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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็ง และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดทุนทางสังคมในการจัดการและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งผลศึกษาพบว่า “พรุควนเคร็ง” เป็นแหล่งป่าของชุมชนที่คนสองลุ่มน้้า ทั้งลุ่ม
น้้าทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้้าปากพนังใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตในการใช้ไม้และของป่า ตลอดจนเป็น
แหล่งพันธุ์ปลาที่สมบูรณ์มานาน มีการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ามากที่สุด รองลงมา คือ การน้ากระจูด พืช สัตว์
บก ไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ตามล้าดับ ส้าหรับการจัดการทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งพบว่า
การไว้วางใจให้คนในชุมชนจัดการป่าพรุด้วยตัวเองอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การที่คนในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และจัดการป่าพรุ ส่วนประเด็นการไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการป่าพรุควนเคร็งพบว่ามี
ระดับน้อยที่สุด ส้าหรับทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนมีทุนทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ด้านกลุ่มเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ และด้านความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน ตามล้าดับ ส่วนความสัมพันธ์
ระหว่างทุนทางสังคมกับการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งโดยรวมมีความสัมพั นธ์ในระดับสูง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดและคงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนพรุควน
เคร็ง ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ปัจจัยด้านคนเคร็ง/ผู้น้าชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กรชุมชน
และปัจจัยเครือข่ายภายนอก
คาสาคัญ : ทุนทางสังคม, ป่าพรุควนเคร็ง, การจัดการทรัพยากร
Abstract
This study aims to investigate the process of management and utilization about
peat lands resources, social capital on Kuan Kreng community and factors affecting the social
capital in the management and utilization of peat lands forest. The result of the study shows
that “Kuan Khreng Peat Lands” the people of two basins are Both of Songkhla lake basins and
Pak Panang basins use of peat lands resources together past, uses in many ways, wild
material, wood and fishing. The utilization of peat lands resources, harvesting of fishing,
weaving handicraft, wild material, wild animals, wood, and land use for agriculture. For peat
land resources management found that the trust of people in community for forest
management in the most, followed by people in the community to participate in
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conservation and forest management. The issue of trust in the authorities handling the Kuan
Kreng found that a low level. Social capital in Kuan Khreng community has high level. When
each was considered separately it was found that the cooperation of community is the
highest level, followed by the network group, the trust and helpfulness. The relationship
between social capital and resource management and utilization of Kuan Kreng pest land
forest overall relations at a high level and in the same direction. Factors that influence the
occurrence and existence of social capital in the community to include factors geographic and
peat land resources, factors of the community leaders, factors relating to community
organizations and the external network.
Keyword: Social Capital, Kuan Khreng Peat Lands, Resources Management
บทนา
“พรุ” เป็นแหล่งป่าของชุมชนที่คนลุ่มน้้าปากพนังใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ในการใช้ไม้และของ
ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งพันธุ์ปลาที่สมบูรณ์มานาน ป่าพรุควนเคร็งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าผืนใหญ่ที่มีระบบ
นิเวศน้้าผิวดินเชื่อมติดกัน และเชื่อมต่อกับบึงทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง มีความอุดมสมบูรณ์และเอื้อประโยชน์ต่อ
การด้ารงชีวิตของประชาชนมาตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัย ครั้นเมื่ อปี พ.ศ. 2505 ได้เกิดวาตวัยครั้งส้าคัญ โดยพายุใต้
ฝุ่นที่ชื่อ แฮเรียต พัดผ่านภาคใต้ ท้าให้พันธุ์ไม้ดั้งเดิมในพรุโค่นล้มเสียหายจ้านวนมาก เมื่อมีการเพิ่มขึ้นของ
จ้านวนประชากรในยุคที่การพัฒนาประเทศเน้นในเรื่องการก่อสร้างถนน ประชาชนได้เข้าไปจับจองถือครองที่ดิน
ในป่าและจากนโยบายส่งมอบป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ส้านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร จึงส่งผลให้ป่ าพรุถูก
