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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา รูปแบบของการถ่ายโอนทุนทางวฒันธรรมระหว่างรุ่นวยัของครัวเรือน

ชนบทแห่งหน่ึง ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีวิจยัเชิงคุณภาพ มีหน่วยในการวิเคราะห์ทั้ งในระดบัชุมชนและ
ครัวเรือน โดยทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัสัมภาษณ์กลุ่มกบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั จาํนวน 13 ราย และครัวเรือนท่ีมี
สมาชิก 3 รุ่นวยั ท่ีไดรั้บการแบ่งมรดกแลว้จากรุ่นพอ่แม่ ทั้งส้ิน 10 ครัวเรือน จาํนวน 20 ราย วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
วเิคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการวิจยัพบวา่ ครัวเรือนชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการสะสมทุนวฒันธรรมใหก้บัสมาชิก 
ซ่ึงถือเป็นทุนท่ีอยูใ่นศกัยภาพของตวับุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะอาชีพ และการศึกษา ทั้งน้ีดว้ยการพฒันาชุมชนในแต่ละยุค 
ส่งผลให้รูปแบบการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมระหวา่งรุ่นวยัของครัวเรือนเปล่ียนแปลงไป โดยการถ่ายโอนทุนวฒันธรรม
ประเภททักษะอาชีพ แมจ้ะมีรูปแบบการถ่ายโอนทุนท่ีให้ความสําคญักบัทั้ งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาเหมือนกนั แต่
เง่ือนไขของการถ่ายโอนในอดีตจาํกดัดว้ยเพศท่ีเหมาะสมกบัทกัษะ ขณะท่ีในปัจจุบนัทกัษะอาชีพบางประเภทถูกลด
ความสําคญัลง สําหรับการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมประเภทการศึกษามีเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน อดีตถ่ายโอนทุนผ่านทาง
สายโลหิตฝ่ายบิดา ในขณะท่ีปัจจุบนัไดถ้่ายโอนผา่นทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา   

 

ABSTRACT 
The research aimed to study the pattern intergenerational transfers of cultural capital in rural community 

households, Northeast of Thailand. The study was conducted with a qualitative approach using in-depth interviewing 
and observation of 13 key informants and 10 households with 20 members. Each of the participating households had 
three generations of inhabitants and had transferred inheritance over these generations. The units of analysis were the 
community level and the household level. The content analytical method was employed for data analysis. Results 
founded that the Northeast rural households have accumulated cultural capital including the occupational skills and 
education, which are considered to be the identity for the children and grandchildren's generation. The community 
structures, economic and social contexts of the community had been changed by the new economy. The impacts of  
these changes cause a new pattern of intergenerational transfers of cultural capital. The Northeastern rural households 
transferred occupational skills into bilateral patterns (focus on both patrilineal and matrilineal equal). However the 
conditions of the transfer were different, in the past limited by gender-appropriate skills, while currently some 
occupational skills non inherited. For the transfer of cultural capital of the education were clear because the 
Northeastern rural households transforming patrilineal patterns into bilateral patterns. 

 
คาํสําคญั:  รูปแบบการถ่ายโอนทุน  ทุนวฒันธรรม  ครัวเรือน 3 รุ่นวยั   
Key Words:  Intergenerational Transfers, Cultural Capital, Three Generational Household 
 
* นักศึกษา หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
**  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
***  อาจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
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บทนํา  

สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัทางสังคมปฐม
ภูมิท่ีมีความสาํคญัเฉพาะ กล่าวคือ เป็นกลุ่มทางสังคมท่ี
สมาชิกมีความสัมพนัธ์ต่อกนั อนัเกิดจากการแต่งงาน 
ระหว่างสามีและภรรยา (คู่สมรส) โดยการมีสายโลหิต
เดียวกนั และอยูอ่าศยัร่วมกนัในบา้นหรือท่ีพาํนักอย่าง
ใดอย่างหน่ึง (Onkvisit and Shaw, 1994) อย่างไรก็ตาม 
นักวิชาการหลายท่าน (ชาย, 2554; McFalls, 2003; Scott 
and Marshell, 2005;) เห็นวา่ ครอบครัว แมจ้ะเป็นหน่วย
ทางสังคม  แต่ก็มีภาพของการอยู่อาศัยร่วม  กันของ
สมาชิกท่ีหลากหลาย ทาํให้ครอบครัวแสดงออกในการ
อยู่อาศัยร่วมกันในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหน่ึง ทําให้เกิดเป็น 
“ครัวเรือน” (Household) โดย เฉพาะครัวเรือนในชนบท 
ท่ีประกอบด้วยครอบครัวเด่ียวหลายครอบครัว  มี
ความสัมพนัธ์กนัตามระบบเครือญาติ เช่น ปู่ ยา่ ตา ยาย 
ลูกพ่ีลูกนอ้ง ลูกเขย ลูกสะใภ ้เป็นตน้ (White and Klein, 
2008) อน่ึงดว้ยเพราะครัวเรือนเป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมี
ช่วงเวลาการดาํรงอยูย่าวนานกวา่กลุ่มสังคมอ่ืน มีสมาชิก
ตั้งแต่วยัเด็ก จนถึงวยัผูสู้งอาย ุอยูอ่าศยัร่วมกนั จึงส่งผล
ใหส้มาชิกมีสถานภาพและบทบาทในครัวเรือนตั้งแต่เกิด
กระทัง่เสียชีวิต (White and Klein, 2008; McFalls, 2003) 
ดงันั้นครัวเรือนจึงเป็นหน่วยท่ีน่าสนใจในการศึกษาน้ี 

ครัวเรือนในฐานะสถาบนัครอบครัวจึงมีบทบาท
หน้าท่ีสําคญัหน้าท่ีในการผลิตสมาชิก (Reproductive) 
ตอบสนองความตอ้งการดา้นอารมณ์ (Emotional Security) 
เป็นแหล่งขดัเกลาทางสังคม (Socialization) ส่วนบทบาท
หนา้ท่ีของครัวเรือนในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 
หน้าท่ีในการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกทาง
ชีวภาพ (Supervision) และสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและ
สถานภาพสังคม (Economic and Social Status) (Cheal, 
2002) การทําหน้าท่ีสําคัญข้างต้น ทําให้ครัวเรือนต้อง
สะสมปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้ครัวเรือนดาํรงอยู่ได ้(Wolf, 
1966) ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวบางคร้ังก็ถูกมองว่าเป็นทุนของ
ครัวเรือน ครัวเรือนอาจเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต เป็น
แรงงาน เป็นนักธุรกิจ หรือเป็นผูป้ระกอบการกิจการใด
กิจการหน่ึงก็ได้ หน้าท่ีของหน่วยครัวเรือนก็คือ การ

