บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั “พลวัตชุมชนละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน” จําแนกแนวคิดและทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ทฤษฎี แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการวิจัย ประกอบด้ วย
1. แนวคิดประวัติศาสตร์
2. แนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้
3. แนวคิดนิเวศวัฒนธรรม
4. แนวคิดพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ
5. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน
6. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ส่ วนที่ 2 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง ครอบคลุมในประเด็น
1. ชาติพนั ธุ์ละว้าในลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
2. กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3. การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นเข้ากับโลกาภิวตั น์
4. องค์ความรู ้เกษตรยัง่ ยืน
ทฤษฎี แนวคิดทีเ่ กีย่ วกับการวิจัย
แนวคิดประวัติศาสตร์
1. แนวคิดประวัติศาสตร์ สังคม
สนิ ท สมัครการ ชี้ถึงการศึกษาตัวแบบทางประวัติศาสตร์ (Historical Model) ว่า ที่ผา่ นมา
Norman Jacobs นักศึกษาสังคมคนสําคัญ ได้นาํ ตัวแบบทางประวัติศาสตร์ เข้ามาศึกษาสังคมไทย
แล้วเสนอรายงานไว้ใน “Modernization Without Development : Thailand as an Asian Case study”
โดยชี้วา่ ประเทศหรื อสังคมมนุษย์ระดับประเทศนั้นอาจสร้างความทันสมัย (Modernization) ขึ้นมา
ได้โดยไม่จาํ เป็ นที่จะต้องมีการพัฒนา (ทางเศรษฐกิจ) อย่างจริ งจังก็ได้ พร้อมกับยกตัวอย่างกรณี
ประเทศไทยที่มีการปกครองในลัทธิ “บิดรอุปถัมภ์” (Patrimonialism) ซึ่งยังผลให้ประเทศไม่พฒั นา
แม้จ ะมี ค วามทันสมัย เกิ ด ขึ้ น แล้ว ก็ตาม ผิด กับ กรณี ของประเทศญี่ ปุ่นที่ มีท้ งั ความทันสมัย และ
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มี ก ารพัฒ นา จึ ง เรี ย กตัว แบบกรณี ข องไทย ว่า “ตัว แบบปาตรี โ มเนี ย ล” (Patrimonial Model)
(สนิท สมัครการ. 2518 : 76-77)
Kreg J. Reynold ชี้ว่า ประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคม ปฏิสัมพันธ์ของผูค้ น
พฤติกรรม และกิ จกรรมของคนตามสภาวะทางสังคม ถ้าเราตัดสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิ จ
และวัฒนธรรมบางประการ เช่น ความเชื่อและอุดมการณ์ออกไป สิ่ งที่เหลืออยู่ คือ ประวัติศาสตร์
สังคม ประวัติศาสตร์ สังคมช่ วยให้เราตระหนักถึงประชาชน หรื อมวลชนในฐานะที่เป็ นพลังใน
ประวัติศาสตร์ ด้วยเหตุน้ ี จึงใช้แนวทางแบบวิเคราะห์ (Analytical) หรื อแบบสังคมศาสตร์ (Social
Sciences) มาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในอดีต โดยชี้ถึงแนวทางการศึกษา 3 แนวทางด้วยกัน ดังนี้
1. แนวทางศึ ก ษาแรก คื อ ความพยายามในการสร้ า งภาพชี วิ ต ทางสั ง คมทุ ก ระดับ
ด้วยการศึกษาชีวิตประจําวันของประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นชาวนา และเจ้านาย การศึกษาในแนวทางนี้
เป็ นแบบพรรณนา (Descriptive) นักประวัติศาสตร์ อาศัยข้อมูลด้านนิ รุกติศาสตร์ คติชาวบ้าน หรื อ
หลักฐานทางโบราณคดี ในการสร้างภาพชีวิตของประชาชนในอดีต
2. แนวทางที่สอง เป็ นการพรรณนาถึงกลุ่มบุคคลที่เป็ นตัวแทนชนชั้นหรื ออาชีพ โดยดึงเอา
ภาพจากหลักฐานต่างๆ กลุ่มคนที่กล่าวนี้ คือ ข้าราชการ เจ้านาย พ่อค้าวานิช พระสงฆ์ ชาวนา ชาวไร่
นักการพนัน และโสเภณี
3. แนวทางที่สาม เป็ นแนวทางของ Mark Bloch และ Lucien Lebvre ซึ่ งร่ วมกันก่อตั้ง
สํานักประวัติศาสตร์ สังคมที่มีชื่อเสี ยงของยุโรป คือ สํานักแองนาเล (Annales) Bloch สนใจสภาวะ
แวดล้อมของมนุ ษย์ทุกด้าน ขยายขอบเขตการศึกษาออกไปถึงความคิดของยุคกลาง ที่เขาคิดว่า
จําเป็ นต้องอธิ บายในรู ปโครงสร้างทางสังคม Bloch เขียน “Feudal Society” ศึกษาลึกซึ้ งลงไป
มากกว่าความสัมพันธ์ดา้ นกฎหมายและขนบธรรมเนี ยมในสังคมศักดินา วิเคราะห์ถึงลักษณะอํานาจ
ของกษัตริ ย ์ ปั ญหาการสื บสันตติวงศ์ และการธํารงไว้ซ่ ึ งระเบียบทางสังคม บทต่างๆ ในหนังสื อนี้
มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างที่ดิน และองค์กรทางสังคม ความสัมพันธ์ในรู ปของ
การตอบแทนผลประโยชน์ระหว่างกันของบรรดาขุนนาง (Lord) กับผูร้ ับใช้ (Serf) และลักษณะของ
ระบบเครื อญาติ Bloch อธิบายถึงลักษณะของสังคมศักดินา เจ้าขุนมูลนาย วิวฒั นาการของความสัมพันธ์
แบบศักดิ นา (Feudal Ties) รวมถึงวิเคราะห์สัจธรรมทางสังคมที่แฝงอยู่ในรู ปคําศัพท์ที่ใช้เป็ น
ทางการ (เครก เจ. เรย์โนลด์. 2522 : 3-4)
เป็ นที่ยอมรับกัน ว่า Bloch เป็ นนักประวัติศาสตร์ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้ เขาเน้นการศึกษา
โดยใช้วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึกษาข้อเท็จจริ ง ซึ่ งก็คือ การวิเคราะห์
สามัญสํานึกออกเป็ นกฎเกณฑ์ปลีกย่อย โดยเตือนว่า สามัญสํานึ กนั้นมีขอ้ จํากัดในตัวเอง การฝึ กหรื อ
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ด้านวิพากษ์วิธีประวัติศาสตร์ จะช่ วยพัฒนาสามัญสํานึ กของบุคคลให้แหลมคม พอจะเผชิ ญกับ
หลักฐานหลากหลายทางประวัติศาสตร์ได้ดี
นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2527 : 223) ชี้ ว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ เป็ นการศึกษาที่มองแบบ
องค์รวมในหลากหลายมิติ ผ่านวิธีการทางประวัติศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นมา เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง
ความเป็ นจริ งใกล้เคียงที่สุด โดยอาศัยข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลชั้นต้นหรื อข้อมูลปฐมภูมิ พร้อมทั้ง
เสนอให้พยายามทําความเข้าใจสังคมมากเท่าๆ กับความเข้าใจมนุ ษย์ เพื่อแสวงหาความสัมพันธ์
ระหว่างกัน โดยเชื่อว่าจะเข้าใจสังคมได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจมนุ ษย์ อันเป็ นองค์ประกอบของสังคมที่มี
ทั้งความคิ ดและจิ ตใจ และจะเข้าใจมนุ ษย์ได้ก็ต่อเมื่ อเข้าใจสังคม อันเป็ นบริ บทที่ มีอิทธิ พลต่อ
ความคิดและจิตใจและมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของมนุ ษย์ ประวัติศาสตร์ มุ่งจะเข้าใจพฤติกรรม
ทางสังคมของมนุ ษ ย์ โดยให้ค วามสนใจอย่า งมากแก่ “เวลา” ที่ แ วดล้อมพฤติ กรรมทางสัง คม
พร้ อมทั้งขยายความเพิ่มเติ มว่า เหตุการณ์ แต่ละเหตุ การณ์ ที่อุบตั ิ ข้ ึนล้วนมี ลกั ษณะพิเศษเฉพาะ
เนื่ องจากเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่ งแวดล้อม และเงื่อนไขที่แตกต่างกันอย่างยิ่ง การจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ
ขึ้นต้องอาศัยการผลักดัน และปฏิกิริยาของพลังหลากหลายชนิ ดร่ วมกันในระยะเวลาหนึ่ง และไม่เกิด
อย่างอื่นได้เป็ นอันขาด ด้วยเหตุน้ ีแต่ละเหตุการณ์จึงมีค่าอย่างมหาศาล นักประวัติศาสตร์ตอ้ งตรวจสอบ
หลักฐานอย่างละเอียด เพื่อสถาปนาความจริ งเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ นั ให้มนั่ คง
ด้านธิ ดา สาระยา (2529 : 26-28) กล่าวถึงที่มาของหลักฐานข้อมูลปฐมภูมิ ว่า ได้มาจาก
แหล่งต่างๆ ดังนี้
1. หลักฐานเดิม บันทึกคําบอกเล่าของผูร้ ู ้ในชุมชน รวมทั้งบันทึกหรื อรายงานของผูเ้ กี่ยวข้อง
ได้แก่ เอกสารหรื อบันทึกของทางราชการ เอกสารหรื อบันทึกของผูค้ นในสมัยก่อน หนังสื อ วารสาร
ไดอารี และหลักฐานทางภาพถ่าย ภาพวาด แผนที่ ฯลฯ
2. หลักฐานทางด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ ที่ยงั หลงเหลื ออยู่ ได้แก่ ภาพเขีย น
บนหน้าผา เครื่ องมือเครื่ องใช้การเกษตรยุคสมัยหิ นและยุคเหล็ก ภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา ภาชนะ
ที่ทาํ ด้วยสําริ ด ฆ้องกบ สิ่ งของเครื่ องใช้ กล้องยาสู บ ฯลฯ
3. หลักฐานจากท้องถิ่น เป็ นการศึกษาที่ไม่มองผ่านศูนย์กลาง อาศัยข้อมูลหลักฐานของ
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับชาวบ้าน (Folk) หรื อมีลกั ษณะชาวบ้านเป็ นสําคัญ ได้แก่ คําพูดของชาวบ้านหรื อ
ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ งถือเป็ นประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นและเป็ นประวัติศาสตร์ ที่มีชีวิต เคลื่อนไหวอยูเ่ สมอ
ข้อมูลที่นาํ เสนอนั้นเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ตามการรับรู ้และการเปลี่ยนแปลงของสังคมพื้นบ้าน
ในประเด็นด้านข้อเท็จจริ ง ทฤษฏี การตีความ (Facts, Theory, Interpretation) E.H. Carr
ศาสตราจารย์สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ ด ผูใ้ ห้ความสําคัญด้านประวัติศาสตร์
สังคม เน้นการสื บค้นข้อเท็จจริ งภายใต้สถานการณ์ของช่วงเวลาหนึ่ งๆ โดยถือเป็ นภาระหน้าที่หลัก

19
ของนักประวัติศาสตร์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของนิธิ เอียวศรี วงศ์ โดย Carr ชี้ว่า อดีตแม้จะเป็ น
สิ่ งที่ จบสิ้ นและหยุดนิ่ งลงแล้ว แต่ความกระหายที่ จะรั บรู ้ เรื่ องราวของบรรพบุ รุษ ตลอดจนวิถี
การดําเนิ นชีวิตยังคงมีอยูไ่ ม่สิ้นสุ ด มนุษย์มีหน้าที่สาํ คัญ คือ การสื บค้นสัจธรรม พร้อมกันนี้ ยงั ชี้ว่า
ความถูกต้อง คือ หน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริและสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี , บรรณาธิ การ.
2527 : 227)
นิ ธิ เอียวศรี วงศ์ (2527 : 217 - 227) เน้นให้ใช้วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์ และวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นแนวทางในการศึกษาหาความจริ ง โดยชี้ว่า อดีตที่นกั ประวัติศาสตร์ พยายามจะ
สร้างขึ้นใหม่ในความคิด จะไม่มีวนั ใกล้เคียงกับ “ความเป็ นจริ ง” ได้เลย หากมิได้ต้ งั อยูบ่ นรากฐาน
ของ “รายละเอียด” ที่จริ งและพิสูจน์ได้ ซึ่ งนักประวัติศาสตร์ สามารถดําเนิ นการได้ดว้ ยวิธีการของ
ประวัติศาสตร์ ที่มีหลักการพื้นฐานอยู่ 2 อย่าง คือ
1. มีอะไรอยูบ่ า้ งจริ งๆ
2. หลักฐานนั้นๆ จริ งแล้วหมายความว่าอะไร การประเมินหลักฐานเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่สุด
ในวิธีการของประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ สังคมเป็ นการศึกษาที่หวังไปให้ถึงฐานรากของสังคม เป็ นการศึกษาถึง
ั นาขึ้ น มา ช่ ว ยให้
เรื่ องราวที่ เ ป็ นชี วิต และเลื อ ดเนื้ อ จริ ง โดยใช้วิธี ก ารทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ พ ฒ
นักประวัติศาสตร์ สามารถเข้าถึงความเป็ นจริ งได้ใกล้เคียงที่สุด (นิ ธิ เอียวศรี วงศ์. 2527 : 223)
ซึ่ งเรื่ องนี้ สายชล สัตยานุรักษ์ ชี้ ว่า การศึกษาดังกล่าว มิได้คาํ นึ งถึงเฉพาะ “สังคมมนุ ษย์” หากแต่
คํานึ งถึงความเป็ นมนุ ษย์ท้ งั ในฐานะผูก้ ระทําและผูถ้ ูกกระทํา จุดมุ่งหมายของการกระทําในฐานะ
ผูก้ ระทํา หมายถึง การที่เห็นความเป็ นไปของสังคมส่ วนรวม และความเป็ นไปของมนุ ษย์ในสังคม
มิได้เป็ นผลจากการกําหนดของพลังทางสังคม เช่น พลังทางเศรษฐกิจ หรื อพลังทางการเมืองเฉพาะ
เพียงสองปั จจัย เช่น การศึกษาในแนวเศรษฐศาสตร์ การเมือง หากแต่มนุ ษย์ตอ้ งใช้ความคิดผสม
อารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก เข้า มาร่ ว มประกอบการกระทํา บริ บ ทหรื อ เงื่ อ นไขทางสั ง คมเข้า ไปมี ส่ ว น
ในการกําหนดความเป็ นไปของสังคมโดยส่ วนรวม และผลักดันวิถีชีวิตของมนุ ษย์ ภายใต้เงื่อนไข
ทางสังคมหรื อบริ บทในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ (สายชล สัตยานุรักษ์. 2536 : 45-48)
ศรี ศกั ดิ์ วัลลิโภดม (2543 : 35-36) ชี้ ว่า ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรม
มีวิธีการค้นคว้าและแนวคิดแบบเดิมๆ ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการทางสังคม
เช่น เรื่ องทางประวัติศาสตร์ ยงั คงเน้นและอ้างอิงข้อมูลจากส่ วนกลางเป็ นสําคัญ หรื อไม่ก็พ่ ึงหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่มองไม่เห็นคน มีแต่รูปแบบและอายุของโบราณสถานวัตถุ ที่มกั ตีความจากหน่ วย
ราชการที่มาจากศูนย์กลาง ขณะที่เรื่ องวัฒนธรรมก็เน้นในเรื่ องศิลปะและขนบประเพณี ที่เป็ นภาพนิ่ง
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แลไม่ เห็ นความหมายและความเคลื่ อนไหวเปลี่ ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีบริ บท
ทางสังคมที่เชื่อมโยงให้แลเห็นความสัมพันธ์กบั มิติทางเศรษฐกิจ การเมืองที่สามารถนําไปใช้เป็ น
พื้นฐานในการให้ความรู ้แก่คนในสังคม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้เป็ นผลดีได้
แนวคิ ดของศรี ศ กั ดิ์ วัล ลิ โ ภดมดัง กล่ า ว สอดรั บ กับ แนวคิ ด ของสุ เ ทพ สุ น ทรเภสัช
(2548 : 10-11) ที่ระบุถึงปั ญหาการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยไว้ใน มานุษยวิทยากับประวัติศาสตร์
ว่า มานุ ษยวิทยาเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับคนและเน้นคนเป็ นหลัก เป็ นประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม
ที่เป็ นหัวใจของประวัติศาสตร์ ไทยมาช้านาน ประวัติศาสตร์ แนวที่เรี ยกว่า “สกุลดํารงราชานุ ภาพ”
กําลังทอแสงริ บหรี่ เนื่ องจากไม่สามารถเชื่อมอดีตเข้ากับปั จจุบนั ในลักษณะที่เป็ นสังคมศาสตร์ ได้
ความคิ ด ในเรื่ อ งการเชื่ อ มโยงกัน เพื่ อ ให้แ ลเห็ น ภาพรวมเป็ นสิ่ ง จํา เป็ น และเพื่ อ ให้ ม องเห็ น
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม จึงต้องศึกษาในลักษณะสหวิทยาการ
(Interdisciplinary) และถือคนเป็ นศูนย์กลางของทุกอย่าง มองภาพคนในลักษณะที่เคลื่อนไหว
(Dynamic) ไม่ใช่ลกั ษณะสถิต (Static) ดังแต่ก่อน ในการศึกษาเรื่ องใดต้องมองในแง่ของกระบวนการ
(Process) เป็ นหลัก
ประวัติ ศ าสตร์ สั ง คมมี พ ฒ
ั นาการยาวนาน นัก ประวัติ ศ าสตร์ มี แ นวคิ ด หลากหลาย
Jacques Barzan ชี้ ว่า Vico ในศตวรรษที่ 18 Nietzche ในศตวรรษที่ 19 และ Spengler กับ Arnold
J.Toynbe ในยุคสมัยปั จจุบนั ล้วนมองประวัติศาสตร์ เป็ นการเคลื่อนไหวแบบวงกลมหรื อเป็ นวัฏจักร
ด้านชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชี้ว่า Voltair Emmanuel Kant Johan Gotfried Herder Jean Jacques Reusseou
George Wilhelm Fridrich Hegel และ Karl Marx ล้วนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “ชีวิตความเป็ นอยู่
ของมนุษย์คือประวัติศาสตร์ (Man’s Existence is History) มิใช่อาณาจักรแห่ งพระผูเ้ ป็ นเจ้า (City of
God)” เช่นเดียวกับที่ Descart สรุ ปเกี่ยวกับการมีอยู่ของตัวเขาเอง ชี้ถึงความเป็ นตัวตน (Being) ว่า
“ฉันคิด ฉะนั้น ฉันจึงมีอยู่” (I think, therefore I am.) บรรดานักคิดเหล่านี้ เห็นว่า ประวัติศาสตร์
อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์แห่ งเหตุผลที่เปิ ดเผยให้เห็ นความจริ ง ทําให้รู้เรื่ องราวต่อเนื่ องกันของมนุ ษย์
ตั้งแต่ตน้ จนจบ ประวัติศาสตร์ เป็ นชัยชนะของเหตุผล (Reason) เป็ นการกระโดดไปสู่ อิสรภาพ
(Leap into Freedom) และกลับไปเอาสวรรค์ที่หายไป (Paradise Lost) คืนมา ดังเช่นแนวคิดของ
Reusseou ที่ตอ้ งการสร้างรัฐธรรมชาติ หรื อรัฐที่มีเหตุผล เป็ นสังคมที่ปราศจากชนชั้น
ด้านค่านิ ยม ความคิด ความเชื่ อ และอุดมการณ์ ความหมายต่างๆ มีบทบาท อยู่ในงาน
ประวัติศาสตร์ Voltair ปฎิเสธว่า “ไม่มีอาํ นาจของพระผูเ้ ป็ นเจ้ามาบังคับกิจการของมนุษย์” Hegel
และ Marx ได้เสนอแนวคิด ว่า มนุษย์ไม่อาจหนีกาลเวลาไปสู่ อาณาจักรแห่ งอํานาจนิรันดร์ หรื อหนี
ออกไปสู่ ความเชื่อที่อยูน่ อกเหนื อประวัติศาสตร์ได้ (There is no escape from time into a realm of
eternal essences or into a faith beyond history) โดย Hegel ได้อธิบายการสร้างหรื อการกระทําใน
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ประวัติศาสตร์ ดว้ ยเหตุผล พร้อมกันนี้ ได้ช้ ีว่า ประวัติศาสตร์ มีเหตุมีผล (Objective Spirit) ไม่ใช่
อํานาจศักดิ์สิทธิ์ (Holy Spirit) แต่อย่างใด ถ้ามนุษย์เข้าใจความจริ งทางปรัชญา (Philosophical Truth)
ก็จะเป็ นไทแก่ตนเอง แทนการใช้ความเชื่อทางศาสนา (Religious Faith) ที่ทาํ ให้มนุษย์ตกเป็ นทาส
ด้า นสัง คม ความแตกต่ า งทางชนชั้น การเข้า ไม่ ถึ ง ทรั พ ยากรซึ่ ง เป็ นปั จ จัย การผลิ ต
เป็ นทรั พย์สินร่ วม (Common Property) หรื อ “ของหน้าหมู่” พลังอํานาจของทุน การกดขี่เอารัด
เอาเปรี ยบแรงงาน เป็ นปั ญหาสังคมที่หมักหมมมายาวนาน แนวความคิดมาร์ กซิ สต์ยคุ หลังใช้คาํ ว่า
การพัฒนาแบบไม่เท่าเทียม (Uneven Development) บ่งชี้ว่า กระบวนการทุนนิยมเปลี่ยนแปลงสังคม
โลกในแต่ละพื้นที่อย่างไม่เท่าเทียมกัน คือ การพัฒนาที่เพิ่มพลังด้านการผลิตและด้านสังคมให้แก่
พื้นที่หนึ่ ง อาจเป็ นอุปสรรคหรื อเบี่ยงเบนการเติบโตในอีกพื้นที่หนึ่ ง ซึ่ งแตกต่างกับแนวความคิด
แบบมาร์กซิสต์ยคุ ต้นที่เชื่อว่า กระบวนการทุนนิยมจะเปลี่ยนแปลงโลกในลักษณะเดียวกันทั้งหมด
ด้านภาษา นักประวัติศาสตร์กลุ่ม Historicism ได้ทาํ ให้ประวัติศาสตร์ดูเสมือนสาขาหนึ่ง
ของวรรณคดี โดยมี หลักคิ ดว่า องค์ประกอบสําคัญของประวัติศาสตร์ ก็คือ ชี วิตมนุ ษ ย์ ดังนั้น
นักประวัติศาสตร์ จะต้องบรรยายถึงความปั่ นป่ วน ความไม่แน่นอน โดยกล่าวถึง คน ชาติ วัฒนธรรม
ประเพณี สถาบัน เพลง เรื่ องปรัมปรา และความคิด ความหมายของประวัติศาสตร์ อยูท่ ี่การแสดงออก
บทบาทของมนุษย์แต่ละคน แต่ละสมัย แต่ละวัฒนธรรม และมนุษย์ทุกๆ คนเป็ นตัวเอกในพรมแดน
แห่งประวัติศาสตร์ ก่อนหน้านั้น Johan Gotfried Herder ชี้ว่า ประวัติศาสตร์เป็ นกระบวนอิสระของ
ตัวเอง เป็ นประวัติศาสตร์แบบธรรมชาติอย่างแท้จริ งของพลังการกระทํา และสัญชาตญาณของมนุษย์
แต่ละเวลา แต่ละสถานที่ พร้อมทั้งยํ้าว่า หลักสําคัญในประวัติศาสตร์ คือ การเข้าถึงจิตใจ (Empathy)
ซึ่งหมายความว่า ผูเ้ ขียนประวัติศาสตร์จะต้องสร้างความรู ้สึกของสมัยที่ตนเขียนให้ได้
Herder เขียน “Yet Another Philosophy of History” ตอบโต้ “Philosophy of History”
ของ Voltair โดยชี้ ว่า ธรรมชาติของมนุ ษย์มีหลากหลาย แตกต่างกันตามเชื้ อชาติ บุคลิกลักษณะ
อันถาวรประจําชาติถูกกําหนดโดยสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ แต่ละเชื้อชาติจะมีแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
และมีอุดมคติเกี่ยวกับชีวิตที่เป็ นของตนเอง สถาบันต่างๆ ในสังคม รวมทั้งรู ปแบบการเมืองของผูค้ น
ที่แตกต่างกันทางเชื้อชาติกแ็ ตกต่างกันด้วย (พรภิรมณ์ เชียงกูล. 2548 : 36-37) ซึ่งเรื่ องนี้ Collingwood
นักประวัติศาสตร์ สมัยใหม่ได้สนับสนุนแนวคิด Herder โดยชี้ว่า ต้องสร้างประสบการณ์แห่ งอดีต
ให้กลับเข้ามาเป็ นความรู ้สึกนึกคิดของปั จจุบนั ต้องดึงภาพอดีตมาจากความบันดาลใจ ความเข้าอก
เข้าใจ ทั้งนี้เพื่อสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ ต้องทําให้ได้เหมือนอย่างงานของ Stongdal ใน “The Charterhouse
of Perma” หรื อ Tolstoy ใน “War and Peace” คือ ต้องสร้างเงา อาการเคลื่อนไหว ความขัดแย้ง
ชัยชนะ สภาพภูมิประเทศ ความยากลําบาก ตัณหา พลังสังคม ของอดี ตแต่ละส่ วนขึ้นมาให้ได้
แทนที่จะเป็ นการเขียนประวัติศาสตร์ที่เป็ นปรัชญาแห้งแล้งราวกับฝุ่ น
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McColey ชี้วา่ นักประวัติศาสตร์ยงิ่ ใหญ่ที่แท้จริ ง ควรนําเอาหลักของนักเขียนนวนิยายมาใช้
ทว่า Ranke นักประวัติศาสตร์ ร่วมสมัยที่สืบทอดอิทธิ พลแนวคิด Herder และคัดค้านแนวคิดของ
Hegel ไม่เห็นด้วยในเรื่ องนี้ เขาเชื่อว่านักประวัติศาสตร์ตอ้ งมีแรงบันดาลใจ โดยสร้างแรงบันดาลใจ
จากข้อมูลที่แท้จริ ง นํามากลัน่ กรองวิพากษ์วิจารณ์ Ranke สร้างวาทกรรมใหม่ที่ตรงกันข้ามกับแนวคิด
ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างสิ้ นเชิง เป็ นการพลิกโฉมใหม่ในนิ ยามของประวัติศาสตร์ ที่แต่เดิมมีการใช้ประโยชน์
จากประวัติศาสตร์ Ranke กล่าวว่า ประวัติศาสตร์เคยรับหน้าที่ในการตัดสิ นอดีต เพื่อสั่งสอนปั จจุบนั
เพื่อประโยชน์ของอนาคต หน้าที่เช่นนี้ประวัติศาสตร์ไม่ตอ้ งการ ประวัติศาสตร์ตอ้ งการแสดงให้เห็น
แต่เพียงว่า เกิดอะไรขึ้นจริ งๆ (It wants to show only what really happened) และเป็ นการสรุ ปว่า
การเสนอข้อ เท็จ จริ ง อย่า งเคร่ ง ครั ด เป็ นกฎอัน สู ง สุ ด ของการเขี ย นประวัติ ศ าสตร์ (ชาญวิ ท ย์
เกษตรศิริและสุ ชาติ สวัสดิ์ศรี . 2527 : 94-98)
จันทนี เจริ ญศรี กล่าวถึงแนวคิดของนักประวัติศาสตร์ ใหม่ ว่า นักประวัติศาสตร์ ยคุ ใหม่
วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ แตกต่างไปจากสํานักประวัติศาสตร์เดิม เป็ นการมองประวัติศาสตร์ ของสังคม
แทนการเน้นผูน้ าํ ทางการเมืองหรื อประวัติศาสตร์ราชวงศ์ มีการค้นคว้าหาหลักฐานจากเอกสารเพื่อ
การตีความ ทําให้เห็นประวัติศาสตร์ ในมิติที่แตกต่างไปจากเดิม แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่มีการมอง
ประวัติศาสตร์ (History) เวลา (Time) และพื้นที่ (Spatial) แบบสมัยใหม่ ปฏิเสธวิธีคิดแบบลัทธิ
มนุษยนิยม ที่มองว่ามนุษย์คือผูก้ ระทําทางประวัติศาสตร์ที่สามารถกําหนดทิศทางประวัติศาสตร์ ได้
แท้จริ งแล้วเราไม่อาจแยกประวัติศาสตร์ออกจากปั จจุบนั ได้ และไม่อาจกําหนดปั จจุบนั ได้ ประวัติศาสตร์
จึงถูกศึกษาเพื่อเสนอภาพตัวแทนอย่างเป็ นองค์รวมของสังคม เป้ าหมายของการศึกษาประวัติศาสตร์
แบบนี้ คือ การค้นหาโครงสร้างส่ วนลึก (Deep Structure) ที่มีลกั ษณะสากลอยูเ่ หนือกาลเวลา ตั้งอยูบ่ น
สมมุติฐาน ที่วา่ ความเป็ นจริ งภายนอกที่ความหมายบางอย่างเกิดจากธรรมชาติ เป็ นไปตามธรรมชาติ
คือ เป็ นเช่นนั้นเองและเป็ นความจริ งแท้
นักคิดแนวหลังสมัยใหม่ (Post Modernist) เรี ยกร้องนักประวัติศาสตร์ให้สนใจชีวิตประจําวัน
ของคนธรรมดา สนใจในประเด็นเล็กๆ ของพวกเขา มีทศั นะต่อประวัติศาสตร์ว่าไม่ใช่การแสวงหา
ความจริ งในอดีต หากแต่คือการบอกเล่าเรื่ องราวในทัศนะชาวบ้าน การบรรยายมีค่าเท่ากับการอธิบาย
การขัดแย้งกันเองของเรื่ องราวที่เล่าเป็ นสิ่ งยอมรับได้ เพราะตัวประวัติศาสตร์ คือสิ่ งที่ประกอบขึ้น
จากเรื่ องราวที่หลากหลาย นักประวัติศาสตร์ใหม่ (New History) และกลุ่มรื้ อสร้าง (Reconstruction)
เชื่ อในความเป็ นอัตวิสัย การตีความ และมองความเป็ นจริ งว่า เป็ นสิ่ งที่สร้างขึ้นมากกว่าวิธีการ
เชิงปริ มาณ ไม่อา้ งว่าความรู ้ของตนคือความจริ ง และปฏิเสธการลากเส้นแบ่งระหว่างข้อเท็จจริ งกับ
เรื่ องแต่ง โดยมองว่าเราสามารถเรี ยนรู ้จากทั้งสองอย่างได้เท่าๆ กัน (จันทนี เจริ ญศรี . 2545 : 55-57)
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ลิขิต ธีรเวคิน (2545 : 30-33) ชี้ว่า การเข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ ของสังคมศาสตร์ สองแขนง
คือ นักเศรษฐศาสตร์ การเมืองและนักรัฐศาสตร์ ทําให้วิชาประวัติศาสตร์ มีพลวัตมากขึ้น นําไปสู่
ปรากฏการณ์ใหม่ที่สาํ คัญ คือ การใช้กรอบทฤษฎีทางสังคมศาสตร์มาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ทําให้
ข้อมูลมหาศาลทางประวัติศาสตร์ถูกจัดเข้ากรอบทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ มีมิติประวัติศาสตร์ และมิติ
ด้านอื่นๆ ประกอบอย่างหลากหลาย ช่วยให้เข้าใจเรื่ องราวในประวัติศาสตร์ ได้ถูกต้องและชัดเจน
ยิง่ ขึ้น สามารถมองความสัมพันธ์ของมรดกตกทอดในอดีตมาถึงปัจจุบนั อันเป็ นการเสริ มการวิเคราะห์
ของนักสังคมศาสตร์อย่างมาก
2. แนวคิดประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น นักประวัติศาสตร์ และนักมานุ ษยวิทยาต่างพยายาม
สร้างประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง โดยอาศัยบันทึกลายลักษณ์อกั ษรและความทรงจําของผูอ้ าวุโสในท้องถิ่น
แล้วนําไปประมวลกับเอกสารที่ได้จากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ รวมทั้งหลักฐานและบันทึกของ
ชาวต่างชาติร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะดังกล่าว มีกรอบแนวความคิดของ
ตะวันตก แม้ว่าเนื้ อหาบางส่ วนจะเป็ นท้องถิ่นก็ตาม ในการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น สิ่ งที่ควร
ให้ความสําคัญมิใช่จาํ กัดอยูเ่ พียงแค่หลักสู ตร หรื อความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรื อสิ่ งที่เกิดขึ้น
ในอดีตซึ่งเป็ นความเข้าใจประวัติศาสตร์ในแง่ที่เป็ นอยูท่ วั่ ไปเท่านั้น สุ เทพ สุ นทรเภสัช (2522 : 68)
ชี้ ว่า ประวัติ ศ าสตร์ ท อ้ งถิ่ น เป็ นเรื่ อ งที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หมู่บ า้ นเพีย งหมู่บ า้ นเดี ย วหรื อ กลุ่ม เดี ย ว
เมืองขนาดเล็กหรื อขนาดกลาง (เมืองขนาดใหญ่หรื อตัวเมืองหลวงอยูน่ อกข่ายของประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น) หรื อไม่ก็เป็ นอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่ใหญ่เกิ นกว่าจังหวัดหรื อมณฑล หน่ วยของ
การศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นอาจเป็ นหมู่บา้ นหนึ่ ง หรื อหมู่บา้ นหลายๆ หมู่บา้ น ที่มีความสัมพันธ์
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน หรื อเมืองขนาดเล็ก หรื อไม่ก็อาจจะเป็ นแคว้น ภาค หรื อมณฑล ที่สมาชิ ก
ของชุมชนนั้นต่างก็มีความสํานึกซึ่งเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม สังคม และการเมือง
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา (2544 : 10) สะท้อนปั ญหาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ว่า
การใช้ขอ้ มูลท้องถิ่นยังมีนอ้ ยเกินไป ยังเป็ นเรื่ องการศึกษาการปกครองมณฑลจากราชธานีเสี ยเป็ น
ส่ วนมาก การศึกษาวัฒนธรรมจากโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมไม่ค่อยจะได้โยง
วัฒนธรรมกับวิวฒั นาการของระบบเศรษฐกิจ ไม่มีการตีความ และไม่มีการอธิบายว่าเกี่ยวพันกับวิถี
