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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาพัฒนาการวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศ และปัจจัย
หรือเงื่อนไขของการดำ�รงอยู่ของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา ตลอดจนการ
พัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา ซึ่ง
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเป็นการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี
ผลการวิจัยพบว่า การปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลามีการ
ปรับตัวจากการทำ�นาภายใต้ระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพมาสูร่ ะบบเกษตรกรรมแบบ
ทวิลักษณ์ และปรับตัวมาสู่การผลิตภายใต้ระบบการเกษตรเชิงพหุลักษณ์ สำ�หรับวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการปรับตัวของชาวนาใน 4 พื้นที่พบว่า พื้นที่ตำ�บลบางแก้ว และ
พื้นที่ตำ�บลพนางตุง คือ การทำ�นา พื้นที่ตำ�บล วัดจันทร์ คือ การปลูกผัก และพื้นที่
ตำ�บลแหลม คือ การปลูกปาล์มน้ำ�มัน
สำ�หรับรูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา
นั้นให้ความสำ�คัญกับกระบวนการปรับตัว 10 ประเด็น ได้แก่ 1) การพึ่งพาตนเอง
2) กลุ่มวิสาหกิจ 3) กระบวนการเรียนรู้ 4) ความยืดหยุ่นในการปรับตัว 5) การตลาด
ได้รับทุนการศึกษาจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้รับทุนอุดหนุนการ วิจัยจากสำ�นักงาน
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6) ระบบเกษตรกรรมเชิงพหุลักษณ์ 7) เครือข่ายชาวนา 8) การสร้างคุณค่าเพิ่ม
9) การส่งเสริมจากรัฐ และ 10) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเรียกรูปแบบนี้ว่า
“SELF MANAGE MODEL” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิใน
ระดับดีมากและผ่านการรับรองโดยเวทีประชาคม
คำ�หลัก : รูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืน,ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา

Abstract

This research aims to explore performance condition, best practices,
factors or criterions that effect to the existing of farmer in songkhla basin area
as well as to develop the model of farmer adaptation sustainable of songkhla
basin area. In order to accomplish the objectives of this research, a mixed
method design is adopt which consists of quantitative and qualitative
methodologies (Multisite multi-case technique).
The finding of this research demonstrate that the farmers of Songkhla
basin area adapt their procedures of household farming from the characteristics
of agricultural subsistence and dual to the characteristics of agricultural
diversity. Additionally, the best practices of farmer adaptation at 4 areas are
illustrated that Bangkaew and Phanangtung subdistrict areas are expertise of
paddy farming, Wat Chan subdistrict area is excellence of vegetable framing and
Leam subdistrict area is mastery of palm oil plantation. Furthermore, the model
development of farmer adaptation sustainable of songkhla basin areas. named
“SELF MANAGE MODEL” which consists of 10 major significant performances;
1) self-sufficiency, 2) enterprise group, 3)learning procedure, 4) flexible adaptation,
5)marketing, 6) agricultural diversity,7) networks, 8) added value, 9)government
extension, and 10) environmental conservation. Additionally, this model evaluation
is expertized at excellent level and certified by public hearing.
Key words : The Model Development of Farmer Adaptation Sustainable,
		
Songkhla Basin Area
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ชาวนาเป็นผู้ที่ปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชอาหารหลักของคนไทยมานานนับศตวรรษ
ชาวนาจึงได้รบั การยกย่องจากสังคมว่า “เป็นกระดูกสันหลังของชาติ” ทัง้ นีก้ ารยกย่อง
ชาวนาเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาตินั้นมีความหมายที่เชื่อมโยงมิติทาง
เศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางวัฒนธรรม กล่าวคือ ในมิติทางเศรษฐกิจชาวนา
คือ ผูป้ ลูกข้าวเพือ่ เป็นสินค้าเกษตรสำ�หรับการส่งออกทีน่ �ำ รายได้หลักเข้ามาสูป่ ระเทศ
ในมิติทางสังคมชาวนาคือ ผู้สร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ของชาติ
ชาวนาเปรี ย บเสมื อ นผู้ กำ � หนดความอดหรื อ อิ่ ม ของคนในสั ง คม และในมิ ติ ท าง
วัฒนธรรม ชาวนาเป็นผูส้ ร้างสรรค์ภมู ปิ ญ
ั ญา สร้างสรรค์ระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ไม่วา่ จะเป็นพืน้ ฐานของระบบการผลิตทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน การแสดง
ความเคารพธรรมชาติในรูปพิธกี รรมต่างๆ ซึง่ ล้วนเป็นรากฐานของการแบ่งปัน การเอือ้ เฟือ้
พึ่งพิงกันของผู้คนในสังคมไทยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามปัจจุบนั กลับพบว่า ชาวนามักจะถูกตัง้ คำ�ถามว่ายังเป็นกระดูกสันหลัง
ของชาติอยู่หรือไม่ เพราะข้อมูลในอีกด้านหนึ่ง พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ยังตกอยู่ใน
ภาวะความยากจน อันเนื่องมาจากเงื่อนไขที่เกิดจากปัญหาด้านการผลิต ปัญหาด้าน
การตลาด และการสูญเสียทีด่ นิ ทำ�กิน (อนุสรณ์ อุณโณ. 2547: 7) รวมทัง้ ความเสือ่ มโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติอันเนื่องมาจากการใช้พื้นที่เพาะปลูกข้าวแบบเข้มข้น (Rice
Cropping Intensity) ในขณะที่ระบบความสัมพันธ์ของชาวนาที่เคยมีการเอื้อเฟื้อ
พึ่งพิงกันสูง มีระเบียบในการใช้ทรัพยากรส่วนรวมร่วมกัน ก็สูญหายไปพร้อมกับการ
เข้ามาแทนที่ระบบการผลิตแบบเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่ให้ความสำ�คัญกับการปลูกข้าว
เพือ่ ขายเป็นหลัก รูปธรรมของเงือ่ นไขทีว่ า่ มานีค้ อื การหันมาใช้เครือ่ งจักรและปุย๋ เคมี
อย่างเข้มข้น ภายใต้ระบบนีช้ าวนามีการขายข้าวเปลือกหลังการเก็บเกีย่ วทัง้ หมดโดย
ไม่เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ในยุ้งฉางเช่นในอดีต ชาวนาจะใช้วิธีการซื้อพันธุ์ข้าวปลูกจาก
โรงสีข้าวทดแทน ขณะที่สถานการณ์ราคาข้าวในตลาดโลกก็มีความผันผวน รวมทั้ง
เงื่อนไขจากนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนของรัฐบาลก็ตกอยู่ภายใต้วิธีคิดแบบ
ประชานิยมมากกว่าทีจ่ ะคำ�นึงถึงความเข้มแข็งของชาวนาอย่างแท้จริง การทำ�นาภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ ทำ�ให้ชาวนาต้องประสบภาวะขาดทุน ชาวนามีความอ่อนแอ
ในการจัดการตนเองให้เข้มแข็ง
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ลักษณะของปัญหาของชาวนาไทยตามที่กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นคล้ายคลึงกัน
ทัว่ ทุกภาคของประเทศ อย่างไรก็ดเี มือ่ พิจารณาพืน้ ทีป่ ลูกข้าวทัว่ ทุกภาคของประเทศ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2550 พบว่า พื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ ที่มีการปลูกข้าว
น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ และมีแนวโน้มจะลดพื้นที่ลงอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ข้อมูลจากการศึกษาของ วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ และสุวัจนี เพชรรัตน์ (2556 : 1) ยืนยัน
ให้เห็นว่าสถานการณ์การปลูกข้าวในภาคใต้นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วง โดย
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 พบว่า พืน้ ทีภ่ าคใต้ซงึ่ มีประชากรจำ�นวน 9.06 ล้านคน ประชาชน
บริโภคข้าวเฉลีย่ คนละประมาณ 81 กิโลกรัมต่อปี ซึง่ หมายความว่า ประชากรในภาคใต้
บริโภคข้าวเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 0.73 ล้านตันข้าวสารต่อปี ในขณะที่ภาคใต้
สามารถผลิตข้าวสารได้เพียง 0.22 ล้านตัน เท่านั้น ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ผลผลิตข้าวภาคใต้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค จึงต้องนำ�เข้าข้าวจากภูมิภาคอื่นของ
ประเทศด้วย
ข้อมูลดังกล่าวทำ�ให้เกิดคำ�ถามในเบือ้ งต้นว่า มีสาเหตุและเงือ่ นไขใดทีท่ �ำ ให้พนื้ ที่
ภาคใต้ซึ่งมีพื้นที่ทำ�นาน้อยอยู่แล้วกลับมีปริมาณการทำ�นาลดลง โดยปรากฏการณ์
เหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากเงื่อนไขสำ�คัญคือ การขยายตัว
ของการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำ�มันในพื้นที่นาข้าว ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า “สวน
รุกนา” ข้อมูลจากการสำ�รวจของสำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พบว่า ในช่วงระยะเวลา 6 ปี คือระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 ภาคใต้มีพื้นที่
เพาะปลูกข้าวลดลงอย่างรวดเร็วกว่า 1 ล้านไร่ ขณะที่การปลูกยางพาราและปาล์ม
น้ำ�มันกลับมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นกว่าล้านไร่ ส่วน
ปาล์มน้ำ�มันก็เพิ่มขึ้นกว่า 7 แสนไร่ (สำ�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2555 : 26-81)
ท่ามกลางสถานการณ์การทำ�นาทีไ่ ม่แน่นอนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา ยังมี
ชาวนาในหลายชุมชนทีไ่ ด้พยายามหันมาทำ�นาข้าวทีใ่ ช้ภมู ปิ ญ
ั ญาดัง้ เดิมผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาแบบใหม่ ทั้งนี้ในระหว่างที่มีการเริ่มต้นปรับตัวของชาวนาในปี พ.ศ. 2546
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ สำ � คั ญ จนกลายเป็ น จุ ด เปลี่ ย นครั้ ง ใหญ่ ข องชาวนาในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ำ �
ทะเลสาบสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำ�เนินมาที่ ตำ�บลนาปะขอ อำ�เภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ของ
ฟาร์มตัวอย่างที่สำ�หรับใช้เพาะปลูกข้าวสังข์หยดตามที่พระองค์ท่านมีพระราชดำ�ริไว้
ชาวบ้านก็นำ�เอาข้าวสังข์หยดที่ปลูกได้ มาสีเป็นข้าวกล้องถุงหนึ่ง ข้าวซ้อมมือถุงหนึ่ง
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นำ�ขึน้ ทูลเกล้าฯถวาย หลังจากนัน้ ไม่นาน ก็ได้รบั รับทราบกันเป็นการภายในว่าพระองค์
ท่านได้เสวยและมีรับสั่งว่า “รสดีและมีประโยชน์” ต่อจากนั้นก็มีการส่งข้าวสังข์หยด
ถวายเข้าวังทุกปี (สำ�เริง แซ่ตัน. 2553 : 110)
ภายหลังเหตุการณ์ดงั กล่าวได้สง่ ผลเชิงบวกกับสถานการณ์ขา้ วภาคใต้เป็นอย่างมาก
ชาวนาเกิดความเชือ่ มั่นทีจ่ ะทำ�นา ขณะทีข่ า้ วสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ทอ้ งถิ่นก็กลาย
เป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ประเทศ รวมทัง้ ในช่วงเวลานัน้ ก็มแี รงสนับสนุนจากกระแสการบริโภค
อาหารเพือ่ สุขภาพเกิดขึน้ ในประเทศไทย ทำ�ให้ปริมาณความต้องการบริโภคข้าวสังข์หยด
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ชาวนาเริ่มต้นกลับมาทำ�นาอีกครั้งภายใต้แนวคิดใหม่ที่เน้น
การพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด เพราะชาวนาตระหนักและเรียนรู้ว่าในการทำ�นาต้อง
ลงมือทำ�ด้วยความรู้ที่แท้จริง ต้องรักษาคุณภาพของดิน มีการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม
กับท้องถิ่น ควบคู่กับต้องผลิตข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ขณะที่
ยังมีชาวนาบางส่วนการแบ่งพืน้ ทีน่ าส่วนหนึง่ เปลีย่ นเป็นปลูกปาล์มน้�ำ มัน และปลูกพืช
ทีใ่ ห้ผลผลิตในระยะสัน้ เช่นพริก แตงกวา ถัว่ ฝักยาว ในระหว่างทีร่ อผลผลิตปาล์มน้�ำ มัน
และยางพารา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนผ่านแนวคิดและวิถีการผลิตของ
ชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลาสาบสงขลา ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา “การพัฒนารูปแบบ
การปรับตัวของชาวนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา” เพือ่ ให้สามารถนำ�
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากเพื่อนชาวนาด้วยกัน ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับ
ประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้
ทรัพยากรของครัวเรือนและของชุมชน รวมทั้งช่วยให้ชาวนาแก้ไขปัญหาการดำ�รงชีพ
ของพวกเขาได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยประสบการณ์ของพวกเขาเองด้วย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาพัฒนาการและวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลิศในการปรับตัวของชาวนาในพืน้ ที่
ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขการปรับตัวเพื่อการดำ�รงอยู่ของชาวนาในพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
3. เพือ่ พัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบ
สงขลา
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
เป็นการวิจัยในลักษณะของพหุเทศะกรณี (Multisite Multi-case) ซึ่งมีวิธีดำ�เนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้
1. พื้นที่ในการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
สำ�หรับการเลือกประชากรและกลุม่ ตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญในการวิจยั ครัง้
นี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตของการวิจัย
		 1.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
		 ใช้พื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาจำ�นวน 4 พื้นที่ได้แก่ 1) พื้นที่ตำ�บลบางแก้ว
อำ�เภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 2) พื้นที่ตำ�บลพนางตุง อำ�เภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
3) พื้นที่ตำ�บลวัดจันทร์ อำ�เภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 4) พื้นที่ตำ�บลแหลม อำ�เภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
		 1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
			
1.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ
				
1.2.1.1 ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย
เชิงปริมาณครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เลือกเก็บข้อมูลจากครัวเรือนชาวนาในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา
จากจำ�นวนประชากร 7,454 ครัวเรือน โดยกำ�หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามแนวคิดของ
ยามาเน่ (Yamane. 1973: 727-729) ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 ซึง่ ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 400 ครัวเรือน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
ด้วยวิธีการแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ซึ่ง
สามารถแจกแจงกลุม่ ตัวอย่างแต่ละชัน้ ภูมใิ น 4 พืน้ ทีไ่ ด้ดงั ตารางที่ 1 โดยเมือ่ ได้จ�ำ นวน
กลุม่ ตัวอย่างแล้วจึงมีการสุม่ รายชือ่ ครัวเรือนชาวนาโดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากไม่ใส่กลับจนได้ครบตามจำ�นวนทีก่ �ำ หนด
ไว้ทั้ง 4 พื้นที่

Sampling) ซึ่ งสามารถแจกแจงกลุ่มตัวอย่างแต่ ล ะชั้น ภู มิใน 4 พื้ น ที่ ได้ดังตารางที่ 1 โดยเมื่ อได้
่ ม ตัวอย่University
จานวนกลุ่ ม ตัวอย่างแล้ว จึ งมี การสุ่ ม รายชื
่ อ ครัofวHumanities
เรื อ นชาวนาโดยใช้
วิ ธี การสุThaksin
างแบบง่ า101
ย
Journal
and Social Sciences,
Vol. 11 No. 1 (January-June 2016)
(Simple Random Sampling) โดยการจับฉลากไม่ใส่ กลับจนได้ครบตามจานวนที่ กาหนดไว้ท้ งั 4
พื้นที่

ตารางที
1 แสดงจำ
�นวนประชากรและกลุ
่มตัวอย่าจยงในการวิ
จัย
่มตัวอย่างในการวิ
ตารางที่ 1 ่ แสดงจ
านวนประชากรและกลุ
ั
พืน้ ที่
ตาบลบางแก้ว
ตาบลพนางตุง
ตาบลวัดจันทร์
ตาบลแหลม
รวม

ประชากร (ครัวเรื อน)
1,279
3,040
995
2,140
7,454

กลุ่มตัวอย่ าง (ครัวเรื อน)
69
163
53
115
400

1.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้จะทำ�การ

1.2.2 การวิจยั เชิ งคุณภาพ การวิจยั เชิ งคุณภาพในครั้ งนี้ จะทาการศึกษาข้อมูล
ศึจากผู
กษาข้
อ
มู
ล
จากผู
ใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ ซึ่งประกอบด้วย ผูอ้ าวุโสและปราชญ์ชาวบ้าน กลุม่
ใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ซึ่ งประกอบด้วย ผูอ้ าวุโสและปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มชาวนา กลุ่มพ่อค้าผูม้ ารับ
ชาวนา กลุม่ พ่อค้าผูม้ ารับซือ้ ข้าว กลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชนทีเ่ ป็นทางการและผูน้ �ำ ตามธรรมชาติ
ซื้อข้าว กลุ่มผูน้ าชุมชนที่เป็ นทางการและผูน้ าตามธรรมชาติ เจ้าหน้าที่กรมศูนย์วิจยั ข้าว นักวิชาการ
เจ้าหน้าทีก่ รมศูนย์วจิ ยั ข้าว นักวิชาการทีท่ �ำ วิจยั นักเคลือ่ นไหวทางสังคมด้วยการเลือก
ที่ทาวิจยั นักเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selective)
แบบเจาะจง
(Purposive Selective)
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2. 2.1
เครืการวิ
่องมืจยั อเชิทีง่ใปริช้ใมนการวิ
จัย่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เชิงปริ มาณใน
าณ ใช้เครื
		