ตดัสินใจร่วมกนัในการใชทุ้นหรือปัจจยัการผลิต เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และสวสัดิการแก่กลุ่มของตนมากท่ีสุด 
โดยนาํเอาทุนดงักล่าวไปแลกเปล่ียนกบัส่ิงของ จากหน่วย
เศรษฐกิจอ่ืน (กาญจนา และสมสุข, 2551) เช่น การนาํ
ทุนเศรษฐกิจท่ีได้จากการขายปัจจัยการผลิตไปใช้
บริโภคสินคา้และบริการต่างๆ การนาํทุนไปขยายสร้าง
ทุนวฒันธรรม โดยการเพ่ิมโอกาสและระดับการศึกษา
ให้กบัสมาชิก การสนับสนุนให้สมาชิกเขา้รับราชการ
เพ่ือให้ครัวเรือนได้มีความเก่ียวพันกับโครงสร้างการ
ปกครอง ตลอดจนการนําทุนสัญลักษณ์  ท่ี เกิดจาก
ความรู้ ทกัษะภูมิปัญญา ทาํใหเ้กิดการยอมรับจากบุคคล
อ่ืนๆ นําไปสู่การขยายทุนทางสังคม ท่ีเป็นการสร้าง
เครือข่ายท่ีสามารถเอ้ือ อาํนวยประโยชน์ให้ได ้เป็นตน้ 
(Becker, 2008; Berk, 2008)  

อยา่งไรกต็าม ในทศันะของ Marx (1975) เห็น
วา่ ทุนเศรษฐกิจของครัวเรือนอาจหมดไป หากครัวเรือน
หยดุกระบวนการผลิตซํ้ าเพ่ือสืบทอด (กาญจนา และสม
สุข , 2551) เช่นเดียวกับ  Pierre Bourdieu (1986) ท่ีได้
สนับสนุนขอ้สรุปของ Marx ว่าทุนวฒันธรรมและทุน
สัญลักษณ์ก็ต้องมีกระบวนการผลิตซํ้ าเพ่ือสืบทอด 
(Reproduction) เช่นกัน  (Crossley, 2005) โดยผลจาก
งานวิจัยเร่ือง  Reproduction in Education, Society and 
Culture (Bourdieu and Passeron, 1 9 7 7 ) ช้ี ให้ เห็ น ว่ า 
กระบวนการผลิตซํ้ าเพ่ือสืบทอดทุนวฒันธรรมและทุน
สัญลักษณ์  ผ่านสถาบัน  การศึกษาถือเป็นเคร่ืองมือ
สําคัญของสังคมสมัยใหม่  Bourdieu and Passeron ยงั
ระบุว่า กลไกท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนการสอน 
หลกัสูตร ครู นกัศึกษา และปัจจยัอ่ืนๆ ถือเป็นเคร่ืองมือ
ในการสะสมทุนวฒันธรรมและทุนสัญลกัษณ์ดว้ย จึง
อาจกล่าวไดว้า่ ครัวเรือนจาํเป็นตอ้งมีกระบวนการผลิต
ซํ้ าเพ่ือให้เกิดการสืบทอดทุนประเภทต่างๆท่ีครัวเรือนมี 
ดงันั้น ครัวเรือนท่ีประกอบดว้ยสมาชิกหลายรุ่นวยั จึง
ตอ้งมีกระบวนการผลิตซํ้ าเพ่ือสืบทอดระหวา่งรุ่นหน่ึงสู่
รุ่นหน่ึง หรือเรียกวา่เป็น การถ่ายโอนทุนระหวา่งรุ่นวยั 
(Intergenerational Transfers) 
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ในขณะท่ีการพฒันาประเทศตามกระแสทาง
เศรษฐกิจยงัไม่หยุดน่ิง การกระจายตัวของประชากร
กาํลงัเคล่ือนยา้ยเขา้มาอยูใ่นเมืองกนัมากข้ึน พร้อมๆกบั
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของครัวเรือนท่ีเปล่ียนมาเป็น
ครัวเรือนท่ีมีองคป์ระกอบนอ้ย จากเดิมอยูก่นัทั้งพ่อ แม่ 
ลูก และญาติ มาเป็นครัวเรือนท่ีมีเพียงพ่อแม่ ปู่ยา่ตายาย 
ลูกหลาน อนัเน่ืองจากสังคมมีคนสูงอายุเพ่ิมข้ึน ผนวก
กบัการมุ่งเนน้การขยายตวัทางเศรษฐกิจและการแข่งขนั
เพ่ือสร้างความมัน่คงในดา้นรายได ้ทาํให้สังคม ไทยมี
ความเป็นวตัถุนิยมมากข้ึน ส่งผลให้ครัวเรือนให้ความ
สนใจสะสมทุนในรูปแบบส่ิงของเพ่ือการค้าและ
ทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่า นอกเหนือจากทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เกษตรกรรม (Keyes, 2010) อยา่งไรก็ตามครัวเรือนชนบท
ยงัคงพยายามแสดงบทบาทหน้าท่ีให้เกิดความสมดุล 
รวมถึงการถ่ายโอนทุนระหวา่งรุ่นวยัท่ีเป็นหน่ึงกิจกรรม
ท่ีแสดงบทบาทหน้าท่ีครัวเรือนในฐานะหน่วยสังคม 
ดงันั้นเม่ือพิจารณาเฉพาะทุนวฒันธรรมท่ีครัวเรือนมีใน
แต่ละช่วงเวลาท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกระแสการพฒันาท่ี
มีบริบทของโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
แตกต่างกนันั้น ทาํให้น่าสนใจว่า “ครัวเรือนชนบทใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย มีรูปแบบการ
ถ่ายโอนทุนวัฒนธรรมระหว่างรุ่นวัยเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร” ทั้งน้ีผูว้ิจยัเช่ือว่า ครัวเรือนชนบทแต่ละรุ่นวยั 
(ช่วงอายุ) ย่อมมีรูปแบบการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมท่ี
แตกต่างกัน  ความเช่ือในเร่ืองการถ่ายโอนทุน  และ
ค่านิยม ในแต่ละช่วงเวลา ยคุสมยัท่ีแตกต่างกนั  