แบ่งออกเป็นแปลงน้อยใหญ่ (Conservation Area Management Office 5 Department of National Parks, Wildlife and
Plant Conservation, 2005 : 1)
ส้าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกศึกษาพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าพรุที่โดนบุกรุกและเสื่อม
โทรมเป็นบางบริเวณ ทั้งนี้เนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินของราษฎร ตลอดจนการ
ขยายตัวของการเกษตรเชิงพาณิชย์ในป่าพรุ โดยเฉพาะปาล์ มน้้ามัน นอกจากนี้ป่าพรุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหา
ไฟป่าเกือบทุกปี ส่ งผลให้ป่ าพรุ ควนเคร็งเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว จากความซับซ้อนและหลากหลายของ
ทรัพยากรป่าพรุ กลุ่มคน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาในพื้นที่พรุควนเคร็ง ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้ง
รูปแบบจัดตั้งและเกิ ดการรวมกลุ่มกัน เอง ก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้องสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการ
ทรัพยากรป่าพรุโดยชุมชน ซึ่งแนวความคิดเหล่านี้ได้สร้างคุณค่าทางสังคมหรือทุนทางสังคม (Social Capital)
ซึ่งทุนทางสังคมเป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกันของเครือข่ายต่าง ๆ โดยให้เห็นถึงคุณ ค่าที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรม
หรือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งทุนทางสังคมจะประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ทางสังคม ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทรต่อ
กัน การรวมกลุ่ม เป็นต้น ทุนทางสังคมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงฐานความคิด บรรทัดฐานทางสังคมและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน หากชุมชนใดสามารถสร้าง
หรือพัฒนาต่อยอดให้เกิดทุนทางสังคมอย่างเข้มแข็งแล้ว ย่อมก่อเกิดพลังน้าไปสู่การจัดรูปแบบองค์กรทางสังคม
ให้ด้าเนินไปด้วยดีและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็งผ่านทางกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งศึกษาปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ที่ก่อให้เกิดทุนทางสั งคมต่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ และน้าทุนทางสังคมที่มีอยู่มาปรับ
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ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน เพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งที่เหมาะสม
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
2. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็ง
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควน
เคร็ง
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่
1. กลุ่มแกนน้าที่เป็นทางการ ประกอบ ด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ก้านัน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบล
และกลุ่มแกนน้าที่ไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้น้าทางศาสนา
2. กลุ่ มอาชีพ กลุ่ มออมทรัพย์ กลุ่ มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประมง กลุ่ มท้าไม้ กลุ่มหาของป่า กลุ่ มท้า
เกษตร กลุ่มทอผ้า กลุ่มท้ากระจูด กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ฯลฯ
3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าพรุ
4. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่าพรุควนเคร็งทั้งต้าบล 11 หมู่บ้าน
5. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าพรุควนเคร็ง ได้แก่ องค์การปกครองส่วน
ต้าบลเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่
ลุ่มน้้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ
ส้าหรับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วย กลุ่มแกนน้าชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ แกนน้ากลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 11 หมู่บ้านในต้าบลเคร็ง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงรวมทั้งหมด 60 ครัวเรือน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม
1. การส้ารวจ เครื่องมือที่ใช้ในการส้ารวจเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็ง ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านกลุ่มและ
เครือข่าย ด้านความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน และด้านความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน จ้านวน 34 ข้อ เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบ Likert
ตอนที่ 3 การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าพรุควนเคร็งจ้านวน 17 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า
ตอนที่ 4 เป็นค้าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) ในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบค้าถามการวิจัย