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั
้ งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินรู ปแบบ
เชิงปริมาณในครั
้ ได้งคุแณก่ภาพ
แบบสอบถาม
และแบบประเมิ
2.2 การวิ้งจนียั เชิ
ใช้เครื่ องมือในการเก็
บรวบรวมข้นอรูมูปลแบบ
ในการวิจยั เชิงคุณภาพใน
		
2.2
การวิ
จ
ั
ย
เชิ
ง
คุ
ณ
ภาพ
ใช้
เ
ครื
่
อ
งมื
อ
ในการเก็
บ
รวบรวมข้
อมูลในการวิ
จัย
่ม และ
ครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพุดคุย การสนทนากลุ
เชิงคุดณเวทีภาพในครั
การจั
ประชาคมง้ นีไ้ ด้แก่ การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนา
พูดคุย 3.การสนทนากลุ
ดเวทีประชาคม
การจัดกระทาข้่มอมูและการจั
ลและการตรวจสอบข้
อมูล
3. 3.1
การจั
ด
กระทำ
�
ข้
อ
มู
ล
และการตรวจสอบข้
อมูล
การวิจยั เชิงปริ มาณ
		 3.13.1.1
การวิ
จัยอเชิมู ลงปริ
น าข้
ที่ ไมด้าณ
จ ากแบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล ทั้ งเชิ ง ปริ มาณ
			
3.1.1
นำ
�
ข้
อ
ลทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
ซึง่ ประกอบด้วยข้อมูลรณ์ทัง้ ขเชิองง
(Quantitative Data) และเชิ งคุ ณ ภาพมู(Qualitative
Data) ที่ ผ่ านการตรวจสอบความสมบู
ปริ
มาณ (Quantitative
และเชิงคุณ
(Qualitative
่ผ่านการตรวจสอบ
แบบสอบถามแล้
ว โดยเลือData)
กแบบสอบถามที
่ มีขภาพ
อ้ มูลครบถ้
วนสมบูรData)
ณ์มาจัดทีระเบี
ยบข้อมูลแล้วทา

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแล้ว โดยเลือกแบบสอบถามทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนสมบูรณ์
มาจัดระเบียบข้อมูลแล้วทำ�การวิเคราะห์โดยข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้เทคนิคทางสถิตใิ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้วธิ วี เิ คราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
3.1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่การแจกแจงความถี่ (Frequency
Distribution) ค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
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3.1.3 นำ�ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผล เพื่อ
นำ�เสนอแนวทางการพัฒนารูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ทะเลสาบสงขลา
3.2 การวิจยั เชิงคุณภาพ นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์
การสังเกต การสนทนาพูดคุย การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และการ
จัดเวทีประชาคม ซึง่ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ มาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content Analysis)
และวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Pattern Matching) พร้อมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส้า (Triangulation) โดยมีการใช้การวิเคราะห์โดยการจำ�แนกข้อมูล (Typological
Analysis) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) และ
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ที่เป็นการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล

ผลการวิจัย

1. พลวัตการปรับตัวของชาวนา
พัฒนาการในการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาสามารถ
แบ่งยุคในการอธิบายออกเป็น 2 ช่วงเวลากล่าวคือ ช่วงที่ 1 ระหว่าง พ.ศ. 2450-2505
ที่มีการทำ�นาบนฐานคิดระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ โดยกระบวนการทำ�นาตั้งอยู่
บนความสัมพันธ์ระหว่างระบบการผลิต ความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม การปลูกข้าว
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การยังชีพเป็นหลัก จึงดำ�รงอยูภ่ ายใต้การผลิตแบบพึง่ พิงธรรมชาติ
อย่างไรก็ดนี บั ตัง้ แต่ พ.ศ. 2453 เป็นต้นมา พบว่า ชาวนาในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจากการผลิตเพื่อยังเป็นการผลิตเพื่อขายมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ. 2460 จนถึง พ.ศ. 2505 ทั้งนี้เมื่อเป้าหมายในการผลิตเปลี่ยน
วิถีการผลิตจึงต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่น ระบบการจัดการแรงงานเปลี่ยนจากระบบ
การแลกเปลีย่ นแรงงานแบบดัง้ เดิมทีเ่ รียกว่า “การออกปาก” “ซอแรง” มาเป็น “การจ้าง
แรงงาน” มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งครัวเรือนชาวนามีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ในโรงเรียนมากขึ้น รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการศึกษาของบุตรในช่วงเวลานั้น กลายเป็น
เงือ่ นไขสำ�คัญทีเ่ ร่งให้ครัวเรือนชาวนาจำ�เป็นต้องมุง่ เป้าการปลูกข้าวเพือ่ ขายเป็นหลัก
ในช่วง พ.ศ. 2470–2505 นับว่าเป็น “ยุคการเปลี่ยนผ่าน” ซึ่งหมายถึงช่วงเวลา
ทีช่ มุ ชนชาวนาในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลาอยูใ่ นภาวะแห่งการปรับตัวจากแนวทาง
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การผลิตแบบดัง้ เดิม จากการผลิตเพือ่ การยังชีพ ไปสูก่ ารผลิตเพือ่ ขายรูปธรรมทีช่ ดั เจน
คือ 1) การเกิดตลาดนัดชุมชน 2) การเกิดขึ้นของเรือเมล์โดยสาร 3) การสร้างถนน
ของรัฐและของชาวบ้านและการเพือ่ เป็นเส้นทางการคมนาคมทางบกแทนทางน้�ำ และ
4) การสร้างทางรถไฟสายพัทลุงสงขลาแล้วเสร็จในทศวรรษที่ 2560 และ 5) การมี
ค่านิยมในการศึกษาต่อในระบบโรงเรียน
ค่านิยมการส่งลูกไปศึกษาต่อของครัวเรือนชาวนาในช่วงเวลานั้น เพื่อให้ลูกได้
เรียนจบสูงเพื่อจะได้ไม่ต้องทำ�งานหนักแบบชาวนาอีกต่อไป ค่านิยมทางการศึกษา
ของคนในหมูบ่ า้ นเป็นปรากฏการณ์ทสี่ ง่ ผลต่อแบบแผนการผลิตในช่วงต้นของทศวรรษ
ที่ 2500 พื้นที่นาเริ่มมีการเปลี่ยนมือ มีการจำ�นำ�ที่ดินและขายที่ดินเพื่อเป็นทุนการ
ศึกษาให้กบั ลูกเรียน การส่งลูกให้เรียนต่อเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการรับมือกับความ
ไม่มั่นคงในอนาคตของครัวเรือน แต่ในอีกทางหนึ่งก็ต้องแลกกับการสูญเสียแรงงาน
ของครัวเรือนไปด้วย ในเวลาต่อมาครัวเรือนชาวนาจึงจำ�เป็นต้องมีการปรับเปลีย่ นวิถี
การผลิตโดยพึง่ พาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เริม่ ใช้รถไถแทนวัว ควาย ใช้พนั ธุข์ า้ วทีใ่ ห้ผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น ระยะการเก็บเกี่ยวสั้นลง
ช่วงที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ.2510-2557 การทำ�นาของชาวนาในช่วงเวลานีต้ ง้ั อยูบ่ นฐาน
ระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ กล่าวคือ ชาวนาผลิตข้าวเพื่อจำ�หน่ายเป็นหลัก ทั้งนี้
ในช่วง ปี พ.ศ. 2494 มีการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั ข้าวในจังหวัดพัทลุง เพือ่ พัฒนาและปรับปรุง
สายพันธุข์ า้ วให้ผลลลิตสูง เหมาะแก่สภาพภูมอิ ากาศในท้องถิน่ ภาคใต้ โดยมีการแนะนำ�
ให้ชาวนาเริ่มใช้ข้าวพันธุ์ปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา การทำ�นาช่วงหลัง
พ.ศ.2511 ชาวนาจึงหันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการผลิตเพื่อจำ�หน่ายมากขึ้น
กล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ.2511-2520 ชาวนามีการใช้เครื่องจักรเพื่อเร่งให้ได้ผลผลิต
เพิม่ ขึน้ มีการใช้รถแทรกเตอร์ไถนา การใช้รถแทรกเตอร์จงึ แพร่หลายมากขึน้ เป็นลำ�ดับ
ปี พ.ศ.2515 ต่อมารถไถเดินตามที่ชาวนาเรียกว่า “ควายเหล็ก” หรือ “รถจักรลูกหมา”
เริ่มเข้ามามีบทบาทในการเตรียมดินในการทำ�นามากขึ้น เพราะมีราคาไม่แพงมาก
มีความคล่องตัวสูง ใช้งานได้ดที งั้ ในพืน้ ทีข่ นาดใหญ่ หรือทีน่ าแปลงเล็ก ๆ และสามารถ
ดัดแปลงไปใช้ประโยชน์เป็นเครื่องสูบน้ำ� และเครื่องนวดข้าว ด้วยประสิทธิภาพของ
รถไถเดินตามนีเ้ อง ทำ�ให้สามารถช่วยแก้ปญ
ั หาขาดแคลนแรงงาน ทำ�ให้ชาวนาสามารถ
ผลิตข้าวเพื่อป้อนตลาดได้มากขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ วิถกี ารผลิต พันธุข์ า้ วและรายได้ของชาวนา ชาวนาได้หนั ไปพึง่ พา
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ปัจจัยการผลิตจากภายนอกเพื่อใช้ในการทำ�นาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมี
กำ�จัดศัตรูขา้ ว ทำ�ให้ตน้ ทุนการผลิตข้าวของชาวนาสูงขึน้ และเริม่ ประสบกับการขาดทุน
โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ�ซึ่งเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่ปี พ.ศ.2520 เป็นต้นมา
ช่วงทศวรรษ 2530 การทำ�นาเริ่มหยุดชะงัก ชาวนาหันไปทำ�สวนยางพารา
จนกระทั่งมาถึงปี พ.ศ.2550 ครัวเรือนชาวนาเริ่มกลับมาให้ความสนใจในการทำ�นา
อีกครั้ง เพราะทิศทางของราคาข้าวมีแนวโน้มที่ดี ประกอบกับมีนโยบายสนับสนุน
เกษตรกรชาวนาของรัฐบาลภายใต้โครงการประกันราคาข้าวในช่วงปี พ.ศ. 2552 และ
โครงการรับจำ�นำ�ข้าวในปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งสาเหตุของการขยายตัวของการบริโภค
ข้าวสังข์หยด ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ พบว่า รูปแบบการทำ�นาของครัวเรือนเริม่ เปลีย่ นแปลง
ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะรูปแบบการรวมกลุ่มกันเพื่อเน้นการแปรรูปผลผลิต
และตัง้ กลุม่ เพือ่ รองรับการสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ของหน่วยงานราชการทีก่ ลับ
มาให้ความสำ�คัญกับชาวนา อย่างไรก็ดกี ารพยายามปรับตัวของชาวนาในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ
ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันนี้ก็ยังดำ�เนินไปภายใต้เงื่อนไขที่ซับซ้อน เช่น การเลิก
นโยบายจำ�นำ�ข้าวของรัฐ สภาพอากาศแปรปรวน ต้นทุนการผลิตสูง ด้านแรงงาน
รุ่นใหม่ไม่สนใจสืบทอดอาชีพ ทำ�ให้รูปแบบการปรับตัวของครัวเรือนชาวนามีความ
ซับซ้อนตามไปด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำ�รงอยู่ได้ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านใน
ปัจจุบัน
2. การปรับตัวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา
กระบวนการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาอยู่บน
ฐานคิดของ ระบบเกษตรกรรมเชิงพหุลักษณ์ (Agriculture Diversity ) ซึ่งเป็นการปรับ
ตัวทีก่ ระบวนการผลิตในระบบเกษตรของครัวเรือนมีความหลากหลาย โดยดำ�เนินไป
บนพื้นฐานของการผสมผสานกันระหว่างแนวคิดระบบเกษตรเพื่อยังชีพ (Agriculture
Subsistence) กับแนวคิดระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ (Agriculture Commercial) ผลการ
สังเคราะห์ข้อมูลจากชุมชนทั้ง 4 พื้นที่ สามารถสรุปลักษณะการปรับตัวของครัวเรือน
ชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบันว่า“หนึ่งครัวเรือน หลายวิถีการผลิต”
ดังตัวอย่างครัวเรือนชาวนาในพื้นที่บางแก้วแต่เดิมมีอาชีพทำ�นาเป็นอาชีพหลัก และ
เลีย้ งวัวเป็นอาชีพเสริม ต่อมาครัวเรือนชาวนาก็ได้มกี ารปรับพืน้ ทีน่ าเป็นสวนยางพารา
ทั้งนี้ครัวเรือนชาวนาที่บางแก้วมีการปรับเข้าสู่สวนยางพาราก่อนพื้นที่อื่นๆ อย่างไร
ก็ดีครัวเรือนก็ยังไม่ทิ้งการเลี้ยงวัว ขณะที่รอให้สวนยางพาราได้รับผลผลิต ซึ่งต้องใช้
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ระยะเวลา 7 ปี ขณะที่ปัจจุบันเมื่อราคายางพาราตกต่ำ� ก็มีการกลับมารื้อฟื้นการทำ�
นาข้าวอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะการปลูกข้าวสังข์หยดปลอดสารเคมี จนกลายเป็น
สินค้าสำ�คัญทีส่ ร้างรายได้ให้ครัวเรือนชาวนา และเป็นอาชีพหลักของครัวเรือนอีกครัง้
ในปัจจุบัน
สำ�หรับพื้นที่ตำ�บลพนางตุง ครัวเรือนชาวนาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำ�นาซึ่งเป็น
อาชีพหลักในอดีต มาสูก่ ารทำ�นาทีม่ กี ารสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารค้นคว้าวิจยั และ
มีการนำ�ผลการศึกษามาปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับการเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์ท้องถิ่น คือ
ข้าวสังข์หยด ข้าวเล็กนก และข้าวหอมชลสิทธิ์ โดยมีการแปรรูปเป็นข้าวกล้อง
ข้าวซ้อมมือ มีการสร้างตราสินค้า และเพิม่ ช่องทางการตลาดโดยไม่ผา่ นพ่อค้าคนกลาง
มีผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากข้าวปลอดสารเคมีที่หลากหลาย จนกลายเป็นอาชีพที่สร้าง
รายได้เพียงพอในการดำ�รงชีพในปัจจุบนั หากครัวเรือนก็ยงั ไม่ละทิง้ อาชีพการเลีย้ งวัว
การสานเสือ่ กระจูด การปลูกผัก และการปรับพืน้ ทีไ่ ร่นาสวนผสมทีท่ งิ้ รกร้างไว้เป็นสวน
ปาล์มน้ำ�มันที่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ทดแทนยางพารา
การปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในพื้นที่วัดจันทร์นั้น มีความเด่นชัดและเข้มข้น
ของครัวเรือนที่จำ�เป็นต้องสร้างการผลิตที่หลากหลาย (Diversity Products) ไม่ว่าจะ
เป็น รูปแบบของการใช้ที่ดิน ชนิดของพืชที่ปลูก การจัดการแรงงานในครัวเรือนและ
จ้างแรงงาน ทั้งนี้เพราะในพื้นที่วัดจันทร์ มีการถือครองที่ดินของครัวเรือนมีขนาดเล็ก
ไม่มรี ะบบชลประทานรองรับ ทำ�นาได้เพียงปีละครัง้ การทำ�นาเพือ่ ขายไม่สามารถช่วย
ให้การดำ�รงชีพของครัวเรือนมีความเพียงพอ ครัวเรือนจึงมีการปรับตัวไปสูก่ ารปลูกผัก
ซึ่งใช้ขนาดที่ดินและจำ�นวนแรงงานที่น้อยกว่า ขณะที่ผักมีราคาที่แน่นอนกว่าข้าว
หากครัวเรือนก็ยังแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวไว้สำ�หรับบริโภคด้วย ทั้งนี้ในระยะยาวชาวนายัง
ได้แบ่งที่ดินไปปลูกปาล์มน้ำ�มันซึ่งสนับสนุนการปลูกโดยรัฐบาล มีการปลูกผักบริเวณ
บ้าน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “การปลูกผักสายรั้ว” ซึ่งเป็นกิจกรรมการผลิตที่สร้างรายได้
เสริมจากกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้หญิง ทำ�ให้ที่มาของรายได้ของครัวเรือนนั้นหลากหลาย
โดยในพืน้ ทีว่ ดั จันทร์มกี ารจัดการแรงงาน โดยใช้สมาชิกในครัวเรือนเป็นหลัก กิจกรรม
การผลิตจึงต้องใช้แรงงานที่เข้มข้น (Self-exploitation) เพื่อให้การผลิตที่หลากหลาย
ดำ�เนินไปอย่างราบรื่น
การปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในพืน้ ทีต่ �ำ บลแหลมก็เป็นการปรับตัวบนพืน้ ฐาน
ของการเกษตรแบบพหุลักษณ์ชาวนาที่ตำ�บลแหลมจะให้น้ำ�หนักของการผลิตบนฐาน
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คิดระบบเกษตรเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนมากกว่าพืน้ ทีอ่ นื่ ๆโดยเฉพาะการปลูกข้าวโดย
มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นในยุคของนโยบายโครงการประกันราคาข้าวและนโยบาย
รับจำ�นำ�ข้าวชาวนาคุน้ เคยกับการปลูกข้าวพันธุท์ ตี่ ลาดต้องการ มากกว่าการปลูกข้าว
พันธุ์ท้องถิ่นและจะขายข้าวทั้งหมดให้โรงสี ทั้งนี้ในช่วงปีพ.ศ.2550-2548 มีการขยาย
ตัวของการปลูกปาล์มน้ำ�มันในพื้นที่นา และมีการปลูกผักในร่องปาล์มเพื่อสร้างราย
ได้ระหว่างรอปาล์มให้ผลผลิต ครัวเรือนชาวนาที่ตำ�บลแหลมยังมีอาชีพเสริมคือการ
เลี้ยงวัวโดยการสร้างคอกไว้ที่บ้าน และใช้หญ้าจากพื้นที่นา พื้นที่สวนปาล์มมาให้วัว
ทดแทนการปล่อยทุ่งเหมือนในอดีต ที่ไม่สามารถทำ�ได้แล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้การปรับ
ตัวของชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาสามารถสรุปเพิ่มเติมได้ดังตารางที่ 2

