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งานฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งศึกษาภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ชุมชน ส ารวจ สังเกตการณ์
และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ชาวนาบ้านปากประที่ท านาในทะเลสาบและหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องให้เข้าใจ   
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และเสนอแนวทางการสืบสานภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน  

บ้านปากประเป็นชุมชนชาวนาเก่าแก่ตั้งอยู่ที่ปากคลองปากประ บริเวณทะเลสาบสงขลาตอนบน              
การท านาในอดีตอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก หากปีใดฝนไม่ตกตามฤดูกาลจะส่งผลให้นาข้าวเสียหายได้ผลผลิตไม่เพียงพอ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ชาวนาจึงได้ทดลองหว่านข้าวในทะเลสาบซึ่งมีลักษณะเป็นดินโคลน ในแต่ละรอบปีน้ าทะเล
จะลดระดับลงติดต่อกันประมาณ 4-5 เดือน คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม พอเหมาะกับการเจริญเติบโตของ 
ต้นข้าวพอดีและต้นข้าวก็เจริญงอกงามดี จึงได้สืบทอดการท านาในทะเลสาบหรือที่เรียกว่า “นาในเล” มาถึงปัจจุบัน
พัฒนาการการท านาในทะเลสาบสงขลาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 1) ช่วงเริ่มแรก พ.ศ.  2470-2530 เป็นการท านา
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และไม่ปรากฏการใช้พันธุ์ข้าวท้องถิ่นอีก และ 3) ช่วงฟื้นฟู พ.ศ. 2556-2558 การท านาในทะเลสาบเริ่มได้รับการฟื้นฟูขึ้น 
อันเนื่องมาจากความสนใจจากสื่อโซเชียลมีเดีย รายการโทรทัศน์ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงเริ่ม
เกิดความตื่นตัวในการสืบสานการท านาในทะเลสาบอีกครั้ง 

ศักยภาพและความโดดเด่นของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประประกอบด้วย
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เกิดจากการพัดพาตะกอนจากคลื่นลมทะเลท าให้อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ธาตุอาหารพืช และมีความร่วนซุยเช่นเดียวกับ
ดินที่ผ่านการไถดะเตรียมไว้ส าหรับหว่านด า นอกจากนี้การขึ้นลงของกระแสเค็มน้ ายังช่วยพัดพาและย่อยสลายซังข้าว
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บ ารุงใดๆ กระนั้น ถึงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาจะเริ่มมีการฟื้นตัวการท านาในทะเลสาบขึ้นบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เท่าในช่วง
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This study was a qualitative research. The objective of this research was to study 

the wisdom of farming in the lake, Ban Pak-Pra Community, Lampam Subdistrict, Mueang, 

District, Phatthalung Province. Primary data were collected through conducting field study, 

survey, observation, and interview of involving people including local farmers in Ban Pak-Pra 

Community and involving agencies. The findings of this study would be beneficial in terms of 

educating the wisdom of farming in the lake, Ban Pak-Pra Community and providing 

suggestions for inheriting the wisdom of farming in the study area in sustainable manner.  

Ban Pak-Pra is an ancient community of farmers located at mouth of a Pak-Pra 

canal, upper area of Songkhla Lake. Historically, farming mainly depended on rainfall. If rainfall 

fluctuated  that did not follow the usual season in some year, rice fields were negatively affected, 

resulting in low and insufficient productivity. To address this issue, the farmers have tried to sow 

rice in the lake where muddy soil contains. Sea level has receded consecutively throughout 4-5 

months; from June to October. This is consistent with the growth period of rice crops. It appeared 

that the rice crop grown in coastal lakes grew very well. This is also called “Farming in the lake”. 

Until now, it takes more than a century of this farming practice in the community. There were three 

phases of its development: 1) At initial period of 1927-1987; local farmers conducted traditional 

farming practice by depending on labor and simple equipment and devices, native rice varieties. 

2) At recession period of 1988-2012, the rice farming in the lake reduced. Many deserted rice 

fields were found because local farmers shifted to other jobs. The use of native rice varieties was 

unapparent. 3) At restoring period of 2013-2015, media, social media and television programs pay 

their attention to the rice farming in the lake. Besides, promotion of eco-tourism partly was the 

driving force for more awareness of inheriting this rice farming practice.  

The farming community in lake of Ban Pak-Pra Community has the unique style 

due to three areas: 1) geography contributing to the farming in the lake. The area is located at 

the top of brackish water area. Since during June-September is an early rainy season, freshwater 

flows from Pak-Pra canal, resulting in sea water in inshore area becomes freshwater. Besides,  

the blow of soil-borne sediment and beach sediment by wave action makes the soil rich in 

organic elements, makes the soil incoherent as if the soil prepared for sowing and plowing. 

Moreover, the rise and fall in saltwater helps blow and decompose rice straw after harvesting 

to naturally cleanse and nourish the soil. Therefore, farmers could reduce the steps to prepare  

the soil and rice plant maintenance. 2) farmers have accumulated body of knowledge of farming 

and understanding of natural environment at the community very well. 3) products are non-toxic 

because the soil is fertile, chemical fertilizer does not required. Presently, the rice farming in 

the lake reduced, has 3 km in this area, but there use to has 6 km of farm in the past. Most of 

local farmers are those aged over 50 years. It is more likely that they lack their successors. 

Therefore, the guidelines to inherit the wisdom of farming should begin with local people’s 

practice, concrete grouping of local farmers in order to other actions such as promotion to gather, 

explore, and publish related data, the production of organic rice at the community, linking 

eco-cultural tourism attraction with an neighborhood areas, etc. The activities on the wisdom 

should be held continually to promote local people’s awareness of value and importance of 

local wisdom and heritage of the community, leading to sustainable wisdom inheritance.  
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รุ่งอภิญญา และคุณณัฐพร แก่นสน ที่ช่วยรับฟังปัญหาและให้ก าลังใจกันตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณพ่อ (นายทวี บุณยาดิศัย) และแม่ (นางนวลน้อย บุณยาดิศัย) ซึ่งเป็นทั้ง 
ผู้สนับสนุนหลักในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้ช่วยวิจัยในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากชุมชน อีกทั้งยัง
เป็นแรงใจส าคัญให้ผู้ศึกษาก้าวผ่านความยากล าบากต่างๆ มาได้  

และขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณที่มีความส าคัญยิ่งต่อวิทยานิพนธ์เล่มนี้ คือ ชาวบ้านปากประ           
ทุกๆ ท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลของผู้ศึกษาด้วยไมตรีจิตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะครอบครัว 
ฤทธิ์รัตน์ ที่ได้สละเวลาช่วยอ านวยความสะดวกและชี้แนะช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของชุมชน 
รวมทั้งคุณฟองสบู่ [นามแฝง] ที่อนุเคราะห์รูปภาพประกอบวิทยานิพนธ์ ผู้ศึกษาหวังว่าการศึกษาครั้งนี้จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ และกระตุ้นให้เกิดการสืบสาน
ภูมิปัญญาของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า 

“สภาพภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ก าหนดลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ ประเทศไทย
ประกอบด้วยภูมิภาคต่างๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันท าให้คนไทยมี                  
วิถีชีวิตที่หลากหลาย”1 กล่าวได้ว่าภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ ท าให้ผู้คนที่อาศัย
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ต่างกันด้วย และผลจาก
การที่มนุษย์ปรับตัวให้สามารถด ารงชีวิตอยู่รอด สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเหล่านี้ ได้ส่งผลให้เกิด
เป็นภูมิปัญญาแสดงถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นตน  

ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งบริเวณนี้เป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางภูมินิเวศสูง กล่าวคือ 
อาณาเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่ภูเขาซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ า ไล่ลงมาถึงที่ราบลุ่มดินตะกอน
ขนาดใหญ่ และทะเลสาบซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าเชื่อมต่อกับอ่าวไทย2 วิถีชีวิตของผู้คนลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาจึงมีความหลากหลายแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพ ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานในเขตพ้ืนที่ภูเขา
หรือเนินควน3ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบมีไม่หนาแน่น เนื่องจากพ้ืนที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก 
จึงด ารงชีพด้วยการหาของป่า โดยน าผลผลิตจากป่ามาแลกเปลี่ยนกับชุมชนบริเวณที่ราบซึ่งเป็นชุมชน
เกษตรกรรม เนื่องจากแผ่นดินบริเวณนี้เกิดจากตะกอนดินที่กระแสน้ าพัดพามาจากภูเขาท าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์มาก ประกอบกับมีล าน้ าสายน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วไป จึงเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรม
ขนาดใหญ่ซึ่งมีผลผลิตที่ส าคัญคือ “ข้าว” ที่เป็นอาหารหลักและตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า
ระหว่างชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลา ส่วนพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบหรือคาบสมุทรสทิงพระนั้น 
มีความเหมาะสมส าหรับเป็นจุดพักเรือ จึงเป็นเมืองท่าติดต่อค้าขายกับนานาประเทศมาตั้งแต่ ครั้ง
อดีต4 และด้วยพ้ืนที่ภาคใต้มีลักษณะเป็นแหลมแคบยาวจึงท าให้ผู้คนต่างพ้ืนที่มีการพึงพาอาศัยซึ่งกัน
และกันกลายเป็นวัฒธรรมที่เชื่อมโยงผูกพันผู้คนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาให้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน

                                                 
1พระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ภูมิศำสตร์กับวิถี

ชีวิตไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2545), ปาฐกถาน า. 
2ศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, ลักษณะทำงชีวภำพ-กำยภำพ , เข้าถึงเมื่อ 10 

ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlalake.com/content/bio_physic 
3ควน (ภาษาถิ่นใต้) หมายถึง เนินเขา หรือเขาเตี้ยๆ  
4กิตติ  ตันไทย, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสำบสงขลำ (กรุงเทพฯ: 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552 ), 75. 



2 

ดังที่ เรียกกันว่า “เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล”5 ซึ่ งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตกับ
สภาพแวดล้อมได้อย่างเด่นชัด 

จังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ร้อยละ 45.78 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาทั้งหมด6 ครอบคลุม
ภูมิประเทศทั้งในส่วนที่เป็นภูเขา ทุ่งราบ ทะเลสาบ และหมู่เกาะในทะเลสาบ โดยเฉพาะอาณาเขต
พ้ืนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่มีขนาดถึง 4 ใน 5 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด7 ที่ราบบริเวณนี้เกิดจากการทับถมของ
ดินตะกอนมีความอุดมสมบูณ์  และมีการกระจายตัวของล าคลอง หนองน้ า เหมาะแก่การท า
เกษตรกรรม จากหลักฐานทางโบราณคดีพบโครงกระดูกมนุษย์ เครื่องมือหิน รวมทั้งเมล็ดข้าว
กระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณนี้ แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และพัฒนาเป็นชุมชนชาวนาอย่างชัดเจนในสมัยอยุธยา8 โดยมีการส่งข้าวเป็นสินค้า
ส่งออกไปยังต่างประเทศผ่านสงขลาซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส าคัญในอดีต9 และยังคงเป็นขยายพ้ืนที่ท านา
เรื่อยมา ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบรรยายเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมือง
พัทลุง ในปี พ.ศ. 2432 ว่า “...เมืองพัทลุงมีไร่นาบริบูรณ์มาก เลี้ยงเมืองสงขลาได้ทั้งเมือง คนในเมือง
พัทลุงที่จะไม่ท านาไม่มีเลย เกือบจะเป็นหากินอย่างเดียวด้วยเรื่องท านาทั้งนั้น ที่แผ่นดินก็อุดมดี”10  

 การท านาในจังหวัดพัทลุงมีจุดเปลี่ยนครั้งส าคัญในช่วงปี พ.ศ. 2455 เป็นต้นมา มีการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นถึง 16.80 เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ขยายพ้ืนที่ท ากินโดยให้ประชาชนหักร้างถางพง อีกทั้งในช่วงนี้การท าเหมืองแร่ในจังหวัดตรัง พังงา 
และภูเก็ตเฟ่ืองฟูมาก จึงมีความต้องการข้าวสูงตามไปด้วย11 ในปัจจุบันจังหวัดพัทลุงผลิตข้าวได้มาก
เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัดนครศรีธรรมราช12 จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดพัทลุงเป็น “อู่ข้าว         
อู่น้ าของภาคใต”้ มาแต่ครั้งอดีตอย่างแท้จริง  

                                                 
5วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุ่งราบ และทะเล: วิถีแห่งความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา.” ใน โลกของลุ่มทะเลสำบ (2541): 102-103. 
6คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญำ จังหวัดพัทลุง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2544. พิมพ์เนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542), 79. 

7ส่งเสริม ชูรักษ์, พัทลุง ท้องถิ่นของเรำ (พัทลุง: โรงพิมพ์เมืองพัทลุง, 2548), 25. 
88คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญำ จังหวัดพัทลุง, 81-83. 

9เลิศชาย ศิริขัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์, ประมงพื้นบ้ำนลุ่มทะเลสำบสงขลำ: วิถีและ              
กำรเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 17. 

10 วิมล ด าศรี และไพรินทร์ รุยแก้ว, วัฒนธรรมข้ำวและพลังอ ำนำจชุมชนรอบทะเลสำบ
สงขลำ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544) . 

11กิตติ  ตันไทย, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสำบสงขลำ, 75. 
12ส่งเสริม ชูรักษ์, พัทลุง ท้องถิ่นของเรำ, 95. 
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การท านาถือเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะชาวพัทลุง ที่มี
การสั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการท านามาอย่างยาวนาน จนเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาต่างๆ มีการท านาอย่างกว้างขวางทั้งนาในที่ลุ่ม นาที่ดอน นาไร่บน
ภูเขา หรือแม้กระทั่งนาในทะเลสาบ บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลาบ้านปากประ ซึ่งภูมิปัญญาแสดงถึง
ภูมิความรู้การท านาที่ลึกซึ้ง สามารถสร้างประโยชน์จากสภาพภาพแวดล้อมได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 

ทะเลสาบสงขลามีลักษณะพิเศษคือเป็นทะเลสาบแบบลากูน ซึ่งเกิดจากแนวสันทราย 
ปิดกั้นระหว่างอ่าวไทย มีเพียงล าคลองขนาดเล็กและช่องแคบบริเวณตอนล่างของทะเลสาบเป็นทาง
น้ าเชื่อมต่อกับอ่าวไทย ทะเลสาบสงขลาจึงเป็นทะเลสาบ 3 น้ า คือประกอบด้วยน้ าเค็ม น้ ากร่อย และ
น้ าจืด เมื่อมีกระแสน้ าทะเลหนุน กระแสน้ าเค็มจากอ่าวไทยจะเข้าสู่ทะเลสาบ ระดับความเค็มของน้ า
ในทะเลสาบจึงเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล ทะเลสาบตอนล่างเป็นน้ าเค็ม ทะเลสาบตอนกลางเป็นน้ า
กร่อย และทะเลสาบตอนบนเป็นน้ าจืด ประกอบกับผืนดินบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งเกิดจากตะกอนดินที่
สายน้ าพัดพามาจากเทือกเขา และตะกอนดินที่คลื่นซัดมาจากทะเล จึงมีลักษณะเป็นดินร่วมปนทราย
หรือดินเหนียว โดยเฉพาะบริเวณทะเลน้อยและทะเลสาบล าป าตอนบนซึ่งมีกระแสน้ าจืดมากกว่า
น้ าเค็ม ในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม น้ าในทะเลสาบจะลดระดับต่ าสุดในรอบปี จึงสามารถเพาะปลูก
ข้าวได้  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านปากประ 
ที่มา : Google Map, คลองปำกประ พัทลุง , เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์  2559, เข้าถึงได้จาก 
https://map.google.com 
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บ้านปากประ เป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณคลองปากประ ซึ่งเป็นตอนบนสุดของ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ทะเลสาบล าป า) ปัจจุบันมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่หมู่ 8 ต าบลล าป า 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ห่างจากตัวเมืองพัทลุงมาทางทิศเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีถนน
สายปากประเชื่อมต่อระหว่างต าบลล าป าและต าบลทะเลน้อย แต่เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่พงหญ้า
และป่าพรุริมฝั่งทะเลสาบ13 บริเวณชายฝั่งทะเลมีลักษณะทางภูมินิเวศที่จ าเพาะโดดเด่นคือชายฝั่ง
ทะเลเป็นดินโคลน น้ ากร่อย ดินโคลนอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุทางอาหารสูงเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมี
การท านาบริเวณชายฝั่งทะเลสาบในช่วงที่น้ าลดระดับลง เรียกว่า “นาในเล” สืบทอดกันมาจนถึง
ปัจจุบัน การท านาในทะเลสาบ เริ่มท าในช่วงที่น้ าในทะเลสาบลดต่ าสุดในรอบปี ประมาณเดือน
มิถุนายน-ตุลาคม กระแสน้ าจะพัดพาตะกอนดินมาทับถมกันบริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบ จนมีลักษณะ
เป็นดินโคลนเหมาะสมกับการปลูกข้าว 

นาบริเวณริมฝั่งทะเลสาบมีข้อดีคือ ดินมีความร่วนซุยอยู่แล้วชาวนาไม่ต้องไถแปร อีกทั้ง
ไม่จ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ ารุงเพราะดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี ในระหว่างที่ต้นข้าวเจริญเติบโตจะเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ าขนาดเล็ก แต่เนื่องจากชาวนาแต่ละครัวเรือนจะท านาในพ้ืนที่ที่ตรงกับบริเวณหน้า
บ้านของตนเองเท่านั้น จึงมีพ้ืนที่น้อย ข้าวที่ได้จากนาในทะเลจะเก็บไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน
เท่านั้น ในปัจจุบันชาวบ้านปากประยังคงท านาหลักและท านาในทะเลสาบควบคู่กันไปด้วย โดย
ผลผลิตที่ได้จากนาในทะเลสาบจะน ามาบริโภคเพียงอย่างเดียว  

 

 
 

ภาพที่ 2 การท านาในทะเลสาบของบ้านปากประ 
ที่มา : ฟองสบู่  [นามแฝง], ปำกประ พัทลุง , เข้าถึงเมื่อ 5 กุมภาพันธ์  2559, เข้าถึงได้จาก 

https://facebook.com/258779044216641/photos/a.281991105228768.64566.25877904
4216641/676532749107933/?type=3&theater 

 

