสานตอ เชน การเริ่มหายไปของแกนนําในการสืบสานที่สวนใหญ
เปนผูสูงอายุ บางทานไดเสียชีวิต บางทานประสบปญหาสุขภาพ การสงตอวัฒนธรรมไปยังเยาวชนรุน
หลังที่มีขอจํากัดของการไมไดรับความรวมมือจากเยาวชน ขอจํากัดของภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว
เยาวชน เปนตน การรวมสะทอนนี้ก็จะมีการเสนอแนะแนวทางออกของขอจํากัดนั้นดวย
“กลุมที่สืบสานก็จะมีนี่แหละ พวกขาราชการเกษียณก็จะเขามาชวยกัน แตถาหมดรุนลุงไปก็ไมรูจะมีคน
ทําตอหรือเปลา เวลาประชุมกรรมการเราก็คุยกันวาจะทํายังไงจะเอาใครที่จะเขามารวมกับพวกเราอีก...
เราก็จะชวนขาราชการเกษียณคนอื่นๆ ใหมาเขารวม
ใหเห็นวาเราทําอะไรแลวเขาก็จะอยากมาชวยเราเอง” (ลุงพูล)
“สวนใหญก็ไมมีเวลาหรอก ทํางานกันหมดแตวาเขาก็ตอ งซึมซับบางเพราะเวลาวางวันหยุดเขาก็มารวม
ตลอดวันสําคัญอยางสงกรานตเขาก็มารวมอยางนี้ถือวาทอดทิ้งไหมละ สวนรุนประถมมีมารวมอยูแลว
สอนใหไปรวมกิจกรรม ภาษาพวนวันละคําก็สอนก็เรียนอยู ถาจะใหพูดถึงประวัตคิ วามเปนมาของตัวเอง
การเปนอยูวฒ
ั นธรรมการกินอยูตาง ๆ เขาก็สามารถที่จะพูดไดอยูแลวเพราะเขาไดสัมผัสมาตั้งแตเล็กแต
นอยเพียงแตเขาไมไดแตงกายไทยพวนเหมือนเรา...”(ปาพริ้ง)
“เพราะลูกหลานเคาก็ไมมีเอาแลว เพราะสมัยใหมหมดแลวไง แลวปาปนนี่แกก็จะแปดสิบแลวอะ แกบอก
ถาหมดแลวก็หมดกันไปแหละ แลวทีนี้เราก็ยังจะไปคุยกับเคา ถา ถาพูดถึงวา ถาปาปนหมดไปแลวเนี่ย
ไอเนี่ยถาเราจะอนุรักษใหนกั เรียนบอกครูหลอดเนี่ยแกก็จะทําอยู
แกบอกครูหลอดไปเอามาสอนนักเรียน...” (ปาเพรา)
2.7 สงตอเยาวชนรุนหลัง
การสงตอเยาวชนรุนหลัง คือการที่ชาวบานในชุมชนไทยพวนมีการสืบสานวัฒนธรรมตอไปยัง
เยาวชนรุนหลัง เชน รุนลูก รุนหลาน ผานกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม และกลมกลืนกับวิถีชีวิต เชน
การถายทอดโดยการสอนผานโรงเรียน การถายทอดโดยครอบครัว การที่ผูใหญในชุมชนปฏิบัติให
เยาวชนรุนหลังไดเห็น เปนตน
การสงตอวัฒนธรรมไปยังเยาวชนรุนหลังเปนอีกวิธีการสืบสานอยางหนึ่งที่ชุมชนไทยพวนให
ความสําคัญ และพยายามใหเกิดกิจกรรมที่มีการสืบสานไปสูเยาวชนอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการหา
แกนนําที่เปนวัยผูสูงอายุเขามาดําเนินการสืบสานวัฒนธรรม ซึ่งปจจุบันชุมชนไดมีการสงตอวัฒนธรรม
ไทยพวนไปยังเยาวชนรุนหลังในหลากหลายรูปแบบ ไดแก
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2.7.1 ปลูกฝงผานครอบครัว
การสงตอวัฒนธรรมผานการปลูกฝงของครอบครัวชาวไทยพวนเปนสิ่งที่ชาวชุมชนปฏิบัติสืบตอ
กันมาอยางตอเนื่อง จนเยาวชนสามารถซึมซับวัฒนธรรมไทยพวนดวยตนเอง ทั้งที่รูตัวและซึมซับไปกับ
วิ ถี ชี วิ ต ครอบครั ว ทํ า การส ง ต อ วั ฒ นธรรมสู เ ยาวชนทั้ ง การบอกเล า โดยตรง เช น เล า เรื่ อ งราว
ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ของไทยพวนใหลูกหลานฟง และการสงตอวัฒนธรรมโดยผานวิถี
ปฏิบัติ เชน ชักชวนลูกหลานไปรวมวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ของชุมชนในโอกาสสําคัญตางๆ การพูด
ภาษาพวนกับลูกหลานในบาน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน ทั้งการปฏิบัติใหเห็น
เปนแบบอยาง การชักชวนใหปฏิบัติ และการบอกเลาโดยตรงของครอบครัวไทยพวนในชุมชนเปนการ
ปลูกฝงใหเยาวชนซึมซับวัฒนธรรมตั้งแตอยูในบาน และสามารถจดจําเรื่องราวจนกระทั่งสามารถสง
ตอไปยังคนอื่นๆ ได
“หลานๆ เวลาไปกับปาๆ ก็ใหเขาใสชุดไทยพวนนะ เขาจะมีชุดหมอฮอม กางเกงขากวย เวลาปาซอม
เพลงที่บานเขาก็รองตามไดหมดก็ถือเปนการใหเขาซึมซับบาง เวลาไปกับปาก็ไมเคอะเขินเหมือนคุนเคย
แลวก็บอกลูกหลานบานอื่นพามาทําจะไดเห็นถึงวัฒนธรรมของเรา” (ปาพริ้ง)
“เขาก็ตองซึมซับบางเพราะเวลาวางวันหยุดเขาก็มารวมตลอด วันสําคัญอยางสงกรานตเขาก็มารวม
อยางนี้ถือวาทอดทิ้งไหมละ สวนรุนประถมมีมารวมอยูแลวสอนใหไปรวมกิจกรรม ภาษาพวนวันละคําก็
สอนก็เรียนอยู ถาจะใหพูดถึงประวัตคิ วามเปนมาของตัวเอง การเปนอยูวัฒนธรรมการกินอยูตาง ๆ เขาก็
สามารถที่จะพูดไดอยูแลวเพราะเขาไดสมั ผัสมาตั้งแตเล็กแตนอย” (ปาพริ้ง)
“ที่นี่ชุมชนพูดพวนอยูเรื่อยๆ นี้คือภาษา แลวอาหารการกิน กินกับพอกับแมเขาอยูแลว” (ลุงพล)
2.7.2 ปลูกฝงผานสถานศึกษา
สถานศึกษาในชุมชนเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมไทยพวน ซึ่ง
ผูบริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาในชุมชนเห็นความสําคัญ และมีกิจกรรมที่สงตอไป
ยังนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งเปนเยาวชนไทยพวนในชุมชน การสงตอไปยังเยาวชนของสถาบันการศึกษา
ทําทั้งการเปนแบบอยางของครูในโรงเรียนในการปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหนักเรียนไดเห็น เชน แตง
กายดวยชุดพวน การพูดภาษาพวน เปนตน
“คุณครูนี่แหละแตงกายแบบไทยพวนไปโรงเรียน คุณครูที่โรงเรียนหลายคนทํา อยางวันอังคารนี่ครูก็จะ
แตงกายดวยชุดไทยพวน เราบอกใหเขาทําเราก็ตองทําเปนแบบอยางแกเขาจริงไหมคะ ครูบางคนก็จะ
พูดพาภาษาพวนกับนักเรียนชวงพักเทีย่ ง อยางเวลาอยูบานอยางนี้ครูก็จะพูดภาษาพวนกับเด็กใน
หมูบาน กับคนในชุมชน” (ปาพา)
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“พยายามใหความสําคัญกับบุตรหลาน บอกใหครอบครัว
ชวยในเรื่องการปลูกฝง ประเพณี” (ลุงพาน)
การสงเสริมโดยจัดเปนกิจกรรมของโรงเรียน เชน จัดเปนกิจกรรมการเรียนภาษาพวน
วันละคําหนาเสาธง การแตงกายดวยชุดไทยพวนในโรงเรียนสัปดาหละ 1 วัน เปนตน การจัดพิพิธภัณฑ
ไทยพวนในโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเขาไปเรียนรู รวมทั้งการบูรณาการวัฒนธรรม ประเพณีไทยพวน
ในวิชาเรียน เชน การรําพวน การเรียนรูอาหารพวน การแตงกายของชาวไทยพวน จะมีการสอดแทรก
ในรายวิชาที่เกี่ยวของ ทําใหนักเรียนซึ่งเปนบุตรหลานของชาวพวนไดเรียนรูวัฒนธรรมผานกิจกรรมของ
โรงเรียน
“การฟนฟูที่ชดั เจนคือ ตอนนี้เรามีครูเปนคนพวน เราก็ไปคุยกับคุณครูเราและผูอาํ นวยการ เอา 4 อยางนี้
ไปบรรจุในโรงเรียน ซึ่งเปนวันพุธครูจะไปสอนแตงกายดวย ใหกินอาหารพวนและใหพูดดวย หัดรํา
การละเลน คือ การอนุรักษโดยใชเด็ก เพราะเด็กเกิดมาสมัยนี้อยูกับพอแมไมเทาไหร ไมพูดพวนฟงรูก็
จะเขาใจก็จะไมคอยพูดกัน เขาไปโรงเรียนเขาพูดกัน แลวก็พยายามพูดกับเด็กเพราะที่แลวมาเราไมมี
การอนุรักษ...โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี ผอ.เขาเอาดวย เขามีใหพูดภาษาพวนวันละคํา และก็แตง
ชุดไทยพวนทุกวันอังคารที่โรงเรียน เด็กมันก็ไดเรียนรูจากตรงนี้” (ปาเพรา)
ใหครูใหญ ผอ ในโรงเรียน สอน การรําพวน การแสดงใหเด็กมีใจรักในดานรําพวน
และเสริมสรางรายไดใหกับเด็ก มีการสราง พิพิธภัณฑ ของเครื่องใชเกาๆ
ไวสําหรับใหนกั ทองเที่ยวหรือผูที่ศึกษามาชม มาเรียนรู” (ลุงพาน)
2.7.3 ปลูกฝงผานสถาบันทางศาสนา
วั ด เป น สถานที่ ที่ มี ก ารรวมตั ว ของคนในชุ ม ชนมากที่ สุ ด เพราะชาวไทยพวนให
ความสําคัญกับศาสนาเปนอยางมาก ยามมีงานบุญ งานประเพณีก็จะจัดกันที่วัด วัดจึงเปนศูนยรวมของ
ทุกคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งนอกจากผูเฒาผูแกจะเขาไปทําบุญกันในวันสําคัญทางศาสนาแลว ในยามที่มีงาน
ประเพณีสําคัญบุญหลาน เยาวชนก็จะรวมตัวกันที่วัดเชนกัน วัดหรือสถาบันศาสนาจึงเปนพื้นที่หนึ่งที่
คนในชุมนใชในการสืบสานวัฒนธรรมสูเยาวชนของชุมชน การสงตอวัฒนธรรมผานสถาบันทางศาสนานี้
ผูทําหนาที่ในการสงตอมีทั้งผูเฒาผูแกที่มารวมทําบุญ ผานการพูดคุย บอกเลา และการปฏิบัติใหเห็น
เปน แบบอยา ง ผูนํา ในการประกอบพิธี ก รรมทางศาสนาโดยการบอกเลา ในระหวา งที่ ช าวบ า นและ
ลูกหลานมาทําบุญ รวมทั้งพระสงฆเองก็มีสวนสําคัญในการสงตอวัฒนธรรมไปสูเยาวชนเชนกัน โดยการ
บอกเลาความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของไทยพวนใหแกผูที่มารวมทําบุญในประเพณีหรือเทศกาล
ที่สําคัญ รวมทั้งการสืบสานไปยังพระรุนใหมที่อยูในวัดดวย
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“พระสงฆจะบอกความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีแกชาวบาน เชน แนะนําการทําบุญตางๆเพื่ออะไร
เชน เพื่อทําบุญใหบรรพบุรษุ รูฮีต12 คอง14 วันทําบุญวันไหนจะตองสวดบทไหน เจาอาวาสจะทําหนาที่
ในการถายทอดตอใหแกพระรุนใหม”(ปาเพรา)
นอกจากนี้ ในยามที่มีเยาวชนหรือผูสนใจตองการเรียนรูวัฒนธรรมไทยพวน โดยเฉพาะ
ชุมชนวัดฝงคลอง เจาอาวาสจะยินดีบอกเลาประวัตศิ าสตร วัฒนธรรมประเพณี ใหผทู ี่มาเรียนรูไดฟงเปน
ประจํา อันเปนการสงตอใหแกเยาวชนไดอีกทางหนึ่งดวยเชนกัน
“เวลามีคนมาขอความรู มาถามอะไร เจาอาวาสถาทานอยูก็จะคอยบอกตลอด เพราะทานเปนผูบ ุกเบิก
และอยากใหมกี ารสานตอวัฒนธรรมไทยพวนของเรา” (ปาเพรา)
2.7.4ปลูกฝงผานกิจกรรมของชุมชน
การสงตอแกเยาวชนรุนหลังของชาวไทยพวน นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน ยังผาน
กิจกรรมของชุมชนอีกดวย ทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ที่คนในชุมชนยึดถือ
และปฏิบัติกันเปนประจํา เชน การทําบุญวันสารททพวน การไหวศาลปูตา การทําบุญประจําปตางๆ ที่
ลูกหลานจะตองมาเขารวมและสืบทอด แมวาจะอยูตางจังหวัด การสืบสานวัฒนธรรมการละเลนตางๆ แก
กลุมเยาวชนเพื่อนําไปแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมแลวยังเปนการสงตอวัฒนธรรมไปยังเยาวชนรุนหลังอีกดวย เชน การรําพวน การรําโทน การ
ตีกลอง เปนตน
“สอนการละเลนพื้นบาน เชน ตีจับ ตีกลอง รําโทน สอนใหแกนักเรียน โดยเรียนที่วดั ฝงคลอง สอนใหรูวา
การตีกลองในแตละการแสดงตีได เวลาใหเขาไปแสดงตอเขาจะไดทําได สอนรองเพลงรําโทน เด็กเอาไป
แสดงใหนักทองเที่ยวไดดู หรืองานในอําเภอ เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม” (ปาเพรา)
“มาเขียนภาษาพวน แลวก็มาอนุรักษการละเลนเนี่ย สอนนักเรียนนี่แหละ เอานักเรียนมา แลวก็เอาแตละ
หมูบานมา เออมา มารองมารํากันเนี่ย เออ แตละหมูบานมาตีกลองรองเพลง เคาทํายังไงกันมั่งคนพวน
สมัยกอน เคาทํายังไงกันเนี่ย บานนั้นบานนี่ ก็เอามา
พอสอนเสร็จก็ใหเด็กแสดงใหเราดูเลยวาเขาทําไดไหม” (ลุงพี)
“ในชุมชนสวนใหญมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยพวนทีเ่ ห็นไดชัดคืองานบุญ ประเพณีในแต
ละเดือนที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีการละเลนในวัด” (ลุงพาน)
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สวนที่ 3 ผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนปรากฏผลที่เกิดจากการสืบสานใน 3 ประเด็น ไดแก 1) เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับบุคคล 2) เกิดเครือขายความรวมมือ และ 3) เกิดความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะได
นําเสนอดังตอไปนี้
3.1 เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
หมายถึง ผลจากการสื บสานวัฒนธรรมไทยพวนทําใหบุคคลในชุ มชนเกิดการเปลี่ ยนแปลง
ตนเองในมิติตางๆ ไดแก ดานความรู คือ คนในชุมชนรูรากเหงา เขาใจวัฒนธรรมของตน ดานเจตคติ
คือ คนในชุมชนเห็นคุณคาความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวน และดานพฤติกรรม คือ คนในชุมชนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใหความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนในมิติของการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลของชาวตําบลปาก
พลี จากการวิเคราะหขอมูลสามารถแบงได 3 ดาน ดังจะไดนําเสนอใหเห็นตอไปนี้
3.1.1 ดานความรู ในมิติของการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลดานความรู จากการศึกษา
ชาวไทยพวนไดสะทอนภาพใหเห็นวาผลจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของชาวไทยพวนตําบลเกาะ
หวายทํ า ให ค นในชุ ม ชนมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ข องตนเองจากการบอกเล า เรื่ อ งราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร ผ า นผู รู ผู เ ฒ า ผู แ ก ปราชญ ชุ ม ชน การบอกเล า ผ า นเอกสารทางประวั ติ ศ าสตร และ
เครื่องมืออุปกรณตางๆ เชน หนังสือประวัติศาสตรพวน เครื่องมือในการประกอบอาชีพ เครื่องแตงกาย
เปนตน บอกเลาผานวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบัติของชาวไทยพวน เชน การยึดถือและปฏิบัติตาม
ฮีต12 คอง14 การปฏิบัติตามความเชื่อเรื่องปูตาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมการละเลน การ
แตงกาย อาหาร เปนตน
“เขียนภาษาพวน อยางเชนพอเขียนชื่อตัวเองไดก็ยังดี ภาษาพวนชื่อตัวเองเปนแบบไหน เขียนยังไง อัน
นี้ก็ไดเปนความรูแลวหนึ่งอัน สวนคําพูดนี่ทุกคนจะพูดเหมือนกันไดอยูแลว”(ปาเพรา)
“ชาวไทยพวนมีประเพณี ทีย่ ึดถือกันมานาน ที่เห็นชัดๆคือ ประเพณี 12 คอง 14 ในแตละอยางถาเราทํา
เราปฏิบตั ิลูกหลานมันมามันก็เห็น ไดรูไดเขาใจจะมากนอยก็วาไป” (ลุงพูล)
กอนที่ชุมชนจะมีการสืบสานวัฒนธรรมอยาเขมแข็ง ชาวชุมชนไดดําเนินชีวิตตามวิถี
ปฏิบัติ แตเนื่องจากสถานการณทางสังคมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณของโลก ทําใหวิถี
ปฏิบัติที่เคยสืบตอกันมาอาจสงไปไมถึงรุนลูกรุนหลานของชุมชน ดวยภาวะทางเศรษฐกิจที่ทําใหตองมี
การออกทํางานนอกบานมากขึ้นของกลุมคนวัยทํางาน การตองออกไปเรียนหนังสือนอกชุมชนของ
เยาวชน ทําใหการซึมซับวัฒนธรรมประเพณีเริ่มลดนอยลงกวาสมัยกอน ความรูตางๆ เกี่ยวกับวิถีชีวิต
ไทยพวนและสิ่งที่ถือปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตที่ดีงามเริ่มเลือนหายไป ความรูก็จะฝงอยูกับ
ตัวบุคคลซึ่งสวนใหญอยู ตอมาเมื่อชาวชุมชนเริ่มตระหนักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวน
และเริ่มมีการสืบสานวัฒนธรรมโดยการใหความรูดานประวัติศาสตรชุมชนแกบุตรหลานไทยพวน และ
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ชาวบานในชุมชน จนกระทั่งเกิดกระบวนการสืบสานเกิดขึ้น ความรูที่เคยฝงอยูเฉพาะกับตัวบุคคลก็เริ่ม
มีการสงตอไปยังคนรุนหลัง ทําใหความรูไมหยุดอยูที่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเฉพาะในตัวผูเฒาผูแก
อีกตอไป แตชาวบานในชุมชน ลูกหลานของคนในชุมชน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เขามาเรียนรูวิถีชีวิต
ไทยพวนก็ไดรูประวัติศาสตรไทยพวนดวย
“เมื่อกอนนะคนไมคอยกลาพูดกลาคุยกับคนอื่นหรอก คนแกสมัยกอนเขาจะไมกลาเลาเพราะเขาพูดไทย
ไมคอยได ก็จะพูดแตภาษาพวนนี่แหละ แตทุกวันนี้เรามีการสืบสานมีการอนุรักษ มีคนเขามาในชุมชน
มากขึ้น เดี๋ยวนี้ไปถามสิมีแตคนอยากบอก อยากเลาใหฟง” (ลุงพูล)
เมื่อประวัติศาสตรถูกถายทอดสูชาวบานและลูกหลานในชุมชน บุคคลเหลานี้ไดรูถึง
ความเปนมา รากเหงาของตนเอง ซึ่งการรูประวัติศาสตรนี้ทําใหเกิดการซึมซับและเรียนรูประวัติศาสตร
ของไทยพวนไปดวย เมื่อคนในชุมชนมีความรูในรากเหงา ประวัติศาสตรของตน ก็นํามาซึ่งความเขาใจ
วัฒนธรรมและถือปฏิบัติสืบตอไปเปนวิถีปฏิบัติที่จะนําไปสูความสันติสุขของชุมชนตอไป รวมทั้งนําไปสู
การสืบสานตอไปยังชนรุนหลังไมสิ้นสุด
3.1.2 ดานเจตคติ
ในมุมมองของคนในชุมชนเห็นวาผลจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนทําใหคนใน
ชุมชนมีเจตคติในทางบวกมากยิ่งขึ้น ตระหนักและเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวนมากขึ้น จาก