การปรับตัวไปเลีย้ งวัว

ความต้ องการให้ ลูกหลานสื บ
ทอดอาชีพชาวนา
การปรับตัวไปทาสวนยาง

ขนาดของการถือครองที่ดนิ

การผลิตหลักของครัวเรื อนใน
ปัจจุบัน
ภาวะหนีส้ ิ นครัวเรื อน

ประเด็น

1. มีการเลี้ยงวัวในพื้นที่บา้ น
เพือ่ เป็ นการสะสมทุน

ต.บางแก้ ว
1. ทานาเพือ่ ขาย 2. แปรรู ปข้าว
3. ปาล์มน้ ามัน 4 .ยางพารา
1. มีหนี้สินร้อยละ 56.52
2. ส่ วนใหญ่มีหนี้สินจาก ธกส.
ร้อยละ 53.70
5-10 ไร่ ร้อยละ 40.58
11-20 ไร่ ร้อยละ 33.33
ส่ วนใหญ่มีความต้องการ
ร้อยละ 78.26
1. ขยายตัวมานานกว่า 30 ปี
2. ปั จจุบนั การขยายตัว
หยุดชะงักเพราะราคายางตกต่า

ข้ อมูล/พืน้ ที่
ต.พนางตุง
ต.วัดจันทร์
1. ทานาเพือ่ ขาย 2. แปรรู ปข้าว
1. ปลูกผัก 2. ทานาเพือ่ บริ โภค
3. เลี้ยงวัว
4. ปาล์มน้ ามัน
3. รับจ้าง
1 .มีหนี้สินร้อยละ 79.14
1. มีหนี้สินร้อยละ 86.79
2. ส่ วนใหญ่มีหนี้สินจาก ธกส.ร้อยละ
2. ส่ วนใหญ่มีหนี้สินจากกองทุนหมู่บา้ น
42.34 กองทุนหมู่บา้ นร้อยละ 33.78
ร้อยละ 50.60 ธกส.ร้อยละ 30.12
ต่ากว่า 5 ไร่ ร้อยละ 32.52
ต่ากว่า 5 ไร่ ร้อยละ 47.17
11-20 ไร่ ร้อยละ 26.38
5- 10 ไร่ ร้อยละ 37.74
ส่ วนใหญ่มีความต้องการ
ส่ วนใหญ่ไม่มีความต้องการ
ร้อยละ 68.10
ร้อยละ 54.72
1. มีการปลูกในพื้นที่มานานกว่า 40 ปี
1. ไม่มีการปรับพื้นที่นาเป็ นสวนยาง
2. การขยายตัวในพื้นที่นามีนอ้ ยเพราะ
เพราะส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่นาลึกน้ าท่วมขัง
นาลึกไม่ได้ผล
ไม่เหมาะกับการปลูกยาง
3. การขยายตัวหยุดชะงัก/ราคายางตกต่า
1. มีการเลี้ยงวัวในทุ่งนาและป่ าพรุ ที่เป็ น 1. มีการเลี้ยงวัวที่บา้ นบางครัวเรื อน
วัวฝูง 3 ราย
จานวนไม่มากเพราะครัวเรื อนมีภาระใน
2. มีการเลี้ยงวัว 1- 3 ตัวในพื้นที่บา้ น
การดูแลแปลงผัก

้

ตารางที
่ 2 แสดงสรุปข้อมูลการปรับตัวครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา 4 พื้นที่
ตารางที่ 2 แสดงสรุ ปข้อมูลการปรับตัวครัวเรื อนชาวนาในพื้นที่ลุ่มนาทะเลสาบสงขลา 4 พื้นที่

1. มีการเลี้ยงวัวในพื้นที่บา้ น 3- 5 ตัว
ซึ่งครัวเรื อนกลุ่มนี้จะสามารถตัดหญ้า
จากสวนปาล์มมาให้ววั กินได้เพียงพอ

ต.แหลม
1. ปาล์มน้ ามัน 2. ปลูกผัก
3. ทานาเพือ่ ขาย 4. เลี้ยงวัว
1. มีหนี้สินร้อยละ 76.52
2. ส่ วนใหญ่มีหนี้สินจาก ธกส.ร้อยละ
40.86 กองทุนหมู่บา้ นร้อยละ 22.04
5-10ไร่ ร้อยละ 32.17
ต่ากว่า 5 ไร่ ร้อยละ 25.22
ส่ วนใหญ่ไม่มีความต้องการ
ร้อยละ 51.30
1. ไม่มีการปรับพื้นที่นาเป็ นสวนยาง
เพราะส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่นาลึก น้ า
ท่วมขัง ไม่เหมาะกับการปลูกยาง
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การปรับตัวที่เป็ นเลิศ

การปรับตัวไปทาสวนยาง

การปรับตัวไปปลูกปาล์ ม
นา้ มันในพืน้ ที่นาข้ าว

ประเด็น

การปรับตัวในการทานา

1. ขยายตัวในพื้นที่นามานานกว่า 30 ปี
2. ปัจจุบนั การขยายตัวหยุดชะงักเพราะ
ราคายางตกต่า

บางแก้ว
1. มีการขยายตัวช้าๆ เพราะการทานา
ข้าวยังได้รับความนิยม
2. เป็ นการปรับตัวของครัวเรื อนที่มี
ฐานะ/ข้าราชการเกษียณ
3. พื้นที่ห่างไกลจาก ลานเทรับซื้อ

ข้ อมูล/พืน้ ที่
พนางตุง
วัดจันทร์
1. มีการขยายตัวระดับปานกลางเพราะ 1. ขยายตัวจากการสนับสนุนให้
การทานายังคงได้รับผลดี
ปรับพื้นที่นาร้างเป็ นปาล์ม
2. เป็ นการปรับตัวของครัวเรื อนที่มี
2. มีขอ้ จากัดเรื่ องที่ดินทาให้ขนาด
ฐานะดี/ข้าราชการเกษียณ
สวนปาล์มมีขนาดเล็ก 5-20 ไร่
3. เริ่ มมีลานเท เปิ ดรับซื้อในพื้นที่
3. เกษตรกรส่ วนใหญ่ตอ้ งการปลูก
ปาล์มแต่ไม่มีทุนในการปรับพื้นที่
1. มีการปลูกในพื้นที่ดอนของชุมชนมา 1. ไม่มีการปรับพื้นที่นาเป็ นสวน
นานกว่า 40 ปี
ยางเพราะพื้นนาส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่
2. การขยายตัวในพื้นที่นามีนอ้ ยเพราะ
นาลึก น้ าท่วมขัง เหมาะกับการปลูก
นาลึกไม่ได้ผล
ยาง
3. การขยายตัวหยุดชะงัก/ราคายางตกต่า
การปรับตัวในการทานา
การปรับตัวในการปลูกผัก

ตารางที
่ 2 แสดงสรุ
ปข้อมูบตัลวการปรั
บตัวครัว้นเรืที่ลอุ่มนชาวนาในพื
4 พื้นที่ (ต่อ)
ตารางที่ 2 แสดงสรุ
ปข้อมูลการปรั
ครัวเรื อนชาวนาในพื
น้ าทะเลสาบสงขลา้น4ทีพื่ล้นุ่มที่น้(ต่ำ�อทะเลสาบสงขลา
)

การปรับตัวในการปลูกปาล์ม

บ้ านแหลม
1. มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ วจาก
การผลักดันของนายทุนนอกพื้นที่
2. มีลานเทรับซื้อปาล์มในพื้นที่
จานวนมาก
3. กลุ่มครัวครัวเรื อนยากจนเริ่ ม
ปลูกปาล์มโดยการกูเ้ งินจากธกส.
1. ไม่มีการปรับพื้นที่นาเป็ นสวน
ยางเพราะพื้นนาส่ วนใหญ่เป็ น
พื้นที่นาลึก น้ าท่วมขัง เหมาะกับ
การปลูกยาง
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บางแก้ว
กระบวนการปรับตัวที่มีการ 1. การทานาปลอดสารเคมีโดยสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้จากการวิจยั
ปฏิบัตทิ ี่เป็ นเลิศ
2. มีการค้นหาพันธุ์ขา้ วสังข์หยดแท้จน
กลายเป็ นสิ นค้าสาคัญ
3. การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปและ
จาหน่ายข้าวสาร
4. สร้างกลไกความร่ วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนได้ชดั เจน
5. เป็ นพื้นที่แหล่งเรี ยนรู ้และขยาย
เครื อข่ายการทานาอินทรี ย ์
เงื่อนไขการปรับตัวที่มีการ 1. การพัฒนาความรู ้จาก
กระบวนการวิจยั และรื้ อฟื้ นภูมิปัญญา
ปฏิบัตทิ ี่เป็ นเลิศ
2. กลุ่มชาวนาที่มีความยืดหยุน่ สู ง
3. การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการ
4. การรักษาคุณภาพข้าวสังข์หยด
5. การรื้ อฟื้ นพิธีกรรมที่สร้างสานึกร่ วม

ประเด็น
พนางตุง
1. การทานาปลอดสารเคมีโดยสร้าง
กระบวนการเรี ยนรู ้จากการวิจยั
2. ร่ วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่
พัฒนาการปลูกข้าวปลอดสารเคมี
3.การก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจแปรรู ปและ
จาหน่ายข้าวสาร
4. สร้างกลไกการผลิตและการตลาด
ร่ วมกับเอกชนในระดับประเทศ
5. เป็ นพื้นที่แหล่งเรี ยนรู ้และขยาย
เครื อข่ายการทานาอินทรี ย ์
1. การสนับสนุนของภาครัฐ
2. สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้บนฐานคิด
เกษตรกรรมธรรมชาติ
3. การทานาบนฐานคิดของเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
4. การมีกลไกการตลาดที่หลากหลาย

ข้ อมูล/พืน้ ที่
วัดจันทร์
1. การปลูกผักที่ปรับตัวไปตาม
ความต้องการของตลาดได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
2. การปลูกผักโดยการใช้ที่ดิน
อย่างคุม้ ค่าโดยการแบ่งที่ดิน
ออกเป็ นหลายพื้นที่
3. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยจาก
มูลสัตว์มาบารุ งผัก
4. ปลูกผักสายรั้วหรื อผักข้างบ้าน
สร้างรายได้ให้ผสู ้ ู งอายุ
1. การถือครองที่ดินในพื้นที่ใกล้
แหล่งน้ า
2. การหมุนเวียนการใช้ที่ดิน
3. การจัดการแรงงานแบบยืดหยุน่
4. การสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

ตารางที่ 2 แสดงสรุปข้อมูลการปรับตัวครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา 4 พื้นที่ (ต่อ)

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบการปรับตัวครัวเรื อนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 4 พื้นที่ (ต่อ)

การปลูกปาล์มน้ ามัน
1. การเข้าถึงแหล่งทุนเงิน
2. การเพิม่ ขึ้นของราคาที่ดิน
3.การจัดการแรงงานจากลานเท
4. การขยายตัวของธุรกิจที่
ต่อเนื่องกับปาล์มน้ ามัน

บ้ านแหลม
1. การทาสวนปาล์ม
ที่เอื้อต่อการปลูกผักและเลี้ยงวัว
2. มีธุรกิจที่ต่อเนื่องจากปาล์ม
น้ ามัน เช่น ลานเท ที่สามารถจ้าง
แรงงานในพื้นที่โดยไม่ตอ้ งมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานออกไปรับจ้าง
นอกพื้นที่
3. รื้ อฟื้ นการ “การซอแรง”มาใช้
กับการปลูกผัก
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3. ผลการสังเคราะห์
จากข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาเอกสารและ
ลงพืน้ ทีภ่ าคสนามแล้วนำ�มาสังเคราะห์รว่ มกับแนวคิดการสร้างรูปแบบของคีฟส์ (Keeves.
1988 : 561-565) ที่ให้ความสำ�คัญกับการสร้างรูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนผัง
(Schematic Models) และผสมผสานด้วยรูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models)
รวมทั้งแนวทางการศึกษารูปแบบการปรับตัวในการดำ�รงชีพอย่างยั่งยืนของแฟรงค์
เอลลิส (Frank Ellis) ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการเข้าถึงทุนในการดำ�รงชีวติ (Access) ให้กบั
การดำ�รงชีพของปัจเจกบุคคลและครัวเรือน (Ellis. 2000 : 10) และโรเบิร์ต แชมเบอร์
(Robert Chamber) และกอร์ดอน คอนเวย์ (Gordon Conway) ที่วิเคราะห์ว่าชาวนา
จะสามารถดำ�รงชีพจะยั่งยืนได้นั้น ก็ต่อเมื่อสามารถที่จะรักษาทุนหรือทรัพยากร
ในการดำ�รงชีวิตเอาไว้ได้เพื่อที่ให้สามารถดำ�รงชีพได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
(Chambers and Conway. 1992: 7) นอกจากนีแ้ ล้วยังมีการนำ�แนวคิดการสร้างรูปแบบ
การปรับตัวจากการศึกษาการดำ�รงชีพอย่างยั่งยืนของกองการระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนานานาชาติของอังกฤษ (Department of Foreign International Development :
DFID) ที่ได้สร้างรูปแบบที่แสดงถึงความสัมพันธ์ในการปรับตัวในการดำ�รงชีพอย่าง
ยัง่ ยืนโดยการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากทัว่ โลก ซึง่ รูปแบบทีไ่ ด้ให้ความสำ�คัญกับความสัมพันธ์
ระหว่างทุนในการดำ�รงชีวิตกับผลของการปรับตัวด้วย (DFID. 2001) จากการศึกษา
การสร้างรูปแบบ ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว สามารถสรุปรูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยัง่ ยืน
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาได้ ดังแผนภูมิ ที่ 1