 
วตัถุประสงค์การวจิัย  

เพื่อศึกษารูปแบบการถ่ายโอนทุนวฒันธรรม 
ระหวา่งรุ่นวยัของครัวเรือนชนบทแห่งหน่ึงในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
 
วธีิการวจิัย  

การวิจัย น้ี ใช้ระเบี ยบวิ ธี วิจัย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในพ้ืนท่ีหมู่บา้นซ่ึงอยูใ่นชนบท

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแห่งหน่ึง ในการศึกษาน้ีใชช่ื้อ
ว่า หมู่บ้านอีสานเหนือ ซ่ึงผูว้ิจัยเลือกมาแบบเจาะจง 
เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีครัวเรือนมีสมาชิก 3 รุ่นวยัในสัดส่วน
สูง และยงัคงมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทาํนาเป็น
หลัก  ทั้ งน้ีผู ้วิจัยเช่ือว่าท่ีนาถือเป็นทุนเศรษฐกิจท่ีมี
ความสําคญัต่อการเป็นแหล่งทาํกินมากท่ีสุด พิจารณา
ร่วมกบัพ้ืนท่ีตั้งท่ีอยูใ่นเขตการปกครองนอกเขตเทศบาล
ตาํบล มีหน่วยในการวิเคราะห์ทั้ งในระดบัชุมชนและ
ระดบัครัวเรือน ทาํการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกบัสัมภาษณ์
กลุ่มกับผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผูน้ําชุมชน ผูอ้าวุโส 
ปราชญชุ์มชน ประชาชนทัว่ไป เจา้หนา้ท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐ จาํนวน 13 ราย 
และสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกรุ่นลูก (Gen.C) ของครัวเรือน
ท่ีมีสมาชิก 3 รุ่นวยั ท่ีไดรั้บการถ่ายโอนทุนแลว้จากรุ่น
พ่อแม่ (Gen.P) และไดท้าํการถ่ายโอนทุนให้ครอบครัว
หลาน (Gen.K) แล้ว ทั้ งท่ีมีหลักฐานการแบ่งมรดกท่ี
ชดัเจน หรือดว้ยวาจา ทั้งส้ิน 20 ราย จาก 10 ครัวเรือน 
(ดงัแผนภาพท่ี 1) ตามแนวทางการสัมภาษณ์ท่ีกาํหนด 
อน่ึงเพ่ือเป็นการตรวจสอบขอ้มูลการถ่ายโอนทุน และ
ผลลพัธ์ของทุนท่ีครัวเรือนไดรั้บ จึงตอ้งทาํการสัมภาษณ์
ครอบครัวรุ่นพ่อแม่  (Gen.P) ท่ีอยู่อาศัยในครัวเรือน
เดียวกัน  ดําเนินการรวบรวมข้อมูลระหว่าง  เดือน
มิถุนายน-พฤศจิกายน  2557 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพใชก้ารวเิคราะห์เชิงเน้ือหา  

 

 
แผนภาพท่ี 1 ผูใ้หข้อ้มูลระดบัครัวเรือน 
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ผลการวจิัย  

การนาํเสนอผลการศึกษารูปแบบการถ่ายโอน
ทุนวฒันธรรมระหว่างรุ่นวยัของครัวเรือนชนบทแห่ง
หน่ึงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย บริบท
ชุมชน การสะสมทุนวฒันธรรมของครัวเรือนชนบท 
การถ่ายโอนทุนของครัวเรือนชนบทตามแบบแผนการ
จดัการท่ีอยูอ่าศยัหลงัแต่งงาน และรูปแบบการถ่ายโอน
ทุนวฒันธรรมระหว่างรุ่นวยัของครัวเรือนชนบท ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1.  บริบทชุมชน 

หมู่บา้นอีสานเหนือ ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีเขตท่ีตั้ง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล ห่างจากตวัอาํเภอ 8 กม. 
และห่างจากอาํเภอเมืองขอนแก่น 75 กม. มีประวติัศาสตร์
การก่อตั้ งชุมชนมานานกว่า 150 ปี  มีพัฒนาการการ
เติบโตของหมู่บ้าน สามารถแบ่งเป็นยุคต่างๆตามการ
พฒันาของหมู่บา้นและนโยบายการพฒันาของประเทศ 
ไดด้งัน้ี 

ยุค ก่อตั้ งห มู่บ้ าน  ปี พ .ศ . 2300-2504 
หมู่บา้นอีสานเหนือไดรั้บการก่อตั้งจากกลุ่มคนต่างถ่ินท่ี
อพยพโยกยา้ยมาสร้างถ่ินฐานใหม่ ซ่ึงในอดีตพ้ืนท่ีตั้ง
หมู่บา้นเป็นป่าดงดิบท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ และมีชยัภูมิ
ท่ีดีในการสร้างบา้นเรือน ชาวบา้นจึงไดบุ้กเบิกพ้ืนท่ีป่า
เพ่ือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั เร่ิมการจบัจองท่ีดินทาํกิน ปรับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือทาํนา พร้อมกบัขยายจาํนวนประชากร
ภายในหมู่บ้านจาก  5-6 ครัวเรือน  กลายเป็น  30-40 
ครัวเรือน 

ยุคพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2504 - 2539 หมู่บา้นอีสานเหนือ
เร่ิมปลูกพืชเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ มนัสาํปะหลงั ปอ ผสมผสาน
กับการทํานา เร่ิมมีการรับรู้เทคโนโลยีการผลิตจาก
ภายนอกและนาํเขา้มาใชใ้นหมู่บา้น เช่น การไถหว่าน 
การใช้ปุ๋ยเคมี  รถไถ  รถเก่ียวข้าว โรงสีข้าว เป็นต้น 
ประกอบกับนโยบายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศ ระบบไฟฟ้า ระบบนํ้ าประปาชุมชน ตลอดจน
สร้างถนนจากทางเกวียน  เป็นถนนลูกลัง เป็นถนน