เมื่อกอนที่ชาวบานดําเนินชีวิตไปโดยไมไดเห็นความสําคัญของการสืบสานวัฒนธรรม แตเมื่อเริ่มมีผูที่
ตระหนักและดําเนินการสืบสาน มีกระบวนการสืบสานที่สื่อถึงสมาชิกทุกคน ทุกระดับในชุมชน ทําใหคน
ในชุมชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมของตน และเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติของตน โดยสิ่งที่เปลี่ยน
ในระดับความรูสึกของชุมชนที่สะทอนใหเห็นวามีเจตคติที่เปลี่ยนไป ไดแก เกิดความรูสึกตระหนักและ
เห็นคุณคาของวัฒนธรรม และเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
1) เกิ ด ความรู สึ ก ตระหนั ก และเห็ น คุ ณ ค า ของวั ฒ นธรรม จากกระบวนการสื บ สาน
วัฒนธรรมของชาวไทยพวนตําบลเกาะหวาย ทําใหคนในชุมชนเกิดความตระหนักและรูสึกเห็นคุณคาใน
วัฒนธรรมของตนมากขึ้น รูสึกรักและหวงแหนในวัฒนธรรมและไมอยากใหสูญหายไป จากกระบวนการ
สืบสานวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทําใหชุมชนไดรูวาวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของตน การ
ปฏิบัติหลายๆ อยาง เชน การยึดมั่นในศาสนา การชอบทําบุญ การแตงกาย ภาษา อาหาร ลวนแลวแต
เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยพวนทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งคนที่ทราบและไมทราบ บางคนปฏิบัติตามโดยไมรูถึง
รากเหงาหรือที่มาของวิถีปฏิบัตินั้น แตเมื่อมีการสืบสานวัฒนธรรมเกิดขึ้นในชุมชน ชาวบานก็ไดรูถึงสิ่งที่
ปฏิบัติเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม และเริ่มเกิดความรูสึกตระหนักถึงสิ่งที่ตนมี และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
ดังที่คนในชุมชนบางทานไดสะทอนผานการบอกเลาวาจากที่ชีวิตหลักการเกษียณอายุราชการเมื่อกอน
นั้นอยูกับบาน ไมตองออกมาชวยเหลืองานชุมชนใหลําบาก แตเมื่อไดเขามามีสวนรวมจากการชักชวน
ของคนในครอบครัวและไดเขามาสัมผัสกับการทํากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนก็เกิดความรูสึก
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เห็นความสําคัญของวัฒนธรรมและเห็นคุณคา ทําใหอยากมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมตอไป หรือ
บางคนเห็นวาเมื่อเกิดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมแลวคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน
มากขึ้น ทั้งชาวบาน เด็ก เยาวชน ก็เกิดความรูสึกตระหนักถึงความสําคัญ และอยากถายทอดการสืบ
สานวัฒนธรรมไปยังผูอื่นตอไป เปนตน
“อยางผมนี่เกษียณผมไมเคยคิดจะเขามา อยูบานผม พอดีลุงคนที่เปนพี่เขยเขาเขามาบอยๆ เอาดึงเรา
ตามมา พอมาปุบเราเห็นความสําคัญ เราก็มาเต็มที่” (ลุงพี)
“การเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทยพวนของตัวเองและอยากจะใหวฒ
ั นธรรมเปนที่ยอมรับไดรับการ
เผยแพรสูบุคคลภายนอกทัว่ ไป” (ปาพา)
“สังคม ก็ดีขึ้น เด็ก เยาชน มีความตระหนัก ปลูกฝงในการสืบสานประเพณีมากขึ้น” (ลุงพาน)
เมื่อคนในชุมชนเกิดความรูส ึกตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม ก็นําไปสูความคิด
ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนไปสูผูอนื่ ตอไป เนื่องจากเกิดความกังวลวาสิ่งที่ตนเองเห็นวาดี เห็นวา
มีความสําคัญจะสูญหายไปพรอมกับคนรุนเกา แนวคิดในการสืบสานวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น
“ปาเห็นวามันมีบางสิ่งบางอยางจะสูญหายไปมันก็เสียดายก็เลยนํากิจกรรมตางๆ ที่จะสูญหายรวมตัว
ขึ้นมาอยาง รําโทน ก็เอากลับมาทํา”(ปาพริก)
2) เกิดความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน
ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ทําใหชาวชุมชนไทยพวนเกิดความภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง เมื่อคนในชุมชนไดรับรูถึงความสําคัญของวัฒนธรรมวามีความเกี่ยวของกับวิถีการ
ดําเนินชีวิต และเปนศูนยรวมความเปนปกแผนของชาวไทยพวน ทั้งในระดับชุมชนและชาวไทยพวนใน
พื้ น ที่ อื่ น ๆ นอกชุ ม ชน อี ก ทั้ ง การมี ป ระวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มาช า นาน ประกอบกั บ หน ว ยงานและ
บุคคลภายนอกใหความสําคัญกับกลุมชาติพันธุไทยพวน ความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนลูกหลานคน
พวน การไดมีวัฒนธรรมที่โดดเดน มีความเปนเอกลักษณ และการไดมีสวนรวมในการเปนผูสืบสานไม
วาจะในบทบาทของผูถายทอดวัฒนธรรมประเพณี ผูรับการถายทอด ผูปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ทําใหชาวไทยพวนเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน รวมทั้งมีขวัญและกําลังใจในการสืบสาน
วัฒนธรรมไทยพวนสืบไป
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“ในการสืบสานวัฒนธรรมนัน้ สงผลตอตัวเองคือ จิตใจแจมใส มีความสุขกับสิ่งทีท่ ํา เนื่องจากลุง
แดงเปนนั้นดนตรี อารมณ ศิลปน และ ภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรม...ขาราชการ
บํานาญที่ไดเขามาซึมซับและ เกิดความรูส ึกรัก และภูมิใจในความเปนไทยพวนและ เขามารวมกันมี
บทบาทในการสืบสานวัฒนธรรมชาวไทยพวน” (ลุงพาน)
“มีความภาคภูมิใจโดยสวนตัว คือเราไดทําตรงนี้เรารูสึกไดเปนผูน ําใหชุมชนใหชาวบานมาทําอยางเรา
ตอนแรกเขาก็พูดไมเอาไมทําแตเราก็บอกทําเถอะ
เอาฟนขึ้นมาเถอะมาใหคนเขารูใหคนเขาเห็น”(ปาพริ้ง)
“ประเพณีทที่ าํ ใหเรามีขวัญ กําลังใจ มีความเชื่อมั่นอะ มันเปนกุศโลบายของคนสมัยนั้น...คือเราไดสืบ
ทอด เรามีความสุขใจ อิ่มเอมใจ ภูมิใจนั่นแหละ สงผลตอสภาพจิตใจเรา เราก็ยังอยูได” (ปาเพรา)
3.1.3 ดานพฤติกรรม
การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ทําใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญและเห็นคุณคาของ
วัฒนธรรมของตนเอง จนกระทั่งแสดงออกซึ่งพฤติกรรมสืบสานที่ปรากฏใหเห็นเดนชัดมากกวาเมื่อกอน
ซึ่งแสดงออกในลักษณะทั้งเปนผูทําหนาที่สืบสาน ผูรับการสืบสาน และการปฏิบัติเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ที่ดีงาม พฤติกรรมสืบสานที่แสดงออกในฐานะผูที่ทําหนาที่ในการสืบสาน เชน การถายทอดองคความรู
ทางวัฒนธรรมสูเยาวชนของปราชญชุมชน การถายทอดการเขียนภาษาพวนแกชาวบานและเยาวชน
เปนตน
1) พฤติกรรมสืบสานในกลุมผูใหญ
พฤติกรรมสืบสานที่ปรากฏจากผลการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ในกลุมผูใหญมีทั้ง
พฤติกรรมที่เปนผูทําหนาที่สืบสาน ซึ่งมีความสําคัญอันจะทําใหวัฒนธรรมไทยพวนยังคงอยู ไดแก การ
เป น ผู ถ า ยทอดองค ค วามรู ท างวั ฒ นธรรมสู ผู อื่ น ผลจากการสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยพวนทํ า ให เ ห็ น
พฤติกรรมการสืบสานที่ปรากฏชัดในกลุมผูใหญ คือการเปนผูถายทอดความรูทางวัฒนธรรมสูผูอื่น ซึ่ง
ไมไดอยูเฉพาะที่กลุมผูนําทางวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว แตปรากฏใหเห็นในตัวบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
ดวยเชนกัน จากที่เคยปฏิบัติอยางเดียวก็พยายามชวยกันขยายองคความรูทางวัฒนธรรมตอไปยังบุคคล
อื่นๆ โดยเริ่มจากการถายทอดไปสูคนในครอบครัว เชน ชักชวนมารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน สนับสนุนใหคนในครอบครัวรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไมวาจะเปนการฝกรําพวน การฝก
เขียนภาษาพวน เปนตน นอกจากนี้ยังปรากฏพฤติกรรมการสืบสานในฐานนะผูปฏิบัติ ผูมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมเปนประจํา กิจกรรมทางวัฒนธรรมหลายๆ กิจกรรมเกิดมาจากผลจากการสืบสาน
วัฒนธรรม เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันเปนการนําเสนอวัฒนธรรมไทยพวนในรูปแบบของการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเมื่อมีนักทองเที่ยงหรือบุคคลที่สนใจและเขามาเยี่ยมชมในชุมชนไทยพวน
ชาวบานก็จะใหความรวมมือเปนอยางดี ทั้งการตอนรับ การนําเสนอวัฒนธรรมที่ดีของไทยพวน เมื่อ
ชุมชนมีกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ผูใหญในชุมชนก็ใหความรวมมือในการเขารวมเปนอยางดี เชน การ
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แตงกายดวยชุดพวนของแตละชุมชนในประเพณีสารทพวน การรวมทําบุญผาปาสามัคคีของเครือขาย
ไทยพวนในประเทศไทย เปนตน
“ผมกําลังทําการสืบสานการละเลนวัฒนธรรมไทยพวนสูเด็ก โดยผมจะตั้ง บานใครที่มี
ความพรอม อยางบานผูพันมีความพรอมเรื่องการละเลน เมื่อมีงบมาผมจะทําเปนศูนยฝกเลย ใหอยางวัน
เสารหรือวันอาทิตย เราจะเปดบานใหนักเรียนเขามาเรียนกัน” (ลุงพี)
“ครอบครัวจึงเริ่มเปดทางใหเด็กๆ เยาวชนไดฝกการแสดงรําพวน เพื่อใชเวลาวางสรางรายไดและเปน
การสืบสานวัฒนธรรมรวมดวย... เวลาทีม่ ีนักทงเที่ยวมาดูงานแตละชุมชนก็จะมารวมกันตอนรับและ
นําเสนอจุดเดนของชุมชนตนเอง อยางของเราก็จะมีรําพวน มีปลาดู...” (ปาเพรา)
2) พฤติกรรมสืบสานในกลุมเด็กและเยาวชน
พฤติกรรมสืบสานที่ปรากฏในกลุมเยาวชนที่เปนผลจากการสืบสานวัฒนธรรม เยาวชน
เขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมหรือกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมมากขึ้น เริ่มจากกิจกรรม
ที่เปนวิถีชีวิตของชุมชนซึ่งเมื่อกอนผูที่ปฏิบัติจะเปนผูเฒาผูแก ผูใหญในชุมชน ปจจุบันมีเยาวชนเขารวม
ในกิจกรรมเหลานี้มากขึ้น เชน การทําบุญตามประเพณี พิธีเลี้ยงขวบป การรวมประเพณีทําบุญตางๆ
ของไทยพวน เปนตน
“เดี๋ยวนี้เด็กก็เขาก็มานะ มากับพอแมปูยาเขาเวลามีงานที่วัด งานเลี้ยงขวบป บางคนพอแมมาไมไดก็สง
ลูกมาแทน” (ปาเพรา)
“บางทีถึงจะมีวัยทํางาน ก็มีโอกาสกลับมาทําบุญบาง ก็อยางสมมุติประเพณีที่ไปบานกันแทบทุกคน ถึง
จะไปอยูที่อื่นเนี่ย อยางเชน งานสารทพวน สิ้นเดือน 9 ที่วามี ทําบุญหอขาวที่วานี้ มากันแทบทุกหลังคา
เรือน ลูกเตาไปอยูไหน ก็พากันมา แมจะไปอยูไกล ก็ยงั กลับมาทําตามประเพณี” (ลุงพัน)
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนในชุมชนยังรวมสืบสานวัฒนธรรมโดยการสืบทอดวัฒนธรรม
ที่สําคัญของชุมชน เชน วัฒนธรรมการรําพวน การตีกลองเปาแคน เด็กและเยาวชนก็จะเขามาเรียนรูกับ
ปราชญชุมชนในชวงวันหยุด เยาวชนเหลานี้ลวนเปนลูกหลานของชาวไทยพวน เมื่อเรียนแลวก็มีการ
ออกแสดงตามงานประเพณีสําคัญของชุมชน หรืองานประจําจังหวัด รวมทั้งเมื่อมีนักทองเที่ยวเขามา
ท อ งเที่ ย วที่ ชุ ม ชน และเยาวชนก็ มี ก ารสื บ สานต อ ไปยั ง กลุ ม เยาวชนด ว ยกั น เองในชุ ม ชนอี ก ด ว ย
พฤติกรรมสืบสานเหลานี้เริ่มซึมวับในตัวเยาวชนซึ่งเปนลูกหลานของชาวไทยพวน พฤติกรรมการสืบ
สานที่แสดงออกมานั้นจึงเปนการแสดงออกดวยตัวของเยาวชนเอง การรวมกลุมการแสดง รวมกลุมเพื่อ
เรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นก็มาจากความสมัครใจของเยาวชนเอง พฤติกรรมการสืบสานจึงยังคง
เกิดขึ้นและสืบสานตอไปยังเยาวชนคนอื่นๆ ตอไป
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“เด็กจาก 4 ชุมชนในโรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี เด็กตอนนี้มีกลุม รําโทน กลุมรําพวน ตีกลองเปา
แคน คนสอนคือปราชญชาวบานในชุมชน โดยจัดอบรมในวันหยุด และใหนักเรียนแสดงใหดูวาถูกตอง
หรือไม... เวลามีนักทองเที่ยวมาเขาก็จะแสดงใหนักทองเที่ยวดู งานจังหวัดเขาก็ไปกันนะ” (ปาพริก)
“ผูที่สืบทอดนัน้ คือเยาวชนที่ไดรับความรูและมีความชํานาญที่พรอมจะสืบทอด สืบสานวัฒนธรรมนั้น
ไมใหสูญหายไปเชน การละเลน การรําพวน การเลนดนตรี การรองรํา
โดยทางเยาชนหรือเด็กๆจะไดรับการถายทอด จาก ผูใหญในชุมชน และนํามาเลนใหเกิดเปนประเพณี
และสืบทอด สืบสานใหกันรุน สูรุน” (ลุงแดง)
3.2 เกิดเครือขายความรวมมือ หมายถึง เครือขายความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวนในลักษณะตางๆ เชน ความรวมมือในการจัดกิจกรรมทางดานวัฒนธรรม ความรวมมือในลักษณะ
ของการทําโครงการวิจัย เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นทั้งเครือขายภายในชุมชน ระหวางชุมชน และระหวางชุมชน
กับรัฐ
การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้น ซึ่งเริ่มจากเกิดเครือขายภายในชุมชน เครือขายระหวางชุมชน และเครือขายระหวางชุมชนกับ
ภาครัฐ ทั้ง 3 เครือขายนี้ตางมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนใหเกิดความเขมแข็ง ดังจะได
นําเสนอดังตอไปนี้
3.2.1 เครือขายความรวมมือภายในชุมชน
การรวมมือภายในชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเปน
ประจําในชุมชน เพียงแตเมื่อกอนยังไมเห็นเดนชัด เปนความรวมมือที่กระทํากันเพื่อการดําเนินกิจกรรม
ทางวั ฒนธรรมประเพณีที่ ถื อปฏิบัติ สืบ ต อกันมา แต เ มื่ อมีการสื บสานวัฒนธรรมไทยพวนอย างเป น
รูปธรรมมากขึ้นไดกอใหเกิดความรวมมือภายในชุมชนที่ปรากฏเดนชัดเปนในลักษณะของเครือขายที่แต
ละคนมีบทบาทในการสืบสานวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยชาวบานในชุมชนตางใหความสําคัญและ
ใหความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรม เมื่อมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ ก็จะมีตัวแทนของสมาชิกใน
ชุ ม ชนร ว มกั น วางแผน ซึ่ ง เครื อ ข า ยภายในชุ ม ชนในการสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ไทยพวนจะ
ประกอบดวย ผูใหญบาน พระสงฆ ปราชญชุมชนที่มีความรูทางดานวัฒนธรรม ตัวแทน อสม. ตัวแทน
ชาวบาน และตัวแทนจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชน ที่จะเปนตัวแทนชาวบานในการวางแผนดําเนิน
กิจกรรมตางๆ กอนที่จะนํากิจกรรมเหลานั้นลงสูชุมชน รวมทั้งเปนตัวแทนของชุมชนในการเขารวม
เครือขายวัฒนธรรมระหวางชุมชน และประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐเพื่อใหเกิดกิจกรรมการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
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“ปาเปนประธาน อ.ส.ม. ปาก็รวม อ.ส.ม.เรียกมารําโทนเปนการอนุรักษไปในตัว เวลาจะเอาไปแสดงที่
ไหน ก็เอาคณะนี้ไปเลน เปนการอนุรักษไว ยังดีที่มีกลุม พวกนี้ เราชอบกัน คนมันชอบมันก็สนุกเกิด
ความรวมมือกันไป พอหมดพวกนี้ก็จะไมมีใครไง ก็วาจะโอนใหนักเรียนประมาณนี้”(ปาเพรา)
“อยางผมเนี้ยเปนเขาเรียกประธานประชาคม ก็จะมีคนอื่นๆอีก ก็เปนผูนําเกี่ยวกับเออขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือแจงขอมูลขาวสารในชุมชน ซึ่งจะมีหอกระจายขาวดานประชาสัมพันธไปดวย ผูใหญบาน
กํานันหรือทาง อบต. ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีเราก็เชิญชวนในชุมชนของเราไปทํากิจกรรมรวมกัน
ที่นี่มีคณะอะไรมามี เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี เชน ลอยกระทง จะลอยที่ไหนอยางไรตองแบงบทบาท
กัน ตองประชุมคณะกรรมการดวย เขาเรียกวาคณะกรรมการหมูบาน ก็มีหลายดานฮะ ดานการปกครอง
ดานยาเสพติดจะมีเด็กเล็กดานประเพณีวัฒนธรรมก็ตอ งมีสวนไปรวมกับเขา” (ลุงพล)
“พยายามดึง โรงเรียน /ครู /ผอ ใหความสําคัญในการปลูกฝงเยาวชน หรือกลุมนักเรียนใหมีใจรักความ
เปนชาวไทยพวน เชน มีการแตงกาย อนุรักษวัฒนธรรมที่สําคัญของชาวไทยพวน มีการสอนรําพวน การ
แสดงของชาวไทยพวนตางๆ ใหอยูในจิตสํานึกของเยาชนมากขึ้น และชักนํา โดยใหวัดเปนสื่อกลางใน