โดยเลือกสัมภาษณ์จากผู้อาวุโส ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา รวมทั้งการ
เข้าไปคลุกคลีและเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
การประชุมกลุ่มย่อย โดยเชิญตัวแทนชาวบ้ านกลุ่มต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกระบวนการ
สัมมนาวิเคราะห์กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
การวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปและใช้สถิติวิเคราะห์ดังนี้
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1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percent)
2.การวิเคราะห์ระดับทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็ง และระดับการใช้ประโยชน์และการ
จัดการป่าพรุควนเคร็ง โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. การหาความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าพรุควนเคร็ง ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
การวิ เ คราะห์ แ ละน้ า เสนอข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณภาพ ผู้ วิจั ย จะน้า ข้ อ มู ล ทั้ง หมดที่ไ ด้ จ ากการศึ ก ษา น้ า มา
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็น แล้วสังเคราะห์เรียบเรียงเพื่อตอบค้าถามการวิจัยให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ที่สุดในลักษณะของการสร้างองค์ความรู้จากฐานราก (Grounded Theory)
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นด้วยกัน คือ
1. บริบทของชุมชนพรุควนเคร็ง
ป่าพรุควนเคร็งตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างลุ่มน้้าปากพนังกับลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา เป็นพรุขนาดใหญ่
อันดับสองของภาคใต้ รองจากพรุโต๊ะแดงในจังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 จังหวัด คือ จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครศรีธรรมราช ส้าหรับป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราชนับว่าเป็นใจกลางพรุ ปัจจุบันป่าพรุควนเคร็งมีลักษณะของพื้นที่เป็นทั้งเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าทะเลน้อย มีเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่ชาวบ้านถือครอง บางส่วนปรากฏลั กษณะความขัดแย้งระหว่าง
ชาวบ้านกับรัฐกรณีพื้นที่ท้ากินทับซ้อนกับพื้นที่ของรัฐ ส้าหรับชุมชนพรุควนเคร็ง หมายถึง ชุมชนต่าง ๆ ที่อยู่ใน
เขตป่าพรุควนเคร็ง ต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากป่าพรุ เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ทั้งในพื้นที่ควนและพื้นที่พรุซึ่งมีน้าท่วมขังเกือบตลอดทั้ง
ปี ลักษณะที่ตั้งของชุมชนจึงมีภูมิประเทศแบบพื้นที่ราบ พื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมขังและพื้นที่เขาควน ส้าหรับพื้นที่
ราบชาวบ้านจะนิยมท้านาและเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน อ้อ ย บัวบก และแตงโม บาง
พื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีหญ้าขึ้นอยู่เหมาะแก่การใช้เพื่อการปศุสัตว์ ในช่วงฤดูฝนน้้าจากป่าพรุจะล้นเอ่อและท่วมพื้นที่
ราบเหล่านี้ทุกปี นอกจากนี้พื้นที่ดอนและควนจะมีกระจายอยู่เป็นจุด บริเวณควนป้อม ควนยาว ควนเคร็ง และ
ควนชิง
ชาวบ้านชุมชนพรุควนเคร็งนับถือศาสนาพุทธ 100 % มีศาสนสถานในพื้นที่ ได้แก่ วัดและส้านักสงฆ์
จ้านวน 7 แห่ง ชาวบ้านเหล่านี้แม้ว่าจะนับถือศาสนาพุทธแต่ก็จะมีความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษควบคู่กันไป
เช่น ยังคงมีความเชื่อเรื่องทวด ครูหมอตายาย ครูหมอโนรา ส่วนประเพณีที่สัมพันธ์กับศาสนา เช่น ประเพณี
สารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ และประเพณีในวันเทศกาลต่างๆ ส่วนความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในพื้นที่
ชุมชนพรุควนเคร็ง นอกจากความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษแล้ว ยังพบความเชื่อที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง
2. ลักษณะการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญในพื้นที่บริเวณป่าพรุควนเคร็ง มีทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิดและยังมีสัตว์ป่าและ
สัตว์น้าชุกชุม พื้นที่บริเวณนี้นับว่ามีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้้า และป่า มีคลองชะอวดไหลผ่านเป็นล้าคลองสาย
หลัก โดยชาวบ้านทั้งสองลุ่มน้้าและในละแวกใกล้เคียงได้อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ในการใช้ประโยชน์และ
ยังชีพมาตั้งแต่อดีตในยุคป่าเขียวจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ สัตว์น้า สัตว์ป่า กระจูด และ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปของการเกษตร ทั้งการท้านา สวนยางพารา พืชผัก และปาล์มน้้ามัน
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จากการส้ารวจด้วยแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าพรุควนเคร็งในภาพรวม
การจัดการและการใช้ประโยชน์ป่าพรุ
การจัดการป่าพรุควนเคร็ง
การใช้ประโยชน์ป่าพรุควนเคร็ง
รวม

