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แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post-modern) เป็นกระแสที่
แสดงถึงปฏิกิริยาที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสังคม การถูกครอบงำ�ด้วยสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทำ�ให้การถ่ายเทข่าวสารข้อมูลอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม
กลายเป็นเรื่องล้าสมัย เพื่อย้อนกลับมาทบทวนความคิดและ
สำ � นึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากผลของการพั ฒ นาในโลกสมั ย ใหม่
กระแสความคิดแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Post-modern) เป็น
กระแสที่เน้นการวิพากษ์และตั้งคำ �ถามต่อแนวคิดของความ
ทันสมัยที่เป็นกระแสหลักในการพัฒนาโดยมีมุมมองสะท้อนถึง
แนวคิดสมัยใหม่
มุ ม มองของโลกสมั ย ใหม่ ที่ ใ ห้ ความสำ � คั ญ กั บ การ
พัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม ทุกสิ่งต้องดำ�เนิน
ตามทางของความทันสมัยบนโลกเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้เป็นการ
ทำ�ลายความเป็นตัวตนและความเป็นชาติพันธุ์ (ethnic group)
ของเชื้อชาติที่เปรียบดั่งรากเหง้าแห่งสังคมสมัยเก่า ความเชื่อ
ในชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อยถูกลดระดับลงให้เป็นกลุ่มรอง
ในสังคมที่จัดว่าด้อยกว่าคนในสังคมสมัยใหม่ สิ่งเหล่านี้เป็นผล
กระทบกับศิลปวัฒนธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสังคมหลัง
สมัยใหม่พยายามตีกลับความคิดที่แสดงออกถึงการต่อต้าน
การพัฒนาที่ท�ำ ลายวัฒนธรรม ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ความเชื่อ
ในชาติ พั น ธุ์ ที่ เ คยจั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ด้ อ ยกว่ า ในสั ง คมสมั ย ใหม่
สามารถประกาศวาทกรรมของตนได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่ง
ก่อให้เกิดมุมมองใหม่กับนักวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาโดยการ
ศึกษาได้ปรับกระบวนทัศน์เพื่อสนองตอบต่อข้อวิจารณ์ของ
นักคิดแนวหลังสมัยใหม่ โดยการยกระดับประชากรของการศึกษา
ให้มีอำ�นาจเท่ากับนักวิจัยและพยายามให้มีลักษณะตอบโต้มี
อิทธิพลต่อกันและกันระหว่างนักวิจัยกับผู้ถูกศึกษา [1]
จากอารยธรรมตะวั น ตกหลั่ ง ไหลเข้ า มาในวิ ถี ชี วิ ต
คนไทย จนเกิดการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมที่เจริญ มุ่งเน้น
การนำ�วิทยาการสมัยใหม่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
โดยอาศั ย ระบบทุ น นิ ย มอุ ต สาหกรรมที่ นำ� เข้ า มาจากสั ง คม

ตะวันตก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสมัยแห่งการพัฒนาทางวัตถุ
ที่เน้นการบริโภค เมื่อวิเคราะห์แล้วการพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่
มีข้อจำ�กัดและความบกพร่องอยู่หลายด้านเมื่อนำ�มาปรับใช้ใน
สังคมไทย อันนำ�มาสู่ความล้มเหลวเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาสู่โลกสมัยใหม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชุมชน
พื้นบ้านที่มีการสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาที่สำ�คัญของสังคม
ไทย คือ ภาคเกษตรกรรม ที่ส�ำ คัญสังคมพื้นบ้านที่อยู่ตาม
ชนบทของไทยถูกกล่าวหาว่าเป็น “อุปสรรค” ต่อการพัฒนา
คลาคล่ำ�ไปด้วยคนประเภทที่เรียกว่า “โง่” เพราะขาดความรู้
หรือมีการศึกษาไม่เพียงพอ “จน” เพราะไม่มีทุน โดยเฉพาะทุน
เงินตรา “เจ็บ” เพราะมีปัญหารุมเร้า เพราะก้าวไม่ทันโลก และ
“จ๋อง” เพราะเฉื่อยชา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ทำ�ให้ต้อง