การ จัดกิจกรรม และนอกจากนั้นมีการนําครอบครัว โดยใหครอบครัวดึงหรือนําบุตรหลานมาเขารวมดวย
ทุกครั้ง” (ลุงพูล)
3.2.2เครือขายระหวางชุมชน
ผลจากการสื บ สานวั ฒ นธรรมไทยพวน ทํ า ให เ กิ ด เครื อ ข า ยระหว า งชุ ม ชนขึ้ น เป น
เครือขายชุมชนไทยพวนในพื้นที่ตําบลเกาะหวาย 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานเกาะหวาย ชุมชนบานทา
แดง ชุมชนบานฝงคลอง และชุมชนบานใหม โดยการรวมตัวของเครือขายระหวางชุมชนนี้เกิดจากการที่
ชุมชนตองการคนหาศักยภาพของตนเองผานวัฒนธรรมที่โดดเดนของชุมชน จึงเกิดการรวมกลุมกันของ
ทั้ง 4 ชุมชนรวมกันศึกษาวิจัยเพื่อคนหาจุดเดนหรือเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทยพวน เมื่อคนพบ
ศักยภาพของชุมชนตนเองแลว เชน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการละเลน ฮีต12 คอง14 เปนตน ก็
รวมกันหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนผานเอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดการจัด
กิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรมตางๆ เกิดขึ้น อันเกิดจากความรวมมือของชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ เชน จัดการ
ทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม โดยมีศูนยรวมอยูที่ศูนยเฉลิมราชวัดฝงคลอง เปนศูนยกลางของการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ที่เวียนกันเปนเจาภาพในแตละป การประสานงานการแสดงของ
ไทยพวนระหวางชุมชนและโรงเรียน เปนตน
เครือขายระหวางชุมชนตางมีตัวแทนของตนเองเองเปนผูคอยประสานงานเพื่อใหเกิด
ความรวมมือตางๆ เกิดขึ้น นําขาวสารจากเครือขายมากระจายตอยังสมาชิกในชุมชนของตนเอง ทําให
กิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทยพวนนั้นมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง เกิดเครือขาย
ความรวมมือระหวางชุมชนที่เขมแข็ง
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“อยางลาสุดเคยไดชวยทําการแสดงหมอลําพวน ผูใหญใน จ.นครนายกก็ใหไปรวมกลุมกัน มีหลาย
หมูบานที่เปนพวน ชวยกันเกณฑเอามาใหหมดทุกคน ใหเคามาแสดงความสามารถ ไมใชเอาเฉพาะกลุม
แคสํารวจชุมชนเกาะหวาย และชุมชนในละแวกใกลเคียงก็ใชได พวกทาแดง ฝงคลอง ใหมารวมอนุรักษ
ประเพณีกัน” (ปาเพรา)
“ปาเห็นไดชัดเลยคือ ความสามัคคี ชุมชนทั้ง 4 หมูบานมารวมตัวกัน ยกตัวอยางตักบาตรเทโวทุก
หมูบานเขามารวมหมดเลย...นอกจากจะมีวัดฝงคลองแลวก็จะมีวัดบานใหมจะเปนเครือขายการ
ทองเที่ยวมีทงั้ 4 ชุมชนเลย ตอจากวัดฝงคลองก็จะเปนวัดบานใหมเขาก็จะมีการทอผา การจําหนายผา
ไหม สวนที่นบี่ านเกาะหวายก็บานครูหลอดเขาจะทําเกี่ยวกับเรื่องปลาดูเขาเรียกกลุมวิสาหกิจชุมชนนะ
ซึ่งปลาดูครูหลอดเปนที่รูจกั และอรอยเขาก็จะทําการสาธิตการทําปลาดู”(ปาพริ้ง)
นอกจากเครือขายระหวาง 4 ชุมชนไทยพวนในจังหวัดนครนายกแลว การสืบสานวัฒนธรรมไทย
พวนยังกอใหเกิดเครือขายระหวางชุมชนไทยพวนที่อยูในจังหวัดตางๆ ทั้งประเทศอีกดวย เปนเครือขาย
ที่มาจากการรวมตัวกันของชาวไทยพวนที่กระจายกันอยูในแตละพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมตัว
เพื่อทําบุญทอผาปาไทยพวน โดยจะเวียนกันเปนเจาภาพปละ 1 จังหวัด ซึ่งนอกจากจะไดทําบุญรวมกัน
อันเปนสิ่งที่ชาวไทยปฏิบัติเปนประจําแลวนั้น ยังทําใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมชาติพันธุไทยพวนที่
เขมแข็ง ชาวไทยพวนในแตละจังหวัดไดติดตอไปมาหาสูและรูจักกัน ซึ่งชาวไทยพวนถือวาทุกนเปนพี่
นองกันเพราะมีบรรพบุรุษมาจากที่เดียวกัน นอกจากนี้ในแตละปที่มีการทอดผาปารวมกันยังเปนการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่นดวย ทั้งการแตงกาย ภาษา อาหาร การะเลนตางๆ ที่ยังคงสืบสานกันอยูทุกป
“เชื่อมเครือขายชุมชนไทยพวน 19จังหวัด มีการประชุมประจํา ลุงไปประชุมกับเขาประจํา เขาจะมีผาปา
ดวยกันทุกป เราจัดรวมกันทั้ง 19 จังหวัด เวียนกันไป บางปไปอีสาน บางปก็ฉะเชิงเทรา”(ลุงพูล)
“ตอนนี้เขาเรียกชมรมไทยพวนแหงประเทศไทย แตกอ นนี้พลเอกประยุทธ นี่เปนประธาน เลยรวบรวม
พวกเราบานพวนนี่ไปถายทอดไปรวมกันไวกอน กลัวคนจะหมด ทีนี้สะสมกันไปกันมาไดแลว 19 จังหวัด
ชมรมใหญเนี่ย พยายามปลูกฝงหรือคนหาบานพวน เรียกไปเขาไวกอน เมื่อไดแตละบาน
มีประธานชมรม มีเลขาชมรม มีคณะกรรมการไทยพวน คณะกรรมการก็ทํางานถายทอดใหกับคนใน
ชุมชนหมูบาน”(ลุงพัน)
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3.2.3 เครือขายระหวางชุมชนกับภาครัฐ
ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนที่เริ่มตนจากคนในชุมชนซึ่งเปนเจาของ
วัฒนธรรม นอกจากจะเกิดเครือขายภายในชุมชน ระหวางชุมชน ยังเกิดเครือขายระหวางชุมชนกับ
ภาครัฐขึ้นอีกดวย เครือขายนี้เริ่มตนจากชุมชนที่ไดดําเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและตองการใหเกิด
เครือขายเพื่อสรางความยั่งยืนของการสืบสานตอไป โดยเห็นวาหากมีหนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวม
และเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยพวน การดําเนินกิจกรรมสืบสานก็จะเกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
หน ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป น เครื อข า ยไดแ ก หน ว ยงานระดั บ ท อ งถิ่ น เชน อบต. เทศบาล จั ง หวั ด สภา
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก หนวยงานระดับประเทศ เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยตางๆ เปนตน
โดยความรวมมือของชุมชนกับหนวยงานภาครัฐนั้นมีทั้ง ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมตางๆ สนับสนุนองคความรูดานการเผยแพรวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณใน
การคนหาศักยภาพของชุมชนในลักษณะของงานวิจัยชุมชน และการใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เปนตน
“การชวยอนุรกั ษ นอกจากชุมชน มีราชการมาชวยดวย เชนกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะเราเปน
เครือขายเขา เขาไดชื่อเสียงของเขาดวย จังหวัดก็ชวย วัดก็ชวย หนวยงานที่เขามาเกี่ยวของของกับ
วัฒนธรรมไทยพวน ก็ที่เห็นไดชัด คือ สภาวัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานเทศบาล อบต. หนวยงาน
พัฒนาสังคม ซึ่งเปนหนวยงานที่เขามาสนับสนุน และเสนอแนะ รวบรวมขอมูลตางๆ และเผยแพรดวย”
(ลุงพาน)
“ยกตัวอยางตักบาตรเทโวทุกหมูบานเขามารวมหมดเลยหนวยงานมา ผูวามา เชิญนายอําเภอมาเปน
ประธานเปดงาน ทุกภาคสวนเลยมารวมกิจกรรมตรงนี้ ผูนําทุกหมู เทศบาล อบต. ก็ตองมารวมกิจกรรม
ตรงนี้ ก็ในภาพรวมไดความสามัคคี มารวมกิจกรรมกันมีความสุข มาพูดภาษาไทยพวนกันไดสืบทอด
วัฒนธรรมกัน” (ปาพริ้ง)
“สกว. เขาก็ใหทุนทําวิจัย เสร็จเปนเลมแลว เปนการทดลองทํารูปแบบของการทองเที่ยว โดยนํา
กระบวนการวิจัยไปจับ ชาวบานรวมกันทําวิจัยโดยใชโจทยวิจัยทองถิ่น ทํากันเอง ลาดกระบังมาเปนพี่
เลี้ยงให... พอดีพี่ทําของสถาบันพระปกเกลา สภาพัฒนาการเมือง อยู เราอาศัยอาจารยจาก มศว คอย
ประสานงานให” (ลุงพง)
นอกจากนี้ เครือ ขา ยระหวา งชุม ชนกั บ หน ว ยงานภาครัฐ ยั งเปนในลัก ษณะของการ
ชวยเหลือกันทางดานองคความรู โดยโรงเรียนจะเชิญผูมีความรูทางดานวัฒนธรรมไทยพวนไปเปนผูให
ความรูแกนักเรียน เชน การสอนรําพวนใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สามารถสืบสานตอได
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“เอานักเรียนมาสอน จะจดไปใหเคา จะใหเคาจดไว ใหเคาเอาไว พวกนี้มันมันจะหายากสอนในโรงเรียน
จะไดไมลืม มันจะไมมี จะไปถามคนสักอายุเจ็ดสิบแปดสิบลืมหมดแลว โรงเรียนในนครนายกก็เคยเชิญ
ปาไปสอนรําพวน สอนใหนักเรียน เขาจะไปแสดงที่จังหวัด ปาก็ไปสอนเขา เขาก็ทาํ ไดนะ”(ปาเพรา)
3.3 เกิดความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรม หมายถึง ชาวไทยพวนเกิดความตระหนัก เห็น
ความสําคัญของวัฒนธรรมของตน กระทั่งเกิดการเรียนรูในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน จน
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง เชน เกิดการรวมกลุมกันเพื่อสืบสานวัฒนธรรม เกิดเครือขายความรวมมือใน
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดการสืบสานผานวิถีปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เปนตน
จากการศึกษา ปรากฏผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่แสดงถึงความเขมแข็งเชิง
วัฒนธรรม ใน 2 รูปแบบ ไดแกความเขมแข็งแบบประจักษชัดเปนรูปธรรม คือ ชุมชนมีการสืบสาน
วัฒนธรรมและเกิดผลที่ปรากฏชัดเจน เชน เกิดการรวมกลุมกันเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ทั้งกลุมที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เกิดกิจกรรมการสืบสานในลักษณะตางๆ เชน ผานกิจกรรมของโรงเรียน
กิจกรรมของจังหวัด เปนตน รูปแบบที่สองเปนความเขมแข็งแบบกลมกลืนสูวิถีชีวิต คือ ความเขมแข็ง
เชิงวัฒนธรรมที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนความเขมแข็งที่เกิดการการผสานกลมกลืนไปกับการดําเนิน
ชีวิตของชาวไทยพวน อันเกิดจากวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมา จนกระทั่งกลืนกลายไปกับวิถีชีวิที่มีความ
เขมแข็งในเชิงวัฒนธรรม เชน การซึมซับวิถีปฏิบัติจากการปฏิบัติตามประเพณีไทยพวน การสืบสาน
วัฒนธรรมผานการทําบุญ เปนตน
3.3.1 ความเขมแข็งแบบประจักษชัดเปนรูปธรรม
ความเข ม แข็ ง เชิ งวั ฒ นธรรมที่ ป รากฏเห็ น อยา งชั ดเจนของชุ ม ชนไทยพวน จั ง หวั ด
นครนายก ไดแก เกิดการรวมกลุมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอยางเปนรูปธรรม มีการรวบรวมองคความรู
เครื่องมือเครื่องใช ที่เปนเอกลักษณของชาวไทยพวน การแตงกาย และอื่นๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาว
ไทยพวนไวในพิพิธภัณฑ มีการสืบสานวัฒนธรรมผานตัวหนังสือและเผยแพร เปนตน
1) การรวมกลุมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
การรวมกลุมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทยพวน เปนสิ่งที่แสดงให
เห็นถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรมอยางเดนชัด เปนกลุมที่จัดตั้งขึ้นในรูปของคณะกรรมการสืบสาน
วัฒนธรรม อีกทั้งตัวแทนของชุมชนยังเขาไปเปนคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในระดับจังหวัดอีกดวย
ซึ่งการรวมกลุมในระดับชุมชนและระหวางชุมชนนั้น เกิดขึ้นจากการตระหนักของสมาชิกในชุมชนที่
มองเห็นศักยภาพของตนเอง และตองการที่จะสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นอันดีงามของตนเอาไว จึงเกิด
การพูดคุยและรวมกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น
“สมาชิก เครือขายก็เปนผูนาํ ชุมชน หรือ เปนขาราชการบํานาญที่ เปนชาวไทยพวนอยูแลว
จึงสะดวกในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมได” (ลุงพาน)
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2) มีพื้นที่จัดเก็บองคความรู เครื่องมือเครื่องใช และแสดงวิถีชีวิตของชา
ไทยพวน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ฉลิ ม ราชวั ด ฝ ง คลอง เป น พื้ น ที่ ห ลั ก ในการจั ด เก็ บ องค ค วามรู
เครื่องมือเครื่องใช และจัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนไทยพวนในจังหวัดนครนายก ซึ่งเปนทั้งพื้นที่ที่
ชุมชนใชในการสืบสานวัฒนธรรม เชน ใชในการสอนการละเลนของพวน สอนภาษาพวน การนําเสนอ
วัฒนธรรมแกผูมาเยี่ยมชม เปนตน เปนแหลงเรียนรูสําหรับชาวไทยพวนและบุคคลภายนอที่เขามา
ศึกษาหาความรู เปนพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
“ลุงถายทอดพิธีกรรม เปนหนังสือเขียนตําราไวดว ยมีที่พิพิธภัณฑ และบานลุงก็มี”(ลุงพาน)
“วัดฝงคลองเปนหลักจะมีพพิ ิธภัณฑ โดยใหนักทองเทีย่ วไดเห็นตั้งแตรากเหงาความเปนมาของชาวไทย
พวน จัดเปนพิพิธภัณฑไทยพวนที่เปนจุดขาย”(ปาพริ้ง)
นอกจากพิพิธภัณฑเฉลิมราชวัดฝงคลองแลวยังมีพื้นที่อื่นๆ ในชุมชนที่จัดเก็บ
องคความรู ภูมิปญญา ของชาวไทยพวนอื่นๆ อีก เชน โรงเรียน บานผูนําชุมชน และวัด ซึ่งพื้นที่เหลานี้
ไดรวบรวมเอกลักษณของชุมชนไวดวยเชนกัน เชน การจัดพิพิธภัณฑที่แสดงถึงเอกลักษณของไทยพวน
ในโรงเรียน การจัดแสดงวิธีการ เครื่องไมเครื่องมือที่เปนวัฒนธรรมอาหารในบานของผูนําทางวัฒนธรรม
และการเผยแพรความรูทางวัฒนธรรมประเพณี ในพื้นที่วัดในชุมชน เปนตน
“บานครูหลอดเขาก็มีเอกสารการทําปลาดู มีพวกอุปกรณทําปลาดูไปดูสิ ที่วัดปาก็ทายความรูฮ ีต12 คอง
14 ติดไวหนาโบสถใหคนทีม่ าดูงาน ใหลูกหลานไดผานตากันบาง” (ปาเพรา)
3) มีการเชื่อมโยงเอกลักษณทางวัฒนธรรมกับการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชน
ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัดอีกประการหนึ่งคือชุมชนมีการ
เชื่อมโยงเอกลักษณของวัฒนธรรมทองถิ่นกับการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ผานกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการที่ชุมชนตองการคนหาศักยภาพของตนเองผานเครือขายทั้ง 4 ชุมชน จน
คนพบเอกลักษณทางวัฒนธรรมของทั้ง 4 ชุมชน ไดแก อาหาร ภาษาการแตงกาย และการละเลน
เครือขายทั้ง 4 ชุมชน จึงเกิดแนวคิดในการเชื่อมโยงเอกลักษณทางวัฒนธรรมสูการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนในรูปแบบของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และดําเนินการโดยสมาชิกในชุมชน ซึ่งปจจุบัน
ยังคงดําเนินการอยู โดยความรวมมือของคนในชุมชน เครือขายทั้ง 4 ชุมชน คณะกรรมการสภา
วั ฒ นธรรมจั งหวั ด นครนายก รวมทั้ง หนว ยงานภาครั ฐ อื่ นๆ ที่เ ขา มามี สว นรว มในการส ง เสริม เช น
สงเสริมดานการเผยแพรประชาสัมพันธ การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตางๆ เปนตน จนทํา
ใหการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนดําเนินไปไดอยางเขมแข็ง เกิดการสืบสานวัฒนธรรม
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ทองถิ่นและชุมชนเกิดรายไดเสริมการกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตยังอยูบนพื้นฐานของการ
อนุรักษวัฒนธรรม
“มีเรื่องรายไดที่เกิดจากวัฒนธรรมการทองเที่ยวเกิดขึน้ ในชุมชนที่โดดเดนก็จะมีคนเขามาดูวฒ
ั นธรรมเรา
ทําใหวัฒนธรรมเปนจุดขายจาก โดยชุมชนซึ่งเอาวัดฝงคลองเปนหลักจะมีพิพิธภัณฑ โดยให
นักทองเที่ยวไดเห็นตั้งแตรากเหงาความเปนมา ใหนักทองเที่ยวเขาฟงการบรรยายไทยพวนและก็ไปดู
พิพิธภัณฑไทยพวน และถึงจะมารับประทานอาหารไทยพวนพรอมกับมีการแสดงใหดูซึ่งคาอาหารคา
การแสดงตาง ๆ ก็ไดเงินจากเขานี่คือรายไดของชุมชน” (ปาพริ้ง)
“โฮมสเตยชุมชนเนี่ย ทางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.)เขามาเอาไปโฆษณา โฮมสเตยของบาน
ไทยพวนนี่แหละ ถายไปแลวก็ไปออกทีวี นั่นแหละ สรางรายไดใหรายครัวอยู พอมองชองทางมันนาจะ
รวมกันได มีเครือขายมากขึ้นกวานี้ก็จะดียิ่งขึ้นอีก”(ปาเพรา)
“วัฒนธรรมไทยพวนกระจายรายได ใหกับครอบครัวและชุมชนไดมากในเรื่องของการสืบสานประเพณี
รําพวน การสูขวัญ หรือจะเปนการสืบสานวัฒนธรรมการทําอาหาร ทําใหชาวไทยพวนมีรายได...