ชีวิตผูค้ นในท้องถิ่นอย่างไร ไม่มีการใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่ออธิบายพื้นฐานชีวิตของชุมชนที่ทาํ
ให้เกิดวัฒนธรรมเหล่านั้นขึ้นมา การศึกษายังคงเน้นที่เมืองใหญ่ๆ หรื อบริ เวณใกล้เคียง แต่ขาดการศึกษา
ในท้องถิ่นที่ห่างไกลออกไป โดยเฉพาะเห็นได้ชดั มาก ว่า ขาดการศึกษาที่เป็ นชนชาติส่วนน้อย
ธิ ดา สาระยา (2529 : 2-3) สรุ ปว่า ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นไม่ใช่เป็ นแต่เพียงอดีตเท่านั้น
หากแต่เป็ นปั จจุบนั ด้วย เพราะคนทําให้ประวัติศาสตร์ เกิดขึ้น สํานึ กของคนที่มีต่อประวัติศาสตร์
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ต่อมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเอง ต่อประวัติความเป็ นมาของตัวเองในปั จจุบนั ล้วนคือส่ วนหนึ่ ง
ของประวัติศาสตร์ ที่ เ มื่ อมองย้อ นจากอนาคตในส่ ว นนี้ ก็จ ะเป็ นประวัติศาสตร์ เป็ นการศึ ก ษา
ความเข้าใจเกี่ ยวกับสํานึ กทางประวัติศาสตร์ ของคนในปั จจุบนั ด้วย ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเป็ น
ประเภทหนึ่ งของประวัติศาสตร์ สังคม เราศึกษากลุ่มคนในสังคมไม่จาํ กัดเนื้ อที่ และก็ไม่ตอ้ งจํากัด
ขอบเขตอะไร เพราะเป็ นเรื่ องของสังคม แต่มนั ก็มีแง่มุมต่างๆ ด้วย ที่สาํ คัญ ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
เป็ นการศึกษาเรื่ องราวของท้องถิ่นนับจากจุดเล็กไปหาจุดใหญ่ คือ แทนที่จะมองจากข้างนอกเข้ามา
ข้างใน เราก็มองจากข้างในไปสัมพันธ์กบั ข้างนอก เพราะฉะนั้นการมองท้องถิ่นจึงสวนทางกับ
การศึกษาที่แล้วๆ มา
การศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมท้องถิ่น ที่มีมวลชนเป็ นตัวเคลื่อนไหว คือ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น หรื ออีกนัยหนึ่ งประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น คือ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ สังคมที่เน้น
มวลชน เป็ นประวัติ ศ าสตร์ ท อ้ งถิ่ น ที่ ค นภายในท้อ งถิ่ น เชื่ อ ว่า เป็ นจริ ง ซึ่ ง ในที่ น้ ี จะใช้คาํ ว่า
“ประวัติศาสตร์ จากภายใน” (History from the inside) ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นเป็ นประวัติศาสตร์ที่มี
ชี วิตและมีพลวัตเสมอ ประวัติศาสตร์ จากภายในมิได้คาดหมายหาข้อเท็จจริ งจากข้อมูล แต่เป็ น
ประวัติศาสตร์ ที่ถูกเชื่ อว่าเป็ นเช่ นนั้น ประวัติศาสตร์ แบบนี้ จึงสะท้อนความคิดของคนในสังคม
ซึ่ ง ปรากฏในรู ป ของตํา นาน นิ ท านพื้ น บ้า น เรื่ อ งปรั ม ปรา โดยใช้ก ารสัม ภาษณ์ แ ละ สื บ สวน
ในปั จจุบนั (ธิดา สาระยา. 2529 : 25, 29-30)
พร้อมกันนี้ ธิดา สาระยา (2529 : 79) ยังให้ทศั นะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น ว่า นัยแรก
เป็ นการมองประวัติศาสตร์โดยผ่านคนในสังคม เป็ นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมของชุมชนต่างๆ
ในท้องถิ่น ไม่ใช่หมายถึงศูนย์กลางทางการเมืองแห่ งใดแห่ งหนึ่งโดยเฉพาะ หากแต่มองประวัติศาสตร์
จากจุดยืนเบื้องล่าง มีลกั ษณะประวัติศาสตร์ ชาวบ้าน ทําให้ได้รู้ถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ทัศนคติ ความคิดของคน มากกว่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ถ้าศึกษาเหตุการณ์ก็เป็ น
เหตุการณ์ที่มีคนเกี่ยวข้องด้วย
นัยที่สอง เป็ นการมองประวัติศาสตร์ ผา่ นระบบเมืองในสังคมท้องถิ่น ซึ่ งรับอิทธิพลหรื อ
มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับระบบการเมืองจากศูนย์กลาง การศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นที่เน้น “เมือง”
แตกต่างจากการมองในกรอบของระบบการเมือง ที่กว้างใหญ่กว่าเมืองใดเมืองหนึ่ งเพียงเมืองเดียว
ประวัติศาสตร์ เมืองนครศรี ธรรมราชย่อมแตกต่างจากประวัติศาสตร์ นครศรี ธรรมราช ในกรอบของ
พงศาวดารอยุธยา
การศึกษาประวัติศาสตร์ ของชุมชนท้องถิ่นให้ความสําคัญแก่เมืองต่างๆ เป็ นการศึกษา
ที่ แหกวงล้อมประวัติศาสตร์ แบบเน้นศูนย์กลาง มุ่งเน้นชุ มชนท้องถิ่ นเป็ นสําคัญ รวมทั้งค้นหา
ลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่น เข้าใจระบบความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่างท้องถิ่นกับรัฐ บทบาท
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ของท้องถิ่นในการรั กษาความเป็ นอิสระทั้งทางเศรษฐกิ จและทางวัฒนธรรมของตนไว้ และทํา
ความเข้า ใจรากลึ ก ในสัง คมของคนส่ ว นใหญ่ คื อ ชนบทและท้อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ส ามารถเข้า ใจ
ความต่อเนื่ องของประสบการณ์สังคมในอดีตถึงปั จจุบนั และพัฒนาการทางปั ญญา เพื่อนําไปสู่
ความเข้าใจสังคมโดยรวม (ธิ ดา สาระยา. 2529 : 9-12) ทั้งนี้ โดยพิจารณาประสบการณ์ในอดีต
ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญา ฯลฯ ในลักษณะที่เป็ นหนึ่ งเดียวและมี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั อย่างลึกซึ้ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2538 : 11) เสนอว่า การศึกษาประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นไม่อาจสมบูรณ์
ในตัวเอง ต้องศึ กษาจากการติ ดต่ อสัมพันธ์กับท้องถิ่ นและสังคมอื่ นด้วย เพราะประวัติศาสตร์
เป็ นเรื่ องราวของความเคลื่อนไหวทางความคิด ที่มีการขัดแย้ง การต่อสู ้ การครอบงํา การแลกเปลี่ยน
และการผสมผสานกันอยูต่ ลอดเวลา ปั ญหาอยูท่ ี่ว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของอะไร
และมีเงื่อนไข บริ บทอย่างไร หากทําความเข้าใจในประเด็นนี้ได้กจ็ ะช่วยให้การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นมีพลังต่อการผลักดันให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงของสังคม ให้ยอมรับศักยภาพของท้องถิ่น
มากขึ้น
เหนื ออื่นใด ชุมชนกับท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กนั ชุมชนเป็ นจุดหนึ่ งในท้องถิ่น หมายถึง
กลุ่มชนที่อยู่รวมกัน มีความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรม มีรูปแบบวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน
ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องเริ่ มต้นที่พ้นื ที่ มีมาตุภูมิ มีชุมชน มีชาติพนั ธุ์ มีประวัติศาสตร์หรื อวัฒนธรรม
ท้อ งถิ่ น ร่ ว มกัน นํา ไปสู่ สั ง คม วัฒ นธรรม และการเปลี่ ย นแปลง เมื่ อ มี ก ารบู ร ณาการความรู ้
ด้านประวัติศาสตร์ในหลายท้องถิ่นก็กลายเป็ นประวัติศาสตร์ชาติ ความเป็ นไทยมาจากความหลากหลาย
ครอบคลุมมิติดา้ นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ค่านิยม
พิธีกรรม ศิลปะแขนงต่างๆ ฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความเข้าใจในพลวัตของสังคมไทยแต่ละด้าน
ประวัติศาสตร์ใหม่ตอ้ งมาจากท้องถิ่นแล้วต่อมาถึงเป็ นประวัติศาสตร์แห่งรัฐ
อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2548 : 7-18) ชี้วา่ ประวัติศาสตร์เป็ นเสมือนความทรงจําร่ วมของ
สังคมมนุษย์ ที่ถูกกําหนดโดยสถาบันอํานาจในแต่ละยุคสมัย เป็ นความสัมพันธ์ของคนในสังคมกับ
สถาบันอํานาจ และเป็ นกลไกสําคัญในการก่อรู ปลักษณ์ของสังคมทั้งในปั จจุบนั และอนาคต การสร้าง
และการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ จึงเป็ นพันธกิ จของมนุ ษย์ในทุกสังคม การศึกษาประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นล้านนาช่วงที่ผา่ นมาดําเนิ นไปภายใต้กรอบเดิมของการศึกษาประวัติศาสตร์ชาติ ซึ่ งในเรื่ อง
นี้ฉตั รทิพย์ นาถสุ ภาและบรรดาลูกศิษย์ได้เริ่ มต้นมองหน่วยการศึกษาประวัติศาสตร์ลา้ นนาที่แตกต่าง
ไปจากเดิ ม คือ มองหน่ วยการศึกษาระดับหมู่บา้ นและเน้นความเป็ นอิสระของหมู่บา้ นล้านนา
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของรัฐและทุนนิยมในขอบเขตจํากัด เป็ นชีวิตของชาวบ้านจริ งๆ
ไม่เน้นความสําคัญของสายสัมพันธ์กบั รัฐส่ วนกลาง ซึ่งต่อมานักมานุษยวิทยาได้ร่วมกันสร้างแนวทาง
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การศึกษาประวัติศาสตร์ ลา้ นนา ในมุมมองใหม่ข้ ึนอีกทางหนึ่ ง นั่นคือ การศึกษาประวัติศาสตร์
ชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งมีปฏิสัมพันธ์กบั เงื่อนไขและพลังทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจาก
ภายนอกที่เข้ามากระทบชุมชน
3. แนวคิดประวัติศาสตร์ บอกเล่า
เพียงแข พงษ์ศิริบญ
ั ญัติ (2546 : 32-33) เสนอแนวคิด ว่า ประวัติศาสตร์ บอกเล่าเป็ น
ประวัติ ศ าสตร์ ข องประชาชน เป็ นการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ โ ดยวิธี ห าหลัก ฐานข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ประวัติศาสตร์ ผ่านการสัมภาษณ์ประชาชนร่ วมสมัยซึ่งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในเหตุการณ์เมื่อครั้งอดีต
และยังมีชีวิตอยูใ่ นปั จจุบนั ประวัติศาสตร์บอกเล่าเปิ ดโอกาสให้ศึกษาถึงแก่นแท้ของข้อมูลได้อย่าง
กว้างขวางและลึกซึ้ ง มากกว่าการอ่านจากตําราหรื อว่าเอกสาร อีกทั้งยังเสริ มสร้างชีวิตชี วาให้แก่
วิชาประวัติศาสตร์และขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึ้น ประวัติศาสตร์ บอกเล่าทําให้วิชาประวัติศาสตร์
ได้รับความสนใจกว้างขวางมากขึ้น ประชาชนมี โอกาสเป็ นคนเขี ยนประวัติศาสตร์ การศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ บอกเล่าจะให้ความรู ้สึก บางคนอาจจะมองว่าเป็ นอคติ แต่จริ งๆ แล้วประวัติศาสตร์
บอกเล่าเป็ นความรู ้ สึกที่ ได้ประสบกับของจริ งด้วยตนเอง ทําให้รู้จกั สังคมช่ วงนั้นอย่างชัดเจน
ว่า ในสมัยนั้นมีความรู ้สึกนึ กคิดอย่างไร พร้อมกันนี้ หลักฐานจากการบอกเล่า จะให้พ้ืนฐานความรู ้
มากกว่าข้อมูลจากเอกสาร เพราะแต่เดิมนักประวัติศาสตร์ศึกษาบุคคลจากประวัติศาสตร์ที่อยูใ่ นอดีต
โดยผ่านตัวนักประวัติศาสตร์ เอง แต่การใช้ประวัติศาสตร์ โดยการบอกเล่า เป็ นการเปลี่ยนจาก
ผูถ้ ูกกระทําเป็ นผูก้ ระทํา ทําให้ได้ภาพประวัติศาสตร์ที่ชดั เจนขึ้น ได้มุมมองมากขึ้น ประวัติศาสตร์
บอกเล่าได้รับการยอมรับอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นวิธีวิจยั แนวใหม่เมื่อ 60 ปี ที่แล้ว มีการพัฒนาวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าโดย Allan Nevins ศาสตราจารย์ผจู ้ ดั ตั้งโครงการประวัติศาสตร์
บอกเล่าขึ้นที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในปี 2493 และได้รับการยกย่องให้เป็ นบิดาแห่ งประวัติศาสตร์
บอกเล่า วิธีการประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็ นวิธีการศึกษาที่เพิม่ ชีวิตชีวาให้กบั เหตุการณ์ในอดีต
พร้อมกันนี้ เพียงแข พงษ์ศิริบญั ญัติ (2546 : 33-35) สรุ ปจุดเด่นของประวัติศาสตร์บอกเล่า
ที่ดร.สุ มาลี บํารุ งสุ ข และดร.สุ กญั ญา บํารุ งสุ ข ได้สรุ ปไว้ดงั นี้
1. ทําให้เกิดการศึกษาหัวข้อใหม่ๆ ที่เดิ มไม่เคยมีใครศึกษา เพราะไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ
แต่การศึกษาประวัติศาสตร์ บอกเล่า นักค้นคว้าวิจยั สามารถศึกษาหัวข้อใหม่ๆ อย่างเช่น งานวิจยั
เศรษฐกิจหมู่บา้ นไทยในอดีต ของศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา
2. ช่วยเสริ มเพิ่มเติมความรู ้หรื อตรวจทาน ทดสอบข้อมูลที่ได้จากหลักฐานที่มีอยู่แล้ว
ให้มี เ นื้ อ หา ความแม่น ยํา น่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น โดยยกตัว อย่า งวิท ยานิ พ นธ์เ รื่ อ ง สมาคมลับ อั้ง ยี่
ในประเทศไทย พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2451 โดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิ ชย์กลุ
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3. ผูส้ มั ภาษณ์สามารถซักถามผูบ้ อกเล่า ได้รอบด้าน ตรงตามเป้ าหมายของการศึ ก ษา
เมื่อมีปัญหาสงสัยก็กลับไปถามเพื่อความกระจ่าง ในขณะที่การศึกษาจากหลักฐานเอกสารจะทําได้
ยากกว่า เว้นแต่ผเู ้ ขียนหลักฐานเอกสารยังมีชีวิตอยู่ และยินดีให้สมั ภาษณ์ซกั ถามเพิ่มเติมเมื่อมีขอ้ สงสัย
อย่างไรก็ตาม ประวัติศาสตร์บอกเล่ามีขอ้ จํากัด 2 ประการ คือ
1. เป็ นการบอกเล่าจากความทรงจําของผูเ้ ล่า ไม่มีหลักฐานเอกสารหรื อพยานวัตถุประกอบ
ความทรงจําอาจคลาดเคลื่อนหรื อผิดพลาดได้ง่าย ฉะนั้นผูค้ น้ คว้าจะต้องระมัดระวัง ตรวจสอบ
ความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลที่เป็ นข้อเท็จจริ งให้มาก
2. การบอกเล่าย่อมสะท้อนทัศนคติ ค่านิยม ผลประโยชน์ อคติ และเป้ าหมายของผูเ้ ล่าเสมอ
เป็ นผลให้ภาพอดีตที่ถ่ายทอดออกมาถูกแต่งเติมหรื อบิดเบือนได้ ด้วยทัศนคติ ค่านิ ยม ความเชื่อ
ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นการเล่าที่มองอดีตด้วยสายตาปั จจุบนั หรื อความรู ้สึกของตนเอง
เพียงแข พงษ์ศิริบญั ญัติ (2546 : 34-35) กล่าวถึงจุดเด่นของวิธีการประวัติศาสตร์ บอกเล่า
ไว้วา่
1. วิธีการประวัติศาสตร์ บอกเล่าสามารถให้ภาพเบื้องหลังเหตุการณ์ได้มากกว่าการบันทึก
ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพราะผูเ้ ล่าสามารถคัดเลือกผูฟ้ ั งได้ ในขณะที่ประวัติศาสตร์
ที่เป็ นลายลักษณ์ ผูเ้ ขียนไม่สามารถคัดเลือกผูอ้ ่านได้
2. สามารถให้บรรยากาศหรื อรสชาติ ของเหตุการณ์ ได้มากกว่าการศึ ก ษาจากเอกสาร
ทั้งนี้เพราะผูท้ ี่อยูใ่ นเหตุการณ์ยอ่ มจะมีแง่คิด หรื อวิธีการมองที่ต่างไปจากบุคคลที่อยูน่ อกเหตุการณ์
3. ผูศ้ ึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าสามารถซักถามผูบ้ อกเล่า ให้เล่าเรื่ องราวได้อย่างรอบด้าน
ตรงตามเป้ าหมายของการศึกษา ในขณะที่การศึกษาจากเอกสารไม่สามารถกระทําได้ และยังเปิ ด
โอกาสให้ผศู ้ ึกษาขอให้ผเู ้ ล่าเหตุการณ์วิเคราะห์ หรื อประเมินทั้งข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น เอกสาร
ตลอดจนสาระของเหตุการณ์น้ นั ด้วยเงื่อนไขพิเศษของวิธีการศึกษานี้ จึงทําให้การศึกษาในด้านลึก
กระทําได้เป็ นอย่างดี
4. ประวัติศาสตร์บ อกเล่ า เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ดี ที่ จ ะหาข้อ มูล มาเสริ ม ช่ อ งว่า งของข้อ มูล
จากเอกสารให้สมบูรณ์ข้ ึนได้ ในขณะที่การศึกษาจากเอกสารมักมีการขาดตอน หรื อมีช่องว่างของ
ข้อมูล ต้องอาศัยการเชื่ อมด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง แต่เมื่อไรที่เอกสารไม่ได้รับการเชื่อมด้วยข้อมูลที่
ถูกต้อง ประโยชน์ที่ได้รับก็จะน้อยลงไปด้วย
พร้อมกันนี้ เพียงแขสรุ ปทัศนะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บอกเล่า ไว้ดงั นี้
1. คําบอกเล่าของบุคคลย่อมจะต้องสะท้อนทัศนะ ค่านิยม ผลประโยชน์ ตลอดจนเป้ าหมาย
ของผูเ้ ล่า ทําให้ขอ้ มูลที่รับเป็ นข้อมูลที่ผา่ นการปรุ งแต่งจากผูเ้ ล่า บางครั้งอาจเน้นหรื อให้ความสําคัญ
เฉพาะด้านของเหตุการณ์ และไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรกับด้านอื่นๆ ของเหตุการณ์เดียวกัน
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2. เป็ นการบอกเล่าจากความทรงจําของผูเ้ ล่าเป็ นหลัก ซึ่ งความทรงจําสามารถจะคลาดเคลื่อน
หรื อผิดพลาดได้ง่าย ดังนั้น เพื่อความแม่นยํา (Accuracy) และความถูกต้อง (Validity) ของข้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็ นข้อเท็จจริ ง (Empirical Fact) จะต้องได้รับการตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลอื่น
3. ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าจะกระทําได้ดี ต่อเมื่อบุคคลที่ให้สมั ภาษณ์น้ นั เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับเหตุการณ์ที่กาํ ลังศึกษา อีกทั้งเหตุการณ์น้ นั ควรเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นาน เพื่อให้
ผูเ้ ล่ายังมีความจําที่ชดั เจน เหตุการณ์ในอดี ตที่ยาวนาน บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มกั ชราภาพแล้ว
ย่อมมีผลโดยตรงต่อความแม่นยํา และความถูกต้องของข้อมูล
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ ล่า เช่น ลูกหลานหรื อเพื่อน ฯลฯ อาจได้รับความกระทบกระเทือน
จากการบอกเล่า ความเกรงใจและความเกรงกลัวการบอกเล่าของตน จะไปกระทบกระเทือนบุคคล
ที่สาม ถือเป็ นข้อจํากัดอย่างหนึ่ง
5. สภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศของสังคม เช่น การเมือง ยังคงมีอิทธิ พลต่อผูบ้ อกเล่า
หรื อผูบ้ อกเล่าอาจมีผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ในสภาพแวดล้อมนั้น ย่อมส่ งผลให้ผบู ้ อกเล่าไม่พร้อม
ที่จะให้สมั ภาษณ์
6. การบอกเล่าเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ผูบ้ อกเล่าจะบอกเล่าเหตุการณ์ ในอดี ตด้วย
สายตาปั จจุบนั ก่อให้เกิดผลดีเพราะเหตุการณ์ที่ผา่ นไปแล้วอาจช่วยให้ผลประโยชน์ของผูบ้ อกเล่า
ต่ อเหตุการณ์ น้ ัน หรื ออคติ ส่วนตัวลดลงไปบ้างแล้ว ผูเ้ ล่ ามี เวลานานให้ก ับตัว เองที่ จ ะทบทวน
เหตุการณ์น้ นั ๆ คําบอกเล่าที่เกิดขึ้นจะมีความเป็ นกลาง (Objectivity) มากขึ้น
7. สาระของเรื่ องที่ บอกเล่า หากเป็ นเรื่ องที่ มีลกั ษณะเฉพาะและลึ ก ซึ้ ง เช่ น ความคิด
ประชาธิปไตย อุดมการณ์ทางการเมือง ผูบ้ อกเล่าอาจจะรู ้สึกลําบากใจที่จะเล่า เป็ นผลให้การสัมภาษณ์
ทําด้วยความยากลําบาก (เพียงแข พงศ์ศิริบญั ญัติ. 2546 : 36-37)
แนวคิดกระบวนการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้เป็ นสิ่ งสําคัญอันดับต้นของทุกคน การเรี ยนรู ้มีหลายระดับ ควรมีการวางแผน
จัดการศึกษาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา และสอดรับกับแผนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
กระบวนการเรี ยนรู ้ (Learning Process) หมายถึง กระบวนการกระทําที่เกี่ยวข้องกับความคิด
และการปฏิบตั ิ เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทั้งในด้านสมอง การกระทํา และประสบการณ์
สัมพันธ์กับความจํา ความเข้าใจ การนึ กคิ ด การรั บรู ้ การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา (สุ พ ตั รา
ชาติบญั ชาชัย. มปป. : 26-27)
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สังคมในยุคสมัยปั จจุบนั เป็ นสังคมฐานความรู ้ (Knowledge - Based Society) มีการพัฒนา
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีร ะดับสู ง สามารถเผยแพร่ ข่า วสารความรู ้ แ ละศาสตร์ แ ขนงต่า งๆ
อย่างฉับพลันทันที (Real - time Communication) เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชน และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด มีการบูรณาการความรู ้สาขาต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถแยกแยะประเด็นการพัฒนาในมิติต่างๆ
ได้อย่างแจ่มชัดทั้งในด้านกว้างและด้านลึก
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ในสังคมตะวันตก
John Dewey นักการศึกษาชาวอเมริ กนั กล่าวว่า “การศึกษาคือชีวิต มิใช่เป็ นการเตรี ยมตัว
เพื่อดํารงชีวิตในอนาคต” (Education is Life Itself not Preparation for Life) สุ วิทย์ รุ่ งวิสัย (2532 :
90- 91) กล่าวถึ งการให้ความหมายด้านการศึ กษาของ Dewey ว่า หมายถึ ง ความเจริ ญงอกงาม
(Education Is all one with growth) ประกอบด้วย ความเจริ ญงอกงามทางร่ างกาย (Physical Growth)
ความเจริ ญงอกงามทางอารมณ์ (Emotional Growth) ความเจริ ญงอกงามทางสังคม (Social Growth)
และ ความเจริ ญงอกงามทางสติปัญญา (Intellectual Growth) John Dewey มุ่งเน้นให้เด็กเรี ยนรู ้ดว้ ย
ตนเอง (Learning by Doing) เรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ งและการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เด็กๆ ควรเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน ช่ วยกันทํางานเพื่อให้รู้จกั การร่ วมมือกัน อันจะช่ วยให้เด็กปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ดี
เป็ นที่ มาของการศึ กษาเรี ยนรู ้ แผนใหม่ในสมัยปั จจุ บนั ซึ่ งเป็ นการศึ กษาตามแนวคิ ดเล็งผลเลิ ศ
ในเชิงปฏิบตั ิ (Pragmatism) หรื อ Experimentalism ที่ต่อมา William Herddil Frederic ศาสตรจารย์
มหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้พฒั นามาเป็ นการเรี ยนรู ้แบบโครงการ (Project-Based Learning) และต่อมา
Seymoir Papert ศาสตราจารย์แห่ งสถาบันเทคโนโลยีแมสสาซูเซทท์ (Massachusettes Institute of
Technology - M.I.T.) ได้เข้ามาดําเนิ นโครงการประภาคารความรู ้ (Lighthouse Project) โดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ ควบคู่กบั วิธีการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการเรี ยนการสอนตามแนว
ทฤษฏี Constructionism (กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน. 2544 : 2)
กระบวนการเรี ยนรู ้ จินตนาการ (Imagination) และการตั้งคําถาม (Questioning) มีความสําคัญ
อย่างยิ่งยวด หากผูเ้ รี ยนมีจิตใจรักการศึกษาค้นคว้า กระตือรื อล้นใฝ่ เรี ยนรู ้และตั้งคําถามกับตัวเอง
อยูเ่ สมอ จะนําไปสู่ กระบวนการเรี ยนรู ้และการหาคําตอบด้วยตนเอง ดังเช่นนักวิทยาศาสตร์ ช้ นั นํา
หลายท่านให้ความสําคัญกับการตั้งคําถาม และได้คน้ พบคําตอบที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อมวล
มนุ ษยชาติ หนึ่ งในจํานวนนี้ คือ Stephen Hawking ศาสตราจารย์ดา้ นดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อ็อกซฟอร์ด ซึ่งแม้จะเป็ นผูพ้ ิการแต่ได้ใช้กระบวนการเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสําคัญ ในการศึกษาค้นคว้า
หาคําตอบเรื่ องดาราศาสตร์ ที่เขาสนใจให้ลึกซึ้ งยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่ องหลุมดํา (Black Hole) จนได้
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องค์ค วามรู ้ อ ย่า งลุ่ ม ลึ ก และนํา เสนอต่ อ สาธารณะในหนัง สื อ A Brief History of Time หรื อ
“ประวัติศาสตร์ยอ่ ของกาลเวลา”
การเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการแสวงหาความรู ้และสร้างองค์ความรู ้ Galileo Galilei
เป็ นผูม้ ีความกระตือรื อร้นในการแสวงหาความรู ้ให้ลึกซึ้ งยิง่ กว่าเดิมอยูต่ ลอดเวลา เขามักตั้งคําถาม
กับตัวเองอยู่เ ป็ นประจํา ในทุก ครั้ งที่ ใ ช้ก ล้องจุ ลทรรศน์แ ละกล้องส่ อ งทางไกลส่ องดู สิ่งต่า งๆ
พร้อมกับถามว่า อะไร ทําไม และอย่างไร Galileo กล่าวว่า “คุ ณ ไม่ สามารถสอนสิ่ ง หนึ่ งสิ่ ง ใด
ให้ใครๆ ได้ คุณทําได้เพียงช่วยให้เขาค้นพบด้วยตนเอง” (You can not teach a man anything, you
can only help him find it within himself.) ส่ ว น Madame Marie Curie นัก วิทยาศาสตร์ สตรี
ชาวฝรั่ งเศส กล่าวว่า “ชีวิตคนเราไม่มีอะไรน่ากลัว เพียงทําความเข้าใจมันเท่านั้น” (Nothing in life
to be feared. It is only to be understood.)
Francis Bacon เขียนไว้ในปี พ.ศ. 2140 ว่า “ความรู ้คืออํานาจ” (Knowledge is Power)
Bacon มีความเชื่อว่า การสร้างสรรค์จะเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการใช้พลัง นําไปสู่ การใช้ความคิด
และจินตนาการตลอดเวลา ซึ่ งในเรื่ องการใช้จินตนาการนั้น Albert Einstien ให้ความสําคัญอย่าง
ยิง่ ยวด และขยายความคิดของ Bacon ด้วยการสร้างวาทกรรมใหม่ ว่า “จินตนาการสําคัญกว่าความรู ้”
(Imagination is more important than knowledge) (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2549 : 2) ต่อมาในยุคหลัง
สมัย ใหม่ แ ห่ งศตวรรษที่ 21 Michel Foucault ได้ห ยิบยกมาสร้ างวาทกรรม โดยเขีย นหนังสื อ
Power/Knowledge ชี้ถึงพลังอํานาจของความรู ้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง โดยยกกรณี
อํานาจยุติธรรม และหลักคิดต่อต้านอํานาจที่ไม่ชอบธรรมและไม่ยุติธรรม ซึ่ งเป็ นผลโดยตรงจาก
การออกกฎหมายของผูม้ ีอาํ นาจชนชั้นกฎุมพี (Bourgeoisie) มีแนวคิดกฎุมพี แบ่งแยกชนชั้นผูค้ นใน
สังคม แทนที่จะมองว่าคนทุกคนมีความเสมอภาคทัดเทียมกัน
Foucault ชี้ว่า ชนชั้นกฎุมพีออกกฎหมายมาบังคับใช้คนทัว่ ไปซึ่งเป็ นชนชั้นคนงาน หรื อ
ชนชั้นล่าง (Proletariat) ในลักษณะแบ่งชนชั้น ชนชั้นคนงานหรื อกรรมกรซึ่งเป็ นชนชั้นล่างถูกมอง
ในสถานะที่ต่าํ กว่า ตกอยูใ่ นสถานะของการเป็ นผูถ้ ูกกระทําหรื อถูกกดขี่ (Oppressed) โดยมีการตั้งเป้ า
หรื อตั้งธงไว้ ว่า ชนชั้นล่างเป็ นพวกหัวขโมย เป็ นอาชญากร ฯลฯ ต้องออกกฎหมายมาควบคุมและ
จัดการ นอกจากการแบ่งชนชั้นแล้ว Foucault ยังชี้ถึงการเป็ นตัวเราและการเป็ นคนอื่น (Otherness)
โดยยกตัวอย่างในช่วงยุคสมัยล่าอาณานิ คม รัฐบาลฝรั่งเศสภายใต้ประธานาธิ บดี Carnot ส่ งกําลัง
ทหารเข้าไปยึดครองดินแดนในทวีปเอเชียและแอฟริ กา ที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ประธานาธิ บดี Carnot ได้กาํ หนดทางเลือกในรู ปของข้อเสนอ ให้บรรดาชนชั้นคนงาน
และชนชั้นล่างยอมรับ ในลักษณะเป็ นเงื่อนไขที่ไม่มีทางเลือกมากนัก โดยเน้นความเป็ นตัวตนและ
ความเป็ นคนอื่นเป็ นตัวกําหนด เป็ นต้นว่า คุณจะเลือกเข้าคุกหรื อเลือกเข้าเป็ นทหารในกองทัพ
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คุณจะเลือกเข้าคุกหรื อเลือกเดินทางไปยังดินแดนอาณานิ คม คุณจะเลือกเข้าคุกหรื อเลือกเข้าเป็ น
ตํารวจ (You can go to prison or join the army, you can go to prison or you go to colonies, you
can go to prison or you can join the police) ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงยุคสมัยล่าอาณานิ คม นอกจาก
แนวคิ ดล่าอาณานิ คม (Colonialism) แนวคิ ดชาติ นิยม (Nationalism) แล้วยังมี แนวคิดคลัง่ ชาติ
(Chauvinism) เมื่อคนเหล่านี้ไปเป็ นทหาร ตํารวจ หรื อเดินทางเข้าไปในดินแดนอาณานิคม มักกลายเป็ น
พวกฟาสซิ สต์ (Fascist) ชอบใช้อาํ นาจกดขี่คนพื้นเมือง และมีแนวคิดแบ่งแยกสี ผวิ (Foucault Michel.