                                                 
13สัมภาษณ์ หนูวาด นิยมแก้ว, ชาวนาบ้านปากประ, 5 กันยายน 2557. 
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แต่ด้วยไม่อาจหลีกหนีปัจจัยภายนอกได้ วิถีชีวิตและรูปแบบการท านาของชาวบ้านปากประ
ในช่วงปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมาจึงเริ่มมีความเปลี่ยนไปตามกระแสภายนอก แม้จะเป็นไปอย่างช้าๆ 
แต่ก็เริ่มส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างกับชุมชน อาทิ ชาวบ้านเริ่มประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น การท าสวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา เลี้ยงวัวนม แทนการท านาแบบเดิม การท านาใน
ทะเลสาบก็เริ่มลดน้อยลง จึงน่าเสียดายยิ่งหากภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปาก
ประ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพแวดล้อม 
และเป็นตัวอย่างของการท าเกษตรกรรมที่สามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างเกื้อกูลกัน จะไม่สามารถด ารงอยู่ต่อไป 

ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ                
ในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา พัฒนาการ วิถีชีวิตของชุมชนบ้านปากประ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะสาบของชุมชนบ้านปากประอย่าง
ยั่งยืน 

 
ค ำถำมกำรศึกษำ 

ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประมีประวัติ ความเป็นมาและ
พัฒนาการอย่างไร ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประมีกรรมวิธีอย่างไร ชาวนา
ที่ท านาในทะเลสาบมีศักยภาพแค่ไหน ทรัพยากรส าหรับการท านาในทะเลสาบมีอะไรบ้าง ปัจจัย
ใดบ้างที่มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และ
แนวทางที่เหมาะสมในการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประอย่างยั่งยืน
และม่ันคงเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาและเก็บรวมรวบข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน            
ปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

2. ศึกษาผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชน
บ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

3. หาแนวทางการจัดการภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต าบล
ล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อย่างยั่งยืน 

 
ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ เป็นพ้ืนที่บริเวณบ้านปากประ หมู่ 8 ต าบลล าป า อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง ที่ติดกับชายฝั่งทะเลสาบล าป าและท าการเพาะปลูกข้าวบริเวณชายฝั่ง มีความยาว
ประมาณ 6 กิโลเมตร   

2. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ เริ่มศึกษาภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน            
ปากประ ซึ่งมีการริเริ่มการท านาในช่วงปี พ.ศ. 2470 จนถึงปัจจุบัน  
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3. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจากหลักฐานชั้นต้น และหลักฐาน
ชั้นรอง รวมไปถึงข้อมูลจากการลงภาคสนาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผล โดยมีเนื้อหาส าคัญที่
ต้องการศึกษาดังนี ้

3.1 ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมา พัฒนาการและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

3.2 ศึกษา ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมา พัฒนาการ กรรมวิธี และการด ารงอยู่ 

3.3 ศึกษาปรากฏการณ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการท านาในทะเลสาบ 
ของชาวชุมชนบ้านปากประ 

3.4 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ 3.1-3.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประอย่างยั่งยืน 

4. ขอบเขตด้ำนแนวคิด ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการด าเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการศึกษาวิเคราะห์ และศึกษา รวบรวม
ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา และศึกษาสถานการณ์ 
ความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ
ของชุมชนบ้านปากประ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ จุดเด่น และปัญหา/อุปสรรค เพ่ือน าไปสู่การหา
แนวทางส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา เพ่ือให้ได้แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน
และม่ันคง  

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ทราบถึงความเป็นมาและกรรมวิธีในการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  

2. ได้แนวทางในการจัดการภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ต่อไป 

3. เป็นแนวทางที่ท าให้เกิดการตระหนักในคุณค่าและการสืบสานภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และเป็นตัวอย่างการด าเนินงานภูมิปัญญาในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรศึกษำ 

นำในทะเลสำบ หมายถึง นาที่ท าในพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบสงขลา ซึ่งชาวบ้าน
เรียกกันว่า “นาในเล” โดยค าว่า “เล” ในภาษาถ่ินใต้หมายถึง ทะเล 

นำหลัก หมายถึง นาที่ชาวนาบ้านปากประท าเป็นอาชีพหลัก ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตก
ของชุมชน ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ 2 ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
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บทที่ 2 
 

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า 
อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ความรู้ และบริบท
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการจัดการภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชน
บ้านปากประ ในฐานะที่เป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานเชิงบูรณาการสหวิชา 
จึงได้ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัย ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นกระบวนการสืบสาน พัฒนาภูมิปัญญา
และบริบทที่เก่ียวเนื่อง ดังนี้ 

1.  แนวคิดเก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.4 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.5 ข้อจ ากัดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.6 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.7 การด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.8 การพัฒนาภูมิปัญญาในฐานะทุนทางเศรษฐกิจ 

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 ด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการ และวัฒนธรรมบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 2.2 ด้านภูมิปัญญาการท านาในพ้ืนทีลุ่่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
2.3 ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
1. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นผลผลิตจาก
วัฒนธรรมของแต่ละชุนชน ปรากฏทั้งในรูปนามธรรมที่เป็นองค์ความรู้หรือแนวคิดสะสมอยู่ในตัวคน 
และรูปธรรม อาทิ งานหัตถกรรม เครื่องดนตรี เครื่องมือท ากิน เป็นต้น ในการศึกษาเรื่องภูมิปัญญา
การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผู้ศึกษาจึง
มุ่งเน้นศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในด้านความหมาย ลักษณะ ประเภท คุณค่า 
ข้อจ ากัด วิธีการศึกษา และกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาดังต่อไปนี้ 

1.1 ความเป็นมา ความหมายและลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงที่มาของค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ในสังคมไทย และ

ความหมายค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานก าหนดขึ้น รวมทั้ง
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ลักษณะส าคัญบางประการของภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาและกระบวนการ
ด าเนินงานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป 

 1.1.1 ความเป็นมาของค าว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  
ในการรับรู้ทั่วไปมักมองภูมิปัญญาเป็นภาพที่เกี่ยวกับชาวบ้าน ชาวชนบท 

เป็นสิ่งที่มีรากเหง้ายาวนาน แสดงความเป็นไทยและเป็นสิ่งที่มีคุณค่างดงาม ในอีกมุมหนึ่งก็มองเป็น
เรื่องพ้ืนๆ หรือเรื่องโบราณ ความเป็นมาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทยไม่สามารถระบุแน่นอน
ได้ว่ามีจุดเริ่มต้นเมื่อใด  

แต่ความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบชาวบ้ าน มีประวัติย้อนไปได้ถึ งช่วงปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายหลังที่ชาติสยามมีขอบเขตดินแดนอย่างชัดเจน คนชั้นสูงในสังคมมีความ
ตื่นตัวและกระหายใคร่รู้ในการท าความรู้จักกับกลุ่มคนอ่ืนๆ ที่อยู่ในเขตการปกครองของสยามดังที่
ปรากฏเป็นงานเขียนเกี่ยวกับชาวป่าหรือชาวบ้านในรูปแบบบันทึกขนบธรรมเนียมของกลุ่มชนต่างๆ 
ในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันกลุ่มนักเดินทาง หมอสอนศาสนา นักส ารวจ และปัญญาชนก็ได้เริ่ มบันทึก
การส ารวจสภาพชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้คนในเขตประทศไทยและประเทศ
ใกล้เคียง เขียนเป็นรายงานทางวิชาการหรือบทความลงวารสาร เช่น วารสารของสยามสมาคม 
วารสารของส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ เป็นต้น ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 พระยา
อนุมานราชธน ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมไทย ได้น าเรื่องราวเกี่ยวปับประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนามา
บันทึกไว้เพ่ือการศึกษา รวมทั้งได้น าแนวคิดคติชนวิทยา และมานุษยวิทยามาสอนและเผยแพร่ใน
สถาบันการศึกษาเป็นท่านแรก จนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นักมานุษยวิทยาสมัยใหม่ได้
เริ่มศึกษาวิถชีีวิตของชาวบ้านอย่างจริงจังเรื่อยมา  

แม้ว่าความสนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิถีชีวิตและความคิดของชาวบ้านท้องถิ่นในสังคมไทย
จะมีมาอย่างยาวนานแต่กระแสภูมิปัญญาเพ่ิงเริ่มต้นอย่างชัดเจนในช่วงภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 
2516 ซึ่งมีการรณรงค์ประชาธิปไตยและส่งเสริมการเรียนรู้สภาพปัญหาของชาวชนบท มีความตื่นตัว
ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2521 มีการจัดสัมมนา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาสารคาม พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ลพบุรี 
นครราชสีมา ฯลฯ มีความกระตื้อรื้อล้นในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับท้องถิ่น โดยสถาบันราชภัฏซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการจัดสัมมนาเหล่านี้ ค าว่า “ภูมิปัญญา” นั้น คาดว่าเริ่มมีการใช้ครั้งแรกในระหว่าง
การอภิปรายแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ในการสัมมนาเรื่องวัฒนธรรมไทยกับงานพัฒนาชนบทที่สวางคนิวาส 
จังหวัดสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งมีการเสนอว่าชาวบ้านที่อยู่กันเป็นชุมชนล้วนมีวัฒนธรรมที่
สั่งสมมายาวนานเป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและสามารถน ามาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ โดยไม่ต้อง
มุ่งพัฒนาชุมชนไปสู่ความทันสมัย หรือมุ่งเข้าสู่ระบบตลาดอย่างเต็มตัว แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจึง
ควรมองชาวบ้านในฐานะที่เป็น Think subject และมองบทบาทของนักพัฒนาเป็นผู้ศึกษา ท าความ
เข้าใจวัฒนธรรม และกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักในความรู้ความคิด ความสามารถของเขา
เอง และร่วมกันหาวิธีน ามาใช้เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งแนวคิดในเรื่องดังกล่าวส่งผลให้มีการ
จัดตั้งองค์กรพัฒนาของเอกชน ในรูปแบบมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาชนบทที่ส าคัญ ได้แก่  

มูลนิธิหมอชาวบ้าน ก่อตั้งในปี 2523 เกิดจากการรวมตัวของแพทย์ชนบท โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นผู้ริเริ่ม  
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มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ก่อตั้งในปี 2532 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กร CIDA 
ประเทศแคนาดา โดยมีศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นประธาน  

มูลนิธิหมู่บ้าน ก่อตั้งในปี 2533 โดยมี ดร.เสรี พงศ์พิศ เป็นประธาน  
มูลนิธิภูมิปัญญา ก่อตั้งในปี 2533 โดย ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง 
เมื่อแนวทางการพัฒนาที่เน้นการให้ความส าคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือพ้ืนเพความรู้

ของชาวบ้านได้ขยายตัวออกไปก็ได้รับการตอบรับจากนักวิชาการทั่วไปโดยเฉพาะในกลุ่มนักวิชาการ
ท้องถิ่น ซึ่งมีความสนใจและมักมีภูมิหลังทางด้านภาษา วรรณกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ท้องถิ่น ประกอบกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในท้องถิ่นท าให้เห็นว่าภูมิปัญญาเป็นโจทย์ของการ
ค้นคว้าวิจัยที่ส าคัญซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่น มีการใช้ค าว่า “ภูมิปัญญา” ใน
งานวิจัยเกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างแพร่หลาย 

กระแสภูมิปัญญาได้รับการกล่าวถึงอย่างคึกคักอีกครั้งในช่วงหลังปี  พ.ศ. 2530 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน เนื่องจากการที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้ามามีบทบาทส าคัญในสังคมไทย ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงเปรียบเสมือนปราการด่านส าคัญในการตั้งรับกระแสโลกที่ถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรง จาก
เริ่มแรกที่องค์กรพัฒนาของเอกชนมีบทบาทส าคัญในการสร้างและขยายแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
องค์กรรัฐหลายแห่งได้เข้ามาสนับสนุนและน าค าว่าภูมิปัญญาไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบทบาท
หน้าที่ของงานราชการ หน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญคือ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(สวช.) มีการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัยท้องถิ่นจ านวนมาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทย ในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือยกย่อง
บุคคลในท้องถิ่นที่เป็นปราชญ์ในด้านต่างๆ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งขึ้นในปี 
พ.ศ. 2536 มีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อการวาง
นโยบายภาครัฐ เน้นการให้ชาวบ้านในชุมชนสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม 
และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาของตนเอง เน้นกระบวนการมากกว่าผลผลิต  ซึ่งผลจากการ
สนับสนุนจากภาครัฐท าให้เกิดงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมาก จนค าว่าภูมิปัญญา
กลายมาเป็นที่ยอมรับในวงกว้างและใช้เป็นภาษาของทางราชการ 1ดังเห็นได้จากยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมที่เน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา และก าหนดให้นักวิชาการ
วัฒนธรรมมีหน้าที่รวบรวมภูมิปัญญาทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ได้
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม2 เพ่ือคุ้มครองและ
สืบทอดรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเนื่องยั่งยืนต่อไป 

 
                                                           

1ปริตรตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, “ทบทวนภูมิปัญญา ท้าทายความรู้,” ใน ภูมิปัญญาไทย 
ภูมิปัญญาเทศ, ดาริน อินทร์เหมือน และคณะ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 
2548), 4-21. 

2“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 ,”                 
ราชกิจจานุ เบกษา  เล่ม 133 ตอนที่  19ก , เข้าถึงเมื่ อ 20 เมษายน 2559 , เข้าถึงได้จาก 
http://ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/019/1.PDF 

http://ratchakitcha.soc.go.th/
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1.1.2 ความหมายและค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค าว่า “ภูมิ” หมายถึงพ้ืน ชั้น พ้ืนเพ ความรู้ “ภูมิปัญญา” จึงหมายถึง พ้ืน

ความรู้ความสามารถ3 ซึ่งค าว่า “ภูมิปัญญา” นี้มีที่มา ศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Wisdom”หมายถึง 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชื่อ และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจาก
อดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเชื่อมโยงกันทั้งระบบทุกสาขาการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือชนชาติ 
หรือประเทศ เป็นระยะเวลายาวนาน ย่อมมีภูมิปัญญาของตน และมักเรียกรวมๆ กันว่า ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (local wisdom)หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน4 นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายท่านได้ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ผู้ทรงคุณวุฒิท่านส าคัญ ซึ่งเป็นนักวิชาการรุ่น
บุกเบิกในการปลุกกระแสภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชนและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า  

 
สัจธรรมที่เด่นชัด ไม่ว่าสังคมหรือชุมชนใดก็ตามที เมื่อเกิดขึ้นและด ารงอยู่มา

นาน ล้วนจักต้องมีภูมิปัญญาของตัวเอง ไม่เช่นนั้นก็อยู่ไม่ได้ ตัวภูมิปัญญามีลักษณะเป็น
กระบวนการที่สะสมเป็นระยะเวลายาวนานว่าท าอะไรประชาชนจึงมีชีวิตอยู่ได้โดยสอดคล้อง
กับธรรมชาติที่นั่น... ภูมิปัญญาเกิดจากการสะสมประสบการณ์และการเรียนรู้มายาวนาน 
ความรู้ต่างๆ จะเชื่อมโยงกันไปหมด ไม่ได้แยกออกเป็นวิชาๆ ตามที่ร่ าเรียนกัน ดังนั้น ความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจ อาชีพ ความเป็นอยู่ การใช้จ่าย การศึกษาวัฒนธรรม มันผสมกลมกลืนหรือ
เชื่อมโยงกัน5 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาชนบท มูลนิธิหมู่บ้าน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาชนบทและชุมชน กล่าวว่า 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของการด ารงชีวิต ที่เกิดจากการ
สะสมประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบกับแนวคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ของตนเอง จนเกิดการหลอมรวมเป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่เป็นลักษณะของ
ตนเอง ที่สามารถพัฒนาความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกาลสมัยในการ
แก้ปัญหาของการด ารงชีวิต6 

                                                           

3ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (กรุงเทพฯ: 
อักษรเจริญทัศน์, 2525), 826. 

4เสรี พงศ์พิศ, บรรณาธิการ, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท , เล่ม 1 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปัญญา, 2536), 21-22. 

5ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), 79. 

6พระครูวินัยธรประจักษ์ จกฺกธมฺโม, พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย (กรุงเทพฯ : มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545), 20. 
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ศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง อดีตเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมและผลักดันกระแสภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับชุมชนกล่าวว่า 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัด

เจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพ ในระบบนิเวศหรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม-วัฒนธรรม ที่ได้มีพัฒนาการสืบสาน
กันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่เป็นผลของ
การใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ ในพื้นที่ที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้
แกลเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพื้นที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อ
สัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน ามาสร้างประโยชน์หรือแก้ปัญหาได้ในสิง่แวดลอ้มและ
บริบททางสังคม -วัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้ งภูมิปัญญาอันเกิดจาก
ประสบการณ์ในพื้นที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอก และภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่หรือผลิตซ้ า เพื่อ
การแก้ปัญหาและการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความเปลี่ยนแปลง7 

 
ศาสตราจารย์ สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ เมธีวิจัยอาวุโส อดีตผู้อ านวยการสถาบันทักษิณคดี

ศึกษา และประธานคณะกรรมการจัดท าสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมของภาคใต้ กล่าวว่า 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิธีการจัดการ วิธีการชี้น า และการริเริ่ม เสริมต่อของ

นักปราชญ์ในท้องถิ่นหรือในกลุ่มชน สั่งสมงอกงามขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์ ผนวก
ด้วยญาณทัศนะ (ความเฉียบคมในการหยั่งเห็น หยั่งรู้ ที่ลุ่มลึกกว่าวิสัยทัศน์) เป็นรากฐาน 
รากเหง้าของภูมิปัญญาชาวบ้านจึงมักเก่ียวเนื่องกับการน าสภาวะตามธรรมชาติที่อยู่ในวิสัยที่
จะจัดการได้ หรือภาวะที่เกิดจากการกระท า การเสาะสร้างของคนรุ่นก่อนๆ มาปรับเปรอให้
เก้ือกูลแก่การด ารงชีพขั้นพื้นฐาน หรือปัจจัย 4 อันได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และ
ยาบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ แล้วภูมิปัญญาเหล่านั้นค่อยๆ แตกหน่อต่อยอดเป็นภูมิปัญญาเพื่ อ
จรรโลงจิตใจ เป็นเครื่องประเทืองอารมณ์ อันได้แก่ ภูมิปัญญาประเภทงานช่างฝีมือและ
ศิลปกรรมพื้นบ้าน ตลอดจนภูมิปัญญาอันเป็นปทัสถานที่ยึดถือเป็นความดี ความงาม ตามคติ
ชนหรือคติชาวบ้าน8 

 
นอกจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการแล้ว ยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ซึ่งด าเนินงาน

เกี่ยวเนื่องในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ให้ค าจ ากัดความของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่

                                                           

7เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาสี่ภาค วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 11-12. 

8สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 5755-5756. 
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น่าสนใจได้แก่ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงในการวางนโยบายด้านวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้า วิจัย
และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 

 
พื้นเพรากฐานความรอบรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้

และมีประสบการณ์สืบต่อกันมา ทั้งทางตรงคือประสบการณ์ด้วยตัวเอง และทางอ้อมซึ่ง
เรียนรู้จากผู้ใหญ่ หรือความรู้สะสมที่สืบต่อกันมา กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นหมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เองและน ามาใช้แก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้
ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งในแง่มุมที่กว้างและลึกที่ชาวบ้านสามารถคิดเองท าเอง โดยอาศัย
ศักยภาพที่มีอยู่ แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้เหมาะสมกับกาลสมัย9 

 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติระยะหนึ่งได้

ระบุความหมายของภูมิปัญญาไว้ว่า 
 

ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคนเราผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต
คิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญา และตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้
เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง ความรู้ดังกล่าวไม่ได้แยกย่อยออกมาเป็นศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาต่าง ๆ 
อาจกล่าวไว้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ 
การแก้ปัญหา การจัดการ แลการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
ความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในการตัวของผู้รู้เอง หากมีการสืบค้นหาเพื่อศึกษา 
และน ามาใช้ก็จะเป็นที่รู้จักกันเกิดการยอมรับ ถ่ายทอด และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตาม
สมัยได้10 

 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 11 ให้

ความหมาย “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม” ว่า ความรู้ การแสดงออก การประพฤติปฏิบัติหรือ
ทักษะทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล เครื่องมือ หรือวัตถุ ซึ่งบุคคล กลุ่มบุคคล หรือชุมชน
ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีการสืบทอดกันมาจากรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่ง โดยอาจมี
การปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน ส่วนค าว่า “ชุมชน” หมายถึง กลุ่มคนกลุ่ม

                                                           

9ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, การสัมมนาทางวิชาการเรื่องภูมิปัญญา
ชาวบ้าน (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2534), 55. 

10กระทรวงศึกษาธิการ, ภูมิปัญญาไทยในงานศิลป์ถิ่นเมืองกรุง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ 
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2539), 2. 

11“พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559,”    
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที1่9ก, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก http://ratchakitcha. 
soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/019/1.PDF  
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เดียวหรือหลายกลุ่มที่มีความรู้ มีการประพฤติปฏิบัติ สืบทอด หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมนั้น 

เห็นได้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านวัฒนธรรมได้ให้ความหมายของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของมนุษย์ และกลุ่มชนมีการสั่งสม พัฒนา และสืบทอด
ต่อกันมา องค์ความรู้ภูมิปัญญาจึงมีลักษณะเป็นการบูรณาการศาสตร์ทุกแขนงในวิถีชีวิตส่วน
หน่วยงานหรือองค์กรนั้นจะให้ความหมายในแง่เดียวกันกับนักวิชาการ แต่เน้นในประเด็นที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กรมากกว่า 

1.1.3 ลักษณะส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จากการจ ากัดความของ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ทั้ งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นรากฐาน
ในการด าเนินชีวิตของคนในสังคมนั้นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน 3มิติ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ด้านปัจจัย
สี่ ซึ่งประกอบด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ตลอดทั้งการประกอบอาชีพ
ต่างๆ เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอ่ืนในสังคม จะแสดงออกมาในลักษณะ จารีต 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และนันทนาการ ภาษา และวรรณกรรม ตลอดทั้งการสื่อสารต่างๆ 
เป็นต้นและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ จะแสดงออกมาในลักษณะของ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสนา ความเชื่อต่างๆ เป็นต้น 

 
 

 
 

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

คน

คน

สงัคม

สิง่เหนือ
ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

สิง่แวดล้อม
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ด้วยลักษณะความสัมพันธ์ข้างต้น จึงส่งผลให้ภูมิปัญญาซึ่งเกิดจากการสะสมมาจาก
ประสบการณ์ชีวิต สังคม สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และถ่ายทอดสืบทอดต่อกันมา มีลักษณะ
ส าคัญ ดังนี้12 

1.1.3.1 มีความจ าเพาะกับท้องถิ่น เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นจาก
ประสบการณ์หรือความเจนจัดจากชีวิตและสังคมในท้องถิ่นหนึ่งๆ นั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงมีความ
สอดคล้องกับเรื่องของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาที่มาจากข้างนอก แต่อาจเอาไปใช้ในท้องถิ่นอ่ืนที่
แตกต่างกันไม่ได้หรือไม่ได้ดี 

1.1.3.2 มีความเชื่อมโยงหรือบูรณาการสูง เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจาก
ประสบการณ์จริง จึงมีความบูรณาการทั้งในเรื่องร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ความคิด
เรื่องแม่ธรณี แม่โพสพ พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา เป็นการน าเอาธรรมชาติมาเป็นนามธรรมที่สื่อไปถึง
จิตใจที่เชื่อมโยงไปสู่อัตถประโยชน์ สร้างความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง ให้คนเคารพธรรมชาติ เมื่อให้ความ
เคารพแล้วจะไม่เกิดการท าลาย  

1.1.3.3 มีความเคารพผู้อาวุโส เพราะผู้อาวุโสมีประสบการณ์มากกว่า         
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ก่อก าเนิด สั่งสม ปรับเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยอยู่ในจิตใจ ระบบคิด 
พฤติกรรมความเคยชินและความสันทัดจัดเจนที่เรียกเป็นองค์รวมว่าวัฒนธรรมของชาวบ้าน โดย
ชาวบ้าน เพื่อชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการทดสอบในชีวิตจริง ผ่านกาลเวลา สถานการณ์ และ
บริบททางเศรษฐกิจสังคมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจ จึงเป็นธรรมดาที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หลายสิ่งหลายอย่างย่อมตกสมัยไปแล้ว ทว่าพร้อมกันนั้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหลายสิ่งหลายอย่างก็
ยังคงอยู่ หากแต่มีการปรับใช้ตามสถานการณ์แล้วงอกงามเติบโตต่อไป13 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมจึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในท้องถิ่นได้คิดขึ้นและ
น ามาใช้แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม กลายเป็นองค์ความรู้ ที่เกิดจากทักษะและความ
ช านาญ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และคนกับธรรมชาติ และมีการสืบทอดและ
เชื่อมโยงต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงถือเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่มี
คุณค่ายิ่ง เนื่องจากเป็นรากฐานของสังคม สะท้อนถึงวิถีการด าเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น 

1.2 ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะบูรณาการและมีความสัมพันธ์กับในทุกมิติการด ารงชีวิต 

การจัดแบ่งประเภทของภูมิปัญญาจึงมีเกณฑ์ที่หลากหลายตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้ 

1.2.1 แบ่งตามแหล่งข้อมูล  
ในการศึกษา วิจัยด้านศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ได้แบ่งภูมิปัญญาตามแหล่งข้อมูลเป็น 3 

                                                           

12เสรี พงศ์พิศ, บรรณาธิการ, ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม 1, 21-22. 
13เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2546), 6. 
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ประเภท14 คือภูมิปัญญาจากบุคคล เช่น ครูภูมิปัญญาไทย คนดีศรีสังคม ศิลปินแห่งชาติ บุคคลดีเด่น
ด้านต่างๆภูมิปัญญาจากองค์กรพัฒนาหรือองค์กรชุมชน ซึ่งแต่ละองค์กรจะบ่งบอกภารกิจ กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาไทยสาขาใดและภูมิ
ปัญญาจากผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลหรือองค์กรชุมชน ซึ่งบางกรณีผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งอาจ
เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาหลายสาขา 

1.2.2 แบ่งตามผู้ครอบครอง  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีพันธกิจในการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา ได้ให้ความหมายของ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาแขนงหนึ่ง
ว่าเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท15 ดังนี้ 

1.2.2.1 องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น  เช่น การผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์
จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอ่ืนๆ 

1.2.2.2 งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพ้ืนบ้าน กวีนิพนธ์พ้ืนบ้าน 
ปริศนาพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้าน ดนตรีพ้ืนบ้าน การฟ้อนร าพ้ืนบ้าน ละครพ้ืนบ้าน จิตกรรมพ้ืนบ้าน 
ประติมากรรมพ้ืนบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพ้ืนบ้าน 

1.2.3 แบ่งตามอรรถประโยชน์  
จ าแนกประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นตามอรรถประโยชน์ได้เป็น 5 ประเภท

ใหญ่ๆ16 ดังนี้ 
1.2.3.1 ภูมิปัญญาเพื่อการยังชีพ เป็นภูมิปัญญาเพ่ือการอยู่รอดของชีวิต 

ตามปัจจัยในการด ารงชีพ 4 ประการ คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค 
1.2.3.2 ภูมิปัญญาเพื่อการพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สิน โดยการพยายามให้มี

ชีวิตที่มั่นคง เช่น การพ่ึงตนเอง การหลบเลี่ยงอันตราย การใช้อาวุธ เป็นต้น 
1.2.3.3 ภูมิปัญญาเพื่อการพิทักษ์ฐานะและอ านาจ  โดยอาศัยฐานะละ

อ านาจเพ่ือช่วยในการด ารงชีวิต เช่น การสร้างและการขยายฐานอ านาจ เช่น ธรรมเนียมการผูกดอง
หรือผูกเกลอ เพ่ือขยายเครือข่ายญาติมิตร 

1.2.3.4 ภูมิปัญญาการจัดการเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นภูมิปัญญาที่สร้าง
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การสร้างศาลาริมถนน เพ่ือเป็นที่หยุดพักของผู้เดินทาง  

                                                           

14ทรงจิต พูลลาภ และคณะ, ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย: ภูมิปัญญา
ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2546), 1-8. 

15กรมทรัพย์สินทางปัญญา, ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย, เข้าถึงเมื่อ 7 มีนาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก https://ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31:2013-
09-17-18-55-51&catid=64&Itemid=178 

16สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้, 5761-5768. 
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1.2.3.5 ภูมิปัญญาที่เป็นการสร้างสรรค์พิเศษ เป็นภูมิปัญญาที่ใช้วิสัยทัศน์
เฉพาะตัวสร้างข้ึน เช่น นักปราชญ์ด้านต่างๆ  

1.2.4 แบ่งตามสภาพโดยรวม 
ภูมิปัญญาสามารถแบ่งสาขาในภาพรวมได้เป็น 10 สาขา17 ดังนี้ 
1.2.4.1สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์

ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคน
สามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้ เช่น การท าการเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตร
ธรรมชาติ ไร่นาสวนผสม และสวนผสมผสานการแก้ปัญหาการเกษตรด้านการตลาด การแก้ปัญหา
ด้านการผลิต การแก้ไขปัญหาโรคและแมลง และการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร 
เป็นต้น 

1.2.4.2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผล เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาดเพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภค
อย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรม อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเอง
ทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทั้งการผลิตและการจ าหน่ายผลิตผลทางหัตถกรรม เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่ม
โรงงานยางพารา กลุ่มโรงสี กลุ่มหัตถกรรมเป็นต้น 

1.2.4.3 สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการ
ป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและ
อนามัยได้ เช่น การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน การดูแลและรักษา
สุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น 

1.2.4.4 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และ
การใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การท า
แนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่าต้นน้ าและป่าชุมชน เป็นต้น 

1.2.4.5 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านการสะสม และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งที่เป็นเงินตรา และโภคทรัพย์ เพ่ือ
ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชน ในรูปของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และธนาคารหมู่บ้าน เป็นต้น 

1.2.4.6 สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น การจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น  
                                                           

17โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัว, การจัดแบ่งสาขาภูมิปัญญาไทย , เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก
http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=23&chap=1&page=t23-1-
infodetail03.html 
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1.2.4.7 สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้าน
ศิลปะสาขาต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

1.2.4.8 สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหาร
จัดการด าเนินงานขององค์กรชุมชนต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ ตาม
บทบาท และหน้าที่ขององค์การ เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน เป็นต้น  

1.2.4.9 สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงาน
เกี่ยวกับด้านภาษา ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทย และการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรม
ทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการ
สอนภาษาถ่ินของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น 

1.2.4.10 สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์ และ
ปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการ
ประพฤติปฏิบัติ ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคล และสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การ
บวชป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 

1.3 ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดภูมิปัญญา 
ภูมิ ปัญ ญ าท้องถิ่ น เกิ ดจากการปรับตั วของมนุ ษย์ ให้ สามารถด ารงชีพ ใน

สภาพแวดล้อมได้ ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาจึงแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ปัจจัยภายในซึ่งเป็น
ธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์และปัจจัยภายนอกที่ท าให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้ ทดลอง สังเกตการณ์ 
จนสะสมสืบทอดเป็นภูมิปัญญา ดังนี้ 

1.3.1 ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์และชุมชน 

มีหลายวิธีการ18 ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 
1.3.1.1 การลองผิดลองถูก มนุษย์มีวิธีการที่จะอยู่รอดด้วยการทดลอง ลอง

ผิดลองถูก และถ่ายทอดประสบการณ์เหล่านั้นให้แก่ลูกหลาน เมื่อนานเข้าก็สั่งสมจนเกิดเป็นหลักใน
การประพฤติปฏิบัติตน จารีต ประเพณีของกลุ่มคน 

1.3.1.2 การลงมือกระท าจริง มนุษย์เรียนรู้ด้วยการลงมือท าในสถานการณ์
และส่งแวดล้อมที่มีอยู่จริง เช่น ผู้คนในภาคใต้เรียนรู้ที่จะพึงพากันระหว่างต่างถิ่นต่างท าเล ระหว่าง
เชิงเขา ลุ่มน้ าและชายทะเล ด้วยการผูกไมตรีเพ่ือแลกเปลี่ยนระหว่างพ้ืนที่จนกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันสืบต่อกันมา 

1.3.1.3 การสาธิตวิธีการและการบอกเล่า การถ่ายทอดความรู้และความ
สามรถผ่านการกระท าจริงและพัฒนาต่อเนื่องมาจนเป็นการส่งต่อแก่คนรุ่นหลัง และสั่งสอนด้วยค า
บอกเล่าในรูปต่างๆ อาทิ เพลงกล่อมเด็ก ค าพังเพยหรือสุภาษิต รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ไว้เป็น
ลายลักษณ์ ในส่วนที่เป็นศิลปวิทยาการที่มีความซับซ้อนหรือลึกซึ้งขึ้นอีกระดับในรูปของต าราหรือ
                                                           

18เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาสี่ภาค วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านไทย. 
(นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 45-48. 
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วรรณกรรมต่างๆ เช่น ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ ต านาน นิทาน ตามความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน 

1.3.1.4 การเรียนรู้ทางพิธีกรรม ในทางจิตวิทยาพิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์
และมีอ านาจโน้มน้าวให้บุคคลที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรมรับเอาคุณค่าและแบบแผนการประพฤติที่
ต้องการไว้ เป็นการย้ าความเชื่อและสร้างกรอบศีลธรรมจริยธรรมของกลุ่มชน โดยใช้ศรัทธา ความ
ขลังและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมสร้างกระแสความเชื่อและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ พิธีกรรมจึง
ไมใ่ช่เรื่องที่งมงายหรือเหลวไหลแต่เป็นกรรมวิธีทางวัฒนธรรมในการปลูกฝังแนวทางที่พึงประสงค์ 

1.3.1.5 การเรียนรู้ทางศาสนา หลักธรรมค าสอน ศีลธรรม วัตรปฏิบัติ 
ตลอดจนพิธีกรรมและกิจกรรมทั้งสังคมที่วัดเป็นศูนย์กลาง ล้วนมีส่วนย้ าภูมิปัญญาในการเรียนรู้ใน
กรอบที่เป็นบรรทัดฐานของสังคม ให้ความมั่นคงอบอุ่นทางจิตใจ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้คนเกิดความ
เชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติ ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการขัดเกลาทางสังคม 

1.3.1.6 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบุคคล
ต่างสังคมต่างชาติพันธุ์ ท าให้กระบวนการเรียนรู้ขยายตัวกว้างขวางขึ้น มีการผสมผสานระหว่าง
ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคยมีในสังคมนั้น อาจมีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ก็ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่สิ่งใหม่จากขอบเขตเดิม เป็นเครือข่ายทางภูมิปัญญาที่กว้างขวางหลากหลาย 

1.3.1.7 การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม (culture reproduction) เป็นการคัดสรร
เลือกเฟ้นภูมิปัญญา ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคม มาผลิตซ้ าเพ่ือแก้ปัญหา
ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยให้สอดคล้องกับฐานความเชื่อเดิม ถือเป็นการเรียนรู้
อย่างหนึ่งซึ่งมีทั้งที่ประสบผลส าเร็จและไม่ประสบผลตามเป้าหมาย  

1.3.1.8 ครูพักลักจ า เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการสังเกตและแอบ
เรียนแอบลองท าดู แล้วรับเอามาเป็นของตน โดยเอาองค์ความรู้ของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเองและ
สามารถท าตามได้จริง ถือเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้อย่างหนึ่งของมนุษย์ 

1.3.2 ปัจจัยภายนอก 
ปัจจัยภายนอก เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดการเรียนรู้จน

ก่อเกิดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 ประการ19 ดังนี้ 
1.3.2.1 สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด ารัสว่า “การตั้งถิ่นฐานที่ท ามาหากิน และ
สิ่งก่อสร้างทางถาวรวัตถุของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันจะมีความเกี่ยวข้องกับสภาพ
ภูมิศาสตร์ ดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ การศึกษาหรือความรู้ในด้านภูมิศาสตร์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อความข้าใจสถานะและความเป็นอยู่ของมนุษย์”20 สภาพภูมิศาสตร์หรือสภาพธรรมชาติ 
                                                           

19ปราณี ตันตยานุบุตร, ภูมิปัญญาไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), 
31-63. 

20ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย (กรุงเทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2544), 7. 
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เป็นปัจจัยที่ก าหนดให้คนในพ้ืนที่นั้นๆ ว่าควรตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่างไร ประกอบอาชีพใด กิน
อาหารอะไร เมื่อเจ็บป่วยไข้ควรรักษาอย่างไร หรือกระทั่งเมื่อเสียชีวิตไปแล้วควรจัดการอย่างไร 
ภูมิศาสตร์จึงเป็นปัจจัยที่ควบคุมความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหมด สภาพทางภูมิศาสตร์สามารถแบ่งได้
หลักๆ 3 แบบ คือ ภูเขา ที่ราบ และทะเล แม้พ้ืนที่ภูเขาจะเป็นแหล่งต้นน้ าและอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ทรัพยากรป่าไม้ แต่การคมนาคมไม่สะดวก ด้วยสภาพเช่นนี้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ภูเขามักจะมี
ลักษณะพิเศษ เช่น การเดินบนที่สูงชันได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว เพาะปลูกโดยการท าไร่เลื่อนลอย
เพราะที่ดินมีน้อยไม่สามารถเพาะปลูกคราวละมากๆ ได้ เกิดภูมิปัญญาการเพาะปลุกแบบขั้นบันได 
เป็นต้น ส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มซึ่งเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม เนื่องจากมีล าน้ าไหลผ่าน ดินเกิดจาก
ดินตะกอนทับถมกันเป็นอาหารที่ดีของพืช บริเวณนี้จึงมักเป็นแหล่งอารยธรรมที่ส าคัญ และพ้ืนที่
บริเวณชายทะเล แม้จะมีดินที่เป็นกรดสูงไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ก็แหล่งอาหารที่ส าคัญ 
ก่อให้เกิดการท าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า อีกทั้งสะดวกในการติดต่อกับสังคมภายนอก สภาพ
ภูมิศาสตร์ชายทะเลของประเทศไทยนั้น มีลักษณะพิเศษคือ สองฝากฝั่งมีลักษณะแตกต่างกัน โดย
ด้านทิศตะวันตกเป็นแผนดินที่เลื่อนทรุดลงไป ชายหาดแคบ ชุมชนดั้งเดิมจึงเป็นชุมชนขนาดเล็กไม่มี
การสั่งสมอารยธรรมมากนั้น ส่วนใหญ่เป็นสถานที่แวะพักของนักเดินทาง ส่วนด้านทิศตะวันออก 
พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลลาดเทไม่มากนัก พ้ืนพ้ืนที่ราบลุ่มซึ่งเกิดจากดินตะกอนกว้างขวาง เหมาะกับการตั้ง
ชุมชนเกษตรกรรม จึงพบว่ามีการสั่งสมอารยธรรมมาอย่างยาวนาน21 

1.3.2.4 อิทธิพลวัฒนธรรมใหม่ การเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่เป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ภูมิปัญญามีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ (globalization) ท าให้สังคม
ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่ตระหนักถึงความพร้อมอย่างจริงจัง วัฒนธรรมใหม่ที่มีบทบาทใน
ปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบยังชีพเป็นทุนนิยมและเสรีนิยม กระแสวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีข่าวสาร เป็นต้น วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาผลักให้สังคมมีความเปลี่ ยนแปลงในทุกด้าน 
ตัวอย่างอิทธิพลจากวัฒนธรรมใหม่ที่ท าให้สังคมไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ได้แก่ การ
ปฏิรูปการปกครองเพ่ือตอบโต้ลัทธิล่าเมืองขึ้น โดยรวมอ านาจไว้ที่กรุงเทพมหานคร ส่งให้
สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานส าคัญกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลวง วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
จึงคลายความส าคัญลง และหันมาน้อมรับวัฒนธรรมหลวงผ่านกลไกของระบบราชการและระบบ
การศึกษา แบบแผนการผลิตและการบริโภคสมัยใหม่ จากเดิมเป็นสังคมเกษตรเพ่ือยังชีพ เกิดการ
ปลุกข้าวเพ่ือแลกเปลี่ยนเป็นเงินตรามาใช้จ่าย การพ่ึงพากันในชุมชนลดลง เป็นต้น 

1.4 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิตของมนุษย์ นอกจากคุณค่า

โดยตรงในการแก้ปัญหาเรื่องนั้นๆ แล้ว ภูมิปัญญาท้องถิ่นยังมีคุณค่าที่ส าคัญต่อตัวคน ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมอีกหลายประการ22 ดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                           

21เรื่องเดียวกัน, 11-18. 
22ปราณี ตันตยานุบุตร, ภูมิปัญญาไทย, 207-209. 
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1.4.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวตน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นลักษณะที่เฉพาะตัว ซึ่งแสดงออกมาจากการถ่ายทอดส่งต่อ

จากรุ่นต่อรุ่นของกลุ่มคนผ่านประวัติศาสตร์และยุคสมัยจนกลายเป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความเป็น
กลุ่มชนหรือชนชาติ เป็นสิ่งหลอมรวมคนในสังคมไว้ด้วยกัน ประเทศไทยซึ่งมีการสร้างสมอารยธรรม
มายาวนานก็มีภูมิปัญญาที่แสดงถึงความเป็นชาติที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศหลายประการ 
อาทิ ศิลปะแม่ไม้มวยไทย อักษรไทย อาหารไทย และวรรณกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาที่แสดง
ถึงความเป็นกลุ่มชนหรือชาติเหล่านี้ ท าให้เกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่ งเดียว เกิดความภาคภูมิใจใน
ศักดิ์ศรีความเป็นตัวตนของที่มีรากฐานมายาวนาน 

1.4.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
เป็นการส่งเสริมในการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เช่น การ

น าพืชสมุนไพรมาใช้ผลิตยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรที่เก็บได้ในท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมการ
ประหยัดและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับใช้หากินในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งงาน
หัตถกรรมพ้ืนบ้านซึ่งมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะถิ่นที่แตกต่างกัน เช่น หัตถกรรมกระจูด ผลิตภัณฑ์
จากกะลามะพร้าว หมาน้ าที่ใช้กาบมะพร้าวขนาดใหญ่มาสานเพ่ือใช้ตักน้ าจากบ่อน้ าตื้นของภาคใต้ 
กระติบหรือภาชนะใส่ข้าวเหนียวนึ่งซึ่งเป็นอาหารหลักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   

1.4.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้
อย่างย่ังยืน 

ภูมิปัญญามีความเด่นชัดในเรื่องของการยอมรับนับถือ และให้ความส าคัญแก่
คน สังคม และธรรมชาติอย่างยิ่ง มีเครื่องชี้ที่แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย 
๑๒ เดือน ตลอดทั้งปี ล้วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง 
เป็นต้น ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่ท าใน ฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้อน ท าให้ต้องการความเย็น จึงมี
การรดน้ าด าหัว ท าความสะอาดบ้านเรือน การรักษาป่าไม้ต้นน้ าล าธาร ได้ประยุกต์ให้มีประเพณีการ
บวชป่า ให้คนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ยังความอุดมสมบูรณ์แก่ต้นน้ า ล าธาร 
ให้ฟ้ืนสภาพกลับคืนมาได้มาก ล้วนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติ ทั้งสิ้น  

อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทย ที่ค านึงถึงความสมดุล ท าแต่น้อยพออยู่พอ
กิน แบบ "เฮ็ดอยู่เฮ็ดกิน" ของพ่อทองดี นันทะ เมื่อเหลือกิน ก็แจกญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน บ้านใกล้
เรือนเคียง ท าให้คนในสังคมได้ช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปันกัน เคารพรัก นับถือ เป็นญาติกัน ทั้งหมู่บ้าน 
จึงอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ธรรมชาติไม่ถูกท าลายไปมากนัก 
เนื่องจากท าพออยู่พอกิน ไม่โลภมากและไม่ท าลายทุกอย่างผิด กับในปัจจุบัน ถือเป็นภูมิปัญญาที่
สร้างความ สมดุลระหว่างคน สังคม และธรรมชาติ 

1.4.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริยธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ใช่ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนที่เป็น

คุณค่าและจริยธรรมรวมอยู่ด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริยธรรมจ าแนกได้
ดังนี้ 

1.4.4.1 พฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น การแสดงความ
เคารพโดยการสู่ขวัญและไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ การไม่เบียดเบียนท าลายระบบนิเวศโดยการไม่สร้าง
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บ้านในแหล่งน้ าหรือรุกล้ าแม่น้ าล าคลอง การคัดเลือกไม้ที่เหมาะสมกับบ้าน หรือการช่วยเหลือเผื่อแผ่
ในการสร้างบ้านและงานขึ้นบ้านใหม่ 

1.4.4.2 พฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับการท ามาหากิน เช่น การแสดง
ความกตัญญูต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีบุญคุณ โดยการสู่ขวัญข้าว การสู่ขวัญควาย การสู่ขวัญเรือ หรือ
การแสดงเมตตาปรานี โดยการปกป้องศัตรูข้าวด้วยวิธีทางจิตวิทยา อาทิ การใช้คาถาอาคม ผ้ายันต์ 
น้ ามนต์ แทนการใช้สารเคมี 

1.4.4.3 พฤติกรรมทางจริยธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิต  เช่น การแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณโดยการอยู่ในโอวาทค าสั่งสอนของบิดามารดาและครูอาจารย์ การ
บรรพชาอุปสมบทเพ่ือทดแทนพระคุณ เป็นต้น 

1.4.5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 
แม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้สมัยใหม่ จะหลั่งไหลเข้ามามาก แต่ภูมิ

ปัญญาไทย ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การรู้จักน าเครื่องยนต์มาติดตั้งกับเรือ 
ใส่ใบพัด เป็นหางเสือ ท าให้เรือสามารถแล่นได้เร็วขึ้น เรียกว่า เรือหางยาว การรู้จักท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน สามารถพลิกฟ้ืนคืนธรรมชาติให้ อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมที่ถูกท าลายไป เมื่อป่าถูก
ท าลาย เพราะถูกตัดโค่น เพ่ือปลูกพืชแบบเดี่ยว ตามภูมิปัญญาสมัยใหม่ ที่หวังร่ ารวย แต่ในที่สุด ก็
ขาดทุน และมีหนี้สิน สภาพแวดล้อมสูญเสียเกิดความแห้งแล้ง คนไทยจึงคิดปลูกป่า ที่กินได้ มีพืชสวน 
พืชป่าไม้ผล พืชสมุนไพร ซึ่งสามารถมีกินตลอดชีวิตเรียกว่า "วนเกษตร" บางพ้ืนที่ เมื่อป่าชุมชนถูก
ท าลาย คนในชุมชนก็รวมตัวกัน เป็นกลุ่มรักษาป่า ร่วมกันสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์กันเอง ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติได้ สามารถรักษาป่าได้อย่างสมบูรณ์ดังเดิม ถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้ตาม
ยุคสมัย 

เห็นได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับชุมชน 
สังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นและธ ารงอยู่เนื่องด้วยการเป็นเครื่องมือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนอย่างเฉพาะ 

1.5 ข้อจ ากัดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโดยรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาอย่างรวดเร็วใน

สังคมไทย จนปล่อยปละละเลยต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม เป็นเหตุให้ประสบปัญหาหลายอย่างใน
สังคมจนเป็นเหตุให้ต้องหันกลับมารื้อฟ้ืนภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกครั้ง แต่กระนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นก็ยังคง
มีข้อจ ากัดหลายประการ23 ได้แก่ 

1.5.1 ทัศนคติต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การปกครองประเทศโดยรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง เมื่อวัฒนธรรมเมือง

หลวงหรือกรุงเทพฯ รับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา อิทธิพลจึงแผ่กระจายครอบง าไปทั้งประเทศ ส่งผล
ให้ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นค่อยๆ ถดถอยและเลือนหายไป ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งได้แก่ 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่น และวิธีการกินอยู่ ถูกดูแคลนว่าไม่ทันยุคทันสมัย ด้อยกว่า

                                                           

23เรื่องเดียวกัน, 211-214. 
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วัฒนธรรมจากเมืองหลวง ส่งผลให้ชาวบ้านในส่วนภูมิภาคที่ได้รับอิทธิพลผ่านการศึกษาหรือสื่อต่างๆ 
หมดความภาคภูมิใจในถิ่นก าเนิดและรากเหง้าวัฒนธรรมของตน  

1.5.2 การรับภูมิปัญญาใหม่เข้ามาอย่างขาดความระมัดระวัง 
ในปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร ผู้คนมีการมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล

กันได้อย่างรวดเร็ว การรับแนวทางการพัฒนาตามกระแสหลักคือโลกตะวันตก โดยไม่ได้มีการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยอย่างถี่ถ้วน ซึ่งบางสิ่งอาจไม่เหมาะสมมี
ผลกระทบในทางลบทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ เช่น การรับเอาวิทยาการการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพ่ือให้ได้ผลผลิตจ านวนมาก โดยตัดท าลายพืชดั้งเดิมไป เป็นการท าลายสมดุลของธรรมชาติ ท าให้
เกิดวิกฤติปัญหาทางธรรมชาติตามมา หรือการรับภูมิปัญญาด้านอาหารการกินจากตะวันตกแทนการ
รับประทานข้าวและพืชสมุนไพร ก่อให้เกิดโรคตามมามากมาย เป็นต้น 

1.5.3 การขาดความเชื่อม่ันในการพึ่งภูมิปัญญาของตน 
เห็นได้จากการรับเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาและเชื่อว่าชาวต่างประเทศเก่ง

กว่าตน โดยยกย่องให้เป็นที่ปรึกษา ให้มาควบคุมงานตลอดทั้งการศึกษาและวิจัยของประเทศ 
โดยเฉพาะในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตร การศึกษาวิจัยสมันไพร ทั้งที่มี
คนไทยมีความสามารถไปท างานเป็นที่ปรึกษายังต่างประเทศจ านวนมากเนื่องจากคนไทยขาดความ
เชื่อมั่นว่าคนไทยด้วยกันก็มีภูมิปัญญาที่เหมาะสม หลายครั้งเราจึงสูญเสียลิขสิทธิ์ทางปัญญาให้กับชาว
ต่างประเทศที่มาศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลในไทย ส่งผลให้เกิดการชะงักงันในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ใหม่ๆ ที่ทรงคุณค่าไปอย่างน่าเสียดาย 

1.5.4 ระบบการศึกษาแผนใหม่ละเลยการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทย 
การเปลี่ยนเป็นระบบการศึกษาสมัยใหม่ส่งผลให้ระบบการศึกษาไทยละเลย

กิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาของชุมชนที่อยู่ภายนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นแต่การ
เรียนการสอนตามระบบการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งได้รับมาจากตะวันตก การศึกษาของไทยจึงถูกแยกส่วน
ออกจากชีวิตและสภาพความเป็นจริงภายนอกสถานศึกษา อีกทั้งระบบการศึกษาในขณะนี้ยังมุ่งผลิต
ก าลังคนให้ตอบสนองต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมสมัยใหม่ จนกลายเป็นค่านิยมที่คนไทยต้องใช้ระบบ
การศึกษาเป็นบันไดไต่เต้าสถานภาพทางสังคมและการเมือง 

1.5.5 การบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
การบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการสืบทอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากโครงสร้างทางการศึกษามีลักษณะแบ่งแยกกระจัดกระจาย โดยแบ่งเป็น
ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนไปถึงระดับอุดมศึกษา และยังแบ่งส่วนออกเป็นการศึกษา
ภายในโรงเรียนและการศึกษาภายในโรงเรียน แสดงให้เห็นถึงค่านิยมในการคัดคนตามระดับ
การศึกษา ในขณะที่มีการน าความรู้และประสบการณ์ของผู้ทรงคุณวุฒิทางภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนการสอนค่อยข้างน้อย ส่งผลให้หลักสูตรการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นภูมิปัญญาสากล 
ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ค่อยมีการน าไปถ่ายทอดหรือเรียนรู้ในสถานศึกษา เพราะหลักสูตรการศึกษา
ให้ความส าคัญต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นน้อยกว่าภูมิปัญญาสากล 
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1.6 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เสน่ห์ จามริก ปราชญ์ด้านวัฒนธรรม ได้ให้แนวคิดในการการศึกษาภูมิปัญญา

ท้องถิ่นว่า การศึกษา วิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นการศึกษา วิจัยที่หมายความถึง
การแสวงค าตอบที่เป็นระบบเปิด คือเป็นการหาแนวทางการพัฒนาที่สามารถพัฒนาได้ต่อไป เป็นการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาที่ข้ึนอยู่กับศักยภาพของท้องถิ่น การท างานวิจัยในรูปนี้ จะต้องมองเงื่อนไข
และศักยภาพของท้องถิ่นเป็นส าคัญหาวิธีการที่จะให้สามารถด ารงชีวิต ด าเนินชีวิต เพ่ือการพัฒนา
ต่อไปได้ตามศักยภาพ และขีดความสามารถที่เขาจะต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นงานพัฒนา
หรืองานวิจัยจึงเป็นการแสวงหาค าตอบที่เปิดขึ้นอยู่กับตัวเงื่อนไขและศักยภาพของชุมชนนั้นเฉพาะ 
เพ่ือที่จะให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้24 ด้วยเหตุนี้ ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ศึกษา
จึงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน โดยมุ่งเน้นศึกษาจากชาวบ้านให้มากที่สุด ว่าเขาท าอะไรเป็น อะไร
เก่ง มีอะไรอยู่บ้าง ไม่เป็นไปในรูปแบบการเข้าไปสอนชาวบ้านเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความหมาย 
เพ่ือจัดระบบขึ้นใหม่ เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจสะเปะสะปะ จ าเป็นต้องน าข้อมูลมาศึกษาวิจัยแล้ว
น าเอาเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาอ่ืนๆ เพ่ือช่วยพัฒนาชีวิตชาวบ้านรวมทั้งการจัดศึกษาอบรมชาวบ้าน 
ควรมีหลายรูปแบบบนหลักการเคารพชาวบ้าน พยายามเข้าถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้ศิลปวิทยาของ
ชาวบ้าน25 ซึ่งในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลักส าคัญดังนี้ 

1.6.1 การท าความเข้าใจ 
ล าดับแรกผู้ศึกษาต้องถอดประสบการณ์เฉพาะด้านออกไป การปลดปล่อย

ตัวเองออกจากความช านาญเฉพาะด้านเป็นเงื่อนไขส าคัญ ในการรับฟังประสบการณ์ ความรู้ ข้อมูล 
ของชาวบ้านเพ่ือให้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น26 เรายังไม่สามารถค้นพบรูปแบบตายตัวใดๆ 
ที่สามรถใช้ได้ทั่วไปกับชนบททุกแห่ง เนื่องจากชุมชนประกอบด้วยความสัมพันธ์ที่ก่อสานขึ้นอย่าง
ซับซ้อน สะท้อนถึงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม บนสภาพทางกายภาพ 
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และความสัมพันธ์ทางการผลิตที่มีรูปลักษณ์เฉพาะอย่าง27 

1.6.2 การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นมีข้ันตอนดังนี ้
1.6.2.1 การสืบค้นข้อมูล โดยสืบค้นจาก “ผู้รู้” หรือ “ผู้น า” ชาวบ้าน 

เพราะไม่ใช่ชาวบ้านคนไหนก็ได้ที่จะท าหน้าที่นี้ ชาวบ้านไม่ได้มีศักยภาพและภูมิปัญญาที่เท่าเทียมกัน
                                                           

24เสน่ห์ จามริก, “ฐานคิดการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น,” ใน การวิจัยเพื่อท้องถิ่น: รากฐานแห่ง
พลังปัญญา, อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์, บรรณาธิการ. (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2545), 13-16. 