ตอนรับนักทองเที่ยวเดือนละ 5 วัน มีนักทองเที่ยวทางวัดฝงคลองมีของเกาใหชม ลุงจะจัดกลองยาว
ทําบายศรี ตอนรับแลกเปลีย่ นเรียนรูวัฒนธรรม มาดูพิพิธภัณฑ พอมาดูแลว
พูดเปนเสียงเดียวอยากมาอีก”(ลุงแดง)
3.3.2 ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ปรากฏอีกรูปแบบหนึ่งเปนในลักษณะของความเขมแข็ง
เชิงวัฒนธรรมที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนความเขมแข็งที่เกิดจากวิถีปฏิบัติในชีวิตประจําวันของชาวไทย
พวน เชน การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีจนเกิดเปนความเขมแข็ง ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่
กลมกลืนกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวไทยพวน ดังไดนําเสนอตอไปนี้
1) ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยพวน
ชาวไทยพวนยึดถือวัฒนธรรมประเพณี และการทําบุญเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่ถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางตอเนื่องตั้งแตสมัยบรรพบุรุษสืบทอดสูลูกหลานจนถึงปจจุบัน การปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและเครงครัดตอวัฒนธรรมประเพณีทั้งทางศาสนา และความเชื่อของชุมชนเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจของสมาชิกในชุมชน และระหวางชุมชนใหมีความรักใครกลมเกลียว ยึดมั่นในความเปนกลุม
ชาติพันธุไทยพวน เชน การทําบุญตักบาตรในวันสําคัญตางๆ การรวมสืบสานประเพณีฮีต12 คอง14
การทํ าบุญประจําปศาลปูตา เปนตน อีกทั้งการปฏิบัติสิ่งเหลานี้เ ปนการสืบสานทางวัฒนธรรมผาน
กิจกรรมที่ปฏิบัติ อันเปนสิ่งที่ชาวชุมชนยึดถือสืบตอกันมาจวบจนปจจุบัน
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“กําฟา อันนี้ก็รูกันทั่วไมตองบอกกัน อยางเชาขึ้นมาเราก็ไปวัด ทําอาหารหวานคาวไปวัด แลวก็เอา
ขาวเปลือกไป เอาตมไขไป มีกรวยทําเปนขันหาไป แลวก็มีเสื้อผาใหแมโพสพ เชิญหมอขวัญทําพิธี เราก็
เอาขาวมากองรวมกัน แลวก็เอาขันหา ไขตมไปลอมดายสายสิญจ โยงไปหาพระ ใหพระสวด
พระสวดเสร็จ แลวเราก็ใหพระมาพรมน้ํามนต แลวก็ ใหหมอขวัญ
สูขวัญแมนางโพสพ เรียกสูขวัญขาว” (ปาเพรา)
“ในชุมชนสวนใหญมีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวไทยพวนทีเ่ ห็นไดชัดคืองานบุญ ประเพณีในแต
ละเดือนที่มีการจัดกิจกรรมประเพณีการละเลนในวัด ซึ่งจะมีการรวมกันในแตครัง้ ของชุมชนวาชุมชนหมู
ใดจะเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมและประเพณี”(ลุงพาน)
“ชาวไทยพวนมีประเพณี ทีย่ ึดถือกันมานาน ที่เห็นชัดๆคือ ประเพณี 12 คลอง 14” (ลุงพูล)
2) ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ชาวไทยพวน
ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวไทยพวน
เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน ความเขมแข็ง
เชิงวัฒนธรรมเกิดจากการที่ชาวไทยพวนถือปฏิบัติสิ่งที่เปนชีวิตประจําวันจนเกิดการซึมซับและปฏิบัติ
สืบเนื่องตอๆกันมา ซึ่งเปนการปฏิบัติที่กอใหเกิดการสืบสานทั้งที่รูตัวและไมรูตัว เชน เมื่อลูกหลานเกิด
มาพอแมปูยาตายายก็จะเลาประวัติความเปนมาของไทยพวนใหฟง เพื่อใหไดซึมซับและรูที่มาของบรรพ
บุรุษตนเอง อบรมสั่งสอนวิถีปฏิบัติตางๆ ที่บรรพบุรุษเคยทํามา วัฒนธรรมอาหาร ภาษา การแตงกาย
จนลูกหลานนํามาปฏิบัติและสืบสานตอๆ กันมา ซึ่งเปนการสืบสานวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับวิถีการ
ดําเนินชีวิตของชาวไทยพวนที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจนวาตองจัดตั้งเปนกลุมหรือกิจกรรมที่มีการวางแผนที่
ชัดเจน
“ความเปนมาของชาวไทยพวนนั้นมีจุดเริ่มตนความเปนมานั้นไดเลาตอๆกันมา จากบรรพบุรษุ บิดามารดา เชื้อสายไทยพวนเลาสูกันฟง และเกิดความซึมซับประเพณี วัฒนธรรม ขอปฏิบตั ิ” (ลุงพาน)
“คนในบานปูย าตายายเขาก็จะสอนลูกหลานเขานะเกีย่ วกับวัฒนธรรมนี่ ไปไหนเขาก็พาไปดวย ทําบุญก็
พาไป แตงกายก็ทําใหเขาเห็น เขาก็จะซึมซับไปเองเหมือนพวกลุงก็เหมือนกันเรียนรูการสืบสานมาจาก
รุนปูยานี่แหละ” (ลุงพัน)
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สวนที่ 4 แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสู
ความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน
แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นคือ พฤติกรรมหรือสิ่งที่ชาวไทย
พวนกระทําซ้ําๆ จนกลายเปนแนวปฏิบัติในการสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน
ไทยพวน จากการศึกษาคนในชุมชนสะทอนถึงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็งจนสามารถเปน
แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฏผลดังนี้ 1) แบบแผนแนวราบ 2 )
แบบแผนแนวดิ่ง และ 3) แบบแผนผสมผสาน
4.1 แบบแผนแนวราบ คือ พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชนที่สมาชิก ผูนํา
ชุมชนมีการปฏิบัติตอเนื่อง กระทําซ้ําๆ จนกลายเปนแนวปฏิบัติในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของ
ตนเอง แบบแผนแนวราบที่ปรากฏจากการศึกษา ในการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น เริ่มจากคนในชุมชนเกิดความตระหนักในวัฒนธรรมทองถิ่น เกิดการรวมกลุมเพื่อการสืบสาน
วัฒนธรรมในชุมชน พัฒนากิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม เชื่อมโยงการสืบสานวัฒนธรรมระหวางชุมชน
ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้
4.1.1 เกิดความตระหนักในวัฒนธรรมทองถิ่น
แบบแผนการเสริมสรางเครือขายวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนแบบแผนแนวราบ เริ่มจากคน
ในชุ ม ชนเริ่ ม เห็ น ความสํ า คั ญ ของวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น และเกิ ด แนวคิ ด ในการสื บ สาน เพราะเห็ น ว า
วัฒนธรรมทองถิ่นของตนเองนั้นมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและนับวันจะเริ่มสูญหายไป อีกทั้งยังเห็นวา
วัฒนธรรมเปนสิ่งที่เชื่อมประสานใหคนในชุมชนเกิดความเปนปกแผน เพราะความยึดมั่นในวัฒนธรรม
เมื่อมีกิจกรรมตางๆ ก็จะรวมมือรวมใจชวยเหลือกันทั้งชุมชน ซึ่งหากไมมีการสืบสานไปยังคนรุนหลัง
วัฒนธรรมที่สําคัญอาจสูญหายไป อันอาจจะทําใหความเปนปกแผนของกลุมชาติพันธุไทยพวนนั้นลด
นอยลงไปตามกาลเวลา
“งานสารทพวนเขาจะไมทําเหมือนกับที่อื่นแตนับวันเริม่ จะจางลงเรื่อยๆ ไมไดเขมขนเหมือนแตกอนแต
ทุกวันนี้ยังมีใหเห็นอยูนะพยายามจะอนุรักษไมใหสูญหาย... การสืบทอดรูสึกลูกเตาสมัยใหมจะไมคอยได
สืบทอด เทาไหรเนอะ รวมถึงภาษาพวนลูกเตาสมัยใหมก็ไมคอยอยากจะพูดพวนอาจจะเปนเพราะพอแม
เขาไมพูดพวนกับลูกอันนี้สว นหนึ่ง และอีกสวนคือตอนเด็กๆ ไมเทาไหรเรียนอยูที่นี้ไปกลับแตโตมาสวน
ใหญก็ไปเรียนที่อื่นไมสัมผัสซึมซับในทองถิ่นอยูกับบานโดยตรง” (ปาพริ้ง)
“วัฒนธรรมทําใหคนในชุมชนเรามีความสามัคคี มีความเปนปกแผนมากขึ้นนะ ทําอะไรเราก็คอย
ชวยเหลือกันมีงานอะไรเราก็จะมารวมกันหมดแหละ ไมเฉพาะผูนํานะ ชาวบานก็มาชวยมาชวยตลอด”
(ลุงพาน)
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4.1.2 เกิดการรวมกลุมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมในชุมชน
เมื่อชุมชนเห็นวาวัฒนธรรมทองถิ่นมีความสําคัญ และตระหนักวาควรมีการสืบสานให
ดํารงอยูคูกับชาวไทยพวนสืบไป ชุมชนจึงเริ่มเกิดการรวมตัวกันอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จากที่เคย
สืบสานผานการดําเนินชีวิตเพียงอยางเดียว ก็เกิดการรวมกลุมเพื่อใหเกิดการสืบสานที่ประจักษชัดมาก
ยิ่งขึ้น การรวมกลุมนั้นเริ่มจากกลุมคนเล็กๆ ที่เปนปราชญชุมชนที่เปนผูนําทางดานวัฒนธรรมประเพณี
ของชุมชนรวมกลุมกันเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน บางวัฒนธรรมตองมีการฟนฟู เชน การละเลน
บางวัฒนธรรมเปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อสืบสาน เชน วัฒนธรรมอาหาร การแตงกาย ภาษา เมื่อมีกลุม
ผูนําในการสืบสานแลวก็ขยายสูสมาชิกในชุมชน โดยคอยๆ ชักชวนคนที่มีความสนใจเขารวมกลุมสืบ
สาน ประกอบกับสรางความตระหนักใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่นไปพรอมๆ
กัน ชุมชนดําเนินการแบบนี้มาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน จนในปจจุบันมีกลุมในการสืบสานวัฒนธรรม
ทั้งทางดานอาหาร การละเลนพื้นบานไทยพวนในกลุมเด็กและกลุมผูใหญ ภาษา กลุมปราชญชาวบาน
ทางดานวัฒนธรรม
“กลุมในชุมชนดานวัฒนธรรม ก็จะมีนักปราชญ ชาวบาน และกลุมขาราชการบํานาญจะคอยสืบทอด ให
ความรูในของชาวไทยพวน” (ลุงพูล)
4.1.3 พัฒนากิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
การพัฒนากิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน เปนสิ่งที่ชุมชนดําเนินการมา
อยางตอเนื่องเพื่อใหวัฒนธรรมสามารถดํารงอยูคูกับชุมชนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ชุมชน
รวมมือกันสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นจากกิจกรรมตางๆ ทั้งที่มีอยูแลวพัฒนาใหดีขึ้น และอยางก็ทําการ
ฟนฟูขึ้นมาใหม วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนากิจกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมสวนใหญ
จึงเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เชน วัฒนธรรมอาหาร จากเดิมที่เปนสิ่งที่กระทํา
เปนกิจกวัตรประจําวันของครอบครัว และทําเปนพิเศษเมื่อมีงานสําคัญ ก็พัฒนาเปนจุดเดนของชุมชน
โดยการเริ่มมีการกลาวถึงอาหารดั้งเดิมของไทยพวนไปยังลูกหลานและคนภายนอกที่เขาสูชุมชนมากขึ้น
รวมทั้งพัฒนาขึ้นเปนผลิตภัณฑของชุมชน การแตงกาย จากที่ไมมีการรณรงคก็เริ่มมีการชักชวนกันแตง
กายดวยชุดไทยพวนของแตละชุมชนเมื่อมีงานบุญงานประเพณีตางๆ
นอกจากวัฒนธรรมที่มองเห็นอยางเปนรูปธรรมแลว คําสอนตางๆ ที่เปนวัฒนธรรมการ
ดําเนินชีวิตที่ดีของชาวไทยพวนก็มีการสืบสานดวยการบอกกลาวสอดแทรกระหวางที่มีงานประเพณีของ
ชุมชนดวยเชนกัน เพื่อใหวัฒนธรรมเหลานี้ซึมซับสูคนในชุมชน โดยผูที่ทําหนาที่ในการถายทอด ปลูกฝง
คําสอน วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตแกคนในชุมชนสวนมากจะเปนกลุมผูนําทางวัฒนธรรม ปราชญชุมชน
และผูนําทางพิธีกรรมตางๆ
“ทุกครั้งที่มีประเพณีหรือกิจกรรมตางๆ ของชาวไทยพวน จะมีการปลูกฝงคําสอน ตางๆไวเสมอ”
(ลุงพล)
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4.1.4 เชื่อมโยงการสืบสานวัฒนธรรมระหวางชุมชน
การสื บ สานวัฒ นธรรมท อ งถิ่น เมื่ อเกิด ขึ้น ในระดับ ชุม ชนแล ว และเห็ น วา เป นสิ่ งที่ ดี
สามารถนําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางเขมแข็งได ชุมชนจึงเกิดการเชื่อมโยงการสืบสานวัฒนธรรมไปยัง
ชุมชนอื่นที่มีวัฒนธรรมใกลเคียงกัน เปนชาวไทยพวนเหมือนกัน โดยการเชื่อมโยงนี้นําไปสูการสราง
เครือขายระหวางชุมชนไทยพวนใหเกิดขึ้น ซึ่งการเชื่อมโยงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ไดแก การประสาน
ความรวมมือของผูนําชุมชนไทยพวนแตละชุมชนเพื่อรวมกันหาแนวทางการสืบสาน การเชื่อมโยง
ระหวางชุมชนโดยใชประเพณีที่สําคัญเปนตัวเชื่อม เชน การเวียนกันจัดวันสาทรพวนในแตละป การ
รวมมือกันทํางานวิจัยชุมชนของผูนําทางวัฒนธรรม การรวมมือกันในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในแตละชุมชน จนทําใหเกิดความรวมมือของชุมชนเครือขายที่มีวัฒนธรรมเดียวกันที่เปนแนว
ปฏิบัติในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นรวมกันระหวางชุมน รวมกันสืบสานและพัฒนาชุมชนบนฐาน
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมทองถิ่น
จะเห็ น ได ว า แบบแผนแนวราบเป น แบบแผนการเสริ ม สร า งเครื อ ข า ยการสื บ สาน
วัฒนธรรมทองถิ่นที่เกิดขึ้นในระดับของชุมชน โดยคนในชุมชนรวมกันคิดริเริ่ม ดําเนินการดวยความ
ร ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน ทั้ ง ผู นํ า ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ ปราชญ และชาวบ า นในชุ ม ชน
กลายเป น เครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในชุ ม ชน และขยายสู ก ารสร า งเครื อ ข า ยระหว า งชุ ม ชน ซึ่ ง ชุ ม ชน
ดําเนินการจนกลายเปนแบบแผนการเสริมสรางเครือขาย โดยเริ่มจากความตระหนักในวัฒนธรรมของ
ชุมชน รวมกลุมเพื่อสรางความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น พัฒนากิจกรรมสืบสาน และ
เชื่อมโยงสูการสืบสานวัฒนธรรมระหวางชุมชน
4.2 แบบแผนแนวดิ่ง คือ แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมที่เปนความ
รวมมือของชุมชนรวมมือกับองคการอื่นทั้งในและนอกชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล
สภาวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตนแบบแผนแนวดิ่งที่ปรากฏในการเสริมสราง
เครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทยพวน เริ่มจากกลุมแกนนําทางวัฒนธรรมในชุมชน
เกิดแนวคิดในการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมอยางยั่งยืนนําเสนอจุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่นให
เปนที่ประจักษ สรางเครือขายความรวมมือเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่น ดังจะ
ไดนําเสนอตอไปนี้
4.2.1 เกิดแนวคิดในการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนทางวัฒนธรรม
เมื่อชุมชนเริ่มทํากิจกรรมการสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมโดยสมาชิกในชุมชน
แนวคิ ด ในการสร า งความเข ม แข็ ง อย า งยั่ ง ยื น จึ ง เกิ ด ขึ้ น ผู นํ า ทางวั ฒ นธรรมทั้ ง ในระดั บ ชุ ม ชนและ
เครือขายวัฒนธรรมระหวางชุมชนเห็นวาการดําเนินการโดยชุมชนเพียงอยางเดียววัฒนธรรมอาจดํารง
อยูได แตอาจไมยั่งยืนเนื่องจากคนในชุมชนที่มีองคความรู มีภูมิปญญา แตการถายทอดหรือการสื่อสาร
ออกสูคนขางนอกนั้นยังไมสามรถทําไดอยางเต็มศักยภาพ เนื่องจากเงื่อนไขหลายประการ เชน ขาด
งบประมาณในการดําเนินการ ขาดวิธีการสื่อสารที่เขาถึงคนหลากหลายกลุม ขาดผูรับการสืบทอด ดังนั้น
ชุมชนจึงเกิดแนวความคิดในการเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมใหยั่งยืนดวยการสรางเครือขาย
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คามรวมมือกับองคกรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครือขายในชุมชน และเครือขายระหวางชุมชน เชน องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น สภาวัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานทางดานการศึกษา เปนตน
“เราคิดวาลําพังชุมชนของเรานั้นยังไมพอที่จะสืบสาน เรามีผูนําที่มีความรูเรื่องวัฒนธรรม แตพวกเรื่อง
วิชาการ เรื่องการประชาสัมพันธเรายังไมคอยเทาไหร ตองอาศัยหนวยงานอื่นเขามาชวย
อบจ.เขาก็ชว ยงบประมาณมา ททท.เขาก็มาถายทํามาประชาสัมพันธให” (ลุงพล)
4.2.2 นําเสนอจุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ประจักษ
การที่ จ ะสร า งเครื อ ข า ยกั บ หน ว ยงานอื่ น ๆ ชุ ม ชนเห็ น ว า จะต อ งแสดงให เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญและความโดดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนวาเปนอยางไร เพื่อใหหนวยงานที่จะเขา
มาเปนเครือขายนั้นเห็นวาชุมชนสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเองเปนหลัก ไมไดหวังพึงพาหนวยงาน
ภายนอกเพียงอยางเดียว เพียงแตใหหนวยงานภายนอกเขามาเติมเต็มในสวนที่ขาด ชุมชนจึงไดเริ่ม
นําเสนอความโดดเดนเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมใหแกคนภายนอกไดรับรูมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่การ
สืบสานจะอยูในชุมชนและระหวางชุมชนเปนสวนใหญ ชุมชนก็เริ่มเกิดการเผยแพรทางวัฒนธรรมสู
ภายนอก เชน เมื่อมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็จะเชิญทางเทศบาล อบต. หนวยงานระดับจังหวัด
เขามารวมงาน มีแนวคิดในการทํางานวิจัยทองถิ่นเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม และนําเสนอแนวคิดใน
ระดับจังหวัด นําเสนอแผนการสืบสานวัฒนธรรมเพื่อผลักดันเปนแผนการดําเนินงานในระดับตําบล และ
ระดับจังหวัด ทําใหหนวยงานภายนอกเห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมและพรอมที่
จะใหการชวยเหลือในสวนที่ยังขาด
“เราแสดงใหเขาเห็นวาเรามีจุดเดนทางวัฒนธรรม ชุมชนเราทําอะไรบางเกี่ยวกับวัฒนธรรม เวลาจัดงาน
ก็เชิญพวก อบต. มาดู เขาจะไดเห็นนะ อยางที่จังหวัดเราก็เคยไปแสดงพื้นบานใหเขาดู ผูวามาเปดงาน...