คอนกรีต กระทั่งเป็นถนนลาดยาง ทาํให้วิถีชีวิตของ
ชาวบา้นมีความสะดวกสบายยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามในปี
พ.ศ. 2525-2530 ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาภยัแลง้ 
โดยหมู่บ้านอีสานเหนือก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
ส่งผลชาวบา้นปรับเปล่ียนระบบการผลิตของครัวเรือน
คร้ังใหญ่ โดยเปล่ียนท่ีดินทาํกินจากการทาํนามาเป็นทาํ
ไร่ทาํสวนเพ่ือปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีตอ้งการนํ้ าน้อยมาก
ข้ึน แต่ปริมาณผลผลิตก็ยงัไดน้้อย ส่งผลให้รายไดไ้ม่
เพียงพอ หลายครัวเรือนสนับสนุนให้สมาชิกมีการยา้ย
ถ่ินออกนอกชุมชน ไปทาํงานในเขตอุตสาหกรรม เขต 
เมือง ตลอดจนไปต่างประเทศ เพ่ือหารายไดม้าจุนเจือ
ครัวเรือน เพราะเกษตรมีรายไดล้ดลง ในขณะท่ีสมาชิก
วยัเด็กครัวเรือนสนบัสนุนให้มีการศึกษาในระดบัชั้นท่ี
สูงในสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง เพ่ือให้สามารถ
ประกอบอาชีพท่ีสร้างรายไดท่ี้มัน่คงกวา่เกษตรกรรม  

ยคุหลงัวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน พ.ศ. 
2540 ถึงปัจจุบนั หมู่บา้นอีสานเหนือไม่ไดรั้บผลกระทบ
จากวิกฤตตม้ยาํกุง้โดยตรง แต่ไดรั้บผลกระทบทางออ้ม 
เน่ืองจากสมาชิกครัวเรือนท่ีมีการยา้ยถ่ินไปทาํงานใน
ต่างถ่ิน ถูกยกเลิกการจ้างงานทาํให้สมาชิกว่างงานจึง
ยา้ยถ่ินกลบัมาในหมู่บา้น หลงัวกิฤตเศรษฐกิจภาครัฐได้
มีนโยบายพฒันาประเทศต่างๆ ซ่ึงหมู่บา้นอีสานเหนือ
ไดรั้บการส่งเสริมของรัฐบาลในยุคนั้นภายใตน้โยบาย
การนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นการดาํรงชีวิต 
และการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบนัหมู่บา้น
อีสานเหนือมีจาํนวนครัวเรือนทั้ งส้ิน 153 ครัวเรือน มี
ประชากร 702 คน แมค้รัวเรือนชนบทมีการเปล่ียนแปลง
ระบบการผลิตของครัวเรือนอยู่ตลอดเวลาตามบริบท
สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ แต่วิถีการดาํเนินชีวิต
ของชาวบ้านยงัข้ึนอยู่กับอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 
โดยครัวเรือนราวร้อยละ 70 ยงัคงทําการเกษตรตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงถือว่าประสบความสําเร็จ
จนกระทั่งมีการจัดตั้ งศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้นภาคอีสาน เป็นศูนยก์ลางในการเพิ่มเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้นดา้นการเกษตรกรรม  
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ทั้งน้ี จากพฒันาการในแต่ละยุคของหมู่บา้น
อีสานเหนือสามารถสะท้อนให้เห็นบริบทชุมชนท่ีมี
ส่วนสนับสนุนให้เกิดการสะสมทุนวฒันธรรมของ
ครัวเรือนชนบท ซ่ึงทุนวฒันธรรมก็เช่ือมโยงอยูก่บัทุน
เศรษฐกิจ 

 
2.  การสะสมทุนวัฒนธรรมของครัวเรือน

ชนบท 
บริบทชุมชนสะท้อนให้เห็นพัฒนาการ

ของหมู่บ้านท่ีได้รับอิทธิพลจากการพัฒนาประเทศ 
หมู่บ้านมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้ นฐานอย่าง
ครอบคลุมและทั่วถึง การคมนาคมติดต่อกับภายนอก
สะดวกและเอ้ือ อาํนวยต่อการใชชี้วิตทนัสมยั ประกอบ
กบัการขยายตวัของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภยัทาง
ธรรมชาติ ก็เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของ
หมู่บา้น โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตของ
ครัวเรือน ซ่ึงครัวเรือนชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  จึงพยายามครอบครองท่ี ดิน เพ่ือการ
เพาะปลูกและดาํเนินกิจกรรมการเกษตร ครัวเรือนมีการ
เปล่ียนแปลงกิจกรรมการผลิตตลอดเวลา มีการทาํนา 
โดยนาํเขา้เทคโนโลยีมาช่วยใชใ้นการทาํนา ใชปุ๋้ยเคมี
มาแก้ปัญหาดินเค็มและบาํรุงดิน การทดลองปลูกพืช
เศรษฐกิจ อาทิ มันสําปะหลงั อ้อย การรับจ้างในภาค
การเกษตร และปัจจุบนัคือทาํการเกษตรแบบผสมผสาน  

จึงอาจสรุปได้ว่าทักษะอาชีพของครัวเรือน
ชนบท ซ่ึงถือเป็นทุนวฒันธรรมประเภทหน่ึงได้ถูก
เช่ือมโยงกับระบบการผลิตของครัวเรือน  กล่าวคือ 
ครัวเรือนอีสานเหนือมีระบบการผลิตอยู่กับอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นหลกั โดยการทาํนาเป็นการผลิตเพียง
เพ่ือสาํหรับบริโภคในครัวเรือน ส่วนรายไดห้ลกัมาจาก
ทกัษะการเกษตรประเภทอ่ืน ไดแ้ก่ การปลูกพืชระยะ
สั้ น และเล้ียงสัตว์ นอกจากน้ีสมาชิกครัวเรือนยงันํา
ความรู้ทกัษะดา้นการเกษตรไปประกอบอาชีพรับจา้ง ท่ี
สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ในขณะท่ีทักษะ
อาชีพอ่ืนๆ ท่ีได้รับการเรียนรู้จากบรรพบุรุษและจาก

ประสบการณ์การทาํงานในต่างถ่ิน ก็สามารถนาํมาปรับ
ใช เ้พื ่อสร้างสิ่งของเค ร่ืองใช  ้ซ่อมแซมครัวเรือน 
ตลอดจนสามารถสร้างรายไดเ้สริมให้กบัครัวเรือนโดย
ผา่นการรับจา้ง ไดแ้ก่ ทกัษะงานช่างของผูช้าย เช่น 
ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างไม  ้ช่างจกัสาน  เป็นตน้ 
และงานเยบ็ปักถกัร้อยของผูห้ญิง 