1976 : 23)
พุทธศาสนามีบทบาทในการเรี ยนรู ้ของเด็กในประเทศลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน ที่ประชากร
ส่ วนใหญ่นบั ถือพุทธศาสนา กระบวนการเรี ยนรู ้ของเด็กไทยและลาวต่างพัฒนาขึ้นมาจากการเรี ยนรู ้
ในวัด คือ หัดเรี ยนเขี ยนอ่าน และเรี ยนพระปริ ยตั ิ กระทัง่ พัฒนาเป็ นโรงเรี ยนวัด กรณี ของลาว
ซึ่ งตกเป็ นอาณานิ คมของฝรั่งเศส มีการก่อตั้งโรงเรี ยนที่หลวงพระบางและเวียงจันทน์ จัดการเรี ยน
การสอนด้วยภาษาฝรั่งเศส นักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นลูกหลานเจ้าหน้าที่ระดับสู งและเหล่าเชื้อพระวงศ์
มี กฎระเบี ยบต้องพูด เฉพาะภาษาฝรั่ งเศสเท่ านั้น หากพูด ภาษาลาวจะถูกลงโทษด้ว ยการเฆี่ ย น
ส่ วนลูกหลานชาวลาวสามัญชนบรรพชาเป็ น “จัว่ ” หรื อสามเณร หัดเรี ยนเขียนอ่านและเรี ยนรู ้ธรรมะ
รวมทั้งเรี ยนรู ้ฝึกทักษะวิชาชีพด้านช่างสาขาต่างๆ ตามความสนใจ อาทิ ช่างแกะสลัก ช่างปูนปั้ น
ช่างไม้ ฯลฯ ที่สืบโยงถ่ายทอดเป็ นสกุลช่างหลวงพระบาง
ช่วงนั้นชาวลาวส่ วนหนึ่ ง โดยเฉพาะชาวขมุที่ทุ่งเพียงบลิเวน บลิคาํ ไซ ในพื้นที่ภาคกลาง
ภายใต้การนําขององกมมะดํา ที่นาํ ชาวขมุลุกขึ้นต่อต้านการกดขี่ขดู รี ดของเจ้าอาณานิ คมฝรั่งเศส
เกณฑ์ชาวขมุไปเป็ นแรงงานถ่อเรื อในลํานํ้าโขง และเป็ นแรงงานทํางานในเหมืองแร่ นอกจากทหาร
ฝรั่งเศสที่มาปกครองอาณานิ คมจะกอบโกยแย่งชิงทรัพยากรของลาว แล้วยังมีพฤติกรรมเหี้ ยมโหด
ไร้เมตตาปรานี กองทหารฝรั่งเศสที่เมืองสิ ง รวมทั้งในเมืองอื่นๆ ใกล้ชายแดนจีน บีบบังคับเก็บภาษี
ชาวม้งและชาติพนั ธุ์ต่างๆ ที่ปลูกฝิ่ น และเที่ยวตระเวนรับซื้ อฝิ่ น โดยใช้เงินเปี ยสต้าของสหพันธ์
อินโดจีนฝรั่งเศสที่ใช้กนั แพร่ หลายในลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมทั้งในสิ บสองปั นนา แล้วส่ งฝิ่ น
เหล่านั้นไปจําหน่ายยังตลาดในยุโรป
นักการศึ ก ษาส่ ว นใหญ่เ ห็ น พ้องต้องกัน ว่า การศึ ก ษาคือการปรั บตัว (Education as
adjustment) ได้แก่ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อนั ใดอันหนึ่ งได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ
ทัศนะของ Francis J. Brown ที่ ก ล่ า วว่า การศึ ก ษาคือการสร้ างสมประสบการณ์ ที่ต่อเนื่ องกัน
(Education as the Continuous Construction of Experience) ดังนั้นการศึกษาจึงเป็ นขบวนการเรี ยนรู ้
ของบุคคลกับสิ่ งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และประสบการณ์ที่ประสบบ่อยๆ ซึ่ งสามารถทําให้คนเรา
พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ (Brown, Francis J. 1970 : 334)
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ไป๋ ฉุ น (2545 : 50-51) กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยชี้ถึงแนวคิดกระบวนการเรี ยนรู ้
ของ Benjamin S. Bloom หรื อ Bloom’s Model ซึ่งมี 6 ขั้น ดังนี้
1. ความรู ้ (Knowledge) หลังบุคคลได้เรี ยนรู ้แล้วจะเกิดความรู ้ติดตัวผูเ้ รี ยน โดยวัดได้จาก
การจําได้หรื อท่องได้ เป็ นต้น
2. ความเข้าใจ (Comprehension) บุคคลจะแปลความหมายหรื ออธิบายสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มา
3. การนําไปใช้ (Application) หลังบุ คคลได้เ รี ย นรู ้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ จะสามารถ
นําความรู ้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ได้
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เมื่อบุคคลสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้จะมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ถึงที่มาของสูตร การประเมินหรื อคิดคํานวณ
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เมื่อบุคคลวิเคราะห์ได้กจ็ ะสามารถสังเคราะห์หรื อสร้างสู ตร
สร้างแบบแผน (Model) หรื อแนวทาง (Guideline) ขึ้นมาใหม่
6. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อบุคคลสังเคราะห์ได้ก็จะสามารถตัดสิ น (Judge) หรื อ
ตีค่า (Justify) หรื อประเมินค่า (Evaluate) สิ่ งที่พบเห็น ว่าถูกต้องและดีงามหรื อไม่
พร้อมกันนี้ ไป๋ ฉุ น ได้อา้ งถึงการเรี ยนรู ้ในแนวคิดของ D.A. Kemp ผูเ้ ขียน “The Nature
of Knowledge” โดยจําแนกความรู ้ออกเป็ นสองประเภท คือ
1. ความรู ้ส่วนบุคคล (Personal Knowledge) หรื อ ความรู ้ส่วนตัว (Private Knowledge)
เป็ นองค์ความรู ้ที่อยูใ่ นจิตใจของปั จเจกชน และจะเกิดประโยชน์กบั ปั จเจกชน
2. ความรู ้ทางสังคม (Social Knowledge) เป็ นองค์ความรู ้ที่ครอบครองโดยสังคมหรื อระบบ
สังคม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกทัว่ ไปในสังคมอย่างอิสระและเสมอภาค ขณะเดียวกันความรู ้
ทางสังคมก็เป็ นแหล่งความรู ้ส่วนตัวของปั จเจกชนที่สาํ คัญ ไม่มีปัจเจกชนคนใดสามารถได้ความรู ้
ทั้งปวงด้วยตนเอง ทุกคนต้องเรี ยนรู ้จากระบอบสังคม ด้วยความรู ้ทางสังคม มีการตีความและ
ประยุกต์ใช้โดยปัจเจกชน
แนวคิดการแสวงหาความรู ้โดยใช้กระบวนการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สามารถ
ดําเนินการได้ท้ งั ในรู ปแบบของการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง (Self - Learning) และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
(Life - Long Learning) ซึ่ งในยุคหลังสมัยใหม่ (Post Modern) Peter M. Senge ให้ความสําคัญ
ด้านการพัฒนาองค์กรการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) และเสนอแนวคิดไว้ใน “The Fifth
Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization” โดยชี้ว่า องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
พยายามทําให้การเรี ยนรู ้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เน้นการนําภูมิปัญญาของปั จเจกบุคคลมาใช้ การเรี ยนรู ้
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจะนําไปสู่ การมีระบบที่ดีกว่า และมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า เป็ นระบบ
ที่สามารถปรับตัว และก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ ในโลกที่มีการแข่งขัน
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Bill Gates ประธานกรรมการบริ ษทั ไมโครซอฟท์ กล่าวถึงการเรี ยนรู ้ในยุคสมัยโลกาภิวตั น์
ไว้ใน “The Road Ahead” ว่า การเรี ยนรู ้มิไ ด้มีเ ฉพาะในห้อ งเรี ย น หากแต่มีแ หล่ ง เรี ย นรู ้ มากมาย
เช่น เว็บไซท์ ทางด่วนข้อมูล และสื่ อมัลติมิเดีย เป็ นต้น ด้าน Phillip Coomb ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่ส่งผลต่อการศึกษา ว่า แต่ละประเทศจะอยูร่ อดและพัฒนาก้าวหน้าไปจากเดิมหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั องค์
ความรู ้ของคนในชาติเป็ นสําคัญ ประเทศนั้นๆ จะสามารถสั่งสมความรู ้ ใช้ประโยชน์จากความรู ้
ทําให้คนมีความรู ้ได้มากน้อยเพียงใด การเปลี่ยนแปลงที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงด้านความรู ้
ทั้งในด้านรู ปแบบและเนื้ อหา โรงเรี ยนในยุคสมัยใหม่เป็ นสถาบันจัดการด้านการศึกษา กระตุน้
ส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนทุกระดับ ทุกวัย ให้มีแรงดลใจในการศึกษา เป็ นระบบที่เปิ ดกว้าง ยอมรับทั้งผูม้ ี
การศึ กษาสู งและผูด้ ้อยโอกาสทางการศึ กษา เปิ ดเผยข้อมูลความรู ้ ท้ งั ในด้า นเนื้ อหาทฤษฎี และ
กระบวนการ เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนการสอน และต้องทํางานกับองค์กรนายจ้าง
หรื อบริ ษทั ธุ รกิจให้มากขึ้น ครู หรื อผูส้ อนต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผูส้ อนมาเป็ นผูก้ ระตุน้
ส่ งเสริ ม (Facilitator) ให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อค้นหาพลังและศักยภาพที่มีอยูใ่ นตัวของผูเ้ รี ยน
บทบาทของครู ตอ้ งเปลี่ยนมาเป็ นเสมือนโค้ชกี ฬาหรื อผูส้ อนศิลปะ โรงเรี ยนเปรี ยบเสมือนเป็ น
เพื่อนร่ วมเดินทางตลอดชีวิต เป็ นเสมือนเพื่อนผูร้ ่ วมวางแผนในการพัฒนาชีวิตของคนในสังคม ให้
ความรู ้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขอบเขตที่โรงเรี ยนรับผิดชอบ
ด้า น Peter Drucker นั ก เศรษฐศาสตร์ ช าวอเมริ กัน และนั ก บริ หารชั้น แนวหน้ า
เสนอแนวคิดไว้ใน “Post - Capitalist Society” ว่า สังคมยุคนี้ เป็ นสังคมแห่ งความรู ้ ความรู ้จะเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดต่อการพัฒนา องค์ความรู ้จะมีบทบาทและมีความสําคัญต่อคนและประเทศชาติ
ในโลกยุคใหม่เป็ นอย่างมาก ทรัพยากรสําคัญที่สุดในยุคศตวรรษที่ 21 คือ องค์ความรู ้ พร้อมทั้งสรุ ป
สถานการณ์สงั คมในยุคปั จจุบนั ไว้ ว่า
1. เป็ นสังคมข้อมูลข่าวสาร (Information Society)
2. เป็ นสังคมความรู ้ (Knowledge Society)
3. เป็ นสังคมการเรี ยนรู ้ (Learning Society)
ซึ่งเรื่ องนี้ วิชยั วงษ์ใหญ่ (2540 : 12) ชี้วา่ กระบวนการเรี ยนไม่ใช่เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดทักษะ
ทางอาชีพเท่านั้น หากแต่ยงั ได้รับความรู ้ความสามารถที่กว้างขวาง นําไปดําเนิ นการกับสถานการณ์
ที่หลากหลาย และการทํางานเป็ นทีม การเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคม เรี ยนรู ้เรื่ องราวของสภาพสังคมต่างๆ
ที่ผูเ้ รี ยนเผชิญอยู่ รวมทั้งประสบการณ์ทาํ งานอันสื บเนื่ องจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น หรื อใน
ระดับกว้าง
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1. กระบวนการเรี ยนรู ้ในสังคมไทย
สังคมไทยให้ความสําคัญด้านการพัฒนาพุทธิ ปัญญา มุ่งเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
ผูเ้ รี ยนสามารถเลือกที่จะเรี ยนรู ้ได้ท้ งั ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึง
การเรี ยนรู ้ได้ตลอดชีวิต ไม่มีขอ้ จํากัดด้านเวลาและสถานที่ อันจะนําไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สังคมโลกาภิวตั น์ในปั จจุบนั เป็ นสังคมฐานความรู ้ ให้ความสําคัญด้านความรู ้เป็ นอันดับต้น ตรงกับ
พุทธภาษิตที่ว่า “ปั ญญาเป็ นแก้ววิเศษของคน” (ปญฺ ญา นรานํ รตนํ) และ “ปั ญญาย่อมประเสริ ฐกว่า
ทรัพย์” (ปญฺ ญา ว ธเนน เสยฺโย) สอดคล้องกับแนวคิดนักปราชญ์ชาวอังกฤษ Sir Francis Bacon
ที่กล่าวว่า “ความรู ้คืออํานาจ” และ Michel Foucault ที่เน้นยํ้าถึง “พลังอํานาจของความรู ้”
กระบวนการเรี ยนรู ้ แต่เดิ มของไทย ผูเ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้นใฝ่ เรี ยนรู ้ ตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป็ นของการเรี ยนรู ้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
ด้วยไหวพริ บ มีความชาญฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ สามารถสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
ในลักษณะของการเรี ยนรู ้แบบ “ครู พกั ลักจํา” มีกระบวนการถ่ายโอนความรู ้ ด้วย “การครอบครู ”
หรื อ “ขึ้นครู ” ผูส้ มัครเป็ นศิษย์นาํ ดอกไม้ธูปเทียนไป “ไหว้ครู ” กราบกรานขอสมัครเป็ นลูกศิษย์
เพื่อที่จะศึกษาเรี ยนรู ้ในวิชาหรื อศาสตร์ (Knowledge) ที่ตนสนใจใฝ่ รู ้ เมื่อครู รับเป็ นลูกศิษย์แล้วจะ
ถ่ายทอดความรู ้ให้ดว้ ยความรัก ความเมตตา และผูกพันกันจนวันตาย ให้โอกาสลูกศิษย์ได้ศึกษาเรี ยนรู ้
อย่างต่อเนื่องตราบจนครู สิ้นอายุขยั ดังเช่น พิธีครอบครู โขน และพิธีครอบครู ดนตรี ไทย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีการเรี ยนรู ้แบบ “ครู พกั ลักจํา” คือ แอบศึกษาเรี ยนรู ้โดยไม่ผา่ นการ “ไหว้ครู ”
“ขึ้นครู ” และ “ครอบครู ” ผูเ้ รี ยนใช้วิธีการเรี ยนอันหลากหลาย พลิกแพลงไปตามสภาพการณ์
ห้วงเวลานั้นๆ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตที่ศิลปิ นพื้นบ้านยึดถือมายาวนาน นอกจากมีใจรัก
แล้วยังทุ่มเทหมัน่ ฝึ กฝนทักษะอย่างจริ งจัง เป็ นต้นว่า ยายทองอยู่ ยายทองหล่อ พ่อไสว ซึ่งเป็ นศิลปิ น
เพลงฉ่ อย เพลงอีแซว และเพลงทรงเครื่ องชั้นบรมครู “หวังเต๊ะ” (นายหวังดี นิมา) ได้รับเกียรติคุณ
ยกย่องให้เป็ นศิลปิ นแห่ งชาติสาขาลําตัด พุ่มพวง ดวงจันทร์ ผูม้ ีผลงานเพลงยอดนิ ยมนับร้อยเพลง
โดยที่อ่านหนังสื อไม่ออก (Illiteracy) เรี ยนรู ้เนื้อเพลงด้วยการอัดเทปแล้วท่องจํา ผสานกับความมานะ
พยายามฝึ กฝน และพรสวรรค์ดา้ นนํ้าเสี ยง เสริ มส่ งให้กา้ วขึ้นมาเป็ นราชินีลูกทุ่งคนที่สอง ถัดจาก
ผ่องศรี วรนุช
การเรี ย นรู ้ แ บบ “ครู พ กั ลัก จํา ” ในตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี ศิ ล ปิ นพื้ น บ้า นชั้น นํา เช่ น
เคน ดาเหลา ทองมี มาลัย มนต์สิทธิ์ คําสร้อย หงส์ทอง ดาวอุดร บานเย็น รากแก่น อังคนางค์ คุณไชย
ปริ ศนา วงศ์ศิริ นครราชสี มา มีศิลปิ นเพลงโคราช เช่น “นายหัวแตงโม” และ กําปั่ น บ้านแท่น ฯลฯ
อีสานใต้ คือ จังหวัดสุ รินทร์ บุรีรัมย์ และศรี ษะเกษ มีศิลปิ นกันตรึ มชั้นนําหลายคน เช่น “ตาเจีย”
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(ลุงนวล หนองกุง) “ดาร์ก้ ี” (สมชัย คนสุ ขดี) “ร็ อคคงโคย” (ส่ องแสง รุ่ งเรื องชัย) ยอดรัก โคกนา
สาม เจน สายใจ สมานชัย เสี ยงระทม นํ้าผึ้ง เมืองสุ รินทร์ และ “ดาววอน” เป็ นต้น
ส่ วนในดินแดนล้านนา มี “ลุงต๋ าคํา” วณิ พกนัยน์ตาบอดผูม้ ีความสามารถในการเล่นซึ ง
ระดับปรมาจารย์ เดินดีดซึ งขอทานไปตามบ้านเรื อนย่านประตูหายยา นันทาราม ประตูเชียงใหม่
แจ่งคะตํ้า และซอยระแกง อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ ช่วงวัยหนุ่ มรอนแรมไปศึกษาเรี ยนรู ้ “ลายดนตรี ”
แบบ “ครู พกั ลักจํา” ทัว่ ดินแดนล้านนา ส่ วน “ลุงหมอก” มีฝีมือการเล่นพิณเปี๊ ยะไพเราะเพราะพริ้ ง
ราวดนตรี จากสรวงสวรรค์ ทั้ง “ลุงต๋ าคํา” และ “ลุงหมอก” ล้วนผ่านการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแบบครู
พักลักจํา มีการลองผิดลองถูก ฝึ กฝนทักษะฝี มือด้วยการปฏิบตั ิจริ งจนเกิดความชํานาญ ป้ าจันทร์สม
สายธารา ช่างซอชั้นบรมครู ของเมืองเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกัน ป้ าจันทร์ สมมีความสนใจในองค์ความรู ้
ของบรรพชน สั่งสมภูมิปัญญาล้านนาด้านต่างๆ แล้วนําเสนอผ่านเพลงซอที่ลุ่มลึกละเมียดละไม
รวมทั้ง จรั ล มโนเพชร ผูเ้ รี ย นรู ้ สื บ สายลายดนตรี คื อ ซึ ง จาก “ลุ ง ต๋ า คํา ” แบบ “ครู พ กั ลัก จํา ”
แล้วนํามาฝึ กฝนจนชํานาญ อีกทั้งยังประยุกต์ให้เข้ากับแนวดนตรี ตะวันตก คือ กีตาร์ ซึ่ งเป็ นเครื่ อง
ดนตรี ที่เขาถนัด เป็ นการสร้างสรรค์แนวดนตรี ร่วมสมัย (Contemporary Music) แสดงความเป็ นตัวตน
เอกลักษณ์ลา้ นนาได้อย่างโดดเด่น ลงตัว และมีเสน่ห์งดงามยิง่
ศิลปิ นพื้นบ้านที่กระตือรื อร้นใฝ่ เรี ยนรู ้ พยายามเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ผ่านกระบวนการ
“ครู พกั ลักจํา” อีกท่านหนึ่ ง คือ “เล็ก” หรื อที่ผองเพื่อนเรี ยกว่า “เล็กกะล่อน” หรื อในชื่อจริ ง นายสวง
ทรั พย์สาํ รวย ผูฝ้ ึ กหัดเล่นจําอวดกับผองเพื่อน อันได้แก่ “ก๊กเฮง” และ “ทองแถม เขียวแสงใส”
ในสวนย่านตลาดพลู เขตภาษีเจริ ญ โดยจดจํา “มุขเด็ด” ของนักเล่นจําอวดชั้นครู ในยุคสมัยนั้น
แล้วนํามาฝึ กฝนอย่างจริ งจังจนเกิดความชํานาญ อีกทั้งยึดถือแบบแผนขนบจารี ตที่ปฏิบตั ิกนั มาแต่
โบราณ คือ ฝากตัวเป็ นศิษย์นกั เล่นจําอวดระดับบรมครู อันได้แก่ อบ บุญติดและทิ้ง มาฬมงคล
ซึ่ งทั้งสองท่านยินดีรับเป็ นบุพพาจารย์ ถ่ายทอดศิลปะการเล่นจําอวดให้ดว้ ยความเต็มใจ พร้อมกับ
ตั้งชื่อให้เสี ยใหม่วา่ “ล้อต๊อก” เนื่องจากเห็นว่าเขาชอบเล่น “ล้อต๊อก”
ที่สาํ คัญ “ล้อต๊อก” เป็ นเด็กหนุ่มผูม้ ีไหวพริ บปฏิภาณและความจําเป็ นเลิศ สามารถใช้ทกั ษะ
กระบวนการคิด การวิเคราะห์ และอาศัยฐานความรู ้หลากหลายมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีแสดง
สามารถพลิกแพลงนําเรื่ องราวข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวให้เป็ นแง่มุมขบขัน เป็ นมุขตลกใหม่ๆ
ไม่ซ้ าํ ใคร มีท้ งั ตลกลึก ตลกเสี ยดสี ตลกเจ็บ และตลกร้าย สามารถคิด “มุขสดๆ” บนเวทีแสดง หรื อ
ที่ในภาษาจําอวดเรี ยกว่า “ลอยดอก” มากระตุกอารมณ์ขนั สะกิดต่อมหัวเราะให้ “ขํากลิ้ง” อยูเ่ ป็ น
ประจํา สิ่ งสําคัญที่อยูเ่ บื้องหลังความสําเร็ จของ “ล้อต๊อก” คือ การเป็ นนักเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ใฝ่ เรี ยนรู ้
ไม่ ทาํ ตัว เป็ น “ชาล้น ถ้ว ย” พยายามศึ ก ษาหาความรู ้ และพัฒ นาศัก ยภาพตนเองอยู่ต ลอดเวลา
ด้วยการ “เปิ ดห้องเรี ยนรู ้สู่ โลกกว้าง ให้สิ่งรอบข้างเป็ นครู ” (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2551 : 36)
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กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตเอื้ออํานวยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิ ดโอกาสให้
ทุกคนเข้าถึงการศึกษาได้ทุกเวลาและสถานที่ มีความยึดหยุน่ หลากหลายรู ปแบบ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
คือ มุ่งพัฒนาชุมชนให้เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ซึ่ งเรื่ องนี้ อนุ รักษ์ ปั ญญานุ วฒั น์ได้เสนอแนวคิด
ไว้ใน “องค์ความรู ้กบั การจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยัง่ ยืน” ว่า
เมื่อมีการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย มักมีคาํ ถามว่า ช่วยให้การวางแผนการทํางาน
นําข้อมูลที่แปลงเป็ นความรู ้ ไปถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง มีคุณค่า ตรงตามความต้องการทั้งของ
ผูใ้ ห้และผูร้ ับหรื อไม่ คําถามเหล่านี้ ได้แก่
1. ผูเ้ รี ยนรู ้ได้รับความรู ้ตรงตามที่ตอ้ งการ และได้ประโยชน์จากความรู ้น้ นั หรื อไม่
2. ผูเ้ รี ยนรู ้และชุมชนเข้าถึงข้อมูลการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
3. การจัดบริ การเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบเปิ ดให้ผเู ้ รี ยนรู ้เข้าถึงสะดวก ง่าย และจูงใจเพียงใด
4. องค์ความรู ้ดงั กล่าวนั้น คืออะไร
5. สถาบันการเรี ยนรู ้ตอ้ งจัดระบบอย่างไร ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้บริ การแก่กลุ่มเป้ าหมาย
ของหน่วยงานพัฒนาพื้นที่สูง
พร้อมกันนี้ ยงั ชี้ว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนมีความสําคัญมาก เพราะเป็ นปั จจัยสําคัญ
ที่จะดึงทรัพยากรและศักยภาพของท้องถิ่นมาเป็ นหลักในกระบวนการพัฒนา ส่ งผลต่อความสามัคคี
การช่วยตนเอง การพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม และการส่ งเสริ มระบอบประชาธิปไตย
การพัฒนาชุมชนในอีกมิติหนึ่ ง คนนอกกับคนในชุมชนได้มีโอกาสร่ วมคิด ร่ วมวางแผน
และวางโครงการ ปรับปรุ งคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน แต่ถา้ หากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อาจใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนและการศึกษานอกโรงเรี ยน กระตุน้ ให้ประชาชนตระหนักถึงปั ญหา
และความต้องการของตนเอง เข้าไปส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เติมเต็มศักยภาพบางประการ และทําให้
คนในชุมชนเห็นความสําคัญของโครงการเหล่านั้น ว่า เป็ นของประชาชนในท้องถิ่นเอง มีความหมาย
ต่อชุ มชนที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง และจัดการโดยประชาชนด้วยความรั บผิดชอบอย่างเป็ นธรรมชาติ
(อนุรักษ์ ปั ญญานุวฒั น์. 2549 : 1-2)
ช่วงทศวรรษที่ผา่ นมามีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของไทยในลักษณะ
ที่หลากหลาย ส่ วนหนึ่ งให้ความสําคัญด้านการศึกษาตลอดชี วิต ส่ วนหนึ่ งเน้นการจัดการศึกษา
เรี ยนรู ้เพื่อมุ่งพัฒนาคนให้เต็มศักยภาพ เป็ นการเรี ยนเพื่อพัฒนาคนให้มาทํางานรับใช้ประเทศชาติ
สรุ ปเนื้อหาได้ ว่า การศึกษาที่มีคุณภาพจะให้ประโยชน์โดยตรงต่อผูเ้ รี ยน และก่อประโยชน์ท้ งั โดยตรง
และโดยอ้อมแก่สงั คมประเทศชาติ คือ ช่วยขจัดความยากจน หากคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ จะมีความรู ้ความสามารถประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ขจัดความยากจน
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ในปั จจุบนั และเป็ นประโยชน์ต่ออนาคตของประเทศ นอกจากนี้ หากประสบความสําเร็ จในอาชีพ
เป็ นอย่างดียงิ่ ก็จะเป็ นพลังช่วยผูอ้ ื่นและช่วยสังคมได้อีกด้วย
การศึกษาในระบบโดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเสนอประเด็นด้านคุณภาพชีวิต
ไว้ดว้ ย ว่า ควรมีการส่ งเสริ ม “สุ ขภาพดีถว้ นหน้า” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสู ตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดชุดความรู ้และฝึ กประสบการณ์ในการดูแลสุ ขภาพ ทั้งด้าน
การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแลรักษาตนเองเมื่อเกิดโรค รวมทั้งการฟื้ นฟูสุขภาพตั้งแต่
ระดับตนเอง ครอบครัว และชุมชน อีกทั้งเสนอให้กระบวนการศึกษาเรี ยนรู ้เป็ นเครื่ องมือในการสร้าง
ประชาธิปไตยที่แท้จริ ง ที่ผา่ นมาประชาธิปไตยเป็ นเพียงแนวคิดเชิงอุดมคติสาํ หรับสังคมไทย จึงควร
ยึดหลัก 3 ประการอันได้แก่
1. หลักเสรี ภาพ ทุกคนในชาติมีคุณค่าความเป็ นคนเท่าเทียมกัน รัฐจะต้องจัดระบบให้คน
ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้ประกอบอาชีพการงานที่สุจริ ต และได้รับ
การปฏิบตั ิอย่างสมศักดิ์ศรี เมื่อสู งวัย
2. หลักเสมอภาค พันธะที่ทุกคนในชาติพึงมีต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสังคม
และศีลธรรมแห่ งศาสนา
3. หลักภราดรภาพ มีความรักและความสามัคคี
ในประเด็นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต มีนกั การศึกษาหยิบยกขึ้นมาเสนอต่อสาธารณะเพื่อให้
เกิ ดการวิพากษ์ อันจะนําไปสู่ บทสรุ ปในเรื่ องนี้ ว่า หลักการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตควรพิจารณาใน 3
ประเด็น คือ
1. การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการเรี ยนรู ้
2. คุณภาพการเรี ยนรู ้
3. ค่าใช้จ่ายเพือ่ การเรี ยนรู ้
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตจะต้องมีการร่ วมด้วยช่วยกันจากทุกฝ่ าย ในการจัดการเรี ยนรู ้
ภายใต้บริ บทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศ โดยเริ่ มจากความสัมพันธ์
ส่ วนตน (ระดับบุคคล) ครอบครัว (การอบรมเลี้ยงดู) ชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) สถาบัน (เอ็นจีโอ.
และหน่วยงานต่างๆ) สถานประกอบการ (ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม) รัฐ (ในภาพรวมของการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม) โดยแต่ละส่ วนต้องมีความเชื่อมโยงกัน
ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษา และตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 กํา หนดให้ส ถานศึ ก ษาระดมทรั พ ยากรจากแหล่ ง ต่ า งๆ มาใช้ใ นการจัด การศึ ก ษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีส่วนร่ วมของบุคคลและชุมชน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในฐานะเป็ นแหล่งวิทยาการ
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่ วมกับสถานศึกษาจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น ในมาตรา 27 วรรคสอง
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ยังระบุให้สถานศึกษามีหน้าที่จดั ทําสาระของหลักสู ตรในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหาในชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเอื้ออํานวยให้ผเู ้ รี ยนได้บูรณาการการเรี ยนรู ้เรื่ องราวในท้องถิ่นของตน
แบบสหวิทยาการ ทั้งในด้านสังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง - การปกครอง สังคม เศรษฐกิจชุมชน
การศึกษา เกษตรกรรม ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ดนตรี พ้นื บ้าน และศิลปกรรม ฯลฯ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติฉบับที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 มาตรา
23 ระบุว่า การจัดการศึ กษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย กํา หนดให้เ น้น ความสําคัญ
ทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสมกับสังคมโลกาภิวตั น์
เป็ นการศึกษาแบบโลกาภิวตั น์ จึงควรจัดการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพคนหรื อทรัพยากร
มนุษย์ในท้องถิ่น โดยคํานึงถึงการพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ่น (Local Curriculum Development) ดังที่มี
การกําหนดไว้ในมาตรา 29 ที่ให้สถานศึกษาร่ วมมือกับทุกฝ่ าย ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุ ม ชน องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เอกชน องค์ก รเอกชน องค์ก รวิ ช าชี พ สถาบัน ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่น ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดการกระบวนการ
เรี ยนรู ้ภายในชุ มชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู ้ ข้อมูลข่าวสาร
และรู ้จกั เลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการ รวมทั้งแสวงหาความสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่าง
ชุมชน
ในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและจัดการศึกษาตลอดชีวิต ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการถ่ายทอดความรู ้ การรวบรวมและจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ ซึ่ งสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่
การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น จัดการเรี ยนการสอนด้วยเนื้อหาที่เหมาะสมกับยุคโลกาภิวตั น์ และสอดคล้อง
กับบริ บทของชุมชนท้องถิ่น
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
Robbins Burling นักมานุษยวิทยาอเมริ กนั นําแนวคิดของ Julian H. Steward นักมานุษยวิทยา
ชาวอเมริ กนั แห่ งมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาของตน โดยนําประเด็นเรื่ อง
เอกภาพและความหลากหลาย (Unity and Diversity) มาเป็ นแนวทางในการศึกษา และรายงานผล
การศึกษาไว้ใน “Hill Farms and Paddy Fields” มีสาระสําคัญ ว่า ลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน
เป็ นตัว กํา หนดวิ ถี แ ห่ ง วัฒ นธรรมการเพาะปลู ก ของประชากรในพื้ น ที่ คื อ ภู มิ ป ระเทศภู เ ขา
ทําการเพาะปลูกแบบไร่ หมุนเวียน ทํานาโดยอาศัยนํ้าฝนเป็ นหลัก หรื อ “นานํ้าฝน” (Rainfed Rice)
ภู มิประเทศที่ ราบทํานาปลู ก ข้า วแบบทดนํ้าสู่ เ หมื อ งฝายหรื อ “นานํ้า เหมื อ ง” (Irrigated Rice)
แล้วกระจายนํ้าสู่ ผนื นาทุกแปลงอย่างเสมอภาคและยุติธรรม สังคมในพื้นที่ราบมีพฒั นาการก้าวหน้า
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กว่าสังคมบนภูเขา สังคมบนภูเขามีลกั ษณะเป็ นหมู่บา้ น แต่สังคมพื้นราบขยายตัวยกระดับเป็ นเมือง
หรื อเป็ นอาณาจักร การที่อยูใ่ นเขตมรสุ ม พื้นดินชื้นแฉะและอบอ้าว เป็ นเหตุให้การสร้างบ้านเรื อน
มักสร้างเป็ นเรื อนใต้ถุนสู ง มีเสาสู ง หลังคาสู ง และมีวฒั นธรรมให้ความสําคัญแก่ผหู ้ ญิง การเรี ยกชื่อ
สิ่ งสําคัญในธรรมชาติ มกั ให้เ ป็ นเพศหญิ ง เช่ น แม่น้ าํ แม่โพสพ แม่ธรณี อี ก ทั้ง สัง คมบนภูเ ขา
มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง มัน พริ กไท ฝ้ าย ขิง ฟักทอง ถัว่ ชนิดต่างๆ ฯลฯ
ในแปลงเกษตรกรรมเดียวกัน ถือว่าเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุ ด
Edward B. Tyler (ค.ศ. 1832 - 1917) นักมานุษยวิทยาชาวอังกฤษผูย้ ดึ ทฤษฏีวิวฒั นาการ ศึกษา
พฤติกรรมของมนุ ษย์ท้ งั ส่ วนบุคคลและลักษณะเป็ นชนเผ่า ตั้งคําถาม ว่า พฤติกรรมส่ วนบุคคลที่
กลายเป็ นพฤติกรรมกลุ่ม เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปในสังคมได้อย่างไร ความเชื่อทางศาสนาของมนุษย์
มีพฒั นาการเป็ นเส้นตรง เริ่ มจากความเชื่อเรื่ องภูตผีและวิญญาณ (Animism) ไปสู่เทพเจ้าหลายองค์
(Polytheism) และเทพเจ้าองค์เดี ยว (Monotheism) ไทเลอร์ แบ่งขั้นตอนวิวฒั นาการทางสังคม
วัฒนธรรม ที่ทุกสังคมต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ โดยจําแนกออกเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ยุคคนป่ า (Savagery) ผูค้ นใช้ชีวิตง่ายที่สุด มีความโหดร้าย เป็ นขั้นตํ่าสุ ด
2. ยุคอนารยชน (Barbarianism) เป็ นขั้นกลางที่ถือว่าเป็ นพฤติกรรมหัวเลี้ยวหัวต่อ ระหว่าง
พฤติกรรมที่ง่ายที่สุด ไปสู่ พฤติกรรมที่ยงุ่ ยากที่สุด
3. ยุคอารยธรรม (Civilization) เป็ นขั้นที่เจริ ญแล้ว
ต่อมา Lewis Henry Morgan (ค.ศ. 1818 - 1881) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริ กนั ได้ต่อยอด
ทฤษฎีวิวฒั นาการของ Tyler โดยลงไปศึกษาภาคสนามในชุมชนอินเดียนเผ่าอิราควอยส์ (Iraqouis)
และได้เสนอแนวทางวิวฒั นาการของสังคม โดยแบ่งขั้นตอนวิวฒั นาการตาม Montesquieu ที่แบ่งออกเป็ น
3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มป่ าเถื่อน (Savagery) แบ่งย่อยออกเป็ น 3 ระดับ ระดับล่าง กินผัก ผลไม้ ระดับกลาง
กินปลา ระดับบน ใช้ธนู หน้าไม้ และลูกศรล่าสัตว์เป็ นอาหาร
2. กลุ่มล้าหลัง (Babarianism) ระดับล่าง มีการปั้ นภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผา ระดับกลาง
เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด มีระบบชลประทานพื้นบ้าน และมีการปลูกสร้างบ้านเรื อน ระดับบน
มีการผลิตเครื่ องมือเครื่ องใช้ทาํ ด้วยเหล็กและสําริ ด
3. กลุ่มมีอารยธรรม (Civilization) มีการประดิษฐ์คิดค้นตัวอักษรขึ้นมาใช้
Leslie A. White นักมานุษยวิทยาชาวอเมริ กนั เป็ นผูน้ าํ ในการศึกษาแนวทฤษฎีวิวฒั นาการ
(Theory of Evolution) เขียนหนังสื อ “The Evolution of Culture” (ค.ศ. 1959) เปิ ดมิติใหม่ทางการศึกษา
วัฒนธรรมตามแนวทฤษฎีวิวฒั นาการ และได้รับการวิพากษ์จากนักมานุษยวิทยารุ่ นต่อมา ว่า เป็ นวิธี
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วัฒนธรรมวัตถุนิยม (Cultural Materialistic) เนื่ องจาก White เห็นว่า วิธีการที่วฒั นธรรมปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในพัฒนาการทางวัฒนธรรม แนวคิดของ White ตรงกันข้าม
กับ Jlian H. Steward ผูเ้ สนอทฤษฎีนิเวศวัฒนธรรม White เชื่อว่ามนุ ษย์เป็ นผูค้ วบคุมสิ่ งแวดล้อม
และเสนอให้ศึกษาวัฒนธรรมในกรอบทฤษฎีวิวฒั นาการ ให้ความสําคัญกับแนวคิดเรื่ องอิทธิ พล
ของวัฒนธรรมที่มีต่อบุคลิกภาพของคนในสังคม โดยชี้ ว่า สังคมประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ
1. เทคโนโลยี เศรษฐกิจ (Techno - Economics) และกระบวนการผลิต (Production Process)
2. โครงสร้างสังคม (Social Structure)
3. ความคิดอุดมการณ์และวัฒนธรรม (Ideological and Culture)
White ชี้ว่า วัฒนธรรมมีวฒั นาการเป็ นสัดส่ วนกับพลังงานของมนุ ษย์ ที่แสดงออกมาว่า
มากขึ้นเพียงใด หรื อเป็ นสัดส่ วนกับพลังงานที่มนุษย์นาํ มาใช้ในการทํางาน นั้นมีประสิ ทธิภาพมาก
เพียงใด หรื ออีกนัยหนึ่ งพัฒนาการของวัฒนธรรม เป็ นการตอบสนองโดยตรงต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ทฤษฎี วิวฒั นาการของ White ระบุ ว่า องค์ประกอบทางเทคโนโลยี เศรษฐกิ จ และ
กระบวนการผลิต ก็คือ วิธีการที่สมาชิกของวัฒนธรรมนั้นกระทําต่อสภาพแวดล้อม มีผลต่อโครงสร้าง
สังคม ความคิดอุดมการณ์ และวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Karl Marx ที่เสนอแนวคิด
วิวฒั นาการของมนุษย์ ว่า มีวิวฒั นาการทางสังคมจากยุคบุรพกาล ซึ่ งเป็ นสังคมของมนุษย์สมัยหิ น
คือ ยุคหิ นเก่าและหิ นกลางในทางโบราณคดี มาสู่ ยคุ ทาสในยุคหิ นใหม่ และวิวฒั นาการมาเป็ นสังคม
ยุคเหล็ก สําริ ด ซึ่ งผูม้ ีอาํ นาจเหนื อกว่าบีบบังคับผูอ้ ่อนด้อยกว่ามาเป็ นทาส กระทัง่ เข้าสู่ ยุคศักดินา
ยุคทุนนิยม และยุคสังคมนิยมในที่สุด
ด้าน Bronislaw Malinowski (ค.ศ. 1884 - 1942) นักมานุ ษยวิทยาชาวโปล ชี้ ว่า มนุ ษย์
ทุกแห่งหนล้วนมีความต้องการร่ วมกันในด้านสรี ระและชีววิทยา และทําการตอบสนองความต้องการนั้น
มนุ ษ ย์ทุ ก คนมี ค วามต้อ งการความปลอดภัย ในแง่ จ ัก รวาลแห่ ง กายภาพ (Physical Universe)
เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่อาจอธิบายปรากฎการณ์ทางธรรมชาติบางอย่างได้ เช่น สุ ริยปุ ราคา
จันทรุ ปราคา แผ่นดินไหว ฯลฯ มนุษย์จึงสร้างความเชื่อที่ไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ข้ ึนมาอธิ บายปรากฎการณ์
เหล่านั้น เพื่อสร้างความรู ้สึกปลอดภัยให้แก่ตวั เอง Malinowsky ให้เค้าโครงระดับความต้องการ
ขั้นพื้นฐานไว้ 3 ระดับ และทุกวัฒนธรรมล้วนตอบสนองความต้องการทั้ง 3 ระดับดังกล่าว อันได้แก่
1. วัฒนธรรมต้องตอบสนองความต้องการด้านชีววิทยา เช่น อาหาร ฯลฯ
2. วัฒนธรรมต้องตอบสนองความต้องการด้านเครื่ องมือ เช่น กฎหมาย การศึกษา ฯลฯ
3. วัฒนธรรมต้องตอบสนองความต้องการเป็ นเอกภาพ เช่น ศาสนา ฯลฯ
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Malinowsky เชื่ อ ว่า นัก มานุ ษ ยวิท ยาสามารถสรุ ป เนื้ อ หากํา เนิ ด ลัก ษณะสํา คัญ ของ
วัฒนธรรมต่างๆ วิธีการแบบหน้าที่ (Functional Approach) เน้นให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่วฒั นธรรม
มีต่อการตอบสนองความต้องการของสมาชิก ภายใต้กฎเกณฑ์ของวัฒนธรรมนั้น
Julian H. Steward (ค.ศ. 1902 - 1972) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริ กนั ผูศ้ ึกษาในแนวนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม (Cultural Ecology) มีแนวคิดสอดคล้องกับความคิดของ Charles Darwin ในประเด็น
ผูร้ ู ้จกั การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงเป็ นผูอ้ ยู่รอด (Survival of the Fittest) นัน่ คือ สิ่ งมีชีวิต
ทั้งหลายในโลกนี้จะอยูร่ อดได้ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่ธรรมชาติเลือกแล้วว่าแข็งแกร่ งที่สุด สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกๆ ลักษณะได้ ในสิ่ งแวดล้อมที่โหดร้ายผูท้ ี่อ่อนแอจะตายไปในที่สุด ผูท้ ี่
เจริ ญเติบโตได้ คือ ผูส้ ามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อมในทุกระดับ
Steward เสนอทฤษฎีเชิงวิวฒั นาการแบบหลายสาย (Multilinear Evolutionary Theory)
ชี้ให้เห็นอิทธิพลของสภาพแวดล้อม และฐานทรัพยากรที่มีอยูใ่ นพื้นที่ ซึ่ งเป็ นระบบนิเวศย่อยที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อวิถีการผลิต สภาพความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรม ตลอดจนลักษณะการวิวฒั นาการในแต่ละ
ท้องถิ่นแตกต่างกัน Steward เชื่ อว่า สิ่ งแวดล้อมควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ มนุ ษย์ตอ้ งปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมที่หลายหลากเป็ นตัวกําหนดพฤติกรรมที่หลากหลาย สิ่ งแวดล้อม
ที่อตั คัดจะทําให้มนุ ษย์ตอ้ งคิดหาวิธีปรับตัว เพื่อให้อยูร่ อดในสภาพแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งให้
ความสําคัญด้านสภาพแวดล้อมและโครงสร้างทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการผลิตของคน
ในสังคม เขาศึ กษาความสัมพันธ์ที่ว ฒ
ั นธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ งมี ต่อสิ่ ง แวดล้อม การกระจาย
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมหรื อพฤติกรรมของมนุษย์จะเป็ นอย่างไร ขึ้นอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมที่พวกเขา
อาศัยอยู่ หากสิ่ งแวดล้อมให้ความอุดมสมบูรณ์ทางแร่ ธาตุในพื้นดินและทางทรัพยากร สังคมนั้นก็
เป็ นสังคมที่พฒั นาสู งสุ ด สังคมต่างๆ ที่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเหมือนกัน และมีเทคโนโลยีใน
ระดับเดียวกัน อาจมีวิวฒั นาการในทางที่คล้ายกัน กระบวนการดังกล่าวของวิวฒั นาการเส้นขนาน
(Parallel Evolution) อธิ บายความคล้ายคลึงกันบางอย่างในขั้นตอนวิวฒั นาการ ของสังคมต่างๆ
ที่อยูห่ ่างไกลกันทางภูมิศาสตร์
สังคมและวัฒนธรรมเป็ นส่ วนสําคัญของความเป็ นมนุ ษย์ เป็ นสองสิ่ งที่แยกจากกันไม่ได้
สิ่ งที่แยกสังคมหนึ่งออกจากอีกสังคมหนึ่ง คือวัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องผูกประสานคนไว้ใน
สังคมเดียวกัน เป็ นสิ่ งช่วยให้โครงสร้างของสังคมดํารงอยู่ เป็ นการเสริ มสร้างความผูกพันทางจิตใจ
ของคนหลายๆ คนเข้าด้วยกัน วิธีการนิเวศวัฒนธรรมชี้ให้เห็นความสําคัญของนิเวศวิทยา และอิทธิ พล
ของสภาพแวดล้อม รวมทั้งฐานทรัพยากร (Natural Resources - Based) ที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่และวิถีการผลิต เป็ นทฤษฎี วิวฒั นาการแบบหลายสาย อิทธิ พลของสภาพแวดล้อม
ที่แตกต่างกันเป็ นตัวกําหนดให้แต่ละพื้นที่มีวฒั นธรรมแตกต่างกัน หรื อที่เรี ยกว่าทฤษฎีความต่างทาง
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วัฒนธรรม (Theory of Culture Changes) ซึ่ งวิถีการผลิตและวัฒนธรรมการผลิตของผูค้ นในแต่ละ
พื้นที่ แต่ละชาติพนั ธุ์แตกต่างกัน และมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม
ของพื้นที่และชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ
Steward กําหนดแนวการศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรม ไว้เมื่อปี 2498 ดังนี้
1. เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมที่มีต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะ
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างลัก ษณะการหาเลี้ ย งชี พ กับ สภาพแวดล้อม รวมถึ ง การจัด ระเบี ย บสัง คม
และค่านิยม
2. เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมกับเทคโนโลยีการผลิต ซึ่ งเป็ น
ตัวกําหนดสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมในการผลิต กับลักษณะ
การเลี้ยงชีพในแต่ละท้องถิ่น
3. เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างเทคโนโลยีกบั พฤติกรรมมนุษย์ และผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อวัฒนธรรมของแต่ละสังคม โดยเฉพาะบทบาทของพฤติกรรม
การผลิตในสภาพแวดล้อมแต่ละแห่ ง
การวิเคราะห์ 3 ประเด็นนี้ สามารถหาจุ ดศูนย์กลางของวัฒนธรรมในแง่ จุดกําเนิ ดได้
ศูนย์กลางวัฒนธรรม คือ จุดเริ่ มต้นที่ทาํ ให้เกิดลักษณะการหาเลี้ยงชีพ และระบบเศรษฐกิจในท้องที่ต่างๆ
พร้อมกันนี้ Steward จัดแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างของสังคมออกเป็ น 4 รู ปแบบ ดังนี้ (กฤษฎา บุญชัย.