เครือขายไทยพวน 19 จังหวัดเราก็มี ทอดผาปาดวยกันทุกป พอเวียนมาถึงจังหวัดเราก็มีคนใหญคนโต
มารวมงานเต็ม” (ลุงพล)
4.2.3 สรางเครือขายความรวมมือเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมกับ
หนวยงานอื่น
เมื่อชุมชนไดแสดงใหหนวยงานภายนอกเห็นจุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน
เห็นศักยภาพในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นจากการเขาไปรวมกิจกรรม ชุมชนจึงเริ่มเสริมสรางเครือ
ขายกับหนวยงานภายนอก โดยการชักชวนใหหนวยงานภายนอกเขามาดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม
รว มกับ ชุ ม ชน เช น เข า มาร ว มจั ด งานประเพณี ส ารทพวน การสนับ สนุ น งบประมาณในการดํา เนิ น
กิจกรรมตางๆ ของชุมชน การเขารวมใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรม ซึ่งเครือขายใน
แนวดิ่งนี้สวนใหญจะเปนในลักษณะของการใหความรวมมือในการสนับสนุนงบประมาณ รวมดําเนิน
กิจกรรมตางๆ กับชุมชน และประชาสัมพันธกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนสูภายนอก เชน องคการ
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ปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ จังหวัด และหนวยงานราชการอื่นๆ หนวยงานเหลานี้เปนเครือขายความ
ร ว มมื อ ที่ มี บ ทบาทตามโครงสร า งการทํ า งานของหน ว ยงานเป น หลั ก เช น ชุ ม ชนทํ า หน า ที่ ใ นการ
ขับเคลื่อนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น องคการบริหารสวนทองถิ่นทําหนาที่ในการขับเคลื่อนดาน
นโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการของชุมชน อําเภอและจังหวัด ทําหนาที่ในการ
สนับสนุนนโยบายและผลักดันใหกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสามารถดําเนินการไดอยางเต็ม
ศักยภาพ เชน สนับสนุนงบประมาณ ดํ าเนินการดานการประชาสัมพันธ สนับสนุนดานองคความรู
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรม เปนตน
“อบต หนวยงานของรัฐ จะมาชวยในเรื่องการจัดโครงการและของบประมาณมาลงทุน แนะนํา”
(ลุงพูล)
“ททท. เขามาเอาเนี่ยแหละ บานหลังเดี่ยวนี่แหละ โฮมสเตยของบานไทยพวนนี่แหละ ถายไป
แลวก็ไปออกทีวี นั่นแหละ เอาอยั่งเลย เอากันบอ เออ เพราะวามันตองคอยเปนคอยไปแหละ แตวา พอ
พอมองชองทางมันนาจะรวมกันได มีเครือขายมากขึ้นกวานี้ ปายังวากับลุงเลยวา เออ สบายใจแลว
อาจารยบรรจงแกมารับแลว แกมีเครือขายเยอะแลว แลวก็มีความคิดจะตอยอดแลวทีนี้” (ปาเพรา)
4.3 แบบแผนแบบผสมผสาน คือ การเสริมสรางเครือขายทางวัฒนธรรมที่มาจากสองสวนที่
ประสานความรวมมือกัน ไดแก เครือขายในระดับชุมชนของชุมชนไทย และเครือขายจากองคกรอื่นๆ ที่
เขามารวมมือกันในการขับเคลื่อนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการดําเนินการเครือขายของชุมชน
จะเปนแกนนําหลักในการวางแผน ดําเนินการ และหนวยงานอื่นๆ เขามาสนับสนุนสงเสริมในสวนที่ยัง
ขาด เชน การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เมื่อชุมชนคนพบจุดเดนของตนเองทางดาน
วั ฒ นธรรม ชุ ม ชนและองค ก ารภายนอกก็ ร ว มกั น ค น หาแนวทางในการสื บ สานร ว มกั น โดยใช ก าร
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การผสานความรวมมือระหวางองคความรูเชิงวิชาการและองคความรูที่มาจาก
ภูมิปญญาของชุมชนเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชน เครือขายทางวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนก็จะเปนผูที่
คิด วางแผนการดําเนินการ และขอความรวมมือ การสนับสนุน และคําแนะนําในการบริหารจัดการจาก
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ บนฐานการการดําเนินงานหลักโดยเครือขายทางวัฒนธรรมของชุมชนแบบ
แผนแบบผสมผสานเริ่ มจากชุมชนและองคกรภายนอกรวมวิเคราะหชองวางการสืบสานวั ฒนธรรม
ทองถิ่นและคนหาแนวทางการสืบสาน ลงมือดําเนินกิจกรรมการสืบสานรวมกัน ดังจะไดนําเสนอตอไปนี้
4.3.1 ชุมชนและองคกรภายนอกรวมวิเคราะหชองวางการสืบสานวัฒนธรรมและ
คนหาแนวทางการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
ชุมชนรูจักวัฒนธรรมทองถิ่น เห็นความสําคัญ และลงมือสืบสานโดยวิถีชุมชน แตการจะ
ทํ า ให ก ารสืบ สานมีค วามยั่ งยื นจํ า เป นต อ งมี อ งค ป ระกอบอื่ น ๆ เข า มาชว ยเสริ มด ว ย จากแบบแผน
เครือขายแนวราบ และแบบแผนเครือขายแนวดิ่ง ไดกอใหเกิดแบบแผนเครือขายแบบผสม กลาวคือ เมื่อ
ชุ ม ชนทํ า การสื บ สานวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ทํ า ให เ ห็ น ป ญ หา อุ ป สรรคต า งๆ ที่ น า จะต อ งมี ห น ว ยงาน
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ภายนอกเขามารวมดําเนินการดวย ประกอบกับการที่เริ่มมีการเผยแพรวัฒนธรรมสูภายนอกมากขึ้น ทํา
ใหองคการภายนอกที่เกี่ยวของมองเห็นชองวางของการดําเนินกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นจึงเกิดการ
ประสานความรวมมือโดยรวมกันวิเคราะหชองวางของการสืบสานที่ผานมา เชน รวมกันทําวิจัยทองถิ่นที่
ดําเนินการโดยคนในชุมชนดําเนินการเปนหลัก องคการภายนอกเขามาเติมเต็มในสวนของวิธีการ
ดําเนินการวิจัย การวิเคราะหขอคนพบจากการวิจัยที่เมื่อไดผลมาแลวจะนํามาใชในการพัฒนาหรือ
แกปญหาของชุมชนอยางไร ซึ่งเปนที่มาของการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
“เราก็จะมาคิดรวมกัน เมื่อชุดวิจัยชุมชนเสร็จผลวิจัยออกมาแบบนี้นะ เราจะทํายังไงกันตอ แกนนํา สภา
วัฒนธรรมก็มาชวยกันคิดจนไดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีโฮมสเตย มีการละเลน มีอาหาร” (ลุงพง)
“ตอนวิจัยเราก็มีพวกอาจารยเขามาเปนพี่เลี้ยงให เขาแนะนําวิธีการ เราเปนคนลงมือเก็บขอมูล เราก็จะ
แบงกัน หมูนี้ใครเก็บเรื่องอะไรบางก็แบงกัน” (ลุงพล)
4.3.2 ลงมือดําเนินกิจกรรมสืบสานรวมกัน
เมื่ อร ว มกั นวิ เ คราะหแ ละเห็น แนวทางการเสริ ม สร า งการสื บ สานวั ฒนธรรมท อ งถิ่ น
รวมกันแลว ชุมชนและหนวยงานภายนอกรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมการสืบสาน จากแบบแผนแนวดิ่งที่
ชาวบ า นเป น ผู ดํ า เนิ น การอย า งเดี ย ว และแบบแผนแนวราบที่ ห น ว ยงานให ก ารสนั บ สนุ น ทางด า น
งบประมาณ เขารวมกิจกรรมสืบสาน ใหขอเสนอแนะ รวมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรมของชุมชน แตใน
แบบแผนแบบผสมผสาน ชุมชนและหนวยงานภายนอกจะปฏิบัติกิจกรรมสืบสานรวมกันเชน เมื่อดําเนิน
กิ จ กรรมการท อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมก็ จ ะร ว มกั น วางแผนทั้ ง เครื อ ข า ยระกั บ ชุ ม ชน โรงเรี ย น สภา
วัฒนธรรมจังหวัด เพื่อวางรูปแบบการจัดกิจกรรมรวมกัน การสืบสานโดยโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งเปนเครือขายวัฒนธรรมของชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสืบสานรวมกัน โรงเรียน
บรรจุกิจกรรมการสืบสานไวในกิจกรรมของโรงเรียนและปราชญทองถิ่นเปนผูถายทอดความรูในกิจกรรม
การสืบสานนั้นๆ โรงเรียนสนับสนุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชุมชน
เชน การละเลนของพวน การสื่อสารดวยภาษาพวน เปนตน
“เวลามีคนมาดูงาน ติดตอมาเราก็มีการมาคุยกันทั้งแกนนําแตละชุมชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด วาจะ
ตอนรับยังไงดี เขามาดูอะไรบาง ชุมชนไหนตองเตรียมอะไร นักเรียนตองแสดงไหม...” (ปาเพรา)
“เราประสานงานกับสถานศึกษาในเขต เขาก็ใหความรวมมืออยางดี โรงเรียนที่อยูในเขตชุมชน หลักๆ
โรงเรียนอนุบาล พยายามปูพื้นฐานตั้งแตเด็กๆ ผูอํานวยการโรงเรียนใหการสนับสนุน ทุกวันอังคารเขาก็
จะใหเด็กแตงชุดพวนมาโรงเรียน ทั้งครู ทัง้ นักเรียน และวันนั้นครูทุกคนพูดออกไมลตองพูดเปนภาษา
พวน... ผมเปนประธานสถานศึกษาอยู พยายามเอาเรื่องอยางนี้เขาไป รุนนี้จะไดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรม
เสริม เชน การแสดง” (ลุงพี)
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แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นแบบผสมผสาน เปนการ
ดําเนินการสืบสานวัฒนธรรมรวมกันของแบบแผนเครือขายในระดับชุมชนหรือแนวราบและแบบแผน
เครือขายระหวางชุมชนกับหนวยงานภายนอกหรือแนวดิ่ง ซึ่งแบบแผนแบบผสมผสานนี้เปนแบบแผนที่
เครือขายทั้งสองสวนรวมกันวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมสืบสานเปนประจําอยางตอเนื่องจนกลายเปน
แบบแผนการปฏิบัติที่กอใหเกิดเครือขายแบบผสมผสานขึ้น
แบบแนวราบ แนวดิ่ง และแบบแผนแบบผสมผสาน เปนสิ่งที่ชุมชนปฏิบัติเพื่อการเสริมสราง
เครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็ง โดยไมวาจะเปนแบบแผนรูปแบบใด ก็จะมีการรวมกัน
คิ ดวิ เ คราะห ตัดสิ น ใน วางแผน ร ว มกันปฏิ บั ติ รวมทั้งการประเมิ นสิ่งที่ปฏิบัติ เมื่อแตล ะเครื อขา ย
ดํ า เนิ น การร ว มกั น และปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ซ้ํ า ๆ ก็ ก ลายเป น แบบแผนการเสริ ม สรา งเครื อ ข า ยการสื บ สาน
วัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ ใชการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยอาศัยแบบแผนการศึกษาแบบกรณี (Case Study) เพื่อทําความเขาใจปรากฏการณ
ของการอนุรักษวัฒนธรรม โดยอาศัยวิธีการเลือกกรณีศึกษาแบบ Instrumental Cases เปนวิธีการ
ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ในบทที่ 5 นี้ ผูวิจัยจะไดนําเสนอถึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
และขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษา ซึ่งจะไดนําเสนอดังตอไปนี้

สรุปและอภิปรายผล
การศึกษากระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูการพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรมเพื่อ
ความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก ครั้งนี้ผูวิจัยจะไดนําเสนอ
ขอคนพบที่เปนบทสรุปและอภิปรายผลควบคูกันไปตามประเด็นการวิเคราะหขอมูลที่ไดนําเสนอใน
บทที่ 4 ซึ่ ง ครอบคลุ ม วั ต ถุ ป ระสงค ข องการศึ ก ษาทั้ ง 3 ประเด็ น ได แ ก กระบวนการสื บ สาน
วั ฒนธรรมไทยพวน ผลที่ เ กิ ด จากการสื บสานวั ฒ นธรรมไทยพวน และแบบแผนการเสริ มสร า ง
เครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชนไทยพวน โดยนําเสนอใน
ประเด็นดังตอไปนี้

ส่วนที่ 1กระบวนการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวน
จากการศึกษา ปรากฏผลที่สะทอนถึงกระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทย
พวนที่สําคัญ 7 ขั้นตอนสําคัญ ไดแก 1) รวมกลุมเล็กสรางอุดมการณรวม 2) ขยายกลุมใหญสราง
แนวปฏิบัติ 3) ทบทวนอดีต วิเคราะหปจจุบัน มองอนาคต 4) เตรียมพรอมวางแผนบนฐานตนทุน
ทางสังคม 5) ลงมือสืบสาน 6) รวมสะทอนเชิงสรางสรรค และ 7) สงตอเยาวชนรุนหลัง
1.1 การรวมกลุ่มเล็ก สร้างอุดมการณ์ร่วม
การรวมกลุมเล็ก สรางอุดมการณรวม เปนการรวมกลุมคนในชุมชนที่มีความเห็น
รวมกันในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงอยู อันนําไปสูการสรางแนวปฏิบัติในการสืบสาน
วัฒนธรรม โดยเริ่มจาก 1) กลุมเล็กที่มาความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่น จึงรวมกลุมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนเกิดอุดมการณรวมกันในการสืบ
สานวัฒนธรรมไทยพวน ผูที่ทําการริเริ่มนี้ลวนแลวแตเปนปราชญชุมชนที่มีความรูในวัฒนธรรมไทย
พวน และสืบทอดวัฒนธรรมไทยพวนมาจากบรรพบุรุษ ทําใหเริ่มเกิดการขับเคลื่อนของกลุมในการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาแนวทางการสืบสานวัฒนธรรม
รวมกัน 2) กลุมเล็กที่มาจากผูนําทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง กลาวคือ สมาชิกของกลุมสวนใหญเปน
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บุคคลที่ชาวบานใหความเคารพนับถือ ทั้งผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ เปนผูมีบทบาท
สําคัญในชุมชน เชน เปนผูนําทางศาสนา ผูนําทางพิธีกรรมตางๆ ของชุมชน ผูนําทางการปกครอง
ชุมชน เปนตน อีกทั้งยังเปนผูที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยพวนอีกดวย
เมื่อมารวมกลุมกันจึงทําใหเริ่มเกิดกลุมการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่เขมแข็ง 3) กลุมเล็กที่มา
จากความพรอมและจิตอาสา เปนบุคคลที่มีความพรอมในหลายดาน ทั้งเวลา เศรษฐกิจ และการ
สนับสนุนจากครอบครัว นอกจากนี้ยังเปนบุคคลที่มีจิตอาสาที่จะรวมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
จะเห็นไดวาการรวมกลุมเล็ก สรางอุดมการณรวม เริ่มตนจากการที่ชุมชนมีความเชื่อมั่น
ในพลังของชุมชน เชื่อวาการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็งนั้นตองมาจากคนในชุมชนเปนผู
ริเริ่ม เพราะคนในชุมชนคือเจาของวัฒนธรรม มีความผูกพันเกี่ยวของกับวิถีชีวิตและรับการสืบทอด
มาจากบรรพบุรุษ ดังนั้นการจะสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นจึงตองมาจากคนในชุมชนรวมมือกันกอนที่
จะขอรับการชวยเหลือจากภายนอกชุมชน เทียบเคียงไดกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ที่กลาวถึง
วัฒนธรรมไมไดหมายถึงแตเพียงศิลปะและอักษร หากแตรวมถึงวิถีแหงชีวิตแบบตางๆ สิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย ระบบคุณคา ประเพณีและความเชื่อ คือมีทั้งองคประกอบทางจิตวิญญาณ ทาง
วัตถุ ทางความคิด และทางอารมณ ดังนั้น เมื่อกลาวถึง “วัฒนธรรมชุมชน” จึงหมายถึงองคประกอบ
อยางเปนองครวมในวิถีการดํารงอยูของชุมชน แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนเปนแนวคิดอีกกระแสหนึ่งที่
ปลุกเราใหสังคมหันมารวมกันแสวงหาคุณคาและคนหาพลังทางวัฒนธรรมของชุมชนที่ยังคงดํารงอยู
กระตุนใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูและแสวงหาทางเลือกในการแกปญหาชุมชนของตน เชน
การพึ่งตนเองของชุมชน การพัฒนาแบบมีสวนรวม การศึกษาชุมชน เปนตน ชาวบานมีแนวคิด
ชุมชนซึ่งเปนเอกลักษณดั้งเดิมของตนเองที่สืบทอดกันมาทางประวัติศาสตรและถูกสรางขึ้นบน
พื้นฐานขอเท็จจริงที่ดํารงอยูในทองถิ่น (บํารุง บุญปญญา. 2549) โดยเปนแนวคิดที่มีหลักใหญอยูที่
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบาน สามารถที่จะฟนฟูและพัฒนาตนเองไดดวยพื้นฐานแหงความ
เชื่อ ความสัมพันธในชุมชน และภูมิปญญาของตนเอง ไมใชแนวคิดการพัฒนาที่สงเสริมโดยรัฐหรือ
โดยนักวิชาการที่ไมรับรูถึงศักยภาพของชาวบาน (ยุกติ มุกดาวิจิตร. 2548)
1.2 ขยายกลุ่มใหญ่สร้างแนวปฏิ บตั ิ
การขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัติ คือการที่กลุมเล็กที่มีอุดมการณรวมกันในการสืบ
สานวัฒนธรรมทองถิ่นไดขยายแนวความคิด อุดมการณในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน
นั้นไปสูกลุมอื่นๆ ในชุมชน ไดแก 1) ขยายสูสมาชิกในชุมชน 2) ขยายสูหนวยงานในระดับทองถิ่น
3) สรางแนวปฏิบัติรวมกัน
การขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัตินี้ เปนการขยายทั้งสูกลุมผูใหญซึ่งเปนวัยเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งเปนผูที่มีเวลาในการทํากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมและเปนบุคคลที่มีองคความรูในเรื่อง
วัฒนธรรมทองถิ่นพรอมที่จะถายทอดสูคนรุนตอๆไป และขยายสูหนวยงานระดับทองถิ่น เชน อบต.
โรงเรียนในชุมชน สภาวัฒนธรรมจังหวัด เปนตน จากนั้นจึงสรางแนวปฏิบัติรวมกัน เชน แนวปฏิบัติ
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ในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูคนรุนหลัง แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน เปนตน ซึ่งการขยายกลุมใหญสรางแนวปฏิบัตินี้ เทียบเคียงไดกับแนวคิดการถายทอดทาง
สังคม ซึ่งเปนกระบวนการถายทอดความรู วัฒนธรรม ความคิด เจตคติ อุดมการณ บุคลิกภาพ ของ
สมาชิกในสังคมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานตัวแทน เชน ครอบครัว
กลุมเพื่อน โรงเรียน เปนตน ซึ่งทําหนาที่ในการถายทอดวัฒนธรรม กฎระเบียบ และแบบแผนของ
สังคม ชุมชน ไปสูสมาชิก (สุพัตรา สุภาพ. 2541) ดังเชน กลุมเล็กที่มีอุดมการณในการสืบสาน
วั ฒนธรรมทองถิ่น พยายามถ า ยทอดความคิด เจตคติ อุ ดมการณ ไ ปสู บุ ค คลอื่นๆ ในชุมชนทั้ ง
ทางตรงและทางอ อ ม คื อ ทั้ง การชั ก ชวนโดยตรงและการชั ก ชวนผา นการเขารว มกิจ กรรมทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เพื่อใหเกิดการรับรูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปตามบรรทัดฐานของ
สังคม ตลอดจนเห็นคุณคาและความสําคัญที่มีตอการพัฒนาตนเองและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
ปกติสุข ถาพิจารณาความหมายของการถายทอดทางสังคมในดานการถายทอดทางวัฒนธรรม การ
ถายทอดทางสังคมจะเปนการเก็บรักษาหรือการดํารงรูปแบบของวัฒนธรรมกลุมโดยการถายโอน
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไป เพื่อใหคงไวซึ่งความตอเนื่องในการจัดระเบียบทางสังคม บทบาท
พฤติกรรม คานิยม และทัศนคติที่เหมาะสม (จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. 2540; Levine. 1973 อางถึงใน
ออมเดือน สดมณี. 2543) ดังที่ งามพิศ สัตยสงวน (2538 อางถึงใน พัชรินทร สมหอม. 2554) ได
กลาวถึงการถายทอดทางวัฒนธรรมไวคือ การที่วัฒนธรรมซึ่งเปนมรดกทางสังคมที่เกิดจากการ
เรียนรูไดถูกถายทอดจากคนในชั่วชีวิตหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยวิธีการสื่อสารจากภาษาพูด การ
เขียน หรืออาจใชวิธีอื่นที่เหมาะสมตามยุคสมัยของแตละสังคม
1.3 ทบทวนอดีต วิ เคราะห์ปัจจุบนั มองอนาคต
การทบทวนอดีต คือการที่ชาวบานในชุมชนรวมกันทบทวนถึงวัฒนธรรม ประเพณี
ของชาวไทยพวนที่ผานมาวามีอะไรบาง มีอะไรบางที่สูญหาย อะไรบางที่ยังอยูและมีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตของชาวไทยพวน จากนั้นรวมกันวิเคราะหปจจุบัน โดยรวมกันวิเคราะหวาในปจจุบัน
วั ฒ นธรรมของชาวไทยพวนเป น อย า งไร ชุ ม ชนควรมี ก ารสื บ สานวั ฒ นธรรมในมิ ติ ไ หนบ า งที่ มี
ความสัมพันธและเกี่ยวของกับวิถีชีวิต และรวมกันมองอนาคต คือ เปนการกําหนดทิศทางวาอนาคต
ของวัฒนธรรมไทยพวนควรเปนอยางไร มีวัฒนธรรมประเพณีอะไรบางที่จะตองสืบสานเอาไว และ
แนวทางในการสืบสานควรเปนไปในทิศทางใด
การทบทวนอดีตของชุมชนไทยพวน เริ่มจากแกนนําทางวัฒนธรรม เชน ผูนําทางศาสนา
ผูนําทางพิธีกรรม และจิตอาสาในชุมชน รวมกันวิเคราะหชุมชนและสืบคนทางประวัติศาสตร เพื่อให
รูจักรากเหงาของตนเอง มองเห็นถึงความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตที่เปนแนวปฏิบัติอัน
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวไทยพวนใหมีความเปนหนึ่งเดียวมาจนถึงปจจุบัน
วิเคราะหปจจุบัน จากการทบทวนอดีต ทําใหชุมชนเริ่มมองเห็นความสัมพันธของวัฒนธรรมทองถิ่น
กับวิถีชีวิตของชาวไทยพวน จึงเริ่มมีการวิเคราะหปจจุบัน มองภาพวัฒนธรรมทองถิ่นในปจจุบันวา