ทั้งน้ีเม่ือครอบครัวพ่อแม่ (ครอบครัวแรกเร่ิม) 
เร่ิมสะสมทุนท่ีนอกเหนือจากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร-
กรรม ทั้งในรูปแบบส่ิงของ เงินทอง และทรัพยสิ์นท่ีมี
มูลค่า การท่ีครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  ก็มักขยายทุน
เศรษฐกิจไปสู่ทุนประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะการศึกษา ซ่ึง
ถือเป็นทุนวัฒนธรรมประเภทหน่ึง ท่ีครัวเรือนให้
ความสําคญัและทาํให้ค่านิยมเร่ิมเปล่ียนไป กล่าวคือ 
ครัวเรือนเร่ิมให้การสนับสนุนสมาชิกรุ่นลูกหลานให้มี
ใจรักการเรียนเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสมาชิกรุ่นพ่อแม่มกัสั่งสอน
และบอกกล่าวลูกหลานอยู่เสมอว่า “ต้ังใจเรียนให้เก่ง 
ให้ขยนัให้หมั่นเพียร โตขึน้จะได้เป็นเจ้าคนนายคน” ซ่ึง
สะทอ้นถึงความรู้สึกและค่านิยมของชาวบา้นท่ีคาดหวงั
ให้ลูกหลานของตนมีความเจริญกา้วหนา้ในทางราชการ
เป็นหลัก เพราะเช่ือว่าการศึกษาเป็นเคร่ืองช่วยเล่ือน
สถานภาพทางสังคมซ่ึงเกิดจากการรายไดจ้ากอาชีพอ่ืน 
ท่ีมีความมัน่คงกวา่การทาํเกษตรกรรม 

อ ย่ า ง ไ รก็ ต าม  Pierre Bourdieu (1986) ได้
อธิบายว่า ทุนวฒันธรรมในชนชั้นกลางจะปรากฏใน 3 
รูปแบบ ได้แก่ (1) ทุนวฒันธรรมท่ีอยู่ในรูปแบบของ
วตัถุท่ีปัจเจกบุคคลครอบครอง (Objectified Form) (2) 
ทุนวฒันธรรมในรูปแบบของสถาบันท่ีปัจเจกบุคคล
เก่ียวพนั (Institutionalised Form) และ (3) ทุนวฒันธรรมท่ี
อยู่ในสมรรถนะของปัจเจกบุคคล (Embodied Form) 
(Bourdieu, 1986) ผลการศึกษาการสะสมทุนวฒันธรรม
ของครัวเรือนชนบทในหมู่บ้านอีสานเหนือ เป็นการ
สะสมทุนผ่านวิถีการเปล่ียนแปลงระบบการผลิต และ
การสะสมท่ีเกิดจากขยายทุนเศรษฐกิจไปสู่ทุนวฒันธรรม 
ซ่ึงพบเพียงทุนวฒันธรรมท่ีอยูใ่นสมรรถนะของปัจเจก
บุคคล ไดแ้ก่ ทกัษะอาชีพ และการศึกษา  
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3.  การถ่ายโอนทุนของครัวเรือนชนบทตาม
แบบแผนการจัดการทีอ่ยู่อาศัยหลงัแต่งงาน  

ครัวเรือนในสั งคมชนบท  ส่ วนใหญ่ มี
โครงสร้างครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย ซ่ึงเกิดจาก
ครอบครัวแรกเร่ิมยา้ยถ่ินไปตั้งถ่ินฐาน แต่งงาน และมี
ลูก ทั้งน้ีค่านิยมการจดัการท่ีอยู่อาศยัหลงัแต่งงานของ
ครัวเรือนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยึดถือปฏิบัติตาม
ระบบมาตาลัย (Matrilocal Residence) กล่าวคือ  หลัง
การแต่งงานลูกผู ้ชายนิยมให้แยกออกไปอยู่กับฝ่าย
ภรรยา ส่วนลูกผูห้ญิงท่ีแต่งงานตอ้งใหส้ามียา้ยเขา้มาอยู่
ในครัวเรือนของตนเป็นการชัว่คราว ส่วนระยะเวลาท่ี
ลูกผูห้ญิงกบัลูกเขย (สามี) อยู่กบัพ่อแม่นั้นจะสั้ นหรือ
ยาวอาจต่างกันไปตาม  โดยทั่วไปจะย้ายออกเม่ือ
น้องสาวคนต่อไปแต่งงาน เพ่ือให้ลูกเขยคนใหม่เขา้มา
อยูแ่ทน ส่วนลูกผูห้ญิงและลูกเขยคนก่อนก็ยา้ยออกไป
ตั้งครัวเรือนใหม่ ซ่ึงลูกผูห้ญิงส่วนใหญ่ปฏิบติัตามแบบ
แผนดังกล่าว และอนุญาตให้ลูกผูห้ญิงเพียงคนเดียว
เท่านั้นอยู่กบัพ่อแม่อย่างถาวรหลงัการแต่งงาน ทาํให้
ครัวเรือนเดิมของพอ่แม่ยงัคงเป็นครอบครัวขยาย 

การจัดการท่ีอยู่อาศยัหลงัแต่งงานแบบมาตา
ลยั โดยให้ลูกผูช้ายแยกออกไปอยู่กบัฝ่ายภรรยา หรือ
การแต่งงานท่ีตอ้งให้สามียา้ยเขา้มาอยูใ่นครัวเรือนของ
ภรรยานั้นกเ็พ่ือใหค้รัวเรือนมีแรงงานเพิ่มข้ึน และเป็นท่ี
น่าสังเกตว่าแม้จะเป็นครัวเรือนขยาย แต่ก็มี เพียง 2 
ครอบครัวอยู่อาศยัร่วมกัน คือ ครอบครัวของพ่อ-แม่ 
และครอบครัวของลูกสาว-ลูกเขย เท่านั้น แมบ้างกรณี
จะมีครอบครัวลูกสาว-ลูกเขย 2 ครอบครัว อยู่อาศัย
ร่วมกันกับครอบครัวพ่อ-แม่ แต่ก็เพียงระยะเวลาสั้ น 
ด้วยข้อจํากัดของสภาพท่ีอยู่อาศัยท่ีมีขนาดเล็ก จาก
วฒันธรรมครัวเรือนชนบทอีสานเม่ือครอบครัวลูกแยก
ครัวเรือนออกไป พ่อ-แม่จึงตอ้งดาํเนินการถ่ายโอนทุน
ต่างๆ  หรือยกมรดกให้ตามสมควรแก่ฐานะ  หรือ
บางคร้ังกแ็บ่งท่ีดินให้ตั้งบา้นเรือนอยูใ่นบริเวณเดียวกบั
บา้นของพ่อแม่นั้นเอง แมเ้บ้ืองตน้จะเป็นการถ่ายโอน
ทุนดว้ยวาจากต็าม 