2540 : 115-117)
1. ชุมชนครอบครัว (Band)
2. เผ่าชน (Tribe)
3. เผ่าโคตรตระกูล (Chiefdom)
4. รัฐ (State)
ด้านงามพิศ สัตย์สงวน (2542 : 36) ระบุ ว่า นิ เวศวิท ยาเป็ นแนวคิด ที่ ใ ห้ความสําคัญ
ด้านการผสมกลมกลืนอย่างมีดุลยภาพของระบบนิเวศ (Ecological Harmony) มีการสร้างระบบใหม่
บนพื้นฐานของการสร้างความสัมพันธ์อย่างมีดุลยภาพระหว่างมนุ ษย์กบั ธรรมชาติ และระหว่าง
มนุ ษ ย์ด้ว ยกัน โดยถื อ ว่า เป้ าหมายสู ง สุ ด คื อ การสร้ า งความยัง่ ยืน ของระบบนิ เ วศ การพัฒ นา
ความเจริ ญทางด้านวัตถุควรดําเนิ นควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริ ญทางด้านจิตใจ ความเจริ ญทาง
เทคโนโลยีมีผลทั้งด้านในบวก (Positive) และด้านลบ (Negative) จึงควรใช้เทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง
พร้อมทั้งยึดถือหลักการ ที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติมีปริ มาณจํากัด ความสามารถในการรองรับของ
ระบบนิ เ วศ (Natural Carrying Capacity) ความสามารถในการดู ด ซับ มลภาวะมี ขี ด จํา กัด
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(Tolerant Limit) การอนุ รักษ์ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จึงมีความหมายยิ่งต่อการส่ งมอบมรดก
ธรรมชาติ (Natural Heritage) ให้แก่คนรุ่ นต่อไป (Next Generation)
Friedrich Ratzel (ค.ศ. 1844 - 1904) แห่ งมหาวิทยาลัยมิวนิ ค แคว้นบาวาเรี ย ผูร้ ับอิทธิ พล
ทฤษฎี วิว ฒ
ั นาการของ Charles Darwin และเป็ นศิ ษ ย์ข อง Ernst Heckle ผูบ้ ญ
ั ญัติ ศ พั ท์คาํ ว่า
“นิ เ วศวิท ยา” (Ecology) เน้น การพัฒ นาเชิ ง ประวัติ แ ละภู มิ ห ลัง ทางวัฒ นธรรมของประชากร
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมในสภาพต่างๆ มองว่า มนุษย์มีความต้องการด้านพื้นที่
(Spatial) เพื่อการดํารงชีวิตหรื อการอยูร่ อด เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ย่อมมีความต้องการพื้นที่
และทรัพยากรมากขึ้น อาจนําไปสู่ การทําสงครามแย่งชิงพื้นที่ ยึดครองอาณาเขต แย่งชิงทรัพยากร
มีการเอารัดเอาเปรี ยบกันในทางเศรษฐกิจ การทหาร มีการสํารวจค้นหาทรัพยากร และแสดงอํานาจ
ผ่านชนชั้นและชาติพนั ธุ์
Ratzel เป็ นต้นคิดการศึกษาภูมิศาสตร์ มนุ ษย์ เขียน Anthropo - Geogrophie (Human
Geography) พิมพ์เผยแพร่ ครั้ งแรกในปี 1882 (พ.ศ. 2425) พิจารณาขอบเขตพื้นที่มนุ ษย์อาศัยอยู่
ภายใต้กฎธรรมชาติ รู ปแบบวัฒนธรรมดัดแปลงและถูกกําหนดโดยสภาพทางธรรมชาติ กําหนด
แนวทางการศึกษาปั จจัยด้านวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับปั จจัยด้านกายภาพ การกระจายของประชากร
การตั้งถิ่นฐาน การย้ายถิ่น การแพร่ กระจายวัฒนธรรม โดยอธิ บายในกรอบของสภาพแวดล้อม
(Unwin. 1994 : 92) พร้อมกันนี้ Ratzel ได้เสนอแนวคิดไว้ในบทความ กฎแห่ งการเติบโตขยายตัว
ของรัฐ (The Laws of the Spatial Growth of States) ในปี 2439 อธิ บายเหตุผลในการขยายตัวของรัฐ
ในฐานะสิ่ งมีชีวิต คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ว่า รัฐมีวิวฒั นาการไปเป็ นขั้นตอน พร้อมๆ กับความเจริ ญ
ทางวัฒนธรรม มีการเพิ่มประชากร การขยายอาณาเขตและแนวพรมแดน ตลอดจนการที่รัฐเล็กๆ
ถูกผนวกรวมเข้ากับรัฐใหญ่ ในหนังสื อ Geopolitics Ratzel เปรี ยบเทียบรัฐเหมือนสิ่ งมีชีวิตที่ดาํ เนิน
ไปในเชิงวิวฒั นาการ มีการเลือกสรรตามธรรมชาติ ผูท้ ี่เข้มแข็งและเหมาะสมเท่านั้นถึงจะอยู่รอด
(Survival of the Fittest) รวมทั้งมีเรื่ องของเนื้อที่ เช่น พื้นที่ อาณาบริ เวณ ขอบเขตพื้นที่ และประเทศ
รั ฐ (State) ในทัศนะของ Ratzel มิ ได้เป็ นเพียงองค์กรในแง่ กฎหมาย หากแต่ย งั เป็ นอํา นาจที่ มี
การแข่งขันกัน
แนวคิดพุทธธรรมและทฤษฎีระบบ
สาโรช บัวศรี (2535 : 443-444) ชี้ถึงแนวคิดพุทธธรรม (Buddhist Approach) ว่าเป็ นแนวคิด
ศึกษาเชิงวิเคราะห์ชนิ ดไปข้างหน้า (Prospective Analytic Studies) หรื อ Cohort Studies เริ่ มศึกษา
จากเหตุไปหาผล โดยยึดหลักพุทธธรรม คือ อริ ยสัจ 4 (Mutatis Mutandis) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นหลักในการวิเคราะห์ ศึกษาปั จจัยของเหตุและค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นลําดับ ตามขั้นตอน
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วิธีการแนวพุทธรรมเป็ นวิธีการสันติวิธี (Peaceful Means) มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ แบบองค์รวม สรุ ปก็คือ รู ้ ว่าทุ ก ข์ห รื อปั ญหาคือ อะไร มี ตน้ ตอหรื อ สาเหตุจ ากอะไร
เก็บข้อมูลหรื อทดลองหาแนวทางหรื อวิธีการ - ขั้นตอน ในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นสรุ ป
วิธีการ - ขั้นตอนที่ได้ผล แล้วลงมือดําเนินการแก้ไขปั ญหาตามวิธีการ - ขั้นตอน
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ชี้ว่า พระพุทธเจ้าเสนอหลักการไว้ว่า การเรี ยนรู ้เกิดจาก
การแก้ปัญหาโดยใช้หลักอริ ยสัจ 4 อันได้แก่
1. ทุกข์ หมายถึง รู ้ส ภาวะที่ เ ป็ นทุ ก ข์ ซึ่ ง จะต้องกํา หนดรู ้ ต ามสภาพที่ แ ท้จ ริ ง ของมัน
(คือไม่ใช่รู้ตามที่เราอยากให้มนั เป็ นหรื อตามที่เราเกลียดชังมัน เป็ นต้น) ถ้าจัดเป็ นขั้น ได้แก่ ขั้นแถลง
หรื อสํารวจปัญหาที่จะต้องทําความเข้าใจ และรู ้ขอบเขต
2. สมุหทัย หมายถึง รู ้สิ่งที่เป็ นสาเหตุแห่ งทุกข์ซ่ ึ งจะต้องกําจัดเสี ย ถ้าจัดเป็ นขั้น ได้แก่
ขั้นสื บค้นหาสาเหตุ วิเคราะห์และวินิจฉัย ว่า มีอะไรเป็ นมูลเหตุของปั ญหา ซึ่ งจะต้องแก้ไขกําจัด
ให้หมดสิ้ นไป
3. นิโรธ หมายถึง รู ้ภ าวะดับ ทุ ก ข์ ซึ่ ง จะต้อ งทํา ให้ป ระจัก ษ์แ จ้ง ถ้า จัด เป็ นขั้น ได้แ ก่
ขั้นเล็งรู ้ภาวะหมดปั ญหาที่เอาเป็ นจุดหมาย ให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็ นสิ่ งที่เป็ นไปได้ และจุดหมาย
นั้นควรเข้าถึง ซึ่งจะต้องทําให้สาํ เร็ จ โดยรู ้เข้าใจอยูว่ า่ การเข้าถึงจุดหมายนั้นจะสําเร็ จหรื อเป็ นไปได้
อย่างไร
4. มรรค หมายถึง รู ้มรรคา คือ ข้อปฏิ บตั ิ ใ ห้ถึงความดับทุ ก ข์ ซึ่ ง จะต้องฝึ กฝนปฏิ บตั ิ
ถ้าจัดเป็ นขั้น ได้แก่ ขั้นกําหนดวางหรื อรับทราบวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดทั้งหลายในการแก้ไข
กําจัดสาเหตุของปั ญหานั้น ซึ่งจะต้องลงมือปฏิบตั ิหรื อดําเนินการต่อไป
สรุ ปก็คือ รู ้ว่าทุกข์หรื อปั ญหาคืออะไร ทุกข์หรื อปั ญหานั้นเกิดจากอะไร เราต้องการหรื อ
พึงต้องการอะไร จะเป็ นไปได้อย่างไร และเราจะต้องทําอะไรบ้าง
ทั้งนี้ มีการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไว้ 5 ขั้นตอน (พระธรรมปิ ฏก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 2539 :
57 - 59) ดังนี้
1. สุ ตมยปัญญา หรื อการฟัง
2. สัญญาปั ญญา หรื อการจํา
3. จินตมยปั ญญา หรื อการคิด
4. ภาวนามยปัญญา หรื อ การตรวจสอบ
5. วิปัสสนาปัญญา หรื อความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ที่เรี ยกว่าพิปัสญาณหรื อ “รู ้แจ้งเห็นจริ ง”
(Insight)
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ในเชิงปฏิบตั ิ วิธีการแก้ปัญหาในแนวพุทธธรรม มีข้ นั ตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ขั้นตั้งสมมุติฐานของสาเหตุ (สมุหทัย) พิจารณาว่าอะไรเป็ นต้นตอหรื อต้นเหตุของปั ญหา
เพื่อหาทางแก้ไขต้นเหตุหรื อต้นตอของปั ญหานั้น พยายามกําหนดว่า จะทําอะไรในหลายประการ
เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับต้นตอ
2. ขั้นกําหนดผลจากสาเหตุของปั ญหา (ทุกข์) ศึกษาผลที่เกิดจากสาเหตุดงั กล่าวให้ชดั เจน
ตามสภาพที่เป็ นจริ ง แล้วกําหนดขอบเขตปัญหาที่ตอ้ งการแก้
3. ขั้นตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลสาเหตุปัญหา แล้วกําหนดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอน
ในการแก้ไข (มรรค) ปั ญหาดังกล่าว
4. ขั้นสรุ ปผล แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระทําการในเชิงปฏิบตั ิ
จนรู ้จริ งกระจ่างแจ้ง (นิโรธ) เข้าถึงภาวะดับทุกข์ แล้วนํามาใช้เป็ นทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ช่ วงต้นศตวรรษที่ 19 มี นักคิดที่ สนใจในมโนทัศน์เ รื่ องระบบสังคม รุ่ น แรกๆ ได้แ ก่
Herbert Spencer (ค.ศ. 1820 - 1903) และ Vilfredo Pareto (ค.ศ. 1848 - 1923) ต่อมาในศตวรรษที่ 20
Lawrence Henderson (ค.ศ. 1878 - 1942) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ได้นาํ แนวความคิดของ Pareto
มาตีความใน Pareto’s General Sociology (ค.ศ. 1935) หลังจากนั้น Talcott Parsons (ค.ศ. 1902 1979) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลทางความคิดจาก Henderson ได้พฒั นาแนวความคิดคตินิยมโครงสร้าง
การหน้าที่ เป็ นการขยายความทฤษฎีระบบสังคม (System Theory) ซึ่ งต่อมาแนวความคิดนี้ ได้รับ
ความสนใจอย่างมากในแวดวงนักสังคมวิทยา Parsons อธิบายไว้ในผลงานเรื่ อง The Social System
(ค.ศ. 1951) ว่า ระบบสังคมใดๆ ก็ตาม จะเผชิญปั ญหาสําคัญ 2 ประการ ประการแรก เป็ นปั ญหา
ภายนอกเกี่ ยวกับผลผลิตและการจัดสรรทรัพยากรที่หายาก ประการที่สอง เป็ นปั ญหาภายใน
เกี่ยวกับความเป็ นระเบียบและความเป็ นปึ กแผ่นของสังคม
ค่านิ ยมสังคม (Social Values) เป็ นสิ่ งสําคัญ ความเชื่อหรื อหลักการที่สมาชิกสังคมหรื อ
กลุ่มยึดถือร่ วมกัน ใช้เป็ นเครื่ องช่วยในการตัดสิ นใจและช่วยกําหนดการกระทํา ค่านิยมมีส่วนสําคัญ
ในการกําหนดมาตรฐานความประพฤติ และบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรม การศึกษา
สังคมและวิชาสังคมวิทยา มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับเรื่ องค่านิ ยม นักสังคมวิทยาคนสําคัญๆ
เช่น Emile Durkheim (ค.ศ. 1858 - 1917) Max Weber (ค.ศ. 1864 - 1920) ได้อธิบายเกี่ยวกับบทบาท
ของค่านิ ยมในงานวิจยั ทางสังคมวิทยาไว้มากพอควร สรุ ปว่า ค่านิ ยมเข้ามาเกี่ยวข้องกับค่านิ ยมถึง
2 ชั้น คือ
ชั้นแรก เนื่ องจากตัวสังคมเองส่ วนหนึ่ งเกิดขึ้นและดํารงอยู่ได้ ด้วยการที่สมาชิกสังคม
ยึดถือค่านิยมร่ วมกัน ดังที่ Parsons กล่าวว่า ระบบสังคมจะคงอยูไ่ ม่ได้โดยปราศจากความสมานฉันท์
ในด้านค่านิยม ฉะนั้นการศึกษาสังคม ก็คือ การศึกษาค่านิยม
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ชั้นที่ สอง เนื่ องจากนักสังคมวิท ยาเป็ นสมาชิ กของสังคม จึ งต้องยึด ถื อค่านิ ย มต่ างๆ
ของสังคม งานทางสังคมวิทยาเกี่ ยวข้องกับค่านิ ยมอย่างหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ ด้วยเหตุน้ ี จึงมี ผูแ้ สดง
ความคิดเห็น ว่า เป็ นไปไม่ได้ท่ีนกั สังคมวิทยาจะเป็ นอิสระจากค่านิยม
ทฤษฏีระบบเป็ นทฤษฏีในเครื อทฤษฏีโครงสร้างหน้าที่ของ Parsons ที่ดาํ เนิ นไปภายใต้
กระบวนการ เหตุ กระบวนการ และผล (Inputs Process และ Outputs) ที่มีดุลยภาพหรื ออยูใ่ นระบบ
สมดุล (Homeostasis) โดยเป็ นระบบสังคมใดสังคมหนึ่งใน 4 ระบบใหญ่ คือ
1. ระบบวัฒนธรรม (Culture system)
2. ระบบสังคม (Social System)
3. ระบบบุคลิกภาพ (Personality System)
4. ระบบอินทรี ย ์ (Organic System)
Parsons ได้พฒั นาแบบจําลองระบบย่อย 4 ด้าน รวมเรี ยกตามอักษรย่อ ว่า แบบจําลอง
AGIL ซึ่งตอบสนองต่อหน้าที่อนั จําเป็ นของระบบสังคม ได้แก่
1. การปรับตัว (Adaptation - A)
2. การบรรลุเป้ าหมาย (Goal - Attainment - G)
3. การบูรณาการ (Integration - I)
4. เงื่อนไขแฝงหรื อการดํารงแบบแผน (Latency or Pattern Maintenance - L)
ระบบย่อยทั้งสี่ น้ ี เชื่ อมโยงระหว่างกันด้วยการไหลเวียนของ “ปั จจัยนําเข้า” (Inputs)
และ “ปั จจัยนําออก” (Outputs) ซึ่ง Parsons เรี ยกว่า “สื่ อของการแลกเปลี่ยน” (Media of Exchange)
สภาพสมดุ ล ของระบบสัง คมจะขึ้ น อยู่ก ับ การแลกเปลี่ ย นอัน ซับ ซ้อ นระหว่า งระบบย่อยต่า งๆ
โดย Parsons จัดแบ่งประเภทการกระทําของมนุษย์ออกเป็ นตัวแปรของแบบแผน (Pattern Variable)
ที่สอดรับกับกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization)
John Dewey เสนอแนวคิด ว่า การศึกษาเป็ นวิทยาศาสตร์ อย่างหนึ่ง ครู จึงควรนําเอาวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ มาสอนนักเรี ยน การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็ นส่ วนสําคัญในการศึกษา
ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการแก้ปัญหาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้
วิธีการแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์
วิธีการแก้ปัญหาแบบพุทธ
1. กําหนดปั ญหา
1. ค้นหาสาเหตุของปัญหา (สมุหทัย)
2. ตั้งสมมุติฐาน
2. กําหนดผลของปัญหา (ทุกข์)
3. รวบรวมข้อมูล
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลของสาเหตุ (สมุหทัย)
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
4. กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา (มรรค)
5. สรุ ปผล
5. สรุ ปแนวทาง - วิธีแก้ปัญหา (นิโรธ)
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David Easton ศาสตรจารย์แห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก นําเอาศาสตร์ สาขาชีววิทยามาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ระบบ มี inputs คือ สิ่ งที่เข้าสู่ ร่างกาย Process คือ กระบวนการ และ Outputs
คือ สิ่ งที่ร่างกายผลิตออกมา โดยพิจารณาถึงดุลยภาพในร่ างกาย ตราบเท่าที่ยงั รักษาดุลยภาพไว้ได้
มีภูมิตา้ นทานสู ง ร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง หากถูกรบกวนจากโรคภัยไข้เจ็บจนเสี ยดุลยภาพจะเจ็บไข้
ได้ป่วย หากร่ า งกายอ่ อ นแอไม่ มีภู มิต า้ นทานพอก็จ ะล้ม ตายไป แต่ ถา้ ร่ า งกายมี ค วามแข็ง แรง
มีภูมิตา้ นทานสูงขึ้นก็จะฟื้ นกลับมาแข็งแรงดังเดิม (ลิขิต ธีรเวคิน. 2545 : 27) วิธีระบบชี้ว่า ทุกอย่าง
ในโลกหรื อในจักรวาลล้วนมีโครงสร้างเป็ นระบบ เป็ นการทํางานที่ประสานกันขององค์ประกอบ
หรื อปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าประเทศ สังคม หรื อชุ มชน ล้วนมีโครงสร้างหรื อการทํางานที่เป็ นระบบ
มี ความสัมพัน ธ์ซ่ ึ งกัน และกัน และมี ความสัมพัน ธ์ก ับสิ่ ง แวดล้อม เฉกเช่ น เดี ย วกับการทํา งาน
ประสานกันของอวัยวะต่างๆ ในร่ างกายมนุษย์
วิธีระบบ มีข้ นั ตอนหรื อองค์ประกอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์สภาพ กํา หนดขอบเขตและขนาดของปั ญ หาอย่ า งเป็ นระบบ (Problem
Definition in System Terms)
2. วิเคราะห์ตน้ เหตุของปัญหาและค้นหาปั จจัย (Problem Analysis and its Functions)
3. วิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา (Analysis of an Alternative Optimal Solutions)
4. ดําเนินการแก้ปัญหา ประยุกต์ทางเลือกในการแก้ปัญหา ควบคุมกํากับการดําเนิ นการ
แก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุผล (Controled Implementation)
5. ตรวจสอบและประเมินผล ปรับปรุ งแก้ไข (Evaluate and Possible Revision)
วิธีการพุทธธรรมและวิธีระบบเป็ นวิธีการตามหลักปฏิจจสมุปบาท แสดงถึงกระบวนการ
ก่อกรรม และการให้ผลของกรรมทั้งหมด ซึ่งสรุ ปได้ ดังนี้
ภาพที่ 1 แผนภูมิวิธีพทุ ธธรรมและวิธีระบบ สอดคล้องกับหลักปฏิจจสมุปบาท
กิเหตุ
เลส
INPUT

กระบวนการ
กรรม
PROCESS

ผล
OUTPUT
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แนวคิดเศรษฐกิจชุ มชน
Gregory G. Lebel and Hal Kane (1990 : 1-2) เขียนหนังสื อ Sustainable Development :
A Guide to Our Common Future เสนอแนวนโยบายและแผนงานต่างๆ เพื่อให้ประชาคมโลกบรรลุ
ซึ่ ง ความสมดุ ล ระหว่า งการบริ โ ภค ประชากร และสมรรถนะของโลกในการคํ้า จุ น สิ่ ง มี ชี วิต
สิ่ งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมจากการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและ
เทคนิ คต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
และมีการใช้วิถีแห่ งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ด้าน Jose Carlos Mariategui นักคิด - นักเขียนชาวเปรู ผมู ้ ี
แนวคิดสังคมนิยม เสนอแนวคิดชุมชนหมู่บา้ น โดยศึกษาชุมชนชาวนาแถบเทือกเขาแอนดิส (Andes)
ซึ่ งเป็ นชนชั้นที่มีความแตกต่างจากเจ้าที่ดินและนายทุนที่เป็ นชาวยุโรป เป็ นชนพื้นเมืองอินเดียน
มีสีผิว ภาษา และวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง Mariategui เป็ นผูก้ ่อตั้งพรรคสังคมนิ ยมแห่ งเปรู
และต่อมาได้เปลี่ยนเป็ นพรรคคอมมิวนิสต์ เสนอแนวคิดซึ่งเป็ นการปรับทฤษฎีมาร์กซิสต์ให้เข้ากับ
สภาวการณ์และบริ บททางสังคมของเปรู คือ
1. เน้นพลังเจตจํานงของมวลชนและของพรรค
2. ให้ความสําคัญแก่ชาวนาและองค์กรชุมชนชาวนา ซึ่งเป็ นชาวอินเดียนพื้นเมือง
3. เป็ นแนวคิดชาตินิยมและอินเดียนนิยม
Mariategui อธิ บายเศรษฐกิจของเปรู ไว้ว่า เดิมก่อนอินคาและภายใต้อินคา เศรษฐกิจเปรู
ผลิตได้เหลือเฟื อรองรับคนได้ถึง 10 ล้านคน เป็ นระบบสังคมนิยมเกษตรกรรม มีองค์กรพื้นฐานคือ
ชุมชน (Ayllu) เป็ นองค์กรเครื อญาติ ครอบครองพื้นที่แน่ นอนร่ วมกัน และมีวิถีชีวิตแบบรวมหมู่
การรุ กรานของสเปนทําลายระบบสังคมนิ ยมโบราณนี้ และนําเอาระบบฟิ วดัลหรื อระบบศักดินา
ของยุโรปมาใช้ เป็ นระบบขูดรี ดต้องส่ งส่ วยเป็ นเงินและทองคํา ไม่สนใจทะนุ บาํ รุ งเกษตรกรรม
มุ่งแต่กอบโกยทรัพยากร มีการตั้งโรงงานนํ้าตาลขนาดใหญ่ โรงงานทอผ้าฝ้ ายในเขตชายฝั่ง และโรงงาน
ทอขนแกะในแถบเทือกเขาแอนดิส แล้วส่ งออกผลผลิตไปยังสเปน (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. 2544 :
22-23, 79-80)
ประเวศ วะสี เสนอแนวคิด “เศรษฐกิจแห่ งการพึ่งตนเอง” หรื อ “เศรษฐกิจวัฒนธรรม”
ชี้ว่า หลักเศรษฐกิจที่ถูกต้องควรเป็ นเศรษฐกิจแห่ งการพึ่งตนเอง การพึ่งพาตนเองเป็ นหลักสําคัญ
ในพุทธศาสนา หมายถึง ความเข้มแข็ง ยัง่ ยืน ความเป็ นอิสระ การมีภูมิคุม้ กัน เศรษฐกิจกระแสหลัก
ควรเป็ นเศรษฐกิจแห่ งการพึ่งตนเอง ต้องคํานึงถึงพื้นฐานของตนเอง พื้นฐานของสังคมคือวัฒนธรรม
วัฒนธรรมประเทศใดก็เป็ นจุดแข็งของประเทศนั้น วัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ เป็ นเศรษฐกิจ
ที่อยู่บนพื้นฐานความมัน่ คงของตนเอง เศรษฐกิ จวัฒนธรรมไม่ใช่ เศรษฐกิ จที่คาํ นึ งถึงเงิ นโดดๆ
สัมพันธ์อยูก่ บั ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อมพร้อมกันไป เป็ นเศรษฐกิจบูรณาการ
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ที่ เ ชื่ อ มโยงชี วิต จิ ต ใจ สัง คม และสิ่ ง แวดล้อ มอย่า งได้ดุ ล ยภาพ โดยเสนอให้พ ฒ
ั นาเศรษฐกิ จ
ด้วยการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานล่าง จากครอบครัว ชุมชน ตําบล และท้องถิ่น พร้อมทั้งยํ้า
ว่า สังคมที่จะเข้มแข็งและมัน่ คงนั้น ฐานล่างต้องแข็งแรง ถ้าพัฒนาแต่ขา้ งบน ซอนเซาะให้ขา้ งล่าง
อ่อนแอ สังคมทั้งสังคมจะถล่มลงมา (ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา. 2544 : 51-52)
Michel Keating ชี้แนวทางการแก้ปัญหาสิ่ งแวดล้อมไว้ใน Agenda 21 ว่า การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนเป็ นหนทางที่จะต่อสู ้เอาชนะทั้งปั ญหาความยากจน ปั ญหาการทําลายสิ่ งแวดล้อม การบริ โภค
ที่ฟุ่มเฟื อย ควรมีการวางแผนพัฒนาชุมชน การจัดการศึกษา การดูแลสุ ขภาพอนามัย การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิ ทธิภาพ การพัฒนาคุณภาพประชากร การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การรวมพลังผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่ งแวดล้อม พร้อมกันนี้ ได้เสนอแนวทางต่างๆ เพื่อต่อสู ้กบั ความเสื่ อมโทรม
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ง ดิ น นํ้า และอากาศ รวมทั้ง แนวทางการอนุ รั ก ษ์ป่ าไม้ การรั ก ษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแก้ไขปั ญหาของเกษตรกร
ในเชิงปฎิบตั ิ Keating เสนอให้บรรดาประเทศรํ่ารวยให้ความช่วยเหลือด้านการเงินหรื อ
ด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศยากจน ดําเนิ นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่ไม่ก่อผลกระทบต่อ
สิ่ งแวดล้อม หรื อมีผลกระทบน้อย และช่วยเสริ มสร้างความชํานาญการหรื อเสริ มสร้างสมรรถนะ
(Capacity Building) ในการวางแผนดําเนิ นงาน มีการถ่ายทอดความรู ้ (Knowledge Transfer) ทักษะ
ความร่ วมมือ และความรับผิดชอบร่ วมกันในระดับโลก (Responsibility as Global Partnership)
อันจะช่วยให้ทุกประเทศมีอนาคตที่ดี มีความมัง่ คัง่ และปลอดภัยร่ วมกันมากยิ่งขึ้น (ไมเคิล คีตติง.
2535 : 10-11)
อย่างไรก็ตาม เอกวิทย์ ณ ถลาง (2547 : 14-15) ยกคํากล่าวของพระเทพเวที (ประยุทธ์
ปยฺตโต) ที่ช้ ีว่า คําว่า “ยัง่ ยืน” นั้น อันที่จริ งพระพุทธเจ้าสอนว่า โลกนี้ ข้ ึนอยูก่ บั กฎอนิ จจัง ไม่มีอะไร
ที่ยงั่ ยืน คําว่า “ยัง่ ยืน” ยังหมายรวมถึง ความยัง่ ยืนในการพึ่งพิงกันของสรรพชีวิตทั้งหลายทั้งพืชและ
สัตว์ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตที่เกื้อกูลและเคารพธรรมชาติ ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นแต่การเอารัด
เอาเปรี ยบ รี ดไถปล้นสะดมธรรมชาติ รวมถึงระบบวัตถุนิยม ระบบบริ โภคนิยม และระบบธนานิยม
จะไม่มีทางไปรอด เราจําเป็ นต้องเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับพื้นฐานทางจิตใจ ปรัชญา ความเชื่อ
สิ่ งแวดล้อม หรื อระบบนิ เวศที่อยู่รอบตัวเรา ปั จจุบนั หลายประเทศในโลกกําลังฉุ กคิดได้ “Stolen
Harvest” ของ Vantana Siva แปลโดยไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์ กล่าวถึงวิธีคิดชาวอินเดียกับชาวนาไทย
ที่คล้ายคลึงกัน และแตกต่างจากตะวันตกอย่างสิ้ นเชิ งในเรื่ องโลกทัศน์ความอุดมสมบูรณ์ ผูห้ ญิง
อินเดียมักวางอาหารไว้ที่หน้าประตูเพื่อเลี้ยงนก นํารวงข้าวเปลือกมามัดอย่างงดงามแขวนให้นกกิน
ยามไม่อาจหาเมล็ดข้าวได้จากทุ่งนา โลกทัศน์เช่นนี้มองว่าการที่เราให้อาหารแก่ผอู ้ ื่นหรื อสิ่ งมีชีวิต
อื่น ก็เท่ากับรักษาภาวะแห่ งความมัน่ คงด้านอาหารของเราด้วย ดังแนวคิดที่ปรากฏในคัมภีร์อุปนิษทั
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ที่ว่า จักรวาลเป็ นงานสร้างสรรค์ของพระผูเ้ ป็ นเจ้า ที่เน้นการเกื้อกูลแก่ทุกชีวิต โดยแต่ละชีวิตต้อง
เรี ยนรู ้ที่จะยินดีกบั ผลประโยชน์ของตน ด้วยการทําเกษตรอย่างใกล้ชิดกับสิ่ งมีชีวิตอื่นๆ โดยไม่ล่วงลํ้า
สิ ทธิของผูอ้ ื่น Vantana Siva ชี้วา่ ผูท้ ี่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไป เพื่อตอบสนองความต้องการที่
ไม่สิ้นสุ ดของตนก็คือโจร เพราะการใช้ทรัพยากรมากเกินความจําเป็ น ย่อมส่ งผลถึงสิ ทธิ การใช้
ทรัพยากรของผูอ้ ื่น
แนวคิดการเปลีย่ นแปลงทางสั งคม
Emile Durkheim กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากสังคมโบราณไปเป็ น
สังคมอารยธรรม ว่า เป็ นกระบวนการของความแตกต่าง (Differentiation) และกระบวนการยึดเหนี่ยว
(Cohesion) ทั้งนี้เพราะบุคคลย่อมมีแนวโน้มที่จะแตกต่างกัน แต่ในขณะเดียวกันก็จาํ ต้องพึ่งพาอาศัย
(Interdependent) และร่ ว มมื อ ซึ่ ง กัน และกัน ซึ่ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คลจะเป็ นที่ ม าของ
ความชํานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) ความจําเป็ นที่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยและร่ วมมือกัน จะส่ งผลให้
เกิดการผนึกทางสังคม นอกจากนั้นความหนาแน่นทางสังคม (Social Density) ซึ่ งเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากร และความเจริ ญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และระบบการคมนาคมขนส่ ง ความหนาแน่น
ของสังคมทําให้การต่อสูแ้ ข่งขันเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแก้ไขโดยความร่ วมมือระหว่างสมาชิกของสังคมด้วย
วิธีการแบ่งงานภายในสังคม (Division of Labour) สิ่ งสําคัญก็คือ สังคมต้องมีการผนึ กพลังหรื อพลัง
ยึดเหนี่ยว (Solidarity) ฉะนั้นจึงจําเป็ นต้องมีการควบคุมทางสังคม (Social Control) ในกระบวนการ
ควบคุมทางสังคมนั้น กฎหมายข้อบังคับทําหน้าที่ควบคุมเพียงส่ วนหนึ่ ง อีกส่ วนหนึ่ งเป็ นหน้าที่
ของศาสนา (ฆิตยา สุ วรรณะชฏ. 2543 : 31-32)
Talcot Parsons ซึ่งให้ความสําคัญในเรื่ องระบบสังคม มีแนวคิดว่า หน้าที่หลักของสังคม
ที่จะคงอยูไ่ ด้มีท้ งั หน้าที่รับและปรับ (Adaptive) การบรรลุเป้ าหมายของสังคม (Goal Attainment)
การผสานเพื่อบูรณภาพ (Integration) และการปรับแก้ความขัดแย้งเพื่อความคงตัว (Latent Pattern
Maintenance) ฉะนั้นการพัฒนาก็อยู่ที่ความสามารถของระบบสังคมนั้น ที่จะทําหน้าที่ท้ งั สี่ ได้
สอดคล้องแค่ไหนเพียงไร (ฆิตยา สุ วรรณะชฏ. 2543 : 136)
การเปลี่ ยนแปลงทางสังคมมิ ใช่ เป็ นเพียงการเปลี่ ย นแปลงเฉพาะในด้า นใดด้า นหนึ่ ง
หากแต่เป็ นการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและการเมือง
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเป็ นการเปลี่ยนแปลงของการผลิต และการแจกจ่ายเศรษฐทรัพย์ใน
บรรดาสมาชิกของสังคม ซึ่งอาจจะมองเห็นได้ในรู ปของวัตถุธรรม ส่ วนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
นั้นเป็ นไปในรู ปของระบบการครอบครองอํานาจ และการใช้อาํ นาจเปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ง
ในสังคม อาจส่ งผลสะท้อนไปยังด้านอื่นๆ ต่อเนื่องกันเป็ นลูกโซ่ ผลสรุ ปก็คือ เป็ นการเปลี่ยนแปลง

51
ทางสังคม ซึ่งมีท้ งั การเปลี่ยนแปลงที่ตอ้ งการ (Desirable Change) และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ตอ้ งการ
(Undesirable Change)
Taussig (1980 : 4-5) ศึกษาการต่อสูท้ างวัฒนธรรมของชุมชนในโคลัมเบีย ที่กาํ ลังเผชิญหน้า
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อันเป็ นผลจากการขยายตัวของระบบทุนนิ ยมในอเมริ กาใต้ โดยใช้
แนวคิดมาร์ กซิ สม์เป็ นแนวคิดหลักในการศึกษา ชี้ ให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างแนวคิดของวิถี
การผลิต 2 ระบบ คือ วิถีการผลิตดั้งเดิมแบบชาวนาในช่วงก่อนทุนนิยม และวิถีการผลิตแบบทุนนิยม
ในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบทุนนิยมหรื อระบบตลาด
Taussig (1980 : 94-95) วิพากษ์ระบบทุนนิยม ว่า เป็ นระบบที่ทาํ ให้ความเป็ นมนุษย์และ
ผลผลิตของเขากลายเป็ นสิ นค้าที่สามารถซื้ อขายกันได้ในตลาด เช่ นเดี ยวกับ “แรงงาน” ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมของมนุ ษย์แต่ถูกทําให้กลายเป็ น “สิ นค้า” มีการซื้ อขายในตลาดแรงงาน โดยชี้ ถึงระบบ
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิมของชาวนา เป็ นระบบที่อยูบ่ นหลักของ “มูลค่าการใช้” (Use - Values) เมื่อชาวนา
ไร้ที่ดินออกไปรับจ้างเป็ นคนทํางานในไร่ ออ้ ย แลกกับ “เงินค่าจ้าง” ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของระบบทุน
วางอยู่บนหลักของ “มูลค่าการแลกเปลี่ยน” (Exchange - Values) เงินค่าจ้างที่ชาวนาในชุมชน
ได้มาจากการทํางานในไร่ ออ้ ยนั้น คนในชุมชนมีความเชื่อร่ วมกัน ว่าเป็ นเงินที่มาจากการทําสัญญา
กับปี ศาจ “Devil Contract”
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การทบทวนเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับงานวิจยั นี้ มีเนื้ อหาสาระครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา
อันได้แก่
1. ชาติพนั ธุ์ละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน
2. กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3. การปรับตัวของชุมชน
4. องค์ความรู ้เกษตรยัง่ ยืน
ชาติพนั ธุ์ละว้ าลุ่มนํา้ โขงและสาละวิน
โจวต้ากวาน ชาวจีนที่จกั รพรรดิราชวงศ์หยวนให้ติดตามคณะราชทูตไปบันทึกการเกลี้ย
กล่อมอาณาจักรเจินล่า เขียน “บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของเจินล่า” ไว้ในบรรพที่ 29