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เป น อย า งไร ภู มิ ป ญ ญาชาวบ า นหรื อ วั ฒ นธรรมที่ สั่ ง สมมานั้ น มี ค วามยั่ ง ยื น มาน อ ยเพี ย งใด มี
อะไรบางที่หายไปและสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชุมชน เชน การรูประวัติศาสตรของคนในชุมชนลด
นอยลง การละเลนพื้นบานไทยพวนบางอยางกําลังจะสูญหาย เปนตน นอกจากนี้ ชุมชนยังมีการ
วิเคราะหถึงจุดแข็งของชุมชน และความเขมแข็งทางวัฒนธรรมที่ทําใหมองเห็นศักยภาพในการ
พั ฒ นาชุ ม ชนโดยใช ฐ านของวั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น เป น สํ า คั ญ เช น มี ป ราชญ ชุ ม ชนที่ มี อ งค ค วามรู
ทางดานวัฒนธรรม มีกลุมผูนําทางวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มีเครือขายทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เปน
ตน ซึ่งการวิเคราะหปจจุบันนี้สามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนที่กลาวถึง
การมองอนาคต คือการที่ชาวบานเริ่มมองเห็นแนวทางและกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนบนฐาน
ของวัฒนธรรมทองถิ่น ทั้งการสืบสานโดยปราชญชุมชนที่เปนคลังสมองของชุมชน การบรรจุเปน
แผนพัฒนาของตําบล มีวิสัยทัศน กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน การสงตอวัฒนธรรมไปยัง
คนรุนปจจุบัน และเยาวชน การสรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม และการจัดทําฐานขอมูล
ทางวัฒนธรรม
การทบทวนอดีต วิเคราะหปจจุบัน และการมองอนาคต สามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิด
ชุมชนเขมแข็ง ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ไดให
ความหมายของชุมชนเขมแข็งที่ครอบคลุมถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรมดวยวา ชุมชนเขมแข็ง
หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนตางๆ รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน โดยมีการเรียนรู จัดการ และ
แกไขปญหารวมกันของคนในชุมชนจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สั ง คม วั ฒ นธรรมและสิ่ ง แวดล อ มภายในชุ ม ชน ตลอดจนมี ผ ลกระทบสู ภ ายนอกชุ ม ชนที่ ดี ขึ้ น
ตามลําดับ โดยมีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อผลประโยชนแกชุมชนรวมกัน และดวยความเอื้ออาทร
ตอชุมชนอื่นๆ ในสังคมดวย ทั้งนี้ชุมชนอาจมีการจัดตั้งกลุมหรือองคกรชุมชน ที่เกิดจากการรวมตัว
กันโดยความสมัครใจของคนในชุมชนที่มีวัตถุประสงคและอุดมคติรวมกัน มีการเรียนรูกันอยาง
ตอเนื่องในการทํางานเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
มีผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดยผานกระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว เชนเดียวกันกับ โกวิทย
โพธิ์งาม (2553) ไดใหความหมายของชุมชนเขมแข็งในมิติการพัฒนาชุมชนวา หมายถึงการ
เสริมสรางใหชุมชนตองเปนชุมชนที่มีกระบวนการเพื่อทําใหคนมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองไดอยาง
มีความสุขมีความสามารถในการจัดการกับสภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง อันจะนําไปสู
การเรียนรูที่จะอยูรวมกันกับคนอื่นอยางเอื้ออาทรตอกัน เปนพื้นฐานของการสรางความรูสึกรักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี คุณคา ความสัมพันธของชุมชนทองถิ่น ความรูสึก
เปนเจาของรวมกันของคนในชุมชนทองถิ่นเอง นอกจากนี้ ยังเทียบเคียงไดกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง ดังที่ เสรี พงศพิศ (2552) ไดแบงเปน 4 ลักษณะเชนกันคือ 1) เปน
ชุมชนแหงการเรียนรู คือพรอมที่เรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 2) เปนชุมชนที่ตัดสินใจได
เปนชุมชนที่จัดการทุนของตนเองอยางมี
อยางอิสระ คือเปนอิสระจากการครอบงําตางๆ 3)
ประสิทธิภาพ และ4) เปนชุมชนที่มีธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบได อุทัย ดุลเกษม และอรศรี งาม
วิทยาพงษ (2540 อางถึงใน สาวิณี รอดสิน. 2554) ไดกลาววา ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะ 3 ประการ
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คือ 1) สมาชิกสามารถรวมตัวกันไดอยางเหนียวแนน มีความรักและผูกพันตอกันและตอชุมชน และ
มีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน 2) สมาชิกสามารถพึ่งตนเองไดในระดับสูง และ3) สมาชิก
สามารถพัฒ นาศั ก ยภาพของตนได อ ยา งตอ เนื่อ ง เป นต น ซึ่ ง ชุม ชนไทยพวนในอํ า เภอปากพลี
จังหวัดนครนายก ไดใชความเขมแข็งทางวัฒนธรรมเปนฐานสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหแก
ชุมชน ที่มาจากสมาชิกในชุมชนรวมตัวกัน มีการการทบทวนอดีต วิเคราะหปจจุบัน และการมอง
อนาคต รวมกัน พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหาศักยภาพของชุมชนอีกดวย
1.4 เตรียมพร้อมวางแผนบนฐานต้นทุนทางสังคม
การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน คนในชุมชนมีการวางแผนในการสืบสานโดยใชฐาน
ต น ทุ น ทางสั ง คมที่ ชุ ม ชนมี อ ยู ซึ่ ง ต น ทุ น ทางสั ง คมของชุ ม ชนไทยพวน อํ า เภอปากพลี จั ง หวั ด
นครนายก ไดแก
1.4.1 เตรียมความพร้อมบนฐานทุนมนุษย์
ทุนมนุ ษ ย เ ปนทุ นทางสังคมประการหนึ่ งที่ สําคัญในการขั บเคลื่ อนการสื บสาน
วัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน ชาวไทยพวนมีทุนมนุษยที่เขมแข็ง อันไดแก ปราชญชุมชน ผูนําชุมชน
ผูนําทางวัฒนธรรม รวมถึงคนในชุมชนที่มีความรูในวัฒนธรรมไทยพวนและใหความรวมมือในการ
สืบสานวัฒนธรรม การเตรียมความพรอมบนฐานทุนมนุษยในการเตรียมวางแผนสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นของชาวไทยพวนโดยการพยายามดึงเอาบุคคลเหลานี้เข ามามีสวนรวมในกระบวนการ
วางแผน รวมคิด แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหไดแนวทางการสืบสานที่เขมแข็ง
1.4.2 เตรียมความพร้อมบนฐานทุนทางปญั ญา
ทุนทางปญญาไดแฝงอยูกับผูมีความรู หรือที่เรียกวาคลังปญญาของชุมชน เชน
ปราชญชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมดานตางๆ และบุคคลเหลานี้ยังเปนผูที่สามารถถายทอด
องคความรู ภูมิปญญา อันเปนวัฒนธรรมไทยพวนไปสูผูอื่นไดอยางเขมแข็ง การเตรียมพรอมวาง
แผนการสื บ สาวัฒ นธรรมท อ งถิ่ น บนฐานทางภู มิ ป ญ ญาของชาวไทยพวน โดยการพยายามดึ ง
ปราชญ ชุ ม ชนผู มี อ งค ค วามรู ด า นต า งๆ ให เ ข า มามี ส ว นร ว มในการสื บ สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู รวมทั้งบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นกับองคความรูในปจจุบันเพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เชน การค นหาเอกลักษณทางวั ฒนธรรมเพื่อนํามาวางแผนการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1.4.3 เตรียมความพร้อมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางวัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตรวมกันของชาวไทยพวนที่ทําใหคนในชุมชนอาศัย
อยูรวมกันอยางสงบสุข การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของชุมชนตําบลเกาะหวาย อาศัยฐานทาง
วั ฒนธรรมที่ เ ข มแข็ งในการเตรี ยมความพร อมในการสืบ สานวัฒนธรรม โดยชุมชนพยายามนํ า
วัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตมาเปนจุดเชื่อมโยงในการสืบสาน และทําใหคนในชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของวัฒนธรรม อันมีความเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ
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และวิถีปฏิบัติของชาวไทยพวน เชน วัฒนธรรมทางภาษา วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย
รวมทั้งประเพณีตางๆ ที่ยึดถือปฏิบัติกันมา เปนตน
จะเห็นไดวาชุมชนไทยพวนในอําเภอปากพลี มีฐานตนทุนทางสังคมที่เขมแข็ง การ
เตรียมวางแผนการสืบสานวัฒนธรรมบนฐานตนทุนทางสังคมจึงเปนการทําใหกิจกรรมการสืบสานมี
การขับเคลื่อนไปไดอยางเขมแข็ง เพราะมาจากการแปลงตนทุนทางสังคมเหลานี้ไมวาจะเปนทุน
มนุษย ทุนทางปญญา และทุนทางวัฒนธรรม ใหเอื้อประโยชนตอการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ซึ่ง
เปนสิ่งที่คนในชุมชนรวมกันคิด รวมกันวางแผน บนฐานความไวใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของคนใน
ชุมชนวาสามารถขับเคลื่อนการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามไดอยางเขมแข็ง ดังเชน สํานักยุทธศาสตร
และการวางแผนพัฒนาทางสังคม. (2555 : 19) ไดใหความหมายของคําวาทุนทางสังคมไววา ทุน
ทางสังคมเกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจ สายใยความผูกพัน
และวัฒนธรรมหลักที่ดีงามของสังคมไทยผานระบบความสัมพันธที่มีองคประกอบหลัก ไดแก คน
สถาบันทางสังคม วัฒนธรรม และองคความรู กอเกิดเปนพลังในชุมชนและสั งคมสอดคลองกับ
แคททสและโอกา. (Catts ; and Ozga. 2005 : online) กลาววา มโนทัศนหลักที่สําคัญของทุนทาง
สังคมอันเปนที่ยอมรับในวงกวางคือ การเปนสังคมที่เกาะเกี่ยวแทรกซึมกันแบบไมโดดเดี่ยว (Social
glue) กลาวคือ บุคคลตองมีการรวมกันในกิจกรรม รวมสงเสริม และแบงบันสิ่งที่มีคาในการกระทํา
บางอยางใหบรรลุผลตามความตองการของสังคม อีกนัยเปนการพัฒนาและสรางความสัมพันธ
เดี่ยวๆ รวมกันเปนพันธะ (Bonding) ของกลุมเครือขาย พัฒนาเปนสะพาน (Bridge) กาวโยงของ
ชุมชนและติดตอสื่อสารกับสิ่งแวดลอมในบริบทอื่น และเชื่อมโยง (Linking) กันเปนโครงสรางที่มี
รูปแบบใดๆ สงผลตอการขับเคลื่อนกลไกของสังคม นอกจากนี้ นภาภรณ หะวานนท และคณะ
(2546)
ไดกลา วถึงทุนชุมชนว า เปนสิ่ งที่ค นในชุมชนหรื อคนนอกชุ มชนที่อยู ใ นเครือขาย
ความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนสร า งสรรค ขึ้ น มาเพื่ อ การดํ า รงอยู แ ละเป น ประโยชน ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
ครอบครั ว และชุ มชน โดยจะมี การสร างสรรค สืบสาน และสะสมตอๆ กั นมาจนกลายเป นสิ่ง ที่
แสดงออกซึ่ ง อั ต ลั ก ษณ ห รื อ ความเป น ชุ ม ชนในกระบวนการพั ฒ นาชุ ม ชน ป จ จั ย นํ า เข า ใน
กระบวนการสรางความเขมแข็งของชุมชนก็คือ ทุนชุมชนทุกประเภท โดยเราจะตองแปลงคาทุน
ตางๆ ภายในชุมชนออกมาเปนผลผลิต/ผลลัพธใหได ทั้งนี้เราตองคํานึงถึงทุนบางประเภทที่จะตอง
สงวนรักษาหรือพัฒนายกระดับไปพรอมๆ กันอยางสมดุลและไมทําลายซึ่งกันและกัน สามารถเอื้อ
ประโยชนตอกัน โดยการพัฒนาคุณภาพคนทางดานความรูและจิตใจ การใชคุณคาและเอกลักษณ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น จะชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการผลิตและสรางความมั่นคงใน
ระยะยาว สวนทุนภายนอกชุมชนถือเปนทุนที่มาสมทบเทานั้น ที่ผานมาเรามักจะมองขามทุนของ
ชุมชนและคิดวาชุมชนไมมีทุน ตองขอจากผูอื่น ไมสามารถพึ่งพาตนเองได ดังนั้น การจัดการทุน
ชุมชนจึงเปรียบเสมือนศูนยรวมการพัฒนาชุมชนเพื่อใหคนในชุมชนสามารถดําเนินกิจการของ
ตนเองตอไปไดอยางเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง (ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย. 2556; จิตตรา มาคะผล.
2556) ซึ่งองคประกอบของทุนชุมชนนั้นสํานักยุทธศาสตรและการวางแผนพัฒนาทางสังคม. (2555 :
19-20) ไดรวบรวมและเสนอองคความรูเกี่ยวกับทุนทางสังคมที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดสังเคราะหความรูและความคิดเรื่องทุนทางสังคมและสรุปเปน
องคประกอบหลักของทุนทางสังคมที่สอดคลองกับบริบทสังคมไทย ไดแก 1) ทุนมนุษย หมายถึง
บุคคลทั่วไปและผูนําทางสังคมที่มีความรัก ความไวเนื้อเชื่อใจ มีน้ําใจและเอื้ออาทรตอเพื่อนมนุษย
มี ค วามเชื่ อ ในระบบคุ ณค าและหลักศีล ธรรมที่ ดี มีคุณ ธรรม วิ นัย ความซื่อสั ต ย และมี จิต สํานึ ก
สาธารณะ ทําประโยชนตอสังคมสวนรวม มีบทบาทหลักในการพัฒนาประเทศ ที่ตองไดรับการ
พัฒนาในทุกมิติทั้งในดานสุขภาพ จิตใจ และสติปญญา 2) ทุนสถาบันทางสังคม หมายถึง สถาบัน
หลักในสังคม ไดแก สถาบันพระมหากษัตริย สถาบันศาสนา สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันการเมือง มีบทบาทในการสนับสนุนและผลักดันใหเกิดพลังรวมของคนในชุมชน/สังคม
ทําใหสังคมอยูรวมกันอยางสันติสุข 3) ทุนทางวัฒนธรรม หมายถึง การเปนตัวเชื่อมโยงคนในสังคม
ใหตระหนักถึงรากเหงาของตนเอง เกิดความหวงแหน ภูมิใจที่จะรักษา อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาและตอ
ยอด เพื่อประโยชนของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ และ4) ทุนองคความรู หมายถึง
ความรูที่ประกอบดวยภูมิปญญาทองถิ่นและความรูที่เกิดขึ้นใหม ที่พิจารณาวาภูมิปญญาทองถิ่น
เปนศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนฐานคิดและหลักเกณฑการ
กําหนดคุณคาและจริยธรรมที่มีการสั่งสมสืบทอดกันมายาวนานจากรุนสูรุน จากอดีตถึงปจจุบันทํา
ใหเกิดความหลากหลายของความรูที่นํามาใชประโยชนได สามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับ
สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อตอบสนองเปาหมายหรือความตองการของชุมชน
1.5 ลงมือสืบสาน
การปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงการสืบสานวัฒนธรรมของไทยพวน จากการศึกษาพบวามี
2 แนวทาง ไดแก 1) ลงมือสืบสานผานผูสืบสาน และ 2) วิธีการสืบสาน เริ่มจากการมีผูสืบสานที่มี
ความเขมแข็ง มีวิธีการสืบสานที่หลากหลายวิธี และผูรับการถายทอดทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
กลุม ดังนี้
1.5.1 ผูส้ บื สาน
ผูที่ทําหนาที่ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ไดแก ผูนําทางศาสนา ปราชญ
ชุมชนที่มีองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีดานตางๆ เชน ดานการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา พิธีกรรมตามความเชื่อ ดานการแตงกาย ดานอาหาร เปนตน โดยบทบาทของผูทําหนาที่สืบ
สานก็จะมีความแตกตางกันไปตามองคความรู ภูมิปญญา และฐานะทางสังคมที่ตนเองไดรับ ดังเชน
พระสงฆ ก็จะสืบทอดผานพิธีกรรมทางศาสนา ผูนําทางความเชื่อก็จะสืบทอดผานพิธีกรรมทางความ
เชื่อและวิถีปฏิบัติของชาวบานในชุมชน ผูนําที่เปนทางการ เชน ผูใหญบาน อสม. อบต. จะสืบสาน
ในลักษณะของการเผยแพรขอมูลขาวสารทางวัฒนธรรมสูชาวบานในชุมชน และบุคคลอื่นๆ รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน เปนตน เทียบเคียงไดกับแนวคิดการ
ถายทอดทางสังคม ที่หมายถึง กระบวนการในการถายทอดความรู ความคิด เจตคติ อุดมการณ
ของสมาชิกสังคมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ซึ่งเปนไปทั้งทางตรงและทางออมโดยผานตัวแทนของ
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สังคม (Agent) เชน ชุมชน สถานศึกษา สื่อสารมวลชน และองคกรทางสังคมตางๆ เปนตน (สุพัตรา
สุภาพ. 2541) การถายทอดทางสังคมจะเปนการเก็บรักษาหรือการดํารงรูปแบบของวัฒนธรรมกลุม
โดยการถายโอนจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไปเพื่อใหคงไวซึ่งความตอเนื่องในการจัดระเบียบทาง
สั ง คม บทบาท พฤติ ก รรม ค า นิ ย ม และทั ศ นคติ ที่ เ หมาะสม (จํ า นง อดิ วั ฒ นสิ ท ธิ์ . 2540;
Levine.1973 อางถึงใน ออมเดือน สดมณี. 2543) สอดคลองกับ งามพิศ สัตยสงวน (2538 อางถึงใน
พัชรินทร สมหอม. 2554) ไดกลาวถึงการถายทอดทางวัฒนธรรมไวคือการที่วัฒนธรรมซึ่งเปนมรดก
ทางสังคมที่เกิดจากการเรียนรูไดถูกถายทอดจากคนในชั่วชีวิตหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง โดยวิธีการ
สื่อสารจากภาษาพูด การเขียน หรืออาจใชวิธีอื่นที่เหมาะสมตามยุคสมัยของแตละสังคม
1.5.2 วิธกี ารและเนื้อหาในการสืบสาน
วิธีการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนของตําบลเกาะหวาย มีวิธีการที่หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งที่แบบเปนทางการและแบบที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบาน ไดแก 1) การสืบสานผาน
การบอกเลาประวัติศาสตรจากผูมีความรู 2) การสืบสานผานแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 3) การสืบ
สานผานการบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของโรงเรียน 4) การสืบสานผานกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เทียบเคียงไดกับแนวคิดการถายทอดทางสังคมที่กลาวถึงรูปแบบและ
วิธีการถายทอดทางสังคมในวิธีการที่แตกตางกันออกไป เชน ไพพรรณ เกียรติโชคชัย (2541 อางถึง
ในอุษณีย เสือดี. 2549) แบงลักษณะการถายทอดได 3 แบบคือ 1) การถายทอดแบบไมเปนลาย
ลักษณอักษร เชน การบอกเลาตอๆ กันมา การบอกเลาผานพิธีกรรมตางๆ เปนตน 2) การถายทอด
เปนลายลักษณอักษร เชน การเขียน จารึก เปนตน และ3) การถายทอดผานสื่อมวลชน เชน สิ่ง
ตีพิมพ สื่ออิเล็คทรอนิคส วิทยุ โทรทัศน เปนตน สําหรับวิธีการถายทอดทางสังคมโดยทั่วไปมี 2 วิธี
ไดแก การถายทอดโดยตรง และการถายทอดโดยออม
จะเห็นไดวา การลงมือสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นตองอาศัยทั้งผูสืบสาน วิธีการสืบสานและ
เนื้อหา จึงจะทําใหกิจกรรมการสืบสานวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นมีความเขมแข็งและเกิดความยั่งยืน
ดังเชน พระพชรพร โชติวโร (อาษากิจ) (2554) ไดศึกษากระบวนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
: กรณีศึกษาวัดรองเม็ง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษา พบวา สถานที่ที่รวบรวมโบราณศิลปวัตถุ
และภูมิปญญาทองถิ่นคือ วัด โดยมีพระสงฆเปนผูทําหนาที่ในการอนุรักษและสืบทอด ผลจากการ
อนุรักษ ศิ ลปวั ฒนธรรมทองถิ่ นนี้ กอใหเ กิ ดความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่มีสถานที่เ ก็ บ วัต ถุ
โบราณที่ไดรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เปนสถานที่ใหความรูทางดานประวัติศาสตรชุมชน เปน
ตัวอยางที่ดีที่คณะสงฆสามารถนําไปประยุกตใชกับชุมชนอื่นๆ และกอใหเกิดแหลงทองเที่ยวทาง
ไดศึกษาการอนุรักษ
วัฒนธรรมที่สรางรายไดใหกับชุมชน จินดา เสาวิไล กําลดพิศ (2554)
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น “มะโยง” ในพื้นที่ตําบลเกาะเปาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ผล
การศึกษาเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒนธรรมพบวา “มะโยง” ไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่อาศัย
ในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย และไดมีการสืบทอดจากรุนสูรุนเรื่อยมาจนถึงปจจุบันโดยเปนการ
ถายทอดภายในครอบครัวของผูสืบทอด

88
1.6 ร่วมสะท้อนเชิ งสร้างสรรค์
การรวมสะทอนเชิงสรางสรรค คือการที่ชุมชนมีการมาพูดคุยและสะทอนผลจากกิจกรรม
หรือสิ่งที่ไดทําอันเกี่ยวของกับการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ที่เปนประโยชนตอการนําไปปรับปรุง
กระบวนการและเสนอแนวทางในการสืบสานที่นําไปสูความเขมแข็งและยั่งยืนรวมกัน การสะทอนผล
