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บทคัดย่อ

สำหรับงานศึกษาชิ้นนี้เป็นการศึกษาเชิงสังเคราะห์จากรายงานการวิจัยและ 

วิทยานิพนธ์ทั้งสิ้น 224 ฉบับ โดยพิจารณาจากรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้าน 

วัฒนธรรมและการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อ ทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

กับประเด็นวัฒนธรรมและการพัฒนา ในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2540-2550) โดย 

ศึกษาเฉพาะงานในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) และเป็นการ 

ตั้งข้อสังเกตต่อการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาในอนาคต ในบทความนี้จะขอ 

นำเสนอใน 3 ส่วนคือ ส่วนแรก การสังเคราะห์เชิงแนวความคิด ส่วนที่สอง การสังเคราะห์ 

เชิงวิธีวิทยา และส่วนสุดท้าย ข้อสังเกตและข้อเสนอต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต  

abstract

This study aims to conduct a survey of researches relating to 
culture  and  development  in  central  Thailand  with  an  exception  of  the 
Bangkok Metropolis. A content analysis method has been adopted to review 
and critically analyze sample studies from 224 research reports, including 
dissertations and theses, conducted during 1997-2007. The study confirms 
that discourses appeared in the literatures of culture and development vary 
from time to time. However, the most used and frequently referred to is the 
discourse of “development in practice.” This discourse has been used since 
the post-second World war with a close connection to the modernization 
theory. According to this framework, the content of culture and development 
in Thailand is analyzed into three components, as follows. 

Firstly, development towards modernity  is  the heart of the study 
of culture and development. Secondly, ways of life of local people in rural 
Thai society have been promoted to be the key concept of the idea of 
culture and development. This is in  response to the increasing popularity 
of the concept of local knowledge in rural  development  among some local 
NGOs and scholars from the 198Qs onwards .Lastly, the idea of culture and 
development has become a discourse of power as knowledge, reflecting a 
tension between  local and modern knowledge. Research findings confirm 
that  there have been radical changes in central Thailand due to cultural and 
ethnic diversity. The framework of modernization as well as urbanization is 
insufficient for analyzing social reality. Further, such concepts likely fall into  
dichotomous entrapment. 

Observations for rural sociologists are provided. Discourses of 
culture and development, reflecting the dichotomous thinking   have been 
proposed and carried out  by local activists rather than rural sociologists. 
Also,  action  research  does  not  only  solve  theoretical  limits  but  also  finds 
some solutions for rural problems.
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สวนท่ีหนึ่ง การสังเคราะหแนวความคิด 

จากการทบทวน  งานศึกษาในหัวขอ “วัฒนธรรมกับการพัฒนาในภาค
กลาง” ปรากฏอยู ในหลากหลายสาขาวิ ชา ไม ว าจะเปนสั งคมวิทยา 
มานุษยวิทยา สังคมสงเคราะห สิ่งแวดลอม การพัฒนาชนบท รัฐศาสตร 
รวมถึงงานวิจัยชุมชนในเชิงปฏิบัติการ สาขาวิชาที่หลากหลายทําใหมุมมอง
กวางขวางขึ้น แตอีกดานหน่ึงก็ทําใหสังเคราะหงานไดยากลําบากมากขึ้น
เน่ืองจากแนวคิดกระจัดกระจาย ดังน้ัน เพื่อใหงายแกการเขาใจ จึงขอแบงกรอบ
แนวคิดโดยพิจารณาจากมิติการพัฒนาดังน้ี 

 

1.1 กลุมวัฒนธรรมกับการเปล่ียนแปลงสูความทันสมัย:  

 แนวคิดความทันสมัยนิยม (modernism) 

 กรอบแนวคิดน้ีปรากฏมากในงานศึกษาประเภทวิทยานิพนธที่อธิบาย
กระบวนการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมตั้งแตวิถีชีวิต การทํามาหากิน ไปจนถึง
คา นิยม โดย เ ช่ือม โยงกับการพัฒนาสู ความ เปน เมือ ง (urbanization) 
อุตสาหกรรม (industrialization) และความเปนตะวันตก (westernization)  
ที่สงผลกระทบตอวิถีชีวติผูคนในทางที่เสื่อมโทรมลง   

กรอบการศึกษาที่วาน้ีปรากฏทั้งในหนวยวิเคราะหระดับปจเจก เชน 
เด็กเยาวชน แรงงานรับจาง และปรากฏในระดับชุมชน โดยเช่ือมโยงเขากับ   
วิถี ชีวิตและระบบความสัมพันธที่ เปลี่ยนแปลงไป งานศึกษากลุมน้ีมองวา
กระบวนการพัฒนาเปนปจจัยที่นําไปสูความเปลี่ยนแปลง งานศึกษาจํานวน   
ไมนอยยึดติดกับแนวการวิเคราะหดังกลาวจนตกอยูภายใตกับดักการคิดแบบ   
คูตรงขาม (dichotomy) และการศึกษาชุมชนดวยภาพโรแมนติก (romantic) 
ดังที่ สุ ริชัย หวันแกว (2543) กลาววา การทําความเขาใจมโนทัศนเ ร่ือง 
“ชุมชน” ที่ผานมามักอางอิงกรอบ “ความตอเน่ืองจากชนบทไปเมือง” (rural 
urban continuum) เร่ิมตนจากแวดวงสังคมวิทยาทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
เมื่อตนคริสตศตวรรษที่ 20  จุดเร่ิมตนของการศึกษาเร่ืองชุมชนคือการแยก
ชุมชนเมืองออกจากชุมชนชนบท เปนการพิจารณาแบบคูตรงขามหรือการแบง
สองขั้วตายตัว (binary opposition) นําไปสูมายาคติในการศึกษาชุมชนดังน้ี  

ประการแรก การสรางนิยามแบบคูตรงขามระหวางเมืองกับชนบท 
ระหวางสังคมอุตสาหกรรมกับสังคมเกษตรกรรม รวมถึงการวิเคราะหภายใต 
การคิดแยกขั้วแบบอื่นๆ เชน กอนหนาน้ีเราถูกทําใหเช่ือวาเมืองดีกวาชนบท 
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เมืองเจริญและทันสมัย ขณะที่ชนบทลาหลัง ไมดี ไมสมบรูณ แตปจจุบันกลับ
เปนอีกดานหน่ึง คือชนบทดี เรียบงาย เครือญาติสัมพันธกัน เมืองไมดี ทําลาย
ความเปนชุมชน เหลาน้ีลวนแตตกอยูภายใตกับดักการวิเคราะหแบบแยกขั้ว 

ประการทีส่อง การสรางภาพชุมชนโรแมนติกไดปรากฏอยูในงานศึกษา
ชุมชนเปนจํานวนไมนอย เชน ชุมชนน้ันเอื้อเฟอ พึ่งพา ไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
ผูกโยงกันดวยความสัมพันธเชิงเครือญาติ เปนตน  

นอกจากน้ียังพบวาการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงใหความสําคัญกับ
การมุงหาปจจัยที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง เชน การแบงปจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมออกเปนปจจัยภายใน (internal factor) และปจจัย
ภายนอก (external factor)  ในปจจุบันการวิเคราะหดวยกรอบดังกลาว
อาจจะไมไดภาพที่ชัดเจนและเปนจริงนัก เพราะการจําแนกวาแทจริงแลวอะไร
เปนปจจัยภายในหรือเปนปจจัยภายนอกอาจจะมีปญหาในตัวเอง 

  

1.2 กลุมงานศึกษาแนววัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นศึกษา 

งานศึกษาชุมชนภาคกลางที่อิงเขากับความเปนทองถิ่น ไดศึกษา
ความหมายในเชิงพื้นที่ชนบทและในเชิงองคความรูซึ่งผูกโยงเขากับความเช่ือ 
หรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ปจจุบันเขาใจรวมกันวาคือ “ภูมิปญญาชาวบาน” 
ประเด็นที่เก่ียวของกับเร่ืองทองถิ่นภาคกลางปรากฏอยู 2 ดานคือ  

 

1.2.1 กรอบการศึกษาทองถ่ินที่มีนัยทาทายประวัติศาสตรกระแสหลัก  

งานศึกษาชุดน้ีใหความสําคัญกับการวิเคราะหประวัติศาสตรทองถิ่น 
ตัวอยางคืองานศึกษาภายใตชุดโครงการวิจัยประวัติศาสตรวัฒนธรรมทองถิ่น
ภาคกลาง ที่สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชน งานศึกษา
ของเรวดี ประเสริฐเจริญสุข และคณะ (2546) วิบูลย เข็มเฉลิม และคณะ 
(2548) และวุฒิ บุญเลิศ และคณะ (ม.ป.ป.)  การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่น
เปนการศึกษาของประชาชนธรรมดา ใหความสําคัญกับชาวบานสามัญชนภายใต
กรอบการอธิบายที่หลากหลาย ไมจําเปนตองผูกโยงกับประวัติศาสตรชาติ   
เสมอไป   

กรอบการศึกษาแบบน้ีแตกตางจากประวัติศ าสตรกระแสหลัก     
อยางชัดเจน งานศึกษากลุมน้ีพยายามช้ีใหเห็นวาการใหความสําคัญกับ
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ประวัติศาสตรทองถิ่นมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนา
ของรัฐ รัฐตองใหความสําคัญกับคนทองถิ่นมากขึ้น  

 

1.2.2 ภูมิปญญาทองถ่ิน  

งานศึกษาพื้นที่ภาคกลางที่ใชแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นเขามาอธิบาย 
เปนการพัฒนาภูมปิญญาที่มีอยูเดิมเพื่อนํามาแกไขปญหาการดําเนินชีวิต ทั้งใน
ระดับบุคคล กลุม และชุมชน เน่ืองจากเปนเสมือนกระบวนการเรียนรูผานการ
ผสมผสานที่เกิดขึ้นในทองถิ่น ทําใหคนในพื้นที่รูสึกวาตนเองมีบทบาทและมี 
สวนรวม ไมจําเปนตองพึ่งพาภายนอกมากนัก เชน งานเร่ือง วิถีคนบนปา
ตะวันออกผืนสุดทาย (2548) ของศูนยการเรียนรูชุมชนรอบปาตะวันออก 
วิบูลย เข็มเฉลิม และคณะ เขียน  และเร่ือง ศักยภาพภูมิปญญาทองถ่ินในการ
แกไขปญหาชุมชน (2547) นฤมล บรรจงจิตร ศึกษา  งานทั้งสองช้ินนําเสนอ
ในประเด็นที่วา ภูมิปญญาไมใชกระบวนการที่หยุดน่ิง หากแตมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ เพื่อเปาหมายของการ
ใชประโยชนอยางยัง่ยืน  

นอกจากน้ียังมีงานศึกษาจํานวนหน่ึงที่เช่ือมโยงประเด็นภูมิปญญา  
เขากับทุนทางสังคม โดยมองวาภูมิปญญาเปนสวนหน่ึงของทุนทางสังคม     
ภูมิปญญาเปนเคร่ืองมือที่ ใชตอรองกับภายนอกได อยางไรก็ตาม อานันท   
กาญจนพันธุ (2544) กลาวไวอยางนาสนใจวา “ภูมิปญญาทองถิ่นมิใช     
เปนเพียงอุดมการณบางอยาง แตมีความหมายเก่ียวกับการพัฒนา เน่ืองจาก
องคความรูดังกลาวไมใชความรูเชิงเทคนิค แตเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับ
กระบวนการเรียนรูและเปนการเรียนรูอยางตอเ น่ือง อาจเรียกไดวาเปน 
situated knowledge หมายถึงความรูที่ขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ
เชิงอํานาจในแตละสถานการณ เปนเร่ืองของระบบคุณคา กฎเกณฑ และสิทธิ” 
งานศึกษาที่เก่ียวของกับประเด็นดังกลาว อาทิ งานของปนแกว เหลืองอรามศรี 
(2539) 

 

1.3 กลุมแนวคิดเชิงวิพากษวัฒนธรรมกับการพัฒนา 

งานวิจัยกลุมน้ีมีไมมาก แตนําเสนอประเด็นไวนาสนใจ การกลาวถึง
ประเด็นความเคลื่อนไหวในหัวขอน้ีมิไดหมายความถึงขบวนการเคลื่อนไหว   
เชิงรูปธรรมเทาน้ัน แตหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวผานการตั้งคําถามตอประเด็น
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ความรูที่ครอบงําวิถีชีวิตและสงผลตอการดําเนินชีวิตของชาวบาน อันนําไปสูการ
เคลื่อนไหวประเด็นสิทธิของชุมชน งานวิจัยชุดน้ีแบงออกเปน 3 กลุมคือ 

 

1.3.1 นิเวศวิทยาทองถ่ิน  

ปนแกว เหลืองอรามศรี (2539) ไดนําเสนอการทําความเขาใจตอ 
องคความรูของทองถิ่น เธอกลาววา งานศึกษากลุมน้ีสะทอนถึงความไมลงรอย
ของแนวคิดสองกระแส ประเด็นหลักคือการอธิบายความสัมพันธของมนุษยกับ
สิ่งแวดลอมผานขอถกเถียงระหวางปรัชญาตะวันตกกับตะวันออก ระหวาง
ความรูสมัยใหมกับความรูทองถิ่น แนวคิดแบบหลังอธิบายถึงการกลับมาสนใจ 
“องคความรูทองถิ่น” ซึ่งเปนการศึกษา “ความรู” ที่มีเปาหมายทางสังคม     
ชุดความคิด น้ี เปนการใหความหมายตอโลกและสิ่ งแวดลอม ตลอดจน       
แนวปฏิบัติตนทีจ่ะทําใหมนุษยอยูรวมกับธรรมชาติไดอยางสอดคลอง  

นอกจากการไมลงรอยกันขององคความรูทั้งสองกระแสแลว งานศึกษา
ในกลุมน้ียังไดสะทอนวา ปญหาเกิดขึ้นจากความขัดแยงทางอํานาจเศรษฐกิจ
และการเมืองตอการจัดการและควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ ระหวางรัฐ กลุมทุน 
และคนทองถิ่นซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุและมีความอุดมสมบูรณทาง
ทรัพยากร การไมยอมรับองคความรูของชาวทองถิ่นพื้นเมือง เปนเพราะ      
ไปขัดแยงกับผลประโยชนทางการคาและการควบคุมการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรโดยรัฐ (ปนแกว 2539) 

ทามกลางการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรในปจจุบัน งานศึกษาความรู
นิเวศทองถิ่นมีฐานะ 2 ประการคือ  

ประการที่หน่ึง เปนการศึกษาความรูทางนิเวศวิทยาของชุมชน     
เพื่อสนับสนุนใหเกิดทางเลือกใหมในการพัฒนาสังคมที่ยอบรับความหลากหลาย
ของกลุมวัฒนธรรมและเปนอิสระจากการครอบงําของรัฐและกลุมผลประโยชน
ภายนอกชุมชน พรอมกับรักษาความสัมพันธที่เสมอภาคกันระหวางระบบ    
ทุนนิยมกับชุมชนซึ่งผานมาทางนโยบายรัฐและระบบเศรษฐกิจแผนใหม   