ว่า ชาวพื้นเมืองของเจินล่า ไม่เลี้ยงตัวไหมและปลูกต้นหม่อน พวกผูห้ ญิงไม่ประสากับการใช้เข็ม
ด้าย และการเย็บการชุน เพียงแต่ทอผ้าด้วยฝ้ ายเป็ นเท่านั้นและไม่รู้จกั ปั่ นด้าย แต่ใช้มือปั่ นทําให้เป็ น
เส้น ด้า ย พวกเขาไม่ มี กี่ ท อผ้า แต่ ผูก ชายผ้า ข้า งหนึ่ ง เข้า กับ เอว แล้ว ทอไปจนจรดอี ก ชายหนึ่ ง
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ส่ วนกระสวยนั้นใช้กระบอกไม้ไผ่ เมื่อเร็ วๆ นี้ ชาวเสี ยน ได้มาอาศัยอยูใ่ นประเทศนั้น ทําการเลี้ยง
ตัวไหม และปลูกหม่อนเป็ นอาชีพ พันธุ์ตวั ไหมและพันธุ์ตน้ หม่อนจึงมาจากอาณาจักรเสี ยนทั้งสิ้ น
พวกเขาไม่มีป่านรามี แต่มีปอกระเจา ชาวเสี ยนใช้ไหมทอผ้าแพรบางๆ สี ดาํ ใช้เป็ นเครื่ องนุ่ งห่ ม
ผูห้ ญิงชาวเสี ยนนั้นเย็บชุนเป็ น ชาวพื้นเมืองทําผ้าขาดก็ตอ้ งไปจ้างชาวเสี ยนปะชุนให้ ในหนังสื อ
เล่มเดียวกัน บรรพที่ 34 กล่าวว่า เมื่อเร็ วๆ นี้ ชาวพื้นเมือง (เจินล่า) ได้ทาํ การรบพุ่งกับชาวเสี ยน
หมู่บา้ นเหล่านี้จึงกลายเป็ นที่โล่งไปเสี ยสิ้ น (ต้วน ลีเซิง. 2521 : 90-91)
ชนพื้นเมืองหรื อ “เจินล่า” สันนิ ษฐานว่าอาจเป็ นชาวละว้า เนื่ องจากดินแดนสุ วรรณภูมิ
นั้นมีชาวละว้าเป็ นชนพื้นเมืองมาแต่เดิม อีกทั้งวิธีการทอผ้าของชาวละว้าในปั จจุบนั ก็คล้ายคลึงกับ
วิธีการทอผ้าที่โจวต้ากวานบันทึกไว้ในสมัยราชวงศ์หยวน ในการอพยพย้ายถิ่นฐานของผูค้ นใน
ดินแดนสุ วรรณภูมิ เอกสารบันทึกของจีนเรี ยกชาวละว้าที่อยูร่ ะหว่างลุ่มนํ้าสาละวินและลุ่มนํ้าโขง
ว่า “เผ่าฟันทอง” ฝานฉัวบันทึกไว้ในหนังสื อ หม่านจู๋ ช่วงกลางคริ สตศตวรรษที่ 9 ว่า กลุ่มชาติพนั ธุ์
ที่อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของต้าหลี่ที่เรี ยกว่า “เผ่าฟั นทอง” (สันนิษฐานว่าเป็ นชนพื้นเมืองเผ่าละว้า เตออั้งหรื อปะหล่อง) ต่อมาถูกชนเผ่าพม่า - ธิเบต และชนเผ่าไตผลักดันออกไป และยึดครองดินแดน
เดิ มของ “เผ่าฟั นทอง” ในบริ เวณที่ราบลุ่มนํ้ามาว (แม่น้ าํ ยุ่ยลี่) และด้านตะวันออกของแม่น้ าํ คํา
นอกจากนี้ ในบันทึกของ ฌอง รี โปด์ (Jean Rispaud) ยังบันทึกไว้ว่า “ภายใต้การปกครองของ
กษัตริ ยต์ า้ หลี่แห่ งราชวงศ์ตว้ น (ค.ศ. 937 - 1253) คนไตได้ครอบครองดินแดนของพวก “เผ่าฟั นทอง”
(วินยั พงศ์ศรี เพียร. 2542 : 44)
บุญช่วย ศรี สวัสดิ์ เขียนสารคดีก่ ึงวิชาการเกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายซึ่ งอยู่
ในลุ่มนํ้าโขง คือ “สามสิ บชาติในเชียงราย” ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับชนชาติต่างๆ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายไว้อย่างรอบด้าน ทั้งความเป็ นมา ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม จารี ตประเพณี
การแต่งกาย เศรษฐกิจ โดยเขียนถึงชนชาติละว้า ว่า ลัวะหรื อละว้าเป็ นเจ้าของถิ่นเดิมในภาคเหนื อ
ก่อนที่ไทยจะอพยพลงมาสู่ แคว้นสุ วรรณภูมิ ตํานานเมืองเชี ยงรายบันทึก ว่า ชาวละว้ามีอาํ นาจ
ปกครองไทยสมัยหนึ่ ง ต่อมาเกิดการต่อสู ้รบพุ่งกัน ไทยประสบชัยชนะได้ฆ่าฟั นทําลายล้างชาติ
ละว้า ชาวละว้าจํานวนไม่น้อยหนี กระจัดกระจายไปอยู่เชี ยงใหม่ ลําพูน ลําปาง ตั้งบ้านเรื อนอยู่
เฉพาะพวกเขาในเขตชนบทห่ างไกลความเจริ ญ ต่อมารัฐบาลไทยขยายการศึกษาแพร่ หลายออกไป
บรรดาเด็ก ลู ก หลานชาวละว้า ที่ นับ ถื อ พุท ธศาสนามาแต่ เ ดิ ม และมี ข นบธรรมเนี ย มประเพณี
คล้ายคลึงกับไทยเผ่าอื่นๆ ได้กลายเป็ นชาวเหนื อมากขึ้นทุกที ทํานายได้ว่าอนาคตอันใกล้น้ ีชาวละว้า
หรื อลัวะอาจจะต้องสู ญสิ้ นชาติไปอย่างแน่ นอน ในพื้นที่จงั หวัดเชี ยงราย เท่าที่ทราบมีหมู่บา้ น
ชาวลัวะอยู่ 5 หมู่บา้ น อําเภอเมือง 2 หมู่บา้ น ในตําบลบัวสลี 1 หมู่บา้ น ตําบลแม่กรณ์ 1 หมู่บา้ น
อําเภอพาน 2 หมู่บา้ น อําเภอเวียงป่ าเป้ า 1 หมู่บา้ น (บุญช่วย ศรี สวัสดิ์. 2499 : 303-304)
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J.G. Scott and J.P. Hardiman ชาวอังกฤษที่ดาํ เนินการสํารวจชาติพนั ธุ์ละว้าและชาติพนั ธุ์
ที่พดู ภาษาตระกูลมอญ - เขมร สาขา ว้า - เตออั้ง และเรี ยง ในรัฐฉานตอนเหนื อด้านติดต่อชายแดน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เสนอผลการสํารวจไว้ใน Gazetteer of Upper Burma and the Shan States
ว่า บนภูเขาสู งทั้งด้านฝั่ งซ้ายและฝั่ งขวาของแม่น้ าํ สาละวินหรื อที่ ช าวไทใหญ่เ รี ย กว่า แม่ น้ าํ คง
มีหมู่บา้ นละว้ากระจายอยูจ่ าํ นวนมาก โดยเฉพาะบริ เวณภูเขาสู งใกล้ชายแดนจีน เป็ นถิ่นฐานที่อยู่
ของกลุ่มละว้าฮ้าย (Wild Wa) ซึ่ งในอดีตเคยตัดศีรษะมนุษย์ มาเซ่ นไหว้ให้ขา้ วงดงาม เช่น เมืองข่า
บนภูเขาใหญ่ที่เส้นละติจูด 22 องศา 41 ลิปดาเหนื อ และลองจิ จูด 99 องศา 30 ลิปดาตะวันออก
ระดับความสู งประมาณ 5,000 ฟิ ต บ้านหลักลาย ตั้งอยูใ่ นระดับความสู ง 5,200 เมตร ในการสํารวจ
เมื่อปี 2436 พบว่า มีบา้ นเรื อนอยูท่ ้ งั สิ้ นประมาณ 100 ครัวเรื อน บริ เวณด้านทิศตะวันออกของหมู่บา้ น
แวดล้อมไปด้วยไร่ ฝิ่น บ้านลายูหรื อบ้านนํ้าลาวในอําเภอกอนกั้ง ตั้งอยูร่ ะหว่างป่ าเทพกับเมืองเก่า
บนเชิงเขาด้านเหนื อของบ้านมังลอน บริ เวณพื้นราบกลางหุ บเขาทํานาใช้น้ าํ จากระบบเหมืองฝาย
มีพ้นื ที่นาประมาณ 200 เอเคอร์ ใกล้เคียงกันมีหมู่บา้ นละว้าอยูบ่ นสันเขาอีกสองแห่ง มีระบบตองยา
(Tuangya) ซึ่งเป็ นการปลูกพืชแบบผสมผสานในไร่ หมุนเวียน ปลูกข้าวไร่ ผสมผสานกับพืชชนิดอื่น
(Scott, J.G. and J.P. Hardiman. 1900 : 15) ด้านเหนื อสุ ดของ “ดอยเมืองข่า” หรื อ “ซี หมงชาน”
มีหนองนํ้าใหญ่เรี ยกว่า “หนองเขียว” หรื อ “สระมรกต” (ชาวจีนเรี ยกว่า “หลงถัง” ซึ่ งมีความหมาย
ว่า สระมังกร) ปรากฏอยู่ในนิ ทานพื้นบ้าน ทั้งของชาวละว้าและไต (ไทใหญ่) เช่น เรื่ องเจ้าสุ ทน
หรื อ ที่คนไทยเรี ยกว่าพระสุ ทนนางมโนราห์ และเรี ยกหนองนํ้าแห่งนี้ ว่า “สระอโนดาด”
กรณี ชาวละว้าในลุ่ มนํ้าสาละวิน จากการศึ กษาของ Kunstadter นักมานุ ษยวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยชิคาโก พบว่า ชาวละว้าเป็ นชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตั้งถิ่นฐานบนไหล่เขา มีการผลิตแบบ
พอยังชี พ (Subsistance) เหลือขายเพียงนิ ดหน่ อย เงินที่ได้ใช้สําหรับจ่ายภาษีและซื้ อเกลือ ไฟฉาย
ถ่านไฟฉาย นํ้ามันก๊าด และไม้ขีดไฟ ซึ่งเป็ นของใช้ที่จาํ เป็ น รวมทั้งใช้ซ้ือไก่และหมูมาประกอบพิธี
เซ่นไหว้ผี ชาวละว้ามีองค์ความรู ้ดา้ นนิ เวศวิทยา มีวิถีวฒั นธรรมการผลิตสอดคล้องกับสภาพที่เป็ น
จริ งทางธรรมชาติโดยไม่ทาํ ลายระบบนิ เวศ ปลูกข้าวเจ้าและพืชผักต่างๆ เพียงพอต่อการบริ โภค
ในครัวเรื อน ในอดีต แต่ละปี ชาวละว้าจะเลือกทําเลพื้นที่สาํ หรับเป็ นไร่ หมุนเวียน การเพาะปลูกอยู่
ในแบบแผนของเกษตรผสมผสานในไร่ หมุนเวียน พิจารณาว่าบริ เวณนั้นจะปลูกพืชชนิ ดใดโดยดู
จากสี ดิน หากเป็ นข้าวจะปลูกในพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นดินสี ดาํ จะได้ผลผลิตดี หากเป็ นดินทรายสี แดงข้าวจะ
ไม่งอกงาม หากหญ้าขึ้นรกก็ไม่ดีเพราะยากแก่การดูแลรักษา หญ้าจะแย่งธาตุสารอาหารในดินไปหมด
ทําให้ตอ้ งเสี ยเวลาถางหญ้าบ่อยครั้ง ส่ วนฝิ่ นชาวละว้าจะเลือกปลูกบริ เวณพื้นที่ลาดเขาที่มีดินสี แดง
ในการเลือกแผ้วถางป่ าทําไร่ ขา้ วจะเลือกเฉพาะป่ าหนุ่ม (Secondary Forest) หรื อไร่ เหล่า ไม่เลือก
ป่ าแก่ (Virgin Forest) ที่มีไม้ใหญ่ ด้วยมีความเชื่อว่า ป่ าแก่เป็ นที่อยูข่ องผีป่า (Forest Spirit) และใช้
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ป่ าแก่ เป็ นแนวกันไฟสําหรับหมู่บา้ น ป่ าแก่เป็ นพื้นที่ให้ความร่ มรื่ นแก่หมู่บา้ น เป็ นแหล่งต้นนํ้า
ลําธาร ชาวละว้าเป็ นชาติพนั ธุ์ที่เจริ ญรุ่ งเรื องมาแต่อดีตกาล รู ้วิธีวิทยาพื้นบ้านในการหลอมโลหะ
สามารถหลอมแร่ เหล็กและนําเหล็กมาตีเป็ นเครื่ องมือเกษตรกรรมและเครื่ องใช้ต่างๆ เช่น มีด ขวาน
จอบ เสี ยม ผานไถนา คราดเหล็ก รวมทั้งทําปื นแก๊ปขาย (Kunstadter, P. 1967 : 639-647)
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีในประเทศไทย สันนิ ษฐานว่า ดินแดน
ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของสุ วรรณภูมิในอดีต เป็ นถิ่นฐานดั้งเดิมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้า ที่มีศรัทธานับถือ
พุทธศาสนา (Buddhism) ควบคู่กบั ความเชื่ อเรื่ องผี (Aninism) ตั้งชุมชนและศาสนสถานอยู่ทวั่ ไป
ในเอกสารตํานานพื้นเมือง เป็ นต้นว่า พงศาวดารโยนก ระบุว่า ละว้าอพยพโยกย้ายลงมาจากดอยตุง
แล้ว ตั้ง ถิ่ น ฐานในพื้ น ราบลุ่ ม นํ้า โขง นํ้า กก นํ้า อิ ง นํ้า ละว้า (นํ้า แม่ ส าย) ชาวละว้า ที่ ต้ งั ถิ่ น ฐาน
ในลุ่มนํ้ากก มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหิ รัญนครเงินยาง ซึ่ งสันนิ ษฐานว่าคือเมืองเชี ยงแสนในปั จจุบนั
และบริ เวณตําบลโยนกซึ่ งมีทะเลสาบเชียงแสนหรื อเวียงหนองหล่มตั้งอยู่ ชาวละว้าอีกส่ วนหนึ่ ง
ขยายไปตั้งชุ มชนอยู่ริมกว้านพะเยา (ผายาว) ผูน้ าํ คนสําคัญในประวัติศาสตร์ ของชาวละว้า คือ
“ขุนเจื๋อง” และ “พญามังราย” กษัตริ ยอ์ งค์ที่ 25 ผูส้ ื บเชื้อสายราชวงศ์ลวจังคราชจากปู่ เจ้าลาวจก
พญามังรายย้ายศูนย์กลางอํานาจจากเมืองหิ รัญนครเงินยางมาสร้างเมืองเชี ยงรายในปี
1806 ประทับอยู่ 10 ปี จากนั้นให้ทหารเอกชื่ออ้ายฟ้ า ซึ่งเป็ นชาวละว้า ไปเป็ นไส้ศึกในเมืองหริ ภุญชัย
โดยเข้า เป็ นทหารรั บ ใช้ก ระทัง่ ได้เ ป็ นทหารเอกของพญายีบ า กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ล ะว้า มี ภู มิ ปั ญ ญา
การจัดการนํ้าแบบเหมืองฝาย อ้ายฟ้ าวางกลอุบายพาชาวเมืองหริ ภุญไชยซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นชาวเม็ง
(มอญ) ไปขุดเหมืองส่ งนํ้าซึ่ งมีตน้ เหมืองอยู่ที่บา้ นป่ าไผ่ ตําบลเหมืองแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัด
เชี ยงใหม่ โดยให้ขุดในช่วงใกล้ฤดูแล้งผืนแผ่นดินแข็งกระด้างมาก บรรดาชาวเม็งที่มาขุดเหมือง
จึ งเรี ยกว่า “เหมื องแข็ง” หรื อ “เหมื องกระด้าง” แต่ชาวล้านนาเข้าใจว่าชาวเม็งนั้น เป็ นคนลาว
จึงเรี ยกว่า “เหมืองวังลาว” การขุดเหมืองสร้างความเดือดร้อนให้ชาวเมืองหริ ภุญไชยเป็ นอย่างมาก
อ้ายฟ้ ากล่าวให้ร้าย ว่า พญายีบาเป็ นผูส้ ั่งให้นาํ ชาวเม็งมาขุดเหมือง ชาวเมืองจึงพากันไม่พอใจ
พญายีบา และเอาใจออกห่ าง หลังจากนั้นอ้ายฟ้ าแจ้งข่าวให้พญามังรายยกทัพเข้าตี ยึดเอาเมือง
หริ ภุญไชย (นิคม พรหมมาแพทย์. 2539 : 2)
ต่ อมาพญามังรายได้สร้ างเมื อ งเวีย งกุ๋มก๋ ว ม (เวีย งกุมกาม) ขึ้ น บริ เ วณที่ ราบลุ่มนํ้าปิ ง
ในพื้นที่อาํ เภอสารภี แต่ว่าถูกนํ้าท่วมแทบทุกปี ในปี 1839 พญามังรายจึงปรึ กษากับสหาย คือ
พญาร่ ว งแห่ ง เมื อ งสุ โ ขทัย และพญางํา เมื อ งแห่ ง เมื อ งพะเยา และร่ ว มกับ ผูน้ าํ ละว้า 9 ตระกูล
สร้างเมืองเชียงใหม่ข้ ึนบนพื้นที่ซ่ ึ งเป็ นเวียงนพบุรีของชาวละว้า แล้วให้ชื่อว่า “นพบุรีศรี นครพิงค์
เชียงใหม่” (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2545 : 250)
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ภาพที่ 2 เอื้องแซะลุ่มนํ้าสาละวิน ที่ในอดีตชาวละว้านําไปบรรณาการเจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่

ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นของเมืองเชี ยงใหม่ ระบุ ว่า เจ้ากาวิละได้ขบั ไล่พม่าออกไปจาก
ล้านนาในปี 2347 หลังปกครองเชี ยงใหม่ประมาณ 200 ปี เจ้าเมื องราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนปกครอง
เชียงใหม่สืบต่อมา และได้ให้หลักประกันแก่ชาวละว้า ด้วยการประทานหลาบเงินซึ่งเป็ นแผ่นเงินจาร
ข้อความยอมรับสิ ทธิของชาวละว้าในการเพาะปลูกบนภูเขา การให้เก็บค่าเช่าที่ดินจากชาวกะเหรี่ ยง
ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ในพื้นที่เทือกเขาถนนธงชัย หัวหน้าชาวละว้าบนเทือกเขาถนนธงชัยได้นาํ เงิน
ค่าเช่าที่เก็บได้ส่วนหนึ่ งไปถวายเจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่เป็ นประจําทุกปี รวมทั้งสิ่ งของพิเศษจาก
ภูเขา เช่น ดอกเอื้องแซะ แฝกมุงหลังคา ฯลฯ
ตามข้อความในหลาบเงินหรื อสิ ทธิบตั รดังกล่าว ชาวละว้าได้รับสิ ทธิยกเว้นจากการเกณฑ์เข้า
เป็ นทหารและการเกณฑ์เป็ นแรงงาน เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ยอมรับการสื บตําแหน่งหัวหน้าละว้า
ที่สืบทอดตามสายโลหิ ต ผูเ้ ป็ นหัวหน้ามีตาํ แหน่ ง “ขุน” หรื อที่ภาษาละว้า เรี ยกว่า “สะมัง” หรื อ
“มัง” ซึ่งในภาษาละว้าและภาษามอญโบราณมีความหมายว่า “กษัตริ ย”์
นอกจากนี้ พงศาวดารพม่ า และพงศาวดารไทยปรากฏชื่ อ ที่ นาํ หน้า ด้ว ยคํา ว่ า “มัง ”
อยูห่ ลายท่าน เช่น มังยินนองหรื อบายินนอง (บุเรงนอง) มังตรา (มังทรา) มังกะยอชะวา มังมหานรธา
ในตํานานเชียงตุงปรากฏชื่อของ มังคุม มังเคียน มังยอย และในตํานานข่าสี่ แสนหมอนม้า ซึ่ งเป็ น
ประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ่นของสิ บสองปั นนา ปรากฏชื่อของผูน้ าํ คือ มังคาม

56
ลักษณะสังคมละว้าในเชียงใหม่เริ่ มจากชุมชน แล้วขยายใหญ่ข้ ึนเป็ น “เวียง” มีเวียงเชษฐบุรี
(เวียงเจ็ดลิน) เชิงดอยสุ เทพเป็ นศูนย์กลาง ต่อมามีการสร้างเวียงสวนดอก และเวียงนพบุรีตามลําดับ
ตามตํานานกล่าวว่า เวียงนพบุรีต้ งั อยูใ่ นกําแพงเมืองสี่ เหลี่ยมชั้นใน ของเมืองเชียงใหม่ในปั จจุบนั
มีการสร้ างเสาอินทขิลหรื อเสาหลักเมืองไว้กลางเมือง เพื่อเป็ นศูนย์รวมจิตใจ และเป็ นที่สิงสถิต
ของยักษ์กมุ ภัณฑ์สองตนที่พระอินทร์มอบหมายให้รักษาเมือง (กฤษณา เจริ ญวงศ์. 2531 : 15)
ในอดี ต เชี ยงใหม่เป็ นถิ่นฐานที่อยู่ของชาวละว้า ซึ่ งนับถือผีบรรพบุรุษ คือ “ผีสะมัง”
และปู่ แสะ – ย่าแสะ มีพิธีการเซ่นไหว้บูชาเสาสะก้างหรื อใจบ้าน ซึ่ งเปรี ยบได้กบั เสาหลักเมืองหรื อ
เสาอินทขิลที่วดั เจดียห์ ลวง และเซ่ นไหว้ยกั ษ์กุมภัณฑ์ซ่ึ งดูแลรักษาเสาอินทขีล รวมทั้งผีขนุ หลวง
วิลงั คะซึ่งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้าย มีฐานะเป็ นผีอารักษ์คอยปกป้ องคุม้ ครองเมืองเชียงใหม่
แม้ช าวบ้า นซึ่ ง ตั้ง ชุ ม ชนอยู่ที่ บ ้า นแม่ เ หี ย ะ ตํา บลแม่ เ หี ย ะ อํา เภอเมื อ งฯ และตํา บล
หนองควาย อําเภอหางดง จะเรี ยกตนว่าเป็ น “คนเมือง” แต่ในเชิ งปฏิบตั ิยงั คงประกอบพิธีกรรม
“ไหว้ดง” ในช่วงเดือนแปดหรื อเดือนเก้าเหนือ ที่บริ เวณเชิงดอยคํา พร้อมทั้งมีการเซ่นไหว้ “ผีสะมัง”
ซึ่ งเป็ นผีอารักษ์หรื อผีเจ้านาย รวมทั้งเซ่ นสรวงดวงวิญญาณขุนหลวงวิลงั คะ (ขุนหลวงมลังกะ)
เป็ นประจําทุกปี
หมู่บา้ นละว้าขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่ง คือ บ้านเวียงหนองล่อง หรื อ “เวียงล่อง” ที่กิ่งอําเภอ
เวียงหนองล่ อง (เดิ มอยู่ใ นอํา เภอป่ าซาง) ห่ า งจากตัว จัง หวัด ลําพูนไปทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้
ประมาณ 35 กิโลเมตร สันนิ ษฐานว่าเป็ นเมืองโบราณสมัยขุนหลวงวิลงั คะ ปั จจุบนั ยังปรากฎซาก
โบราณสถาน ทั้งกําแพงเมืองและคูเมือง ชาวละว้าที่นี่มีภูมิลาํ เนาเดิมอยู่บริ เวณเชิ งดอยสุ เทพ คือ
เวี ย งเชษฐบุ รีห รื อเวี ย งเจ็ด ริ น เวี ย งสวนดอก เวีย งนพบุ รี ซึ่ งปั จ จุ บ นั เป็ นพื้ น ที่ ต้ งั มหาวิท ยาลัย
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ สวนรุ ก ขชาติ ห้ว ยแก้ว วัด สวนดอก สวนสัต ว์เ ชี ย งใหม่ มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ บ้า นช่ า งเคี่ยนในเขตเทศบาลตําบลช้า งเผือก
และตัวเมืองเชี ยงใหม่ในเขตกําแพงเมืองรู ปสี่ เหลี่ยมที่มีคูเมืองล้อมรอบ หลังคนไทย (คนเมือง)
เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เวียงหนองล่องเพิ่มมากขึ้น ชาวละว้าซึ่ งมีภาษา วัฒนธรรมประเพณี ขนบจารี ต
และวิถีชีวิตความเป็ นอยูต่ ามแบบแผนของตน พยามยามรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ขนบจารี ต
ประเพณี ไว้มิให้ถูกกลืนหรื อลบเลือนหายไป จึงทยอยอพยพขึ้นไปอยู่บนภูเขาที่บา้ นบ่อหลวง
ตําบลบ่อหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชี ยงใหม่ รวมทั้งในแถบลุ่มนํ้าแม่ตื่น อําเภออมก๋ อย จังหวัด
เชียงใหม่ ต่อมาส่ วนหนึ่ งได้แยกย้ายไปตั้งหมู่บา้ นใหม่ในป่ าเขาพื้นที่ตาํ บลบ่อหลวง อําเภอฮอด
เช่น บ้านกองลอย บ้านอุมลอง บ้านแม่โถ บ้านวังก๋ อง บ้านขุน และบ้านนาฟ่ อน โดยมีบา้ นบ่อหลวง
เป็ นหมู่บา้ นใหญ่ที่สุด (ถิ่น รัติกนก. 2512 : 3)
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พื้นที่ 500 ตารางกิโลเมตรบนที่ราบสู งกองลอย ซี่ งครอบคลุมชุมชนหมู่บา้ นละว้าในลุ่ม
นํ้าสาละวิน ทั้งพื้น ที่ อาํ เภอแม่ส ะเรี ย ง อํา เภอแม่ลาน้อย อํา เภอขุน ยวม จังหวัด แม่ ฮ่อ งสอน
รวมทั้งบนเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก บริ เวณตะเข็บรอยต่อระหว่างอําเภอแม่ลาน้อยกับอําเภอ
แม่แจ่ม มีชาวละว้ากลุ่มหนึ่งเรี ยกขานตนเองว่า “ละเวือไพร” (Lawua Prei) หรื อ “ละเวือ” ตั้งหมู่บา้ น
กระจายอยู่ในผืนป่ าหนาทึบ บนเทือกเขาสลับซับซ้อนห่ างไกลยากที่คนทัว่ ไปจะเดินทางเข้าไปถึง
อาทิ บ้านป่ าแป๋ บ้านดง บ้ามขอม บ้านเฮาะ บ้านมืดหลอง บ้านอูมลอง ฯลฯ ชาวละว้าอีกกลุ่มหนึ่ ง
เรี ยกขานตนเอง ว่า “อังข่า” (Ang - Ka) ตั้งถิ่นฐานบนดอยสู งที่สุดในเทือกเขาถนนธงชัย และต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “ดอยอินทนนท์” หลังเจ้าดารารัศมีนาํ อัฐิเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่
ผูเ้ ป็ นพระบิดาไปเก็บรักษาไว้ในกู่ (ที่เก็บอัฐิ) บนยอดดอย นอกจากนี้ ในหมู่บา้ นละว้าแต่ละแห่ ง
มีกลุ่มคนที่เรี ยก ว่า “ละเวือขุน” ซึ่ งหมายถึงชาวละว้าผูส้ ื บเชื้ อสายขุนหลวงวิลงั คะ “ละเวือขุน”
กระจายอยูท่ ุกหมู่บา้ น ปั จจุบนั นิ ยมเรี ยกว่า “สะมัง” ทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ
รวมทั้งเป็ นผูห้ ยอดข้าวไร่ ที่แปลงเกษตรผสมสานในไร่ หมุนเวียนแต่ละแห่ งเป็ นคนแรก ตามแบบแผน
จารี ตที่สืบทอดกันต่อมาแต่สมัยโบราณ หลังเก็บเกี่ยวกินข้าวใหม่ แต่ละครัวเรื อนจะนําข้าวเปลือก
มามอบให้ครอบครัวสะมัง
ชุมชนละว้าที่มีขนาดใหญ่ และมีจาํ นวนประชากรมากอีกแห่ งหนึ่ ง คือ บริ เวณที่ราบลุ่ม
นํ้าปาย อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งเป็ นหุ บเขากว้างใหญ่ โอบล้อมด้วยแนวเทือกเขาถนน
ธงชัยตะวันตก พบซากโบราณสถาน วัดร้าง สถูปเจดีย ์ และหลุมฝังศพของละว้ากระจายอยูท่ วั่ ไป
ไม่ต่าํ กว่า 300 แห่ง ทั้งในหุ บเขาริ มแม่น้ าํ ปาย บนที่ดอน และบนยอดเขาสู ง ที่ยอดเขาเหนื อวัดแม่ฮ้ ี
มีเจดี ยส์ ร้างด้วยอิฐขนาดใหญ่ ในรู ปทรงย่อเหลี่ยมมุมสิ บสอง มีกาํ แพงแก้วล้อมรอบคล้ายที่วดั
พระธาตุภูขา้ ว (ปูเข้า) บ้านสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้บนยอดเขา
ใกล้น้ าํ ตกเออเกอะเต่อ ซึ่ งเป็ นต้นนํ้าแม่ปิงน้อย มีการนําหิ นมาฝั งเรี ยงเป็ นรู ปวงกลม ชาวบ้าน
เรี ยกว่า “วัดศิลา” หรื อ “วัดหิ น” (อุดร วงษ์ทบั ทิม. 2545 : 54 - 55)
ชุ ม ชนหมู่ บ ้า นละว้า (ลัว ะ) ในพื้ น ที่ ลุ่ ม นํ้า น่ า น ถู ก ชาวไตลื้ อ ที่ อ พยพจากเมื อ งหล้า
ในสิ บสองปั นนา เรี ยกขานว่า “ถิ่น” (Htin) หรื อ “ข่าถิ่น” (Khathin) ซึ่ งมีความหมายว่า ชาวข่าผูเ้ ป็ น
เจ้า ของถิ่ น เดิ ม ชาวละว้า กลุ่ ม นี้ ใช้ภ าษาในกลุ่ ม ออสโตร – เอเซี ย ติ ค สาขาย่อ ย มอญ – เขมร
ในตระกูลขมุ และมลาบรี แยกเป็ นกลุ่ม 2 กลุ่มย่อย กลุ่มแรกเรี ยกตัวเองว่า “ถิ่นไพร” หรื อ “ถิ่นปรัย”
(Htin Prai) กลุ่มที่สองเรี ยกตัวเองว่า “ถิ่นมาล” (Htin Mal) ทั้งสองกลุ่มมีภาษาพูดเฉพาะของตน
ที่แตกต่างกัน และแตกต่างจากภาษาของละว้ากลุ่ม “ละเวือ” บนเทือกเขาถนนธงชัย ในพื้นที่จงั หวัด
เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน
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กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ท่านพุทธทาสภิ กขุกล่าวปาฐกถาธรรมที่วดั สวนโมกขพลาราม เมื่อ 12 ธันวาคม 2522
ติติงการศึกษาเรี ยนรู ้ของสังคมไทยในปัจจุบนั ไว้อย่างคมคาย และตรงประเด็น ว่า
การศึกษาที่ให้กนั แต่เพียงความรู ้หนังสื อและอาชีพนั้น ไม่ทาํ ให้ผสู ้ อนเป็ นครู ที่แท้จริ ง
ได้เลย เรามาคํานึงถึงความเป็ นครู ที่แท้จริ งกันเถิด เราสามารถจัดการศึกษาของเราให้เป็ นการศึกษา
ที่แท้จริ ง ไม่ใช่ การศึกษาที่จบแล้วมีแต่ความเห็ นแก่ตวั อันเป็ นต้นเหตุแห่ งวิกฤตการณ์ท้ งั หลาย
หรื อศึกษาแล้วยังออกไปอาชญากรรม เสพยาเสพติด หรื อเป็ นฮิปปี้ อันแสนจะน่ารังเกียจ หาความเป็ น
สุ ภาพบุรุษหรื อสัตบุรุษไม่ได้เลย นักคอรัปชัน่ ทั้งหลายล้วนผ่านการศึกษาสู งๆ ของสมัยนี้ มาแล้ว
ทั้งนั้น จะตั้งองค์การ ป.ป.ป. อีกกี่ร้อยองค์การ ก็ไม่สามารถปราบปรามได้...
ครั้ งหนึ่ งที่สวนโมกข์ กําลังประชุมกันอยู่ดว้ ยนักเรี ยนจํานวนร้อย และครู ตามสมควร
อาตมากล่าวกับนักเรี ยน ว่า การสู บบุหรี่ คือการเอาควันไปรมปอด ให้ปอดที่ยงั ดีอยูม่ นั เสี ยไปเร็ วๆ
ใครอยากให้ครู สูบบุหรี่ บา้ งยกมือขึ้น ไม่มีนกั เรี ยนคนไหนยกมือขึ้นมาเลย ยังแถมเหลียวไปดูครู
ของตนบางคนด้วย อาตมาพูดต่อว่า คุณครู ท้ งั หลายช่วยเป็ นพยานด้วย ว่านักเรี ยนของเราต้องการอย่างไร
อาตมาถามอีกว่า นักเรี ยนคนไหนต้องการให้ครู ดื่มนํ้าชนิดหนึ่งซึ่งทําให้ตบั แข็งและตายเร็ วยกมือขึ้น
ไม่มีนกั เรี ยนคนไหนยกมือ ในที่สุดก็พบว่า ครู กบั นักเรี ยนของเรายังเดินสวนทางกันอยู่ ควรจะปรับปรุ ง
เสี ยใหม่
อุดมคติข้ ึนอยู่กบั การบังคับตนเอง พุทธศาสนาเน้นมากเรื่ องการบังคับตนเอง เรี ยกว่า
อัตตทโม หรื ออัตตทันตตา การบังคับตนเองต้องขยายออกไป 5 ข้อ คือการรู ้จกั ตนเอง การเชื่อมัน่
ตนเอง การบังคับตนเอง การเคารพตนเอง และการพอใจตนเอง
เรารู ้จกั ตนเองว่าเราเป็ นครู ตามอุดมคติของความเป็ นครู เราเชื่อมัน่ ตัวเอง ว่าสามารถที่จะ
เป็ นได้แน่นอน เราบังคับจิตหรื อตนเองให้ทาํ เช่นนั้น ขนาดที่เรี ยกว่าบังคับช้างที่ตกมัน แล้วเราเคารพ
ตนเองที่ทาํ เช่นนั้นได้ ถึงกับยกมือไหว้ตนเอง เพราะความพอใจในตัวของเรา ขอเราจงมาเป็ นครู
เอาบุญกันเถิด เพื่อช่วยกันสร้างโลกให้เต็มไปด้วยบุญ โดยเสี ยสละความสุ ขทางเนื้ อหนังในการบริ โภค
“ส่ วนเกิ น” ที่ไม่จาํ เป็ นแก่ ชีวิตประการใดๆ กันเสี ยเถิด ขอท้าทายให้ใครค้นดู ว่า ยังมีการมีชีวิต
แบบไหนอีก ที่ประเสริ ฐไปกว่านี้ หรื อยกมือไหว้ตวั เองได้มากไปกว่าการมีชีวิตแบบนี้
(พุทธทาสภิกขุ. 2551 : 7 - 11)
แม้ชาวละว้าบางคนจะอ่านหนังสื อไม่ออก เขียนหนังสื อไม่ได้ แต่พวกเขาผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาจากคนรุ่ นก่อนไม่ขาดสาย ผ่านวรรณกรรมบอกเล่า
อันได้แก่ นิ ทาน ตํานาน บทเพลง ฯลฯ นอกเหนื อจากมีการเรี ยนรู ้ผ่านเอกสารใบลาน ปั๊ บสาหรื อ
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สมุดกระดาษสา ซึ่ งถือเป็ นวรรณกรรมลายลักษณ์ (Written Literature) รวมทั้งการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิ
จริ ง ในชีวิตประจําวัน เช่น การลงแขกปลูกข้าวไร่ ในไร่ หมุนเวียน ฯลฯ
ขณะที่การศึกษาเรี ยนรู ้ในยุคโบราณของชาวละว้าลุ่มนํ้าโขงและสาละวิน โดยเฉพาะละว้า
บนภูเขาปลัง ในสิ บสองปั นนา มีการจารข้อความลงบนใบลาน และ “ปั๊ บสา” หรื อสมุดกระดาษสา
ชาวจีนในมณฑลยูนนานและมณฑลอื่นๆ ก็มีการบันทึกความรู ้ต่าง ๆ ลงบนแผ่นไม้ไผ่และกระดองเต่า
กรณี การขุดพบสุ สานราชวงศ์ฮั่นที่ ภูเขาเหยินเซ่ าชาน อํา เภอหลิ น อี๋ มณฑลชานตงเมื่ อปี 2525
มีความสําคัญอย่างยิ่ง เพราะในสุ สานดังกล่าวมีแผ่นไม้ไผ่จารข้อความด้วยตัวอักษรจีนโบราณ
เป็ นตําราพิชยั สงครามซุ นวู และตําราพิชยั สงครามซุ นปิ น เป็ นการถ่ายโยงความรู ้แบบลายลักษณ์
ให้คนรุ่ นหลังได้ศึกษา ซึ่ งโจว เก๋ อเลี่ยง หรื อที่คนไทยรู ้จกั ในชื่อ “ขงเบ้ง” ได้นาํ ศาสตร์ การยุทธ์
ดังกล่าวนี้มาสู ร้ บกับกับกองทัพของชาวละว้าที่นาํ โดยเบ้งเฮก ดังมีบนั ทึกอยูใ่ นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์
“สามก๊ก”
เป็ นที่ประจักษ์ว่า ชาวละว้ากลุ่มปลังมีวฒั นธรรมด้านดนตรี ที่งดงามวิจิตร โดยมีติ่ง ฆ้อง
ฉิ่ง ฉาบ และกลอง เป็ นเครื่ องดนตรี หลัก มีความไพเราะและมีชีวิตชีวาราวเสี ยงดนตรี จากสรวงสวรรค์
สําหรับติ่งเป็ นเครื่ องดนตรี โบราณที่มีปรากฎในภาพจําหลักนูนตํ่าที่ปราสาทนครวัด (Angkor Wat)
นอกจากมีการถ่ายโยงสื บทอดศิลปะการเล่นดนตรี พ้ืนบ้าน การขับร้องและฟ้ อนรําของชาติพนั ธุ์ไว้
อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้ว ชาวละว้ายังสื บทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาด้านต่างๆ ด้วย “อักษร
ธรรม” ที่ใช้กนั ในพุทธศาสนา
ภาพที่ 3 เอกสารใบลานจารคําสอน บทสวด ตํานาน และภูมิปัญญาสมุนไพร
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อนาโตล โรเจอร์ เป็ ลติ เ ยร์ นัก วิช าการสถาบัน ฝรั่ ง เศสแห่ ง ปลายบู ร พาทิ ศ เสนอ
ผลการสํารวจงานวรรณกรรมในพื้นที่ระหว่างเชียงตุงกับสิ บสองปั นนา ว่า ชนเผ่าลัวะที่อาศัยอยู่
ระหว่า งเชี ย งตุ ง กับ สิ บ สองปั น นา (หมายถึ ง ชาวละว้า กลุ่ ม “ปลัง ” หรื อ ที่ ช าวไทใหญ่ เ รี ย กว่า
“ไตหลอย”) ใช้อกั ษรธรรมเขียนวรรณกรรมลงในใบลานหลายเรื่ อง ชนเผ่าลัวะกลุ่มนี้ เคร่ งครัด
ศีลธรรม นับถือพุทธศาสนา เคารพบูชาตัวอักษรและวรรณกรรมนี้มาก
นอกจากนี้ชาวละว้ามีการสื บทอดภูมิปัญญาการจัดการนํ้าในระบบเหมืองฝาย ซึ่ งพญามังราย
กษัตริ ยล์ ะว้าผูส้ ื บเชื้อสายปู่ เจ้าลาวจกหรื อลวจังคราชแห่ งดอยตุง ได้เขียนกฎหมาย “มังรายศาสตร์ ”
ให้ทุกคนยึดเป็ นกฎจารี ตของชุมชน และปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้โดยเคร่ งครัด หากมีการฝ่ าฝื น
ล่วงละเมิดต้องถูกลงโทษหรื อ “ปรับไหม”
กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็ นกฎหมายลายลักษณ์ ฉบับแรกของไทย อี กทั้งเป็ นการแสดงว่า
กลุ่มชาติพนั ธุ์ละว้าส่ วนหนึ่ งตั้งถิ่นฐานอยูใ่ นพื้นราบ ทําการเกษตรในพื้นที่ราบหรื อในหุ บเขาที่มี
แม่น้ าํ ลําธารไหลผ่าน มีองค์ความรู ้และภูมิปัญญาการจัดการนํ้าในระบบเหมืองฝาย มีการประกอบ
พิธีเซ่นไหว้ผฝี าย ขุดลอกลําเหมืองหรื อ “ฮางเหมือง”
ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริ ก อดีตอธิ การบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงประสบการณ์
เรี ยนรู ้ในชีวิต ไว้ดงั นี้
ผมเรี ยนมาทางด้านดิน แต่ผมไม่ได้มองดินในเชิงวิทยาศาสตร์เท่านั้น โดยจะมองในอีกด้าน
คือ ในด้านที่เป็ นนามธรรมหรื อมองว่าดินมีชีวิต ไม่ได้มองดินในแง่ที่เป็ นแร่ ธาตุแต่เพียงอย่างเดียว
อันเป็ นการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุกบั โลกธรรม เหมือนดัง่ ที่ผมเคยเขียนไว้ ว่า “เรี ยนรู ้ธรรมะจากโลก
เรี ยนรู ้ ธรรมะจากธรรมชาติ ” ธรรมชาติ ในที่ น้ ี ไม่ได้หมายถึ งแต่ภูเขา ต้นไม้ หรื อลําธารเท่านั้น
แต่เป็ นธรรมชาติในใจเราด้วย ซึ่งเป็ นรากฐานสําคัญที่สุด ดังนั้นเราจึงต้องหมัน่ สํารวจตัวเองอยูเ่ สมอ
เพื่อให้เข้าใจความจริ งที่อยู่ในใจและไม่หลงลืมตน คนทั้งโลกดีท้ งั นั้น ถ้าใจเราดี เราก็เห็นคนอื่น
ในด้านดี แม้คนเราจะมีขอ้ เสี ยมาก แต่ก็มีส่วนดี ถ้าเราให้กาํ ลังใจกันก็จะช่วยไล่น้ าํ เสี ยได้เอง เราต้อง
เอาชนะคนด้วยความดี ซึ่งจะทําให้ใจเราดียงิ่ ขึ้นไปอีก (ระพี สาคริ ก. 2547 : 10 - 11)
ปั จจุบนั เทคโนโลยีสื่อสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการศึกษาเรี ยนรู ้ มีการสื บค้นจาก
ฐานข้อมูลอิเลคโทรนิคในเวบไซท์ต่าง ๆ ตําราเรี ยนของหลายประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่ วนหนึ่งมีแผ่นซีดี – รอมประกอบ ช่วยให้สามารถศึกษาเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองในทุกเวลาและทุกสถานที่
เช่น หนังสื อประกอบการสอนวิชา Western Civilizaion with Chinese Comparisions ของ John G.