แบบแผนการจัดการท่ีอยู่อาศยัหลงัแต่งงาน
ของครัวเรือนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
สะทอ้นให้เห็นถึงเง่ือนไขเวลาของการถ่ายโอนทุนของ
ครัวเรือนชนบท ตลอดจนความเช่ือในอดีตเร่ืองการถ่าย
โอนทุนของครัวเรือนชนบท ซ่ึงเช่ือมโยงกบัระบบการ
สืบสายโลหิต  

 
4.  รูปแบบการถ่ายโอนทุนวัฒนธรรมระหว่าง

รุ่นวยัของครัวเรือนชนบท  
จากผลการศึกษาท่ีพบวา่ทุนวฒันธรรมใน

ครัวเรือนชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ประกอบดว้ย 
ทกัษะอาชีพ และการศึกษา ลว้นเป็นทุนท่ีช่วยเสริมสร้าง
ให้สมาชิกในครัวเรือนมีศกัยภาพในตวัตน ซ่ึงครัวเรือน
มีการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมดงักล่าว โดยยึดตามระบบ
การสืบสายโลหิต จากรุ่นพ่อแม่ ไปสู่รุ่นลูก และจากรุ่น
ลูก ไปสู่รุ่นหลาน แตกต่างกนั โดยจะอธิบายรูปแบบ
การถ่ายโอนทุนวฒันธรรม จาํแนกตามประเภท ดงัน้ี  

 

4.1 ทักษะอาชีพ สมาชิกครัวเรือนรุ่นพ่อ
แม่ และรุ่นลูก มีทกัษะอาชีพเช่ือมโยงกบัระบบการผลิต
ของครัวเรือน กล่าวคือ ครัวเรือนอีสานเหนือมีระบบ
การผลิตอยู่กบัอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั โดยการทาํ
นาเป็นการผลิตเพียงเพ่ือสําหรับบริโภคในครัวเรือน 
ส่วนรายได้หลักมาจากทักษะการเกษตรประเภทอ่ืน 
ได้แก่ การปลูกพืชระยะสั้ น และเล้ียงสัตว ์นอกจากน้ี
สมาชิกครัวเรือนยงันําความทักษะด้านการเกษตรไป
ประกอบอาชีพรับจ้าง ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน  ซ่ึงทักษะอาชีพทางการเกษตรดังกล่าวจะ
ถ่ายทอดบทเรียนของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่ รุ่น  และ
ถ่ายทอดใหท้ั้งลูกชายและลูกสาว เพราะถือวา่เป็นทกัษะ
อาชีพสาํหรับสร้างรายไดห้ลกัใหก้บัครัวเรือน ในขณะท่ี
ทกัษะอาชีพนอกภาคการเกษตรถูกถ่ายโอนแตกต่างกนั
ให้กบัสมาชิกครัวเรือนในแต่ละเพศ โดยพิจารณาจาก
ลกัษณะของงาน กล่าวคือ ลูกชายมกัไดรั้บการถ่าย-ทอด
ทกัษะดา้นงานช่าง เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างไม ้
ช่างจักสาน  เป็นต้น  จากพ่อ ส่วนผูห้ญิงก็ได้รับการ
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ถ่ายทอดทกัษะอาชีพ ประเภทการทอเส่ือ ทอผา้ จากแม่ 
ซ่ึงทกัษะอาชีพนอกภาคการเกษตร ถือเป็นการสร้างส่ิง
อาํนวยความสะดวกใช้ในการดาํรงชีพ และการสร้าง
รายได้เสริมให้กับครอบครัวรุ่นลูกอีกทาง นอกจากน้ี
ครอบครัวรุ่นลูกยงัสามารถพฒันาทกัษะอาชีพนอกภาค
การเกษตรไดจ้ากการเรียนรู้เม่ือคร้ังยา้ยถ่ินไปประกอบ
อาชีพนอกภูมิลาํเนา เม่ือยา้ยถ่ินกลบัก็นาํประสบการณ์
และทกัษะมาปรับใชป้ระกอบอาชีพ  

อยา่งไรกต็ามปัจจุบนัครอบครัวรุ่นลูกใช้
เวลาส่วนใหญ่กบัการทาํกิจกรรมในระบบการผลิตทาง
การเกษตร  จึ งไม่ได้นํา เอาทักษะอาชีพนอกภาค
การเกษตรมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั อาทิ การจกัสาน หรือ
การทอผา้ เป็นตน้ โดยครอบครัวรุ่นลูกเห็นว่าปัจจยัใน
ชีวิตประจําว ัน  ทั้ งยารักษาโรค  อาหาร  และเส้ือผ้า 
สามารถบริโภคไดอ้ยา่งสะดวก ไม่จาํเป็นตอ้งประกอบ
ใชเ้อง ดงัคาํสัมภาษณ์จากสมาชิกรุ่นลูกคนหน่ึงวา่ “เช้า
ต่ืนกไ็ปนา กว่าจะกลับกค็ํา่ อะไรขาดเหลือ กอ็อกซ้ือเอา
ง่ายกว่า...” ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่าในการถ่ายโอนทุน
วฒันธรรมในประเภททกัษะอาชีพ ใหค้วามสาํคญักบัทั้ง
ฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา (Bilateral) (ทั้ งลูกชายและลูก
สาว) โดยไม่ได้จาํกัดว่าต้องเพศใด ซ่ึงโอกาสในการ
เขา้ถึงทุนวฒันธรรมประเภทน้ีข้ึนอยู่กบัโอกาสในการ
เรียนรู้ของสมาชิกในครัวเรือน และความสนใจของผูสื้บ
ทอดแต่ละครัวเรือน  

 

4.2 การศึกษา ในอดีตครอบครัวรุ่นพ่อ
แม่เกือบทั้งหมดไดรั้บการศึกษาเพียงชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 จากโรงเรียนประจาํหมู่บา้น ทั้งน้ีมีผูห้ญิงบางส่วน
ไม่ไดรั้บการศึกษา หรือจบการศึกษาภาคบงัคบั (ป.4) 
ตามนโยบายรัฐ ในขณะท่ีผูช้ายยงัสามารถศึกษาเพ่ิมเติม
ไดจ้ากการบวชเรียนหรือการศึกษาจากใบลาน สะทอ้น
ให้เห็นว่าการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมประเภทน้ีถูกให้
ความสาํคญัตามสายโลหิตผา่นทางฝ่ายบิดา (Patrilineal) 
มากกว่ามารดา (ลูกชายมากกว่าลูกสาว) ดว้ยขอ้จาํกัด
ทางการศึกษาดงักล่าว ครอบครัวรุ่นพ่อแม่จึงคาดหวงั
ให้สมาชิกรุ่นลูกมีโอกาสศึกษาในระดบัสูงกว่าตน แต่