25ประเวศ วะสี, ภูมิปัญญาไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550), 215. 
26เสน่ห์ จามริก, “ฐานคิดการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น,” ใน การวิจัยเพื่อท้องถิ่น: รากฐานแห่ง

พลังปัญญา, 13. 
27สุเมธ ตันติเวชกุล, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชนบท,” ใน ภูมิปัญญา

ชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท, เล่ม 1. เสรี พงศ์พิศ, บรรณาธิการ. (กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิปัญญา, 
2536), 45. 
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ทุกคนชุมชนไม่เคยขาดผู้น า ผู้มีภูมิปัญญาและบารมีบางคนมีความสามรถเป็นผู้น า เป็นหมอยา และ
เป็นครู ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ หัตถกรรม คนเหล่านี้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ด าเนินการ และริเริ่ม 
เมื่อได้รับการยอมรับและสนับสนุน 

ก่อนที่จะพระราชทานพระราชด าริใดนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงศึกษา
ข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มต้นจากข้อมูลเอกสาร แผนที่ แล้วทรงตรวจสอบกับพ้ืนที่และภู มิ
ประเทศจริง ทรงเคารพในภูมิประเทศและขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชนมากทรงมีพระราช
ด ารัสว่า “...การพัฒนานั้น จะต้องเป็นไปตามภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมไปด้วยพร้อมๆ กัน 
ภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ก็คือ เรื่องทางสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคน...” ทรงใช้เวลาครั้งละ
นานๆ ในการพูดคุยกับประชาชน เพราะทรงเห็นว่า ความตระหนักรู้ตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจาก
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่สืบสายต่อเนื่องกันมาของชาวบ้านนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้
ไม่มีวันหมดสิ้น และทรงย้ าเสมอถึงความพร้อม ความส านึกและความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตนเองและท้องถิ่นของตน28 

การสนทนากับชาวบ้านด้วยความสนิทประหนึ่งญาติ นอกจากจะท าให้ผู้ศึกษาเข้าถึง
ข้อมูลแล้ว ยังท าให้เข้าถึงวิญญาณของข้อมูลนั้น การสนทนาธรรมดาจะมีสีสันและปลุกเร้าพลังของ
วิญญาณดั้งเดิมให้กลับมามีชีวิต เป็นส านึกทางประวัติศาสตร์ เป็นพลังทางวัฒนธรรม ที่ท าให้ชาวบ้าน
เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่รู้สึกต่ าต้อยหรือไม่มีคุณค่า พร้อมที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และประยุกต์คุณค่า
เหล่านั้นเพ่ือการพัฒนาตนเองต่อไปชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มของการท า
วิจัยแล้ว โดยไม่ต้องรอว่า เมื่อการวิจัยเสร็จจะน าข้อมูลกลับไปสู่ชาวบ้านได้อย่างไร29 

1.6.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ภายหลังจากการสืบค้นคนแล้วก็ควรศึกษาวิจัย
แนวคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับบริบทของชุมชน น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบร่วมกับกรณีอ่ืนๆ ที่ได้
ค้นคว้ามา  

1.6.2.3 การตรวจทานและเชื่อมโยงข้อมูล โดยประสานงานให้คนเหล่านี้
ได้มาพบปะกัน เพ่ือร่วมแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ซึ่งจะท าให้ได้ประเด็นร่วมที่
เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นอ่ืนได้ไม่ยาก เพราะชีวิตชาวบ้านไม่ได้แยกประเด็นอยู่แล้ว เช่น การรักษา
พ้ืนบ้าน จะโยงไปถึงเรื่องการท ามาหากิน พิธีกรรม และความเชื่อต่างๆ และยังโยงไปถึงประสบการณ์
ในการประยุกต์วัฒนธรรม การรับเอาความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่30 

การศึกษาวิจัยโดยชาวบ้านมีส่วนร่วม จึงเป็นการสร้างจิตส านึกให้กับชุมชน และสร้าง
พลังในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พวกเขาประสบอยู่ นักวิจัยไม่ใช่นักพัฒนา แต่นักวิจัยสามารถร่วมมือ
กับนักพัฒนาทั้งรัฐและเอกชนในกระบวนการวิจัยเพ่ือจิตส านึก ซึ่งท าให้งานนั้นสัมพันธ์กับบริบททาง

                                                           

28เรื่องเดียวกัน, 4-6. 
29เสรี พงศ์พิศ, “วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน: รากฐานการพัฒนา,” ใน ภูมิปัญญาชาวบ้านกับ

การพัฒนาชนบท เล่ม 1, 61. 
30เรื่องเดียวกัน, 61. 
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เศรษฐกิจสังคมของอดีตและปัจจุบันของหมู่บ้าน ซึ่งจะช่วยก าหนดทิศทางการพัฒนาและอนาคตของ
หมู่บ้านนั้น31 

1.7 การด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
งานวัฒนธรรม คือ การสร้างส านึกของการสืบทอดคุณค่าแบบประเพณี ปรับปรนให้

เข้ากับยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ท าให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และค้นหาแนวทางการ
พัฒนาที่น าไปสู่การพ่ึงตนเองได้ในที่สุด โดยวิธีการกับเป้าหมายของการด าเนินงานด้านวัฒนธรรม
จะต้องสอดคล้องกัน วิธีการนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเป็นกระบวนการพัฒนา32การ
ด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนแล้ว ก็ต้องต้นจาก
การเปลี่ยนแปลงแนวคิด โดยเริ่มจากให้ชุมชนและชาวบ้านเป็น “ตัวตั้ง” ท าความเข้าใจกับรากเหง้า
ของชุมชน และพยายามเข้าใจกระบวนทัศน์ดั้งเดิมซึ่งเป็นรากฐานชีวิตของชุมชน ปรับวิธีคิดให้เชื่อ
และศรัทธาในชาวบ้าน ก็จะสามารถเห็นถึงภูมิปัญญาและศักยภาพชาวบ้านมากยิ่งขึ้น33 

การด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผ่านมาอยู่ในความควบคุมดูและของภาครัฐเป็นส่วน
ใหญ่ อาทิ กรมศิลปากร ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ร่วมกับโรงเรียนหรือหน่วยงาน
ราชการประจ าจังหวัดต่างๆ รวบรวมเอาศิลปะ โบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ท้องถิ่นเก็บไว้ และจัดงาน
ส่งเสริมภูมิปัญญาเหล่านั้น มหาวิทยาลัยท าหน้าที่ศึกษาวิจัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งเสริม
สถานที่ท่องเที่ยวและสนับสนุนการจัดงานประเพณีระดับจังหวัดและระดับชาติ ซึ่งการด าเนินทั้งหมด
อยู่ในกรอบกระบวนทัศน์สังคมใหม่ มองภูมิปัญญาท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น “เอกลักษณ์” มีความ
สวยงาม แปลก ควรแก่การเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้ชนชาติอ่ืนประจักษ์ว่าเราก็มีของดีเหมือนกัน สร้าง
ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือแสดงว่าเราไม่ได้ถูกกลืนไปทั้งหมด 
และมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ยังสามารถขายได้ โดยการดึงดูดนักท่องเที่ยว การรวบรวมสิ่งของ 
ศึกษาวิจัยถือได้ว่าได้ท าประโยชน์ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ไม่ให้สูญหาย หรือถูกลื มเลือน 
เพราะได้บันทึกหรือรวบรวมเอาไว้แล้วพวกเขาเชื่อว่าการด าเนินงานของตนมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศ ท าให้คนได้เรียนรู้เรื่องราวเก่าก่อน ท าให้คนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายของที่ระลึก สินค้า
พ้ืนเมือง แต่เมื่อมองในอีกมุมหนึ่งประโยชน์ที่ชุมชนได้รับโดยตรงจากการด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีน้อยมาก หรือเรียกได้ว่าในหลายกรณี ชาวบ้าถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพ่ือประโยชน์ของผู้ที่อ้างว่า
สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นเดียวกับในเรื่องอ่ืนๆ ที่คนมีอ านาจมากกว่าย่อมเอาเปรียบผู้ที่มี
อ านาจน้อยกว่า ตักตวงเอาทรัพยากรของผู้เสียเปรียบหรือด้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ 
แรงงานและวัฒนธรรม34 

                                                           

31สุเมธ ตันติ เวชกุล, “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาชนบท,” ใน                      
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม 1, 45. 

32เสรี พงศ์พิศ, “วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน: รากฐานการพัฒนา,” ใน ภูมิปัญญาชาวบ้านกับ
การพัฒนาชนบท เล่ม 1, 59. 

33เรื่องเดียวกัน, 46. 
34เรื่องเดียวกัน, 42-44. 
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กระบวนการด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ 1) การอนุรักษ์              
ซึ่งเป็นการรักษาภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ด ารงอยู่ต่อไป 2) การฟื้นฟู เป็นการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญาที่ซบเซา
ลงให้กลับมามีบทบาทอีกครั้ง 3) การพัฒนาภูมิปัญญาในฐานะทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการน า
วัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ภูมิปัญญาอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมทุนนิยม 
และ 4) การผลิตซ้ าทางวัฒนธรรม  

1.7.1 การอนุรักษ์  
การเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ เรื่องราวจากค าบอกเล่า ค าสอน 

นิทาน การละเล่น ที่ท าอยู่ในปัจจุบันมักถูกจ ากัดอยู่ในศูนย์ของเมือง สถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในภาครัฐ ด้วยทางราชการมักคิดว่าชาวบ้านไม่เห็นคุณค่า ไม่รู้จักดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ 
ถ้าปล่อยไว้จะสูญหายหมด ทั้งที่ในความจริงมีเอกชนจ านวนมากท่ีด าเนินการเหมือนกับทางภาครัฐได้
ด้วยใจรัก ไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือประโยชน์ทางการค้า นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนที่สนใจจะท า แต่
ไม่สามารถท าได้ เนื่องจากขาดการสนับสนุน หากชาวบ้านและชุมชนได้รับการส่งเสริมพวกเขาก็ยินดี
ที่จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง เช่นเดียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับ
ต้องไม่ได้ เช่น ประเพณี การละเล่น ดนตรี ศิลปหัตถกรรม การสนับสนุนมิใช่การส่งเสริมให้มาจัดการ
แสดงเพียงปีละไม่กี่ครั้ง แต่ต้องให้เห็นความส าคัญและเห็นคุณค่าอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง ให้สิ่งเหล่านี้
อยู่ในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชาวบ้าน 

โดยเฉพาะ “ภูมิปัญญา” ที่ควรเร่งอนุรักษ์เป็นล าดับต้นๆ อนุรักษ์ในที่นี้หมายถึง การให้
ความสนับสนุนอย่างถูกวิธี ให้ผู้น าชาวบ้านมีส่วนร่วมและบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ใน
กระบวนการเรียนรู้ การศึกษา สาธารณสุข การจัดการชุมชน ให้ชาวบ้านเป็น “ครู” เป็นผู้น า ส่งเสริม
การริเริ่มและยกย่องให้เกียรติ เช่น กรณีโรงเรียนในชนบทขาดแคลนครูสอนดนตรี ภาครัฐแก้ปัญหา
โดยการสนับสนุนเครื่องดนตรีสมัยใหม่และเครื่องดนตรีไทย ไม่คิดส่งเสริมการสอนดนตรีพื้นบ้าน โดย
ให้ปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ชาวบ้านมีความภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับ 
หรือในด้านการเกษตร ความรู้หลายอย่างที่ดูเหมือนล้าสมัย แต่ก็สามารถน าไปพิสูจน์ทดลองได้ เช่น 
การปลูกพืชด้วยหลักธาตุ 4 (ดิน น้ า ลม ไฟ) สามารถปลูกไม้สี่ชนิดในหลุมเดียวกันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่มี
ในต าราสมัยใหม่การอนุรักษ์เช่นนี้ช่วยให้ชาวบ้านภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตน และมีทางเลือก
อ่ืนที่ไม่ใช่แต่สิ่งที่สังคมใหม่น าเสนอ35 

การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ใช่เพียงการจัดแสดง การจัดงานหรือการเก็บสะสมวัตถุ
ในห้องสี่เหลี่ยม แต่เป็นวิถีชีวิตที่รวมเอาระบบคุณค่าและทัศนะอีกแบบหนึ่ง กระบวนการด าเนินงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงจึงมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการมากกว่าที่เป็นอยู่36 

1.7.2 การฟื้นฟู 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านหลายอย่างได้รับการฟ้ืนฟูขึ้นใหม่ โดยเฉพาะวัฒนธรรม

ทางสังคม เช่น การลงแขก การผูกเสี่ยวทางภาคอีสาน และวัฒนธรรมอีกหลายอย่างก าลังซบเซาก็

                                                           

35เรื่องเดียวกัน, 46-55. 
36เรื่องเดียวกัน, 44. 
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กลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่ เช่น ดนตรีไทยและเพลงลูกทุ่ง โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมี
ภาครัฐเป็นผู้ประสานงาน 

ชาวบ้านในชนบทก็สามารถฟ้ืนฟูวัฒนธรรมของตนเองได้ ทั้งในแง่การฟ้ืนอดีตและฟ้ืน
สภาพแวดล้อม พ่อจารย์ทองดี ปราชญ์ชาวบ้านจากหมู่บ้านอีสานกล่าวว่า “การฟ้ืนฟูธรรมชาติให้
เหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้อีกแล้ว แต่ถ้าหากชาวบ้านน าบ่อปลาทุกบ่อมาต่อกัน ก็จะได้ล าน้ าสายใหม่ ถ้า
เอาต้นไม้ทุกต้นที่ปลุกมารวมกันก็จะได้ป่าใหม่”37เป็นการฟ้ืนฟูอีกรูปแบบหนึ่งที่สมสมัยโดยมิได้รักษา
รูปแบบ แต่เนื้อหายังคงเดิม 

การรักษาแบบพ้ืนบ้านอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ซบเซาไประยะหนึ่ง เมื่อสาธารณสุขแผนใหม่
แพร่เข้าสู่ทุกภาคส่วนของสังคม ท าให้หมอยาพ้ืนบ้านกลายเป็น “หมอผี” ถูกดูถูกดูหมิ่น หมดความ
เชื่อถือ ชาวบ้านนิยมการรักษาแบบสมัยใหม่ เพราะมีความเชื่อว่าหายเร็วกว่า  จนกระทั่งการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมด าเนินไปสู่ทางตัน ปัญหาเศรษฐกิจรายล้อม ชาวบ้านจึงหันมาพ่ึงพาการรักษา
แบบพ้ืนบ้าน และพบว่าการรักษาแบบสมัยใหม่ไม่ได้ “วิเศษ” ไปเสียทุกอย่าง ในการฟ้ืนฟูการแพทย์
พ้ืนบ้านไม่ใช่เฉพาะการศึกษาต ารายาและวิธีการรักษาจากชาวบ้านมาปรับใช้กับการแพทย์ไทยเท่านั้น 
แต่เป็นการเห็นคุณค่าและสนับสนุนให้เกิดความรู้เพ่ิมเติมจากที่ชาวบ้านรู้ จะท าประโยชน์ได้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น กรณีกลุ่มสมุนไพรไทอีสาน ซึ่งมีสมาชิกเป็นหมอยาจากสี่จังหวัดแถบภาคอีสาน รวมตัวกัน
โดยการสนับสนุนขององค์กรเอกชนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการรักษาพ้ืนบ้าน และตั้งหน่วยฝึกอบรม
เคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านสมาชิก และเปิดฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย การป้องกันและ
รักษาโรคขั้นพ้ืนฐาน  และฝึกอบรมพิเศษ 

ในส่วนของภาครัฐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีนโยบายในการฟื้นฟู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นฐานความรู้ในการผสมผสานกับวิทยาการสากล ดังนี้  

 1. การประกาศยกย่องปราชญ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา โดย
เรียกว่า "ครูภูมิปัญญาไทย" เพ่ือให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างและสามารถท าการถ่ายทอด พัฒนา
ผลงานของตนได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ โดยมีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิ
ปัญญาไทย เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน เช่น การเทียบโอนหน่วยกิต การเทียบ
วุฒิเทียบต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดการลื่นไหลระหว่างความรู้ ผสานเข้าด้วยกันเป็นระบบการศึกษาที่เป็น
หนึ่งเดียว 

2. การจัดตั้งศูนย์ภูมิปัญญาไทย ซึ่งแนวคิดนี้ต้องการให้มีแหล่งส าหรับการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาของชุมชนนั้นๆ เกิดขึ้น อาจเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น บ้านของผู้ทรงภูมิปัญญา
วัด ศาลาของหมู่บ้าน เวทีชาวบ้าน เป็นต้นเพ่ือให้สามารถใช้สถานที่นั้นๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาคู่กับสถานศึกษาในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. การจัดตั้งสภาภูมิปัญญาไทย เนื่องจากลักษณะภูมิปัญญาไทยมีความหลากหลาย
สมดุลกันเป็นองค์รวม หากน าเรื่องภูมิปัญญาไทยเข้าไปไว้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง นโยบายของ
หน่วยงานนั้นจะเป็นตัวก าหนดกรอบของภูมิปัญญาไทยให้จ ากัดอยู่เฉพาะเรื่อง เช่น หากน าภูมิปัญญา
ไทยไปไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่จะถูกยกขึ้นมาพิจารณา คือ ภูมิปัญญาไทยนั้นต้องเป็น
                                                           