Blair และ Jerusha Hull McCormack ศาสตราจารย์เยี่ยมเยือน (Visiting Professor) ที่ Beijing
Foreign Studies University
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ประเทศไทยแม้ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นอาณานิ ค ม แต่ โ ดยนัย ทางเศรษฐกิ จ – สั ง คม การเมื อ ง
และวัฒนธรรมช่ วงที่ผ่านมา มีสภาพไม่ต่างไปจาก “อาณานิ คมสมัยใหม่” (Neo Colonial) ของ
สหรัฐอเมริ กา ที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนและให้การรับรอง
รัฐบาลทหารที่ก่อรัฐประหาร (Coup d’etat) ยึดอํานาจรัฐบาลจากการเลือกตั้ง ช่วงที่ผา่ นมาสหรัฐอเมริ กา
ให้ความช่ ว ยเหลื อ ด้า นการทหาร ผ่า นหน่ ว ยงานที่ ป รึ ก ษาทางทหารหรื อ จัส แม็ค (JUSMAC)
มีการใช้สนามบินอุดรธานี เป็ นฐานทัพในการโจมตีทิ้งระเบิดประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงสงคราม
เวียดนาม และสงครามปลดปล่อยประเทศลาว หรื อ “สงครามลาวฆ่าลาว”
จัก รวรรดิ นิ ย มสมัย ใหม่ แ ละวัฒ นธรรมต่ า งชาติ เ ข้า มามี อิ ท ธิ พ ลในชี วิ ต ประจํา วัน
มีการขยายตัวของธุรกิจข้ามชาติโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก การเปิ ดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area FTA) ข้อตกลงการค้าเสรี ระดับทวิภาคีและพหุ ภาคี ภายใต้ “ระเบียบโลกใหม่” (New World Order)
วัฒนธรรมการบริ โภคแบบ “มูมมามตะกละตะกราม” (Greedy Consumer) มีการบริ โภคทรัพยากร
อย่างสิ้ นเปลืองโดยไม่คาํ นึ งถึงคนรุ่ นอนาคต ภาคอุตสาหกรรมประกอบการผลิตโดยไม่คาํ นึ งถึง
ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติ (Natural Carrying Capacity – Ncc) ความสามารถ
ในการรองรับของสังคม (Social Carrying Capacity - Scc) และสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
ก่อให้เกิดปั ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (Environmental Degradation) นํามา
ซึ่ งปั ญหาโลกร้ อน (Global Warming) และปั ญหาการเจ็บไข้ได้ป่วย เช่ น กรณี การทําเหมืองแร่
สังกะสี ที่จงั หวัดตาก ที่ก่อปั ญหาสุ ขภาพจากการตกค้างของสารโลหะหนักแคดเมียมในลักษณะ
เดียวกับที่อ่าวมินามาตะ ในเกาะคิวชู ของญี่ปุ่น และโครงการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด
จังหวัดระยอง ซึ่งสร้างปั ญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของประชากรในพื้นที่
ปรากฎการณ์ที่เป็ นอยู่ในยุคปั จจุบนั คือ แผนภาพความรู ้ (Knowledge Mapping) และ
ระบบการศึกษา (Education System) ซึ่ งถูกสร้ างและพัฒนาขึ้นมาตามแบบอย่างโลกตะวันตก
ที่ ดูเสมื อนเป็ นความทันสมัย กระบวนการเรี ยนรู ้ ใหม่เกี่ ยวกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ เป็ นวัฒนธรรม
การเรี ยนรู ้ท่ีตอ้ งพึ่งพิง (Dependent) อยูภ่ ายใต้ศูนย์อาํ นาจและแหล่งภูมิปัญญาภายนอก โดยเฉพาะ
กรอบแนวคิดตะวันตกที่ปลูกฝังค่านิ ยมเรื่ องการแข่งขัน สร้างชนชั้นนําผูช้ าํ นาญการในแขนงวิชาชีพ
และวิชาการสาขาต่างๆ ตามแบบจําลองของวัฒนธรรมอุตสาหกรรมโลกตะวันตก (เสน่ห์ จามริ ก.
2546 : 11)
รุ่ ง แก้วแดง เสนอแนวทัศนะเกี่ ยวกับการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ไว้อย่างน่ าสนใจในปี 2546
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเรี ยนรู ้และวัตถุประสงค์สาํ คัญของการก่อตั้งโรงเรี ยนดังมีขอ้ ความ
เกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวปรากฎใน “โรงเรี ยนนิติบุคคล : โรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู ้” ดังนี้
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เพื่อจัดการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนหรื อนักเรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนา
ตนเองได้ ผูเ้ รี ยนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โรงเรี ยนต้องเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ไม่ใช่เป็ นโรงสอน พร้อมทั้งชี้ปัญหา
วิ ก ฤตการศึ ก ษาในปั จ จุ บ ัน ว่ า มี ห ลายประการ ซึ่ ง ล้ว นบั่น ทอนเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒ นธรรม
และทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติในระยะยาว อันได้แก่
1. ผูเ้ รี ยนไม่สนุก รู ้สึกว่าน่าเบื่อ ไม่มีความสุ ข ต้องท่องจํา ทําให้เครี ยด ผูเ้ รี ยน ส่ วนหนึ่ง
หนีไปเล่นเกมส์ มัว่ ยา มัว่ เซกส์ เล่นพนันบอล ฆ่าตัวตาย
2. การศึกษาแยกผูเ้ รี ย นออกจากชุ ม ชนท้อ งถิ่ น สถานศึ ก ษาต้อ งร่ ว มกับ ชุ ม ชนสร้ า ง
หลักสู ตรท้องถิ่น
3. การศึกษารวมศูนย์ในเมืองใหญ่ รวมทั้งเป็ นแหล่งงาน แหล่งอุตสาหกรรมดึงคนเข้าสู่
เมือง ต้องกระจายงานสู่ ทอ้ งถิ่นชนบท
4. สถาบันครู และคุณภาพของครู ตกตํ่า คุณธรรม จริ ยธรรมของครู ดอ้ ยลง
5. การศึกษาไม่มีจุดหมายชัดเจน ต้องมุ่งเน้นพัฒนาความรู ้ความสามารถ รวมทั้งคุณภาพ
ชีวิตของคนและชุมชน
6. การศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพที่เป็ นจริ งของสังคม ห่ างไกลจากวิถีชีวิตประจําวัน
ของคนในสังคม ไม่เน้นการจัดการเรี ยนรู ้ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน
7. โรงเรี ยนแยกตัวออกจากสังคมและชุมชน
โลกไร้พรมแดนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการเตรี ยมคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
โลกาภิวตั น์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่ผา่ นมากระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดาํ เนินการปฏิรูปการศึกษา แต่ในเชิงปฏิบตั ิ สังคมมองว่าเป็ นการปฏิรูปเพียงรู ปแบบและโครงสร้าง
องค์กร รวมทั้งโครงสร้างรายได้ของบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น มิได้ปฏิรูปเนื้อหาสาระด้านวิชาการ
แต่อย่างใด
ด้านประเวศ วะสี ได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “เด็กไทยไม่โง่” ไว้ในช่วงปี 2547 มีสาระสําคัญ
สอดคล้องกับทัศนะของรุ่ ง แก้วแดง สรุ ปได้ ดังนี้
การศึกษาไทยในปัจจุบนั กําลังเผชิญปั ญหาหลงทิศหลงทาง ควรที่จะมีการปฏิรูปการศึกษา
ไปสู่ยคุ ที่ 2 เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ เนื่องจากการปฏิรูปยุคที่ 1 ที่ผา่ นมา เป็ นเพียงการปฏิรูป
ตัวกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น จึงควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการเรี ยนรู ้ ดังนี้
1. ลดการเรี ยนแบบท่องหนังสื อ ลดการเรี ยนในห้องเรี ยนให้นอ้ ยที่สุด
2. เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ จากการทํางานในชีวิตจริ งจะช่วยให้คิดและจัดการเป็ น
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3. เรี ยนรู ้จากสื่ อสารมวลชนทุกชนิด สื่ อสารมวลชนเองก็ตอ้ งพัฒนาด้วย เพื่อให้มนุษย์
เกิดสติปัญหา ไม่ใช่สนใจแต่เรื่ องหงส์ดาํ หงส์แดงที่นาํ ไปสู่อบายมุข
4. เรี ยนรู ้ตามฉันทะที่วเิ ศษ โดยรู ้ตวั ว่าชอบอะไร แล้วเรี ยนไปตามนั้น
5. ศึกษาค้น คว้า วิ จ ัย ให้ เ ข้า ใจลึ ก ซึ้ ง ปั จ จุ บ ัน คนไทยมี แ ต่ ใ ห้ค วามเห็ น กัน มากมาย
จนกลายเป็ น “มั้งศาสตร์” แต่ไม่มีองค์ความรู ้ แม้แต่ในวงการแพทย์ รักษาผูป้ ่ วยด้วยความเห็นของ
แพทย์แต่ละคนโดยไม่มีการวิจยั ที่ถกู ต้อง ทําให้เสี ยประโยชน์มากถึง 50,000 ล้านบาทต่อปี
คนไทยไม่โง่ ทุกคนมีความเก่ งในด้านต่างๆ แตกต่างกัน ระบบการศึกษาสอนให้ท่อง
หนังสื อเหมือนกันหมด ทําให้คนไทยโง่ กลายเป็ นตราบาป สร้างปมด้อยไว้ให้ชาติเต็มไปหมด
ระบบการศึ ก ษาไทยที่ มี ม าเป็ นระยะเวลา 100 กว่า ปี ทํา ให้ค นไทยโง่ แ ละเป็ นโรคประสาท
เพราะเป็ นระบบการศึกษาแบบเอกนิ ยม ท่องหนังสื อเหมือนๆ กัน ขัดแย้งกับธรรมชาติของมนุ ษย์
ที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะเด็กมักเรี ยนรู ้จากการกระทํามากกว่าการท่องจํา แต่เรากลับเอาเด็ก
ทัว่ ประเทศไปนัง่ ท่อง จึงไม่รู้ถึงความจริ งและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนทั้งประเทศ
การศึกษาที่ผา่ นมาทําให้คนไทยไม่รู้ถึงความแตกต่างในวิถีชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปัญหาที่ภาคใต้
จึงเกิด เพราะการสร้างคนไทยให้ไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ ระบบการศึกษาแบบนี้ ทาํ ลายระบบศีลธรรม
พื้ น ฐานหมดทั้ง ประเทศโดยไม่ รู้ตวั ศี ลธรรมพื้ น ฐานของการเคารพศัก ดิ์ ศรี เคารพคุ ณ ค่า ของ
ความเป็ นคน มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและมีความถนัดต่างกัน ถ้าการศึกษามีความหลากหลายให้เลือก
ในสิ่ งที่ชอบ ทุกคนจะเก่งหมด แต่เก่งในทางต่างๆ กัน ระบบการศึกษาของเราในทุกวันนี้ จะมีคนอยู่
2 - 3 คน ที่ ท่ อ งหนัง สื อ ได้เ ก่ ง นอกนั้น เป็ นคนไม่ เ ก่ ง นี่ เ ป็ นการสร้ า งตราบาปให้ก ับ มนุ ษ ย์
สร้างปมด้อยไว้ให้ชาติ ระบบสอบเอนทรานซ์เหมือนประตูที่แยกระหว่างสวรรค์กบั นรก ใครผ่าน
เข้าไปได้เหมือนขึ้นสวรรค์ ใครผ่านเข้าไปไม่ได้เหมือนตกนรก ธรรมชาติของคนไม่ได้เป็ นอย่างนั้น
ระบบทําลายคุ ณค่าความเป็ นคน ทําลายทรั พยากรของประเทศ จริ งแล้วคนไทยไม่ โง่ แต่ระบบ
การศึกษาทําให้คนไทยโง่ไปหมด
อีกสองปี ถัดมา Cristopher Wright เสนอแนวคิดด้านวัฒนธรรมต่อสาธารณะในปี 2549
มีประเด็นที่สอดรับกับแนวทัศนะของพุทธทาสภิกขุ รุ่ ง แก้วแดง และประเวศ วะสี โดยชี้ ปัญหา
การศึกษาของไทย ว่า
เราก้าวเข้าสู่ ยุคสมัยใหม่ สิ่ งต่างๆ รอบตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก กุญแจสําคัญ คือ
การศึกษา ทว่าการศึกษาของเราเริ่ มล้าสมัยและไม่มีคุณภาพ ยังอยูใ่ นยุคสมัยเก่า ในยุค Old School
ยังคงใช้หลักสู ตรแบบเดิมๆ ซึ่ งใช้มาช้านานโดยไม่เปลี่ยนแปลง โรงเรี ยนไทยกว่า 60 เปอร์ เซ็นต์
อยูใ่ นขั้นโคม่า นับว่ายังดีที่มีเด็กเก่งในกรุ งเทพฯ ช่วยกูห้ น้าในการแข่งขันโอลิมปิ ควิชาการ การเรี ยนรู ้
ของเด็กไทยยังให้น้ าํ หนักที่การเรี ยนรู ้แบบ Inside - out คือ เรี ยนรู ้จากในห้องเรี ยนเป็ นสําคัญ โดยมี
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ครู เป็ นผูส้ อนหรื อเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู ้ ครู ยงั ไม่ปรั บเปลี่ ยนบทบาทมาเป็ นผูเ้ อื้ ออํานวย
ความสะดวก (Facilitator) หรื อเป็ นผูช้ ้ ี แนะให้คาํ แนะนําหรื อเป็ นเสมือนโค้ชให้แก่ผเู ้ รี ยน เวลานี้
โลกถูกทําให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ ไซเบอร์ สเปซ เราเกลียดความล้าหลัง ถอดชุด
ราชปะแตน ทิ้งผ้าซิ่น มุ่งสู่ ความเป็ นอินเตอร์ ความเป็ นเวิร์ลคลาสกัน เด็กไทยสมัยใหม่กาํ ลังหลงทาง
อยูใ่ นโลกแห่ งสองวัฒนธรรม (Lost in the Cultural Gap)ไม่รู้วา่ วัฒนธรรมฝรั่งที่รับมาไม่ใช่วฒั นธรรม
ฝรั่งที่แท้จริ ง เป็ นเพียงวัฒนธรรมที่แย่ๆ ของฝรั่งเท่านั้น
การเรี ยนรู ้ที่ดี คือ การเรี ยนรู ้แบบวัฒนธรรม Hard Culture มุ่งมัน่ เอาจริ งเอาจังอย่างแน่วแน่
ต้องการจะรู ้จริ ง เก่งจริ ง ตั้งใจเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน เป็ นการเรี ยนรู ้แบบ Outside In คือ
เริ่ มเรี ยนรู ้และฝึ กฝนจากนอกห้องเรี ยนก่อน ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรี ยนกวดวิชา หรื อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
แล้วค่อยมาเรี ยนและฝึ กในห้องเรี ยน ซึ่งการจะทําอย่างนี้ได้ตอ้ งเลิกหวังที่จะพึ่งแต่ครู และการเรี ยนรู ้
ในห้อ งเรี ย น ทุ ก วัน นี้ ผลคะแนนสอบเฉลี่ ย ของสถาบัน TOEFL และ TOIC ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ปรากฏว่าคนไทยแพ้ลาว พม่า และเวียดนาม ได้คะแนนเฉลี่ยอันดับท้ายๆ ชนะเพียง
กัมพูชา และปั จจุบนั เด็กไทยมีระดับไอคิว (IQ) ตํ่ากว่าปกติ เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศอื่นๆ วิธี
เดียวที่จะทําให้คนไทยพัฒนาตามโลกที่กาํ ลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ คือ ต้องแปรรู ปการศึกษา
ให้เป็ นโครงการ Mega Project ต้องแปรรู ปการศึกษาทั้งระบบ
พุทธทาสภิกขุ (2551 : 5 - 6) มีความเห็น ว่า การปฏิรูปการศึกษาของไทยยังพัฒนาไปไม่
ถูกทิศถูกทาง ยังมีสภาพเป็ น “พระเจดียย์ อดด้วน” ท่านได้กล่าวปาฐกถาธรรมในหัวข้อ “ครู เป็ นพระ
เจ้าผูส้ ร้างโลก” ที่สวนโมกขพลาราม จังหวัดสุ ราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ไว้ ดังนี้
อาตมาถือว่าครู เป็ นผูส้ ร้างโลก แต่มีคนโห่ หาว่างมงาย อาตมาบอกเขาว่า โลกประกอบด้วย
คนทุกคนในโลก ทุกคนในโลกเป็ นอย่างไรโลกก็จะเป็ นอย่างนั้น ทุกคนในโลกจะเป็ นอย่างไร
ก็แล้วแต่วา่ เขาได้รับการศึกษามาอย่างไร เขาจะได้รับการศึกษาอย่างไรนั้น มันแล้วแต่วา่ ครู เขาจะสอน
ให้อย่างไร ดังนั้น มันเป็ นหน้าที่ ของครู หรื อของผูจ้ ดั ให้ครู สอน จะต้องจัด ให้โลกมี การศึ ก ษา
ชนิ ดที่ไม่เป็ น “พระเจดียย์ อดด้วน” อีกต่อไป โลกจึงจะเป็ นโลกที่งดงามสมบูรณ์ดว้ ยมนุ ษยธรรม
เพราะว่าโดยแท้จริ งแล้ว ครู เป็ นผูส้ ร้างโลก หรื อจะเรี ยกว่าเป็ น “พระเจ้าผูส้ ร้างโลก” ก็จะถูกถึงที่สุด
ปัญหาเหลืออยูแ่ ต่วา่ ใครจะเป็ นผูส้ ร้างครู ที่แท้จริ งเท่านั้น ครู ที่แท้จริ งเป็ นอย่างไร นี่คงจะเป็ นปัญหาใหญ่
และยากเกินกว่าที่ใครจะช่วยตัดสิ นได้ บรรดาครู ที่รวมหัวกันเป็ นเหมือนสหภาพแรงงานต่อสู ้รัฐบาล
ให้จดั ให้ครู มีฐานะหรื อรายได้ไม่แพ้กรรมกรแห่ งรัฐวิสาหกิจ นั้นคงจะให้ความหมายของคําว่า “ครู ”
ไปในลักษณะหนึ่ ง ผิดจากครู สมัยโบราณที่ไม่เคยต่อสู ้เรี ยกร้ องเกี่ ยวกับสิ่ งนี้ นั่นเพราะเขาบูชา
ความเป็ นปูชนี ยบุคคลยิ่งกว่าเงินเดือน หรื ออะไรกันแน่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งคิดดู หรื อจะหาว่าเขาเป็ นครู
ในสมัยที่เจดียย์ อดไม่ดว้ นก็ตามใจ
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ในเมื อ งไทยเรามี ค รู จาํ พวกหนึ่ ง ขึ้ น สั ง กัด อยู่ก ับ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารของรั ฐ บาล
ครู อีกพวกหนึ่ งขึ้นสังกัดอยู่กบั พระพุทธเจ้า ซึ่ งใครๆ ก็เรี ยกท่าน ว่าเป็ น “พระบรมครู ” แต่ก็มีครู
บางคนเหมื อ นกัน ที่ ข้ ึ นอยู่ที่เ ดี ย วกัน ทั้งสองสังกัด ซึ่ ง มองเห็ น ได้ชัด ว่า ครู ที่ บูช าแต่ ค วามเป็ น
ปูชนี ยบุคคล แทนที่จะบูชาเงินเดือน ครู พวกนี้ เห็นเงินเดือนเป็ นเสมือนดอกไม้ธูปเทียน ที่บูชาความเป็ น
ปู ช นี ย บุ ค คลของเขา จึ ง ไม่ มี แ ก่ ใ จที่ จ ะเรี ย กร้ อ งอะไร ก้ม หน้า ก้ม ตาเป็ นครู ผูส้ ร้ า งโลกต่ อ ไป
จนเงินเดือนกลายเป็ นเศษขยะมูลฝอยที่อยูใ่ ต้ฝ่าเท้า แทนที่จะเอามาอยูบ่ นศีรษะด้วยการบูชา เขามี
อาชี พเจ้าหนี้ คือ ทําคุณประโยชน์แก่ประชาชน มากยิ่งกว่าเงินเดือนที่เขาได้รับ สมกับคําว่า “ครู ”
ซึ่งแปลว่า “หนัก” คือ มีพระคุณหนักอยูบ่ นศีรษะของทุกคนในโลก ที่เขาตั้งใจสร้างมันขึ้นมา
คํา ว่า “ครู ” ปทานุ ก รมสามัญ อิ น เดี ย แปลว่า “ผูน้ าํ ทางวิ ญ ญาณ” (Spiritual Guide)
แต่เมื่อเร็ วๆ นี้ มีนกั ศัพทศาสตร์ บางคน บอกว่า รากศัพท์ที่แท้จริ งของคําๆ นี้ แปลว่า “ผูเ้ ปิ ดประตู”
แต่ก็คือ ผูเ้ ปิ ดประตูทางวิญญาณอีกนัน่ เอง ได้แก่การเปิ ดประตูคอกแห่ งอวิชชา ให้สัตว์ท้ งั หลายอัน
อยูใ่ นเล้าที่แสนจะมืด – เหม็น – สกปรก - ไร้อิสรภาพ ได้ออกมาสู่ ที่สะอาดโล่งแจ้ง และมีอิสรภาพ
นี่คือ วิญญาณแห่ งความเป็ นครู ที่แท้จริ ง
ในศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับสู ง และ
บูรณาการความรู ้สาขาต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด พลวัตทางเศรษฐกิจ - การเมือง ของสังคมโลก
มีการปรับตัวอย่างขนานใหญ่ ระเบียบโลกใหม่ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่ ง แวดล้อ ม ดัง เช่ น องค์ก ารค้า โลก (World Trade Organization – WTO.) ประชาคมยุโ รป
(European Community - EC) มีการใช้กฎเกณฑ์ร่วม และใช้สกุลเงินยูโรร่ วมกันในกลุ่มประเทศ
ภาคีสมาชิ ก รวมทั้งมีการยึดแผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda 21) เป็ นแนวบรรทัดฐานในการดําเนิ น
นโยบายคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม
Bill Gates ชี้ถึงปรากฎการณ์สังคมไว้ใน “The Road Ahead” ว่า ในช่วงสามทศวรรษ
ที่ผ่านมา การแพร่ กระจายของข้อมูลข่าวสาร การขยายตัวของการค้าในตลาดโลก และการแพร่
อิทธิวฒั นธรรมตะวันตก ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูค้ นและชุมชนต่างๆ จนยากจะ
หลีกเลี่ยง ประเด็นดังกล่าวส่ งผลให้นานาประเทศต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับพลวัตสังคมโลกาภิวตั น์
ซึ่งเรื่ องนี้ในปี 2550 กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ตระหนักดีถึงสถานการณ์โลกที่
แปรเปลี่ยนสู่ ยุคศตวรรษที่ 21 หรื อ “เอ้อร์ สืออีซื่อจี้ ” อันเป็ นยุคสมัยโลกาภิ วตั น์ ได้อนุ มตั ิให้มี
การปรับปรุ งหลักสู ตรและปรั บปรุ งเนื้ อหาการเรี ยนการสอน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
พลวัตเศรษฐกิ จ – สังคม และการเมืองโลก มีการพิมพ์ตาํ ราเรี ยนชุดใหม่ออกมาใช้ในการเรี ยน
การสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อันได้แก่ ภาษาอังกฤษสําหรับศตวรรษที่ 21 เล่ม 1, 2, 3 และ4
การจัดการธุ รกิ จการค้าระหว่างประเทศสําหรั บยุคศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
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การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ของชาวละว้า กลุ่ ม ปลัง และไตลื้ อ ในจัง หวัด ปกครองตนเอง
ไตสิ บสองปั นนา เป็ นกรณี ที่น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ หนังสื อใบลานของชาวละว้าและไตลื้อในจังหวัด
แห่ งนี้ จารด้วยอักษรธรรม ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ “ตัว๋ เมือง” ของชาวล้านนา ทั้งพระและสามเณร
เรี ยนรู ้อกั ขรวิธี การเขียน – การจารใบลาน โดยนําองค์ความรู ้และภูมิปัญญาด้านต่างๆ มาบันทึก
เช่น บทสวดมนต์ ปู่ สอนหลาน พ่อตาสอนลูกเขย ตํานานเชียงรุ่ ง ตํานานข่าสี่ แสนหม่อนม้า ตํารายา
สมุ นไพร ฯลฯ มี การถ่ายโยงองค์ความรู ้ อย่างต่อเนื่ อง พระภิ กษุ สงฆ์และสามเณรมี ธรรมเนี ยม
การจารใบลานหรื อการเขียนสมุดปั๊ บสา ว่า เป็ นหนึ่ งในกิจสําคัญที่ตอ้ งปฏิบตั ิ แล้วมอบให้ญาติโยม
เจ้าศรั ทธาซึ่ งเป็ นเจ้าภาพถวายปั จจัยไทยทานในช่ วงเทศกาลออกพรรษา โดยถือว่าเป็ นการสื บ
พระศาสนา การปฏิบตั ิกิจดังกล่าวส่ งผลให้ญาติโยมเจ้าศรัทธาได้ร่วมกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
มีการสื บทอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไว้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย ต่างกับในประเทศไทย
แม้ปัจจุบนั จะมีการตื่นตัวอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ทว่าในดินแดนล้านนานอกจากไม่มีการสื บทอด
หรื อ “ผลิตซํ้า” แล้วยังมีการทําลายองค์ความรู ้และภูมิปัญญาบรรพชน หากผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่สิ้นชี วิตลง
ผูเ้ ป็ นลูกหลานมักนํา “ปั๊บสา” หนังสื อใบลาน รวมทั้งเสื้ อผ้าสิ่ งของเครื่ องใช้ของผูต้ ายไปเผาทําลายทิ้ง
เป็ นการทําลายมรดกองค์ความรู ้และภูมิปัญญาของชาติอย่างต่อเนื่องและน่าอดสู ยงิ่ ดังที่มีคาํ กล่าวว่า
“ของดีมีอยูไ่ ม่รู้คุณค่า ไม่รักษาแล้วยังทําลาย”
เมื่อมองย้อนไปในอดีต นักปราชญ์จากทั้งซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ล้วนให้
ความสํา คัญ กับ ความรู ้ แ ละการศึ ก ษาเป็ นอย่า งมาก มุ่ ง พัฒ นาไปสู่ ก ารเป็ นสั ง คมฐานความรู ้
(Knowledge - Based Society) ดังเช่น Plato นักปราชญ์กรี กโบราณกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถือว่าความรู ้
เข้มแข็งยิ่งใหญ่ที่สุดเหนื อความสามารถใดๆ” (I count knowledge the greatest strength of all
abilities) Horace นักปราชญ์โรมันโบราณ กล่าวว่า “ความรู ้เป็ นพื้นฐานและที่มาแห่ งการผลิตผล
งานชิ้นยอดเยี่ยม” (Knowledge is the basis as well as the sources of producing masterpieces)
ด้าน Marcus Cicero นักปราชญ์โรมันโบราณอีกท่านหนึ่ ง กล่าวว่า “ห้องที่ปราศจากหนังสื อ คือ
ร่ างกายที่ไร้หวั ใจ” (A room without book is a body without soul)
นักคิด - นักการศึกษา ที่นาํ เสนอแนวคิดทางการศึกษา มุ่งเน้นแนวคิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
เกี่ยวโยงสัมพันธ์กบั ชีวิตและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ได้เด่นชัดยิง่ คือ Sir Rabindranath Tagore ผูไ้ ด้
ชื่อว่าเป็ นนักการศึกษา กวี และศิลปิ นนามอุโฆษของอินเดีย เป็ นชาวอินเดียคนแรกที่ได้รับรางวัล
โนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็ นผูก้ ่อตั้งมหาวิทยาลัยวิศวภารติ ศานตินิเกตัน เสนอแนวคิดทาง
การศึกษา ไว้ดงั นี้
การศึกษาเป็ นเรื่ องความเป็ นอยูท่ ้ งั หมดของมนุษย์ คน ๆ หนึ่งจะมีสุขภาพดี มีความเป็ นอยู่
ที่ดีน้ นั เขาจะต้องได้รับการกระตุน้ ภาวะรับรู ้ท้ งั หมด ไม่วา่ จะเป็ นร่ างกายหรื อจิตใจ จิตใจที่เกี่ยวพัน
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มีชีวิตชีวาจริ งๆ กับงานสร้างสรรค์น้ นั เพิ่มพูนพลังขึ้นมาอย่างรวดเร็ ว พลังเหล่านี้ เสาะแสวงหาทางออก
จากการแสวงหาความรู ้ หรื อไม่ก็จากการทํางาน เด็กมีจิตกึ่งสํานึ กเต็มไปด้วยชีวิตชี วา เหมือนกับ
ต้นไม้ที่มีพลังในอันที่จะสะสมรวบรวม อาหารได้จากสิ่ งแวดล้อมโดยรอบ บรรยากาศมีความสําคัญ
สําหรับเด็กเสี ยยิ่งกว่า กฎเกณฑ์หรื อทฤษฎีใดๆ สําคัญยิ่งกว่าตึกเรี ยนเครื่ องใช้สอยหรื อการสอน
ในชั้น รวมทั้งหนังสื อตํารา ข้าพเจ้าพยายามสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ข้ ึนมาในสถาบันการศึกษา
ของข้า พเจ้า (หมายถึ ง วิศ วภารติ ศานติ นิ เ กตัน ) และให้บ รรยากาศการเรี ย นรู ้ เ ป็ นหลัก ใหญ่
ในการจัดการเรี ยนการสอนนั้น ความสามารถในการให้เห็นผลของมนุ ษย์ตอ้ งได้รับการอุม้ ชูให้
เจริ ญขึ้น ยอมให้จิตมีอิสรภาพในโลกของสัจจะ ยอมให้มีจินตนาการในโลกของศิลปะ และยอมให้
มีความเห็นอกเห็นใจในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทุกวันนี้จิตใจของเด็กเกือบจะไม่สามารถ
เข้า ใจคนอื่ น ที่ ต่ า งภาษา ต่ า งวัฒ นธรรม เมื่ อ ใดที่ จิ ต ใจที่ เ ติ บ โตขึ้ น ของเราต้อ งการมัน ขึ้ น มา
ความไม่เข้าใจซึ่ งกันและ กันนี้ เองเป็ นเหตุให้เราไขว่คว้าคลําหากันในความมืด ทําร้ายกันและกัน
ด้วยความไม่รู้ และเป็ นทุกข์จากระบบที่เลวร้ายที่สุดอันเป็ นความบอดใบ้ของยุคสมัย
(“พยัพแดด”, ผูแ้ ปล. 2528 : 107 - 109)
พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยฺตโต) ได้ติงนักการศึกษาทั้งประเทศไว้ในปี 2531 ว่า นักการศึกษา
ของไทยเราใช้คาํ ว่า “ศึกษา” สับสน เช่น ใช้ว่า “ศึกษา” คู่กบั คําว่า “ปฏิบตั ิ” กลายเป็ นว่า ศึกษา
อย่างหนึ่ ง ปฏิบตั ิอย่างหนึ่ ง ศึกษากลายเป็ นเรี ยนหนังสื อ แต่ยงั ไม่ได้ทาํ ถ้าทําจึ งเรี ยกว่าปฏิบตั ิ
อันที่จริ งการศึกษาเป็ นการปฏิบตั ิ ไม่ใช่เล่าเรี ยน “ศึกษา” หรื อ “สิ กขา” เป็ นการเรี ยนรู ้ให้เข้าใจ
ทําให้ได้ทาํ ให้เป็ น หรื อเรี ยนรู ้และฝึ กทําให้ได้ผล ไม่ใช่เรี ยนแต่เนื้อหาวิชาแต่อย่างเดียว
แนวคิดด้านการศึกษาของ Sir Rabindranath Tagore และพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยฺตโต)
สอดคล้องกับ John Dewey ที่เน้นการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง (Learning by Doing) ซึ่งพัฒนามาเป็ น
การเรี ยนรู ้แบบโครงงาน (Project - Based Learning)
ก่ อนหน้านั้น หัวหน้าเผ่าอิ นเดี ยน กลุ่ มเพอโบล (Pueblo) เผ่าโฮปี ผูห้ นึ่ ง ซึ่ งเกิ ด ในปี
พ.ศ. 2433 ได้กล่าวไว้วา่
การเรี ยนรู ้ที่จะทํางานก็เหมือนกับการเล่น พวกเราเด็กๆ มักออกไปกับผูใ้ หญ่ และจดจํา
ทําตามที่พวกผูใ้ หญ่ทาํ พวกเรามักติดตามพ่อออกไปยังท้องไร่ ทอ้ งนา ช่วยเพาะปลูกและกําจัดวัชพืช
คนเฒ่าคนแก่มกั พาพวกเราออกไปเดินเล่น สอนให้เรารู ้จกั ใช้พืชพรรณไม้และวิธีเก็บพวกเราออกไป
กับพวกผูห้ ญิง เรี ยนรู ้การเก็บเถาวัลย์มาใช้ประโยชน์ เช่น เอามาสานตะกร้า รวมทั้งออกไปขุดดินเหนียว
เพื่อนํามาปั้ นหม้อ เราขี่ลาออกไปเก็บเกี่ยวข้าวโพด ไปเก็บฟื น รวมทั้งออกไปดูแลฝูงแกะ
(O’ Connor. 1977 : 19 - 20)
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คํากล่าวของหัวหน้าเผ่าโฮปี สะท้อนการเรี ยนรู ้ดว้ ยการปฏิบตั ิจริ ง เด็กมักเรี ยนรู ้จากการดู
และเลียนแบบการกระทําของผูใ้ หญ่ ดังจะเห็นได้จากคําว่า “สอน” (Teach) ในภาษาต่างๆ หลายภาษา
ล้วนมีความหมายเดียวกัน คือ “การแสดงให้เห็น” (Show) มนุษย์ยคุ บรรพกาลเรี ยนรู ้วิธีดาํ รงชีวิต
ให้อยูร่ อดด้วยการตกปลาและล่าสัตว์ มีการสื บทอดความรู ้ผา่ นเรื่ องเล่า ตํานาน บทเพลงที่ร้องขับขาน
รวมทั้งออกไปช่วยงานพ่อแม่หรื อผูใ้ หญ่ในครอบครัว (O’ Connor. 1977 : 2)
ยิง่ กว่านั้น แนวคิดของหัวหน้าอินเดียนเผ่าโฮปี John Dewey และพระเทพเวที (ประยุทธ์
ปยฺตโต) สอดคล้องกับแนวคิดของ Jomo Kenyatta นักการศึกษาเคนยาผูซ้ ่ึ งต่อมาได้รับเลือกเป็ น
ประธานาธิบดี และแนวคิดของ Julious Nyerere ซึ่งต่อมาได้เป็ นประธานาธิบดีแทนซาเนีย
Jomo Kenyatta เสนอแนวคิดทางการศึกษาไว้ในปี 2481 (ค.ศ. 1938) ว่า
บรรดาเด็กชายหญิงต่างล้วนเรี ยนรู ้เรื่ องราวต่างๆ ซึ่ งหลอมรวมสะท้อนออกมาเป็ นบุคลิก
ลักษณะเฉพาะของแต่ละคน ในฐานะที่เป็ นคนในชุมชน พวกเขารับรู ้ถึงการใช้ชีวิต อย่างมีความสุ ข
ในชุมชน รู ้จกั ผูค้ นอื่นๆ ในชุมชน มีความรัก – ความเคารพต่อคนในชุมชน รวมทั้งสถานที่สาํ คัญต่างๆ
ในชุมชน (O’ Connor. 1977 : 19)
ส่ วน Julious Nyerere ได้เสนอแนวคิดการศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเอง (Education for Self
- Reliance) ไว้ในปี 2510 (ค.ศ. 1967) ว่า
โดยแท้จริ งแล้วโรงเรี ยนต้องเป็ นของชุ มชน และชุ มชนก็ตอ้ งดําเนิ นไปภายใต้แนวคิด
การพึ่งพาตนเอง โรงเรี ยนทุกแห่ งโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับประถมหรื อสู งขึ้นไปในรู ปแบบต่างๆ
ต้องสนองตอบต่อชุมชน เป็ นองค์กรของชุมชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม โรงเรี ยน
แต่ละแห่ งควรมีแปลงเกษตรกรรมหรื อมีโรงฝึ กงาน ที่สามารถผลิตอาหารให้คนในชุมชนบริ โภค
อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มรายได้ประชาชาติ นี่ มิใช่ เป็ นเพียงคําแนะนําให้โรงเรี ยนแต่ละแห่ งยึดเป็ น
แนวปฏิ บตั ิ ใ นการฝึ กฝนหรื ออบรมเท่ านั้น หากแต่ เ ป็ นการประกอบการงานด้านเกษตรกรรม
และเป็ นโรงฝึ กงานของคนในชุมชนจริ งๆ โดยที่ท้ งั ครู และนักเรี ยนต่างก็มีสถานภาพเป็ นเกษตรกรจริ งๆ
อีกสถานะหนึ่งด้วย (O’ Connor. 1977 : 29)
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในซีกโลกตะวันตก กรณี ของ Jean Jacques Reusseau นักคิดเชิงสังคม