ปรากฏการณ์ในหมู่บา้น พบว่า แมค้รอบครัวรุ่นพ่อแม่
สามารถสนับสนุนให้สมาชิกรุ่นลูกได้รับโอกาสใน
การศึกษาระดบัสูงได ้แต่สมาชิกไม่ค่อยให้ความสนใจ
เท่าท่ีควร ทาํใหส้มาชิกรุ่นลูกส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนประจาํตาํบล 
(การศึกษาภาคบงัคบัในเวลานั้น) ส่วนหน่ึงมุ่งเรียนใน
สายวิชาชีพ และจบการศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร 
จากสถาบนัประจาํอาํเภอหรือจงัหวดั โดยให้เหตุผลว่า
อยากมาช่วยพ่อแม่ทาํนาบา้ง อยากไปทาํงานต่างจงัหวดั
บ้าง ตอ้งแต่งงานมีครอบครัว จึงมีสมาชิกรุ่นลูกเพียง
บางส่วนท่ีให้ความสนใจทางการศึกษา อย่างไรก็ตาม
แมว้า่ครอบครัวพ่อแม่ก็สามารถสนบัสนุนการศึกษาต่อ
กท็าํไดเ้พียงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงหากใครอยาก
เรียนต่อในระดับชั้ นอุดมศึกษาก็จาํเป็นต้องไขว่ควา้
โอกาสดว้ยตนเอง บางส่วนจึงเลือกเรียนมหาวทิยาลยัใน
จงัหวดัเพ่ือใหส้ามารถทาํงานควบคู่กนัได ้ 

ในยุคปัจจุบัน  ทั้ งครอบครัวรุ่นพ่อแม่และ
ครอบครัวรุ่นลูกต่างให้ความสําคญัในการถ่ายโอนทุน
วฒันธรรมประเภทน้ีผ่านทั้ งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา 
โดยใหโ้อกาสและความหวงัทางการศึกษากบัสมาชิกรุ่น
หลาน ดว้ยคาํสอนท่ีว่า  “ต้ังใจเรียนให้เก่ง เรียนให้สูงๆ 
ขยันหมั่นเพียร เป็นเจ้าคนนายคน ทําอาชีพสุจริต หา
รายได้เลีย้งตัวเองให้มั่นคง” สอดคลอ้งกบัทัศนะของ 
Mcculloch (1985) ท่ีกล่าววา่ การศึกษาเป็นการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย ์เพราะการศึกษาช่วยให้คนมีงานทาํ มี
ทกัษะ ความเฉลียวฉลาด และความชาํนาญงานมากข้ึน 
ครัวเรือนชนบทจึงสนับสนุนการศึกษาอยา่งเต็มท่ี โดย
สมาชิกรุ่นหลานส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา
จากโรงเรียนประจําห มู่บ้าน  และไปศึกษาต่อชั้ น
มธัยมศึกษาท่ีโรงเรียนประจาํตาํบลหรือโรงเรียนประจาํ
อาํเภอ สําหรับสมาชิกรุ่นหลานท่ีสนใจเรียนในสาย
อาชีพ ก็สนับสนุนให้ศึกษาในสถาบันอาชีวะประจาํ
จังห วัด  ส่ วน สม าชิ ก ท่ี สน ใจ เรี ยน ต่ อ ใน ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย ก็สนับสนุนให้มีการเรียนเสริม
น อ ก เว ล า เ รี ย น  เ พ่ื อ ให้ ส าม า ร ถ เข้ า เ รี ย น ใน
ระดับอุดมศึกษาได้ เพราะพ่อแม่เช่ือมั่นว่า หากลูกมี
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การศึกษาสูงข้ึนก็จะได้รับโอกาสท่ีจะหลุดพ้นความ
ยากจน เพราะจะไดท้าํงานท่ีดี สอดคลอ้งกบัทศันะของ
ธรรมรักษ์ (2546) ไดช้ี้ให้เห็นว่าปัญหาความยากจนมี
พื้นฐานมาจากการศึกษา และการเติบโตของทุนนิยมใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งน้ีเพราะการท่ีประชาชน
มีระดับการศึกษาตํ่าทําให้มีสภาพเป็นแรงงานท่ีขาด
ทักษะและความสามารถ  ซ่ึ งส่ งผลให้ มีรายได้ต ํ่ า 
ประกอบกับการเติบโตของระบบทุนนิยม ท่ีพยายาม
สร้างงานและรายได้ให้กับชาวชนบทเพ่ิมมากข้ึน แต่
กลับเป็นการกระตุ้นให้ชาวชนบทเป็นหน้ีสิน ดังนั้ น 
ครัวเรือนจึงสนับสนุนสมาชิกให้มีการศึกษาระดบัสูง 
โดย มุ่ งห วังให้ สม าชิก รุ่นหลานของตน มีความ
เจริญกา้วหนา้ในทางราชการเป็นหลกั อาทิ ครู พยาบาล 
พนักงานส่วนท้องถ่ิน  เป็นต้น  หรือสายอาชีพอ่ืนท่ี
สามารถสร้างรายได้ท่ีมั่นคงกว่าการทําเกษตรกรรม 
เพราะเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงอาชีพไม่ใช่ส่ิงท่ีต่อตา้น
การลดลงของผลผลิต แต่ยงัเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
เล่ือนฐานะทางสังคม เพราะทรัพยสิ์นเงินทองอาจจะ
ได้รับเพ่ิมข้ึนอีก จากลูกชายหรือลูกสาวบางส่วนท่ี
ออกไป รับจ้างทํางานนอกเห นือจากการทํางาน
เกษตรกรรมบนท่ีนาของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
การศึกษาในระดบัสูง (ปริญญาตรี) ยงัคงจาํกดัเป็นเร่ือง
ของครัวเรือนท่ีมีฐานะดีเท่านั้น 

 