37เรื่องเดียวกัน, 50. 
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เรื่องของการศึกษาเท่านั้น จึงจะได้รับการส่งเสริมและวิธีการส่งเสริมทางหนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไป
ได้สูงคือ การน าภูมิปัญญาไทยไปบรรจุไว้ในโรงเรียน ซึ่งจะขัดกับลักษณะของภูมิปัญญาไทยที่ผู้เรียน
จะเรียนรู้ ได้ ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมกับภูมิปัญญาไทยแต่ละเรื่องเท่านั้น หากเปลี่ยน
สภาพแวดล้อม การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยก็จะไม่เกิด จึงสมควรให้มีสภาภูมิปัญญาไทย เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา 

4. การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทย เพ่ือแก้ปัญหาการจัดสรรเงินงบประมาณจาก
รัฐบาล ที่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและระยะเวลา รวมทั้งสภาวการณ์ของประเทศมาเป็นตัวตัดสินว่า 
โครงการ/งานใดควรได้รับงบประมาณเท่าใด และจะได้รับเงินในปีถัดไปหรือไม่ รวมทั้งการพัฒนาและ
สร้างสรรค์ความรู้ใหม่จากฐานภูมิปัญญาเดิมต้องอาศัยระยะเวลานาน การก าหนดงบประมาณเป็น
รายปี จึงเป็นมูลเหตุขัดขวางการพัฒนาและการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยเป็นอย่างมากเพ่ือแก้ไขข้อจ ากัด
ดังกล่าว การตั้งกองทุนส่งเสริมภูมิปัญญาไทยจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเป็นทุนในการสร้างและเสริม
ภูมิปัญญาของชาติด้วยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน           

5. การคุ้มครองลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทย เพ่ือให้ภูมิปัญญาไทยอันเป็นมรดกทางปัญญาของ
แผ่นดินได้อยู่คู่กับคนไทย เป็นทุนทางปัญญาในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมการสงวนและรักษามรดกทางภูมิปัญญาดังกล่าวจึงต้อง
มีระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางภูมิปัญญาเกิดขึ้น เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ในท้องถิ่นและประเทศชาติ  
ลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาไทยนี้จึงเปรียบเสมือนระบบคุ้มกันและส่งเสริมปัญญาของชาติ 

6. การจัดตั้งสถาบันแห่งชาติว่าด้วยภูมิปัญญาและการศึกษาไทย  เพ่ือท าหน้าที่
ประสานงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลเป็นปัจจัยส าคัญมาก
ในการท างานต่อภาพพจน์และสถานภาพของบุคคลหน่วยงาน/องค์กร/สถาบันต่างๆ เนื่องจากกลไก
ส าคัญในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การสร้างจิต -ส านึก และเห็น
คุณค่าของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาไทยการพัฒนาให้บุคคลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งสามด้าน 
(ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม) จ าเป็นต้องอาศัยการให้การศึกษาในทุกรูปแบบ38 

1.7.3 การประยุกต์ 
พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์ด้านวัฒนธรรมผู้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

ด้านวัฒนธรรม ได้กล่าวไว้ว่า  
 

วัฒนธรรมจะเปลี่ยนไปเป็นความเจริญ อยู่ที่คนในสังคมมีปัญญาความสามารถ 
รู้จักริเริ่มด้วยการค้นพบสิ่งที่มีอยู่แล้ว และด้วยการประดิษฐ์เสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่ง
เก่า เพื่อรักษาเสถียรภาพและบุคลิกลักษณะสังคมของตนไว้ การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
เท่านั้นที่จะท าให้วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งมีเสถียรภาพ เปรียบเสมือนลูกข่างที่ต้องหมุนอยู่
ตลอดเวลาจึงจะยืนอยู่ได้ เช่นนี้เองจึงเรียกว่าวัฒนธรรมมีพลวัต และในการเคลื่อนที่ไปนั้น 

                                                           

38กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, แผนงานอนุรักษ์และพัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปะและ
วัฒ น ธ ร รม , เข้ า ถึ ง เมื่ อ  8  มี น าค ม  2 5 5 8 , เข้ า ถึ ง ได้ จ าก  http://www.culture.go.th/ 
subculture9/images/ stories/files/plan2556/plan2557_2.pdf 
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หากไม่มีการสกัดของเก่าที่ไม่สอดคล้องแล้วทิ้งเสียบ้าง พร้อมกับต่อเติมเสริมแต่งสิ่งใหม่เข้าไป 
ก็จะท าให้วัฒนธรรมเกิดอาการล้า และค่อยเสื่อมไป จนในที่สุดก็จะสลัดทิ้งวัฒนธรรมของ
ตนเองเสีย แล้วรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนเข้ามาแทนที่เป็นของตน อันจะเป็นผลให้สังคมนั้นต้อง
สูญเสียบุคลิกลักษณะของตนไปในที่สุด39 

 
จากแนวคิดข้างต้น วัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่วัฒนธรรมจะ

ด ารงอยู่สืบไปได้จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของผู้คนและสังคม อาจมี
การปรับลดของเดิมหรือเพ่ิมเติมสิ่งใหม่เข้าไป แต่ก็ต้องคงแก่นของวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะไว้ 
จึงจะท าให้วัฒนธรรมสามารถด ารงอยู่สืบไปได้  

เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ การ
ประยุกต์จึงเป็นลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยมา เพียงแต่ในอดีตการประยุกต์เป็นไปอย่างช้าๆ ไม่รวดเร็ว
เช่นในปัจจุบัน การประยุกต์มีหลายแบบขึ้นอยู่กับบทบาทของผู้ประยุกต์ในขณะนั้น เช่น ชาวบ้าน
ประยุกต์ท่าร าหรือเครื่องดนตรีเพ่ือท ามาหากิน การจัดงานบุญประทายข้าวเปลือกเพ่ือเป็นกองทุน
หมู่บ้าน การลงแขกท านาเพ่ือจัดตั้งธนาคารข้าว การทอดผ้าป่าข้าว การบวชต้นไม้ เป็นต้น ซึ่งการ
ประยุกต์ส่วนหนึ่งมักถูกก าหนดโดยรัฐหรือเอกชนจากภายนอก แล้วชาวบ้านสานต่อหรือริเริ่มเอง 

การประยุกต์ไม่ใช่การน าเอาของเก่ามาให้กับสิ่งใหม่ แต่เป็นการผสมผสานระหว่างของ
เก่ากับของใหม่ กลายเป็นเทคโนโลยี วิธีการหรือรูปแบบใหม่ที่เหมาะสม โดยเพ่ิมคุณภาพโดยไม่
ท าลายล้างคุณค่าดั้งเดิม การประยุกต์ที่ประสบความส าเร็จมาจากการรักษารากเหง้าเดิมเอาไว้ 
ตัวอย่างเช่น การล าในภาคอีสาน ที่ยังคงรักษารูปแบบเอกลักษณ์เดิมไว้ แต่ได้ประยุกต์เป็นหมอล าหมู่ 
และผสมผสานกับเพลงลูกทุ่งแบบอีสานซึ่งท าให้การล ายังสามารถคงอยู่แต่แปรรูปไปเป็นเพลงลูกทุ่ง
ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวอีสาน กระบวนการประยุกต์จึงเกิดจากการสัมผัสระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันหรือการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม การด าเนินงานภูมิปัญญาท้องถิ่นในปัจจุบันจึงมัก
เป็นไปในลักษณะการประยุกต์ เนื่องจากนักวิชาการและข้าราชการที่ได้รับการศึกษาและมีข้อมูลอีก
แบบหนึ่ง เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมใหม่ หากมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านในลักษณะที่มีความเคารพกัน
และกัน และร่วมกันหารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงของชาวบ้านก็จะเป็นการประยุกต์ที่
ประสบผลส าเร็จได้ 

1.7.4 การสร้างใหม่ 
เส้นแบ่งระหว่างการประยุกต์กับการสร้างใหม่ไม่ชัดเจนนัก เนื่องจากการ

สร้างใหม่ส่วนหนึ่งถือเป็นการประยุกต์ เพียงแต่การสร้างใหม่นั้นมีส่วนเก่าน้อยกว่าการประยุกต์มาก 
เช่น การประดิษฐ์โปงลางของภาคอีสาน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง ซึ่งมีที่มาจากไม้แขวนคอวัว 
ควาย น ามาร้อยเรียงเหมือนระนาด เกิดเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ที่มีรูปลักษณ์และเสียงที่เป็น
เอกลักษณ์ของตน ทั้งนี้ การสร้างใหม่บางส่วนก็ไม่ประสบความส าเร็จ เช่น การริเริ่มโครงการใหม่ๆ 
เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านโดยภาครัฐและเอกชนโดยไม่มีพ้ืนฐานการผสมผสานกับวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
                                                           

39อนุมานราชธน, พระยา. เรื่องรวมเกี่ยวกับวัฒนธรรม, งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ของ
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน หมวดวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: ศิลปากร, 2532), 45-48. 
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ดั้งเดิมของชุมชน เช่น ธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น เนื่องมาจากภาครัฐ
หรือเอกชนภายนอกไม่ค านึงถึงศักยภาพของท้องถิ่นซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ และ
ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมมาตั้งแต่แรกเริ่มเป็นเพียงผู้รับค าสั่งให้ปฏิบัติตาม หรือให้ความร่วมมือ
บางส่วนเท่านั้น 

การสร้างใหม่ที่ส าคัญอีกประการคือ การรับรองสถานภาพนิติบุคคลทางกฎหมายของ
องค์กรชาวบ้าน ซึ่งเป็นหลักประกันในการ “พ่ึงตนเอง” ของชาวบ้าน เป็นการได้มาของอ านาจ
ทางการตัดสินใจและการบริหารจัดการด้วยตัวเอง โดยให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของการพัฒนามากกว่าที่
เป็นอยู่ หรือหมายถึงการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของตนเอง 

1.8 การพัฒนาภูมิปัญญาในฐานะทุนทางเศรษฐกิจ 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกได้ให้ความส าคัญในการพัฒนา

เศรษฐกิจโดยอาศัยรากฐานทางวัฒนธรรม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า “เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” โดยจัดภูมิปัญญาให้เป็นทุนในการ
ด าเนินแนวทางตามเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีแนวความคิดดังนี้ 

1.8.1 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มีจุดริเริ่มมาจากสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศผู้น า

ในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างประสบความส าเร็จ ได้รับการ
ยอมรับให้เป็นประเทศต้นแบบจากนานาชาติ โดยได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่า 

 
“เศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์

ของบุคคล ทักษะ ความช านาญ และความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างความมั่งคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้ โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่
ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”40 

 
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยึดนิยามที่น าเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรม สื่อและการ

กีฬาของ สหราชอาณาจักร (UK DCMS) ว่า คือ “อุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความ
ช านาญ และความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่งโดยการผลิตและใช้ประโยชน์
จากทรัพย์สินทางปัญญา” โดยแบ่งเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย งานฝีมือและหัตถกรรม การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/ความหลากหลายทางชีวภาพ การแพทย์แผนไทย และอาหารไทย 

2. กลุ่มศิลปะ  ประกอบด้วย ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์  
3. กลุ่มสื่อสมัยใหม่ ประกอบด้วย ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง 

และดนตรี 

                                                           

40ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552), 18. 
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4. กลุ่มงานสร้างสรรค์และออกแบบ  ประกอบด้วย การออกแบบ แฟชั่น สถาปัตยกรรม 
การโฆษณา และซอฟต์แวร์41 

ในประเทศไทยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นไม่มีการก าหนดนิยาม
และขอบเขตการพัฒนาที่ชัดเจน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บน
พ้ืนฐานของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จนกระทั่งปัจจุบันได้มี
การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพ่ิมมูลค่าและเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับศูนย์
สร้างสรรค์การออกแบบ (ศสบ.) ภายใต้ส านักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพ่ือให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสภาพแวดล้อมภายในประเทศ 
2. การบูรณาการและด าเนินการของหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ต้องมี

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและมีกรอบนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดท า
แผนแม่บทและจัดท าแผนที่น าทางพัฒนา (Roadmap)  

3. การศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม 
ภาครัฐควรขับเคลื่อนในการศึกษาหาความรู้จาก 5 สาขา ได้แก่ (1) มรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ (2) เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม (3) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม (4) 
อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์ (5) การออกแบบและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ และสร้าง
งานวิจัยที่มีการจัดท าฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือก าหนดนโยบายส าหรับการ
พัฒนาในล าดับถัดไป 

4. การสร้างความตระหนักและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ โดยภาครัฐควรผลักดันและ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ือสามารถต่อยอดความคิดและทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก42 

1.8.2 ทุนทางวัฒนธรรม  
ทุนทางวัฒนธรรม (Culture Capital)เป็นการน าทรัพยากรและองค์ความรู้ที่

มีอยู่ของชุมชนมาสร้างผลตอบแทนในแง่ของเศรษฐกิจและการยอมรับของคนในชุมชนชนและ
บุคคลภายนอก โดยบูร์ดิเยอ นักทฤษฎีวัฒนธรรมวิพากษ์ชาวฝรั่งเศส ให้ความหมายของ “ทุน” ว่า 
เป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนรูปได้ มีลักษณะทั้งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เป็น
ปัจจัยส าคัญในการก าหนดต าแหน่งทางสังคมหรือความเป็นไปได้ในการกระท าในรูปแบบต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นสิ่งที่บุคคลได้รับจากกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม จนกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวที่เอ้ือให้
บุคคลสามารถน าไปเพ่ิมมูลค่าให้ตนเองได้ รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งอย่างใด แต่มิใช่

                                                           

41เรื่องเดียวกัน, 19. 
42เรื่องเดียวกัน, 22. 
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คุณค่าทางเศรษฐกิจ แต่สามารถน าไปสร้างเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจได้ ผู้ที่มี “ทุน” น้อยจึงถูกครอบง า
จากผู้ที่มีทุนมากกว่า ทุนทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1.8.2.1 ทุนที่อยู่ในรูปที่เป็นรูปธรรม (Objectified form) เป็นทุนที่อยู่ใน
รูปของวัตถุ มีปัจเจกบุคคลเป็นผู้ครอบครอง เช่น หนังสือ เครื่องมือ รูปภาพ เป็นต้นซึ่งวัตถุเหล่านี้
เป็นรูปแบบหนึ่งของการแบ่งปันความหมายทางวัฒนธรรม ที่ถูกก าหนดโดยผู้ผลิตวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมหรือกลุ่มคนที่มีอ านาจในสังคม  

1.8.2.2 ทุนที่ถูกท าให้เป็นสถาบัน (Institutionalized form) เป็นทุนที่
ถูกท าให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องรับประกัน โดยการอ้างอิงคุณสมบัติเริ่มต้น อาจแสดงออกในรูปของ
หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร การสอบวัดคุณสมบัติ เป็นต้น ทุนลักษณะนี้เป็นการสร้างความ
แตกต่างระหว่างความรู้ที่ได้รับรองความสามารถและความรู้ธรรมดาที่อยู่ในวัฒนธรรม ท าให้เกิดการ
สับเปลี่ยนระหว่างทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจ  

1.8.2.3 ทุนที่อยู่ในปัจเจกชน (Embodied form) เป็นทุนที่มีอยู่ในตัวตน 
ในรูปของการแสดงออกทางกายและจิตที่ถาวรคงทน มักปรากฏในรูปของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่ต้องใช้
ระยะเวลาในการขัดเกลาทางสังคม จนรวมกันเกิดเป็นรูปร่างที่ถ่ายทอดผ่านความคิด ทัศนคติ และ
ค่านิยมหรือรสนิยม เช่น ความสามารถ องค์ความรู้ ศิลปะ สุนทรียะ เป็นต้นการสะสมทุนจึงมีในตัว
บุคคลตั้งแต่แรกเริ่ม ผ่านการหลอมละลายโดยครอบครัวและสังคม ทุนประเภทนี้จึงสามารถเชื่อมโยง
ไปยังทุนทางเศรษฐกิจได4้3 

นอกจากนี้ ทุน ยังสามารถใช้ประกอบกับค าอ่ืนๆ เพ่ือเกิดศัพท์ใหม่ได้จ านวนมาก อาทิ 
ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางปัญญา ทุนทางทรัพยากร จึงเรียกได้ว่าทุนถือเป็นคุณลักษณะ
เด่นอย่างหนึ่ง ที่มีบทบาทอยู่ในทุกบริบทของสังคม  

ทุนทางวัฒนธรรม จึงเป็นทรัพยากรที่สะสมอยู่ในระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยม วัตถุ
สิ่งของ รวมถึงแนวทางการด าเนินชีวิตในกลุ่มสังคมที่แต่ละคนเข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยกันผลิตคุณค่า
หรือความหมายขึ้นมา มีการเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่ม จนเกิดเป็นข้อตกลงเพ่ือการปฏิบัติ ที่
สอดคล้องกัน จนได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่ และมีกระบวนการผลิตซ้ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือด ารง
รักษาทุนทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จ าต้องไม่ได้ เกิดจากการสั่งสมองค์
ความรู้จากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ในการด าเนินงาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมุ่งเน้นเพ่ือการสืบสานอย่างยั่งยืน และน ามาประยุกต์กับสภาพสังคมในปัจจุบัน
เพ่ือให้ภูมิปัญญายังคงด ารงอยู่และได้รับการสืบสาน รักษา จากคนในท้องถิ่น กระบวนการด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประกอบด้วยการแนวทางหลัก 2 ประการ คือการอนุรักษ์และการฟ้ืนฟู นอกจากนี้ใน
ปัจจุบันสังคมอยู่ในรูปแบบทุนนิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นทุนทางวัฒนธรรม การสืบทอดภูมิปัญญา
อิงกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การด าเนินงานด้านภูมิปัญญาจึงเพ่ิมมาในด้านเชิงพาณิชย์ด้วย  
 
                                                           

43ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, แปล, เศรษฐกิจของทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์โดยปิแยร์ บูร์ดิเยอ
(กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550), 112. 
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2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การท าในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็น

ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาตัวอย่าง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และวัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณรอบลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา รวมทั้งงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแนวทางในการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนมั่นคง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 2) ด้านภูมิปัญญาการท านาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบ และ 3) ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดังนี้ 

2.1 ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
 พ้ืนที่ของลุ่มน้ า หมายรวมตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ าจนถึงพ้ืนที่ปลายน้ า อาณาเขตของลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา จึงครอบคลุมตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าจรดลงมาถึง
อ่าวไทยในด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นปลายน้ า ประกอบกับลักษณะทางกายภาพที่มีความอุดมสมบูรณ์
หลากหลายทั้งทรัพยากรป่าไม้ การกสิกรรม และเมืองท่าค้าขาย บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจึงมี
ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน และมีการสั่งสมอารยธรรมมาอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาภูมิ
ปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนบนของทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง หรือทะเลสาบล าป า ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยความเป็นมา ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะบริเวณทะเลสาบล าป า ดังนี้ 