3.87
2.84
3.36

SD
1.127
1.051
1.089

ระดับ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

การจัดการทรัพยากรป่าพรุควนเคร็งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในรายละเอียดของการจัดการพบว่า
การไว้วางใจให้คนในชุมชนจัดการป่าพรุด้วยตัวเองอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การที่คนในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และจัดการป่าพรุ ส่วนประเด็นการไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจัดการป่าพรุควนเคร็งพบว่ามี
ระดับน้อยที่สุ ด เนื่องจากชาวบ้ านต้องการมีส่ว นร่ว มในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าพรุ เพราะเป็น
ทรัพยากรที่อยู่คู่ชุมชนมาตั้งแต่อดีต ดังนั้นนโยบายและแผนในการจัดการป่าพรุจึงควรให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะตามมา เพราะบางนโยบายอาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนใน
พื้นที่พรุควนเคร็ง
ส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่พรุควนเคร็งของชาวบ้านในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าพรุของชุมชน เนื่องจากมีหน่วยงานของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอยู่ในพื้นที่ และคนในชุมชน
เห็น ความส้าคัญของทรัพยากรป่าพรุ ส้ า หรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆ ในเขตป่าพรุ พบว่า มีการใช้
ประโยชน์จากสัตว์น้ามากที่สุด รองลงมา คือ การน้ากระจูด พืช สัตว์บกและไม้ ตามล้าดับ ส่วนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตป่าพรุ โดยเฉพาะเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรอยู่ในระดับน้อยที่สุด เนื่องจากในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
เป็นพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย โดยกฎหมายจึงห้ามมิให้ผู้เข้าไปครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่าว
3. ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็ง
ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็งแบ่งออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ความไว้วางใจ กลุ่มและ
เครือข่าย การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน รายละเอียดดังตารางที่ 2
ทุนทางสังคม
ด้านความไว้วางใจ
- การไว้วางใจต่อคนในชุมชน
- ความไว้วางใจที่คนในชุมชนมีต่อกัน
- การไว้วางใจต่อนักการเมืองท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน
- การไว้วางใจต่อก้านัน ผู้ใหญ่บ้านในการดูแลทุกข์สุขของคนในชุมชน
- การไว้วางใจต่อผู้น้าธรรมชาติในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
- การไว้วางใจต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนบุตรหลานในชุมชน
- การไว้วางใจต่อพระสงฆ์ในชุมชนว่าสามารถเป็นที่พึ่งทางใจ
- การไว้วางใจต่อคนแปลกหน้า
- การไว้วางใจในด้านความปลอดภัยภายในชุมชน
รวม
ด้านกลุ่มและเครือข่าย
- การเป็นสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน
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̅

SD

ระดับ

4.27
4.00
3.60
3.95
4.18
4.63
3.90
1.98
4.37
3.88

0.756
0.781
0.960
0.852
1.017
0.610
0.969
0.983
0.920
0.872

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
น้อย
มากที่สุด
มาก

4.28

1.059

มากที่สุด
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ทุนทางสังคม
SD
ระดับ
̅
- ระยะเวลาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มภายในชุมชน
4.38
1.027
มากที่สุด
- สมาชิกภายในกลุ่มท้างานมากน้อยเพียงใด
4.23
1.064
มากที่สุด
- การเป็นสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ภายนอกชุมชน
3.68
1.214
มาก
- ระยะเวลาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มภายนอกชุมชน
3.70
1.344
มาก
- การท้างานกับกลุ่มอื่นภายนอกชุมชน
3.67
1.298
มาก
- การติดต่อญาติพี่น้องภายในชุมชน
4.52
0.792
มากที่สุด
- การติดต่อญาติพี่น้องภายนอกชุมชน
4.12
1.010
มาก
- การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นภายในชุมชน
4.12
0.940
มาก
- การได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นภายนอกชุมชน
3.90
1.053
มาก
- ความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนภายในชุมชน
4.63
0.663
มากที่สุด
รวม
4.11
1.042
มาก
ด้านความร่วมมือในกิจกรรมชุมชน
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
4.50
0.725
มากที่สุด
- การได้ร่วมรับฟังและเสนอข้อคิด เห็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
4.18
0.813
มาก
- การได้เข้าร่วมบริจาคทุนทรัพย์หรือสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน
4.08
0.926
มาก
- การให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4.35
0.659
มากที่สุด
ทางธรรมชาติ
- การได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
4.33
0.705
มากที่สุด
- การได้ร่วมงานบุญที่ทางวัดจัดขึ้น
4.67
0.572
มากที่สุด
- การไปร่วมงานของสมาชิกในชุมชน เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานขึ้น
4.77
0.533
มากที่สุด
บ้านใหม่ งานศพ เป็นต้น
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีในชุมชน
4.78
0.524
มากที่สุด
รวม
4.46
0.682
มากที่สุด
ด้านความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
- ความเอื้ออาทรต่อกันของคนในชุมชน
4.62
0.640
มากที่สุด
- ความสามัคคีของคนในชุมชน
4.50
0.701
มากที่สุด
- คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
4.55
0.675
มากที่สุด
- คนในชุมชนมีการติดต่อค้าขายกันอย่างฉันท์มิตร
3.97
0.974
มาก
- โอกาสที่จะถูกจี้ชิงทรัพย์ภายในชุมชน
1.38
1.043
น้อยที่สุด
- เมื่อมีความขัดแย้งกันของคนในชุมชนสามารถประนีประนอมและหาทางออก
4.18
1.066
มาก
ได้
รวม
3.87
0.850
มาก
ทุนทางสังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนมีทุนทางสังคมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นการเข้า
ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประเพณีในชุมชน รองลงมา คือ การไปร่วมงานของสมาชิกในชุมชน ทุนทาง
สังคมที่ปรากฏอยู่ในชุมชนพรุควนเคร็งรองลงมาล้าดับที่สอง คือ ด้านกลุ่มเครือข่าย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียนภายในชุมชนมีระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การติดต่อญาติพี่น้องภายในชุมชน ล้าดับที่สาม
คือ ด้านความไว้วางใจ พบว่า การไว้ว างใจต่อครูอาจารย์ที่สั่ งสอนบุตรหลานในชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุ ด
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รองลงมาคือ ความไว้วางใจในด้านความปลอดภัย และการไว้วางใจต่อคนในชุมชน ตามล้าดับ ส่วนความไว้วางใจ
ที่มีระดับน้อยที่สุด คือ การไว้วางใจต่อคนแปลกหน้า และล้าดับที่สี่ คือ ด้านความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
พบว่า ความเอื้ออาทรต่อกันของคนในชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ ดีต่อ
กัน ส่วนความเอื้ออาทรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โอกาสที่จะถูกจี้ชิงทรัพย์ภายในชุมชน
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ
ควนเคร็ง
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมโดยรวมกับการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ป่าพรุ ด้ว ยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ส หสัมพันธ์เพียร์สั น (ดูตารางที่ 3) ทุนทางสั งคมโดยรวมมีความสั มพันธ์ใน
ระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุโดยรวม (r= .612) อย่าง
มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งหมายความว่า คะแนนทุนทางสังคมโดยรวมเปลี่ยนแปลงไป 1 คะแนน การ
จัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุโดยรวมจะเปลี่ยนแปลงไป .612 คะแนน ส้าหรับทุนทางสังคมของ
ชุมชนพรุควนเคร็งทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านกลุ่มและเครือข่าย ด้านความร่วมมือในกิจกรรมของ
ชุมชน และด้านความเอื้ออาทรต่อกัน ในชุมชนไม่มีความสั มพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ แต่มี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดการทรัพยากรป่าพรุ ยกเว้นทุนทางสังคมด้านความไว้วางใจ
5. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดและคงอยู่ของทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ
ควนเคร็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดและคงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนพรุควนเคร็งที่เป็นประเด็นแตกต่างจาก
พื้นที่อื่น ๆ ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ปัจจัยด้านคนเคร็ง/ผู้น้าชุมชน ปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กร
ชุมชน และปัจจัยเครือข่ายภายนอก โดยปัจจัยที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ทรัพยากรเป็นปัจจัยหลักและส่งผลต่อปัจจัย
อื่น ๆ ตามมา เพราะลักษณะของพื้นที่ป่าพรุที่มีความหลากหลายและสมบูรณ์ของทรัพยากร และการมีที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัด หรือเป็นดินแดนชายขอบของอ้านาจทางการ ส่งผลให้อ้านาจรัฐเข้าไปได้ยาก
ในยุคก่อน ท้าให้บรรพบุรุษของคนเคร็งเรียนรู้ที่จะรู้จักช่วยเหลือดูแลตัวเอง และพรรคพวกพี่น้อง จึงส่งผลถึงทุน
ทางสังคมในเรื่องความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชนยังคงมีอยู่สูงมากกว่าทุนทางสังคมอื่นๆ ในปัจจุบัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง ผู้วิจัย
เลือกวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษาใน 2 ประเด็น คือ
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากร
งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทุนทางสังคมที่ผ่านมามักตีความเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ใน 2 ประการด้วยกัน
คือ ประการแรก การตีความทุ นทางทางสังคมว่า หมายถึง ทุนต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในชุมชนทั้งทุนที่มีลักษณะเชิง
รูปธรรม ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนเงินตรา ทุนทรัพยากรธรรมชาติหรือระบบนิเวศ และทุนในเชิงนามธรรม ได้แก่ ทุน
ทางสังคม ทุนวัฒนธรรม และทุนสติปัญญา อย่างเช่นงานของของ Inphrom, C. (2004) ศึกษาเกี่ยวกับทุนทาง
สังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน : กรณีศึกษาสภาลานวัดตะโหมด ต้าบลตะโหมด อ้าเภอตะ
โหมด จังหวัดพัทลุง และงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในชุมชนบ้านคลองยาง อ้าเภอเกาะลันตา
จังหวัดกระบี่ (Sammuang, K., 2008) งานทั้งสองมีการน้าทุนทางสังคมมาใช้ในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ดังกล่าว
คล้ายคลึงกัน คือ ชุมชนได้น้าทุนต่างๆ ทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทรัพย์
ทุนแรงงาน ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้และภูมิปัญญา มาใช้ในการด้าเนินงานจนประสบความส้าเร็จ เป็น
ผลของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของชุมชนและการมีส่วนร่วม ท้าให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากภายนอก
ชุมชน
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ซึ่งการตีความในลักษณะดังกล่าวให้ความส้าคัญต่อทุนทางสังคมครอบคลุมทุนต่าง ๆ ในชุมชน สามารถ
น้ามาใช้พิจ ารณาในประเด็น การจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนประการที่สอง คือ การ
ตีความตามความหมายของทุนทางสังคม ซึ่งหมายถึง ความสัมพันธ์ของคนในสังคมทั้งความสัมพันธ์ในระดับ
บุคคล กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ และอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเอื้อ
อาทรต่อกัน และความยึดเหนี่ยวทางสังคม (Coleman, 1988; Putnam, 1993) ซึ่งงานในลักษณะดังกล่าว เช่น
งานวิจัยเรื่องทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากของป่าของกลุ่มชาติพั นธุ์ในบริเวณลุ่มน้้าปิงตอนบน
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (Prueksaphakorn, P. & Moengkueng, N., 2009) งานศึกษาการสร้างทุน
ทางสั งคมเพื่ออนุ รักษ์พื้น ที่ป่ าสาคู ศึกษากรณีขบวนการเคลื่ อนไหวเครือข่ายอนุรักษ์ป่าสาคู อ้าเภอนาโยง
จังหวัดตรัง (Chantarasmee, S., 2007) และงานวิจัยที่ศึกษาทุนทางสังคมกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยใช้
กรณีศึกษาชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (Wongsi, J., 2006) พบว่างานทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวได้
น้าทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นเครือข่าย การท้างาน
ร่ ว มกัน ความรั บ ผิ ดชอบต่ อส่ ว นรวม เป็ นต้ น มาใช้ใ นการจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ที่พิจารณาทุนทางสังคม 4 ด้านด้วยกันตามความหมายของทุนทางสังคมโดยตรงนั่น
คือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน กลุ่มและเครือข่าย และความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
งานวิจัยเรื่องทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์จากของป่าของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริเวณลุ่มน้้าปิงตอนบน
อ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ (Prueksaphakorn, P. & Moengkueng, N., 2009)
ตัวแปร