ตกอยู่ในวัฏจักรแห่งความยากจน ที่วนซ้�ำ ไปมา [2] และส่งผล
ให้สังคมพื้นบ้านที่เป็นรากฐานแห่งปัญญาดั้งเดิมของไทยถูก
จัดอยู่ในสังคมชั้นล่างและเป็นผลทำ�ให้ไม่ได้รับการสนับสนุน
เท่าที่ควร
จากการลดความสำ � คั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่
สำ�คัญของไทยที่เป็นฐานใหญ่ที่ส�ำ คัญของประเทศ ประกอบกับ
การเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ที่ประชาชน
ทุกระดับประสบปัญญาต่าง ๆ การปฏิวตั สิ งั คมสูโ่ ลกหลังสมัยใหม่
จึงก่อเกิดจากการเคลื่อนไหวแนวคิดที่แทรกซึมในสังคมจน
กลายเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์และพัฒนา อาจมีการตื่นตัว
กับแนวคิดการได้รับผลกระทบแวดล้อมจากธรรมชาติที่เป็น
พลังในการสนับสนุนแนวคิดหลังสมัยใหม่ โดยเฉพาะการ
หันกลับมามองรากฐานกระบวนการคิดแห่งปัญญาที่คนในอดีต
ได้แสดงภูมิแห่งความรู้ที่ได้รับจากธรรมชาติ มาประยุกต์และ
บรรจงสร้างความเป็นตัวตนสอดแทรกเชาวน์ปัญญาเพื่อสร้าง
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้กับชนรุ่นหลัง ก่อเกิดนโยบายจัดตั้ง
โครงการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ปัจจุบัน ภาครัฐคงให้ความสำ�คัญกับมรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ดังจะเห็นได้จากแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
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(2553-2555) ของรัฐบาลโดยการจัดสรรให้แก่การส่งเสริมและ
พัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา และการส่งเสริม
เอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม [3]
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความตระหนักในผลกระทบ
แห่งโลกสมัยใหม่ของไทย การเกิดแนวคิด “หลังสมัยใหม่” เป็น
สัญญาณแห่งความเสื่อมศรัทธาของ “สังคมสมัยใหม่” หรือ
อาจเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ท�ำ ลายสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งพาธรรมชาติ แต่การต้านกระแสของ
หลังสมัยใหม่ ไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างสุดขั้ว แต่ต่อต้าน
“ความเจริญ” หรือ “ความก้าวหน้า” แบบเดียวกับลัทธิสมัยใหม่
ได้แสดงวาทกรรมไว้ซึ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม แต่เน้นความประนีประนอมทีพ่ อเหมาะกับการดำ�รงอยู่
โดยอาศัยธรรมชาติและดูแลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ภูมิปัญญา (wisdom) คือ ความรู้หรือประสบการณ์
ของคนที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษหรือถ่ายทอด
ต่อกันจากชุมชน จากสถาบันครอบครัว ความเชื่อ และศาสนา
ที่เชื่อมโยงความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากการสะสม จากการ
ประกอบอาชีพ การเรียนรูจ้ ากธรรมชาติแวดล้อมต่าง ๆ ภูมปิ ญั ญา
จึงเป็นการพัฒนาความรู้ ความฉลาด ของคนในสังคม สั่งสม
พัฒนา เกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงาน ในการดำ�เนินชีวิต ดังนั้น
หากกล่าวถึงภูมิปัญญาพื้นบ้าน กล่าวได้ว่า เป็นองค์ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ที่ สั่ ง สมและสื บ ทอดกั นมา
อันเป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงแก้ปัญหา การปรับตัว
เรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อการดำ�รงอยู่ของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ ซึ่งหากกล่าวถึงแนวคิดในการ
ดำ�รงอยู่ภายใต้ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วคงหลีกหนีไม่พ้นการนำ�
แนวคิดแห่งการพึ่งพาธรรมชาติมาปรับใช้เป็นข้าวของเครื่อง
ใช้ที่เป็นการดำ�รงชีวิตตามปัจจัยพื้นฐาน

ภาพที่ 1 จิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ แสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการทอผ้า
ที่มา : โอเชี่ยนสไมล์. (2011). ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน. สืบค้นเมื่อ 14 มิถุนายน
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หากกล่ า วถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาที่ แ สดงถึ ง การพึ่ ง พา
ธรรมชาตินั้น ผ้าทอพื้นบ้านถือเป็นตัวแทนภูมิป ั ญ ญา
ที่ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อประโยชน์ ใช้สอยควบคู่กับความงามด้าน
รูปทรง ลวดลาย สีสัน ความประณีต จึงจัดเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สำ�คัญในการบ่งบอกถึงรากฐานแห่งภูมิปัญญา
อันเป็นงานหัตถกรรมที่สะท้อนรากฐานแห่งภูมิปัญญาในการ
พึ่งพาธรรมชาติที่เกิดจากการถักทอความคิดตามจินตนาการ
และจิตวิญญาณของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ จรรโลงจนเป็น
ผ้าทอพื้นบ้านที่มีคุณค่า มูลค่า และความหมาย จนถือได้ว่า
ไม่ ว่ า จะไปในภาคใดก็ จ ะพบผ้ า ทอพื้ น บ้ า นเป็ น ตั ว แทนของ
ความเป็นชาติพันธุ์ ความเป็นวิถีชีวิตและความเป็นวัฒนธรรม
อันเป็นองค์ความรู้เฉพาะถิ่น ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับใช้วิถี
การดำ�เนินชีวิตของท้องถิ่นนั้น ๆ สามารถถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้คนในถิ่นนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ การเรียกชื่อเครื่องมือ
เทคนิควิธกี ารผลิต วัตถุดบิ และอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในกระบวนการ
ผลิ ต ผ้ า ทอพื้ น บ้ า นจึ ง มี ชื่ อ ที่ เ รี ย กกั น เฉพาะในกลุ่ ม ตนเอง
และองค์ ความรู้ เ หล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด มี ขึ้ น หรื อ มี ป ฏิ บั ติ ใ นสั ง คม
อุตสาหกรรมหรือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ แต่เป็นปัญญาที่
ชาญฉลาดของคนในการประยุกต์ธรรมชาติแวดล้อมมาสู่การ
สร้างสรรค์
คุณค่าและศักยภาพภูมิปัญญาของผ้าทอพื้นบ้านมี
หลัก 3 ประการ คือ เรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์ เรือ่ งราวของกลุม่ ชนพืน้ บ้านทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะถิน่
และคุณค่าของฝีมือการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยมือที่ชาวบ้าน
ร่วมกันในชุมชน อันเป็นวิถีของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน โดยสามารถส่งผลให้เห็นได้ 7 ประการ ดังนี้
1. การใช้เส้นใยธรรมชาติ
2. การใช้สีธรรมชาติ
3. การทอด้วยกี่พื้นบ้านและใช้เครื่องมือที่พัฒนาเป็น
เครื่องทุ่นแรงแบบพื้นบ้าน
ั นาการของฝีมอื
4. การทำ�ด้วยมือในทุกขัน้ ตอน มีพฒ
5. ผืนผ้าแสดงเรื่องราวและบอกลักษณะเฉพาะถิ่น
6. แสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติพันธุ์
7. กระบวนการผลิตมีความปลอดภัยต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม [4]
สิ่งเหล่านี้ถือเป็นกระบวนการที่ได้จากการดำ�รงชีวิต
ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อม ซึ่งกำ�หนดรูปแบบการดำ�เนินชีวิต
รวมถึงการประกอบสร้างภูมิปัญญา เป็นผลให้เกิดงานศิลปหั ต ถกรรมที่ ต อบสนองความต้ อ งการผ่ า นแนวคิ ด แห่ ง การ
พึง่ พาธรรมชาติแวดล้อม ทีด่ �ำ รงอยูจ่ ากอดีตจนถึงปัจจุบนั ท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่สู่การกลับมาของ
การประกาศวาทกรรมแห่งสังคมหลังสมัยใหม่ ที่ให้ความสำ�คัญ