ประการที่สอง มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนใหเกิดทางเลือกใหมในการ
แกปญหาวิกฤตการณทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาน้ีสวนหน่ึงสืบเน่ืองมาจากการ
พัฒนาองคความรูสมัยใหม  

แมแนวคิดขางตนจะมีจุดเร่ิมตนมาจากการศึกษาองคความรูของกลุม
ชาติพันธุ หากแตมีพื้นฐานมาจากการยอมรับและเคารพความแตกตาง
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หลากหลาย และยอมรับวาองคความรูใดเพียงองคความรูเดียวอาจมีขอจํากัด 
ไมสามารถนํามาใชกับทุกพื้นที่ไดเสมอไป  ประเด็นสําคัญคือ ตองใหความสนใจ
กับวัฒนธรรมและการดํารงอยูอยางแทจริงของชุมชนทองถิ่นผานการยอมรับ 
การมีตัวตน มีวิถี ชีวิต มีวิธีทําความเขาใจโลกและสิ่งแวดลอม เน่ืองจาก     
การพัฒนาที่ผานมามิไดใสใจชุมชนทองถิ่นที่หลากหลาย  ในปจจุบันเราจึงเห็น
ขบวนการเคลื่อนไหวหลากหลายรูปแบบเพื่อสะทอนการมีตัวตนอยูจริง       
ในปจจุบันหลายชุมชนไมยินยอมใหใครมาสรางความเปลี่ยนแปลงที่จะสงผลตอ
การดํารงอยูของพวกเขา  เราเรียกขบวนการเหลาน้ีวา การเคลื่อนไหวแบบใหม 
(new social movement) เปนการเมืองแบบใหมที่ประชาชนธรรมดามีบทบาท
ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบตางๆ มากกวาการเมืองแบบ        
รัฐประชาชาติที่มุงชวงชิงอํานาจรัฐ ประเด็นการเคลื่อนไหวเปนเร่ืองที่เก่ียวของ
กับเพศ ความรู ภาษา วัฒนธรรม รวมทั้งสิทธิของคนกลุมนอยและคน     
ดอยโอกาสกลุมตางๆ  ลักษณะสําคัญของขบวนการเคลื่อนไหวแบบใหม      
อีกประการคือ เปนการเคลื่อนไหวเพื่อชวงชิงการนิยามความหมายภายใต
ความสัมพันธมิติตางๆ 

 

1.3.2 นิเวศวิทยาการเมือง (political ecology) 

แนวคิดน้ีปรากฏอยูในงานศึกษาเร่ืองการเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอม
ทางภาคกลาง โดยเฉพาะในประเด็นโครงการกอสรางที่สงผลกระทบตอชุมชน
ทองถิ่น กรอบคิดดังกลาวไมไดสะทอนการจัดการทรัพยากรทางกายภาพ    
ผานองคความรูเชิงเทคนิคเพียงอยางเดียว หากแตมีความเก่ียวโยงอยางสําคัญ
กับเศรษฐกิจและการเมือง ดังที่ Schmink and Wood (1987) ไดกลาวถึง
แนวคิดนิเวศวิทยาการเมืองไววา “เปนการแสดงใหเห็นวากระบวนการทาง
เศรษฐกิจและการเมืองมีสวนเขาไปกําหนดรูปแบบการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางไร” (อางใน ชูศักดิ์ 2543) ตัวอยางงานศึกษาเชน 
โครงการวิจัยพลวัตประวัติศาสตรทองถ่ินทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ตําบลคลองดาน (เรวดี และคณะ 2546) งานศึกษากลุมน้ีไดสะทอนการทํางาน
ของแนวคิดไวอยางนาสนใจ 3 ประการ  

ประการที่หน่ึง เปนแนวความคิดที่ใหความสําคัญกับผูใชทรัพยากร
โดยตรง กลาวคือ ใหความสําคัญกับคนทองถิ่นในฐานะผูแสดงหลัก  

ประการที่สอง เนนการวิเคราะหที่เช่ือมโยงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การเมือง ตั้งแตระดับจุลภาคจนถึงระดับมหภาค (ทองถิ่น ชาติ และโลก) 
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ภายใตขอเท็จจริงที่วา นโยบายการจัดการทรัพยากรไมไดดําเนินการอยางเปน
อิสระ  

ประการสุดทาย ใหความสําคัญกับมิติทางประวัติศาสตรของทองถิ่น
เพื่อเปนพื้นฐานสรางความเขาใจรวมกันตอสภาพปจจุบัน   

 

1.3.3 วาทกรรมการพัฒนา 

งานศึกษาเร่ือง การรับมือกับปญหาการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม 
ที่มีผลตอสุขภาพในมิติหญิงชาย: ศึกษากรณีหมูบานกะเหร่ียงคลิตี้ลาง จังหวัด
กาญจนบุรี (จิระวรรณ 2547) เปนกรณีศึกษาภาคกลางเพียงไมก่ีช้ินที่สะทอน
การวิเคราะหเชิงวาทกรรม (discourse) แมจะยากตอการทําความเขาใจ   
แนวการวิเคราะหเชิงปรัชญาที่มีลักษณะเปนนามธรรมสูง (การสรางความรู  
และความจริง) หากแตมีความสําคัญอยางมากในการศึกษาความเคลื่อนไหว 
และการนิยามวัฒนธรรม ทั้งในบริบทเชิงพื้นที่และชวงเวลาที่แตกตางกัน   

งานศึกษาทั้ ง ในประเทศและตางประเทศหลายช้ินไดสะทอนวา      
การวิ เคราะหวาทกรรมมีความสําคัญอยางยิ่ งตอการศึกษาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในประเทศโลกที่สามซึ่งถูก
กระบวนการครอบงําความรูและความจริงตลอดระยะเวลาของการพัฒนา
ประเทศไปสูความเปนสมัยใหม งานศึกษาในภาคกลางจํานวนมากกลาวถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดงักลาว แตก็ยังกาวไปไมพนจากการอธิบายเชิง
ปรากฏการณ กลาวคือ ยังคงมุงบรรยายสถานการณมากกวาการวิเคราะหและ
วิพากษ สวนหน่ึงอาจเปนเพราะธรรมชาติของแตละศาสตรน้ันมีวิธีการอธิบาย
แตกตางกัน 

สําหรับการศึกษาเชิงวาทกรรม งานศึกษาจํานวนหน่ึงนําเสนอเฉพาะ
การสรางความหมายของคําหรือแนวความคิดโดยคนกลุมตางๆ เพียงมิติเดียว  
จึงเปนขอจํากัดในการหยิบยกมาอางอิง เพราะการศึกษาคร้ังน้ีกําหนดโจทยไวใน
เชิงพื้นที่เปนหลัก อยางไรก็ตาม การหยิบปรากฏการณเชิงพื้นที่ เชน ปญหา
สิ่งแวดลอมหรือปญหาที่สืบเน่ืองจากโครงการขนาดใหญตางๆ แลวนํามา
วิเคราะหเชิงวาทกรรม กลับเปนงานที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการ
เคลื่อนไหวของกลุมที่ถูกมองวาเปนชายขอบอยางยิ่ง  

จีระวรรณ (2547) กลาวถึงขอเสนอของมิเชล ฟู โกต (Michel 
Foucault) วา “ความรูและอํานาจ” เปนสิ่งที่ไมอาจแยกออกจากกัน ขอเสนอ
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ดังกลาวนําไปสูการตั้งคําถามกับวิทยาศาสตร ซึ่งในยุคสมัยใหมถือวาเปน     
ชุดความรูที่อยูสูงสุดเหนือความรูทั้งปวงเน่ืองจากปลอดคานิยม แตฟูโกตกลับ
แสดงใหเห็นวาวิทยาศาสตรเปนชุดความรูที่ใหประโยชนกับกลุมชนช้ันนํา      
ในสังคม เชนเดียวกับฌอง-ฟรองซัวร เลียวทารด (Jean-François Lyotard) 
นักคิดหลังสมัยใหมอีกทาน เลียวทารดกลาวถึงการสรางความรู ในยุค       
หลังสมัยใหมวา มีความจําเปนตองปรับปรุงทัศนะตอความรูเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงที่กําลังกาวเขามา พรอมทัง้วิพากษความรูยุคสมัยใหมวาไมอาจ
ยึดถือได เน่ืองจากเหตุผลดานความชอบธรรม 2 ประการ ประการแรก ความรู
ทางวิทยาศาสตรที่เคยไดรับการมองวาเปนความรูสูงสุดในยุคสมัยใหม ไมใช
ความรูเพียงแบบเดียว แตยังมีความรูแบบอื่นๆ ดวย ประการที่สอง เกณฑที่ใช
ตัดสินวาอะไรเปนหรือไมเปนความรู เปนเกณฑเดียวกันกับที่ผูปกครองใช  
ตัดสินวาอะไรเปนความยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมาย ความรูวิทยาศาสตร
ตามทัศนะน้ีจึงเปนความรูที่เจือปนไปดวยการเมืองและจริยธรรม 

ขอเสนอดังกลาวไดนําไปสูการเปดพื้นที่การเคลื่อนไหวของชุดความรู
อื่นๆ นักวิจัยที่ใสใจตอการแสวงหาความจริงอาจจะพบกับความซับซอนหลาย
ประการในการทําความเขาใจการดํารงอยูของวัฒนธรรมหน่ึงๆ เน่ืองจากมนุษย
ในแตละสังคมวัฒนธรรมอาจถูกทําใหเช่ือโดยความรู ชุดใดชุดหน่ึงผานการ
แพรกระจายตามชองทางการสื่อสารประเภทตางๆ  สภาวะแวดลอมไดสรางให
มนุษยรับความรูดังกลาวไดโดยไมมีการตั้งคําถาม เพราะมีคําตอบเบ็ดเสร็จ   

ขณะเดียวกัน หากพิจารณาอีกดานหน่ึง ความรูที่เกิดขึ้นและถูกใช
ประโยชนลวนเกิดจากการสราง การตีความหมาย และการอธิบายจากผู รู
ผูเช่ียวชาญ เปนความรูที่ผานการคัดสรรขอเท็จจริงเพื่อใหเปนความรูหลักที่มี
พลังอํานาจและสรางความชอบธรรมใหกับคนบางกลุม วิธีการตั้งขอสงสัย    
เชิงวิพากษเชนน้ีนําไปสูการทําความเขาใจปรากฏการณตางๆ เชน วาทกรรม    
การพัฒนาซึ่งมองวาการพัฒนาเปนการสรางความรูและความจริงในยุคสมัยใหม
ที่มีตะวันตกเปนเจาของความรูหลัก การพัฒนาสงผลมหาศาลตอประเทศ    
โลกที่สามรวมไปถึงชุมชนทองถิ่น จนเกิดเปนขบวนการเคลื่อนไหวที่มีรากฐาน
องคความรูจากการสรางวาทกรรมของกลุมคนชายขอบในหลากหลายมิติ 
อยางไรก็ตาม การศึกษาประเด็นวัฒนธรรมในอนาคตจะทวีความซับซอนยิ่งขึ้น
เมื่อโลกกาวเขาสูยุคสมัยแหงโลกาภิวัตน   
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1.4 ปริมณฑลสาธารณะและประชาสังคม  

สําหรับงานศึกษาพื้นที่ภาคกลางที่รวบรวมจากบรรณานิทัศนภายใต
หัวขอวัฒนธรรมกับการพัฒนา ไมปรากฏงานศึกษาที่วิเคราะหดวยแนวคิดน้ี 
มากนัก งานที่พอมีปรากฏอยูและนาสนใจ คืองานศึกษาเร่ือง ประชาสังคม เวที
สาธารณะ กับกระบวนการกลายเปนประเด็นสาธารณะ: ศึกษากรณีโครงการ
กอสรางโรงบําบัดนํ้าเสียคลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ (2545) วิรัชต   
แสงดาวฉาย เขี ยน งาน ช้ิน น้ีเปนงานวิ เคราะหขบวนการเคลื่ อนไหว         
ภาคประชาชนดวยแนวคิดกระบวนการทําใหเปนประเด็นสาธารณะ  

งานศึกษาช้ินน้ีอางถึงขอเสนอของเยอรเกน ฮาเบอรมาส (Jürgen 
Habermas) ฮาเบอรมาสกลาวถึงปริมณฑลสาธารณะวาไมไดหมายความ  
เพียงแคการเปนพื้นที่สาธารณะ (public space) ที่มีคนมารวมกันเฉพาะ   
ทางกายภาพเทาน้ัน แตการรวมตัวกันดังกลาวตองเต็มไปดวยการตอบโต
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันดวย   

ฮาเบอรมาสไดกลาวถึงการหายไปของปริมณฑลสาธารณะไวอยาง
นาสนใจวา การหายไปดังกลาวเกิดขึ้นพรอมๆ กับการมีรัฐสวัสดิการและการเกิด
สังคมมวลชน (mass society) ในชวงศตวรรษที่ 19 กลาวคือ ผูคนมีวิถีชีวิต
ความเปนอยูแบบชาวเมือง มีความสะดวกสบาย ทวาไมมีสายสัมพันธทางสังคม
ที่จะรอยรัดใหเกิดความรูสึกรวมเปนชุมชน ประกอบกับผูคนไดกระจัดกระจาย
ออกไปเปนกลุมเล็กกลุมนอยที่เรียกกันวา “ผูเช่ียวชาญ” พวกเขาแสดงความ
คิดเห็นของตนแทนสาธารณะและแทนกลุม ผูคนอีกสวนหน่ึงก็ไดกลายเปน
ผูบริโภคจํานวนมหาศาลที่มุงรักษาประโยชนสวนตัวมากกวา บุคคลเหลาน้ีจึงทํา
ไดแคเพียงรับรูเร่ืองราวของสาธารณะเทาน้ัน  การเนนความชํานาญเฉพาะดาน
สงผลใหการจัดการเร่ืองราวของสาธารณะเปนเร่ืองของมืออาชีพทางการเมือง 
ฮาเบอรมาสเรียกวา spatial-interest group คนกลุมน้ีไดแก นักการเมือง  
มืออาชีพ นักหนังสือพิมพ ราษฎรอาวุโส นักวิเคราะหขาวการเมืองทางโทรทัศน      
ดวยลักษณะดังกลาวประชาชนทั่วไปจึงรูสึกวาการเขามามีสวนรวมในประเด็น
สาธารณะมีความจําเปนนอยลง  

อยางไรก็ตาม ปรากฏการณทางสังคมหลายเหตุการณไดตอกย้ําวา  
ถึงอยางไรการมีสวนรวมรับรูที่ผานมาทางผูเช่ียวชาญดานตางๆ น้ันก็เปนไป
อยางจํากัดและไมเพียงพอ การเคลื่อนไหวภาคประชาชนของหลายๆ กลุม    
ไดสะทอนความจําเปนในการทําหนาที่ของปริมณฑลสาธารณะ พรอมๆ กับถาม
ถึง “ประชาสังคม” (civil society) ที่เร่ิมมีการกลาวถึงในสังคมไทยตั้งแตป 



เหลียวหลังแลหนางานวิจัยดานวัฒนธรรมกับการพัฒนา  77 

2537 หรือกอนหนาน้ัน  ประชาสังคมไดปรากฏตัวขึ้นทั้งในระดับการถกเถียง
เชิงทฤษฎีและการเคลื่อนไหวเชิงปฏิบัติการ และดูเหมือนวาอยางหลังจะไปได
รวดเร็วกวา ขณะที่งานศึกษาเชิงวิพากษไมคอยปรากฏ จึงดูเสมือนวาประชา-
สังคมที่ถูกใชในหลากหลายความหมายกลายเปนคําตอบสําเร็จรูปสําหรับปญหา
ความไมลงรอยของการพัฒนาดานตางๆ   

 

 

สวนท่ีสอง การสังเคราะหเชิงวิธีวิทยา 

2.1 อิทธิพลของหลักปรัชญาปฏิฐานนิยม (positivism) 

งานศึกษาในกลุมวิทยานิพนธจํานวนหน่ึงเร่ิมตนจากการเช่ือมโยง
แนวความคิดเชิงระบบ (conceptualization of system thinking) โดยเฉพาะ
กลุมงานที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการอนุรักษของประชาชน (ปรีชา 2539; สุชาดา 
2539) รวมทั้งประเด็นการมีสวนรวมโดยพิจารณาผลการศึกษาจากตัวแปร
ตางๆ เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา เปนตน นอกจากน้ียังรวมถึงงานศึกษา
เร่ืองความผูกพันตอชุมชนโดยใชแนวคิดเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
อธิบายผานการจําแนกใหเห็นปจจัยตางๆ ที่สงผลตอสภาพของชุมชนปจจุบัน  

งานศึกษาในระดับวิทยานิพนธจํานวนมากมุ งอ ธิบายในระดับ
ปรากฏการณซึ่งสะทอนถึงการมองเชิงเดี่ยว เชนเดียวกับงานศึกษาอีกกลุมหน่ึง 
ที่มีการอธิบายเชิงตรรกะ (underlying logic) งานศึกษาในกลุมน้ีจะยึดโยงกับ
แนวคิดบางประการที่อยูเบื้องหลังปรากฏการณ เชน ความทันสมัย ความเปน
เมือง หรือการพัฒนา แมวาจะเร่ิมมีการศึกษาเชิงวิพากษถึงการเปลี่ยนแปลง  
ที่เกิดขึ้น ทวายังติดอยูกับการวิเคราะหแบบแบงขั้วตรงขามซึ่งเปนการอธิบาย 
ในแบบสมยัใหมนิยม 

งานศึกษากลุมน้ีใหความหมายวาวัฒนธรรมเปนสิ่งที่ดีงาม เปนความ
จริงแท (fact) ที่มีอยูแลว เชน งานศึกษาพฤติกรรมของเด็กวัยรุนและการ   
ขัดเกลาเชิงสถาบัน รวมถึงงานศึกษาที่ใหความสําคัญกับระบบความสัมพันธ 
และความเปนชุมชนที่แนบแนน เนนการอนุรักษวัฒนธรรมพื้นบานหรือกลุม 
ชาติพันธุ งานกลุมน้ีจะมองสังคมชุมชนชนบทในลักษณะโรแมนติก ชุมชนชนบท
ถูกทําลายลงดวยวัฒนธรรมตะวันตก ความทันสมัย และการขยายตัวของเมือง 
งานกลุมน้ีเนนการตีความจากขอมูลของผูศึกษาซึ่งมีทั้งการเก็บรวบรวมจาก
แบบสอบถามและการศึกษาเชิงคุณภาพดวยหลากหลายวิธีการ 
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2.2 การศึกษาเนนสหสาขาวิชา   

งานศึกษาในกลุมน้ีใหความสําคัญกับการเขาถึงปรากฏการณผานการ
เช่ือมโยงความคิด (conceptualization) โดยอาศัยมุมมองที่หลากหลายและ
เปนองครวม (holistic thinking) งานกลุมน้ีเก่ียวของกับประเด็นสิ่งแวดลอม 
ผูทําการศึกษากอนหนาน้ีคือบริษัทที่ปรึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผล
กอนดําเนินการกอสรางโครงการพัฒนาที่สงผลตอชุมชน หรือศึกษาเพื่อแกไข 
เมื่อเกิดปญหาขึ้น ขอที่นาสังเกตคือ แมจะเปนงานศึกษาที่ไดขอมูลเชิงลึก     
ในแตละดานมา ทวาเปนการศึกษาแบบแยกสวน จากน้ันจึงนําผลการศึกษา  
แตละสวนมาประกอบเขาดวยกันโดยขาดการตรวจสอบจากคนในพื้นที่ และเปน
เพียงมุมมองของผูศึกษาแตเพียงดานเดียว อาจเกิดปญหาเมื่อนําไปปฏิบัติจริงใน
พื้นที่ 

อยางไรก็ตาม ในระยะหลังมหาวิทยาลัยบางแหงเร่ิมใหความสําคัญ  
ตอวิธีการศึกษาดังกลาว ยกตัวอยางเชน งานศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล   
ในนามของเครือขายการวิจัยบูรณาการลุมนํ้าทาจีน-แมกลอง เร่ือง ชุมชน 
แหลมใหญ: วิถีชีวิตจากความทรงจํา (2546) งานศึกษากลาวถึงที่มาของ
เครือขายวาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม ในอดีตขาด      
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากเปนองคความรูแบบแยกสวน ขาดความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา และละเลยการมีสวนรวมขององคกรเครือขายภาคประชาชน 
จนสงผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ตลอดจนคุณภาพชีวิต
ของผูคน   

โครงการวิจัยไดดําเนินการสรางชุดความรู โดยเนนการพัฒนาเครือขาย
การวิจัยและการสรางความรวมมือแบบสหสาขาวิชาดวยการบูรณาการสาขา
ความรูและความเช่ียวชาญภายใต “เครือขายวิจัยลุมนํ้า” และพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาลุมนํ้าทาจีน-แมกลองใหเปน “หนวยงานจัดการ
ความรูอิสระ” ดวยความรวมมือจากสถาบันการศึกษาในทองถิ่น หนวยงาน
ราชการสวนกลางและสวนทองถิ่น องคกรพัฒนาภาคเอกชน และประชาคม   
ในพื้นที่ เพื่อมุงหวังองคความรูที่ นําไปสูการปฏิบัติจริงในพื้นที่ อันเปนพลัง
ขับเคลื่อนสังคมและสรางความเขาใจตอสถานการณปญหา เพื่อหลายภาคสวน
จะไดแกไขปญหาไปพรอมกัน  
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2.3 การศึกษาเชิงวิพากษ 

งานศึกษาที่จะกลาวถึงน้ี เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหผานแนวคิด   
วาทกรรมและกระบวนการกลายเปนประเด็นสาธารณะภายใตกรอบคิดเร่ือง 
พื้นที่เสรีทางการเมือง แมวางานศึกษาพื้นที่ภาคกลางภายใตแนวคิดดังกลาว   
มีอยูไมมาก แตก็ยังพอมีงานที่นาสนใจอยูบาง ดังจะยกตัวอยางตอไปน้ี  

 งานศึกษาเร่ืองหมูบานคลิตี้ลางซึ่งเปนหมูบานชาวกะเหร่ียงที่ไดรับ
ผลกระทบจากสารตะก่ัวที่ปนเปอนในลําหวย งานช้ินน้ีเปนวิทยานิพนธสาขา
มานุษยวิทยา ใชวิธีวิเคราะหผานแนวคิดวาทกรรมของความรูและความจริง   
ซึ่งเปนการทําความเขาใจถึงที่มาของการสถาปนาความรูจนเปนความจริง      
ที่ทุกคนในสังคมยอมรับกัน นอกจากน้ียังวิเคราะหถึงวาทกรรมการพัฒนา 
(development discourse) วาทกรรมชายขอบ (marginalization discourse) 
และวาทกรรมวาดวยความรูการแพทยสมัยใหม (discourse on biomedicine) 
(อานเพิ่มเติมใน จีระวรรณ 2547)  

งานศึกษากลุม น้ีไดทําความเขาใจรากเหงาของปญหาที่ประสบ       
ในปจจุบัน พรอมกับเปดพื้นที่ใหองคความรูหรือใหกลุมคนทีถู่กละเลยไดเลาเร่ือง
ของตนเองผานงานเขียนของผูวิจัยที่องคความรูน้ันเช่ือมโยงกับบริบทชุมชน 
(contextualization) กลาวคือ งานศึกษาได ชักชวนใหหันมาเปดโลกทัศน   
มองหาความรูในมิติและในระดับอื่นๆ ของสังคม โดยเฉพาะความรูในระดับชุมชน 

จีระวรรณ (2547) ไดพูดถึงชาวคลิตี้ลางผานแนวคิดวาทกรรม    
ชาวคลิตี้ลางถูกผลักดันใหเปนคนชายขอบทามกลางกระบวนการผลิตองคความรู
จากผูเช่ียวชาญและสถาบันอันทรงอํานาจ เชน นักธรณีวิทยา นักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอม แพทยเฉพาะดานเร่ืองพิษตะก่ัว นักวิชาการดานสาธารณสุข และ
นักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชน ผูเช่ียวชาญเหลาน้ีไดใชความรูที่มีอยูเขามา
อธิบายสาเหตุของปญหา เชน ความรู เ ร่ืองศักยภาพแรตะก่ัว ความ รู       
เร่ืองการแพทยเพื่อนิยามความเจ็บปวยของชาวคลิตี้ลาง รวมทั้งความรูเชิง
เทคนิคตางๆ ซึ่งถือวาเปนองคความรูหลักของสังคมที่นอยคนจะเขาถึงได    
การสรางคําอธิบายที่ซับซอนเหลาน้ียอมมีอํานาจเหนือองคความรูทองถิ่นของ
ชุมชนชายขอบ จึงเสมือนเปนกระบวนการผลิตความเปนชายขอบซ้ําแลวซ้ําอีก 
แมองคความรูจากผูเช่ียวชาญจะมีความนาเช่ือถือ ทวาอาจเปนความรูที่ไม  
รอบดานและมีขอจํากัดในการอธิบายเชิงพื้นที่ เน่ืองจากมองขามมิติความเปน
ชุมชนและบริบทชุมชนที่มีความซับซอน ความนาสนใจของงานศึกษาประเภทน้ี
คือศึกษาจากปรากฏการณที่เผชิญอยูจริงและใหความสําคัญกับประเด็นปญหา
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เปนตัวตั้ง งานจึงกาวพนจากการนําทฤษฎีไปพิสูจนซึ่งยังปรากฏอยูมากในงาน
ศึกษาประเภทวิทยานิพนธปจจุบัน  

งานศึกษาเชิงวิพากษองคความรูหลักอีกช้ินหน่ึง คืองานศึกษาของ 
วิ รัชต แสงดาวฉาย (2545) เปนงานศึกษาประเภทวิทยานิพนธ สาขา    
สังคมวิทยา วิรัชตกลาวถึงการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบาย 
ที่สงผลกระทบตอชุมชน งานศึกษาช้ินน้ีไดใหภาพของสังคมปจจุบันที่ปลอยให
เ ร่ืองสาธารณะกลายเปนเร่ืองของมืออาชีพทางการเมืองและกลุมอาชีพ       
ในประเด็นสาธารณะ ไมวาจะเปนนักการเมือง นักขาว นักหนังสือพิมพ จะมี
สถานภาพเปนผูเช่ียวชาญ ทําใหผูคนออกมามีสวนรวมในประเด็นสาธารณะ
นอยลง  แตในปรากฏการณจริงผูเช่ียวชาญมักจะละเลยมิติของชุมชนทองถิ่น 
จึงเกิดเปนปญหาขึ้นในหลายกรณี ไดแก โครงการกอสรางโรงบําบัดนํ้าเสีย 
คลองดาน จังหวัดสมุทรปราการ เปนกรณีที่กลาวถึงความตื่นตัวของผูนําและ
ชุมชนโดยพยายามเขาถึงขอมูลซึ่งแตเดิมผูเช่ียวชาญเปนผูครอบครอง ชุมชนจึง
เคลื่อนไหวและนําเสนอประเด็นสาธารณะที่สงผลตอสังคม เพื่อใหองคความรู
และตัวตนของชาวบานธรรมดาเขาสูพื้นที่ทางการเมืองในความหมายของพื้นที่
แหงการชวงชิงอํานาจ ซึ่งเปนการศึกษาทีอ่ิงเขากับบริบทของชุมชนอยางแทจริง  

 งานศึกษาทั้งสองช้ินเปนตัวอยางของการเร่ิมกาวลวงวิพากษการพัฒนา
และความทันสมัยในระดับปรากฏการณ และมุงวิเคราะหที่ตัวปรัชญาเบื้องหลัง
อันเปนรากเหงาของปญหา พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงการกอตัวขององคความรูอื่น
ที่อยูนอกเหนือสถาบันหลัก หากแตเปนความรูของชาวบานที่สั่งสมผาน
ประสบการณจนชาวบานสวนหน่ึงในปจจุบันไดกลายเปนขบวนการเคลื่อนไหว
เพื่อสรางพื้นที่ใหกับชุมชนทองถิ่น   

  

2.4 การศึกษาแนวประวัติศาสตรทองถิ่นและงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 ในปจจุบันงานศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในฐานะของการกลับไปสูรากเหงาเดิมทางวัฒนธรรมโดยพัฒนาดวยพื้นฐาน
ของตนเอง เพราะที่ผานมาการเดินตามกระแสหลักทําใหเกิดปญหาตามมา
มากมาย หรือในฐานะของการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว เพื่อมุงตอบสนอง
นักทองเที่ยวที่ตองการแสวงหาประสบการณแปลกใหม อยางไรก็ตาม การศึกษา
เชิงปฏิบัติการในเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นที่จะนําเสนอตอไปน้ี มีความนาสนใจ
ทั้งเชิงระเบียบวิธีและการนําไปใชประโยชนหลายประการ โครงการน้ันคือ
โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการภายใตชุดโครงการประวัติศาสตรทองถิ่น   
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ภาคกลาง สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เชน วิถีคนปา
ตะวันออกผืนสุดทาย (วิบูลย และคณะ 2548) พลวัตประวัติศาสตรทองถ่ิน
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: ตําบลคลองดาน (เรวดี และคณะ 2546) 
เมื่อกะเหร่ียงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด (วุฒิ และคณะ ม.ป.ป.) ชุมชนลุมนํ้านครชัยศรี: 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลวัตและการ    
ทาทาย (เสาวภา และคณะ 2548)  

งานศึกษาแตละช้ินตางใหความสําคัญกับชาวบานธรรมดาในฐานะ  
เปนผูเลาเร่ืองราวของทองถิ่นตนเองโดยไมจําเปนตองอางอิงกับประวัติศาสตร
ชาติกระแสหลัก เปนการใหความสําคัญกับทองถิ่นและชาวบานในฐานะ  
ผูกระทําการทางสังคม (social actor) มากกวาเปนสวนหน่ึงของประวัติศาสตร
ชาติที่แทบจะไมมีบทบาทและตัวตน แมวางานแตละช้ินอาจจะใหความสําคัญ 
กับคนทองถิ่นมากนอยแตกตางกัน เน่ืองจากงานบางช้ินศึกษาโดยคนใน (emic 
view) เชน วุฒิ บุญเลิศ กับเร่ือง เมื่อกะเหร่ียงสวนผึ้งลุกขึ้นพูด  ผูศึกษาเปน
ลูกชายของอดีตผูนําชาวกะเหร่ียง หรืองานของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม เร่ือง วิถี
คนปาตะวันออกผืนสุดทาย งานทั้งสองช้ินไดสะทอนภาพการเลาเร่ืองจากคนใน  

งานศึกษาในกลุมน้ี โดยเฉพาะเร่ือง พลวัตประวัติศาสตรทองถ่ิน
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง: ตําบลคลองดาน ไดวิเคราะหสภาพปญหา  
ที่เกิดขึ้นในปจจุบันโดยเช่ือมโยงเขากับมิติทางประวัติศาสตรไวอยางนาสนใจวา  
การพัฒนาบนพื้นฐานประวัติศาสตรชาติและวัฒนธรรมหลวงเปนการพัฒนา    
ที่มองไมเห็นทองถิ่นและไมใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ      
ที่หลากหลาย จึงนําไปสูการพัฒนาทีมุ่งทําลายความหลากหลายและสรางปญหา
ใหกับทองถิ่นดังทีป่ระสบอยูในปจจุบัน  

การศึกษาวิจัยในมิติของประวัติศาสตรทองถิ่น นอกจากจะเปน
การศึกษาเพื่อยกระดับความรูทองถิ่นแลว ยังมีคุณูปการที่สําคัญคือ คนในชุมชน
เกิดกระบวนการเรียนรูจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมีความสําคัญและมีความ
จําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาในปจจุบัน เปนการเช่ือมโยงระหวางแนวคิดทฤษฎี
กับการนําไปใชประโยชนเชิงปฎิบัติการจริง อยางนอยที่สุดก็เพื่ออางอิงถึงสิทธิ 
ในการมีตัวมีตนและมีรากเหงาอยู ในพื้นที่ทางสังคมผานการเรียนรูสั่งสม
ประสบการณมาระยะหน่ึงทั้งสั้นและยาวแตกตางกันไป 

นอกจากน้ี งานศึกษาเชิงประวัติศาสตรทองถิ่นยังสะทอนถึงการจัด
ความสัมพันธเชิงอํานาจ โดยเฉพาะอํานาจระหวางกลุมผลประโยชนในยุคสมัย
ตางๆ ที่มีการปะทะตอรองกันอยูเสมอ โดยเฉพาะจากเจาหนาที่รัฐ  ลักษณะ
ดังกลาวสะทอนถึงความสัมพันธที่ไมหยุดน่ิง มีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลา
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เปนพลวัต อีกทั้งงานศึกษาไดเก็บขอมูลจากบุคคลหลายฝายที่ไมเคยมีตัวตน   
อยูในประวัติศาสตรชาติ เชน ชาวนา ชางตัดผม แมคา พระ ครู และอาจ
รวมถึงกลุมเยาวชน เปนตน 

 สําหรับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกไขปญหาเฉพาะหนาของทองถิ่น
น้ันปรากฏอยูบาง เชน การจัดการนํ้าของชุมชนแพรกหนามแดง โดยใชการวิจัย
ทองถิ่นและความรูทองถิ่นแกไขปญหาความขัดแยงของชาวบานที่ประกอบอาชีพ
ตางกันระหวางนาขาวกับเลี้ยงกุง สาเหตุของความขัดแยงมาจากการสรางประตู
ระบายนํ้าของหนวยงานราชการ กรมชลประทาน ที่ไมไดคํานึงถึงบริบทชุมชน
และสภาพพื้น (เกศสุดา และกชกร 2546) งานศึกษาช้ินน้ีเปนงานอีกช้ินหน่ึง 
ที่สะทอนถึงการปะทะกันระหวางองคความรูของชาวบานทองถิ่นกับองคความรู
จากผูเช่ียวชาญที่ผานการสถาปนาเชิงสถาบัน   

อยางไรก็ตาม การศึกษาในประเด็นเหลาน้ีไดแสดงใหเห็นวาแทจริงแลว
ทองถิ่นมีองคความรูที่ปฏิบัติการไดจริงในพื้นที่ตนเอง ความสลับซับซอนของ
ปญหาในปจจุบันองคความรูเชิงเดี่ยวอาจไมสามารถแกไขไดเพียงลําพัง หากแต
ตองขยายพื้นที่ของความรูและปฏิบัติการใหครอบคลุมและเปดกวางมากขึ้น   
จึงจะนําไปสูการเผชิญหนากับปญหาไดอยางแทจริง เชนเดียวกับงานศึกษาวิจัยที่
หากยึดติดกับกรอบคิดใดมากจนเกินไปหรือเทคนิคใดเปนพิเศษ ยอมไมอาจ
นําไปสูการศึกษาและทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมไดอยางมีคุณคาและ
ใชงานไดจริง ดังน้ันประวัติศาสตรและการวิเคราะหเชิงบริบทที่ใหความสําคัญกับ
กลุมคนที่หลากหลายจึงเปนสิ่งที่จําเปนตอการศึกษาวิจัยประเด็นทางสังคม
วัฒนธรรมทั้งการศึกษาวิจัยในปจจุบันและในอนาคต 

 

 

สวนท่ีสาม ขอสังเกตและขอเสนอตอการศึกษาวิจัยในอนาคต  

ในสวนน้ีจะนําเสนอขอสังเกตตองานศึกษาเพื่อนําไปสูการศึกษาวิจัย
ดานวัฒนธรรมและการพัฒนา ซึ่งเปนประโยชนตอนักสังคมวิทยาชนบทและ
นักวิจัยที่สนใจประเด็นดังกลาวตอไป โดยจะตั้ ง เปนขอสังเกตเบื้องตน          
3 ประการ 
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3.1 ขอสังเกตเชิงประเด็นวิจัย 

จากงานศึกษาประเด็นวัฒนธรรมกับการพัฒนาในภาคกลางพบวา  
การทํางานวิจัยในระยะหลังโดยเฉพาะการวิจัยแนวภูมิปญญาทองถิ่นหรืองาน
ทางเลือกการพัฒนาน้ันปรากฏอยูมาก  อาจจะมองไดวาเปนเร่ืองนายินดีที่นํา
ประเด็นทางวัฒนธรรมมาใชในงานพัฒนามากขึ้น หากแตเมื่อพิจารณาถึงมิติ 
การวิเคราะห จะเห็นวายังคงยึดโยงกับแนวคิดภูมิปญญาทองถิ่นวาเสมือนเปน
สูตรสําเร็จที่จะนําไปสูทางออกของปญหาการพัฒนา หรือนักวิจัยพยายาม    
ตั้งคําถาม (เชิงยัดเยียด) วาชาวบานจะอยูรอดดวยภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางไร  
ซึ่งอาจจะไมตางกับแนวการวิเคราะหดวยแนวคิดความทันสมัยนิยม เพียงแต 
ตัวแสดงเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมเปนภูมิปญญาทองถิ่นห รือเปลี่ยนจาก
ผูเช่ียวชาญเปนชาวบานเทาน้ัน    

การศึกษาแนวน้ีจึงไปไมพนวิธีการมองเพียงระดับปรากฏการณ ไมไดมี
การตั้งคําถามตอ ไมสามารถอธิบายความซับซอนในบริบทที่แตกตางได      
งานศึกษาหลายช้ินจึงติดอยูภายใตกับดักวิธีคิดแบบคูตรงขาม ตัวอยางเชน  
งานหลายช้ินพยายามเสนอภาพการประสบความสําเร็จดวยภูมิปญญาราวกับ
เปนคําตอบเบ็ดเสร็จในตัวเอง โดยขาดการเช่ือมโยงกับสังคมโลก ดังที่        
ไชยันต รัชชกูล ไดกลาวไวอยางนาสนใจวา “แนวคิดภูมิปญญาชาวบานเปน   
สิ่งที่กลับตาลปตรในตัวเอง (irony) กลาวคือ สิ่งที่เรียกวาภูมิปญญาในปจจุบัน  
อาจอยูใตระบบคิด (episteme) เดียวกับสิ่งที่มันขัดแยงดวย เชน ในขณะที่
กระแสภูมิปญญาตอตานกระแสทุนนิยมหรือโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันตัวมันเอง
ก็เปนสิ่งที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลก (โลกาภิวัตนแบบหน่ึง) ตัวอยางเชน การร้ือฟน
ศิลปะพื้นบานหลายกรณีช้ีใหเห็นวา จะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อสามารถ
ปรับตัวไดดีกับเศรษฐกิจการตลาดซึ่งเปนสิ่งที่กระแสภูมิปญญาปฏิเสธมาแตตน”

 

(ไชยันต 2548, 28) ดังน้ันงานศึกษาลําดับตอไปอาจจะเร่ิมจากการตั้งคําถาม
เชิงปฏบิัติการของภูมิปญญาทองถิ่นในฐานะที่เปนสวนหน่ึงของสังคมไทยและ/
หรือของโลกาภิวัตนวามีปฏิบัติการตอกันอยางไร (โดยไมมีคําตอบแบบสําเร็จรูป
รออยูในตอนทายของงาน) 

 

3.2 ขอสังเกตเชิงระเบียบวิธ ี

งานศึกษาในกลุมที่วาดวยเร่ืองประวัติศาสตรทองถิ่นมีความนาสนใจ
หลายประการ กลาวคือ เปนงานศึกษาที่คํานึงถึงบริบททางประวัติศาสตร     
ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะงานในภาคกลางจะเห็นความหลากหลายของกลุม  
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ชาติพันธุซึ่งเปนกลุมคนดั้งเดิมในเกือบทุกพื้นที่ จึงเปนการตอกย้ําถึงประเด็น
สําคัญในการศึกษาวัฒนธรรมกับการพัฒนา คือการพัฒนาที่ เนนถึงความ
หลากหลาย (diversity) งานศึกษาในกลุมน้ีสวนหน่ึงพยายามช้ีวานโยบาย  
การพัฒนาที่มองไมเห็นความหลากหลายจะนําไปสูปญหาไดอยางไร และยังย้ําถึง
การสรางและการคงอยูของสังคมซึ่งเร่ิมตนมาจากความหลากหลาย จึงนําไปสู     
ขอสงสัยที่วา สมัยกอนสมาชิกในสังคมอยูรวมกันบนความหลากหลายดวยชุด
ความสัมพันธประเภทไหนจึงปราศจากความขัดแยงที่รุนแรง ตางจากสมัย
ปจจุบันที่เราถูกทําใหเหมือนกันทั้งดานเช้ือชาติ วิถีชีวิต คานิยม ความเช่ือ   
แตก็ทะเลาะกันมากขึ้น  

นอกจากน้ี งานกลุมน้ีสวนหน่ึงเปนการศึกษาจากมุมมองของคนใน  
จึงไมตองถามตอวาศึกษาแลวใครไดประโยชน ศึกษาแลวจะอยูบนหิ้งหรือไม 
เพราะทั้งระหวางศึกษาและเมื่อศึกษาเสร็จ ผูศึกษาซึ่งเปนคนในไดประโยชน
ตลอดทั้งกระบวนการ อยางไรก็ตาม การศึกษาแนวน้ีเจาของวัฒนธรรมจะเปน
ผูดําเนินการเอง หากแตนักวิจัยหรือนักวิชาการที่สนใจวิธีการดังกลาวก็ยังมี
ความจําเปนอยูในสถานะของผูเช่ือมโยงแนวความคิดและชักชวนใหเกิดการ
วิเคราะหและตั้งคําถามตอไป   

อยางไรก็ตาม ประเด็นสําหรับการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมกับการพัฒนา
ในอนาคต นอกจากเร่ืองความหลากหลายแลว ประเด็นที่สําคัญยิ่งกวาน้ันก็คือ 
เราจะดํารงอยูทามกลางความหลากหลายไดอยางไรโดยไมเกิดความขัดแยง 
เพราะโลกยุคตอไปการเผชิญหนาทางวัฒนธรรมจะยิ่งทวีมากขึ้นกวายุคกอน
หลายเทาตัว หากองคความรูมีลักษณะเปด แตความเขาใจทางวัฒนธรรมเปนไป
อยางจํากัด ความรุนแรงจากความไมเขาใจยอมเกิดขึ้น การศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิด
กระบวนการสรางความรูที่ เทาทันผานงานวิจัยปฏิบัติการจึงเปนสิ่งสําคัญ   
อยางยิ่งในโลกยุคน้ีและโลกยุคที่กําลังจะมาถึง  

 

3.3 ขอสังเกตตอเทคนิควิธีการเก็บขอมูล 

 เทคนิคการเก็บขอมูลถือวามีความสําคัญอยูมากในการไดมาซึ่งขอมูล 
ที่เปนจริง อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบวางานศึกษาจํานวนหน่ึงใหความสําคัญกับ
เทคนิคการเก็บขอมูลมากกวาสวนอื่น จนดูเสมือนวาเปนสิ่งที่ทําใหงานวิจัย    
มีคุณคา มีความเปนกลาง และนําไปใชประโยชนไดทั่วไป ประเด็นเหลาน้ี      
มีความสําคัญมากพอๆ กับการยึดกรอบแนวคิดอยางตายตัว กลาวคือ เมื่อเรา
เร่ิมตนจากการวิจัยสังคมและวัฒนธรรม สิ่งที่นาจะสําคัญเปนอันดับแรกก็คือ 
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สถานการณหรือปรากฏการณ นักศึกษาสวนหน่ึงที่เร่ิมตนทําวิจัยมักเร่ิมตนวา 
จะศึกษาเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ แลวก็ตามมาดวยสูตรสําเร็จอื่นๆ ผลผลิต
ของการเร่ิมตนเชนน้ีปรากฏในงานศึกษาประเภทวิทยานิพนธบางช้ินที่ประเด็น
ศึกษา แนวคิด และระเบียบวิธีไปคนละทิศละทาง แมวาเคร่ืองมือจะสําคัญ   
แตการสรางประเด็นการวิจัยและการเช่ือมโยงแนวความคิดอาจจะมีความจําเปน
และสําคัญมากกวา เพราะทําใหการใชเคร่ืองมือเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 
นอกจากน้ีการวิจัยหลังสมัยใหมใหความสําคัญกับการคิดทบทวนเช่ือมโยง   
ตรึกตรอง (reflexivity) ตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัย ซึ่งก็เปนเสมือน
เคร่ืองมือทางความคิดอันหน่ึงที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับนักวิจัย     
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