คนสําคัญของฝรั่งเศส ซึ่ งมีแนวคิดต้องการสร้างรัฐธรรมชาติหรื อรัฐที่มีเหตุผล เป็ นสังคมที่ปราศจาก
ชนชั้น ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ละม้ายคล้ายกับศิ ลปิ นแห่ งชาติ สาขาการแสดงตลก – จํา อวด
นายสวง ทรัพย์สาํ รวย หรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อ “ล้อต๊อก” เป็ นอย่างมาก Reusseau ผ่านกระบวนการ
เรี ยนรู ้ที่ต่างจากบรรดานักคิดชาวตะวันตกคนอื่นๆ เขากําพร้าแม่แต่เยาว์วยั ทําให้ตอ้ งดิ้นรนต่อสู ้ชีวิต
ด้วยความยากลําบาก ในวัยเด็กเขาศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง กระทัง่ เข้าสู่วยั หนุ่มจึงเริ่ มยึดอาชีพเป็ นครู
สอนเต้นรํา เดินทางพเนจรไปสอนในหลายประเทศของยุโรป เขามีนิสัยรักการอ่าน อ่านมากทําให้
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มีความรู ้มาก เก็บเกี่ยวความรู ้มาครุ่ นคิดวิเคราะห์อยูเ่ ป็ นประจํา และพัฒนาตกผลึกเป็ นแนวความคิด
ของตนเอง
Reusseau เป็ นคนที่เชื่อมัน่ ในตนเอง มีความเป็ นตัวของตัวเอง ช่วงวัยกลางคนได้เขยิบ
ตําแหน่ งและฐานะทางสังคมขึ้นเป็ นเลขานุ การทูตฝรั่งเศส เขาทุ่มเทเขียนหนังสื อเสนอแนวคิด
ด้านสังคม เศรษฐศาสตร์ และการเมืองออกมาหลายเล่ม ผลงานซึ่ งเป็ นที่รู้จกั กันกว้างขวาง ได้แก่
สัญญาสังคม (Social Contract) กําเนิ ดแห่ งความไม่เสมอภาค และเศรษฐศาสตร์ การเมืองฯลฯ
เขามองโลกในแง่ดี เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ มีสัญชาตญาณแห่ งความดี ธรรมชาติของทุกคน
ล้วนรักตัวเอง ไม่ตอ้ งการต่อสู ้ มีความเมตตากรุ ณาต่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกัน ต้องการอยู่รวมกันเป็ น
สังคม แต่วา่ การเอาเปรี ยบระหว่างกันได้นาํ ไปสู่ การแข่งขันและความไม่เสมอภาค กล่าวได้ว่ารุ สโซ
เป็ นตัวอย่างที่ดีของผูท้ ี่เรี ยนรู ้ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต (Life -long Education Process)
ที่เน้นการเรี ยนรู ้ตามอัธยาศัยเป็ นสําคัญ
การปรับตัวของชุ มชนท้ องถิน่ เข้ ากับโลกาภิวตั น์
Jonathan Friedman ตระหนักถึงปั ญหาด้านอัตลักษณ์ และเขียน Cultural Identity and
Global Process ออกเผยแพร่ สู่สาธารณะในปี 2537 กล่าวถึงวัฒนธรรมว่าเป็ นสิ่ งที่มีพลังอํานาจ
เป็ นผลของการผลิ ต ซํ้า ทางสัง คม วัฒ นธรรมเป็ นเสมื อ นเครื่ อ งแสดงประสบการณ์ ท างสัง คม
เป็ นโครงสร้ า งของความปรารถนาและแรงจู ง ใจทางสัง คม ก่ อ ให้เ กิ ด ปฏิ สัม พัน ธ์ ท างสัง คม
พร้อมกันนี้ ยงั ชี้ ว่า มุมมองของวัฒนธรรมหรื ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็ นการสร้างมโนคติหรื อ
การกําหนดโครงสร้างพฤติกรรม กฎเกณฑ์และแนวคิด รวมถึงการนิยามความหมายของสิ่ งที่อยูใ่ น
ศูนย์กลาง (Core) ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมกระแสหลัก มิใช่ เป็ นวัฒนธรรมชายขอบ (Periphery) หรื อ
วัฒนธรรมรองที่แยกย่อย
ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนทัศนะจากวัฒนธรรมในกรอบแนวคิดเสรี นิยม วัฒนธรรมทุนนิ ยม
และวัฒนธรรมบริ โภคนิ ยม ไปสู่ วฒั นธรรมแบบหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodern Culture) ซึ่ งไม่มี
ขอบเขตเรื่ องพรมแดนและแผ่อิทธิพลไปทุกภูมิภาคของโลก เป็ นวัฒนธรรมโลกไร้พรมแดน สะท้อน
การแปรเปลี่ยนสู่ โลกาภิวตั น์ และแรงต้านของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มุ่งอนุ รักษ์หรื อธํารงความเป็ น
ตัวตนไว้ ภายใต้กรอบแนวคิด ที่วา่
1. ชาวบ้านต้องพึ่งตนเองได้มากขึ้น ไม่ว่าจะโดยการมีทกั ษะในเศรษฐกิจแบบใหม่ หรื อ
หันไปสู่ การผลิตเพื่อพึ่งตนเองแบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน ในอดีตคนในชุมชนอยูก่ นั แบบญาติมิตรพี่นอ้ ง
มีความเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่กนั แต่ทุกวันนี้อยูก่ นั แบบตัวใครตัวมัน ชาวบ้านไม่มีอาํ นาจต่อรอง
2. ชุมชนต้องมีสิทธิ ในการปกครองตนเองมากขึ้น มีสิทธิกาํ หนดการใช้ทรัพยากรมากขึ้น
กว่าเดิม และมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
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3. สร้างโอกาสให้เกิดทางเลือกในการดําเนินชีวิต ชาวบ้านในชุมชนมีโอกาสในการเลือก
สามารถกําหนดทิศทางและวิถีที่จะติดต่อสัมพันธ์กบั นักท่องเที่ยว และการขยายตัวของการท่องเที่ยว
โดยที่ไม่เสี ยเปรี ยบ
อุดร วงษ์ทบั ทิมและพ้อเลป่ า (2533 : 63-64) สะท้อนการปรับตัวและปั ญหาความแปลกแยก
(Alienation) ของชาวปกาเกอะญอบนเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก ไว้ใน “คนขับโลก” โดยพ้อเลป่ า
ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอแห่งเทือกเขาถนนธงชัย บ้านแม่แฮคี้ (แม่แฮใต้) ตําบลแม่แฮ อําเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชี ยงใหม่ ได้นาํ ทางอุดร วงษ์ทบั ทิม นุ ชจรี เอี่ยมสะอาด และวีรศักดิ์ ยอดระบํา เดิ นทาง
รอนแรมไปยังหมู่บา้ นละว้าบนเทือกเขาถนนธงชัย พ้อเลป่ าได้สะท้อนทัศนะความคิดเกี่ ยวกับ
การปรับตัวต่อโลกที่แปรเปลี่ยนอย่างลุ่มลึก แฝงด้วยแง่มุมตลกขบขัน (Hilarious) และเสี ยดสี เชิง
ขบขัน (Satiric Comedy) บางประเด็นเป็ นตลกร้าย ยิม้ ไม่ได้ ขําไม่ออก ดังนี้
มีคาํ ปกาเกอะญอกล่าวว่า “เขียดกับผา ปลากับหนอง” เขาคู่กนั อย่างนั้น ว่ากันไม่ได้ก็เหมือน
ผมเวลาเข้าไปในเมือง อากาศมันร้อนเกินไป อยูไ่ ม่ได้ มันไม่เหมาะ ต้องมาอยูไ่ ร่ อยูด่ อย ทุกสิ่ งทุกอย่าง
ในโลกนี้ดี แต่จะถูกหรื อไม่ถูกนั้นอีกเรื่ องหนึ่ง ก็เหมือนการปลูกฝิ่ นและการปลูกกะหลํ่า ในแง่หนึ่ง
ปลูกฝิ่ นดีกว่าปลูกกะหลํ่า ด้วยว่าปลูกฝิ่ นนั้นได้ราคาดี ไม่ตอ้ งใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลง ขณะที่ปลูกกะหลํ่า
นั้นต้องทําลายป่ าบริ เวณกว้าง ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยาฆ่าแมลง ขายก็ไม่ค่อยได้ราคา แต่ว่าปลูกฝิ่ นนั้นไม่ถูก
อย่างผมนี่ไม่ปลูกทั้งฝิ่ นทั้งกะหลํ่า ปลูกข้าวปลูกผักกินดีกว่า
จริ งแล้วคนทําลายป่ านี่ ไม่ใช่คนดอย แต่เป็ นคนในเมือง พวกเราทําไร่ ปลูกข้าวเลี้ยงชีวิต
แต่พวกในเมืองตัดไม้ไปขาย ที่ดินบนดอยไม่ใช่ที่ปลูกป่ า เป็ นที่ทาํ ไร่ ปลูกป่ าสนนี่ ไม่มีประโยชน์
กิ นก็ไม่ ได้ ไม่ ตอ้ งมาปลูกดี กว่า ไม้ที่เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็โตเร็ ว มิ หนําซํ้ายังมี หลายชนิ ด
แต่ถา้ มาอ้างว่าที่ดินเป็ นของเจ้านาย เราก็เป็ นลูกเจ้านาย เราก็กินข้าว เจ้านายก็กินข้าว ทหารก็กินข้าว
ผมนี่ สงสารทหารที่สุด ทุกวันนี้ ทหารถือปื นไปยิงกัน เราอยู่ป่าอยู่ดอยได้ยินมาดังนี้ ทหารถือปื น
ฝรั่งมายิงกัน เป็ นคนที่ตายเร็ วไปหน่อย มีเครื่ องบิน มีรถ มีทุกสิ่ งทุกอย่างแล้วยังรบกันอยู่ พวกเรา
เกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า ทหารต้องรักษาความปลอดภัยให้พวกเรา แต่จะมาขี่คอพวกเราไม่ได้ ทหารบางคน
นี่ดี แต่วา่ บางคนทําไม่ถูก ถือว่าตัวเองมีอาํ นาจ เอาตัวเองเป็ นใหญ่ ไม่ฟังผูอ้ ื่น
ผมอยู่บนดอยนี่ ใครจะว่าทําลายป่ าก็ช่าง แต่จริ งไม่จริ งอีกเรื่ องหนึ่ ง คนปกาเกอะญอ
เราจะขุดทางนํ้า เปลี่ยนทิศทางนํ้า เอานํ้าในลําธารไปใช้ยงั ไม่กล้า กลัวผิดผี แต่เดี๋ยวนี้ คนเรี ยนสู ง
สร้างเขื่อนใหญ่โตกั้นแม่น้ าํ ไม่กลัวผิดผี ยิง่ คนลัวะยิง่ กลัวผิดผี คนลัวะคนปกาเกอะญอนับถือเจ้าดิน
เจ้าฟ้ า เจ้านํ้า นับถือโลก
คนในเมื องทุ กวันนี้ เหมื อนคนหู ห นวก ตาบอด เหมื อนคนบ้า ไม่ ก ลัว อะไรสัก อย่าง
ความเอ็นดูสงสารคนก็ไม่มี มีแต่ความรู ้ คนบนดอยไม่ชอบคนฉลาด เพราะคนฉลาดมักขี้เกียจ มักชอบ
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เอาเปรี ยบและดูถูกผูอ้ ื่น คนในเมืองสร้างตึกสู งกี่ช้ นั ก็ไม่สบายใจ ถ้าสบายใจคงไม่เข้ามาในป่ าในดอย
คนในเมืองเวลานี้ เหมือนเก้งเหมือนฟาน หนี ไปหนี มา อยู่ในเมืองไปซื้ อผักกาดมากินก็ไม่สบาย
เพราะใส่ ยาฆ่าแมลง เวลาตายก็เอาไปเผาควันขึ้นฟ้ า คนดอยเราเอาไปฝังยังดีกว่า ต้นไม้ตน้ หญ้าได้กิน
คนในเมืองมองว่าคนดอยโง่ แต่ผมว่าคนดอยอายุยืนกว่าคนในเมือง คนที่เรี ยนมากโดน
ความรู ้กินสมองหมด รู ้มาก โลภมาก อยากได้ ในที่สุดก็เหลือแต่ความรู ้ ไม่มีสมอง แต่ก่อนยังไม่มี
โรงเรี ยน เด็กๆ เชื่ อฟั งพ่อแม่ อย่างนี้ ดี แต่เดี๋ยวนี้ เด็กๆ ไม่เชื่อฟั งคนเฒ่าคนแก่แล้ว เชื่อคนในเมือง
แต่งกายอย่างคนในเมือง คนในเมืองเรี ยนสู ง เมากันไปหมด เมาทุกอย่าง เมาเหล้า เมาพูด เมาความรู ้
การเรี ยนสู งเหมือนดาบสองคม บาดทั้งตัวเองและบาดคนอื่น บาดไปหมด ฟั นเพื่อนก็ถูกตัวเอง
ฟันตัวเองก็ถูกเพื่อน เรี ยนหนังสื อนี่ ดี แต่บางคนเรี ยนสู งเกินไปก็บา้ ขับเครื่ องบินยังไม่พอ ยังคิดจะ
ขับโลก
คนเฒ่าคนแก่ปกาเกอะญอ บอกว่า คนเรี ยนสู งเกินไปหุ งข้าวไม่สุก อยู่ในหมู่บา้ นเรี ยน
แค่ประถม 6 ก็พอแล้ว เรี ยนจบก็ออกมาทําไร่ ทาํ นา พวกเรี ยนสู งๆ นี่ไม่ทาํ แล้วไร่ นา อยากเข้าไปอยู่
ในเมือง คนที่เรี ยนสู งๆ เรี ยนไปทําไม ในเมื่อเรี ยนแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ วัวควายมีสี่ตีนยังล้มได้
นับประสาอะไรกับคนสองตีนจะไม่ลม้ ใครที่ว่าคนดอยโง่น้ นั จริ งแล้วไม่ใช่ พูดกันไปเอง พวกเรา
ช่วยตัวเองได้
พวกนักพัฒนาที่มาพัฒนา ทําไร่ เกี่ยวหญ้าก็ไม่ได้ แล้วจะมาทําอะไร ไปโกหกเจ้านายคน
ใหญ่คนโต เอาเงินมากิน พวกเจ้านายใหญ่โตนั้นโง่งมงาย โง่กว่าเรา ปล่อยให้ลูกน้องหลอกเอาได้
เดี๋ยวนี้พวกลูกน้องรํ่ารวยกันแล้ว ไม่มาคบหาหมู่เฮาชาวบ้านแล้ว พวกนักพัฒนาจะมาก็ได้ ไม่มาก็ได้
ไม่ได้มาช่วยพวกเราสักหน่อย มาถึงก็ชกั ชวนให้ทาํ โน่นทํานี่ พวกเราทํางานจะตายอยูแ่ ล้ว ยิง่ มาพัฒนา
พวกเราเท่าไร ก็ยงิ่ จะทําให้พวกลัวะพวกปกาเกอะญอโง่หนักยิง่ ขึ้นไปอีก พวกเราอยูอ่ ย่างนี้ ก็ดีอยูแ่ ล้ว
พวกที่มาพัฒนา มาช่วยเหลือพวกเรา จริ งแล้วมาเรี ยนรู ้จากพวกเรา หากทุกแห่ งพัฒนาเป็ นเมืองเหมือนกัน
หมดก็ไม่ตอ้ งไปเที่ยวไหนแล้ว อยูบ่ า้ นตนเองดีกว่า ก็เหมือนกับคนที่ตายไปแล้ว ผมว่าอยูใ่ นเมืองก็ทาํ
เมืองให้ดี ให้น่าอยู่ อยูด่ อยก็ทาํ ดอยให้ดี ให้น่าอยู่ แค่น้ ีกพ็ อ
สมัยผมเป็ นเด็ก นายอําเภอขึ้นมาเก็บภาษีไร่ ภาษีนา มาบอกพวกเราว่าเราอยูใ่ นแผ่นดินนี้
ต้องช่วยเหลือด้วยการเสี ยภาษี เพื่อช่วยข้าราชการทหารตํารวจ สร้างถนนหนทาง ตอนผมเป็ นเด็ก
อายุประมาณสิ บขวบ ผมกลัวเจ้านายมาก เห็นกํานันเห็นครู ก็วิ่งหนี เข้าไปอยู่ในป่ า กลัวเขาจับไป
เรี ยนหนังสื อ เรื่ องนี้ ชวนให้นึกถึง “ธา” เพลงพื้นบ้านปกาเกอะญอบทหนึ่ ง ที่ว่า “เด็กน้อยร้องไห้
เอาเงินเอาทองให้เด็กๆ ก็ไม่ยอมหยุดร้อง เอาข้าวให้นิดเดียวเด็กก็หยุดร้อง” เดี๋ยวนี้ มีเงินก็ซ้ือข้าวได้
จะเอาเท่าไรก็ได้ มันเปลี่ยนไปแล้ว
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คนปกาเกอะญอเราเวลามีญาติมิตรมาบ้าน ถ้าไม่มีขา้ วมาเลี้ยงดูจะเสี ยใจมาก คนเรามีเงินมาก
แต่ไม่มีขา้ วสักเม็ดก็อยู่ไม่ได้ ตายแน่ นอน เงินกิ นไม่ได้ บางคนเห็ นแก่ เงิน เห็ นเงิ นเป็ นพระเจ้า
อย่างผมนี่ ไม่มีเงินไม่อาย ขอให้มีขา้ วกินก็พอ ผมก็อยู่ของผมไป ปลูกผักปลูกข้าวไป ไม่ตอ้ งคิด
อะไรมาก คนบนดอยเราอยูด่ ว้ ยอากาศ เดินบนดอยสูดหายใจลึกๆ สุ ขภาพร่ างกายก็ดี ผิดกับคนในเมือง
ผมเห็นมีแต่คนหน้าซีด ที่อว้ นนัน่ ก็อยูไ่ ด้ดว้ ยยา ด้วยเครื่ องสําอาง ในใจคงไม่เป็ นสุ ข
ผมนี่ กลัวอายุจะถึงร้อยปี ทุกวันนี้ นึกสงสารลูกหลาน เอ็นดูเมีย กลัวว่าหากตายไปลูกเมีย
จะอยูอ่ ย่างไร ให้ที่นาไว้ทาํ กินก็ไม่รู้ว่าลูกหลานจะทํากินเองได้ไหม โลกนี่สงสารเรา เพราะเราเป็ น
เนื้ อของโลก เมื่อถึงเวลาที่ธรรมชาติและผืนแผ่นดินจะเอาเรา ไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็หนี ไม่ได้
คนเรานี่ ตอ้ งตายทุกคน แต่ไม่มีใครอยากตาย ไม่มีใครหนี ความตายพ้น ผมนี่ ต้ งั ใจอยูต่ ่อไปอีกสิ บปี
ก็พอแล้ว (ขณะสนทนาอายุ 60 ปี ) ทุกคนล้วนเป็ นหนี้ข้ ีดิน ตายไปก็เอาไปฝังใช้หนี้ข้ ีดิน
ทุกวันนี้ คนเราอยูใ่ นรถโดยสารโลก ขับโดยนายทุน มีทหารเป็ นเด็กท้ายรถ ถ้าเราไม่ข้ ึน
นายทุนก็ไม่ได้เงิน ทหารก็ไม่มีขา้ วกิน จริ งแล้วนายทุนนี่ขบั ไม่ได้ ไม้ตน้ เดียวยังปลูกไม่ได้ แล้วจะ
ขับรถได้อย่างไร พวกเราจะหกคะเมนตีลงั กา เวียนหัวแค่ไหน ก็บอกให้นายทุนหยุดขับไม่ได้
(อุดร วงษ์ทบั ทิมและพ้อเลป่ า. 2543 : 63-64)
สุ ภ าวดี อุ ด มชัย รั ศมี แปลหนังสื อ “เผ่าพัน ธุ์ที่ถูก คุ กคาม” ของ Steve Pollock มีแนว
ทัศนะสอดคล้องกับแนวคิดของ “พะตี่พอ้ เลป่ า” เป็ นอย่างมาก กล่าวถึงปัญหาของชาติพนั ธุ์พ้ืนเมือง
ไว้ ดังนี้
คนพื้นเมืองมักตกเป็ นเหยื่อของความเจริ ญก้าวหน้า พวกเขาใช้ชีวิตอยู่กบั สิ่ งแวดล้อม
อย่างสมดุลมายาวนานหลายพันปี ปัจจุบนั การพัฒนาได้ทาํ ให้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง
ส่ วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก พวกเขาสู ญเสี ยเอกลักษณ์ไปในโลกแห่ งเทคโนโลยีที่ล้ าํ หน้า
ความเชื่อในเรื่ องวิญญาณที่สิงสถิตในสภาพแวดล้อมรอบตัว ถูกแทนที่ดว้ ยความเจริ ญก้าวหน้าทาง
วัตถุ โรคชนิดใหม่ทาํ ให้ผคู ้ นมากมายในชุมชนเสี ยชีวิตลง
แม้ปัจจุบนั ชนเผ่าต่างๆ ได้รับการคุม้ ครองหลังถูกข่มเหงมานานปี แต่ชนพื้นเมืองยังคง
สู ญเสี ยที่ดินให้กบั ผูอ้ ื่น ที่บงั คับให้เขาต้องกลายเป็ นผูล้ ้ ีภยั ไร้ดินแดน ชนพื้นเมืองเหล่านี้ มกั เลือก
ที่จะอยูห่ ่ างจากกลุ่มคนที่ปกครองประเทศนั้นๆ ทําให้พวกเขาถูกข่มเหงอย่างง่ายดายโดยไม่มีใคร
เป็ นปากเสี ยงให้
ชนพื้นเมืองจําเป็ นต้องปรับวิถีชีวิตให้อยูร่ ่ วมกับสิ่ งแวดล้อม รู ้ว่าต้องทําอย่างไรเพื่อเป็ น
หลักประกัน ว่า สิ่ งแวดล้อมจะให้สิ่งที่เขาต้องการได้ในอนาคต ผูท้ ี่อยูใ่ นประเทศพัฒนาแล้วมีวิถี
ชี วิตที่สร้างความเสี ยหายให้แก่ สิ่งแวดล้อมมากกว่าชาวพื้นเมืองมาก พวกเขาทําการเกษตรแบบ
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เร่ งรัด ซึ่ งหมายความว่าต้องใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารฆ่าศัตรู พืชปริ มาณมากเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อ
ประชากรจํานวนมาก
อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่แท้จริ ง คือ การขยายและเพิ่มพูนความรู ้ (Extending and Increasing
Knowledge) แต่การศึกษาในโลกที่สามทุกวันนี้ ได้พรากเด็กๆ ออกจากวัฒนธรรมของตน ดึงเด็ก
ออกจากธรรมชาติที่แวดล้อมตัวพวกเขา และมุ่งฝึ กคนให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญที่คบั แคบในสิ่ งแวดล้อม
เมืองแบบตะวันตก ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงให้เป็ นตะวันตก (Westernization) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ “เบ้าหลอมอเมริ กนั ” (American Melting Pot) ที่หยัง่ รากฝังลึกในสังคมไทย
กระบวนการศึกษานี้ ชวนให้น่าตกใจ ระบบโรงเรี ยนสมัยใหม่มีบทบาทเกือบเหมือนผ้า
ผูกตา ที่บดบังมิให้เด็กแลเห็นบริ บทแท้จริ งของชี วิต เยาวชนออกจากโรงเรี ยนโดยไม่สามารถใช้
ทรัพยากรที่พวกเขามี ไม่สามารถทําหน้าที่ในโลกของพวกเขา ในโรงเรี ยนสมัยใหม่ไม่มีการสอน
ความรู ้ที่เป็ นองค์ความรู ้หรื อภูมิปัญญาของท้องถิ่น เด็กๆ ถูกฝึ กให้เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในสังคมเทคโนโลยี
มิใช่สังคมระบบนิ เวศ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่เพื่อการลืมทักษะดั้งเดิม และที่เลวร้ายกว่านั้น คือ นําไปสู่
การดูถูกทักษะดั้งเดิม
ประเด็นนี้ สะท้อนปั ญหาการศึกษาประเทศโลกที่สามในปั จจุบนั สอดคล้องกับปั ญหาที่
ชนพื้นเมืองอินเดียนในสหรัฐอเมริ กาเผชิ ญในช่วงหลายทศวรรษมาแล้ว นัน่ คือ เยาวชนอินเดียน
เผ่าซูหนี่ (Suni) ที่ศึกษาในระบบโรงเรี ยน ส่ วนใหญ่เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมแล้วไม่อาจศึกษา
ต่อในระดับสูง เนื่องจากพื้นฐานความรู ้ไม่แน่นพอ และส่ วนหนึ่งมีปัญหาด้านการเงิน เนื่ องจากฐานะ
ทางเศรษฐกิจครอบครัวชาวอินเดียนส่ วนใหญ่ไม่ดีนกั หลังออกจากระบบโรงเรี ยน เยาวชนเหล่านี้
ไม่สามารถประกอบอาชี พเกษตรกรรมในไร่ นาหรื อเลี้ยงสัตว์เช่ นบรรพบุรุษ เนื่ องจากไม่ได้รับ
ถ่ายโยงความรู ้เทคนิ ควิธีการปลูกข้าวโพดในพื้นที่แห้งแล้งราวทะเลทราย และวิธีการต้อนฝูงแกะ
ฝ่ าพายุทราย องค์ความรู ้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษถูกตัดตอนสูญหายไปโดยระบบการศึกษา
ในโรงเรี ยน
เกษตรกรรมยัง่ ยืน
ระพี สาคริ ก (2547 : 9 - 10) กล่าวเปิ ดสัมมนา “สานสรรค์ความรู ้ สู่เกษตรยัง่ ยืน” ว่า
ผมเห็นว่าการเกษตรไม่ได้เป็ นเพียงแค่อาชีพ แต่การเกษตรเป็ นการบ่มเพาะนิสยั ให้คนรัก
แผ่นดินเกิด รอยเท้าของมนุ ษย์บนแผ่นดินบ่งบอกถึงความรักพื้นดิน และทันทีที่มีรอยรองเท้าและ
รอยรถยนต์ก็ช้ ี ให้เห็ นว่า มนุ ษย์เริ่ มลืมตัว ลืมธรรมชาติในใจตน ไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีการพูดกันว่า
เรี ยนมหาวิทยาลัยแล้วเหยียบพื้นดินไม่เป็ น เราจึงควรนําหลักธรรมชาติมาใช้ทาํ ความเข้าใจคนและ
ใช้ในการดําเนินชีวิต สําหรับผมแล้วกล้วยไม้เป็ นสื่ อธรรมชาติที่ทาํ ให้ได้เรี ยนรู ้ผคู ้ น ยอมรับได้กบั
ความหลากหลายของผูค้ น และเข้าใจได้ว่า ชีวิตคนต้องดําเนิ นไปทีละขั้นทีละตอน ต้องรู ้เหตุรู้ผล
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และพอใจในสิ่ งที่ตนมีอยู่ ต้องเรี ยนรู ้และพัฒนาไปตามธรรมชาติ แต่คนทุกวันนี้ อยูก่ บั ความอยาก
หากคนเราละความอยากได้จะมีสติ มีความมัน่ คง และจะทบทวนจิตได้
การทําเกษตรยัง่ ยืนกับความเข้าใจธรรมชาติน้ นั เป็ นสิ่ งเดียวกัน อีกทั้งเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ก็ยงั เป็ นเรื่ องของความพอเพียงด้วยความพอเพียง คือ ความมีสติ รู ้จกั ใช้ให้พอดี พองามพอเหมาะ
กับเหตุและผล ไม่ใช้เกินตัว และประหยัด เกษตรยัง่ ยืนจะยัง่ ยืนได้ คนต้องยัง่ ยืนด้วย จะเห็นได้ว่า
คนสมัยก่ อนอยู่กันได้โดยการทําเกษตรที่ ไม่ตอ้ งพึ่งพาสารเคมี ยิ่งไปกว่านั้น คนรุ่ นก่ อนยัง ให้
ความสําคัญกับแม่ธรณี เป็ นอย่างมาก จนถึงกับยอมตายเพื่อแผ่นดิน แต่ทุกวันนี้ เรากลับเอาเลือด
ของแม่ไปขายจนหมด การทําการเกษตรทุกวันนี้ เน้นการส่ งผักส่ งผลไม้ไปขายต่างชาติ จนการขาย
ต่างชาติเข้าไปอยูใ่ นหัวใจของเราแล้วเกษตรกรของเราจึงไม่ได้เป็ นเพียงแค่ทาสของคนไทยเท่านั้น
แต่ยงั เป็ นทาสของต่างชาติดว้ ย เราสู บเลือดแม่ธรณี ไม่ใช่เพื่อกินเองเท่านั้น แต่ยงั สูบไปขายคนอื่นอีก
วิฑูรย์ ปั ญญากุล (2547 : 153) แปลหนังสื อ “เกษตรยัง่ ยืน วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต”
มีขอ้ ความตอนหนึ่ง ว่า
องค์ความรู ้ที่เกษตรกรใช้ในการทําการเกษตรส่ วนใหญ่ ได้มาจากประสบการณ์ในไร่ นา
และความรู ้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ หรื อจากเกษตรกรอื่น รวมทั้งจากการลองผิดลองถูก
ด้ว ยตนเอง จนสั่ง สมเป็ นองค์ค วามรู ้ และพัฒ นาเทคนิ ค ใหม่ แต่ สิ่ ง สํา คัญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง
ในการพัฒนาระบบเกษตรยัง่ ยืน ก็คือ ศักยภาพของเกษตรกรในการทําความเข้าใจกับสภาพแวดล้อม
ในท้องถิ่น รวมทั้งความสามารถในการอธิ บายถึงผลการทดลองที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขข้อจํากัด
ของพื้นที่ดงั กล่าว ดังนั้น การทํางานร่ วมกับเกษตรกรจึงเป็ นส่ วนสําคัญของการพัฒนาระบบเกษตร
ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งภูมิปัญญาพื้นบ้านก็สามารถช่วยเสริ มความรู ้วิทยาการสมัยใหม่ได้ ดังที่
เกษตรกรไทยผูห้ นึ่ ง ได้กล่าวกับนักวิจยั ที่เข้าไปในหมู่บา้ น ว่า “เราไม่มีความรู ้เรื่ องวิทยาศาสตร์
พอที่จะบอกว่าอะไรเป็ นไปได้หรื อไม่ได้ แต่เจ้าหน้าที่กไ็ ม่รู้เรื่ องสภาพท้องถิ่นที่นี่ ที่จริ งไม่มีใครรู ้ดี
ไปกว่าพวกเราเอง”
หนังสื อเล่มนี้ยงั ชี้ว่าวิถีเกษตรพื้นบ้านเป็ นรากฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยัง่ ยืน
เช่ น การทําปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด การคลุมดิ น การปลูกพืชร่ วม การปลูกพืชแนวระดับ การปลูกไม้
แนวพุม่ การจัดการธาตุอาหาร การชลประทาน และการควบคุมศัตรู พืช ถ้านักวิชาการได้ศึกษาและ
ทําความเข้าใจในเทคนิคเกษตรพื้นบ้านเหล่านี้ การพัฒนาเทคโนโลยีก็คงจะง่ายขึ้น นอกจากนี้พนั ธุ์
พืชและสัตว์พ้ืนบ้านก็เป็ นรากฐานส่ วนหนึ่งของการพัฒนาเกษตรยัง่ ยืนเช่นกัน ในการพัฒนาระบบ
เกษตรยัง่ ยืน เกษตรกรสามารถมีส่วนร่ วมได้หลายด้าน เช่น องค์ความรู ้เกี่ยวกับระบบนิ เวศท้องถิ่น
และวัฒนธรรมพื้นบ้าน ประสบการณ์ในการทําการเกษตร และการทดลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ การลองผิดลองถูกของเกษตรกรในการพัฒนาเทคนิ คการเกษตรด้วยตนเอง เพื่อแก้ปัญหาที่
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เกิ ดขึ้ นหรื อตอบสนองต่ อเงื่ อนไขปั จจัยที่ แปลกใหม่ สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นดัชนี หนึ่ งที่แสดงให้เห็ นถึง
ศักยภาพในการพัฒนา (วิฑูรย์ ปั ญญากุล. 2547 : 153)
เกษตรยัง่ ยืนอาจดําเนิ นการในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น การปลูกพืชแบบผสมผสาน
(Multiple Cropping) คือ ปลูก พืชหลากหลายชนิ ด ในแปลงเดี ย วกัน ในช่ ว งเวลาเดี ย วกัน หรื อ
ต่างช่วงเวลากัน รวมทั้งพืชสมุนไพรที่เป็ นยา และสมุนไพรไล่แมลงศัตรู พืช รู ปแบบการทําวนเกษตร
(Agroforestry) คือ ปลูกพืชยืนต้นกับพืชชั้นล่าง เช่น ยางพารากับชาและสับปะรด หรื อทําสวนชา
ในป่ าควบคู่กบั การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว- ควาย (Agropastoralism) โดยพืชและสัตว์ต่างเกื้ อกูลซึ่ งกัน
และกัน ผลผลิตหรื อผลพลอยได้ในการผลิตชนิดหนึ่งเป็ นประโยชน์แก่กิจกรรมอีกชนิดหนึ่ง เช่น
1. ปลูกข้าวโพดนําผลผลิตมาเป็ นอาหารไก่และหมู ใบข้าวโพดสามารถนํามาเลี้ยงวัว ควาย
และแพะ ในการเลี้ยงไก่ นอกจากไข่ไก่และเนื้อไก่แล้ว มูลไก่ยงั สามารถนํามาใช้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์
2. ปลูกข้าว ได้ขา้ วมาสี เป็ นข้าวสาร นําข้าวเปลือกไปหมักทําเหล้า นําฟางไปเพาะเห็ ด
ใช้คลุมดินปลูกพืช ไถกลบฟางให้เป็ นปุ๋ ยบํารุ งดิน ปลูกพืชตระกูลถัว่ ในตอซังข้าว ได้ท้ งั ผลผลิตถัว่
และได้ปุ๋ยพืชสดจากรากที่มีไรโซเบียมช่วยสร้างไนโตรเจนในดิน แกลบจากการสี ขา้ วนํามาผสม
ดินเหนี ยวทําอิฐ หรื อนํามาผสมดินเพาะกล้าไม้ ใช้ประโยชน์จากแต่ละกิจกรรมให้ต่อเนื่องมากที่สุด
และเป็ นประโยชน์ต่อระบบการผลิตโดยรวม
การเพาะปลูกแบบเกษตรผสมผสานของละว้าและบางชนเผ่าในพื้นที่สูง โดยทัว่ ไปมัก
ปลูก ข้า วไร่ บ นพื้ น ที่ ล าดชัน บนภู เ ขา (Upland Rice Agriculture) ในลัก ษณะทํา นาขั้น บัน ได
มีการปลูกพืชหลากหลายชนิ ดในแปลงเดียวกัน ทั้งในช่วงเวลาเดียวกันหรื อต่างช่วงเวลากัน เช่น
ข้าวโพด ข้าวฟ่ าง อ้อย มันสําปะหลัง ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง มีการปลูกพืชบางชนิ ดแซมตามพื้นที่ว่าง
เช่น ฟั กทอง งา พริ ก พืชสมุนไพร พร้อมกับปลูกดอกไม้ไล่แมลง เช่น ดอกดาวเรื อง (Marigold –
Tagetes Erecta Linn.) และดอกไม้ที่ ใ ช้ป ระกอบพิ ธี ก รรมเซ่ น ไหว้ต่ า งๆ เช่ น ดอกหงอน
ไก่ (Cockscomb – Celosia Argentea Linn. Var Cristata Kuntze) เป็ นต้น
แปลงเกษตรผสมผสานอาจอยูใ่ นพื้นราบ หรื อจัดทําเป็ นขั้นบันไดที่เหมาะสมกับกายภาพ
ของพื้นที่สูงในไร่ หมุนเวียน (Rotational Swiddening Agriculture/Shifting Cultivation) ที่หมุนเวียน
พื้นที่เพาะปลูกทุกๆ 1 - 3 ปี หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็งดเว้นใช้พ้ืนที่ในแปลงดังกล่าว ปล่อยทิ้งไว้ให้
ต้นไม้ตน้ หญ้าเติบโตปกคลุมดิน ฟื้ นฟูสภาพป่ าคืนมา พอครบวงรอบในช่วง 8 – 12 ปี จึงหมุนเวียน
กลับมาใช้พ้นื ที่ในแปลงที่ 1 อีกครั้ง การหมุนเวียนใช้พ้นื ที่ช่วยให้ป่าฟื้ นสภาพ สามารถรักษาดุลยภาพ
ของระบบนิเวศไว้ได้
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มีการจําแนกรู ปแบบ (Model) ของเกษตรยัง่ ยืนออกเป็ น 5 รู ปแบบ ดังนี้
1. รู ปแบบนา (ข้าว + ไม้ยืนต้น + ไม้ลม้ ลุก + วัวควาย + เป็ ดไก่ + ปลาเลี้ ยงและปลา
ธรรมชาติ)
2. รู ปแบบนาและป่ า (ข้าว + ผักและผลผลิตจากป่ า + ไม้ยนื ต้น + ไม้ลม้ ลุก + วัวควาย +
เป็ ดไก่ + ปลาเลี้ยงและปลาธรรมชาติ)
3. รู ปแบบนาไร่ และวัวควาย (ข้าว + พืชไร่ + วัวควาย + พืชอาหารสัตว์ + ไม้ยืนต้น +
ไม้ลม้ ลุก + ปลาเลี้ยง)
4. รู ปแบบนาไร่ เน้นวัวควาย (วัวควาย + พืชอาหารสัตว์ + ข้าว + พืชไร่ + ไม้ยืนต้น +
ไม้ลม้ ลุก + ปลาเลี้ยง)
5. รู ปแบบนาไร่ ววั ควายเน้นสวนผัก (สวนผัก + ข้าว + พืชไร่ + วัวควาย + พืชอาหารสัตว์ +
ไม้ยนื ต้น + ไม้ลม้ ลุก + ปลาเลี้ยง)
ประชากรในแต่ละพื้นที่จะตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบของเกษตรยัง่ ยืน ตามความเหมาะสมกับ
สภาพของภูมินิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่น้ นั ๆ เป็ นสําคัญ อันได้แก่
1. ความเหมาะสมของฐานทรัพยากรในพื้นที่
2. ความถนัดทางการผลิตในฐานวัฒนธรรมของชุมชน
3. แรงงานและเครื่ องมือทุ่นแรงในครัวเรื อน
4. ทําเลที่ต้ งั ชุมชนและการคมนาคม
5. ประสบการณ์การตลาด
รู ป แบบดังกล่ า วนี้ ส อดคล้อ งกับ แนวทัศ นะของอยู่ สุ น ทรชัย ผูท้ าํ เกษตรผสมผสาน
มาตลอดชี วิต และเป็ นต้นแนวคิดเกษตรประณี ต 1 ไร่ ชี้ ว่า ความหลากหลายทางชี วภาพช่ วยให้
ระบบนิ เวศดีข้ ึน เพราะการย่อยสลาย (Decomposing) ของใบไม้เป็ นปุ๋ ยอินทรี ย ์ การมีตน้ ไม้หลากหลาย
ทําให้มีแมลง มีสตั ว์กินแมลง มีการเป็ นอาหารของกันและกัน พร้อมทั้งควบคุมกันเอง ทําให้ห่วงโซ่
อาหารครบวงจร และเกิดความยัง่ ยืน
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาของนักมานุ ษยวิทยามีความละเอียดและแม่นตรงกว่างานที่ใช้แนวการศึกษา
เชิงชาติพนั ธุ์วรรณาโดยทัว่ ไป การศึกษาค้นคว้าแนวมานุษยวิทยากําหนดให้ผศู ้ ึกษาต้องพํานักอยูใ่ น
ชุ มชนและสังคมที่ศึกษา และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการร่ วมสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์
ประกอบกับทรรศนะของคนในสังคม (Native’s View) นั้นด้วย
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ยงยุทธ ชูแว่น (2551 : 79 – 80) พบว่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้ นสุ ดลง สหรัฐอเมริ กา
มีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิ สต์ และพยายามวางแนวป้ องกันไม่ให้ลทั ธิ ดงั กล่าวแผ่ขยายเข้ามายัง
ประเทศไทย นักมานุ ษยวิทยาอเมริ กนั หลายคนเข้ามาศึกษาชุมชนหมู่บา้ นและกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ในไทย โดยเฉพาะด้านสังคมวัฒนธรรม และประเพณี ต่างๆ ในจํานวนนี้ มี Embree และ Lauriston
Sharp และคณะ แห่ งมหาวิทยาลัยคอร์ แนลรวมอยู่ดว้ ย งานศึกษาของ Embree ในปี 2493 (ค.ศ.