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กั บ รากฐานแนวคิ ด แห่ ง การพึ่ ง พาธรรมชาติ แ ละมรดกทาง
วัฒนธรรมอันแสดงถึงชาติพันธุ์
ภูมปิ ญั ญาเป็นภาพสะท้อนแนวคิดหลังสมัยใหม่ จะเห็น
ได้จากการพัฒนาทางสังคมไทยห้าทศวรรษที่ผ่านมามุ่งเน้น
การนำ�พาประเทศสูค่ วามทันสมัย ทำ�ให้สงั คมไทยถูกปรับเปลีย่ น
จากสังคมประเพณีสสู่ งั คมทันสมัยแห่งโลกอุตสาหกรรม ด้วยการ
ลอกแบบสำ � เร็ จ ของการพั ฒ นาในวิ ถี ชี วิ ต แห่ ง โลกตะวั น ตก
ที่เน้นการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศ
จึงวางอยู่บนแนวคิดของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักที่ให้ความ
สำ�คัญกับการสะสมเงินทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเป็น
ปั จ จั ย ที่ สำ � คั ญ และเป็ น เงื่ อ นไขที่ กำ � หนดความสั ม พั น ธ์ ท าง
สังคม และยังมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาประเทศในทิศทางนี้
เป็ นวิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ด ในการรั ง สรรค์ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งสั ง คม
ที่ดี [5] ซึ่งส่งผลให้การยอมรับแผนพัฒนาที่มีแนวทางแห่ง
วัฒนธรรมสังคมตะวันตกกลายเป็นเครื่องมือในการกำ �หนด
ทิศทางสำ�หรับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย อันเป็นการปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมจากการที่รัฐประกาศใช้แผน
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น แผนแม่ บ ท
ในการปรับเปลี่ยนประเทศสู่สังคมทันสมัย โดยมองว่ากลุ่มคนที่
รวมตั ว อยู่ ห่ า งไกลจากสั ง คมเมื อ งหรื อ ส่ ว นกลางที่ เ ป็ น
ศูนย์รวมของอำ�นาจรัฐ คือ สังคมชนบท และยังสร้างวาทกรรม
ให้ภาพการมองชนบทว่าเป็นสังคมดัง้ เดิม มีโครงสร้างทางสังคม
มี ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ที่
ล้าหลัง [6] ซึ่งส่งผลสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นวัฒนธรรมที่
สำ�คัญในการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาติพันธุ์
หากกล่าวถึงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทุกแห่งล้วนมีจดุ เริม่ ต้น
จากสัญชาติญาณแห่งความอยู่รอด มนุษย์จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้
ที่จะปรับตัวให้ทันและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัว เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
รวมถึงการเมืองการปกครองของแต่ละยุคสมัย อันเป็นปัจจัยที่
เป็นตัวกำ�หนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละท้องถิ่นให้มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งจากการพัฒนาประเทศตามกระแสสังคม
ตะวันตกที่ส่งผลกระทบสู่มรดกทางวัฒนธรรมอย่างที่มีรากฐาน
แนวคิดจากภูมิปัญญาของสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
กระแสการพัฒนาและทำ�ให้ภูมิปัญญาเหล่านี้สูญหายไป อีกทั้ง
กระแสแนวคิดสังคมหลังสมัยใหม่แทรกซึมเข้าสู่กระบวนการ
คิดของสังคมไทยที่ต่อต้านกระแสโลกสมัยใหม่ที่ก่อให้เกิดผล
กระทบจากความทันสมัยในด้านต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้สังคมไทยได้
เห็นความสำ�คัญกับภูมปิ ญั ญาและศึกษาอย่างจริงจัง จนสามารถ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของไทยกับนานาประเทศ เหตุผลที่สำ�คัญ
คือ คนไทยได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการอนุรกั ษ์มรดกภูมปิ ญั ญา
จากกระแสการต่อต้านแนวคิดของโลกตะวันตก ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อแนวคิดและการดำ�รงชีวิตของโลกตะวันออก อีกทั้งการนำ�มา