แผนภูมิที่ 1 รูปแบบการปรับตัวของชาวนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา (SELF MANAGE MODEL)
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4. กระบวนการปรับตัวตามแบบจำ�ลอง SELF MANAGE MODEL
แบบจำ�ลอง SELF MANAGE MODEL ที่แสดงในแผนภูมิที่ 1 ทำ�ให้สามารถ
เข้าใจกระบวนการปรับตัวของชาวนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา ว่าจะ
ต้องมีการดำ�เนินการทีเ่ ชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่างทุนในการปรับตัวของชาวนา
(Capitals Adaptation) กับกระบวนการปรับตัว (Adaptation Process) และผลการปรับตัว
(Output Adaptation) โดยกระบวนการปรับตัวดังกล่าวสามารถอธิบายได้ตามลำ�ดับ
ดังต่อไปนี้
ทุนในการปรับตัวของชาวนา
ทุนในการปรับตัวของชาวนา ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่มีความสำ�คัญต่อต้นทุนที่
ชาวนานำ�มาใช้ในกระบวนการปรับตัว ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเกิดผลลัพธ์
มีผลต่อโอกาสการเลือกวิถกี ารปรับตัวซึง่ ได้รบั อิทธิพลโดยตรงจากบริบทของครัวเรือน
ชาวนามี 4 ประเภท ได้แก่
1. ทุนมนุษย์ (Human Capital) มีความสำ�คัญต่อการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา
ในพื้นที่ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลาอย่างมาก ทั้งนี้พบว่า มีการใช้แรงงานในครัวเรือนเป็น
หลักในกระบวนการผลิต เป็นหลัก เพือ่ ให้รกั ษาระบบการผลิตทีห่ ลากหลายเอาไว้รวมทัง้
สามารถลดต่อทุนการผลิตได้ด้วย ในอีกด้านหนึ่งพบว่า ผู้นำ�กลุ่มเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ในการปรับตัวของครัวเรือนเพราะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความรู้ การประสานงาน
กับหน่วยงานและบุคคลเพื่อสนับสนุนระบบการผลิต และการแสวงหาช่องทางการ
ตลาดด้วย
2. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) ทุนทางธรรมชาติในสภาวะปกตินั้นจะ
ช่วยสนับสนุน ทุนมนุษย์ โดยเป็นทั้งแหล่งอาหาร และช่วยเพิ่มพูนสุขภาพ ดังนั้น
ในกระบวนการปรับตัวของครัวเรือนชาวนานั้นจึงมีความสัมพันธ์กับฐานทรัพยากร
ส่วนรวม เช่นในพื้นที่ตำ�บลบางแก้ว และตำ�บลพนางตุงก็มีสภาพดินที่เหมาะสมกับ
การปลูกข้าวสังข์หยด ทีต่ �ำ บลวัดจันทร์ซงึ่ ขาดแคลนระบบชลประทานจึงต้องมีการปลูก
ผักทดแทนการทำ�นา พืน้ ทีต่ �ำ บลแหลมลักษณะของสภาพทีด่ นิ และแหล่งน้�ำ ทีส่ มบูรณ์
ทำ�ให้การปรับเปลี่ยนไปปลูกปาล์มน้ำ�มันสามารถทำ�ได้อย่างดี
3. ทุนการเงิน (Financial Capital) การปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในปัจจุบัน
ทุนการเงินกลายเป็นปัจจัยสำ�คัญในการปรับตัว โดยเฉพาะการปรับตัวในลักษณะของ
การปรับเปลีย่ นระบบการผลิต เช่น การปลูกปาล์มในพืน้ ทีน่ าทีต่ อ้ งใช้ทนุ การเงินจำ�นวน
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มากในการปรับเปลีย่ นทีด่ นิ การแปรรูปผลผลิตข้าวก็ตอ้ งมีโรงสี มีโรงเรือนทีเ่ หมาะสม
รวมทั้งการปลูกผักก็ต้องใช้ทุนการเงินในการซื้อระบบการให้น้ำ�ผัก
4. ทุนสังคม (Social Capital) ทุนสังคมเป็นกลไกสำ�คัญในสร้างกระบวนการปรับตัว
ให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้เพราะการผลิตในภาคเกษตรจำ�เป็นที่ต้องมีระบบการรวมกลุ่ม
สร้างระบบการพึง่ พาแบ่งปันข้อมูล พึง่ พาทรัพยากร ดังนัน้ การใช้น�ำ้ ในคลองชลประทาน
เพือ่ ปลูกผักทีว่ ดั จันทร์กจ็ ะมีการร่างระเบียบการใช้รว่ มกัน ชาวนาทีบ่ างแก้วและพนางตุง
ก็มกี ารให้ยมื พันธุข์ า้ ว มีการกำ�หนดราคาข้าวร่วมกัน ทุนสังคมจึงเป็นปัจจัยทีข่ าดไม่ได้
ในกระบวนการปรับตัวของครัวเรือนชาวนาในปัจจุบัน
กระบวนการปรับตัว
การมีทุนในการปรับตัวนั้นเป็นเงื่อนไขที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการปรับตัว โดย
ชาวนาสามารถนำ�เอาทุนมาสร้างกระบวนการปรับตัวซึ่งมีดังนี้
1. การพึ่งพาตนเอง (Self-Sufficiency) กระบวนการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา
มีการให้ความสำ�คัญกับการพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือน การพึ่งพาตนเองในระดับ
กลุ่ม และระดับชุมชน การพึ่งพาตนเองในระดับครัวเรือนนั้นพบว่า กระบวนการปรับ
ตัวเชิงพหุลักษณ์ นั้นมีระบบการผลิตของครัวเรือนที่หลากหลาย หากแต่สัมพันธ์กัน
เช่น การทำ�นาทำ�ให้มีฟางข้าวเลี้ยงวัว การทำ�สวนปาล์มกับการปลูกผัก การทำ�นากับ
การแปรรูปข้าว ซึง่ กิจกรรมการผลิตแบบหนึง่ ครัวเรือนหลายกิจกรรมการผลิต เป็นการ
สร้างความสมดุลให้ครัวเรือนเพื่อไม่ให้พึ่งพาการผลิตประเภทเดียว
2. กลุ่มวิสาหกิจ (Enterprise Group) การก่อตั้งกลุ่มวิสากิจของกลุ่มชาวนาพื้นที่
ลุ่มน้ำ�ทะเลสาบสงขลา เช่นในพื้นที่ตำ�บลบางแก้ว และที่ตำ�บลพนางตุง นั้นไม่ได้ตั้ง
ขึ้นเพื่อรอรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากภาครัฐเป็นหลัก แต่เป็นการก่อตั้งกลุ่ม
ทีค่ อ่ ยๆ มีพฒ
ั นาการมาจากการ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ� ให้เห็นคุณค่าของการอยูร่ ว่ มกัน
สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้ เป็นเจ้าของกิจการ มีการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับข้าวสังข์หยด และข้าวชนิดอื่นๆโดยนำ�เอาฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชน
ผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
3. กระบวนการเรียนรู้ (Learning Procedure) กระบวนการเรียนรู้เป็นเงื่อนไข
สำ�คัญประการหนึง่ ของกระบวนการปรับตัวของครัวเรือนชาวนา นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546
เป็นต้นมาชาวนาได้เริม่ ต้นกลับมาทำ�นาโดยมีการสร้างกระบวนการเรียนรูบ้ นฐานคิด
เกษตรกรรมธรรมชาติอย่างต่อเนือ่ งชาวนาตระหนักและเรียนรูว้ า่ ในการทำ�นาจะต้อง
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ลงมือทำ�ด้วยความรู้ ใช้พนั ธุข์ า้ วทีเ่ หมาะสมกับท้องถิน่ ควบคูก่ บั ผลิตข้าวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด
4. ความยืดหยุน่ ในการปรับตัว (Flexible Adaptation) ความยืดหยุน่ เป็นคุณสมบัติ
ทีค่ รัวเรือนชาวนาสามารถการดำ�รงชีวติ ให้มคี วามเหมาะสมกับสถานการณ์เปราะบาง
เช่น ปริมาณของน้�ำ ฝน ความแห้งแล้ง หรือการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากสถานการณ์ของ
ราคาผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ พบว่า ชาวนาในพืน้ ทีล่ มุ่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลาในปัจจุบนั
เป็นชาวนารู้จักที่จะคิดใคร่ครวญ (Reflexibility) และมีตัวตนที่ลื่นไหลในหลายบทบาท
เช่น “ชาวนาปลูกข้าวกิน” “ชาวนานักวิจัย” และ “ชาวนาค้าข้าว”
5. การตลาด (Marketing) การปรับตัวของครัวเรือนชาวนา อาทิเช่นในพืน้ ทีต่ �ำ บล
บางแก้ว และตำ�บลพนางตุงสามารถสร้างกลไกทีส่ ามารถกำ�หนดราคาข้าวของตนเอง
ได้โดยการรวมกลุ่มของคนในพื้นที่ โดยมีการรับซื้อข้าวของชาวนาราคาสูงกว่าพ่อค้า
คนกลาง ขณะเดียวกันก็มกี ารสร้างคุณภาพข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ ทำ�ให้ผบู้ ริโภคเกิดการ
พอใจ และยอมรับอย่างกว้างขวาง กลุ่มชาวนามีกลไกการตลาดที่หลากหลายทำ�ให้
กระจายข้าวได้อย่างแน่นอน และรวดเร็ว
6. ระบบเกษตรกรรมเชิงพหุลักษณ์ (Agricultural Diversity) กล่าวได้ว่าระบบการ
ผลิตเชิงพหุลกั ษณ์นนั้ เป็นฐานคิดสำ�คัญทีส่ ามารถทำ�ให้เราทำ�ความเข้าใจและมองเห็น
การปรับตัวของครัวเรือนชาวนที่มีความหลากหลายในวิธีการและเป้าหมายของการ
ผลิต ทีม่ กี ารแปรรูป และการจำ�หน่ายผลผลิตทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ทัง้ นีค้ วามหลากหลาย
ของกิจกรรมการผลิตทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ของครัวเรือนชาวนาทำ�ให้มองเห็นรูปแบบ
และแนวทางการส่งเสริมการปรับตัวที่หลากหลายขึ้น
7. เครือข่ายชาวนา (Networks) เครือข่ายชาวนาประกอบด้วยเครือข่ายแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ และเครือข่ายการผลิตข้าว และเครือข่ายการตลาด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดกิจกรรมทีช่ ว่ ย
เสริมความรู้ในกระบวนการผลิต การปรับตัวของครัวเรือนชาวนาจึงเป็นการปรับตัว
ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการเชือ่ มร้อยเครือข่ายโดยสามารถแยกออกเป็นเครือข่ายประเภท
องค์กรหรือหน่วยงานราชการทีเ่ ข้ามาสนับสนุนทัง้ ความรู้ และปัจจัยการผลิตเครือข่าย
ประเภทองค์กรเอกชน ทีเ่ ข้ามาสนับสนุนโรงเรือน ถุงบรรจุขา้ ว เครือ่ งบรรจุขา้ วสุญญากาศ
เป็นต้น
8. การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Added Value) การสร้างคุณค่าเพิ่มเป็นการสร้างสรรค์
ผลผลิตที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค้ามากขึ้น โดยผ่านกระบวนการแปรรูปบนฐานความรู้
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และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผลผลิตทีม่ กี ารนำ�มาแปรรูปก็เป็นผลผลิตของครัวเรือนเอง เช่น
ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ผงชงจากจมูกข้าว ขนมขี้มอดจากปลายข้าว
9. การส่งเสริมจากรัฐ (Government Extension) ซึ่งพบว่า การปรับแนวคิดของ
กลุม่ ชาวนาบางแก้วทีไ่ ม่ปฏิเสธการพัฒนาจากภาครัฐและ นิยามตนเองว่า “เป็นแจกัน
ดอกไม้” ใครจะเอาดอกไม้สวยๆ มาปักก็ไม่ปฏิเสธ ชาวนาบางแก้วจึงได้รบั การสนับสนุน
เครื่องมือการผลิต พันธุ์ข้าว ช่องทางการกระจายสินค้า เช่นเดียวกับการปรับตัวของ
ครัวเรือนชาวนาที่ตำ�บลพนางตุง ส่วนพื้นที่ตำ�บลวัดจันทร์และที่ตำ�บลแหลม ซึ่งมี
ปัญหาเรือ่ งแหล่งน้�ำ ในการทำ�นา และผลผลิตข้าวตกต่�ำ ทำ�ให้ชาวนาต้องการปลูกปาล์ม
น้ำ�มันในพื้นที่นา ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยมีการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน
ทีด่ นิ พันธุป์ าล์ม การบำ�รุงซึง่ ในทีส่ ดุ ก็เป็นแนวทางการปรับตัวทีก่ ลายเป็นรายได้หลัก
ของครัวเรือน
10. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) สิ่งแวดล้อมที่ดีคือ
ต้นทุนที่สำ�คัญของการดำ�รงอยู่ และการปรับตัวของครัวเรือนในภาค เราจึงจะเห็นว่า
ชาวนาที่ตำ�บลบางแก้วและตำ�บลพนางตุงก็จะมีการทำ�นาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้ดิน
และน้ำ�ไม่สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ การปลูกผักที่ตำ�บลวัดจันทร์เกษตรกรก็นิยมใช้
ปุ๋ยจากมูลเป็ดและมูลวัวซึ่งมีราคาถูก สามารถช่วยรักษาสภาพความสมบูรณ์ของดิน
ขณะทีต่ �ำ บลแหลมชาวบ้านก็มบี ทเรียนเรือ่ งการขาดแคลนแหล่งน้�ำ จืดว่าทำ�ให้การผลิต
ของครัวเรือนได้รับผลกระทบ ชาวนาก็ตระหนักว่าการใช้น้ำ�จึงต้องใช้อย่างประหยัด
และแบ่งปันกันในชุมชน
ผลการปรับตัว (Output Adaptation)
จากกระบวนการปรับตัวทั้ง 10 ประการที่กล่าวมาแล้วจะต้องมีความเชื่อมโยง
กันในลักษณะของการบูรณาการ (Integration) และเป็นมีความเป็นองค์รวม (Holistic)
เพือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปรับตัวของครัวเรือนชาวนาให้มคี วามยัง่ ยืน ซึง่ ผลของกระบวนการ
ปรับตัวพบว่า มี 5 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การมีรายได้เพิ่มขึ้น (More Income) ซึ่งเป็นผลทางตรงของการปรับตัวที่ครัว
เรือนชาวนาได้รบั และเป็นผลทีช่ าวนามีความต้องการมากทีส่ ดุ ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
ที่ต้องพึ่งพาเงินสด (Cash Money Economy) ในการดำ�รงชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในกระบวนการผลิต ขณะที่ รายได้ที่ครัวเรือนชาวนาได้รับเป็นผลมาจาก
การผลิตที่มีความหลากหลายนับตั้งแต่การทำ�นาเชิงพาณิชย์ การทำ�นาแบบอินทรีย์
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การแปรรูปข้าว การปลูกผัก การเลีย้ งวัว การทำ�สวนยาง การทำ�สวนปาล์มน้�ำ มัน และ
การเป็นแรงงานรับจ้าง ครัวเรือนชาวนาที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่สามารถปลูกพืชเชิงเดี่ยว
(Monopoly Crops) ได้อกี ต่อไป ดังนัน้ เราจึงเห็นการมีรายได้เพิม่ ขึน้ ของครัวเรือนอย่าง
ชัดเจนในครัวเรือนที่มีระบบการผลิตที่หลากหลาย
2. ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ (Increased Well-being) เป็นผลของการปรับตัวทีส่ ว่ นหนึง่
ก็มาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ครัวเรือน อย่างไรก็ดรี ายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ก็ไม่ได้หมายความว่า
จะสามารถสร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ได้ทงั้ หมด ดังนัน้ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ของครัวเรือน
ชาวนาจึงเกิดจากผลลัพธ์อน่ื ๆทีไ่ ม่ใช่ตวั เงินด้วย เช่น การกลับคืนสูบ่ า้ นเกิดของคนรุน่ ใหม่
หรือคนที่เคยออกไปเป็นแรงงานรับจ้างนอกพื้นที่มาเป็นเวลานาน เมื่อครัวเรือนมี
กิจกรรมการผลิตทีห่ ลากหลาย มีรายได้ทแี่ น่นอน ขณะทีผ่ สู้ งู อายุพนื้ ทีต่ �ำ บลวัดจันทร์
ก็ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเป็นผู้ว่างงานหรือเป็นภาระแฝงในบ้าน เพราะพวกเขาได้เก็บผัก
ในบริเวณบ้านมาขายได้รายได้ทุกวัน
3. การเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหาร (Improved Food Security) การปรับตัว
เข้าสูร่ ะบบเกษตรแบบการบริโภคในครัวเรือนไปสูก่ ารผลิตเชิงพาณิชย์ทใี่ ห้ความสำ�คัญ
กับการผลิตเพื่อขายเป็นหลัก หรือการผลิตพืชพลังงาน ทดแทนพืชที่กินได้ ทำ�ให้เกิด
เป็นข้อกังวลว่า จะทำ�ให้ ครัวเรือนขาดความมั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็ดีครัวเรือน
ชาวนามีวิธีสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการแบ่งพื้นที่สำ�หรับปลูกข้าวไว้สำ�หรับ
บริโภคในครัวเรือนด้วย
4. การลดความอ่อนแอ (Reduced Vulnerability) การลดความอ่อนแอลง
ของครัวเรือนทัง้ ทีเ่ ป็นความอ่อนแอทีเ่ กิดจากผลของภัยธรรมชาติ การปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
เข้มข้น การสูญเสียทีด่ นิ จากปัญหาหนีส้ นิ การรักษาพยาบาล และภาระค่าเล่าเรียนบุตร
การไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน เมือ่ แนวทางและผลของการปรับตัวมีความชัดเจนมากขึน้
ก็พบว่า ความอ่อนแอของครัวเรือนก็ลดลง แม้ว่าครัวเรือนส่วนหนึ่งจะมีหนี้สินจาก
การทำ�การเกษตรแต่กม็ คี วามมัน่ ใจในการชำ�ระหนีม้ ากขึน้ การลดลงของความอ่อนแอ
เป็นผลลัพธ์จากการปรับตัวที่เกิดผลสำ�เร็จ
5. การเกิดความยัง่ ยืนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainable Use of Natural
Resources) การช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยงั่ ยืนก็เท่ากับเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนให้การผลิตในครัวเรือนเกษตรรุ่นต่อๆ ไปด้วย เราพบว่า ชาวนาในพื้นที่ลุ่มน้ำ�
ทะเลสาบสงขลาต่างก็ได้พบกับบทเรียนดังกล่าว นับตั้งแต่การปลูกข้าวเชิงพาณิชย์
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ที่ทำ�ให้ดินเสื่อมสภาพ การขุดบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำ�จืดจนทำ�ให้ดินเค็มปลูกข้าวไม่ได้
เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความพยายามลดการพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมี หันมาใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์
และน้ำ�หมักชีวภาพมากขึ้น มีการปลูกข้าวพันธุ์ท้องถิ่นเพื่อขายและเพื่อการอนุรักษ์
เหล่านี้คือ ความตระหนักที่เกิดจากประสบการณ์ที่ชาวนาเริ่มเห็นความสำ�คัญของ
ความยั่งยืนในการใช้ทรัพยากรที่จะย้อนกลับมาสู่ความยั่งยืนของอาชีพพวกเขาเอง
5. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้จำ�นวน 6 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ด้านการผลิตของชาวนา ชาวนาต้องจัดสรรทรัพยากรทีด่ นิ ของตนเองให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยชาวนาต้องดำ�เนินการตามแนวของระบบเกษตรก้าวหน้าหรือ
เกษตรผสมผสาน เพือ่ ให้สามารถมีรายได้ตลอดทัง้ ปี ชาวนาต้องเลือกพันธุข์ า้ วทีเ่ หมาะ
สมกับพืน้ ที่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด และจัดสรรทีด่ นิ ส่วนหนึง่ ปลูกข้าว ปลูกพืชอาหาร
เลีย้ งสัตว์เพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คงทางอาหารในครัวเรือน โดยหากเหลือก็แบ่ง
ขายได้
2. ด้านการตลาด ชาวนาต้องปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ดขี นึ้ มีการรวมกลุม่ กัน
สร้างศักยภาพในการแปรรูปผลผลิตข้าว โดยเฉพาะข้าวท้องถิ่นพันธุ์สังข์หยด ชาวนา
ต้องสร้างผลผลิตบนฐานคิดของตลาดกลุม่ ผูบ้ ริโภคอาหารเชิงสุขภาพ ซึง่ มีตลาดรองรับ
จำ�นวนมากในปัจจุบัน
3. บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานราชการ ควรมีการส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ�นาปลอดสารเคมี และการให้ความรู้เกี่ยว
กับข้าวพันธุ์พื้นเมือง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานที่หนุนเสริมการสร้างมูลค่าข้าวท้องถิ่น
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวบนฐานภูมิปัญญาของชุมชน
4. สร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารทำ�นาสูช่ าวนารุน่ ใหม่ เช่นโครงการยุววิจยั ชาวนา
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้เห็นความสำ�คัญของการสืบทอดอาชีพการทำ�นา
5. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลผลิตข้าวโดยการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะการ
ผลิตข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ ตลอดจนการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
และมีตราสินค้าที่สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
6. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชาวนาขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญ
อย่างหนึง่ ในการพัฒนาความรูแ้ ละสร้างความมัน่ ใจในการทำ�นาให้กบั ชาวนา สำ�หรับ
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชาวนานอกจากจะทำ�ให้เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้
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และวัตถุดิบระหว่างชาวนากลุ่มต่างๆ แล้วการรวมกลุ่มและการมีเครือข่ายยังช่วยให้
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือการผลิตและแปรรูปข้าว รวมทั้งข้อมูล
ความรู้จากภาครัฐ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชน
เขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศึกษากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ
3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่มีประสบการณ์ตรง กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกลุ่มผู้ที่อาศัยใน
ท้องถิน่ ชุมชนเขาพังไกร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามเพือ่
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ระเบียบวิธพี รรณนาวิเคราะห์
วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกรมีอยู่หลายปัจจัยได้แก่
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง และปัจจัยด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ปัจจัยเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอ
หัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
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Abstract