ของชุมชนนั้นแสดงออกในสองมิติดวยกัน ไดแก 1) การสะทอนผลเพื่อการปรับปรุงกิจกรรมที่
ดําเนินการ และ2) การสะทอนขอจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
1.6.1 การสะท้อนผลเพือ่ การปรับปรุงกิจกรรม
ในมิติของการสะทอนผลเพื่อปรับปรุงกิจกรรม ชุมชนหรือคณะกรรมการที่ทํางาน
ดานการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนจะมีการสะทอนเมื่อชุมชนมีกิจกรรมสืบสานหรือดําเนินการสืบ
สานวัฒนธรรม ประเพณีไทยพวนแลวไมวาดวยในรูปแบบใดก็ตาม เชน การจัดงานบุญงานประเพณี
การจัดกิจกรรมสืบสานผานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เปนตน และรวมกันนําเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุง
1.6.2 การสะท้อนข้อจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
การสะทอนผลนี้เกิดขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เชน การทําบุญตัก
บาตร การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรม หรือการประชุมคณะกรรมการหมูบาน เปนตน เปนการ
สะทอนถึงความเปนหวงหรือขอจํากัดในการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน จากผลที่เกิดขึ้นภายหลัง
การจัดกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรมสืบสาน เชน การเริ่มหายไปของแกนนําในการสืบ
สานที่ ส ว นใหญ เ ป น ผู สู ง อายุ บางท า นได เ สี ย ชี วิ ต บางท า นประสบป ญ หาสุ ข ภาพ การส ง ต อ
วัฒนธรรมไปยังเยาวชนรุนหลังที่มีขอจํากัดของการไมไดรับความรวมมือจากเยาวชน ขอจํากัดของ
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวเยาวชน เปนตน
จะเห็นไดวา การรวมสะทอนเชิงสรางสรรคทั้งการสะทอนผลเพื่อการปรับปรุงและ
สะทอนถึงขอจํากัดของการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ไมวาจะเปนขอจํากัดที่มาจากกิจกรรมสืบ
สาน ขอจํากัดที่มาจากผูทําหนาที่สืบสาน สิ่งเหลานี้ลวนแตนําไปสูการพัฒนาความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรมของชุมชนทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากจะทําใหชุมชนไดเห็นในภาพรวมวาการดําเนินกิจกรรม
การสืบสานวัฒนธรรมของชุมชนนั้นเปนไปในทิศทางใด มีขอจํากัดอะไรบางในการสืบสาน รวมทั้ง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนจากกิจกรรมสืบสานนั้นๆ เปนอยางไร และรวมกันสะทอนหาแนว
ทางการแก ไ ข อันเปน การนําไปสู การพัฒนาชุ ม ชนบนฐานความเข ม แข็งทางวัฒนธรรมอยา งมี
เปาหมาย มีจิตสํานึก และเอื้ออาทรตอกันของคนในชุมชน ซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับแนวคิด
ชุมชนเขมแข็ง ดังเชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2544) ได
ใหความหมายของชุมชนเขมแข็งที่ครอบคลุมถึงความเขมแข็งทางวัฒนธรรมดวยวา ชุมชนเขมแข็ง
หมายถึงการที่ประชาชนในชุมชนตางๆ รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน โดยมีการเรียนรู จัดการ และ
แกไขปญหารวมกันของคนในชุมชนจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน มีการเรียนรูกันอยางตอเนื่องในการทํางานเพื่อแกไข
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ปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม มีผูนําตามธรรมชาติเกิดขึ้นโดย
ผานกระบวนการทํางานรวมกันดังกลาว เชนเดียวกัน ประเวศ วะสี (2541) ไดใหความหมายของ
ชุมชนที่มีความเขมแข็ งคือ การที่สมาชิกในชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยาง
ตอเนื่อง และสามารถเผชิญกับภาวะวิกฤติตางๆ ได ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากการที่คนที่มี
วัตถุปะสงครวมกัน เขามารวมคิด รวมทํา มีความเอื้ออาทรตอกัน มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติ
ความเป น ชุ ม ชนจะทํ า ให มี ศั ก ยภาพในการแก ไ ขป ญ หาทุ ก ชนิ ด ทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ จิ ต ใจ สั ง คม
สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม การเมืองและสุขภาพ
1.7 ส่งต่อเยาวชนรุ่นหลัง
การสงตอเยาวชนรุนหลัง คือการที่ชาวบานในชุมชนไทยพวนมีการสืบสานวัฒนธรรม
ตอไปยังเยาวชนรุนหลัง เชน รุนลูก รุนหลาน ผานกิจกรรมตางๆ ทั้งที่เปนรูปธรรม และกลมกลืนกับ
วิถีชีวิต เชน การถายทอดโดยการสอนผานโรงเรียน การถายทอดโดยครอบครัว การที่ผูใหญใน
ชุมชนปฏิบัติใหเยาวชนรุนหลังไดเห็น เปนตนโดยชุมชนไดมีการสงตอวัฒนธรรมไทยพวนไปยัง
เยาวชนรุ น หลั ง ในหลากหลายรู ป แบบ ได แ ก 1) ปลู ก ฝ ง ผ า นครอบครั ว ครอบครั ว ทํ า การส ง ต อ
วัฒนธรรมสูเยาวชนทั้งการบอกเลาโดยตรง เชน เลาเรื่องราวประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทยพวนใหลูกหลานฟง และการสงตอวัฒนธรรมโดยผานวิถีปฏิบัติ เชน ชักชวนลูกหลานไป
รวมวัฒนธรรม ประเพณีตางๆ ของชุมชนในโอกาสสําคัญตางๆ การพูดภาษาพวนกับลูกหลานใน
บาน วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแตงกาย เปนตน ทั้งการปฏิบัติใหเห็นเปนแบบอยาง การ
ชั ก ชวนให ป ฏิ บั ติ และการบอกเล า โดยตรงของครอบครั ว ไทยพวนในชุ มชนเป น การปลู กฝ งให
เยาวชนซึมซับวัฒนธรรมตั้งแตอยูในบาน และสามารถจดจําเรื่องราวจนกระทั่งสามารถสงตอไปยัง
คนอื่นๆ ได2) ปลูกฝงผานสถานศึกษา สถานศึกษาในชุมชนเปนอีกสถาบันทางสังคมหนึ่งที่ทํา
หนาที่ในการสืบสานวัฒนธรรมสูเยาวชน เนื่องจากเมื่อเขาสูวัยเรียนสถานศึกษาเปนอีกสถานที่หนึ่ง
ที่เยาวชนเขาไปใชชีวิตและเรียนรู ดังนั้น การที่สถานศึกษาในชุมชนเขามามีสวนรวมในการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่นสูเยาวชนจึงเปนสิ่งที่ทําใหวัฒนธรรมไทยพวนนั้นไดรับการสงตอไปยังคนรุนหลัง
และมีการสืบสานตอไป 3) ปลูกฝงผานสถาบันทางศาสนาวัดเปนสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนใน
ชุมชนมากที่สุด เพราะชาวไทยพวนใหความสําคัญกับศาสนาเปนอยางมาก กิจกรรมตางๆ สวนใหญ
จะดําเนินการที่วัด วัดจึงเปนศูนยรวมของทุกคนทุกเพศทุกวัย วัดหรือสถาบันศาสนาจึงเปนพื้นที่
หนึ่งที่คนในชุมนใชในการสืบสานวัฒนธรรมสูเยาวชนของชุมชน ซึ่งผูทําหนาที่ในการสงตอมีทั้งผู
เฒ าผูแก ผู นํา ในการประกอบพิ ธีกรรมทางศาสนา และพระสงฆเองก็ มีสว นสําคั ญในการส งต อ
วัฒนธรรมไปสูเยาวชนเชนกัน โดยการบอกเลาความสําคัญของวัฒนธรรมประเพณีของไทยพวน
ใหแกผูที่มารวมทําบุญในประเพณีหรือเทศกาลที่สําคัญ รวมทั้งการสืบสานไปยังพระรุนใหมที่อยูใน
วัดดวย4) ปลูกฝงผานกิจกรรมของชุมชน โดยการสงผานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อ ที่คนในชุมชนยึดถือและปฏิบัติกันเปนประจํา เชน การทําบุญวันสารททพวน การไหวศาล

90
ปูตา การทําบุญประจําปตางๆ ที่ลูกหลานจะตองมาเขารวมและสืบทอด แมวาจะอยูตางจังหวัด การ
สืบสานวัฒนธรรมการละเลนตางๆ แกกลุมเยาวชนเพื่อนําไปแสดงใหนักทองเที่ยวไดชม ซึ่งนอกจาก
จะเปนการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแลวยังเปนการสงตอวัฒนธรรมไปยังเยาวชนรุนหลัง
อีกดวย เชน การรําพวน การรําโทน การตีกลอง เปนตน
การส ง ต อ วั ฒ นธรรมสู เ ยาวชนรุ น หลั ง เป น กระบวนการสื บ สานวั ฒ นธรรมที่ จ ะทํ า ให
วัฒนธรรมทองถิ่นดํารงอยูอยางยั่งยืนสืบไป เพราะเยาวชนคือคนที่จะสืบตอวัฒนธรรมนี้ไปยังคนรุน
ตอๆ ไป และเปนกําลังสําคัญในการดําเนินกิจกรรมสืบสานตอจากคนรุนกอน ซึ่งการสงตอสูเยาวชน
รุนหลังสวนใหญที่พบในชุมชนไทยพวนนั้น เปนการสงผานสถาบันทางสังคม โดยเริ่มจากสถาบัน
ครอบครัว ซึ่งเปนสถาบันหลักในการอบรมเลี้ยงดูและถายทอดวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดําเนิน
ชี วิ ต ให แ ก ส มาชิ ก สถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ ง เป น สถาบั น ที่ อ บรม ขั ด เกลาเยาวชนต อ จากสถาบั น
ครอบครัว และสถาบันศาสนา ซึ่งเปนแหลงยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน สามารถเทียบเคียงได
กับแนวคิดการถายทอดทางสังคมตามมุมมองของทฤษฎีโครงสรางหนาที่ ซึ่งไดกลาวถึงวิธีการ
ถายทอดทางสังคมโดยทั่วไปมี 2 วิธี ไดแก การถายทอดโดยตรง และการถายทอดโดยออม ซึ่งการ
ถายทอดโดยตรง เปนการถายทอดทางสังคมที่ตองการใหบุคคลปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบแบบ
แผนที่สังคมกําหนดไว เปนการบอกวาสิ่งใดควรกระทําหรือไมควรกระทํา อะไรผิด อะไรถูก ซึ่ง
นับวามีผลตอการพัฒนาบุคลิกภาพเปนอยางมาก การถายทอดทางสังคมโดยตรงนี้จะมาจากสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียน วัด เปนตน สวนการถายทอดโดยออม เปนการถายทอดทางสังคมที่ไมบอกกัน
โดยตรงแตอาจแสดงใหเห็นดังเชน การสงตอเยาวชนรุนหลังโดยการปลูกฝงผานกิจกรรมของชุมชน
ซึ่งการถายทอดทางสังคมนี้จะผาน ตัวแทนการถายทอดทางสังคม (Agent of socialization) อัน
หมายถึง กลุมที่ทําหนาที่ในการขัดเกลาสมาชิก สรางสมาชิกใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะ เจต
คติ อุ ด มการณ ฯลฯ ในแบบที่ สั ง คมต อ งการ การถ า ยทอดทางสั ง คมเป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในสื บ ทอด
วัฒนธรรมไปสูคนรุนใหม อันเนื่องจากไดรับการถายทอดมาจากตัวแทนทางสังคมตางๆ ที่ทําใหเกิด
การเรียนรูวัฒนธรรม กฎระเบียบของสังคมและปฏิบัติตาม โดยผานชองทางตางๆ เชน การเห็น การ
ฟง การสัมผัส เปนตน (สุพัตรา สุภาพ. 2541)
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ส่วนที่ 2 ผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวน
การสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนปรากฏผลที่เกิดจากการสืบสานใน 3 ประเด็น ไดแก 1)
เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล 2) เกิดเครือขายความรวมมือ และ 3) เกิดความเขมแข็งเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
2.1 เกิ ดการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคล
ในมิติของการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลสามารถแบงได 3 ดาน 1) ดานความรู คือ ทํา
ให ค นมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร ข องตน รู ถึ ง ความเป น มา รากเหง า ของตนเอง ซึ่ ง การรู
ประวัติศาสตรชุมชนก็คือการรูวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชุมชน นํามาซึ่งความเขาใจวัฒนธรรมและ
ถือปฏิบัติสืบตอไปเปนวิถีปฏิบัติที่จะนําไปสูความสันติสุขของชุมชนตอไป รวมทั้งนําไปสูการสืบสาน
ตอไปยังชนรุนหลังไมสิ้นสุด 2) ดานเจตคติ ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนทําใหคนใน
ชุมชนมีเจตคติในทางที่ดีตอชุมชนและวัฒนธรรมของชุมชน ตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยพวนมากขึ้น โดยสิ่งที่เปลี่ยนในระดับความรูสึกของชุมชนที่สะทอนใหเห็นวามี
เจตคติที่เปลี่ยนไป ไดแก เกิดความรูสึกตระหนักและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม และเกิดความรูสึก
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน เทียบเคียงไดกับแนวคิดชุมชนเขมแข็งดังที่ 3) ดานพฤติกรรม การ
เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรม ปรากฏจากแสดงออกซึ่งพฤติกรรมสืบสานที่เดนชัดมากกวาเมื่อกอน
ซึ่ งแสดงออกในลั ก ษณะทั้ งเป นผูทํ า หนาที่สื บ สาน ผู รับ การสืบสาน และการปฏิบั ติ เ พื่อสืบ สาน
วัฒ นธรรมที่ ดีง าม พฤติ ก รรมสื บ สานที่ แ สดงออกในฐานะผู ที่ทํ า หน า ที่ใ นการสืบ สาน เชน การ
ถายทอดองคความรูทางวัฒนธรรมสูเยาวชนของปราชญชุมชน การถายทอดการเขียนภาษาพวนแก
ชาวบานและเยาวชน เปนตน นอกจากนี้ยังเกิดพฤติกรรมการพึ่งพาตนเองของชุมนในการสืบสาน
วัฒนธรรมอีกดวย โดยปรากฏพฤติกรรมสืบสานทั้งในกลุมผูใหญ และพฤติกรรมสืบสานในกลุมเด็ก
และเยาวชน โดยผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับ
บุคคล เทียบเคียงไดกับแนวคิดชุมชนเขมแข็งที่สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานความรู คือ
เปนชุมชนแหงการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงเจตคติ คือ เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ และเปลี่ยนแปลง
ดานพฤติกรรม คือชุมชนมีการจัดการตนเอง ดังที่ สัญญา สัญญาวิวัฒน (2541 อางถึงใน วชิราภรณ
สุรธนะสกุล. 2557) ไดกลาวถึงลักษณะของชุมชนเขมแข็งไว 4 ลักษณะคือ 1) เปนชุมชนแหงการ
เรียนรู (Learning community) คือคนในชุมชนมีการเพิ่มพูนความรูในดานตางๆ อยางสม่ําเสมอ 2)
เปนชุมชนที่มีการจัดการตนเอง (Community management) ไดแก การวางแผน การจัด
กระบวนการภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล 3) เปนชุมชนที่มีจิตวิญญาณ
(Spirituality) คือมีจิตสํานึก มีความรัก ความหวงแหน ความรูสึกเปนเจาของชุมชน และ 4) เปน
ชุมชนที่มีสันติภาพ (Peaceful) คือมีความสงบสุขและมีคุณธรรม เทียบเคียงกับการศึกษาของ ยิ่ง
ศักดิ์ แพงจันทรศรี (2552) ไดศึกษาวิทยุชุมชนกับการฟนฟูวัฒนธรรมชุมชน: กรณีสถานีวิทยุชุมชน
วั ด ป า สวนธรรมร ว มใจ จั ง หวั ด ยโสธร ผลการศึ ก ษาทํ า ให เ ห็ น ว า วิ ท ยุ ชุ ม ชนเป น รู ป แบบ
ความสัมพั นธการทํางานร วมกั นของเครือขายชาวนาเกษตรอิน ทรียและกลุมเกษตรกรในพื้นที่
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จังหวัดยโสธร โดยนําเอาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นมาประยุกตใชมีการนําภูมิปญญาของชาวบาน
ผสานกับหลักความเชื่อ และหลักธรรมเชิงพุทธ ในการดํารงอยูระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หลังจาก
การดําเนินการของวิทยุชุมชนวัดปาสวนธรรมรวมใจ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ของชุมชนเป นที่ย อมรั บจากชาวบ าน เกิดความหลากหลายทางสังคมในการเคลื่อนงานชาวนา
เกษตรอินทรียและการพึ่งตนเอง มีการเชื่อมโยงความสัมพันธคนในเมืองและชนบทใหเอื้อเฟอตอกัน
เกิดความเปนพี่เปนนองและสนิทสนมรูจักมักคุนกันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในการขับเคลื่อน
แนวคิดการพึ่งตนเอง
2.2 เกิ ดเครือข่ายความร่วมมือ
การสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวน ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรม
เกิดขึ้น ซึ่งเปนการประสานการทํางานของชุมชนที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันเปนเครือขายทาง
สังคม ดังเชน สนธยา พลศรี (2548) ไดกลาวถึงความหมายของเครือขาย หมายถึง ความสัมพันธที่
เชื่ อ มโยงเป น ตาข า ย หรื อ การทํ า งานร ว มกั น โดยมี ก ารเชื่ อ มโยงประสานกั น เหมื อ นกั บ ตาข า ย
เครือขายเปนปรากฏการณธรรมชาติที่หลากหลายมิติ ทั้งมิติทางชีวิต มิติทางจักรวาล มิติทางสังคม
โดยเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนที่ปรากฏ ไดแก 1) เครือขายความรวมมือ
ภายในชุมชน เปนเครือขายของชาวบานในชุมชนทั้งในระดับผูนําชุมชน และสมาชิกในชุมชน ซึ่งได
แสดงบทบาทในการทํางานรวมกันเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นอยางชัดเจนมากขึ้น ภายใต
เปาหมายของการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น และพัฒนาชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมอยางเขมแข็ง
และยั่งยืน เครือขายภายในชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนจะประกอบดวยการ
ประสานการทํางานรวมกันของ ผูใหญบาน พระสงฆ ปราชญชุมชนที่มีความรูทางดานวัฒนธรรม
ตัวแทน อสม. ตัวแทนชาวบาน และตัวแทนจากโรงเรียนที่ตั้งอยูในชุมชน ที่จะเปนตัวแทนชาวบาน
ในการวางแผนดําเนินกิจกรรมตางๆ 2) เครือขายความรวมมือระหวางชุมชน เปนเครือขายชุมชน
ไทยพวนในพื้นที่ตําบลเกาะหวาย 4 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานเกาะหวาย ชุมชนบานทาแดง ชุมชน
บานฝงคลอง และชุมชนบานใหม โดยการรวมตัวของเครือขายระหวางชุมชนนี้เกิดจากการที่ชุมชน
ตองการคนหาศักยภาพของตนเองผานวัฒนธรรมที่โดดเดนของชุมชน จึงรวมกลุมกันศึกษาวิจัยเพื่อ
คนหาจุดเดนหรือเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทยพวน และรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนผาน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมเหลานี้ จึงทําใหเกิดแนวคิดการจัดกิจกรรมสงเสริมทางวัฒนธรรมตางๆ
เกิดขึ้น อันเกิดจากความรวมมือของชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ เชน จัดการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม การจัด
กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ที่เวียนกันเปนเจาภาพในแตละป การประสานงานการแสดงของไทย
พวนระหวางชุมชนและโรงเรียน เปนตน ซึ่งการประสานความรวมมือของเครือขายระหวางชุมชนทํา
ให เ อกลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมมี ค วามโดเด น และมี ค วามเข ม แข็ ง ทางวั ฒ นธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น เกิ ด
กิจกรรมที่เปนการสืบสานวัฒนธรรมที่ปรากฏเดนชัดมากขึ้น อันนําไปสูความเขมแข็งทางวัฒนธรรม
และ3) เครือขายความรวมมือระหวางชุมชนกับภาครัฐ เปนการประสานความรวมมือเพื่อใหเกิดการ
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สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยชุมชนและหนวยงานภาครัฐประสานความรวมมือกัน
เพื่อเติมเต็มในสวนที่ชุมชนยังขาดเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น เชน องคความรูเกี่ยวกับ
รูปแบบการสืบสานวัฒนธรรม งบประมาณในการดําเนินงาน การเผยแพรทางวัฒนธรรม เปนตน
หนวยงานภาครัฐที่เปนเครือขายไดแก หนวยงานระดับทองถิ่น เชน อบต. เทศบาล จังหวัด สภา
วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก หนวยงานระดับประเทศ เชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานภาคการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยตางๆ
ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนที่ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในดับ
ระดับตางๆ ทําใหชุมชนมีเปาหมายที่ชัดเจน ทั้งในลักษณะของเครือขายความสัมพันธของสังคม
มนุษย ซึ่งเปนการเชื่อมความสัมพันธทั้งระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับกลุม บุคคลกับองคกร
กลุมกับกลุม และกลุมกับองคกร เครือขายในลักษณะของการประสานงาน รวมทั้งกอใหเกิดพลังใน
การทํางานของสมาชิกในชุมชนที่จะดึงศักยภาพของชุมชนมารวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมสืบสานให
ประสบความสําเร็จ ดังแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายที่ สนธยา พลศรี (2548) ไดกลาวถึงเครือขายทาง
สังคมโดยจําแนกตามมิติตางๆ ไดแก ความหมายในฐานะที่เปนเครือขายความสัมพันธของสังคม
มนุษย หมายถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางสมาชิกซึ่งอาจจะเปนบุคคลกับบุคคล กลุมกับ
กลุ ม องค ก รกั บ องค ก ร สถาบั น กั บ สถาบั น ชุ ม ชนกั บ ชุ ม ชน ประเทศกั บ ประเทศก็ ไ ด โดยมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายรวมกันบนพื้นฐานของความสัมพันธและผลประโยชนที่เทาเทียมกัน