รหัส

2

3

4

5

6

7

8

ทุนทางสังคมโดยรวม

1

.670**

.780**

.678**

.695**

.612**

.091

.751**

ด้านความไว้วางใจ

2

.305

.185

.459*

.232

.014

.301

ด้านกลุ่มและเครือข่าย

3

.535**

.226

.433*

-.101

.666**

ด้านความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน

4

.319

.639**

.215

.686**

ด้านความเอื้ออาทรต่อกันในชุมชน
การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าพรุ
ควนเคร็งโดยรวม
ด้านการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุ
ควนเคร็ง
ด้านการจัดการป่าพรุควนเคร็ง

5

.479**

.217

.469*

.674**

.800**

6
7

.097

8

**มีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .01
* มีระดับนัยส้าคัญทางสถิติ .05

งานศึกษาการสร้างทุนทางสังคมเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าสาคู ศึกษากรณีขบวนการเคลื่อนไหวเครือข่าย
อนุรักษ์ป่าสาคู อ้าเภอนาโยง จังหวัดตรัง (Chantarasmee, S., 2007) และงานวิจัยที่ศึกษาทุนทางสังคมกับการ
จัดการขยะมูลฝอย โดยใช้กรณีศึกษาชุมชนวัดกลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร (Wongsi, J., 2006) พบว่า
งานทั้ง 3 เรื่องดังกล่าวได้น้าทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ ความเอื้ออาทร ความเป็น
เครือข่าย การท้างานร่วมกัน ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม เป็นต้น มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัยชิ้นนี้ที่พิจารณาทุนทางสังคม 4 ด้านด้วยกันตามความหมายของทุนทาง
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สังคมโดยตรงนั่นคือ ความไว้วางใจ ความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน กลุ่มและเครือข่าย และความเอื้ออาทร
ต่อกันในชุมชน
2. การน้าทุนทางสังคมมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง
ประเด็นส้าคัญอย่างหนึ่ง ที่ควรน้ามาอภิปรายในที่นี้คือ จากกรณีที่พบปรากฏการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควน
เคร็งมาโดยตลอดในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าความเอาใจใส่ หรือการดูแลทรัพยากรป่าพรุยังท้า
ได้ไม่เต็มที่หรืออีกกรณีคือ การแก้ปัญหาไม่ได้เกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ หากว่าปรากฏการณ์ไฟ
ไหม้ป่าพรุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เกิดจากกรณีประการหลัง ผู้วิจัยเห็นว่าการส่งเสริมความรู้เรื่องทรัพยากรป่า
พรุให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ป่าพรุก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เพราะผลจากการศึกษาเกี่ยวกับทุนทางสังคมทางด้านความไว้วางใจพบว่า ชาวบ้านใน
พื้นที่พรุควนเคร็งให้ความไว้วางใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การไว้วางใจต่อครูอาจารย์ที่สั่งสอนบุตรหลานใน
ชุมชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.63 ดังนั้นหากมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบการศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้ นักเรียนได้
เข้าใจถึงความส้าคัญ ประโยชน์ของป่าพรุ และให้ตระหนักถึงการคงอยู่ของทรัพยากรป่าพรุว่ามีความสัมพันธ์กับ
ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนพรุควนเคร็ง ก็อาจท้าให้การแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าพรุ หรือปัญหาในพื้นที่ป่าพรุอื่น
ๆ อาจคลี่คลายได้ กระบวนการเรียนรู้ที่จะน้าไปใช้ในโรงเรียนอาจเป็นไปในลักษณะของการจัดท้าหลักสูตร
ท้องถิ่น ซึ่งส้านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดช่องทางให้แต่ละโรงเรียนสามารถท้าได้ โดยหลักสูตรท้องถิ่น
อาจประกอบด้วยส่วนที่เป็นตัวหลักสูตรที่ต้องจัดท้าผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของเนื้อหา
เกี่ยวกับป่าพรุที่ต้องสัมพันธ์กับตัวหลักสูตร และอีกกรณีหนึ่งคือ การเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรป่าพรุ
แบบบูรณาการที่มีการเสริมหรือสอดแทรกในรายวิชาต่าง ๆ ที่โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ได้ค้นพบสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรน้าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรน้าทุนทางสังคมของชุมชนพรุควนเคร็งที่พบ โดยเฉพาะด้านความร่วมมือในกิจกรรมของชุมชน
ซึ่งมีระดับมากที่สุด น้ามาใช้วางแผนและออกแบบในการจัดการทรัพยากรป่าพรุ รวมทั้งสามารถน้ามาใช้ในการ
พัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ได้อีกด้วย
2. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ท้าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้การรวมกลุ่มยังเป็นองค์กรที่หน่วยงานภายนอกให้ความสนใจและ
ยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม
3. การสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการกลุ่ม และ
เสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิชุมชน ให้ชุมชนเห็นความส้าคัญของการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นด้วยชุมชนเอง
4. การฟื้นฟูภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการจัดการป่าพรุ ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนและกลุ่มเยาวชน เข้ามา
เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและพันธุ์พืชในป่าพรุ มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลรักษา รวมไปถึงการเรียนรู้ภูมิปัญญาใน
การน้าทรัพยากรป่าพรุมาใช้ประโยชน์จากปราชญ์ท้องถิ่นในชุมชน
5. การเชื่ อมโยงเครื อข่ายภายในชุมชนและเชื่อมโยงไปยังเครือข่ ายอื่น ๆ เพื่ อเข้า ใจถึง สาเหตุการ
เคลื่อนไหวเห็นปัญหาร่วมกันและหาทางออกให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ทีมวิจัยต้องขอขอบคุณการสนับสนุนทุนวิจัยจากส้านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ สถาบั นวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่คอยให้ค้าแนะน้า และให้
ก้าลังใจแก่ทีมผู้วิจัยด้วยดีเสมอมาตลอดจนจบโครงการ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณชาวบ้านในชุมชนเคร็ง ต้าบล
เคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชส้าหรับมิตรไมตรีและข้อมูลอันหลากหลายที่ล้วนเป็นประโยชน์ท้าให้
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งานวิจัยส้าเร็จลุล่วงได้ดี คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากงานวิจัยฉบับนี้ ทีมผู้วิจัยขอมอบแก่ครอบครัว ครูบา
อาจารย์ นักวิจัยและชาวบ้านทุกท่านในชุมชนเคร็ง
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