The purpose of this research was to study the factors which affected
to the cultural dynamic in Khaopangkrai Community, Hua Sai District, Nakhon
Si Thammarat Province, Thailand. The sampla was selected from the following
three groups: (1) directly experienced persons;(2) stakeholders; and (3) villagers
living in Khaopangkrai Community. Questionnaires and interviews were used
for data collection. Data analysis was done by using descriptive statistical
method. The study revealed that there were several factors affecting the
cultural dynamic in the community such as natural environment, religion,
education, socio-economic condition, politic, and art and culture. These factors
generated and affected to cultural dynamic in Khaopangkrai Community,
Hua Sai District, Nakhon Si Thammarat Province.
คำ�สำ�คัญ : ปัจจัย, พลวัตวัฒนธรรม, ชุมชนเขาพังไกร

บทนำ�

เขาพังไกรเป็นตำ�บลหนึง่ ในอำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัตคิ วาม
เป็นเป็นมายาวนานเป็นแหล่งทีต่ งั้ ถิน่ ฐานของชุมชนโบราณสมัยแรกเริม่ ประวัตศิ าสตร์
ภาคใต้ ดังที่ (ธราพงศ์ ศรีสุชาติ) กล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนเขาพังไกร ตั้งอยู่ในเขต
อำ�เภอหัวไทร (อำ�เภอเขาพังไกรสมัยก่อน) เป็นแหล่งที่ตั้งอยู่ในทำ�เลที่เป็นแหล่งบน
สันทราย ด้านหนึง่ เป็นชายฝัง่ ทะเลและมีการค้นพบวัตถุโบราณ หินปะการังในคลอง
ที่เชื่อมติดต่อกับเขาพังไกร จากการค้นพบแหล่งดังกล่าว พอจะสรุปได้ว่า บริเวณนี้
เคยเป็นแหล่งชุมชนมาเป็นเวลานาน ซึง่ เคยเป็นแหล่งทีต่ งั้ เป็นตำ�บล เป็นชุมชน เป็น
หมูบ่ า้ น และ เป็นอำ�เภอ ดังหลักฐานทีป่ รากฏ พ.ศ. 2354 ก็ปรากฏชือ่ พืน้ ทีใ่ นทำ�เนียบ
ข้าราชการนครศรีธรรมราช ครั้งรัชกาลที่ 2 ว่า “ที่เขาพังไกร (บางทีเรียกว่า ที่พังไกร
ท้ายวัง) หมื่นบาลธานีเป็นนายที่ถือศักดินา 400”
พ.ศ. 2441 ใบบอกของพระยาสุขมุ นัยวินติ ความตอนหนึง่ ว่า “อำ�เภอเขาพังไกร
ได้ขดุ คลองขึน้ สองแห่ง คือแห่งหนึง่ ลำ�คลองปลายลำ�น้�ำ พนังไปออกทะเลสาบทีบ่ า้ น

Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University
Vol. 11 No. 1 (January-June 2016)

121

ระโนด ซึ่งเป็นทางสำ�หรับไปมาระหว่างเมืองสงขลากับเมืองนครศรีธรรมราช เวลา
มรสุมนัน้ คลองนีต้ นื้ และหญ้ารกมาก เวลาฤดูแล้งไปมาเป็นทีก่ นั ดาน ได้ขอแรงราษฎร์
ชาวบ้านพร้อมใจกันขุดที่ตื้นให้ลึกลงไปจากพื้นคลองเดิม 3 ศอก กว้าง 3 วา ขุดแล้ว
122 เส้น ยังค้างอีก 138 เส้น จะได้จดั การขุดต่อไป ทีข่ ดุ แล้วนีฤ้ ดูแล้งเรือจุเข้า 1 เกวียน
เดินได้ คลองนี้เรือเดินไปมามาก เพราะไปเมืองสงขลา พัทลุง ได้ตลอด
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการ
จัดระเบียบการปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาล ที่พังไกรจึงเปลี่ยนเป็นอำ�เภอพังไกร
ในปี พ.ศ.2447 ได้ตั้งที่ว่าการอำ�เภอขึ้นที่หมู่ที่ 1 ตำ�บลเขาพังไกร เรียกว่า “อำ�เภอ
เขาพังไกร” เขตการปกครองของอำ�เภอเขาพังไกร สรุปได้ดงั นี้ อำ�เภอเขาพังไกรได้แบ่ง
เขตการปกครองเป็นตำ�บลและหมูบ่ า้ น ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครองท้องที่
พ.ศ. 2459 ได้มกี ารตัง้ โรงเรียนประชาบาลขึน้ ทีอ่ �ำ เภอเขาพังไกร จำ�นวน 7 โรงเรียน
อาณาเขตของอำ�เภอเขาพังไกร ในขณะนั้นมีอาณาเขตกว้างขวางมาก ดังปรากฏใน
ใบบอกของพระยาสุขมุ นัยวินติ กราบทูลกรมหมืน่ ดำ�รงราชานุภาพ ความตอนหนึง่ ว่า
“อำ�เภอเขาพังไกรเป็นแขวงชั้นนอก ต่อแดนเมืองพัทลุง เมืองสงขลา นายก้าน
มหาดเล็กบุตรพระดำ�รงเทวฤทธิ (กล่อม) เป็นนายอำ�เภอ ตั้งที่ว่าการที่เขาพังไกร”
พ.ศ. 2460 ได้ยา้ ยทีว่ า่ การอำ�เภอไปตัง้ อยูท่ ห่ี มู่ 1 ตำ�บลหัวไทร จึงเปลีย่ นชือ่ เป็น
“อำ�เภอหัวไทร”
พ.ศ. 2467 อำ�เภอหัวไทร ถูกยุบฐานะเป็นกิ่งอำ�เภอขึ้นตรงต่ออำ�เภอปากพนัง
พ.ศ. 2480 อำ�เภอหัวไทร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำ�เภออีกครั้งหนึ่ง
สภาพทางเศรษฐกิจด้านอาชีพ การประกอบอาชีพของประชากรใน ตำ�บลเขาพังไกร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งมีจำ�นวนมากถึงร้อยละ 89.7 ของครัวเรือน
โดยประกอบอาชีพกสิกรรมมากเป็นอันดับหนึง่ รองลงมา คือ การปศุสตั ว์ซงึ่ ส่วนใหญ่
เป็นการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเศรษฐกิจหลักของตำ�บลได้มาจากการเพาะปลูก ได้แก่
ผักคะน้า พริกขีห้ นูการปลูกข้าว โดยทำ�การเพาะปลูกปีละ 1 ครัง้ เป็นการทำ�การเพาะปลูก
แบบดั้งเดิม โดยอาศัยน้ำ�จากธรรมชาติเป็นสำ�คัญ หลังจากการเก็บเกี่ยวตามฤดูกาล
แล้วเกษตรกรจะทำ�การเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ แต่มีจำ�นวนไม่
มากนัก นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอย่างอื่น เช่น การเพาะเลี้ยงปลาน้ำ�จืด
ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง เป็นต้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิธีการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร
อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช” ครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัย
ได้ก�ำ หนดขัน้ ตอนวิธดี �ำ เนินการวิจยั กำ�หนดวิธกี ารเก็บตัวอย่างข้อมูล ตลอดจนกำ�หนด
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยดังต่อไปนี้

พื้นที่ที่ใช้วิจัย

การศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในพื้นที่ชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ตำ�บล ดังนี้ 1)บ้านตลาดดอน 2) บ้านชายเขา 3) บ้านไร่
4) หัวไทรตอน 5) บ้านลากชาย 6) บ้านท่าจิก 7) บ้านบางพะพาน 8) บ้านตรงเพรียง
9) บ้านเกาะสุด 10) บ้านคลอง การกำ�หนดพื้นที่ชุมชนเขาพังไกร ดังกล่าวนี้มาศึกษา

ผู้ให้ข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ ไว้ 3 กลุม่ ดังนี้ กลุม่
ที่มีประสบการณ์ตรง ได้แก่ ผู้นำ�ศาสนา พระภิกษุ กำ�นัน และผู้ใหญ่บ้านในชุมชน
เขาพังไกร จำ�นวน 20 คน กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำ�ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ชุมชน ครู จำ�นวน 20 คน และ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ศึกษา ซึ่งจะเน้นผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญในท้องถิ่นเป็นหลักจำ�นวน 20 คน

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล

1. การศึกเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เอกสารตำ�รา บทความ วิทยานิพนธ์
เพื่อจะนำ�มาเป็นแนวทางในการดำ�เนินงานวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
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2. การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ เป็นการใช้แบบสังเกตในการจดบันทึก ผู้วิจัย
ได้เข้าไปศึกษาและรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับพืน้ ทีห่ ลายในชุมชนมีระบบเครือญาติตระกูล
ใกล้ชิด ทำ�ให้ผู้วิจัยได้รับความรู้แนวทางที่จะกำ�หนดทำ�งานวิจัย ตาม แผนพัฒนา
ส่วนท้องถิ่นกับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้ง่ายยิ่งขึ้น
3. การศึกษาแบบเป็นทางการ โดยอาศัยข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผนู้ �ำ ส่วนท้องถิน่
และประชาชนทั่ ว ไปผู้ ที่ ใ ห้ ทั ศ นคติ ต่ อ ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลวั ต วั ฒ นธรรมชุ ม ชน
เขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขององค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาพังไกร ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ในการวิเคราะห์จะต้องแยกส่วน คือ ส่วนหนึ่งมาจากทัศนคติของผู้นำ�
ท้ อ งถิ่ น อี ก ส่ ว นหนึ่ ง มาจากทั ศ นคติ ข องประชาชนในกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยยึ ด หลั ก
กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่กำ�หนดไว้มาเป็นเครื่องมือ เชิงพรรณนา นำ�ข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์สรุปความสำ�คัญตามขอบเขตเนื้อหา นำ�ข้อมูลจากแถบบันทึกมาถอด
เพื่อนำ�มาวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปเชิงทฤษฏีและ นำ�ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มา
จัดทำ�เป็นหมวดหมู่วิเคราะห์ตีความสรุปสาระสำ�คัญตามขอบเขตเนื้อหา
ตรวจทานข้อมูลทัง้ หมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จำ�แนกและจัดข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่ เพือ่ ให้เนือ้ หาสมบูรณ์ สร้างข้อสรุปเชิงทฤษฏี เพือ่ อธิบายแนวทางการพัฒนา
เพื่อความเป็นชุมชนเข้มแข็ง นำ�เสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษา

จากการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ปัจจุบนั เป็นทีย่ อมรับกันแล้วว่า การเปลีย่ นแปลงเป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ทัว่ ไป
อย่างหลีกเลีย่ งไม่พน้ แต่อตั ราการเปลีย่ นแปลงในแต่ละสภาพของสังคมอาจแตกต่าง
กัน กล่าวคือในสังคมเมือง การเปลีย่ นแปลงดำ�เนินไปในอัตรารวดเร็วและสลับซับซ้อน
ส่วนในสังคมชนบทอย่าง ตำ�บลเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่
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มีประวัติความเป็นมายาวนาน และสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของอำ�เภอเขาพังไกร
หรืออำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปัจจุบนั ในอดีตเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี นี �ำ้ ล้อมรอบ
แต่สภาพพื้นที่เขาพังไกรในปัจจุบันเป็นที่ราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วย
แม่น�้ำ หลายสายล้อมรอบ มีความปลอดภัย และมีพนื้ ทีส่ �ำ หรับทำ�มาหากินได้สะดวก
ตลอดไปจนถึงการติดต่อสัมพันธ์กับพื้นที่ใกล้เคียง มีความสะดวกทั้งทางบกและ
ทางน้ำ� ด้วยสภาพพื้นที่ของตำ�บลเขาพังไกร อันมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้มนุษย์
เข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานในตำ�บลเขาพังไกรจำ�นวนมาก ก่อให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ และสืบทอด
กันมายาวนาน ส่งผลให้ตำ�บลเขาพังไกร มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นตกผลึกและสืบทอด
กันมาจนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นจนถึงกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งวัฒนธรรมภายนอกเข้ามามี
บทบาทภายในตำ�บลเขาพังไกรมากขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้เกิดพลวัตและการเปลี่ยนแปลง
อันสืบเนื่องมาจากปัจจัยหลายด้าน ดังนี้
1. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
2. ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
4. ปัจจัยด้านการศึกษา
5. ปัจจัยด้านศาสนา
6. ปัจจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นปัจจัยสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชน
เขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีปจั จัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่สำ�คัญ 3 ประการ คือ
สภาพภูมปิ ระเทศ ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลกั ษณะ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีภูเขาขนาดเล็กอยู่หนึ่งลูกเฉลี่ยพื้นที่โดยประมาณ 0.5
ตารางกิโลเมตร ความสูงบนยอดเขาเฉลี่ยประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ตอนกลาง
ของตำ�บล คือภูเขาพังไกร มีคลองชะอวด-หัวไทร เป็นแม่น้ำ�สายหลักซึ่งเป็นเส้นทาง
น้ำ�จากเมือกเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชจากอำ�เภอชะอวดไหลลงสู่ทะเลที่
บ้านแพรกเมือง และบ้านปากระวะองค์การบริหารส่วนตำ�บลหน้าสตน อำ�เภอหัวไทร
แต่ปัจจุบันกรมชลประทานได้ขุดคลองชะอวด-แพรกเมือง (โครงการพระราชดำ�ริ)
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เปลีย่ นทางไหลโดยผ่านตำ�บลเขาพังไกร ทีบ่ า้ นเกาะสุด หมูท่ ี่ 9 ต่อเขตระหว่างตำ�บล
เขาพังไกร กับตำ�บลทรายขาว เลยทำ�ให้คลองสายชะอวด-หัวไทร เป็นคลองสายรอง
เพื่อรองรับน้ำ�จากโครงการพระราชดำ�ริ นอกจากนี้ตำ�บลเขาพังไกร ยังมีแหล่งน้ำ�จืด
จากน้ำ�บาดาลที่มีคุณภาพน้ำ�ที่ดีอยู่บริเวณรอบๆ เขาพังไกรเป็นแหล่งผลิตน้ำ�ประปา
สำ�หรับเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือทางหลวงชนบท หมายเลข 4150 ซึ่งตัดผ่าน
ทางด้านทิศตะวันตกของตำ�บลจากอำ�เภอหัวไทร-ปากเหมือง ผ่านบ้านเขาตก หมู่ที่
2 และบ้านลำ�คลอง หมู่ที่ 10 โดยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มอยู่สองฟากถนนและ
ตามริมคลองชะอวด-หัวไทร (องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาพังไกร. 2554 : 6)
สภาพภูมอิ ากาศ พืน้ ทีช่ มุ ชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่ในเขตภูมิอากาศร้อนแบบมรสุม มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนเมษายน เป็นช่วงทีล่ มมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือกำ�ลังอ่อนประกอบ มีกระแส
ลมพัดผ่านจากทางใต้ ทำ�ให้อณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ และในระยะเวลาดังกล่าวจะร้อนมากทีส่ ดุ
ในรอบปี โดยในแต่ละปีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 37 องศาเซลเซียส และต่ำ�สุดประมาณ
18 องศาเซลเซียส และฤดูฝน เริม่ ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมกราคม โดยแยก
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ได้รับลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่มปี ริมาณน้�ำ ฝนไม่มากนัก ช่วงทีส่ อง จากเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม ได้รบั ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดมาจากอ่าวไทย มีความชืน้ สูง
รวมทัง้ พายุดเี ปรสชัน่ จึงมีปริมาณน้�ำ ฝนสูงกว่าในช่วงแรก (องค์การบริหารส่วนตำ�บล
เขาพังไกร. 2554 : 6-7)
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นปัจจัยสำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร
ขึ้นในชุมชนเขาพังไกร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในชุมชนเขาพังไกรที่สำ�คัญมี 3
ลักษณะ ดังนี้
1. ดินและขนาดการถือครองที่ดิน เดิมสภาพของดินในชุมชนเขาพังไกรเหมาะ
ในการทำ�นาและทำ�สวนมาก แต่ดนิ ผ่านการใช้งานโดยขาดการบำ�รุงรักษาทีถ่ กู วิธที �ำ ให้
ดินเสือ่ มลง ทำ�ให้ตน้ ทุนในการทำ�เกษตรสูงขึน้ ประกอบกับขนาดการครอบครองทีด่ นิ
ทำ�กินของแต่ละครอบครัวลดน้อยลง จากการแบ่งปันที่ดินทำ�กินของพ่อแม่ให้แก่ลูก
หลาน หากจะผลิตให้พอเพียงกับครอบครัวจำ�เป็นต้องเพิ่มปัจจัยในการผลิตสูงขึ้น
อีกทัง้ ปัจจุบนั หน้าดินลดความอุดมสมบูรณ์ลงเพราะการใช้ดนิ อย่างผิดวิธี มีการใช้ปยุ๋
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เคมีเกินความจำ�เป็น การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้ยาฉีดหญ้าในผืนนา การจับปลาด้วย
เครื่องสูบน้ำ� การจับสัตว์อื่นๆ ด้วยสารเคมี และผลกระทบจากการทำ�นากุ้งในระยะ
หลัง สร้างความเสียหายให้แก่ดนิ ทีเ่ คยมีความสำ�คัญในการเพาะปลูก โดยเฉพาะการ
ทำ�นาโดยสิ้นเชิง (วิมล ดำ�ศรี. 2540 : 163)
2. สัตว์น้ำ�ในคลองและทะเลลดลงสัตว์น้ำ�ในแหล่งน้ำ�ธรรมชาติทั้งน้ำ�จืดและ
น้�ำ เค็มของชุมชนเขาพังไกร จำ�นวนสัตว์น�ำ้ ได้ลดลง โดยเฉพาะสัตว์น�ำ้ ในทะเลสาบสงขลา
และอ่าวไทย ซึง่ เป็นแหล่งทำ�มาหากินของชาวบ้านทีป่ ระกอบอาชีพประมง ในอดีตมี
ความอุดมสมบูรณ์มากแต่ในปัจจุบนั จำ�นวนทรัพยากรสัตว์น�้ำ ลดน้อยลง สภาพความ
เสือ่ มโทรมของทะเลสาบสงขลา อ่าวไทย และลำ�คลองอีกหลายสายในชุมชนเขาพังไกร
เป็นเหตุให้ทรัพยากรสัตว์น�้ำ ทีเ่ คยอุดมสมบูรณ์มจี �ำ นวนลดน้อยลง เป็นผลให้ชาวบ้าน
ในชุมชนเขาพังไกรจับสัตว์น�้ำ ได้จ�ำ นวนน้อยลงทุกวัน จากอดีตทีใ่ นทะเลสาบสงขลามี
ป่าพรุและทรัพยากรสัตว์น้ำ�ที่อุดมสมบูรณ์ สภาพของน้ำ�ในทะเลสาบมีทั้งน้ำ�จืด
และน้ำ�กร่อย 9 เดือน น้ำ�เค็ม 3 เดือน ไม่มีการทำ�นากุ้ง ในปัจจุบันป่าพรุถูกทำ�ลาย
ปลาปลายชนิดสูญพันธุไ์ ป เช่น ปลาคันหลาว ปลาคางโก๊ะ เป็นต้น (สถาพร ศรีสจั จัง.
2536 : 15)
แหล่งน้�ำ ทางการเกษตร ชุมชนทีม่ แี หล่งน้�ำ อุดมสมบูรณ์สามารถนำ�น้�ำ มาทำ�การ
เกษตรได้ จะทำ�ให้ชมุ ชนนัน้ เป็นชุมชนทีจ่ ะมีความเจริญก้าวหน้าทางการเกษตรฉนัน้
แหล่งนีจ้ งึ มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรกรรมในชุมชน จากการ
ที่ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหลักคือการทำ�นา
น้ำ�จึงเป็นปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับชุมชนเขาพังไกร เพราะการที่ชุมชนมีแหล่งน้ำ�อุดม
สมบูรณ์ก็สามารถพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ สนธยา พลศรี (2545 : 135-136) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีที่เน้นการพัฒนาระบบ
การผลิต มีลำ�ดับขั้นของความพร้อมในชุมชนคือมีระบบเศรษฐกิจดั้งเดิมที่ผูกพันกับ
จารีตประเพณี มีอาชีพหลักเป็นการทำ�เกษตรที่ไม่อาศัยเทคโนโลยี มีการผลิตและ
บริโภคภายในครอบครัว ต่อมาเมื่อสังคมได้มีการติดต่อค้าขายกับสังคมภายนอก
มีการคมนาคมติดต่อสะดวกสบายมากขึ้น การประกอบอาชีพเริ่มพัฒนามากขึ้น
เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพการผลิต โดยมีการนำ�เทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต
มากขึ้น เข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่ตื่นตัวทางการลงทุนทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การเมือง
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เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้สมาชิกในชุมชนมีความสะดวกสบายมากขึน้ มีเครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ เครือ่ งอำ�นวยความสะดวก และมีการใช้เทคโนโลยีการผลิต การแลกเปลีย่ น
และการบริโภคมากขึ้น จึงทำ�ให้ประชาชนมีการบริโภคที่สมบูรณ์ขึ้น
ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง
ในสังคมไทยสมัยก่อน ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรเป็นไปอย่างค่อนข้าง
เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนัก การเมืองการปกครองยังคงจำ�กัดอยูใ่ นเรือ่ งของ
การบำ�บัดทุกข์บำ�รุงสุขเป็นหลักใหญ่ ราษฎรต่างทำ�มาหากินเลี้ยงชีพของตนไปตาม
ประสา รัฐก็ไม่ได้เข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงในสภาพการณ์อย่างนั้นเศรษฐกิจ
กับการเมืองย่อมมีความสัมพันธ์กันเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับสมัยใหม่ ซึ่งทาง
ราชการเข้ามามีบทบาทนำ�ในการผลักดันและกำ�กับให้เกิดสิ่งที่เรียกขานกันว่าการ
เปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย เปลี่ยนโฉมหน้าและบทบาทหน้าที่สู่ฐานะของนักพัฒนา
ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในอดีตก็คือที่ตั้งของ
อำ�เภอเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึง่ ตัง้ อยูท่ ห่ี มูท่ ่ี 1 ของตำ�บลเขาพังไกร ต่อมา
มีการย้ายที่ว่าการอำ�เภอเขาพังไกรไปตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ของตำ�บลหัวไทรปัจจุบันเมื่อ
พ.ศ. 2460 ตรงกับสมัยหลวงอนุสรณ์สิทธิกรรม (บัว ณ นคร) เป็นนายอำ�เภอ (มูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. 2542 : 8579) เนือ่ งจากทีต่ ง้ั ของทีว่ า่ การอำ�เภอเดิมห่างไกล
เส้นทางคมนาคม และปัจจุบันชุมชนเขาพังไกรจึงเป็นตำ�บลหนึ่งของอำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในอดีตชุมชนเขาพังไกร มีรูปแบบการปกครองแบบท้องถิ่น คือมีกำ�นันเป็นผู้
ปกครองตำ�บล มีผใู้ หญ่บา้ นเป็นผูป้ กครองหมูบ่ า้ น และมีประชาชนเป็นลูกบ้าน ส่วนใน
ปัจจุบันการปกครองได้เปลี่ยนแปลงไปจากการปกครองแบบท้องถิ่นมาเป็นการ
ปกครองแบบองค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาพังไกร โดยได้ยกฐานะจากสภาตำ�บลเป็น
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยตามนัยมาตรา 40
และมาตรา 95 แห่ง พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2539 และมีตราสัญลักษณ์เครื่องหมายประจำ� คือ
ภูเขา หมายถึง เอกลักษณ์ประจำ�เขาพังไกร
ช้างพัง หมายถึง ช้างตัวเมียตามตำ�นานโบราณที่ได้เล่าสืบต่อกันมา
นา หมายถึง อาชีพหลักของราษฎรประจำ�ท้องถิ่น
เรดาร์ หมายถึง รับความคิดเห็นจากประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ พัฒนาในแนวทาง
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ยุคโลกาภิวัฒน์ตามวิสัยทัศน์สังคมปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาพังไกร ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมูบ่ า้ น
คือ หมู่ที่ 1 บ้านตลาดดอน มีขนาดพื้นที่ 1,252 ไร่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาตก มีขนาดพื้นที่
2,050 ไร่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ มีขนาดพื้นที่ 7,248 ไร่ หมู่ที่ 4 บ้านหัวไทรดอน มีขนาด
พื้นที่ 4,062 ไร่ หมู่ที่ 5 บ้านลากชาย มีขนาดพื้นที่ 2,274 ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าจิก มี
ขนาดพื้นที่ 3,250 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านบางตะพาน มีขนาดพื้นที่ 1,700 ไร่ หมู่ที่ 8 บ้าน
เขาตก มีขนาดพื้นที่ 1,787 ไร่ หมู่ที่ 9 บ้านเกาะสุด มีขนาดพื้นที่ 2,214 ไร่ หมู่ที่
10 บ้านลำ�คลอง มีขนาดพื้นที่ 2,400 ไร่
จะเห็นได้วา่ การเมืองการปกครองในอดีตเป็นการปกครองแบบพ่อบ้านและลูกบ้าน
ซึ่งการปกครองแบบนี้ทำ�ให้เกิดระบบเครือญาติ ชาวบ้านไม่มีอิสระในการออกเสียง
และแสดงความคิดเห็น เมือ่ เปลีย่ นรูปแบบการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เขาพังไกร ทำ�ให้บทบาทของกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้านได้ลดลง ประชาชนมีโอกาสเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลโดยตรง 1 คน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำ�บล
หมู่บ้านละ 2 คน จากการที่ประชาชนมีโอกาสเลือกผู้ที่มาทำ�หน้าที่แทนตัวเองและได้
ลดระบบเครือญาติ ทำ�ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น
เกิดการเปลีย่ นแปลงการเมืองการปกครองจากส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่
โดยประชาชนได้เข้าไปทำ�หน้าที่เป็นผู้ปกครองโดยตรงหรือประชาชนได้เลือกตัวแทน
เข้าไปดำ�เนินงานทำ�ให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์ย่อมต้องการ
อิสระเสรี แต่ความต้องการของคนย่อมมีไม่เหมือนกัน บางครัง้ อาจจะกระทบกระทัง่
หรือก้าวก่าย หรืออาจเบียดเบียนผู้อ่นื ให้ได้รับความเดือดร้อน สิ่งที่สามารถควบคุม
สถานการณ์ตา่ งๆ ของสังคม จัดระบบสังคมให้อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขก็คอื การปกครอง
ซึง่ เป็นเรือ่ งของการกำ�หนดนโยบายทางด้านการดำ�เนินงานระดับชาติ โดยมีรฐั บาลเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทุกประเทศจะขาดผู้ปกครองไม่ได้ ดังนั้นการมีผู้ปกครองจะต้องสร้าง
ความศรัทธาให้บังเกิดแก่สังคม ทำ�งานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมมากกว่า
จะมุง่ ประโยชน์ของตนเอง การปกครองจะต้องเกิดจากประชาชน และส่งเสริมสนับสนุน
ประโยชน์ของปวงชนอย่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (ณรงค์ เส็งประชา. 2531 :
53-55)
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
สังคมเป็นเรื่องราวของคนจำ�นวนมากกว่าหนึ่งคนรวมตัวกันเป็นหมู่คณะ โดยมี
แหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยแห่งใดแห่งหนึง่ เป็นเวลานาน เรียนรู้ และปรับปรุงพฤติกรรมของกลุม่
โดยมีกฎเกณฑ์และวิถชี วี ติ ทีล่ ะม้ายคล้ายกัน ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นสังคมชนบท เป็นสังคมทีอ่ ยูอ่ าศัยกันแบบเครือญาติ รวมตัวกัน
ตั้งหลักปักฐานอาศัยทำ�มาหากินตามสภาพพื้นที่ และมีความรู้ความชำ�นาญพื้นฐาน
ที่สะสมสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการประกอบ
อาชีพด้านเกษตรกรรม ซึ่งมีจำ�นวนมากถึงร้อยละ 89.7 ของครัวเรือน โดยประกอบ
อาชีพกสิกรรมมากเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
เลีย้ งสัตว์ในครัวเรือน เศรษฐกิจหลักของชุมชนเขาพังไกรได้มาจากการเพาะปลูก ได้แก่
ผักคะน้า พริกขีห้ นู การปลูกข้าว โดยเฉพาะการทำ�นาปีละ 1 ครัง้ เป็นการทำ�การเพาะ
ปลูกแบบดั้งเดิม โดยอาศัยน้ำ�จากธรรมชาติเป็นสำ�คัญ หลังจากการเก็บเกี่ยวตาม
ฤดูกาลแล้วเกษตรกรจะทำ�การเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ พืชตระกูลถัว่ ต่างๆ แต่มจี �ำ นวน
ไม่มากนัก นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพอย่างอื่น เช่น การเพาะเลี้ยงปลาน้ำ�จืด
ค้าขาย รับราชการ และรับจ้าง เป็นต้น (องค์การบริหารส่วนตำ�บลเขาพังไกร. 2554 : 11)
จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ล้วนมีประโยชน์ต่อการดำ�รงชีวิตของ
ชาวบ้านในชุมชนเขาพังไกร และสามารถที่จะจัดการทรัพยากรเหล่านั้นมาแปรเป็น
ผลผลิตสนองความต้องการของผู้อื่น และมีการนำ�มาแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นๆ ที่
ความต้องการของตัวเองยังขาดอยู่ มีการซื้อขายกับผู้ผลิตและผู้บริโภค และการจับ
จ่ายใช้สอยต่างๆ ในชุมชนเขาพังไกร โดยมีองค์ประกอบที่สำ�คัญ 3 ระบบ ได้แก่
1. การผลิต หมายถึง การใช้เทคโนโลยีหรือกรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลงวัตถุให้
เป็นของกินของใช้ ในอดีตชุมชนเขาพังไกร การผลิตและเทคโนโลยีการผลิตยังเป็น
แบบพืน้ บ้าน ในการทำ�นาก็ใช้แรงงานจากคนในครอบครัว ญาติพนี่ อ้ งและเพือ่ นบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เช่น จอบ คราด ไถ แกะ เคียว เป็นต้น มีการเลือกใช้ที่ดิน
ให้เหมาะกับพันธุข์ า้ วและฤดูกาล ได้แก่ พืน้ ทีน่ าดอน เหมาะสำ�หรับปลูกข้าวพันธุข์ า้ ว
เบา เช่น ข้าวยาโค ข้าวรากแห้ง เป็นต้น และพันธุ์ข้าวกลางปี เช่น ข้าวช่อดำ� ข้าว
ช่อตอ ข้าวช่อจำ�ปา เป็นต้น เพราะพื้นที่นาดอนหรือนาตื้นไม่สามารถเก็บน้ำ�ฝนที่
ตกต้องตามฤดูกาลไว้ได้นานๆ หากใช้พนั ธุข์ า้ วเบาและข้าวกลางปีซงึ่ จะเจริญงอกงาม
และสุกภายใน 3-4 เดือน และ 5-6 เดือน ส่วนพื้นที่นาลึก เหมาะสำ�หรับปลูกข้าว
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พันธุข์ า้ วหนัก เช่น ข้าวนางกอง ข้าวช่อจังหวัด เป็นต้น (วิมล ดำ�ศรี. 2540 : 43-44)
ปัจจุบนั ชาวบ้านในชุมชนเขาพังไกรได้มกี ารนำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำ�นา เช่น
รถไถนา รถเกี่ยวข้าว นวดข้าว การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี จากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีการผลิตส่งผลให้เป้าหมายการผลิตของชาวบ้านเพื่อบริโภคในครัวเรือนไป
เป็นการผลิตเพือ่ ขายด้วย อีกทัง้ รัฐบาลได้เข้ามาส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวพันธุใ์ หม่
เพือ่ เพิม่ ผลผลิตและได้น�ำ เอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตด้วย เช่น ยาปราบ
ศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เป็นต้น ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
2. การแจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผล อันหมายถึงการทีส่ นิ ค้าหรือผลิตผลได้ถกู แจก
จ่ายไปถึงผู้บริโภคหรือไม่อย่างไร ในอดีตการแจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผลของชุมชน
เขาพังไกร เป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่ใช้บริโภคในครัวเรือนระหว่างคนในชุมชนเอง
กับคนนอกชุมชน เนื่องจากชุมชนเขาพังไกรไม่มีผลผลิตครบถ้วนตามความจำ�เป็น
พื้นฐานในการดำ�รงชีวิต การแลกเปลี่ยนข้าวกับผลผลิตอย่างอื่นซึ่งเป็นความจำ�เป็น
ขัน้ พืน้ ฐานในการดำ�รงชีวติ จึงเกิดขึน้ ชุมชนเขาพังไกรจึงใช้ขา้ วซึง่ เป็นผลผลิตหลักของ
ชุมชนแลกเปลีย่ นกับผลผลิตอืน่ ๆ เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งอุปโภคบริโภค ซึง่ มีความจำ�เป็น
ในชีวิตประจำ�วันหลายอย่าง เช่น ชาวแหลมตะลุมพุกปากพนัง นำ�กะปิมาแลกข้าว
กับชาวเชียรใหญ่ หัวไทร ชะอวด หรือชาวบ้านจากคีรีวงลานสกา นำ�ผลไม้อย่าง
สะตอ ลูกเนียง หมากพลู มาแลกข้าวกับชาวลุ่มน้ำ�ปากพนัง เป็นต้น ต่อมาเมื่อการ
แจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผลต่างๆ ขยายตัวมากขึ้น ระบบเงินตราและระบบการตลาด
จึงมีความสำ�คัญมากขึน้ การแจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผลแบบแลกเปลีย่ นสินค้ากันแบบ
ในอดีตมีน้อยลงกลายเป็นลักษณะของการนำ�ข้าวไปขายได้เงินมาก็นำ�ไปซื้อหาข้าว
ของเครื่องใช้ที่ต้องการ ในปัจจุบันระบบเงินตราและระบบการตลาดจึงเข้ามาเป็น
ตัวกลางในการแจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผล ซื้อขายสิ่งของทุกชนิดทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน นอกจากการใช้เงินสดในการแจกจ่ายหมุนเวียนผลิตผลแล้วยังมีระบบ
เงินผ่อนและการให้สินเชื่อเข้ามาสู้ชุมชนเขาพังไกรอีกด้วย
3. การบริโภค ในอดีตการบริโภคของชาวบ้านชุมชนเขาพังไกรเป็นเพียงการ
บริโภคปัจจัยพื้นฐานเพื่อการดำ�รงอยู่ของชีวิต และการบริโภคความบันเทิงจากการ
ละเล่นพืน้ บ้าน ในปัจจุบนั เมือ่ ความเจริญในหลายๆ ด้านเข้ามาสูช่ มุ ชน เช่น การสือ่ สาร
การคมนาคมทีส่ ะดวกขึน้ การนำ�เอาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาใช้ เป็นต้น จึงทำ�ให้ชาวบ้าน
เริม่ บริโภคสิง่ ทีน่ อกเหนือไปจากความจำ�เป็นพืน้ ฐานเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
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การบริโภคทางด้านวัตถุ เช่น เครื่องอำ�นวยความสะดวกต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า
รถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังบริโภคข้อมูลข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ส่วนการบริโภคความบันเทิงประเภทการละเล่นพื้นบ้าน เนื่องจากชาวบ้านได้หันมา
นิยมการบริโภคจากเทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ทำ�ให้การบริโภค
ความบันเทิงประเภทการละเล่นพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง มโนราห์ เริ่มลดความนิยม
ลงไป
ปัจจัยด้านการศึกษา
ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโรงเรียนจำ�นวน 6
แห่ง คือ โรงเรียนวัดบูรณาวาส โรงเรียนวัดบางตะพาน โรงเรียนบ้านลากชาย โรงเรียน
บ้านเกาะสุด โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนเขาพังไกร เมื่อระบบโรงเรียน
เริ่มนำ�เข้ามาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยเหตุผลของยุคสมัยเพื่อผลิตกำ�ลังคนเข้ารับ
ราชการในยามทีบ่ า้ นเมืองกำ�ลังเผชิญกับภัยคุกคามจักรวรรดินยิ มตะวันตก แล้วต่อมา
ก็ขยายวงออกไปตามสาขาวิชาชีพต่างๆ ทั้งในภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน
และเป็นการเปลีย่ นแปลงจากการศึกษา “แผนโบราณ” ซึง่ เป็นประเพณีทไ่ี ด้ปฏิบตั กิ นั มา
แต่เดิม อาศัยการฝากลูกหลานให้เรียนหนังสือและฝึกอบรมอยูก่ บั พระตามวัดเป็นพืน้
ต่อมาเมื่อเริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาจึงถูกใช้ให้เป็น
เครือ่ งมือสำ�หรับการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ก�ำ หนดให้โรงเรียนเป็นสถานที่
ผลิตกำ�ลังคนเพือ่ ตอบสนองต่อการเป็นแรงงานในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเรียนการสอน
ในโรงเรียนถูกจัดระบบภายใต้หลักสูตร ลักษณะของความรู้แบบราชการที่ถูกบรรจุ
ในหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนนำ�ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป
เพือ่ ทำ�งานในภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ด้วยฐานคิดนีร้ ะบบความรูจ้ งึ เป็นความรูแ้ บบ
แยกส่วน ซึ่งมุ่งเน้นให้มีความรู้เฉพาะด้านเพื่อทำ�งานเฉพาะอย่างในระบบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ปั จ จั ย การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย อี ก ด้ า นหนึ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด พลวั ต วั ฒ นธรรมชุ ม ชน
เขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรปู แบบและวิธกี ารทีส่ �ำ คัญ คือ
1. ฐานการเรียนรู้ แหล่งให้การศึกษาในอดีตมีอยู่รอบตัว ทั้งในครอบครัว ใน
ชุมชนและต่างชุมชน ในวัด ในเมือง ในธรรมชาติ เช่นเดียวกับผู้ให้การเรียนรู้ก็มี
มากมายหลากหลาย มีทั้งพ่อแม่ปู่ย่าตายาย พี่ป้าน้าอา เพื่อน พระ ครูช่าง หมอ
พืน้ บ้าน หรือแม้กระทัง่ ต้นไม้ สัตว์ปา่ สัตว์เลีย้ ง ซึง่ เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอด

132

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559)

ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในวิถีชีวิตของบุคคลอย่างไม่เป็นทางการ และมีผลให้บุคคลหรือ
เด็กได้สั่งสมความรู้ ทักษะ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณี ในเรื่องต่างๆ จนสามารถ
จะดำ�รงชีวติ และเลีย้ งชีพของตนเองได้ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และชุมชนได้ รวมทัง้ ถ่ายทอด
สิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปสู่ผู้อื่นได้ด้วย
นอกจากนี้แล้วบุคคลยังสามารถเรียนรู้ความสามารถหรือความรู้เฉพาะด้านได้
จากผูช้ �ำ นาญเฉพาะด้าน ซึง่ มีผอู้ ยูใ่ นชุมชนทุกแห่ง ได้แก่ ความรูด้ า้ นการแพทย์ เช่น
การใช้สมุนไพร การนวด เป็นต้น ความรู้ด้านหัตถกรรม เช่น การทอผ้า จักสาน
ก่อสร้างบ้านเรือน เป็นต้น และความรู้ด้านอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากชุมชนสมัย
โบราณต้องพึง่ ตนเองในทุกด้าน จึงมีผลให้ชมุ ชนต้องสัง่ สมและพัฒนาความรูเ้ พือ่ การ
ดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ทั้งด้านกายภาพและจิตใจ ในชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็จะมีการสะสมความชำ�นาญเฉพาะด้านไว้เป็นพิเศษอย่าง
กว้างขวางทั้งชุมชน มีเทคโนโลยีของตนเองที่พัฒนาให้ผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษ
จนเกิดเป็นอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียง
ในส่วนของฐานการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการและรูปแบบ คือการศึกษา
ตามศาสนาและความเชือ่ ของชุมชน เนือ่ งจากชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช นับถือศาสนาพุทธก็มีการศึกษาในวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้สอน พ่อ
แม่มักจะนำ�เด็กไปฝากกับพระสงฆ์เพื่อให้เล่าเรียนเขียนอ่านและรับการอบรมด้าน
จริยธรรม และเรียนรูว้ ชิ าอืน่ ๆ ตามความสามารถพิเศษของพระสงฆ์แต่ละรูป ค่านิยม
ของชุมชนกำ�หนดให้การบวชเรียนในพระพระพุทธศาสนา ถือเป็นการศึกษาที่สูงสุด
ของชุมชน ผู้ผ่านการการบวชเรียนจะเรียกยกย่องกันว่า “ทิด” (บัณฑิต) ถือเป็นผู้มี
ความรูข้ องชุมชน ความเข้มแข็งของสถาบันสงฆ์ดงั้ เดิมทำ�ให้ผทู้ ผี่ า่ นการบวชเรียนเป็น
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพของชุมชน เพราะจะมีความรูร้ อบด้าน เช่น เชีย่ วชาญด้านหนังสือ
ด้านการแพทย์ งานช่าง งานศิลป์ ดาราศาสตร์ เป็นต้น โดยทีว่ ชิ าการเหล่านีจ้ ะมี
ฐานอยู่บนค่านิยมแบบพุทธ ผู้ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากวัดจึงเป็นผู้มีความรู้และมี
คุณธรรม เมื่อลาสิกขาไปก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางอ้อมให้แก่บุคคลในครอบครัว
ในชุมชน และมักจะได้รับการยอมรับให้เป็นผู้นำ�ชุมชน
เนือ้ หาของการเรียนรูจ้ ะกำ�หนดจากความต้องการและความจำ�เป็นของปัจเจกชน
และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก และเป็นเนือ้ หาในเชิงปฏิบตั มิ ากกว่าทฤษฏี คือ
เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เพราะหวังผลในการนำ�ไปใช้ในวิถีชีวิตจริงด้านต่างๆ
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ซึง่ หากพิจารณาโดยผิวเผินแล้วอาจคิดว่าการศึกษาเพือ่ ชุมชนนีไ้ ม่มเี นือ้ หา แต่ในความ
เป็นจริงแล้วกลับครอบคลุมเนือ้ หาวิชาต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เพียงแต่เนือ้ หาเหล่านี้
มิได้แยกออกมาเป็นรายวิชา หากสอดแทรกอยู่ในการดำ�เนินชีวิตจริงแต่ละด้าน เช่น
วิชาเศรษฐศาสตร์เรียนรูจ้ ากการผลิต การบริโภค และการแลกเปลีย่ นผลผลิต เป็นต้น
วิชาจิตวิทยาการเรียนรูจ้ ากการติดต่อสัมพันธ์และอยูอ่ าศัย ทำ�งานร่วมกัน วิชารัฐศาสตร์
เรียนรูจ้ ากการปกครองภายในชุมชน วิชาพุทธศาสนาเรียนรูจ้ ากระบบค่านิยมในชุมชน
วิชานิเวศวิทยาเรียนรูจ้ ากการทำ�นาทำ�สวน การอยูใ่ กล้ชดิ ธรรมชาติ เทคโนโลยีเรียนรู้
จากการแสวงหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการกินอยู่และทำ�มาหากิน เป็นต้น
กระบวนการศึกษาของชุมชน จึงมิใช่เพียงการถ่ายทอดหรือลอกเลียนแบบ
วิธีการปฏิบัติ หากแต่มีเนื้อหาสาระอยู่ในกระบวนการดังกล่าวด้วย ยิ่งไปกว่านั้นคือ
การเรียนรู้เนื้อหาในชีวิตประจำ�วัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนทักษะในการจัดการด้าน
ต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนด้วย เนื่องจากมีการปฏิบัติ ฝึกฝน และการคิดอยู่ตลอดเวลาใน
ทุกเนือ้ หา และมีการทดสอบประเมินผลด้วยการปฏิบตั จิ ริง เนือ้ หาการศึกษานีจ้ งึ เป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชนทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชนแต่ละแหล่งดำ�รงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง มีความสามารถ
ทักษะ และมีพลังในการจัดการ ทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และ
แก้ไขปัญหาทั้งหลายของชุมชน
กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรูใ้ นการศึกษาของชุมชนนัน้ เกิดขึน้ ด้วยวิธี
การหลายแบบ ทัง้ การสอน การสังเกต การอ่าน การฟัง การถาม การทดลองทำ� การ
เลียนแบบ การคิดไตร่ตรอง การแลกเปลีย่ น ฯลฯ กระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากรูปแบบนี้
ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เพราะมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับเนื้อหาที่ไม่
เหมื อ นกั น ความสามารถความถนั ด ที่ ไ ม่ เ ท่ า กั น ของผู้ เรี ย นและผู้ ส อนแต่ ล ะคน
นอกจากนีย้ งั มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดค่านิยม แบบแผนวิถชี วี ติ บุคคลและชุมชน
ไปสู่คนรุ่นต่อไปได้ อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพในการดำ�รงชีวิต การทำ�มาหากิน การ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งประสิทธิภาพดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้เนื่องจาก
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ชีวติ นีไ้ ม่แยกออกจากวิถชี วี ติ จริงของบุคคลและชุมชน เนือ้ หา
และกระบวนการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็นองค์รวม และการที่ฐานการเรียนรู้ส่วนมาก
เป็นบุคคลและธรรมชาติมผี ลให้บคุ คลได้เรียนรูจ้ ริยธรรมผ่านกระบวนการศึกษานอกเหนือ
จากการเรียนรู้ผ่านสถาบันศาสนาในชุมชน ทำ�ให้ผู้เรียนรู้จักการจัดความสัมพันธ์กับ
บุคคลและธรรมชาติในลักษณะเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนเอาเปรียบหรือ
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ทำ�ลายกัน รวมทั้งจะเกิดกระบวนการพัฒนาสิ่งที่ถ่ายทอดไปด้วย เนื่องจากเป็นการ
เรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ และการศึกษาจากการปฏิบัติจะทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ
เกิดขึ้นด้วย การศึกษาของชุมชนจึงเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทุกด้าน ที่กลายเป็น
ภูมิปัญหาของชุมชนแต่ละแห่ง
ปัจจัยด้านศาสนา
ชาติไทยมีพทุ ธศาสนาเป็นศาสนาประจำ�ชาติมาเป็นเวลาช้านาน จวบจนกระทัง่
ถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกาศใช้ปรากฏว่าศาสนา
พุทธได้หายไปจากการเป็นศาสนาประจำ�ชาติ แต่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ก็ยังคง
นับถือพุทธศาสนาสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ความเชื่อตามหลักพุทธธรรมจึงได้
หยั่งลึกอยู่ในจิตสำ�นึกของคนไทยตลอดมา จึงกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเป็นส่วนสำ�คัญ
ยิ่งของวิถีชีวิตชาวไทยและวัฒนธรรมไทย เป็นบ่อเกิดที่สำ�คัญประการหนึ่งของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎเกณฑ์ กฎหมาย ค่านิยม วิถีชีวิตของชาวไทย เป็น
สถาบันสำ�คัญที่ช่วยให้เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น เป็นเสมือนพลัง
ผูกพันคนในชาติเข้าด้วยกันให้ดำ�รงชีวิตร่วมกัน (จำ�นง อดิวัฒนสิทธิ์. 2547 : 52)
ศาสนาเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันหนึง่ ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับบุคคลในทุกระดับ
ชั้นของสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือนับตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นต้นมา
วัดในพระพุทธศาสนากลายเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยทีใ่ ห้การศึกษาแก่เยาวชน
ไทยในวิชาต่างๆ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ซึ่งมีความรู้สูงกว่าประชาชนเป็นผู้ให้การศึกษา
และมีวิวัฒนาการอย่างช้าๆ จนกระทั่งก่อนจัดการศึกษาแผนใหม่ในยุคของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีระเบียบวิธีการจัดการศึกษา 8 มาติกา (นวม
สงวนทรัพย์. 2537: 116) ดังต่อไปนี้ 1) ตำ�บลที่เล่าเรียน (คือวัด) 2) สถานที่โรงเรียน
(คือห้องเรียน เช่น หอฉัน) 3) จำ�นวนนักเรียนและครู (คือนักเรียน 3 ประเภท ได้แก่
นักเรียนที่เป็นพระภิกษุ นักเรียนที่เป็นสามเณร นักเรียนที่เป็นศิษย์วัด ครูใหญ่ได้แก่
เจ้าอาวาส ครูรอง ได้แก่พระ 4) เวลาเรียนแล้วหยุด (คือตารางเวลาเรียน) 5) เครื่อง
เล่าเรียน (คืออุปกรณ์การเรียน กระดานชนวน ดินสอ) 6) วิชาหนังสือ (คือแบบเรียน
5 เล่ม และหนังสืออ่านประกอบ) 7) วิชาเลข (คือเลขวิธีต่างๆ) 8) ข้อบังคับการเรียน
(คือระเบียบวินัย การทำ�โทษ และการชมเชยสรรเสริญ)
ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
จัดตัง้ โรงเรียนหลวงขึน้ ในพระบรมมหาราชวัง เมือ่ ปี พ.ศ. 2414 โรงเรียนนีเ้ ป็นโรงเรียน
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ของบุตรหลานพระบรมวงศานุวงศ์และบุตรข้าราชการโดยมีหลวงสารประเสริฐเป็น
อาจารย์ใหญ่และในปีพ.ศ.2428 จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสำ�หรับบุตรราษฎรทั่วไปขึ้นที่วัด
มหรรณพาราม แต่ประชาชนไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพราะกลัวการเป็นทหาร
เพื่อแก้ปัญหานี้ในปี พ.ศ.2435 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงรับเป็นธุระจัดตัง้ โรงเรียนมูลศึกษาขึน้ ในวัดต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่าง
จังหวัดเมือ่ ตัง้ กระทรวงศึกษาธิการขึน้ แล้วการศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นหน้าทีข่ อง
กระทรวงศึกษาธิการ ในต่างจังหวัดให้เป็นความรับผิดชอบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เมือ่ การศึกษาในต่างจังหวัดเจริญเป็นหลักฐานมัน่ คงแล้ว
พระองค์จึงส่งมอบความรับผิดชอบให้แก่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัดอยู่จำ�นวน 4 วัด
และ 1 สำ�นักสงฆ์ คือ วัดบูรณาวาส วัดคีรีอัศจรรย์ วัดบางตะพา วัดสว่างอารมณ์
และสำ�นักสงฆ์บ้านลากชาย วัดหรือสำ�นักสงฆ์จึงเป็นสถาบันหลักที่สำ�คัญอย่างหนึ่ง
ของชุมชนเขาพังไกร และมีบทบาทสูงในชุมชนตลอดมาทั้งนี้เพราะความรู้สึกของคน
ไทยที่มีต่อพระสงฆ์นั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางทั่วทุกส่วนทุกชนชั้นของสังคมวัดและ
พระสงฆ์จึงนับเป็นสถาบันหลักที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
สังคมในชนบทอย่างชุมชนเขาพังไกรจึงมักมีวดั เป็นสถานทีส่ �ำ คัญของชุมชนนัน้ ๆ เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมที่ขาดไม่ได้ ไม่ว่าหมู่บ้านใดต่างก็มีวัดเป็นสมบัติร่วมกันของคนใน
ท้องถิ่น
วัดเป็นศูนย์รวมของสังคมมาแต่โบราณเป็นที่รวมของประชาชนในหมู่บ้านใกล้
เคียง สะดวกแก่การไปมา มีบริเวณกว้างขวาง มีศาลาและอาคารที่จะใช้เป็นสถาน
ทีเ่ รียนบริบรู ณ์อยูแ่ ล้ว ถ้าหากไปสร้างโรงเรียนขึน้ ใหม่ขา้ งนอก จะต้องลงทุนก่อสร้าง
แห่งละไม่ใช่นอ้ ย จะทำ�ให้สร้างโรงเรียนได้นอ้ ยแห่ง การศึกษาก็จะไม่แพร่หลายออก
ไปอย่างรวดเร็วตามความต้องการ นอกจากนี้ขนบธรรมเนียมของไทยเราแต่เดิม
ประชาชนกับวัดมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสนิทแนบแน่น ยากที่จะแยกออก
จากกันได้ ชาวบ้านนิยมส่งบุตรหลานไปอยู่วัด เพื่อให้ศึกษาเล่าเรียน พระก็ได้ใช้
ศิษย์วัดปรนนิบัติเป็นการอุปการะและปฏิบัติแก่กันและกันตลอดมา หากจะแยกเด็ก
ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกวัด จะทำ�ให้ขัดต่อจิตใจของพระและของ
ประชาชน อีกทัง้ การตัง้ โรงเรียนอยูใ่ นวัดทำ�ให้เด็กได้อยูใ่ กล้ชดิ กับพระจะได้ประโยชน์
ในเรื่องศีลธรรมและความประพฤติ เป็นการฝึกให้มีนิสัยมีศีลธรรมอันดีงามมาตั้งแต่
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เล็กแต่น้อย
ปัจจุบนั สภาพของสังคมได้เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมากในแทบทุกๆ ด้าน ไม่วา่
จะเป็นด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ตลอดจนการดิ้ น รนต่ อ สู้ ท างเศรษฐกิ จ เป็ น สำ � คั ญ
สถานภาพและบทบาทของวัดและพระสงฆ์กไ็ ด้ลดลงไปด้วย กล่าวได้วา่ พระสงฆ์และ
วัดกำ�ลังสูญสิน้ บทบาทฐานะ ความหมายและคุณค่าออกไปจากสังคมมากขึน้ ทุกขณะ
จากที่วัดเคยเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เป็นแหล่งให้การศึกษาแก่ชุมชน ตลอดจน
เป็นสถานที่จัดงานบันเทิงเริงรมย์ของชาวบ้าน ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย
การศึกษาได้ถูกดึงออกไปจากวัด ศาลาที่เคยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานชุมนุม
ถูกแยกออกไปเป็นศาลาประชาคม เป็นต้น
ปัจจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คมมี ผ ลกระทบต่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถชี วี ติ ของผูค้ นมาช้านาน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำ�คัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการดำ�รงชีวิตของมนุษย์
ศิลปกรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ วิจิตรศิลป์ และ
ศิลปะประยุกต์ (โกสุม สายใจ. 2548: 52) ศิลปะทั้งสองประเภทนี้ได้ดำ�เนินมาควบคู่
กับอารยธรรมของมนุษย์และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับพัฒนาการทาง
วิทยาการต่างๆ แนวคิด กรรมวิธี รูปแบบของศิลปกรรมได้พฒ
ั นาเรือ่ ยมาเป็นลำ�ดับ
พัฒนาการเหล่านั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของมนุษย์แต่
ละยุคแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดี
ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มี
ภูมิปัญญาแบบชาวบ้านของไทยในสังคมเกษตรกรรมที่ได้หล่อหลอมและผลักดัน
ให้ชาวบ้านสร้างสรรค์ศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเฉพาะลักษณะของไทยและเฉพาะถิ่น
ทั้งประเภทวิจิตรศิลป์และศิลปประยุกต์ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมนั้นการผลิต
และการบริโภคหมุนเวียนอยูใ่ นชุมชนอันจำ�กัด การสร้างสรรค์ศลิ ปะก็มกั จะเป็นไปเพือ่
ชุมชนของตนซึง่ ศูนย์กลางของชุมชนก็คอื วัดและศูนย์กลางของประเทศก็คอื วัง ศิลปะ
อันวิจิตรบรรจงจึงอยู่ที่วังและวัดส่วนศิลปะในบ้านเรือนจะมีสภาพเป็นประยุกต์ศิลป์
เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยในชีวติ ประจำ�วัน ความงามในเชิงศิลปะจะนำ�ไปผสมผสานไว้กบั
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สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
จากการที่สังคมไทยในอดีตนั้นสถาบันทางศาสนามีบทบาทต่อการดำ�รงชีวิต
มากที่สุดสถาบันหนึ่ง วัดได้กลายเป็นศูนย์รวมของสังคมในด้านต่างๆ เช่น โรงเรียน
โรงพยาบาล สถานทีน่ ดั พบของหนุม่ สาวในเวลาไปทำ�บุญ หรือแม้กระทัง่ ทีพ่ กั ชัว่ คราว
สำ�หรับคนเดินทาง นอกจากนีว้ ดั ยังถือว่าเป็นแหล่งรวมของศิลปกรรมทีส่ �ำ คัญๆ ของ
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ในการก่อสร้าง
โบสถ์วิหารภายในวัดวาอารามต่างๆ นั้น คนไทยมักก่อสร้างขึ้นได้อย่างใหญ่โตและ
มีศิลปะงดงาม ตามโบสถ์ต่างๆ ของทุกวัดจะมีรูปลวดลายที่แสดงศิลปะฝีมือเชิงช่าง
อันยอดเยี่ยมของคนไทย ผนังของโบสถ์และพื้นภายในโบสถ์มักก่อสร้างด้วยอิฐ ปูน
สำ�หรับผนังจะมีภาพลวดลาย หลังคา ช่อฟ้า ประตู หน้าต่าง ล้วนสร้างด้วยไม้ที่แข็ง
แรง หลังคามุงกระเบื้อง ประตูหน้าต่างแกะสลักไม้และลงรักปิดทองงดงามอย่างน่า
พิศวง อันเป็นเครื่องแสดงถึงฝีมือช่างซึ่งชำ�นาญดีเลิศของคนไทย นอกจากนี้ทุกวัด
ในทางพุทธศาสนาจะมีพระพุทธรูปซึง่ สร้างขึน้ ในท่าประทับนัง่ พระพุทธรูปทีส่ ร้างขึน้
เป็นอย่างดีทสี่ ดุ ด้วยทองบรอนซ์หรือทองเหลือง นับว่าเป็นฝีมอื ชัน้ เลิศของศิลปะไทย
ทีต่ อ้ งอาศัยความชำ�นาญอย่างแท้จริง กล่าวได้วา่ ศิลปะกับศาสนามีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
กันมาช้านาน เพราะศิลปะมักถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ศาสนาไปยัง
ศาสนิกชนหรือสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของศาสนา เช่น การสร้างงานจิตรกรรม
เพื่ออธิบายหลักธรรม การสร้างวัตถุหรือรูปเคารพในศาสนาต่างๆ ศิลปะที่สร้างขึ้น
เนือ่ งในศาสนานัน้ มีแทบทุกประเภท ตัง้ แต่ประเภทประติมากรรม จิตรกรรม สถาปัตยกรรม
และประเภทอื่นๆ
ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ศิลปะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ�วันของ
มนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งวิจิตรศิลป์และศิลปประยุกต์ โดยเฉพาะศิลปประยุกต์ที่สร้าง
ขึน้ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยในชีวติ ประจำ�วันนัน้ เป็นสิง่ ทีใ่ กล้ชดิ กับมนุษย์ซงึ่ ต้องใช้อยูท่ กุ
ลมหายใจก็ว่าได้ แต่เรามักมองไม่เห็นคุณค่าทางศิลปะโดยตรงเพราะมักจะมองข้าม
ไปที่ประโยชน์ใช้สอยเสียมากกว่า
วิจติ รศิลป์คอื ศิลปะทีม่ งุ่ แสดงออกซึง่ ความงาม อารมณ์ ความรูส้ กึ ความศรัทธา
ความเชือ่ ความคิด ฯลฯ ในแง่มมุ ต่างๆกัน โดยทีค่ วามงามหรือความวิจติ รนัน้ ก่อให้เกิด
ความปิตชิ น่ื ชมยินดี ความศรัทธา การพักผ่อน ความคิด อุดมการณ์ ฯลฯ ต่อผูช้ น่ื ชม
ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์
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วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2559)