2.1.1 การแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในสมัยเรือเมล์ 
(พ.ศ. 2465-พ.ศ.2516)44 ได้ศึกษาชุมชนเมืองท่าที่เคยจอดเรือเมล์ จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ ชุมชน
ท่าเรือสงขลา (บ่อยาง) ชุมชนท่าเรือปากพะยูน ชุมชนท่าเรือระโนด ชุมชนท่าเรือล าป า ชุมชนท่าเรือ
ประดู่เรียง (ท่าเรือปากคลอง) ชุมชนท่าเรือทะเลน้อย และชุมชนท่าเรือคูขุด พบว่า การเดินเรือเมล์ใน
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลายังเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในพ้ืนที่
รอบทะเลสาบสงขลาอย่างมาก อาทิ ท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของชุมชน มีการอพยพย้ายถิ่นมากข้ึน มี
การดินทางติดต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันออกและตะวันตก ผู้คนจากฝั่งตะวันออกเห็นความ
สมบูรณ์ของฝั่งตะวันตกที่มีพ้ืนที่ที่สามารถมาบุกเบิกท ากินได้ จึงย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่ฝั่งตะวันตกมาก
ขึ้น เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2460 เป็นต้นมา ในระยะแรกมีการอพยพไม่มากนัก เพราะพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกบ้าน
เรือยังไม่หนาแน่น ทรัพยากรในชุมชนยังเพียงพอ แต่หลังจาก พ.ศ. 2480 เป็นต้นมาก็มีการขยายตัว
มากขึ้นเป็นล าดับและเกิดวัฒนธรรมร่วมระหว่างสองฟากฝั่งทะเลสาบ มีการเกี่ยวดองเป็นเครือญาติ 
และเยี่ยมเยียนพบปะในวันส าคัญหรือประเพณีต่างๆ เกิดการซึมซับทางวัฒนธรรม และมีงานบุญ
ร่วมกันผู้คนมีความสัมพันธ์กันในระบบเกลอและเครือญาติขยายตัวเป็นวงกว้าง เมื่อมีการเดินทางไป
ต่างชุมชนมักมีการผูกมิตรไว้เรียกว่า “เกลอ” การมีเกลอต่างถ่ินมากท าให้ยิ่งเป็นผู้กว้างขวาง เกลอจะ

                                                           

44อุทิศ สังขรัตน์, “การแลกเปลี่ยนผลผลิตของชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ในสมัย                  
เรือเมล์ (พ.ศ. 2465-พ.ศ.2516)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยคดีศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546) 
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ช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเชื่อมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชุมชนบนเขา กลุ่มชาวนาในที่ราบ 
และกลุ่มชาวเล ไว้อย่างแน่นแฟ้น 

2.1.2 การเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2439 -253445                    
ได้ศึกษาวิวัฒนาการทางการเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในช่วงสมัยใหม่ ตั้งแต่การ
จัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชในปี พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2534 เมื่อผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย ภาคใต้ ประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเป็นทางการที่จังหวัดพัทลุง เพ่ือท าความ
เข้าใจถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ท าให้เกิดปรากฎการณ์ที่เป็นไปในปัจจุบัน รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมและตระหนักในความส าคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเอง กรณีศึกษา
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านในบ้าน จังหวัดสงขลา ตลาดสี่กั๊ก จังหวัดพัทลุง และชุมชนบ้านไม้เสียบ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งวิวัฒนาการเป็น 3 ช่วง คือช่วงแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2439 ถึงสมัยที่ญี่ปุ่นเข้า
มายังประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ช่วงที่สอง ตั้งแต่ พ.ศ. 2490 -2504 ช่วงที่สามหลัง 
พ.ศ. 2504-2534 ถือเป็นยุคสมัยของสงครามแย่งชิงทรัพยากรชาวนา ชาวนามีอิทธิพลสูงและร่วม
สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ถังแดง ผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ใช้วัฒนธรรมผูก
เกลอหาคะแนนนิยม รัฐเข้ามาแทรกแซงชุมชนโดยการสร้างถนนหนทาง และเน้นนโยบายผลิตเพ่ือ
ขาย เกิดวาทกรรม “ไม่รบนาย ไม่หายจน” ของกลุ่มขบวนการชาวนาในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ใน
สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งที่ 66/23 และ 66/25 ส่งผลให้ชาวนาถูก
เรียกว่าผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2534 ฝ่ายรัฐและชาวนาได้เจรจาร่วมกัน
เพ่ือยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเป็นทางการ ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง 

2.1.3 วิถีคิดของชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา46 ได้ศึกษาวิถีคิดของ
ชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา โดยเก็บข้อมูลชุมชนชาวนาในอ าเภอสทิงพระ อ าเภอระ
โนด จังหวัดสงขลา อ าเภอควนขนุน อ าเภอบางแก้ว ในจังหวัดพัทลุง และอ าเภอชะอวดในจังหวัด
นครศรีธรรมราช พบว่า บริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะกับการท า
นา ชุมชนใช้ทุนทางธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิต ถือเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญของ
ภาคใต้ ชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนาน ในอดีต
ชุมชนมีระบบครอบครัวและเครือญาติที่เข้มแข็งมาก เนื่องจากต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวิถีการผลิต 
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีคิดของคนในชุมชนครั้งส าคัญที่สุดคือการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ชุมชน
ได้เปลี่ยนวิถีคิดจาก “สังคมประเพณีนิยม” ที่เน้นการพึงพิงธรรมชาติ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เป็น “สังคมสมัยใหม”่ ที่เน้นการแข่งขัน การค้า อัตถประโยชน์นิยม มากขึ้นตามล าดับ  
                                                           

45สารูป ฤทธิ์ชู และคณะ, การเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2439-
2534 (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546) 

46พรศักดิ์  พรหมแก้ว, “วิถีคิดของชุมชนชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 
2555) 
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ปัจจุบันชาวนาบริเวณรอบทะเลสาบสงขลามีวิถีคิดที่หลากหลาย วิถีคิดบางอย่างได้รับ
การสืบทอดต่อกันมา แต่อาจหย่อนไปบ้างในช่วงสังคมสมัยใหม่ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิ การเป็น
ชุมชนเกษตรกรรม ที่มีความผูกพันหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมชุมชน ความหนืดตัวของการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม และการเข้าสู่ช่วงสมัยแห่งการฟ้ืนคืนวัฒนธรรมชุมชน ปัจจัยส าคัญ
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีคิดคือ การปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐ ความสะดวกในการ
คมนาคมและการสื่อสาร ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โอกาสทางการศึกษา และอิทธิพลจากกระแส
โลกาภิวัฒน์ 

2.1.4 โครงการวิจัย เรื่อง วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ 
บริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา47 ไดศ้ึกษาเจาะลึก 2 ชุมชน คือ ชุมชนตะโหมด อ าเภอะตะโหมด จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ติดกับเทือกเขาบรรทัด และ
ชุนชนบางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ติด
ชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีการตั้งถิ่นฐานของคน
หลายกลุ่มทั้ง ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนชาวจีนอพยพ ในช่วง ปี พ.ศ. 2467 และชุมชนผู้อพยพจากจังหวัด
ใกล้เคียง ประชาชนกว่า 80% ท านา เนื่องจากในปี พ.ศ. 2486 มีการประกาศพระราชบัญญัติจัดสรร
ที่ดินเพ่ือครองชีพปี 2442-2489 (สงครามโลกครั้งที่ 2) ผู้คนพึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก 
ทรัพยากรยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก ที่ดินเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ ท านา ท าสวนยาง สวนผลไม้ การ
เปลี่ยนแปลงค่อยเป็นค่อยไป การบุกเบิกพ้ืนที่เพ่ือท านาและสวนยางยังมีน้อย เพราะมีจ านวน
ประชากรน้อย ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิม แม้มีการผลิตข้าวและยางพาราเพ่ือการค้าแต่การเข้ าไป
เกี่ยวข้องกับระบบตลาดยังมีอยู่จ ากัด การคมนาคมยังไม่สะดวก การขนส่งจากชนบทมาสู่เมืองหรือ
สถานีรถไฟยังล าบากมาก ปัจจัยที่มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงคือ นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้
มีการจับจองท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก และสนับสนุนนายทุนจีนให้มาบุกเบิกท านาและสวนยางพารา  

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา ชุมชนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาประสบปัญหาข้าวยาก
หมากแพง ประกอบกับยางพารามีราคาดี จึงมีการบุกเบิกพ้ืนที่ป่าเพ่ือท าสวนยางพาราและท านามาก
ขึ้น วิธีการผลิตยังเป็นแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก แต่หลังปี พ.ศ. 2505 ปัจจั ย
ภายนอกเข้ามามีบทบาทส าคัญในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ภาครัฐสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
พ้ืนฐานด้านถนนหนทาง การชลประทาน กระตุ้นการเพาะปลูกและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการ
ท าเกษตรกรรม ชาวนาเริ่มใช้รถแทรกเตอร์ไถนา พ.ศ. 2513 มีการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี ควบคู่
กับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (การปฏิวัติเขียว) ชาวนาเริ่มพึงพิงปัจจัยภายนอกมากขึ้น 
ต้นทุนสูงขึ้น เมื่อราคาข้าวตกต่ าในช่วงปี พ.ศ. 2520 จึงเกิดภาวะขาดทุนและมีหนี้สิน แต่ในพ้ืนที่เขต
ชลประทานที่ท านาได้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ยังพอให้ชาวนาประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่มีปัญหา
มากนัก จนปี 2530 เป็นต้นมา มีการเพ่ิมจ านวนของประชากรมากขึ้นอย่างรวดเร็ว การท า
เกษตรกรรมพึงพาระบบตลาดมากขึ้น ทัศนคติการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป เน้นการผลิตเพ่ือขาย ให้

                                                           

47สุธัญญา ทองรักษ์, วิวัฒนาการของการใช้ประโยชน์จากที่ดินและป่าไม้ บริเวณลุ่ม
ทะเลสาบสงขลา, (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549) 
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ความส าคัญกับเงินตรา พ้ืนที่ยางพาราบางส่วนเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้ พ้ืนที่นาเปลี่ยนเป็นไร่นาสวน
ผสมหรือพ้ืนที่เลี้ยงกุ้งกุลาด า เพ่ือหวังให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.1.5 การก าหนดพื้นที่ศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ า บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา48 ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชุ่มน้ าใช่ช่วง พ.ศ. 2533 – 2545 และก าหนดพ้ืนที่ศักยภาพ
เพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาพบว่า พ้ืนที่ชุ่มน้ าเป็นรอยต่อระหว่างระบบ
นิเวศบกและระบบนิเวศน้ า จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาพบว่าพ้ืนที่ชุ่มน้ าประเภทที่ลุ่มชื้นแฉะมีมากที่ สุด รองลงมาเป็นที่ลุ่มน้ าขัง ซึ่งกระจายอยู่
บริเวณทะเลน้อยมากที่สุด ป่าชายเลนเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีปริมาณน้อยที่สุด กระจายอยู่รอบๆ 
ทะเลสาบสงขลา 

2.2 ด้านภูมิปัญญาการท านาในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
เนื่องจากในพ้ืนที่ชุมชนบ้านปากประ ยังไม่มีการศึกษาวิจัยหรืองานเอกสารการ

ค้นคว้ามาก่อน ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษางานวิจัยการท านาในพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนบ้านปากประ 
คือ บริเวณบ้านท่าช้างและบ้านทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน
ปากประ และบ้านคอกช้าง ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นการท านาในพื้นที่ราบ
ลุ่มใกล้กับชายฝั่งทะเลสาบเช่นเดียวกัน 

2.2.1 โครงการวิจัยแนวทางการฟื้นฟูการท านาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านท่าช้าง 
และบ้านทะเลน้อย ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง49 ได้ศึกษาหาแนวทางการฟ้ืนฟู
การท านาพบว่า การท านาในปัจจุบันชาวนาเริ่มสนใจในการลดต้นทุน ลดการพ่ึงปัจจัยทางการผลิต
จากภายนอก และกลับมาใช้ภูมิปัญญาในอดีตมากข้ึน การท ากิจกรรมเก็บข้อมูลและน าเสนอข้อมูลต่อ
ชุมชน ท าให้ชุมชนมีความตื่นตัว เห็นความส าคัญของภูมิปัญญาดั้งเดิม และการเอ้ือเฟ้ือต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จึงให้การสนับสนุนการวิจัยด้วยดี และน าข้อมูลบางส่วนที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนบ้างแล้ว อีกท้ังภาครัฐเริ่มมีการสนับสนุนให้ท านาอินทรีย์ซึ่งเป็นทางออกในการลด
ต้นทุนการผลิตได้อีกวิธีหนึ่งด้วย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้แนวคิดอีกว่า ในการประสานงานและ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนจะต้องมีจุดยืนที่หนักแน่น ไม่มีแนวคิดแบบส าเร็จรูป เนื่องจากแนวคิด
แบบส าเร็จรูปมักค านึงถึงผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากกว่ามองในแง่อ่ืน ส่วนชุมชนมักมองในแง่
วัฒนธรรม การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุล 

                                                           

48ธีรวุฒิ ชิยานนท์, “การก าหนดพ้ืนที่ศักยภาพเพ่ือการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้ า บริเวณลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547) 

49ปรีชา จันศรีแก้ว และคณะ, โครงการวิจัยแนวทางการฟื้นฟูการท านาโดยใช้                  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านท่าช้าง และบ้านทะเลน้อย ต าบลพนางตุง อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง , 
(กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546) 
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2.2.2 โครงการแนวทางการแก้ปัญหานาร้าง หมู่ 1 บ้านคอกช้าง ต าบลหารเทา 
อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง50 พบปัญหาที่น าไปสู่นาร้าง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ขาดน้ า การ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในชุมชนและโครงสร้างของทางน้ าเดิม  2) วิถีชีวิตของคนที่เปลี่ยนไป มี
การด ารงชีพที่ฉาบฉวยไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เอาใจใส่ผืนนาและการท านาที่มีหลายขั้นตอน 
จึงตัดปัญหาด้วยการไม่ท านา ผันตัวเป็นผู้จัดการนาแทนที่จะเป็นชาวนา 3) ต้นทุนการผลิตสูง ก าไร
น้อย เนื่องจากมีการจ้างแรงงานมากขึ้น พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกมากขึ้น ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช  4) ทางเลือกอาชีพเพ่ิมมากขึ้น เกิดรายได้เปรียบเทียบ ท าให้มีการย้ายถิ่นท ากิน 
เปลี่ยนสภาพพ้ืนที่ยกร่อง ท าสวน  และ 5) พันธุ์ข้าว วิถีรูปแบบการท านา มีการละทิ้งพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่น ปลูกพันธุ์ข้าวส่งเสริม จากข้าวระยะยาวเหมาะกับที่ลึก มาเป็นข้าวระยะสั้นเหมาะที่ดอน อีก
ทั้งยังขาดแรงสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เช่น พ่อแม่ไม่สนับสนุนให้ลูกท านาเพราะเห็นว่าเหนื่อย 
ยาก ท าแล้วไม่รวย และไม่มีรายได้แน่นอน และภาครัฐสนับสนุนผิดทางไม่เหมาะกับสภาพของชุมชน  

โดยคณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหานาร้างระยะยาวของพ้ืนที่ต าบลหารเทา 5 
ข้อ คือ 1) ต้องจัดการน้ าซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญให้มีกระจายทั่วพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 2) สร้าง
วิธีการคิดสู่การร่วมกันใช้พ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมสนับสนุนการเกษตรด้านต่างๆ  3) 
สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการลดต้นทุนการผลิต การใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง และใช้แรงงานคน 
เครื่องจักรขนาดเล็ก ปุ๋ยชีวภาพแทน  4) สร้างทางเลือกของชุมชนให้มากขึ้น ส่งเสริมการผลิตแบบ
ครบวงจร และ 5) สนับสนุนให้ศึกษาพันธุ์ข้าว พ้ืนที่ปลูกต่อสภาพพ้ืนที่  

2.3 ด้านการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาและเสนอแนวทางในการสืบสาน

การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ภูมิปัญญาทั้งในด้านการจัดการองค์ความรู้ การจัดการเชิงพาณิชย์ ตลอดจนแนวทางการด าเนินงาน
เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านา ดังนี้ 

2.3.1 ภูมิปัญญายาแผนโบราณของร้านสงวนโอสถ ชุมชนบ้านบุ เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนวทางในการจัดการภูมิปัญญายาของร้านสงวนโอสถอย่างยั่งยืน 2 
แนวทาง คือ 1) การรักษาและสืบทอดภูมิปัญญายาแผนโบราณ ได้แก่ การสร้างความตระหนักใน
คุณค่าความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การสืบทอดภูมิปัญญา การจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทย การจัดท าฐานข้อมูลยาแผนโบราณ การจัดท าสื่อวีดีทัศน์บันทึกภูมิปัญญายาแผนโบราณ การ
จัดการผลิตยาแผนโบราณให้เพียงพอต่อการจ าหน่าย การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ยาแผนโบราณ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณใหม่  และ 2) การพัฒนาและส่งเสริมความยั่งยืนภูมิปัญญายาแผน
โบราณ ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ การส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมด้าน
สังคม และการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว51 
                                                           

50ปรีชา จันศรีแก้ว และคณะ, โครงการแนวทางการแก้ปัญหานาร้าง หมู่ 1 บ้านคอกช้าง 
ต าบลหารเทา อ าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2546) 

51ศิรดา เฑียรเดช, “ภูมิปัญญายาแผนโบราณของร้านสงวนโอสถ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 
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2.3.2 การจัดการเศรษฐกิจชุมชนข้าวหลามบ้าอาฮาม ต าบลท่าวังผา อ าเภอ             
ท่าวังผา จังหวัดน่าน52 ได้เสนอแนวทางในการจัดการเศรษฐกิจชุมชนข้าวหลามบ้านอาฮาม 4 
ประเด็น คือ 1) รณรงค์ให้มีการปลูกสวนป่าไผ่ในพ้ืนที่ชุมชนทดแทนการใช้ไม้ไผ่จากธรรมชาติ                    
2) สร้างความตระหนักเรื่องการรักษาคุณภาพของสินค้า 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม
ในการจัดท าโครงการปลูกป่าสวนไผ่ และการรักษาคุณภาพลักษณ์และภาพลักษณ์ของสินค้าให้ยั่งยืน 
และ4) จัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเส้นทางในหมู่บ้านข้าวหลามและพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 