ซึง่ เทคโนโลยีและสินค้าทีท่ นั สมัย เน้นวัฒนธรรมบริโภคนิยมนัน้
ส่งผลต่อศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
อย่างที่ทราบกันว่าสังคมไทยมีมรดกทางภูมิปัญญาที่สั่งสมไว้
มากมาย เพียงแต่ที่ผ่านมานั้นถูกมองข้ามคุณค่าความสำ�คัญ
จากการตอบรั บ กระแสทุ น นิ ย มตะวั น ตกและอิ ท ธิ พ ลทาง
เศรษฐกิจและการเมืองจากภายนอก ซึง่ ครอบงำ�ความรูส้ กึ นึกคิด
ต่อเนือ่ งจนทำ�ให้คนไทยลืมรากเหง้าแห่งภูมปิ ญั ญา โดยพุง่ ความ
สนใจไปยังวิทยาการสมัยใหม่ และพยายามปรับตัวเพือ่ ให้ทนั สมัย
ตามโลกตะวันตกที่แพร่อิทธิพลขยายไปทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อสังคมไทยก่อให้เกิดการชวนเชื่อในการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ โดยเฉพาะการผลิตและการบริโภค
ที่ ส นองความต้ อ งการจนล้ น เกิ น ความจำ � เป็ น และผลาญ
ทรัพยากรสิ้นเปลืองไปอย่างรวดเร็ว จนสังคมไทยประสบภาวะ
ตกต่�ำ ทางเศรษฐกิจ กระแสการต่อต้านโลกสมัยใหม่จงึ ได้แทรกซึม
ในสังคมไทยก่อให้เกิดการหันกลับมามองฐานแห่งการดำ�เนิน
ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ อันเป็นภูมิปัญญาในการเอาตัวรอดและ
การสอดแทรกสุนทรียะแห่งการดำ�รงชีวิตให้ประจักษ์ต่อสังคม
สมัยใหม่พร้อมหันกลับมาให้พื้นที่ของภูมิปัญญาแห่งชาติพันธุ์
จากการตื่นตัวของแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่ส่งผลต่อ
สังคมไทยในการตื่นตัวของกระแสต่อต้านความเป็นสมัยใหม่
เพื่อแสดงถึงการย้อนสู่ภูมิความรู้แห่งมนุษ ย์ที่นำ�ธรรมชาติ
แวดล้อมรังสรรค์ ซึง่ หากพิจารณาให้ลมุ่ ลึกแล้ว ความเป็นสังคม
สมัยใหม่ในยุคหลังสมัยใหม่นั้น การพัฒนาคนเพื่อให้ก้าวไปใน
อนาคตอย่ า งเหมาะสมและยั่ ง ยื น นั้ น ไม่ เ พี ย งต้ อ งเรี ย นรู้
วิทยาการสมัยใหม่ หากต้องเรียนรูแ้ ละทำ�ความเข้าใจกับภูมปิ ญั ญา
และวัฒนธรรมของตนเอง เพื่อสร้างรากแก้วของชีวิตที่มั่นคง
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ เปรียบได้ดั่งการปรับตัวโดยการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานแห่งปัญญาของไทย
กับแนวคิดสมัยใหม่แห่งโลกตะวันตก อันเป็นกระแสโลกาภิวัตน์
ที่คนไทยจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเลือกสรรแล้วว่ามีความ
เหมาะสม
การประกาศวาทกรรมแห่งการเกิดสำ �นึ กร่ว มแห่ ง
สังคมไทยในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น อาจเปรียบเหมือนฟางเส้น
สุดท้ายที่สังคมไทยมองหาและไขว่คว้ายามที่ประสบปัญหา
เพลี่ยงพล้ำ�ทางเศรษฐกิจในเวทีโลกาภิวัตน์ แต่สิ่งเหล่านี้เปรียบ
ได้ดั่งสำ�นึกที่สังคมแสดงสัญญะแห่งการตื่นตัวที่เป็นพลังเพื่อ
โต้ตอบความต้องการเป็นสังคมสมัยใหม่ ซึง่ อาจเป็นก้าวทีส่ �ำ คัญ
ในการหั น มาพั ฒ นารากเหง้ า แห่ ง วั ฒ นธรรมและกระตุ้ น
ให้ มี ก ารหั น มาศึ ก ษาทำ � ความเข้ า ใจปฏิ กิ ริ ย าขั บ เคลื่ อ น
อันเป็นพลวัตทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ซึ่งมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก่อให้เกิดความเจริญงอกงามแห่ง

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปัญญาในการดำ�รงชีวิตด้วยการพึ่งพาธรรมชาติ ก่อเกิดความ
สามารถในการกระตุ้นให้สังคมไทยดำ�รงอยู่และก้าวเดินไปใน
สังคมโลกได้อย่างภาคภูมิและยั่งยืน บนรากฐานภูมิปัญญาของ
ตนเองเพื่ อ แสดงอั ต ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ชาติ พั น ธุ์ บ นรากฐานศิ ล ปวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
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