ประยุกต์ศลิ ป์ คือผลงานศิลปะทีม่ ที งั้ อรรถประโยชน์และความงาม มีประโยชน์
ใช้สอยในชีวติ ประจำ�วัน และมีความงามทีใ่ ห้ความสุขสดชืน่ ไปพร้อมกัน แบ่งออกเป็น
หัตถศิลป์ และอุตสาหกรรมศิลป์
หัตถศิลป์ คือผลงานศิลปะในทางอรรถประโยชน์ทผี่ ลิตด้วยแรงงานจากมือเป็น
ประการสำ�คัญ ซึง่ การผลิตในลักษณะนีอ้ าจจะใช้อปุ กรณ์หรือเครือ่ งมือเข้าช่วยในการ
ผลิต แต่กม็ กั จะเป็นอุปกรณ์หรือเครือ่ งมือง่ายๆ ทีม่ งุ่ ผลิตจำ�นวนไม่มากนัก ใช้แรงงาน
จากมือและร่างกายเป็นหลักในกระบวนการผลิต มีรปู แบบ ลวดลายและการตกแต่งที่
ประณีตสวยงามในเชิงช่างฝีมอื มีรปู ลักษณ์และการใช้วสั ดุแสดงเอกลักษณ์เฉพาะชุมชน
ซึง่ งานหัตถศิลป์กค็ อื งานหัตถกรรม และงานช่างฝีมอื ชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงานหัตถศิลป์ทโี่ ดดเด่นและน่าสนใจมากคือ เครือ่ งจักสาน
ที่ทำ�จากไม้ไผ่และหวาย ได้แก่ ตะกร้า กระบุง เจ้ย กระด้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
จักสานเพื่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการทำ�นา ส่วนไซ ข้อง แร้ว จะเป็นเครื่อง
มือทีใ่ ช้หาอาหารและเป็นเครือ่ งมือสำ�หรับทำ�การประมงเป็นส่วนใหญ่อนั เกิดจากการ
ใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้านในการประดิษฐ์คดิ ค้นในการทำ�เครือ่ งมือโดยใช้ทรัพยากรทีม่ ใี น
ท้องถิน่ หรือสิง่ ของทีเ่ หลือใช้ทสี่ ามารถนำ�มาประกอบกันเพือ่ ใช้ในการจับสัตว์น�้ำ แต่ละ
ประเภท
จากการที่อุตสาหกรรมศิลป์เป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้สวยงามและเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
มากขึน้ ด้วยวิธกี ารในระบบอุตสาหกรรม ซึง่ มีการทำ�งานเป็นระยะเวลา เป็นขัน้ เป็นตอน
มีมาตรฐาน มีการใช้เครื่องจักรกลเข้าช่วย ทำ�ให้ต้นทุนต่ำ� ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่
เครือ่ งยนต์ เครือ่ งจักรกล เครือ่ งใช้ไฟฟ้า เครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์นเิ จอร์ สุขภัณฑ์
เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ เครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งอุปโภค บริโภคต่างๆ ตลอดจนถึงภาชนะ
บรรจุภณ
ั ฑ์ต่างๆ อีกด้วย และศิลปะประเภทอุตสาหกรรมศิลป์ทมี่ ีในชุมชนเขาพังไกร
อำ�เภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ การปั้นโอ่ง การทำ�อิฐบล็อก ซึ่งทำ�
เป็นอาชีพเสริมเมือ่ ว่างเว้นจากการทำ�นาเป็นเพียงอุตสาหกรรมในครัวเรือนทีช่ ว่ ยกัน
ทำ�ภายในครอบครัว และเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่ขายให้กับคนภายในหมู่บ้าน
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหว พัฒนา ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงตามสภาพ
แวดล้อม ปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่
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การศึกษา เรือ่ ง ปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำ�เภอหัวไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชผูว้ จิ ยั สามารถนำ�บทวิเคราะห์ทไี่ ด้น�ำ ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ พลวัตวัฒนธรรมในบริบทของชุมชนการวิเคราะห์ยังแสดงให้
เห็นถึงผลกระทบ ทั้งที่เป็น อุปสรรคและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ทีผ่ สมผสาน เข้ากับวัฒนธรรมชุมชนแต่เดิมและวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร
ใหม่ อันนำ�ไปสู่การนำ�เสนอ ซึ่งแสดงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรม
ขึ้นเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ของวัฒนธรรมสมัยนิยมที่เริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชนในด้านการดำ�รงชีพกระทัง่ รวมไปถึงแนวทางการบริหารจัดการวัฒนธรรมสังคม
ทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและระดับจังหวัด
การนำ�เสนอ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านการเมืองการ
ปกครอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านศาสนาปัจจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จะแสดงการเชือ่ มโยงวัตถุประสงค์บนพืน้ ฐานของ แนวทาง
การพัฒนาเพื่อเป็นชุมชนเข้มแข็งแบบคู่ขนานได้แก่การรักษา และฟื้นฟูประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมที่ชุมชนมีการสืบทอดและยึดถือปฏิบัติตามกันมาและพัฒนา
ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับวัฒนธรรมทีช่ มุ ชนยังไม่มแี ละเห็นความเหมาะสมว่าควรมี ซึง่ ไม่
สร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมดัง้ เดิมทีเ่ คยมีอยูแ่ ล้วและสามารถเชือ่ มโยงการขับเคลือ่ น
การพัฒนาตลอดจนทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคม
ไทยซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในการผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลในทางปฏิบัติรวมถึงการนำ�
เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อชุมชนเข้มแข็งซึ่งพบว่าปัจจุบันกระแสวัฒนธรรมแบบ
ทุนนิยมได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมในทุกระดับชั้นทั้งในระดับ ครอบครัว
ชุมชน และผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัว ชุมชน ที่ลดน้อยถอยลง ขาดการคำ�นึงถึงความสามัคคีและ
ประโยชน์ส่วนรวม อันนำ�ไปสู่การคุกคามในทางการเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และ
การเมือง การปกครองของท้องถิน่ ในเชิงโอกาส ได้แก่ การแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย การ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับต่างๆ การส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาล ความแตกต่าง ความเสมอภาคและความเป็นธรรม และวัฒนธรรม
สิทธิ และการต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และประเทศ
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ผลจากการดำ�เนินงานวิจัยทำ�ให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมของชุมชนเขาพังไกรอำ�เภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาตัง้ แต่อดีตจวบถึงปัจจุบนั เนือ่ งจากความต้องการของมนุษย์
อันไม่มีที่สิ้นสุดโดยมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดพลวัตวัฒนธรรมทั้งปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านศาสนา ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจัยด้านการเมืองการปกครองและปัจจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของชุมชนเขา
พังไกรตัง้ แต่อดีตกระทัง่ ถึงปัจจุบนั ทีม่ คี วามแตกต่างกันอย่างชัดเจนทัง้ ทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมประเพณี ผลจากการดำ�เนิน งานวิจยั จึงอาจสรุปได้วา่ ชุมชนได้เรียนรู้
การนำ�ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพื่อนำ�ไปสู่การหา แนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งจาก
แนวทางทีม่ กี ารนำ�เสนอในเบือ้ งต้น ได้มกี ารหารือร่วมกันกับผูน้ �ำ ในชุมชน และมีแผน
จะนำ�เสนอเป็นแผนงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย ยังสามารถนำ�ไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลใน ด้านอื่นๆ และทางผู้วิจัยมีแผนจะนำ�ข้อมูล
ไปต่อยอดกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น สำ�นักงานสมาชิกสภาจังหวัด เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนในการสร้างสรรค์ชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขต่อไป
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