ความหมายในลักษณะที่เปนเครือขายประสานงาน หมายถึง การประสานงานอยางแนบแนนระหวาง
สมาชิกในลักษณะของการรวมมือกันเพื่อระดมทรัพยากรตางๆ ของสมาชิกมาใชรวมกันและดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน ความหมายในลักษณะที่เปนพลังในการทํางาน หมายถึง การที่สมาชิกนําพลังหรือ
ศักยภาพของตนมารวมเขาดวยกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถจนเพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ
ใหประสบความสําเร็จรวมกัน นอกจากนี้ Richardson (1994) ไดจําแนกเครือขายที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก 1) เครือขายบุคคล อันรวมไปถึงบุคคลที่ไมเคยพบกันมากอน เมื่อพบแลวมา
สรางความสัมพันธที่ดีตอกัน เครือขายบุคคล ไดแก ครอบครัว บุคคลที่มีความสัมพันธทั้งใกลและ
ไกล เพื่อนสนิท เพื่อนบาน เพื่อนที่อยูหางไกล สมาคมตางๆ เปนตน 2) เครือขายระดับองคกรและ
ชุ ม ชน จะมี ส ว นร ว มกั น กั บ เครื อ ข า ยวิ ช าชี พ ได แ ก คณะผู บ ริ ห าร คณะผู ใ ห คํ า ปรึ ก ษา ชุ ม ชน
อาสาสมัครในองคกรตางๆ เปนตน
นอกจากนี้ยังเทียบเคียงไดกับงานวิจัยของ สุนทร ศรีหนองบัว (2550) ไดศึกษาการเรียนรู
รวมกันเพื่อการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่น บานสาวะถี ตําบลสาวะถี อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน ผลการศึกษาคนควาพบวา เงื่อนไขการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่นขึ้นอยูกับฐานของพลัง
ทองถิ่น 4 ประการ คือ ฐานทรัพยากร เครือขายทางสังคม ระบบความรู และวัฒนธรรมความเชื่อ
โดยชุมชนบานสาวะถีมีจุดเดนที่แสดงถึงความเขมแข็งของฐานของพลังท องถิ่นคื อ พิพิธ ภัณฑ
พื้นบานวัดไชยศรี ซึ่งเปนศูนยรวมของฐานพลังของทองถิ่นทั้ง 4 ประการอยางชัดเจนเปนเสมือน
ตนแบบ และเปนแนวทางในการสรางความเขมแข็งของการจัดการวัฒนธรรมทองถิ่นบานสาวะถีได
อยางยั่งยืน และงานวิจัยของ จําเริญ คังคะศรี (2554) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการ
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สร างเครือข ายอนุ รักษและฟ นฟูวั ฒนธรรมทองถิ่นจัน ทบุรี ผลการศึ กษาพบว า แนวทางในการ
สงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น ทําไดโดยมีการรณรงคและปลูกฝงใหคนรุนใหมในชุมชนมีจิตใจ
ใฝรักในการสงเสริมและฟนฟูวัฒนธรรมทองถิ่น สงเสริมใหเยาวชนรูสึกตระหนักและหวงแหนใน
วัฒนธรรมทองถิ่นของตน
2.3 เกิ ดความเข้มแข็งเชิ งวัฒนธรรม
วัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนเปนสิ่งที่สรางรวมกันของคนในชุมชน ที่เกิดจากความรูสึก
ความเขาใจ และการกระทํารวมกัน สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจนกลายเปนเอกลักษณของ
ชุมชนไทยพวน จากการศึกษา ปรากฏผลที่เกิดจากการสืบสานวัฒนธรรมไทยพวนที่แสดงถึงความ
เขมแข็งเชิงวัฒนธรรม ใน 2 รูปแบบ คือ 1) ความเขมแข็งแบบประจักษชัดเปนรูปธรรม คือ ชุมชนมี
การสืบสานวัฒนธรรมและเกิดผลที่ปรากฏชัดเจน ไดแก การรวมกลุมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น
มีพื้นที่จัดเก็บ องคความรู เครื่องมือเครื่องใช และแสดงวิถีชีวิตของชาไทยพวน มีการเชื่อมโยง
เอกลักษณทางวัฒนธรรมกับการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 2) ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ไมมี
รูปแบบที่ชัดเจน ไดแก ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทย
พวน ความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับวิถีการดําเนินชีวิตประจําวันของชาวไทยพวน
ผลจากการสืบสานวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมทั้งความเขมแข็งแบบ
ประจักษชัดเปนรูปธรรม และความเขมแข็งเชิงวัฒนธรรมที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน เปนการแสดงให
เห็นถึงพลังทางวัฒนธรรมของชุมชนในการรวมกันสืบสานสิ่งที่เปนวิถีชีวิตที่ไดสั่งสมและสืบทอดกัน
มา ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ (ปยุทธปยุตฺโต) (2532) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม หมายถึง
ผลของการสั่งสมสิ่งสรางสรรคและภูมิปญญาที่สืบทอดตอกันมาของสังคมและหมายรวมถึงวิถีชีวิต
ความเป น อยู ทั้ ง หมดของสั ง คม ทั้ ง จิ ต ใจของคน ค า นิ ย ม ระบบคุ ณ ค า ทางจิ ต ใจ คุ ณ ธรรม
แนวความคิด ลักษณะความสัมพันธของมนุษย ประสบการณ ความรู ความสามารถภูมิปญญาที่ชวย
ใหมนุษยอยูรอดและสืบทอดตอกันมาได สอดคลองกับ กาญจนา แกวเทพ (2530) ไดกลาววา
วัฒนธรรมหมายถึงวิถีทางและแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ไดปฏิบัติสั่งสมกันมา รวมทั้งความคิด
ตางๆ ที่คนไดสราง สะสม ถายทอด และรักษาไวจากรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง อาจอยูในรูปของ
ความรู การปฏิบัติ และความเชื่อ ตลอดจนวัตถุสิ่งของอาจเกิดจากการคิดและการกระทําของมนุษย
วัฒนธรรมคือความรูสึกนึกคิดและการปฏิบัติของมนุษยนั่นเองซึ่งจะเห็นวา วัฒนธรรมไมไดหมายถึง
แตเพียงศิลปะและอักษร หากแตรวมถึงวิถีแหงชีวิตแบบตางๆ สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย ระบบ
คุณคา ประเพณีและความเชื่อ นอกจากนี้ยังเทียบเคียงไดกับงานวิจัยที่สะทอนถึงความเขมแข็งทาง
วัฒนธรรมทั้งที่ประจักษชัดเจนเปนรูปธรรม คือ มีการรวมกลุมขับเคลื่อนโดยผูนํา เครือขาย และ
ฟนฟูพื้นที่การทองเที่ยวโดยใชเอกลักษณทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งที่ไมมีรูปแบบที่ชัดเจน
เชน การฟนฟูโดยอาศัยความผูกพันในระบบเครือญาติ การประยุตกใชประเพณีกับการสืบสาน
ฟนฟูวัฒนธรรม ดังการศึกษาของ อาทิตยา จันทิมา (2552) ไดศึกษาความเปนยอง : การฟนฟู
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วัฒนธรรมทองถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณในภาวะสมัยใหม ผลจากการศึกษาพบวา
ปจจัยที่ สงผลใหเ กิ ดการฟนฟูวั ฒนธรรมมีทั้งแรงผลักดันภายนอกและแรงดึ งดูดจากภายใน รัฐ
พยายามฟ น ฟู วั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ ก ารท อ งเที่ ย ว โดยนํ า เอารู ป แบบทางวั ฒ นธรรม เอกลั ก ษณ
ประเพณีของคนยองมาประยุกต ใช สวนกลไกและกระบวนการในการฟนฟูวัฒนธรรม เป นการ
ขับ เคลื่อนของผูนํา กลุมคนที่เ ปนทั้ง เครือขายทางสังคมเดิมและองคกรที่จัดตั้งขึ้นมาใหม และ
การศึกษาของ พลอยบงกช ชุมเพ็งพันธ (2550)
ไดศึกษาการฟนฟูวัฒนธรรมชุมชนในภาค
ตะวันออก: กรณีศึกษาระบบแลกเปลี่ยนชุมชนในชุมชนพวา จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาปรากฏวา
กระบวนการฟนฟูระบบแลกเปลี่ยนชุมชนพวาเปนการนําวัฒนธรรมอีสานมาใชแกปญหาหนี้สิน โดย
อาศัยแนวคิดการพึ่งตนเองของวนเกษตรและความผูกพันในระบบเครือญาติ

ส่วนที่ 3 แบบแผนการเสริมสร้างเครือข่ายการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่นําไปสู่
ความเข้มแข็งของชุมชนไทยพวน
แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนไทยพวน จากการศึกษาคนในชุมชนสะทอนถึงการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็งจน
สามารถเปนแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ปรากฏผลดังนี้ 1) แบบ
แผนแนวราบ 2 ) แบบแผนแนวดิ่ง และ 3) แบบแผนผสมผสาน
3.1 แบบแผนแนวราบ คือ พฤติกรรมการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นในชุมชนที่สมาชิก
ผูนํา ชุ มชนมีก ารปฏิบัติ ตอเนื่ อง กระทํา ซ้ําๆ จนกลายเป น แนวปฏิ บั ติใ นการสืบ สานวัฒ นธรรม
ทองถิ่นของตนเอง คนในชุมชนรวมกันคิดริเริ่ม ดําเนินการดวยความรวมมือของคนในชุมชน ทั้ง
ผูนําที่เปนทางการและไมเปนทางการ ปราชญ และชาวบานในชุมชน กลายเปนเครือขายความ
รวมมือในชุมชน และขยายสูการสรางเครือขายระหวางชุมชน ซึ่งชุมชนดําเนินการจนกลายเปนแบบ
แผนการเสริมสรางเครือขาย โดยเริ่มจากความตระหนักในวัฒนธรรมของชุมชน รวมกลุมเพื่อสราง
ความรวมมือในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น พัฒนากิจกรรมสืบสาน และเชื่อมโยงสูการสืบสาน
วัฒนธรรมระหวางชุมชน แบบแผนแนวราบที่ปรากฏจากการศึกษา ไดแก 1) เกิดความตระหนักใน
วัฒนธรรมทองถิ่น 2) เกิดการรวมกลุมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมในชุมชน 3) พัฒนากิจกรรมเพื่อสืบ
สานวัฒนธรรม 4) เชื่อมโยงการสืบสานวัฒนธรรมระหวางชุมชน
3.2 แบบแผนแนวดิ่ ง คือ แบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมที่เปน
ความรวมมือของชุมชนรวมมือกับองคการอื่นทั้งในและนอกชุมชน เชน องคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล สภาวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน แบบแผนแนวดิ่งที่ปรากฏใน
การเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นของชาวไทย ไดแก 1) เกิดแนวคิดในการสราง
ความเขมแข็งและยั่งยืนทางวัฒนธรรม 2) นําเสนอจุดเดนของวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนที่ประจักษ
และ3) สรางเครือขายความรวมมือเสริมสรางความเขมแข็งทางวัฒนธรรมกับหนวยงานอื่น
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3.3 แบบแผนแบบผสมผสาน คือ การเสริมสรางเครือขายทางวัฒนธรรมที่มาจากสอง
สวนที่ประสานความรวมมือกัน ไดแก เครือขายในระดับชุมชนของชุมชนไทย และเครือขายจาก
องคกรอื่นๆ ที่เขามารวมมือกันในการขับเคลื่อนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น โดยการดําเนินการ
เครือข ายของชุมชนจะเป นแกนนํ าหลั กในการวางแผน ดํ าเนิ นการ และหนวยงานอื่นๆ เขา มา
สนับสนุนสงเสริมในสวนที่ยังขาด เชน การดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม เมื่อชุมชน
คนพบจุดเดนของตนเองทางดานวัฒนธรรม ชุมชนและองคการภายนอกก็รวมกันคนหาแนวทางใน
การสืบสานรวมกันโดยใชการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การผสานความรวมมือระหวางองคความรูเชิง
วิ ช าการและองค ค วามรู ที่ ม าจากภู มิ ป ญ ญาของชุ ม ชนเพื่ อ ร ว มกั น พั ฒ นาชุ ม ชน เครื อ ข า ยทาง
วัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนก็จะเปนผูที่คิด วางแผนการดําเนินการ และขอความรวมมือ การ
สนั บ สนุ น และคํา แนะนํา ในการบริห ารจัด การจากหน ว ยงานอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวขอ ง บนฐานการการ
ดําเนินงานหลักโดยเครือขายทางวัฒนธรรมของชุมชน แบบแผนแบบผสมผสาน ไดแก 1) ชุมชน
และองคกรภายนอกรวมวิเคราะหชองวางการสืบ สานวัฒนธรรมและคนหาแนวทางการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น และ2) ลงมือดําเนินกิจกรรมสืบสานรวมกัน
จากแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความเขมแข็ง
ของชุมชนไทยพวน ทั้งแบบแนวราบ แบบแผนแนวดิ่ง และแบบแผนแบบผสมผสาน เปนสิ่งที่ชุมชน
ปฏิบัติเพื่อการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่เขมแข็ง โดยไมวาจะเปนแบบแผน
รูปแบบใด ก็จะมีการรวมกันคิดวิเคราะห ตัดสินใน วางแผน รวมกันปฏิบัติ รวมทั้งการประเมินสิ่งที่
ปฏิ บั ติ เมื่ อ แต ล ะเครื อ ข า ยดํ า เนิ น การร ว มกั น และปฏิ บั ติ เ ช น นี้ ซ้ํ า ๆ ก็ ก ลายเป น แบบแผนการ
เสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูการสรางความเขมแข็งของชุมชน ซึ่ง
ลักษณะของเครือขายคือการรวมกันเพื่อสรางพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ โดยลักษณะสําคัญ
ของเครือขายคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ทํางานประสานพลัง
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย เปนสิ่งที่ชุมชนปฏิบัติเปนประจําซ้ําๆ จนกลายเปนแบบแผน ซึ่งเปนสิ่งที่
ปรากฏอยูในแบบแผนทั้งแนวราบ แนวดิ่ง และแบบผสมผสาน โดยเทียบเคียงไดกับแนวคิดเกี่ยวกับ
เครือขายที่กลาวถึงลักษณะของเครือขายไววา ลักษณะของกิจกรรมที่สําคัญที่สุดของเครือขายคือ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ แลวพัฒนาไปสูการวางแผน
รวมกัน ทํางานแบบประสานพลังเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีและบรรลุเปาหมายรวมกัน (เสรี พงศพิศ
(2548) ซึ่งความสัมพันธของเครือขายที่ที่นําไปสูการเกิดแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบ
สานวัฒนธรรมจะปรากฏอยูในรูปแบบของความสัมพันธใน 2 ลักษณะ ไดแก 1) ความสัมพันธทาง
วัฒนธรรม เปนความสัมพันธที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในคานิยมและความหมายที่นําไปสูการจัดการ
ชุมชนและเครือขายในลักษณะของความเกื้อกูลและการไววางใจซึ่งกอใหเกิดระเบียบแบบแผนและ
การพัฒนาที่ตอเนื่อง และ 2) ความสัมพันธที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู เปนการเรียนรูรวมกันของ
ชุมชนในรูปของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก อันนําไปสูการสรางความรูและปญญาในการ
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พัฒนาชุมชนและสังคม ความเปนมิตรภาพ ความเปนหุนสวนแหงความสําเร็จและการพึ่งพาอาศัย
กัน (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่นๆ. 2543; พระมหาสุทิตย อาภากโร (อบอุน) (2547; อางถึงใน
สนธยา พลศรี. 2548)
นอกจากนี้ยังเทียบเคียงไดกับการศึกษาของ อารี กองแกว (มปป.) ไดศึกษาแนวทางใน
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นสุรินทร อันสะทอนใหเห็นถึงแนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่นําไปสูการเกิดแบบแผนการเสริมสรางเครือขายการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นที่นําไปสูความ
เขมแข็งของชุมชน ผลการวิจัย พบวา แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ทําไดดังนี้ 1) เชิดชู
และยกยองสถาบันหลัก อันเปนการยึดเหนี่ยวจิตใจสืบไป 1) สรางความสัมพันธกับสมาชิกใน
ครอบครัวดวยความรัก ความอบอุน ความเขาใจกัน มีการปลูกฝงปลูกฝงวัฒนธรรม 3) สนับสนุน
และสงเสริมการนําขนบธรรมเนียม ประเพณีมาใชใหถกู ตอง 4) อบรมสั่งสอนใหเห็นคุณคาของภาษา
ทั้งภาษาไทยและภาษาทองถิ่นตองใชใหถูกตอง 5) คานิยมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 6) ภูมิ
ปญญาบรรพบุรุษที่เปนรากฐานความเขมแข็งของชุมชนตองนํามาใช และ7) ศิลปะทองถิ่น ตอง
ปลูกฝงถายทอดในทุกระดับ

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
จากการศึกษากระบวนการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นสูการพัฒนาเครือขายทางวัฒนธรรม
เพื่อความเขมแข็งของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก ทําใหไดขอเสนอแนะ
ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิ บตั ิ
ควรมีแนวทางในการดําเนินการเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น ดังนี้
1.1 ระดับชุมชน
1) ควรสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของแกนนําที่มาจากกลุมคนที่หลากหลายมากขึ้น
เชน ผูนําที่เปนทางการในชุมชน กลุมคนทํางาน และกลุมเด็กและเยาวชน โดยอาจจัดกิจกรรมที่เปน
การสงเสริมคุณลักษณะทางจิตที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชนที่จะสามารถพัฒนาบน
ฐานของวัฒนธรรม และสงเสริ มพฤติกรรมการรวมกลุมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม เชน จัดใหมี
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ใหคนทุกกลุมเขามามีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิด
การซึมซับและเกิดอุดมการณในการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นตามมา
2) จากผลการสืบสานวัฒนธรรมที่ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือในระดับตางๆ ควร
มีการสงเสริมกิจกรรมระหวางเครือขายใหมีมากขึ้น เพื่อใหบทบาทของเครือขายมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวัฒนธรรม เชน จัดกิจกรรมทางประเพณีฮีต 12 ที่เดนๆ ให
เปนการดําเนินการรวมกันโดยเครือขายระหวางชุมชน
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1.2 ระดับบุคคล
1) ควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมที่ใหครอบครัวเขามามีสวนรวมมาก
ขึ้ น เช น จัด ประกวดการแตง กายไทยพวนในระดับ ครอบครั ว จั ด กิจ กรรมให เ ยาวชนได เ รี ย นรู
ประวัติศาสตรชุมชนจากสมาชิกในครอบครัว เปนตน
2) ควรมีการสงเสริมการใหบุคคลทุกกลุมไดเขามามีบทบาทในการสืบสานวัฒนธรรม
ทองถิ่นมากขึ้น จากกิจกรรมที่ชุมชนมีอยูแลว เชน กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาจจัดใหมี
มัคคุเทศกสําหรับนําเที่ยวทั้งในกลุมแกนนํา กลุมผูใหญ และกลุมเยาวชน เปนตน
2.ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
2.1 ควรส ง เสริ ม ให เ กิ ด เครื อ ข า ยแบบผสมผสาน เพื่ อ ให ก ารทํ า งานร ว มกั น ในระดั บ
เครือขายเปนไปอยางมีความเขมแข็ง เชน ผลักดันการสรางเครือขายสูนโยบายระดับทองถิ่นใน
อบต. เทศบาล เปนตน
2.2 ควรสงเสริมใหมีนโยบายในการนําทุนทางสังคมในชุมชนเขามามีบทบาทในหนวยงาน
ภาครัฐมากยิ่งขึ้น เชน สนับสนุนใหแกนนําทางวัฒนธรรมไทยพวนเขามามีบทบาทในสภาวัฒนธรรม
จังหวัด การผลักดันพิพิธภัณฑของชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูระดับจังหวัด เปนตน
2.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา ควรผลักดันใหเกิดหลักสูตรทองถิ่นที่เปนการบูร
ณาการองคความรูทางวัฒนธรรมทองถิ่นเขาสูรายวิชาที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการสืบ
สานวัฒนธรรมมีความเปนรูปธรรมและดํารงอยูอยางยั่งยืน
3.ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรมีการขยายพื้นที่ในการศึกษาเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นไทยพวนไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากกลุมชาติพันธุพวนมีอยูหลายภูมิภาคในประเทศไทย อันจะทําใหเครือขายใน
การสืบสานวัฒนธรรมขยายวงกวางขึ้น
3.2 ควรมีการทําวิจัยโดยใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อเสริมสรางความเข็ม
แข็งเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยพวนโดยเนนการเขามามีสวนรวมของแกนนําที่มีบทบาทสําคัญใน
การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและชาวชุมชนที่สนใจเขารวมโครงการวิจัยในฐานะนักวิจัยทองถิ่นหรือ
การมีสวนรวมจากหลายภาคสวน ทั้งเครือขายระดับชุมชน เครือขายระหวางชุมชน และเครือขาย
ระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐในการรวมวางแผน(Plan) รวมปฏิบัติ (Action) รวมสังเกตและ
สะทอนผลการปฏิบัติ (Observe&Reflect) ซึ่งผลจากการลงมือปฏิบัติการวิจัยรวมกันคาดวาจะ
สามารถสรางและพัฒนารูปแบบของการอนุรักษวัฒนธรรมไทยพวนที่จะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง
เชิงวัฒนธรรมและดานอื่นๆตอไปอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
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