1950) และ Sharp ในปี 2496 (ค.ศ. 1953) มุ่งเน้นในประเด็นด้านจิตวิทยาวัฒนธรรม คือ
1. ลักษณะปั จเจกชนนิยมของคนไทยมีหรื อไม่
2. ค่านิยมความเชื่อทางศาสนาหรื อโลกทัศน์มีอย่างไร
3. การเขยิบฐานะทางสังคมของคนไทยมีมากน้อยเพียงไร
ข้อสรุ ปที่ได้ คือ การเสนอตัวแบบสําหรับวิเคราะห์สังคมไทยที่เรี ยกว่า “โครงสร้างสังคม
แบบหลวม” (Loosely Structure) ตัวอย่างที่บ่งบอกถึงโครงสร้างสังคมแบบหลวม คือ คนไทยมี
ลัก ษณะปั จ เจกชนนิ ย มสู ง ขาดความรั บผิด ชอบต่ อ สัง คมส่ ว นรวม ขาดจิ ต สํา นึ ก ทางการเมื อ ง
ไม่สามารถรวมกลุ่มที่แน่ นอนเพื่อกิ จกรรมส่ วนรวม หากจะมีก็แปรเปลี่ยนและสลายตัวได้ง่าย
เป็ นไปตามอํา เภอใจของแต่ ล ะคน จนไม่ ส ามารถทํา นายล่ ว งหน้า ได้ นัก มานุ ษ ยวิ ท ยาเชื่ อ ว่ า
ความเชื่ อทางศาสนามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมเหล่านี้ และมีอิทธิ พลต่อการจัดระเบียบสังคมไทย
ที่ขาดความชัดเจนในการแบ่งงานกันทําตามความถนัด และมีลกั ษณะสับสนไม่แน่นอน
กรณี ข องชาวลัว ะในภาคเหนื อ ของไทย ตลอดช่ ว งที่ ผ่า นมามี ก ารปรั บ ตัว ให้เ ข้า กับ
วัฒนธรรมไทยได้ดี มีการยอมรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ดังเช่นในสมัยเจ้าราชวิสุทธิ์ เป็ นเจ้า
เมืองเชียงใหม่ ได้ทาํ หลาบเงินหรื อแผ่นเงินจารข้อความคําอุทิศถวายชาวลัวะและไทยที่บา้ นฮากฮาน
กองกูน ป่ าฮวก อมกูด และบ้านแปะ (ปั จจุบนั อยูใ่ นตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่)
ให้กบั วัดราชวิสุทธาราม (วัดบ้านแปะ) เพื่อให้เป็ นข้าทานนํ้าหยาดปฏิบตั ิดูแลวัด ไม่ตอ้ งถูกเกณฑ์
แรงงาน ต่อมาสมัยเจ้ามโหตรประเทศ (2389 - 2396) เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 5 แห่ งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน
ได้ทาํ หลาบเงินจารข้อความที่เสมือนเป็ นกฎหมายในปี 2395 กําหนดอํานาจหน้าที่ให้ผปู ้ กครองดูแล
ชาวละว้า รวมทั้งเก็บส่ วยส่ งให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ โดยชาวละว้าเสี ยส่ วยเป็ นเงินปี ละ 220 ข้าว 600
หาบ และได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งถูกเกณฑ์เข้าทํางานให้หลวงและเป็ นทหาร ช่วงพระเจ้าสุ ทโธธรรม
ราชา กษัตริ ยพ์ ม่าเชื้ อสายมอญยกทัพมาตีได้เมืองฝาง เชี ยงใหม่ ลําพูน แล้วมีคาํ สั่งให้อพยพชาว
ละว้าและไทยทั้ง 5 หมู่บา้ นที่บนั ทึกในหลาบเงินไปยังพม่า แต่ว่าชาวละว้าคัดค้าน ว่า พวกเขา
ได้รับการคุม้ ครองจากหลาบเงินของเจ้าราชวิสุทธิ์ พระเจ้าสุ ทโธธรรมราชาทอดพระเนตรหลาบเงิน
ดังกล่าวแล้วยินยอมให้ชาวบ้านดูแลวัดต่อไปตามเดิม พร้อมทั้งมอบจารึ กหลาบเงินให้อีกแผ่น
ยืนยันว่าชาวบ้านได้รับการคุม้ ครอง ไม่ตอ้ งถูกอพยพไปที่ใด
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กฤษณา เจริ ญวงศ์ (2531 : 15) ศึกษาวิจยั ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชนลัวะกับ
เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่” พบว่า ชาวลัวะหรื อละว้าเป็ นเจ้าของดินแดนล้านนา ปั จจุบนั กระจายอยู่
ทัว่ ไปในภาคเหนื อ โดยเฉพาะอําเภอต่างๆ ของเชียงใหม่ ในอดีตขุนหลวงวิลงั คะ หัวหน้าลัวะ
บริ เวณเชิงดอยสุ เทพทําสงครามกับพระนางจามเทวีแห่ งอาณาจักรหริ ภุญชัย หลังพ่ายแพ้จบชีวิตลง
ชาวลัวะกระจายไปอยูต่ ามดอยและปะปนกับคนไทยในที่ต่างๆ สิ้ นสุ ดความเป็ นเอกภาพ และยอมรับ
สถานะแห่ งอํานาจของผูช้ นะ ต่อมาหลังพญามังรายซึ่ งสื บเชื้อสายลวจังคราชหรื อปู่ เจ้าลาวจก ผูน้ าํ
ลัวะดอยตุง ได้ส่งอ้ายฟ้ าไปเป็ นใส้ศึกกระทัง่ ส่ งทหารไปยึดหริ ภุญชัยที่ปกครองโดยพญายีบา ร่ วมมือ
กับหัวหน้าชาวลัวะ 9 ตระกูล ตั้งเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลาง แล้วทรงรวบรวมเมืองต่างๆ เข้าเป็ น
อาณาจักรล้านนา บรรดาเจ้าเมืองเชี ยงใหม่ในราชวงศ์มงั รายต่างล้วนสื บสานวัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อ ขนบจารี ต (ฮีต) ของชาวลัวะ เช่น เป็ นผูน้ าํ ประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้สังเวยผีบา้ นผีเมือง
(เทวดาอารักษ์) การเซ่ นไหว้ปู่แสะย่าแสะ การบูชาเสาอินทขิล (เสาหลักเมือง) และการเซ่ นสังเวย
ยักษ์กมุ ภัณฑ์ ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวลัวะอย่างเคร่ งครัด อันเป็ นการแสดงให้เห็นว่า ตลอดช่วง
ที่ผ่านมาชนชั้นปกครองของเชี ยงใหม่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชาวลัวะ และชาวลัวะเองก็ยอมรับ
อํานาจของผูป้ กครองด้วยความเต็มใจ ยินดีปฎิบตั ิตามข้อความในหลาบเงิน (แผ่นเงินที่จารข้อความ)
ที่ออกให้โดยเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยไม่บิดพลิ้ว เป็ นการยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่มีการใช้อาํ นาจกดขี่
หรื อบังคับจากฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
ปั จจุบนั ลูกหลานที่สืบเชื้อสายขุนหลวงวิลงั คะ เจ้าเมืองเชียงใหม่คนสุ ดท้ายของลัวะที่เรี ยกว่า
“สะมัง” ยังมีฐานะเป็ นผูน้ าํ ธรรมชาติหรื อผูน้ าํ บารมี ทําหน้าที่เป็ นผูน้ าํ ประกอบพิธีกรรม รั กษา
ขนบจารี ต และเป็ นผูต้ ดั สิ นคดี พิพาทต่างๆ ในชุ มชนละว้า ที่กระจายอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย
และที่ราบสู งกองลอยซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิ โลเมตรบริ เวณพื้นที่อาํ เภอฮอด
และอมก๋ อย จังหวัดเชียงใหม่ และแม่สะเรี ยง แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ยงั เสนอรายงานการวิจยั “การสํารวจชุมชนลัวะในขอบเขต 5 อําเภอ อําเภอเมือง
หางดง สันป่ าตอง จอมทอง และฮอด” ที่ชาวลัวะเคยอาศัยอยูม่ าครั้งอดีตมีหลักฐานประเภทตํานาน
พอเชื่อถือได้ ว่า ดินแดนแถบนี้ โดยเฉพาะตําบลแม่เหี ยะ อําเภอเมืองฯ และเชิงดอยสุ เทพ เป็ นถิ่นฐาน
ที่ อ ยู่อ าศัย ของชาวลัว ะ ดัง ปรากฏหลัก ฐานในตํา นานหลายเรื่ อ ง เช่ น ตํา นานสุ ว รรณดํา แดง
(หรื อตํานานเสาอิ นทขิล) ตํานานชิ นกาลมาลี ปกรณ์ ตํานานมูลศาสนา และตํานานจามเทวีวงศ์
เป็ นต้น ตํานานเหล่านี้ อา้ งถึงเรื่ องราวของชาวลัวะโดยมีโครงเรื่ องคล้ายคลึงกัน คือ สังคมของลัวะ
เริ่ มต้นจากชุมชนขนาดเล็กในกลุ่มเครื อญาติ ต่อมาชุมชนขยายใหญ่ข้ ึน จึงสร้างเป็ น “เวียง” หรื อ
เมือง คือเวียงเชษฐบุรี (เวียงเจ็ดลิน) บริ เวณเชิงดอยสุ เทพ มีฐานะเป็ นศูนย์กลางของเวียงอื่นๆ ต่อมา
ชุมชนขยายจึงมีการสร้างเวียงสวนดอก (ทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้) เวียงนพบุรี (ทิศทางตะวันออก
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ของเวียงสวนดอก) เวียงแห่ งนี้ตามตํานานกล่าวว่า อยูใ่ นกําแพงเมืองสี่ เหลี่ยมชั้นในของเมืองเชียงใหม่
ปัจจุบนั สร้างขึ้นโดยเศรษฐีลวั ะ 9 ตระกูล
นอกจากหลักฐานกลุ่มชาวลัวะในอําเภอเมืองเชียงใหม่ แล้วยังมีชาวลัวะกระจายอยู่ใน
อําเภอต่างๆ เช่น หางดง สันป่ าตอง จอมทอง และฮอด จากการสํารวจโดยการสุ่ มตัวอย่าง พบว่า
ชาวลัวะแต่ละอําเภอยังคงเรี ยกตัวเองว่า “ลัวะ” ยอมรับประวัติความเป็ นมา ว่า บรรพบุรุษเป็ นลัวะ
ใช้ภาษาลัวะ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างลัวะกับไทย เด็กรุ่ นใหม่หันมาแต่งกายตาม
สมัยนิยม ชาวลัวะบ้านกวน หมู่ที่ 6 ตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง เรี ยกตัวเองว่า “ลัวะ” จากการสัมภาษณ์
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทาํ ให้ทราบว่า ย้ายมาตั้งถิ่นฐานนานหลายชัว่ อายุ ตั้งแต่บริ เวณนี้ยงั เป็ นป่ าไม่มีผคู ้ น ช่วงแรก
ย้ายมาไม่กี่ครอบครัว ต่อมาเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆ จนเป็ นหมู่บา้ นใหญ่ ชาวบ้านไม่สามารถบอกได้ชดั เจนว่า
บรรพบุรุษมาจากที่ใดแน่ บ้างบอกว่าอพยพมาจากต้นแม่น้ าํ คง (แม่น้ าํ สาละวิน) บ้างบอกว่าอพยพ
หนี สงครามระหว่างไทยกับพม่ามาจากแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยไปอยูใ่ นเชียงใหม่จากนั้นอพยพ
ไปอยูท่ ี่หางดง บ้างก็บอกว่าบรรพบุรุษอพยพมาจากแม่แจ่ม
ที่บา้ นกวนพบหลักฐานหลาบเงินหรื อแผ่นเงินจารข้อความไว้ในปี จ.ศ. 1192 (พ.ศ. 2373)
เดื อ น 6 แรม 5 คํ่า วัน พฤหั ส บดี สรุ ป สาระสํา คัญ ได้ ว่ า ในสมัย พระเจ้า มิ ร าวิ ค ยลลปรกาน
(ศรี เลา เกษพรหม สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้คาํ อธิ บาย ว่า คงจะเป็ นพระเจ้าพุทธ
วงศ์ เจ้าผูค้ รองนคร องค์ที่ 4 แห่ งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ซึ่งครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2368 – 2389) ได้มี
อาชญาบัตรแก่ชาวลัวะที่นี่ ว่า ลัวะพวกนี้เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าสุ ทโธธรรมราชา (กษัตริ ยม์ อญที่กวาด
ต้อนชาวล้านนาในสมัยพระนางวิสุทธิเทวี) เคยส่ งส่ วยเป็ นเงิน และถูกเกณฑ์แรงงาน นับแต่น้ ี ต่อไป
ให้พวกลัวะที่นี่ส่งแต่ส่วยอย่างเดียว ไม่ตอ้ งเกณฑ์แรงงาน เช่น การเกณฑ์ไปรบทัพจับศึก ตลอดจน
งานสร้างเมือง งานเอาหญ้าให้ชา้ งให้มา้ เพื่อที่พวกลัวะจะได้มีเวลาทําไร่ ทาํ นาอย่างที่เคยปฏิบตั ิ
ในการส่ งส่ วยให้เจ้าเมืองจะมีตวั แทนที่ชาวลัวะให้ความเคารพนับถือ เรี ยกว่า “สะมัง” ซึ่งเป็ นหัวหน้า
และผูน้ าํ ประกอบพิธีกรรม หรื อที่เรี ยกว่า “เจ้าฮีต” เป็ นผูจ้ ดั เก็บ “สะมัง” ยังทําหน้าที่เป็ นผูต้ ดั สิ น
คดีความต่างๆ เป็ นผูน้ าํ ประกอบพิธีเซ่นไหว้ “เก๊าผี” หรื อต้นผีของลัวะ รักษาขนบจารี ต และเป็ นผูท้ ี่
รักษาหลาบเงินสื บทอดมาจนทุกวันนี้ การดําเนิ นชีวิตของชาวลัวะที่บา้ นกวน นอกจากทําไร่ ทาํ นา
ในยามว่างจากงานในท้องนาทุกครัวเรื อนจะปั้ นหม้อ ชาวลัวะเป็ นผูร้ ิ เริ่ มการปั้ นหม้อก่อน จากนั้น
คนเมืองหรื อคนไทยที่มาอยู่ใหม่พากันปั้ นตาม ปั จจุบนั การปั้ นหม้อเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
ของชาวลัวะบ้านกวน
ที่สาํ คัญ มีการตั้งเสาอินทขิล หรื อเสาหลักเมืองไว้กลางเมืองเชียงใหม่ ชาวลัวะมีความเชื่อ
สื บต่อมา ว่า การตั้งเสาอินทขิลเป็ นไปตามคําแนะนําของพระอินทร์ เพื่อให้เป็ นศูนย์รวมจิ ตใจ
ให้เวียงมัน่ คง และเป็ นที่เกรงขามของศัตรู พร้อมกันนี้ ชาวลัวะมีความเชื่อ ว่า พระอินทร์ มอบหมาย
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ให้ยกั ษ์กมุ ภัณฑ์สองตนเป็ นผูด้ ูแลรักษาเสาอินทขิล ชาวเมืองมีหน้าที่สกั การบูชาเซ่นไหว้เสาดังกล่าว
ด้วยข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน หากละเลยจะทําให้บา้ นเมืองพินาศ พิธีบูชาเสาอินทขิลนี้ ต่อมากลายเป็ น
พิธีร่วมของทั้งลัวะและไต ปฏิบตั ิสืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ในเดื อนเก้าเหนื อของทุกปี ชาวลัวะ
จะจัดพิธีกรรมสําคัญ คือ การเซ่นไหว้บวงสรวง “ผีปู่แสะย่าแสะ” ที่ดูแลรักษาปกป้ องเมืองเชียงใหม่
และ “ผีขุนหลวงวิลงั คะ” กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายซึ่ งถือเป็ นผีอารักษ์ ชาวเมืองเชียงใหม่มีความเชื่อว่า
ถ้าขาดการเซ่นไหว้บวงสรวงจะทําให้บา้ นเมืองประสบทุกข์เข็ญ ดังเช่นในสมัยพระเมกุฏห้ามไม่ให้
ชาวเมืองประกอบพิธีบูชาเสาอินทขีล ทําให้เสี ยเมืองแก่พม่า ต่อมาในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผูค้ รอง
นครเชียงใหม่องค์สุดท้ายได้ละเลยพิธีกรรมนี้ ต่อมามีบตั รสนเท่ห์จากชาวเมืองเกี่ยวกับการละเลย
พิธีกรรมดังกล่าว
ชาวลัวะนับถือผีบรรพบุรุษอย่างเคร่ งครัด มีการบูชาเซ่นไหว้บวงสรวง นําเหล้าควายและ
หมูเป็ นเครื่ องเซ่น ภาชนะใส่ เหล้า ก็คือ หม้อดินหรื อคนโฑที่ป้ ั นจากดินเหนียว ปั จจุบนั ชาวบ้านใน
ตําบลสุ เทพและตําบลแม่เหี ยะ ยังประกอบพิธีกรรมเซ่นไหว้บวงสรวงปู่ แสะย่าแสะ รวมทั้งขุนหลวง
วิลงั คะ ซึ่ งตํานานล้านนาฉบับต่ างๆ ล้ว นกล่ าวตรงกัน ว่า เป็ นกษัตริ ย ล์ วั ะที่ ปกครองเชี ย งใหม่
ทําสงครามกับพระนางจามเทวีที่ปกครองหริ ภุญชัย ขุนหลวงวิลงั คะพ่ายแพ้และเสี ยชีวิตจากการสู ้รบ
เป็ นเหตุให้ชาวลัวะพากันหลบหนี การถูกกวาดต้อนเป็ นทาส กระจัดกระจายไปอยูต่ ามป่ าเขาห่ างไกล
โดยเฉพาะบนเทือกเขาถนนธงชัย การพ่ายแพ้ศึกครั้งนี้นาํ ไปสู่การสิ้ นสุ ดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
ของชาวลัวะ อย่างไรก็ตาม มีชาวลัวะจํานวนหนึ่งมิได้ละทิ้งถิ่นฐาน ยังคงปักหลักอยูท่ ี่เชียงใหม่
ต่อมา พญามังรายได้ยินกิติศพั ท์ความมัง่ คัง่ รุ่ งเรื องของนครหริ ภุญชัย จึงออกอุบายให้
ขุนนางชาวลัวะที่ชาญฉลาดชื่ออ้ายฟ้ า (ไอ่ฟ้า) เข้าไปเป็ นไส้ศึก และมีส่วนสําคัญช่วยให้การขยาย
อํา นาจมายัง หริ ภุ ญ ชัย ประสบผลสํา เร็ จ พญามัง รายมอบหมายให้ อ ้า ยฟ้ าปกครองหริ ภุ ญ ชัย
ส่ วนพระองค์ไปสร้างเมืองเชียงใหม่โดยมีพญาละว้า 9 ตระกูลช่วยเหลือ ดังมีกล่าวในตํานานพื้นเมือง
ว่า “...บริ เวณนี้ เป็ นที่อยูท่ ี่ต้ งั แห่ งท้าวพระยาทั้งหลายมาแต่ก่อน...” แม้เวียงนพบุรีเวลานั้นจะมีคนไต
เข้ามาตั้งบ้านเรื อนอยูม่ าก แต่ชาวลัวะก็ยงั คงมีอยูม่ ากเช่นกัน ในบริ เวณลุ่มแม่น้ าํ ปิ งช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 21 กองทัพพม่าเข้ามารุ กราน ยังคิดว่าเชียงใหม่เป็ นดินแดนของชาวลัวะยิง่ กว่าไต (ไทย) เสี ยอีก
การผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างลัวะและไตดําเนินมายาวนาน ก่อให้เกิดการยอมรับ
และมีความผูกพันกันแน่ นแฟ้ น ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง ผูป้ กครองไตยอมรั บพิธี
เซ่ น สรวงบู ช าบรรพบุ รุ ษ ของชาวลัว ะ ดัง มี คาํ กล่ า วอัญ เชิ ญ ในพิ ธี เ ซ่ น สรวงปู่ แสะย่า แสะว่ า
“ลัวะเยียะไฮ่บ่ห้ื อตายคา ไตเยียะนาบ่ห้ื อตายแดด”
พรชัย ปรี ชาปั ญญา นักวิชาการด้านการเกษตรเสนอรายงานวิจยั “ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เกี่ ยวกับระบบนิ เวศวนเกษตรบนแหล่งต้นนํ้าลําธารในภาคเหนื อ” ในปี 2544 ระบุว่า ชาวละว้า
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ซึ่งเป็ นชนพื้นเมืองดั้งเดิมในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ลุ่มนํ้าโขง และลุ่มนํ้าสาละวิน มีการสื บทอดวัฒนธรรม
การปลูกชาพื้นเมือง (เมี่ยง) มาแต่บรรพบุรุษ เนื่องจากชาเป็ นพืชอายุยนื การศึกษาเรื่ องชาจะช่วยให้
เกิดความกระจ่างถึงเส้นทางอพยพและการตั้งถิ่นฐานของชาวละว้า เทือกเขาผีปันนํ้าเกือบทั้งเทือก
แวดล้อมด้วยป่ าเมี่ยง พร้อมทั้งชี้ว่า สวนเมี่ยงเป็ นระบบวนเกษตรดั้งเดิมในเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต้
ที่ดาํ เนิ นมานานกว่า 2,000 ปี เป็ นระบบที่สามารถอนุรักษ์ธรรมชาติความหลากหลายทางธรรมชาติ
เป็ นป่ ากันชนป้ องกันป่ าต้นนํ้าลําธาร ป้ องกันไฟป่ า และป้ องกันการทําไร่ เลื่อนลอย ในปี ถัดมา
(2545) พรชัย ปรี ชาปั ญญาและคณะ ได้วิจยั ต่อยอดในหัวข้อ “ภูมิปัญญาป่ าเมี่ยงเกี่ยวกับความยัง่ ยืน
ของลุ่มนํ้าภาคเหนือประเทศไทย” พบว่า สวนเมี่ยงเป็ นรู ปแบบวนเกษตร (Agroforestry) ประกอบด้วย
ต้นไม้ยนื ต้น ชา พืชชั้นล่าง และวัวควาย การเลี้ยงวัวควายในสวนเมี่ยงเป็ นรู ปแบบวนเกษตรที่สืบทอด
มาแต่บรรพบุรุษ วัวควายช่วยกําจัดวัชพืช กินเฉพาะหญ้า ไม่กินใบเมี่ยงเนื่องจากมีรสขม พืชชั้นล่าง
ช่วยลดการชะล้างพังทะลายของหน้าดิน มูลวัวควายช่วยเพิ่มธาตุอาหาร อีกทั้งสวนชายังช่วยลด
ความรุ นแรงของไฟป่ า
ในปี เดียวกันนี้ (2545) ประภากรพิศิษฏ์ (พระครู ) วิจยั เรื่ อง “วัฒนธรรมและการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมของชาวลัวะบ้านละอูบ ตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า
บ้านละอูบเป็ นหมู่บา้ นดั้งเดิมตั้งมาประมาณ 200 ปี เป็ นพื้นที่มีชาวลัวะ (ละว้า)อยูม่ ากที่สุด มีการรับ
อิทธิ พลวัฒนธรรมไทยเข้าไปผสมผสาน ทั้งในด้านการแต่งกาย ภาษา การปลูกสร้างบ้านเรื อนที่อยู่
อาศัย ประชากรนับถือพุทธและผีผสมกัน ส่ วนผูน้ บั ถือคริ สต์ปฏิเสธความเชื่อเรื่ องผี หมู่บา้ นลัวะ
ที่รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างเข้มแข็งมีนอ้ ย หัวหน้าหมู่บา้ นและผูน้ าํ ครอบครัวในบ้านละอูบ
พยายามรักษาอัตลักษณ์ดา้ นวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ ไว้ โดยเฉพาะ
พิธีเลี้ ยงผี เช่ น การเลี้ยงผีก่อนปลูกข้าวและหลังเกี่ ยวข้าว รวมทั้งให้ความสําคัญในเรื่ องประวัติ
ความเป็ นมาของชาติพนั ธุ์ ชาวบ้านละอูบส่ วนใหญ่เป็ นเกษตรกรทําไร่ หมุนเวียน ปลูกข้าวนาดําและ
ข้าวไร่ มีการช่วยเหลือกันในด้านแรงงาน คือ “การลงแขก” หรื อ “เอามือ” ปั จจุบนั พบว่า ชาวบ้าน
ส่ วนใหญ่เปลี่ยนจากผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองไปเป็ นการผลิตเพื่อการค้า มุ่งสนองความต้องการของ
ตลาดเป็ นสําคัญ โดยบุกเบิ กพื้นที่ ปลูกกะหลํ่าปลี นําไปสู่ ก ารใช้สารเคมี ท้ งั ปุ๋ ยและยาฆ่าแมลง
คนหนุ่มสาวส่ วนหนึ่งย้ายลงไปทํางานในตัวเมืองเชียงใหม่
ในปี นี้พรพนา กันเต็ง และคณะ ได้เสนอรายงานการวิจยั “ความเป็ นมาและวิถีชีวิตของ
ชนเผ่าลัวะ กรณี ศึกษาตําบลห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า ชาวลัวะตําบล
ห้วยห้อมอพยพจากถิ่นฐานเดิมที่เมืองเชี ยงใหม่หลังขุนวิลงั คะกษัตริ ยล์ วั ะพ่ายแพ้ศึกต่อพระนาง
จามเทวีแห่ งเมืองหริ ภุญชัย ต่อมาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นก็แยกไปตั้งหมู่บา้ นแห่ งใหม่
ชาวลัวะเดิ มทําการเกษตรแบบพึ่งตนเอง โดยทําไร่ หมุนเวียน มีการแบ่งพื้นที่เป็ นที่นาและที่ไร่
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ในการปลูกข้าวไร่ ซ่ ึ งใช้น้ าํ ฝนเป็ นหลัก จะหยอดเมล็ดพืชผักและเมล็ดดอกไม้ในคราวเดียวกัน เช่น
งา ถัว่ ฝักยาว พริ ก มะเขือ แตง ข้าวโพด ยาสู บ หงอนไก่ และดาวเรื อง หลังปลูกข้าวไร่ เสร็ จประมาณ
1 - 2 เดือน จึงปลูกข้าวนาในบริ เวณเชิงเขาซึ่ งปรับเป็ นขั้นบันได ใช้ลาํ ไม้ไผ่หรื อท่อพีวีซีระบายนํ้า
จากแปลงหนึ่ งไปยังอีกแปลงหนึ่ ง หลังเก็บเกี่ยวเสร็ จ ในช่วงต้นฤดูหนาวจะใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวปลูก
พืชผักชนิ ดต่างๆ เช่ น ผักกาด คะน้า ต้นหอม ผักชี ฯลฯ หลังผักกาดและผักอื่นๆ หมดก็ใช้พ้ืนที่
ดังกล่าวปลูกยาสู บ กรณี บา้ นป่ าแป๋ มีไร่ หมุนเวียน 8 แปลง หลังใช้พ้ืนที่ครบวงรอบ 8 แปลงแล้ว
ก็เวียนมาใช้พ้ืนที่แปลงที่ 1 อีกครั้ง ปั จจุบนั ชาวละว้าส่ วนหนึ่ งเปลี่ยนมาทําเกษตรเพื่อการค้า หรื อ
เปลี่ยนจากเศรษฐกิ จชุ มชนมาสู่ เศรษฐกิ จทุน ด้วยการทําไร่ กะหลํ่าปลี หลังมีการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเชื่ อมต่อกับถนนใหญ่ ชาวบ้านค้าขายพืชไร่ กบั คนในเมืองมากขึ้น และรับอิทธิ พลด้าน
วัฒนธรรมของคนเมือง ส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็ นอยู่
ในปี ถัดมา (2546) สมคิด พรมจุย้ และคณะ เสนอรายงานการวิจยั “เศรษฐกิจชุมชนหมู่บา้ น
อีสานใต้ ความอยูร่ อดของชุมชนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” ในชุดโครงการวิจยั “เศรษฐกิจ
ชุ ม ชนหมู่ บ า้ นไทย” ซึ่ ง เป็ นการวิจ ัย ในแนวเศรษฐศาสตร์ มานุ ษ ยวิท ยา และประวัติ ศ าสตร์
เสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงช่วงหลังสิ้ นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) จนถึงปั จจุบนั พบว่า
1. เศรษฐกิจไทยประกอบด้วยเศรษฐกิจสองระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชน และระบบ
เศรษฐกิ จทุน ระบบเศรษฐกิ จทุนดํารงอยู่ในทุกภาคของประเทศ แต่ระบบเศรษฐกิ จชุ มชนซึ่ งมี
ครอบครัวและชุมชนเป็ นหน่ วยผลิต เป็ นวิถีชีวิตการทํามาหากินของคนไทยโดยเฉพาะในชนบท
มีเป้ าหมาย คือ การดํารงอยูแ่ ละอยูร่ อดของครอบครัวและชุมชน มุ่งผลิตให้สามารถเลี้ยงตัวได้
2. การแปรรู ป (Transformation) ของเศรษฐกิจไทย จากระบบเศรษฐกิจครอบครัวและ
ชุมชนไปสู่ ระบบเศรษฐกิจทุน ซึ่งเป็ นกระบวนการที่มีความหนืดตัวสู งมาก เป็ นไปอย่างช้าๆ ทีละเล็ก
ละน้อย ใช้เวลานานมากและเกิดขึ้นอย่างจํากัด
3. เส้นทางของชาติที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งและความมุ่งหวังของชาวไทย ควรเป็ น
เส้นทางที่ชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนมีบทบาทนํา เพราะชุมชนมีความสัมพันธ์กนั เป็ นเครื อข่าย
เป็ นแกนของสังคมและวัฒนธรรม เป็ นสถาบันหรื อวิถีชีวิตของผูค้ นจํานวนมาก ที่ผา่ นมาชุมชนถูก
เอารั ดเอาเปรี ยบ มี โอกาสน้อยที่ จะได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จึ งควรมุ่งพัฒนาระบบชุ มชน
ซึ่ ง เป็ นระบบใหญ่ ที่ สุ ด เกี่ ย วโยงกับ เศรษฐกิ จ และวัฒ นธรรม สอดคล้อ งกับ สภาพภู มิ ศ าสตร์
ทรั พยากรของพื้น ที่ อัน เป็ นแนวทาง“วัฒนธรรมชุ มชน” (บาทหลวงนิ พ จน์ เที ย นวิห าร) หรื อ
“ชุมชนชนาภิวฒั น์” (พิทยา ว่องกุล) หรื อ “เศรษฐกิจวัฒนธรรม” (ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี )
โดยพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมจากฐานภายในประเทศ
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ในปี เดียวกันนี้ (2546) อารยะ ภูสาหัส ทําวิจยั “การศึกษาประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น การจัดการ
ทรัพยากรส่ วนรวมของชุ มชนบริ เวณลุ่มนํ้าลาง – นํ้าของ อําเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน”
ศึกษาพลวัตชุมชนบนพื้นที่สูงและชุมชนในเขตพื้นที่ราบ ซึ่งมีความแตกต่างด้านชาติพนั ธุ์และสภาพ
ที่ต้ งั ทางภูมิศาสตร์ ในอดีต ทั้งสองชุมชนต่างผลิตเพื่อบริ โภค มีความสัมพันธ์กนั ใกล้ชิด พึ่งพาอาศัย
และใช้ท รั พ ยากรร่ ว มกัน หลัง เปลี่ ย นเป็ นผลิ ต เพื่ อ ขาย มี ก ารแย่ง ชิ ง ทรั พ ยากร นํา ไปสู่ ปั ญ หา
ความขัดแย้ง
ด้านสมโชติ อ๋ องสกุล เสนอรายงานวิจยั “ประวัติศาสตร์ ชุมชนในเชี ยงใหม่ : การสร้าง
ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น” ชี้ ถึงพัฒนาการชุมชนดั้งเดิมในตัวเมือง ประชากรส่ วนหนึ่ งเข้ามาอยู่ช่วง
“เก็บผักใส่ ซา้ เก็บข้าใส่ เมือง” ชุมชนต่างๆ ที่ประกอบเป็ นเมืองปั จจุบนั ถูกทําลาย ภายใต้กระบวน
การพัฒนาสู่ ความเป็ นเมื อง (Urban Modernization) เหลื อเพีย งประวัติศาสตร์ เ ชี ย งใหม่ใ นรู ป
ประวัติศาสตร์ชาติ การศึกษานี้เป็ นการสร้างประวัติศาสตร์ ของชุมชน และรื้ อฟื้ นความเป็ นท้องถิ่น
ของเชียงใหม่
อนุ รั ก ษ์ ปั ญ ญานุ ว ฒ
ั น์ (2548 : 2 – 4) เสนอแนวคิ ด การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ ชุ ม ชนไว้ว่า
การเรี ยนรู ้ร่วมกับชุมชนจะทําให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก สามารถถ่ายทอดบทเรี ยนในมิติของกระบวนการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแบบการศึกษาตลอดชีวิต อาศัยการถ่ายทอดความรู ้และประสบการณ์ที่ได้เรี ยนรู ้
ทําความเข้าใจกับประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ด้วยวิธีการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
พร้อมกันนี้ยงั ได้ช้ ีวา่ การวิเคราะห์ภูมิปัญญาจําต้องอาศัยการตีความจากข้อมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่จดั เก็บได้ เน้นการค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ โดยอาศัยการมองอย่างองค์รวม แล้วหาความเชื่อมโยง
กันอย่างมีเหตุผล อาจเกิดภาพได้หลากหลายมิติ กรณี ที่นกั วิจยั เข้าไปศึกษาชุมชนที่มีพลวัตการถ่ายทอด
การเรี ยนรู ้และประสบการณ์ อาจเกิดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ

