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ภาคผนวก จ
ลักษณะรวมทางสังคม-วัฒนธรรมไทย
แบบแผนการดํารงชีวิตของสังคมไทยในแตละทองถิ่นมีความเหมือนและแตกตางกัน
หากแตยังมีลักษณะรวมในการดําเนินชีวิต พิธีกรรม ความเชื่อ ที่สามารถพบเห็นไดทุกภูมิภาค
1. วัฒนธรรมขาว (rice culture)
ดวยทําเลที่ตั้ง ภูมิอากาศ และระบบนิเวศนของเขตรอนยานอุษาคเนย ทั่วบริเวณที่
เป น ประเทศไทย รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ า น จึ ง เป น แหล ง เก า แก ที่ สุ ด ของโลกแห ง หนึ่ ง ที่ มี
วัฒนธรรมปลูกขาว การทําไร ทํานา มีคุณคา มีความหมายล้ําลึกและกวางไกลตอชีวิตคนยิ่งกวา
การผลิตเพื่อบริโภค คือหมายถึงวิถีชีวิตดวย รวมที่มีลักษณะพื้นฐานอันมี “ขาว” เปนปจจัยแมบท
ดังจะเห็นไดจากโลกทัศน ชีวทัศน และความสัมพันธอันลึกซึ้งระหวาง “คน” กับ “ขาว” อันมี
พัฒนาการมาเปนความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี กิจวัตร วิถีการผลิตและการบริโภค กลาวใหเปน
รูปธรรม คนไทยไมวาอยูที่ใดแตไหนแตไรมาจะตองดํารงชีพอยูดวยการทําไรไถนา ทําเหมืองฝาย
ทดน้ําเขานา บูชาผีนาหรือแมขวัญขาว ทําขวัญขาว ทําขวัญควาย (ไถนา) อาหารการกินมีขาวเปน
อาหารหลัก พืชผัก ปลา ภักษาหารอื่นๆ คนไทยก็เรียกรวมวา “กับขาว” ที่ใดมีพื้นที่ กวางใหญ น้ําดี
ดินดี ก็จะมีการปลูกขาวเลี้ยงคนไดจํานวนมาก เมื่อมีคนมากบานเมืองก็มีกําลัง มีอํานาจ พื้นที่ใด
กันดาร ขาดน้ํา คนจะเสาะหาพื้นที่ “ดินดําน้ําชุม” เพื่อตั้งหลักทําไรไถนาเลี้ยงชีวิต ทุกปเมื่อยางเขา
ฤดูฝน พระเจาแผนดินก็จะทรงโปรดใหทําพิธีแรกนาขวัญ โดยเสด็จเปนองคประธาน เมื่อทํานา
มานานหลายชั่วอายุคน ความรูความชํานาญก็สั่งสมไวมาก โดยเฉพาะการคัดพันธุขาวที่เหมาะสม
แกดินฟาอากาศ และการเลือกสรรตกแตงทําเลเพาะปลูก การผลิตเครื่องมือ เครื่องใช อาหาร
บานเรือน ยุงฉาง เครื่องปรุงอาหาร ตลอดจนศิลปวัตถุ หนีไมพนการออกแบบสิ่งของที่พัวพันกับ
การปลูก การเก็บรักษา การหุงหาอาหารที่มีขาวเปนหัวใจ วรรณกรรมทองถิ่น พิธีกรรม การละเลน
ต า งๆ ก็ ไ ม ห นี ห า งจากข า ว การตั้ ง หลั ก แหล ง เป น คุ ม บ า น เป น เมื อ ง เป น แว น แคว น และ
ราชอาณาจักร ก็ตองคํานึงถึงทําเลปลูกขาวเลี้ยงไพรบานพลเมือง การเกณฑทัพการทําสงคราม
ก็ตองวางแผนทํานา เก็บขาวปลาอาหารไวเลี้ยงกองทัพ ดวยเหตุผลหลายประการเหลานี้ ขาวจึงเปน
ศูนยกลางของชีวิตคนไทย รวมถึงคนอื่นๆ ทั่วบริเวณอุษาคเนย นี่คือ ลักษณะรวมประการตน
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2. ความเชื่อ – พิธีกรรม กอนที่กลุมชนผูตั้งถิ่นฐานอันเปนประเทศไทยทุกวันนี้จะรับ
พุทธศาสนาเปนเวลาหนึ่งพันปมานี้ คนในผืนแผนดินนี้มีความสัมพันธใกลชิดกับธรรมชาติ และ
สิ่งเหนือธรรมชาติ ตามความเชื่อเกี่ยวกับความลี้ลับของสรรพสิ่งอันเปนวิสัยของมนุษยที่ตองการ
ดํารงอยูดวยความรูสึกสมดุลกับสภาวะแวดลอม สิ่งเหนือธรรมชาตินี้ในมโนคติของคนไทยแตเดิม
คือ “ผี” ในความหมายของจิตวิญญาณ ไดแก ผีบรรพบุรุษ ผีฟา (แถน – เทวดา) ผีนา (แมขวัญขาว
– แมโพสพ) ผีดิน (แมธรณี) ผีน้ํา (แมคงคา) และผีอื่นๆ อีกมากทั้งนี้ก็เพราะมนุษยจัดตัวเองเปน
สวนหนึ่งในธรรมชาติผูทรงอํานาจศักดิ์สิทธิ์ ที่จะดลบันดาลใหทั้งความอุดมสมบูรณและความ
วิบัติภยันตรายทั้งหลาย เพื่อใหเขาใจและเขาถึงอํานาจลี้ลับในธรรมชาติรวมถึงอํานาจลี้ลับแหง
เผาพันธุ คนจึงสมมติสิ่งที่ตนยึดถือนั้นวามีตัวตน (personification) เปนผีที่พึงกราบไหว บูชา
เซนสรวง เพื่อใหชีวิตดํารงอยูไดพนภัยพิบัติ (อันมีอยูในธรรมชาติ) ความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ
อันเปนการแสดงออกถึงความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติตามมโนคติ
ของคนดังกลาวนี้ ดูเผินๆ ดวยสายตาของคนสมัยใหมจัดวาเปนความงมงาย แตพิจารณาใหลึกลง
ไปจะพบว า เป น ภู มิ ป ญ ญาในการปรั บ ตั ว กั บ สภาพแวดล อ ม การยอมรั บ อํ า นาจอิ ท ธิ พ ลแห ง
ธรรมชาติและยอมรับขอจํากัดของคนในธรรมชาติ แมจะคอนไปทางเปนภยาคติ แตไดทําใหเกิด
ดุลยภาพแหงการดํารงอยูรวมกันของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งสิ้นทั้งปวงที่มีความสัมพันธ เชื่อมโยง
กันเปนหนึ่งเดียวอันไมควรละเมิดใหเสียดุลยภาพ เพื่อใหการดํารงเผาพันธุและการรักษาระบบ
นิเวศนที่ชีวิตไดพึ่งพาอาศัย ประสบการณทั้งดีและรายจึงทําใหคนบัญญัติ “ขะลํา” หรือ ขอหามขึ้น
ไว ใ นวั ฒ นธรรมของตนเพื่ อ ป อ งกั น การล ว งละเมิ ด การล ว งละเมิ ด ขะลํ า เป น การผิ ด ผี ต อ งมี
บทลงโทษทางสัง คมหรื อ มี ก ารแก เ คล็ด แล ว แต ก รณี ทั้ ง หมดนี้ ก็ เ พื่ อ การปรั บ ตั ว ใหป ระสาน
สอดคลองกับของคนทั้งหมดในสังคม ประเพณีจารีตตางๆ ที่มีขอหามและขอพึงปฏิบัติมีอยูมากที่
คนในวัฒนธรรมนั้นลืมเหตุที่มา ลืมอรรถาธิบายเสียสิ้นแลว คงอยูแตความศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือสืบเนื่อง
กันมา สังคมไทยทุกภูมิภาคมีลักษณะรวมนี้เปนลักษณะดั้งเดิมดังกลาวขางตน และยังเปนพลังแฝงเรน
อยูในกาลเวลาที่เราเรียกวา “สมัยใหม” ในระดับที่เราสามารถตรวจสอบไดทุกหนทุกแหง
อนึ่ง แมจะไดมีการเรียนรูมากขึ้นจากการรับอารยธรรมภายนอกที่มีอิทธิพลทั้ง
พราหมณ พุทธและวิทยาศาสตร ความเชื่อและพิธีกรรมทางสังคมประเพณีเดิมก็มิไดสูญหายไปไหน
แตยังคงฝงรากลึกอยูในจิตสํานึกหรือใตสํานึกของคนสวนใหญ ครั้นเมื่อ “ปญญา” และจริยวัตร
ใหมจากพุทธศาสนาเขามา ก็เอามาผสมผสานเพิ่มเติมเขากับความเชื่อเดิม นานเขาศาสนธรรม คือ
พุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ ก็ไดกลายเปนที่เคารพนับถือสูงสุด เพราะสามารถทําความเขาใจชีวิตได
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ลึก ซึ้ง กวา อย างไรก็ ตามความเชื่อผีและไสยอัน สืบสานมาแต เ ดิ มก็ ยั งคงอยู ยัง แข็งแรงอยู ก็ มี
ออนกําลังลงก็มี แตไมเคยสูญหายหมดไป ดังจะเห็นไดงายจากธรรมเนียมปฏิบัติบางอยางใน
ปจจุบันอันเปนยุคสมัยที่เรียกไดวาเคารพเหตุผลทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญ นั้นคือ การถวายขาว
พระพุทธในการทําบุญเลี้ยงพระโอกาสตางๆ ผูปฏิบัติยอมทราบดีวาพระพุทธเจามิใชผีหรือเทพ
เพราะเสด็จปรินิพพานนานแลว แตดวยความคุนเคยกับพิธีกรรมเซนไหว ผูปฏิบัติจะรูสึกสบายใจ
อบอุนใจ ถาไดถวายขาวพระพุทธเสมือนหนึ่งทานเปนเทพหรือผี ยิ่งกวานั้น แมคนในสมัยนี้จะเชื่อ
เหตุ – ผลเปนวิทยาศาสตร แตเพราะตองเผชิญปญหาชีวิตอันซับซอนยอกยอน สับสน เหตุผลอยาง
เดียวไมเพียงพอเสียแลว คนสวนใหญจึงหันมาพึ่งโหราศาสตร ไสยศาสตร และการยึดถือศาสน
ปฏิบัติเปนเหมือนดั่งรมชูชีพ จึงยังนิยมบนบานศาลกลาวและทําพิธีตางๆ อยูมาก รวมไปถึงการ
เคารพบู ชารูปศั ก ดิ์สิทธิ์ ห รื อนับถือผูวิเศษอยูไ มนอย แมการเจ็ บไขไ ด ป วยที่รับการรั ก ษาดว ย
การแพทยสมัยใหมอันเปนวิทยาศาสตร แตดวยจิตใจที่หวั่นไหว พรั่นพรึงในสิ่งลี้ลับที่เกินปญญา
จะรูไดหมด คนทั้งหลายจึงยังคงยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาผีและเทพตลอดจนเชื่อไสยศาสตร
ในลักษณะอาการไมแตกตางจากคนในอดีตเลย คนอีสานทั้งในอดีตและทุกวันนี้ก็ยังยึดถือ หมอลํา
ผีฟา ยังกลัวผีปอบ ในขณะที่คนกรุงเทพก็ยังบนบานพระแกวมรกตและระลึกถึง “พระสยามเทวา
ธิราช” และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอยูนั่นเอง โดยเฉพาะในยามมีทุกขหนัก หรือเผชิญเหตุการณที่มี
ภยันตรายเกินกวาที่คนจะควบคุมได รวมความวาความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผี เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอยู
เปนสามัญลักษณะของคนทั่วไปในประเทศไทย ไมวาอยูที่ใดหรือมีสถานภาพแตกตางกันอยางไร
ทั้ง นี้ มิ ไ ด ห มายความว า ลั ก ษณะร ว มดัง กล า วจะเป น ข อเด น หรื อ ข อ ด อ ย แต เ ป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่
ประจักษแจง ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ บนฐานความเชื่อ – พิธีกรรมและจิตสํานึกเชนนี้ มีภมู ปิ ญ
 ญา
อันเกิดจากประสบการณสั่งสมในการปรับตัวการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงอยางไร และยังคง
มีคุณคามีความหมายที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตใหสอดคลองกับบริบทใหมไดเพียงใด
3. อิทธิพลของพุ ทธศาสนา เมื่อพระพุทธศาสนาแพรกระจายเขามายั งแว นแควน
สุวรรณภูมิ ทั้งทางตอนลาง ผานจากลังกามายังนครปฐมและนครศรีธรรมราช ขึ้นมาสูสุโขทัย
กรุงศรีอยุธยา หรือเขามาตอนบน ผานพุกามเขาสูลานนาและตอนใน สวนบนของอุษาคเนย
อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทก็มีตอคนในแวนแควนตางๆ อยางมาก โดยไดปรับเปลี่ยนความ
เชื่อพิธีกรรมโลกทัศน – ชีวทัศนและวิถีชีวิตของคนทั้งในระดับพื้นบานพื้นเมืองขึ้นไปถึงระดับ
อาณาจักร และถึงระดับอุดมคติในชีวิต กลาวคือ โดยพื้นฐานคนอยูใกลชิดธรรมชาติอันคอนขาง
อุดมสมบูรณและสะดวกสบายกวาบริเวณหนาวจัดหรือทะเลทราย การจัดตัวเองอยูในอาณัติของ
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ธรรมชาติโดยนับถืออํานาจลี้ลับแหงธรรมชาติ ทําใหเกิดดุลยภาพในชีวิตระดับหนึ่งแลวก็จริง
แตคนในสังคมแถบนี้ก็หาไดบรรลุถึงความสุขสมบูรณแบบไม ยังคงมีทุกขอยางนอยก็ในฐานที่ชีวิต
ยังเวียนวายตายเกิดอยู นอกจากนั้นก็ยังมีทุกขทั้งในสังคมเดียวกันและตางเผาพันธุตางแวนแควน
และมีทุกขจากธรรมชาติอันอยูนอกเหนือวิสัยที่คนจะควบคุมหรือเอาชนะได คนจึงจําเปนตอง
เรียนรูที่จะควบคุมทั้งธรรมชาติรอบตัว ธรรมชาติของสังคม และธรรมชาติใน “ตัวคนเอง” ใหได
ระดับหนึ่งจึงจะอยูไดอยางเปนสุข
ธรรมแหงพุทธศาสนาและขอวัตรปฏิบัติของชาวพุทธสายเถรวาทจึงไดเขามามี
อิทธิพลตอการปรับทาที ความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และพิธีกรรมตางๆ ใหสามารถดํารงชีวิตอยู
ไดอย างสมดุล ทั้ง ภายนอกและภายใน โดยจูงคนเขาสูระดั บจิตใจที่ประณี ต สามารถควบคุม
ธรรมชาติภายในของตนเองไดดียิ่งขึ้นไปอีก ในขณะเดียวกันก็สามารถรับความจริง ความเปนไป
ในธรรมชาติรอบตัวและในสังคมมนุษยดวยกัน อยางรูเทาทันและไมหักหาญควบคุมธรรมชาติ
ควบคุมสังคมดวยอหังการ เพราะความเขาใจโลก เขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง เขาใจตนเอง เขาใจ
ผูอื่น เรียนรูวิธีหรือมรรคที่จะดํารงชีวิตที่มีทุกขนอยลงๆ โดยการควบคุมกาย วาจา ใจ ของตนและ
ของกลุมชนในสังคมเดียวกันดวยการปฏิบัติตามขอบัญญัติแหงศาสนาที่ลดการเบียดเบียนกัน –
เบียดเบียนตนเอง ลดละความเห็นแกตัว ลดความโลภ ความโกรธ ความหลง จนสามารถเขาใจวิถี
ชีวิตที่เปนอุดมคติ เปนที่พึงปรารถนาสูงสุดคือการดับทุกขสิ้นเชิง พุทธศาสนาสอนใหคนมองเห็น
วาวิถีความเปนอยูที่ใกลเคียง “อุดมคติ” และมีความเปนไปไดสําหรับทุกๆ คนที่ตองการชีวิตเชนนี้
คือ เพศบรรพชิต หรือการถือบวชเปนพระสงฆ ขอนี้อธิบายไดวา ในสถานภาพ “สงฆ” บุคคลไม
ครองเรือน ไรสมบัติ มุงแตแสวงหาความสุขสงบอันเกิดจากการละชั่ว ประพฤติดี ทําจิตใจใหผองใส
ขอวัตรปฏิบัติตางๆ ของสงฆ กลาวโดยรวมก็คือ การดํารงตน ดวยศีล สมาธิ และปญญา เพื่อ
ขจัดกิเลส ตัณหา ใหเบาบางลงจนหมดไปในที่สุด ในการดํารงอยูเชนนี้ ตัวตนหรืออัตตาของตนจะ
เล็ ก มาก สุ ด ยอดคื อ ไม มี ตั ว ตน เมื่ อ ไม มี ตั ว ตนก็ ไ ม เ ป น ที่ ตั้ ง เกาะเกี่ ย วของทุ ก ข ห รื อ สุ ข
ในความหมายของชาวโลก มีอยูก็แคศานติสุข นี่คือการดํารงชีวิตตามอุดมคติของชาวพุทธ คนทุกคน
มีสิท ธิแ ละมีโ อกาสเชน นี ้ หากแตใ นทางปฏิบ ัต ิก ารบํา เพ็ญ ตนอยู ใ นสมณเพศยอ มเปน การ
สะดวกกวาที่จะบรรลุถึงสภาวะที่เปนอุดมคตินี้ ถึงกระนั้นชาวพุทธโดยทั่วไปก็ตระหนักดีวา แมจะ
ยัง ไปสูอุด มคติไ มไ ด แตป ฏิบัติธ รรมไดม ากเทา ไร ก็จ ะมีทุก ขนอ ยลงเทา นั้น ผลที่ไ ดรับ คือ
ผูป ฏิ บัติ ธ รรมมี ค วามโลภ โกรธ หลงน อ ยลง เห็ น แก ตั ว น อ ยลง การเอาเปรี ย บซึ่ งกั น และกั น
ก็นอยลงการเอาเปรียบสิ่งแวดลอมธรรมชาติก็นอยลงเชนกัน
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ในเชิงรูปธรรม ตั้งแตระดับชุมชนหมูบานพื้นเมืองไปจนถึงระดับบานเมืองและรัฐ
การดําเนินชีวิตตามแนวทางแหงอุดมคตินี้ มีวัดเปนศูนยกลางชีวิต กลาวคือ คนจะไปวัดเพื่อถือศีล
ฟงธรรม บูชาพระรัตนตรัย ประกอบพิธีกรรมเพื่อชําระกาย วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์ผองแผว ในเชิง
การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู วัดก็เปนที่แสวงหาความรู ความเขาใจ ความจริงในชีวิต ความจริง
ในธรรมชาติของสรรพสิ่งและฝกฝนที่จะเปนคนดีตามนัยแหงพุทธธรรม การบวชเรียนจึงเปน
บุญกริยาอันยิ่งใหญที่คนทั้งหลายนิยม เพราะนอกจากเปนผลดีแกตนและบุตรหลานแลว ก็ถือวา
เปนการชวยดํารงพระศาสนาดวย นอกจากนั้นวัดก็ยังเปนศูนยรวมของการทําบุญตามกาละสําคัญๆ
เชน วิสาขบูชา มาฆบูชา เขาพรรษา ออกพรรษา การรวมกันทํากิจกรรมตางๆ เปนการเอื้ออาทร
สงเคราะหกัน วัดและหมูบานจึงใกลชิดกันตลอดมา ไมเพียงเทานั้น ในระดับบานเมืองหรือรัฐ
ประมุขแหงรัฐของแวนแควนไทยในอดีตตลอดจนปจจุบันเลื่อมใสในพุทธศาสนา จนเกิดกระแส
นิยมเรียกประมุขนั้นวา “พระธรรมราชา” และไดมีการบัญญัติ “ทศพิธราชธรรม” “จักรวรรดิวัตร”
ขึ้นไวเปนจรรยาบรรณแหงการปกครอง จริงอยูการปกครองในยุคสมัยตางๆ ประวัติศาสตรก็มิได
จารึกไววาผูปกครองจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวเสมอไป แตอยางนอยการมีจรรยาบรรณ
เชน นี้ก็เ ปน การบงชี้ก ารยกยอ งพุท ธธรรมไวเ ปน อุด มการณแ หง รัฐ ระดับ หนึ่ง ในการปฏิบัติ
พระราชพิธีตางๆ ของชนชั้นปกครอง นอกจากพิธีพราหมณซึ่งนํามาใชเพื่อยกระดับความศักดิ์สิทธิ์
และสิท ธิธ รรมตา งๆ แลว พิธีพุท ธก็เ ขา มาอยูคูกัน เสมอเพื่อ ผลทางรัฐ ประศาสนศาสตรแ ละ
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวางประชาราษฎรกับประมุข
นอกจากนั้น พระเจาแผนดินของไทยทุกยุคสมัยก็ไดทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ทั้ ง ด ว ยการสร า งวั ด วาอาราม ศิ ล ปวั ต ถุ รวมไปถึ ง การสั ง คายนาพระไตรป ฏ ก พระนามของ
พระมหากษัตริยก็นิยมใหมีความหมายและคุณคาของพุทธศาสนาอยูดวย เชน “พระพุทธยอดฟา
จุฬ าโลก” “พระพุท ธเลิศ หลา นภาลัย ” “พระพุท ธเจา หลวง” “พระหนอ พุท ธางกูร ” เปน ตน
สวนราชาศัพทก็มีคําดังเชน “พระพุทธเจาขา” ฯลฯ ในระดับเมือง ประชาชนแทบทุกจังหวัดจะ
นับถือพุทธศาสนาเปนสวนใหญ และเปนเชนนี้สืบเนื่องกันนมนานหลายศตวรรษ ดังจะเห็นไดวา
ทั่วประเทศมีปูชนียสถานตางๆ มากมายในรูปของเจดีย พระปรางค พระพุทธรูป พระพุทธบาท ฯลฯ
ซึ่งบรรพชนทานไดสรางไวใหเปนศูนยรวมจิตใจและเพื่อดํารงพระศาสนาใหยืนยง ในดานสังคม
หรือระบบความสัมพันธ คนไทยทั่วไปก็ยกใหพระเปนผูนําทางศีลธรรมและทางสติปญญา เปนครูบา
เปนที่พึ่งเมื่อมีทุกข และเปนที่ฝากลูกหลานใหไดศึกษาเลาเรียน ไมเพียงเทานั้น ดวยศรัทธาและ
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เชื่อมั่น วัดกลายเปนที่ฝากสมบัติ เปนพิพิธภัณฑ เปนคลังพัสดุ เปนศาลาประชาคม เปนโรงแรม
เปนที่พักผอนหยอนใจ เปนที่หลบภัยของชีวิตและสัตวที่ถูกขมเหงเปนเขตอภัยทาน และทายสุด
เปนที่ทําศพเมื่อถึงเวลาที่แตละคนจากโลกนี้ไป
วิถีชีวิตดังกลาวนี้ โดยสรุปเปนวิถีชีวิตของคนไทยทุกถิ่นฐานที่ไดมีพัฒนาการมา
ยาวนานมีลักษณะคลายคลึงกันหมดในสาระสําคัญ ไมวาจะพบเห็นในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง
หรือ ภาคใต จะมีขอ ยกเวน ก็แ ตสัง คมที่นับ ถือ ศาสนาอิส ลามหรือ คริสเตีย น หรือ อื่น ๆ ซึ่ง แม
จะแตกตางในศรัทธาทางศาสนาและธรรมเนียมปฏิบัติ แตก็ไดมีสวนรวมทุกขสุขกับสังคมไทย
พุทธอยางมีขันติธรรมตอกันเสมอมา ภาพรวมของวัฒนธรรมขาวที่คนดํารงอยูผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกวา “ผี” และตอมาก็นับถือ “พุทธศาสนา” ทั้งสามองคประกอบ
นี้อยูรว มกันมานานจนแยกไมออก เปรียบดังวัตถุตางธาตุที่หลอมรวมเปนโลหะเนื้อเดียวกัน
ครั้นเมื่อตองเผชิญกับวิถีชีวิต “สมัยใหม” อันมีรากฐานที่มาแตกตางโดยสิ้นเชิงกับรากเหงาเดิม
ของไทย การปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นเปนปรากฏการณที่ซับซอน กวางขวาง และสั่นสะเทือน
ระบบโครงสรางอยางใหญหลวงในรอบรอยปกวานี้
4. อิทธิพลวัฒนธรรมใหม ในที่นี้ “วัฒนธรรมใหม” กินความครอบคลุมการเมือง –
การปกครอง การทหาร ความรูวิทยาการ เศรษฐกิจ ความเชื่อ – ประเพณี และการศึกษา รวมกัน
เบ็ ด เสร็ จ เป น อิ ท ธิ พ ลที่ โ ลกตะวั น ตกนํ า มาแผ ข ยายครอบงํ า สั ง คมทั่ ว โลก สั ง คมไทยก็ ต อ ง
เผชิญหนากับอิทธิพลนี้อยางเต็มตัว โดยขอใหญใจความ ประเด็นที่มุงหยิบยกขึ้นพิจารณา คือ
คนในประเทศไทยรับอิทธิพลนี้เหมือนๆ กัน รวมกัน อาจจะมากนอยหรือเร็วชากวากันบาง แตทุก
ชีวิตตองปรับเปลี่ยนความคิดความเปนอยูเพราะอิทธิพลอยางเดียวกัน อิทธิพลนี้จึงมีสวนในการ
ปรุ ง แต งลัก ษณะร ว ม สร างป ญหารว ม สรางความสํา เร็ จ และความลม เหลวร ว ม ทั้งนี้ก็ เพราะ
สังคมไทย วิถีชีวิตไทยไดรับการทดสอบ และปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับเหตุปจจัยใหม ทําให
เกิดการเรียนรู การสูญเสีย การสืบทอด และการผลิตใหมทางวัฒนธรรม และการนําภูมิปญญา
ดั้งเดิมมาประยุกตใชในสถานการณใหม ประสบทั้งความสําเร็จและความลมเหลวนานาประการ
ในสาระสําคัญมีทั้งปรากฏการณที่เปนเหตุปจจัยใหเกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลง และปรากฏการณ
ที่เปนผลของการปรับตัวเปลี่ยนแปลง อันพอจะสรุปไดโดยสังเขปดังนี้ คือ
ประการแรก ได มี ก ารปฏิ รู ป โครงสร า งและกลไกการปกครองของรั ฐ ไทย
จากราชอาณาจักรแบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเปนรัฐชาติสมัยใหมที่มีระบบราชการเปนองคกร
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หลัก โดยรวมศูนยอํานาจไวที่กรุงเทพฯ ความเปนตัวของตัวเองของภูมิภาคตางๆ ในทางการ
ปกครอง วัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา ขนบประเพณี ในฐานะเปนสวนหนึ่งของ “ขอบขัณฑสีมา” ได
ถูก ลดทอนลงมาใหสลายตัว อยางช าๆ แลว หลอมรวมเปน อั น หนึ่ งอัน เดีย วกั น เพื่ อ ความเป น
ปกแผนรวมกันไมใหใครมาแบงแยกได ทั้งหมดนี้เปนการปรับตัวเพื่อตอบโตลัทธิลาเมืองขึ้น
ซึ่งรัฐไทยกระทําไดสําเร็จภายใตบารมีของสถาบันพระมหากษัตริยไทย ความเปลี่ยนแปลงนี้ทําให
คนในสังคมไทยทุกถิ่นฐานตองนอมรับ “วัฒนธรรมหลวง” ผานกลไกของระบบราชการและ
ระบบการศึกษา มีผลให “วัฒนธรรมราษฎร” ของชุมชนพื้นบานพื้นเมืองเจือจางหมดความสําคัญลง
จิตสํานึกในความเปนคนเหนือ คนอีสาน คนใต ยังมีอยูเปนธรรมดา แตไมสําคัญเทาความเปนคนไทย
รวมกันบนผืนแผนดินที่จะแบงแยกมิได ทุกทองถิ่นคือทุกจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน เปนสวนหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยนัยนี้คุณคาที่ไดรับการตอกย้ํา คือ ชาตินิยม ในขณะที่ ทองถิ่นศึกษา ถูกละเลย
โดยพฤตินัยและบางครั้งก็ถูกดูแคลนโดยราชการ จนคลายความสําคัญลงเกือบหมดสิ้น
ประการที่สอง ดวยการสื่อสารการคมนาคมสมัยใหมทําใหการเดินทางไปมาหาสู
การสงขาวสาร การรับขาวสาร การเรียนรูใหมเปนไปสะดวกรวดเร็วกวาในอดีตกาล ประกอบกับ
โครงสร า งเศรษฐกิ จ สมั ย ใหม เ ป ด โอกาสให ค นมี ท างเลื อ กในการทํ า งานและการครองชี พ
หลากหลายกวางขวางขึ้น รวมทั้งมีการเดินทางอพยพเคลื่อนยายมากขึ้น ความเปนปกแผนของ
ชุมชนอันเกิดจากความใกลชิดและการพึ่งพากัน โดยเฉพาะในชนบทจึงคลายตัวลง การมีสวนใน
การทํามาหากินบนผืนแผนดินดวยการทํานาทําไร บวชเปนพระหรือรับราชการตามที่เคยมีมาใน
สัง คมประเพณี ไดรับ การขยายขอบเขตใหมีท างเลือ กมากมายหลากหลายในสังคมสมัย ใหม
การสื่อสารทําความเขาใจกันรับผิดชอบรวมกันในชุมชนจึงเปลี่ยนไป คนมุงทํางานเฉพาะอยาง
(specialization) มากกวาการทําไดหลายอยางในการดํารงชีพ ความแปลกแยก ความไมเขาใจกัน
นําไปสูก ารไม นําพาต อประโยชน รว มกัน จึง เกิด ขึ้นตามมา ในกระแสของความเปลี่ ยนแปลง
ดัง กลา วนี้สัง คมเมือ งเติบ โตขยายตัว ดึง ดูด คนและทรัพ ยากรจากภาคชนบทเขา มามากขึ้น
สวนสังคมชนบทไดถูกขูดรีดทรัพยากร คือ ดิน น้ํา ปา และแรงงานคน ทําใหชนบทเล็กลง ถดถอย
ออนแอ และยากจนลง เพราะเปนฝายถูกกระทําโดยอิทธิพลทางเศรษฐกิจ – สังคมจากเมืองและ
จากภายนอกทั้งที่รูตัวและไมรูตัว
ประการที่สาม แบบแผนการผลิตและการบริโภคของคนในสังคมไทยเปลี่ยนไป
มาก จากการทําไรไถนาเปนชีวิตมุง “เฮ็ดกินเฮ็ดอยู” ไดกลายมาเปนการปลูกขาวและปลูกพืช
เศรษฐกิจตางๆ เพื่อขายเอาเงินตรามาซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของอื่นมากินมาใชจนกระทั่ ง
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มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น

ชาวนาสวนใหญจําตองขายถูกซื้อแพง ลําบากหนักเขา เปลี่ยนจากขายขาวมาขายแรงงาน ขายลูก
สาวก็มี การอุตสาหกรรมขยายตัวไมมากในทศวรรษกอนๆ แตขยายตัวเร็วมากหลากหลายมากใน
ทศวรรษที่ผานมา และในปจจุบันวิธีการผลิตทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคก็เปนไปดวยปริมาณมากๆ
มุงผลกําไรมากๆ ระบบการพึ่งพากันในชุมชนแบบ “พริกบานเหนือเกลือบานใต” หรือ “มัดเกลอ”
หรือ “ผูกเสี่ยวกัน” ไมอาจดํารงอยูได เพราะระบบเศรษฐกิจสมัยใหมถือเอาอํานาจเงิน แรงงาน
เทคโนโลยีการผลิตการจัดการและการโฆษณาเปนปจจัยสําคัญ คนเปนเพียง “ทรัพยากรมนุษย” ที่
ตองรับใชเศรษฐกิจเพื่อไดรับผลตอบแทนตามระดับความสามารถ เมื่อเปนเชนนี้วิถีชีวิตจึงเปลี่ยน
มากจากสังคมประเพณีมาเปนสังคมสมัยใหม ความตองการและการตอบสนองเปลี่ยนโฉมหนาไป
ระบบคุณคาก็เปลี่ยนตามไปดวย
ประการที่สี่ การศึกษาอบรมและกระบวนการเรียนรู รวมถึงสารัตถะของความรู
เปลี่ยนไป การเรียนรูที่บานในวงเครือญาติและในไรนาปาเขา และ/หรือที่วัด ที่วัง ตามครรลอง
ของสังคมประเพณีออนกําลังลง ทั้งบาน วัด และวังไมสามารถใหการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมการ
เขาสู “ความทันสมัย” ได ขณะเดียวกันวิธีการดําเนินการและสงเสริมใหเอกชนดําเนินการจัด
การศึกษาในรูปโรงเรียนทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
รวมไปถึงการศึกษาผูใหญ หรือการศึกษานอกโรงเรียน การแพรกระจายของการศึกษาโดยรัฐตาม
หลักวิทยาการสมัยใหม (ตามโลกตะวันตก)ในรูปแบบของหลักสูตร แบบเรียน ครูผูสอน และ
วิธีการวัดผล ลวนเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ – สังคมสมัยใหม ในนามของ
การทําประเทศใหทันสมัย (modernization) ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปนการพัฒนา (development) แตยัง
เปนที่โตแยงตลอดมาวา ทั้งความทันสมัยและการพัฒนาทําใหคนในสังคมไทยอยูดีมีสุขถวนหนา
กวาที่เคยเปนมา หรืออยางนอยก็อยูมีสุขเสมอเหมือนกับที่เคยเปนมาจริงหรือ อีกทั้งแนวทางการ
พัฒนาที่มุงมั่นเดินหนาไปอยางเรงรีบนี้ มีความถูกตองชอบธรรมเพียงไร ระหวางคนสวนนอย
ที่มั่งคั่งกับสามัญชนคนธรรมดา อันรวมกันเปนคนสวนใหญของประเทศ
อยางไรก็ตาม แมผลสัมฤทธิ์เบ็ดเสร็จของการจัดการศึกษาที่ไมคอยใหความสําคัญ
ตอ “รากเหงา” วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาไทย แตก็ไดทําใหคนรูหนังสือ “ภาษาไทย” ทั่วหนาทํา
ใหคนมี “ความรู” สมัยใหม (แตจะมี “ปญญา” แคไหนยังเปนที่ถกเถียงกันอยู) ทําใหคนสื่อสารกัน
รูเรื่อง ทําใหคนมีจิตสํานึกรวมกันในฐานะเปนคนของผืนแผนดินไทยรวมกัน และมีสวนมีสิทธิ์ใน
การดํารงอยูในสภาพแวดลอม (ที่เสื่อมโทรม) เดียวกัน รวมชะตากรรมกันทั้งดีและราย อีกทั้ง
สื่ อ มวลชน เช น วิ ท ยุ โทรทั ศ น หนั ง สื อ พิม พ สิ่ ง ตีพิ ม พ ทั้ ง สารคดีแ ละบั น เทิ ง คดี รวมไปถึ ง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เทคโนโลยีขอมูลขาวสาร เชน โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร ฯลฯ ในความหมายกวางขวางของ
การศึกษา ลวนมีสวนในการเปดโลกแหงความรูและขอมูลอันกวางใหญไพศาล คนในสังคมไทย
และสังคมโลกทุกหนแหงไดรับขอมูลขาวสารรวดเร็ว ถูกปลุกเราดวยโฆษณาชวนเชื่อ ไดรับ
ความรู ความคิดใหมๆ แปลกๆ ไดรับความบันเทิงมวลชนแทนความบันเทิงทองถิ่นที่เคยมีในอดีต
ทั้งสิ้นทั้งปวงเปนการเรียนรูที่กวางขวางยิ่งใหญ ซับซอน และสับสน จนไมรูที่มาที่ไป สังคมไทยก็
เชนเดียวกับสังคมอื่นๆ ทั่วโลก ไดกลายเปน สังคมแหงการเรียนรูทุกกาลเทศะ ทั้งในทางดีและ
ในทางรา ย ดว ยนวัต กรรมตา งๆ การเรีย นรูจึง เปน ระบบเปด ที่ใ หทั้ง เนื้อ หาสาระ ใหคุณ คา
ใหวิธีการและใหการรับรูปญหาขอขัดแยงแปลกใหมไมรูจบ
อนึ่ง ระบบการศึกษาในปจจุบันไดรับเอาโครงสรางวิธีการ และเนื้อหาสาระของ
ความรูตามกระแสของโลกตะวันตกที่เนนความรูเ ชิงประจัก ษ (empirical) เพื่อความทันสมัย
การกาวไปขางหนาและเนนระเบียบวิธีที่ตองพิสูจนดวยกระบวนการวิทยาศาสตร เชื่อมั่นใน
เทคโนโลยีสมัยใหม ที่สามารถบันดาลความไพบูลยทางวัตถุและความสะดวกสบายนานาประการ
ใหมนุษย และทําใหมนุษยพิชิตธรรมชาติได เชน เชื่อในวิทยาศาสตรการแพทยสมัยใหม ทั้งๆ ที่
การแพทย สมัยใหม ไมได ใหความสําคัญกับจิตวิญญาณของมนุษ ยที่ลึกซึ้งกวาความมีชีวิ ตเชิ ง
กายภาพ เปนผลใหคนทั่วโลกละทิ้งและดูแคลนภูมิปญญาสั่งสมในอดีตที่ใหความสําคัญตอความ
เป น ไปในธรรมชาติ แ ละในสั ง คมมนุ ษ ย ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ สั ม พั น ธ อ ย า งแยบยลกั บ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของเผาพันธุ ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะมีทัศนะโดยรวมวา ความรูสั่งสมเหลานี้
เป น มรดกที่ ผูก ติ ด กับสั งคมประเพณี (traditional society) ที่ตกสมัย แล ว โดยทั่ ว ไปคนไทยยุ ค
ปจจุบันจึงหันหลังใหกับภูมิปญญา – ปรีชาญาณสั่งสมที่เกิดบนผืนแผนดินนี้ ขณะเดียวกันก็เรียนรู
วิทยาการสมัยใหมตามแบบอยางโลกตะวันตก ดวยความเชื่อมั่นวาถูกตองและมีประโยชนโดยไม
เฉลียวใจ รับรูขอจํากัด ขอผิดพลาด และอันตรายที่ตามมา โดยเฉพาะความอับจนของกระบวนการ
เรียนรูทางวิทยาศาสตรในกรณีที่นํามาใชกับสิ่งมีชีวิต ทั้งที่ปราชญตะวันตกจํานวนมากยอมรับ
ขอจํากัดและขอผิดพลาดเหลานี้แลว นี่คือสภาพการเรียนรูและปมปญหาของการศึกษาสมัยใหม
ทั้งหมดดังวิเคราะหโดยสังเขปนี้ คือ ภาพลักษณของบริบททางสังคมวัฒนธรรมไทย
ปจจุบันที่สงผลกระทบถึงคนไทยทั้งมวลถวนหนากัน การเสื่อมสลาย การสืบสาน การยืนหยัด
หรือการผลิตใหมใหรับกับสถานการณเปนเรื่องที่ภูมิปญญา – ปรีชาญาณของแผนดินนี้กําลังถูก
ทดสอบครั้งใหม
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