อยา่งไรก็ตามทุนวฒันธรรมท่ีแต่ละครัวเรือน
ไดถ่้ายโอนระหวา่งรุ่นวยั ทั้งทกัษะอาชีพ และการศึกษา 
เปรียบเสมือนมูลค่าการแลกเปล่ียน (Exchange Value) 
เพราะในโลกสมยัใหม่ระบบการศึกษาเป็นกระบวนการ
ทางวฒันธรรมท่ีสําคญัท่ีสุด กล่าวคือ ระบบการศึกษา
เป็นตวัผลิตซํ้ าเพื่อสืบทอดโครงสร้างชนชั้นในสังคม 
(Bourdieu, 1986) เน่ืองจากเดก็ท่ีมาจากชนชั้นกลางหรือ
ชนชั้นสูงสามารถเขา้ถึงทุนทางวฒันธรรมตั้งแต่แรกเกิด 
ดงันั้น ความสามารถในการสั่งสมทุนวฒันธรรมของคน
แต่ละชนชั้นไม่เท่ากนั หรืออาจกล่าวไดว้่าเด็กท่ีเติบโต
มาจากชนชั้นใด เขาก็ผ่านการขดัเกลามาจากชนชั้นนั้น 
และผลการขดัเกลาก็ทาํให้เขาประกอบอาชีพท่ีสัมพนัธ์

กับชนชั้ นนั้ นด้วย  (Bourdieu, 1986 ; Grenfell, 2008) 
ในขณะท่ีครัวเรือนชนบท  เด็ก ท่ี เติบโตในสั งคม
เกษตรกรรมจึงได้รับการถ่ายทอดทุนวัฒนธรรมท่ี
ส อดคล้อ งกับ ก ารป ระกอบอาชีพ เกษตรกรรม 
โดยเฉพาะทุนประเภททกัษะอาชีพ ส่วนทุนวฒันธรรม
ประเภทระดับการศึกษาท่ีสูง โอกาสในการเข้าถึง
ย่อมข้ึนอยู่กับทุนเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนมี  ตลอดจน
โอกาสในการเรียนรู้ของสมาชิกในครัวเรือน และความ
สนใจของผูสื้บทอดแต่ละรุ่นคนของครัวเรือน  
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

ดว้ยบริบทชุมชนท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีพฒันาไป ครัวเรือนชนบทมีการเปล่ียนแปลง
ระบบการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เป็นผลใหเ้กิดการสะสมทุน
วฒันธรรมเร่ือยมา ซ่ึงครัวเรือนชนบทมีการสร้างและ
สะสมทุนวฒันธรรมใหก้บัสมาชิกตั้งแต่วยัเดก็ วยัรุ่น วยั
แรงงาน จนกระทัง่วยัสูงอายุ ทุนวฒันธรรมของแต่ละ
ครัวเรือนถือเป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีในตัวบุคคล 
ได้แ ก่  ทักษะอาชีพ  และการศึกษา  ทั้ ง น้ี ด้วยการ
เปล่ียนแปลงในแต่ละยคุของพฒันาการชุมชน ส่งผลให้
รูปแบบการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมระหว่างรุ่นวยัของ
ครัวเรือนชนบทเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ การ
ถ่ายโอนทุนวฒันธรรมประเภททักษะอาชีพ แม้จะมี
รูปแบบการถ่ายโอนทุนท่ีให้ความสาํคญักบัทั้งฝ่ายบิดา
และฝ่ายมารดาเหมือนกนั โดยเฉพาะทกัษะทางการเกษตร 
ส่วนทกัษะอาชีพนอกภาคการเกษตร ในอดีตครอบครัว
รุ่นลูกมักถูกจํากัดด้วยเร่ืองเพศท่ีเหมาะสมกับทักษะ
อาชีพ  ขณะท่ีในปัจจุบันไม่พบว่าครัวเรือน รุ่นลูก
ดาํเนินการถ่ายโอนทักษะอาชีพให้กับครอบครัวรุ่น
หลาน  สําหรับการถ่ายโอนทุนวัฒนธรรมประเภท
การศึกษา พบการเปล่ียนแปลงรูปแบบการถ่ายโอนทุน
ท่ีชัดเจน ซ่ึงอดีตการถ่ายโอนทุนวฒันธรรมประเภท
การศึกษาไดใ้ห้ความสําคญัตามสายโลหิตผ่านทางฝ่าย
บิดา มากกว่าสายตระกูลญาติมารดา ในขณะท่ีปัจจุบนั
กลับพบว่า การถ่ายโอนทุนวฒันธรรมประเภทระดับ
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การศึกษาไดใ้หค้วามสาํคญักบัทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดา 
โดยไม่ไดจ้าํเพาะต่อการสืบสายตระกลูตามสายโลหิต  

อยา่งไรก็ตามโอกาสในการเขา้ถึงทุนวฒันธรรม
ทั้งสองประเภทยอ่มข้ึนอยูก่บัทุนเศรษฐกิจท่ีครัวเรือนมี 
ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้ของสมาชิกในครัวเรือน 
และความสนใจของผูสื้บทอด อน่ึงดว้ยสังคมบริโภค
นิยม ครัวเรือนจึงไม่ไดน้าํทุนวฒันธรรมท่ีมีมาใชใ้นการ
ผลิตของครัวเรือน  โดยเฉพาะทักษะอาชีพนอกภาค
การเกษตร เป็นผลให้ทุนวฒันธรรมประเภทน้ีได้ลด
ความสําคญัลง ดงันั้น หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน
ควรส่งเสริมการสร้างรายไดจ้ากทกัษะอาชีพนอกภาค
การเกษตร เพ่ือให้สมาชิกให้เห็นคุณค่าทักษะอาชีพท่ี
ตนเองมีอยู่ในตวัตน และเป็นการรักษาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญ าท่ี อยู่ ในทักษะอาชีพ ให้ คงอยู่  นอกจาก น้ี
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจาํเป็นตอ้งตระหนกัถึงวิถีชีวิตของ
ครัวเรือนร่วมด้วย โดยการส่งเสริมทักษะอาชีพด้าน
การเกษตรท่ีสมาชิกแต่ละครัวเรือน ให้มีความชาํนาญ
และให้เกิดความสร้างสรรค์ในการสร้างผลผลิตให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีการส่งเสริมทุนวฒันธรรมดงักล่าวจึง
ควรเหมาะสมต่อแนวทางการดาํเนินชีวิตท่ีเกิดจากความ
ผสมกลมกลืนระหวา่งชีวิตแบบทนัสมยั กบัส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติท่ีอยู่อาศัย (เกษตรกรรม) อันจะทําให้
ครัวเรือนชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ นาํไปใชใ้น
การพฒันาครัวเรือนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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