2.3.3 แนวทางการจัดการภูมิปัญญาการละเล่นท้องถิ่นชุมชนย่านวัดดุสิตาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร53 ได้เสนอแนวทางในการจัดการการละเล่นของท้องถิ่นวัดดุสิตา
ราม ได้แก่ ควรมีการสร้างองค์ความรู้เพ่ือนเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้
ชาวบ้านและเยาวชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นท้องถิ่น ทั้งนี้ควรได้รับการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วน อาทิ  ชาวบ้าน วัด โรงเรียน ส านักงานเขต กองการท่องเที่ ยว 
กรุงเทพมหานคร เครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นต้น 

2.3.4 โครงการวิจัยการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการท านาข้าวเฮี้ย ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง54 พบปัญหาการท านาในปัจจุบันที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก 
ชาวนาเป็นหนี้แทบทุกครัวเรือน จึงหาทางออกให้เกษตรกรโดยการรื้อฟ้ืนภูมิปัญญา “ข้าวเฮ้ีย” ซึ่ง
เป็นเมล็ดข้าวที่ร่วงหล่นบนผืนนา แต่สามารถทนอยู่ในสภาพของการทนแล้งหลังฤดูการเก็บเก่ียว และ
เจริญงอกงาม เติบโต ออกรวงในฤดูฝนพร้อมกับข้าวนาปี และสามารถเก็บเมล็ดได้โดยไม่ต้องอาศัยปุ๋ย
ในการบ ารุงรักษา โดยคณะวิจัยได้ด าเนินงาน 2 ระยะ คือ 1) ทบทวนและค้นหาค าตอบของข้าวเฮ้ีย
จากการส ารวจองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างชุดความรู้จากการนิยามความหมาย
ของข้าวเฮ้ีย ด าเนินการทดลองคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเฮ้ียและสังเกตการเจริญเติบโต จัดท าปฏิทินการท า
นาข้าวเหี้ย ซึ่งจากการด าเนินงานสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปได้ อีก 4 ช่องทาง ได้แก่                       
1) ทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มหรือกลุ่มเฉพาะ  2) การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว 3) การสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และ 4) การสืบค้นหาสายพันธุ์ข้าวเก่า 

                                                           

52เปลวเทียน เจษฎาชัยยุทธ์, “การจัดการเศรษฐกิจชุมชนข้าวหลามบ้าอาฮาม ต าบล             
ท่าวังผา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553) 

53จิตรานันท์ แสงศรีจันทร์, “แนวทางการจัดการภูมิปัญญาการละเล่นท้องถิ่นชุมชนย่าน
วัดดุสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555) 

54กมลธสรณ์ ยอดก าลัง และคณะ, โครงการวิจัยการถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการ             
ท านาข้าวเฮี้ย ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2554) 



 39 

2.3.5 โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยแบบครบวงจร 
เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพะเยา55 กลุ่มเกษตรกรได้พัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงวางจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นต้นแบบของเกษตรกรรายอ่ืนใน
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีแห่งหนึ่งของประเทศ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ข้าวหอมมะลิจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายศึกษาโดยการระดม
ความคิดเห็นจากกลุ่มชาวนาที่มีโรงสีข้าวอยู่แล้ว และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้น 2 ด้าน คือ 
การผลิตข้าวหอมมะลิที่ปลอดภัย และการสร้าผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุถุงในการผลิตข้าวอย่างปลอดภัย 
ด าเนินการโดยการจัดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มตัวอย่าง เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างสามารถจ าหน่ายข้าวหอม
มะลิได้ในราคาที่สูงขึ้นส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจังหวัด
พะเยาให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมากข้ึน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจในคุณภาพของข้าวหอมมะลิจังหวัด
พะเยาแก่ผู้บริโภคด้วย 

2.3.6 โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเกษตรอินทรีย์ หัวข้อ สถานภาพและ
ประเด็นปัญหาในระบบการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์56 พบว่า ในการพัฒนาระบบเกษตร
อินทรีย์ในประเทศไทย แม้จะได้รับการผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ และมีการก าหนดกิจกรรมเพ่ือ
สนับสนุน และเพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติ แต่การขยายตัวด้านเกษตรอินทรีย์กลับช้ากว่าเป้าหมายมาก เนื่ องจากปัจจัยใน
กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นักวิจัยด้านเกษตรอินทรีย์มีจ านวนน้อย 
การพัฒนาโครงการด้านเกษตรอินทรีย์จึงใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเห็นจากลุ่มเกษตรกรเป็น
หลัก ขาดการพัฒนาต่อยอดนั่นเอง โครงการเริ่มต้นจากกลุ่มผู้น าเกษตรกรไปสู่สมาชิกเครือข่าย ตาม
ด้วยการมีส่วนร่วมของนักวิชาการ สถาบันการศึกษาและภาครัฐ การท าความเข้าใจร่วมกับของทุก
ภาคส่วนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะรวมความรู้ความสามารถทุกภาคส่วนผสานไว้ด้วยกัน โดยการร่วมมือกัน
ท างานแบบกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ 

 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการพัฒนา

ภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของชาวนา รวมทั้งงานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
พ้ืนที่บ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เห็นได้ว่าในการด าเนินงานด้านภูมิปัญญา 
ควรด าเนินงานอย่างบูรณาการ และรอบด้าน โดยมีชุมชนเจ้าของภูมิปัญญาเป็นหลักในการด าเนินงาน 
และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพลังสนับสนุน ส่วนการท านาและปัญหาที่เกิดกับนาและชาวนาส่วน
ใหญ่เกิดจากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ที่ชุมชนไม่สามารถปรับตัวเข้าหาได้อย่างเท่าทัน ผลจาก
                                                           

55ไวพจน์ กันจู และคณะ, โครงการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัย
แบบครบวงจร เพื่อการพึ่ งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพะเยา , 
(กรุงเทพฯ:ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556) 

56แสวง รวยสูงเนิน, โครงการเสวนาเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยเกษตรอินทรีย์ หัวข้อ 
สถานภาพและประเด็นปัญหาในระบบการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548) 
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งานวิจัยส่วนใหญ่จึงเสนอแนวทางในการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม แนวทาง
ที่น่าสนใจคือการท าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งชุมชนสามารถเป็นผู้ก าหนดปัจจัยการผลิตและต้นทุน
ด้วยตนเอง ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาในระยะยาว อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้เชื่อมโยงกันโดยไม่กระทบและท าลายกันและกัน นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นศักยภาพด้านอ่ืนของต าบลล าป าที่น่าสนใจคือ การท่องเที่ยว โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งจะสามารถน ามาผนวกกับการจัดการภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบต่อไปได้ 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการศึกษาวิจัย 
 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ โดยศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งมี                
องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีลักษณะจ าเพาะกับพ้ืนที่อย่างน่าสนใจคือ การท านาในทะเลสาบ บริเวณ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลางหรือทะเลสาบล าป า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บรวบรวมองค์ความรู้                  
ภูมิปัญญา และศึกษาสภาพปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ
ของชุมชนบ้านปากประ เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการภูมิปัญญาในฐานะทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชนต่อไป โดยมีขั้นตอนวิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. พ้ืนที่การศึกษา 
2. ประชากรที่ศึกษา 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
6. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

 
1. พื้นที่ที่ท าการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน                
ปากประ โดยแบ่งพ้ืนที่การศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่ชุมชนบ้านปากประ และพ้ืนที่ที่ท านาใน
ทะเลสาบ ดังนี้ 

1.1 พื้นที่ชุมชนบ้านปากประ 
 ศึกษาชุมชนบ้านปากประ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 8 ต าบลล าป า อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัด

พัทลุง ด้านทิศเหนือจรดหมู่ 11 บ้านชายคลองและคลองปากประ ด้านทิศตะวันตกจรดหมู่ 2 บ้าน                
ไสยอม ด้านทิศใต้จรดหมู่ 7 บ้านวัดป่าลิไลก์ และด้านทิศตะวันออกติดทะเลสาบสงขลาตอนบน หรือ
ทีเ่รียกตามชื่อชุมชนที่ติดทะเลสาบในส่วนนี้ว่า “ทะเลสาบล าป า”  

1.2 พื้นที่ที่ท านาในทะเลสาบ 
 พ้ืนที่ที่ท านาในทะเลาบอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบล าป า ด้านทิศตะวันออกของ

บ้านปากประ พ้ืนที่นาของชาวนาแต่ละรายไม่ก าหนดอาณาเขตแน่ชัด โดยทั่วไปชาวนาจะท านาใน
อาณาเขตชายฝั่งทะเลทีต่รงกับอาณาเขตบ้านของตน รวมพ้ืนที่ที่มีการท านาในทะเลสาบในปัจจุบันมี
ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ดังแผนที่ประกอบ 
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ภาพที่ 4 แผนที่แสดงขอบเขตพ้ืนที่การท านาในทะเลสาบ 
ที่มา : Google Map, ต าบลล าป า, เข้าถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก https://map.google.com  

 
2. กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา 

ประชากรที่ท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
2.1 คนใน เป็นคนในชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสานภูมิปัญญาการท านาใน

ทะเลสาบโดยตรง ได้แก่ ชาวนาบ้านปากประที่ท านาในทะเลสาบในอดีต-ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์
ชาวบ้าน พระสงฆ์วัดแสงอรุณปากประ และครู นักเรียนโรงเรียนบ้านปากประ  

2.2 คนนอก เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการท านาในทะเลสาบของ
ชุมชนบ้านปากประ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง ส านักงาน
ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 
3.1 อุปกรณ์ในการเก็บรวมรวมข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ แผนที่ ตลับเมตร กล้องส่อง

ทางไกล กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 
3.2 อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุด ดินสอ ปากกา เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น 

พื้นที่ท านา 

บ้านปากประ 

ต าบลล าป า 
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3.3 ชุดค าถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบจดบันทึกภาคสนาม ส าหรับบันทึก
รายละเอียดจากการลงพ้ืนที่ และสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ด าเนินการ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
4.1 ศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าจากหลักฐานชั้นรองต่างๆ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แนวคิดเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานวิจัยด้านประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา รวมทั้งศึกษางานวิจัยด้านการ
จัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบอย่าง
ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ได้ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที ท าการศึกษาจากงานวิจัย หนังสือ บทความ 
วารสาร แผนที่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วางแนวทางและกรอบใน
การศึกษาในเบื้องต้น 

4.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพ้ืนที่ที่ศึกษา ผู้ศึกษาได้ด าเนินการด้านต่างๆ ดังนี้ 

4.2.1 การส ารวจพื้นที่ที่จะท าการศึกษาโดยรวม โดยลงพ้ืนที่ส ารวจประกอบกับ
การใช้แผนที่ เพ่ือให้เห็นชุมชนในภาพรวม สามารถวางแผนงานการเข้าไปศึกษาในชุมชน 

4.2.2 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับคนใน
ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ เพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน 
และภูมิปัญญา 

4.2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้ศึกษาลง
ไปยังพ้ืนที่จริงและท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน โดยสังเกตการณ์การกระท าต่างๆ ควบคู่ไปกับการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน เช่น ศึกษาและสังเกตกรรมวิธีการท านาในทะเลสาบในขั้นตอน
ต่างๆ การร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนากับคนในชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้เห็นรู้และเข้าใจใน                   
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวปากประ 

4.2.4 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตอย่างเป็นทางการ เป็นการ
สัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือให้ทราบรายละเอียดมากที่สุด โดยมีการตั้งค าถามประกอบการสัมภาษณ์
อย่างตรงประเด็นและครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดที่ผู้ศึกษาต้องการทราบ โดยจะสัมภาษณ์ชาวนา
บ้านปากประที่ท านาในทะเลสาบในปัจจุบันทุกคน รวมทั้งสัมภาษณ์ชาวบ้านปากประที่เคยท านาใน
อดีต ปราชญ์ชาวบ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ และนักวิชาการจากภาครัฐ  ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ในการศึกษา ดังนี้ 

4.2.4.1 ประวัติความเป็นมา พัฒนาการ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับชุมชนบ้านปากประ  
4.2.4.2 ความเป็นมา พัฒนาการ องค์ความรู้ และกรรมวิธีการท าในทะเลสาบ  
4.2.4.3 สภาพทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นปัจจัยในการท านา

ในทะเลสาบ  
4.2.4.4 ปรากฏการณ์และปัญหาที่กระทบต่อการท านาในทะเลสาบในปัจจุบัน  
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4.2.4.5 แนวทางและทิศทางที่เหมาะสมในการจัดการภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบ  
 
5. การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  

การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (descriptive analysis) โดยผู้ศึกษา
น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาตามข้อเท็จจริง มาวิเคราะห์ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภูมิปัญญา
การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และน าผลที่ได้เสนอในรูปของการบรรยายพรรณนา
ความ เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสนอแนวทางในการ
จัดการภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชาวชุมชนบ้านปากประให้สามารถธ ารงอยู่ได้ต่อไป  
 
6. ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา  

ขั้นตอนการด าเนินการศึกษาประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ตามล าดับดังนี้ 
6.1 ก าหนดค าถามการศึกษา 
6.2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  
6.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

6.2.1.1 แหล่งข้อมูลต่างๆ เรียงล าดับจากการใช้ประโยชน์มากไปน้อย ได้แก่  
6.2.1.1.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  
6.2.1.1.2 ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์การมหาชน)  
6.2.1.1.3 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
6.2.1.1.4 หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร 
6.2.1.1.5 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

6.2.1.2 ฐานข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่  
6.2.1.2.1 ฐานข้อมูล e-Library ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) http://elibrary.trf.or.th/default2016.asp 
6.2.1.2.2 ฐานข้อมูลศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา คณะการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.songkhlalake.com/  
6.2.1.2.3 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ ส านักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ 
6.2.1.2.4 ฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ http://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
6.2.2  ลงพื้นที่ภาคสนาม ประกอบกับการศึกษาแผนที่ชุมชน โดยด าเนินการดังนี้ 

6.2.2.1 ลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชนบ้านปากประ และพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งที่ท านาใน
ทะเลสาบ ประกอบการใช้แผนที่ 

6.2.2.2 สังเกตและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
อย่างกว้าง 

http://elibrary.trf.or.th/default2016.asp
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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6.2.2.3 ก าหนดประเด็นเพ่ือใช้ประกอบการสัมภาษณ์เพ่ือใช้สัมภาษณ์  
6.2.2.4 สัมภาษณ์ชาวนาที่ท านาในทะเลสาบตามกรอบประเด็นสัมภาษณ์ 
6.2.2.5 สัมภาษณ์คนในชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสานภูมิปัญญาการ

ท านาในทะเลสาบโดยตรง ได้แก่ ชาวนาบ้านปากประที่ท านาในทะเลสาบในอดีต-ปัจจุบัน ปราชญ์
ชาวบ้าน พระสงฆ์วัดแสงอรุณปากประ และผู้ใหญ่บ้าน คนนอก เป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวเนื่องกับการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า 
ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพัทลุง ส านักงานท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง 

6.3 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการ
ลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยแบ่งข้อมูลเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา 
พัฒนาการและบริบทอ่ืนๆ ของชุมบ้านปากประ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ภูมิปัญญา และศักยภาพ
ของภูมิปัญญา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของภูมิปัญญา 

6.4 เสนอแนวทางในการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปาก
ประอย่างยั่งยืน 

6.5 เรียงเรียงข้อมูลเพ่ือน าเสนอในรูปแบบพรรณนาความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 5 แผนผังขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

แนวทางการสืบสานภูมิปัญญา    
อย่างยั่งยืน 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

ในส่วนนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทั้งจากการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสาร ฐานข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ในด้านภูมิศาสตร์ ประวัติความเป็นมา ทรัพยากร และวิถีชุมชนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ศึกษาได้
แบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและพัฒนาการของลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 2) การท านาบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและบ้านปากประ และ 3) ภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและพัฒนาการของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีความส าคัญ
อย่างมากต่อประเทศไทย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนี้มีการก่อตั้งชุมชน
และสั่งสมอารยธรรมมาอย่างยาวนาน มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็น              
อัตลักษณ์ของท่องถิ่น ซึ่งในส่วนนี้จะอธิบายผลการศึกษาเกี่ยวกับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในบริบท
ต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และชุมชนบ้านปากประ เพ่ือ เป็นฐานเชื่อมโยงไปสู่การศึกษา                
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประต่อไป 

1.1 ความเป็นมาของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
แต่เดิมพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลามีลักษณะเป็นอ่าวขนาดใหญ่ของทะเลอ่าวไทย โดยมี

เกาะขนาดเล็ก 4 เกาะ และขนาดใหญ่อีก 1 เกาะ วางตัวในแนวขนานกับแผนดินใหญ่ขวางก้ันบริเวณ
ปากอ่าว1 ดังที่ชาวฝรั่งเศสได้บันทึกข้อมูลไว้ในแผนที่ราชอาณาจักรสยาม2 ในปี พ.ศ. 2229 ซึ่งตรงกับ
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา ว่า บริเวณแหลมสทิงพระ มี เกาะอยู่ด้วยกัน
ทั้งหมด 5 เกาะ เกาะที่มีขนาดใหญ่สุด อยู่ทางตอนเหนือ ส่วนทางตอนใต้มีเกาะเล็ก ๆ อีก 4 เกาะ 
กระจัดกระจายกัน ต่อมาในภายหลังเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เนื่องจากตะกอนจาก
แม่น้ าไหลมาทับถมกันบริเวณปากอ่าวท าให้หมู่เกาะทั้ง 5 รวมตัวกัน กลายเป็นเกาะขนาดใหญ่เกาะ
เดียวที่เรียกว่า “เกาะแทนตาลัม” หรือแนวสันทรายระโนด-สทิงพระ พ้ืนที่ทะเลสาบจึงมีลักษณะเป็น
                                                           

1คณิตา ศรีประสม และคณะ, รายงานการวิจัยโครงการสิทธิชุมชนศึกษาภาคใต้ กรณี
ลุ่มน ้าทะเลสาบ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549), 2-2. 

2เริงชัย ตันสกุล, “ทะเลสาบสงขลาและศักยภาพในการพัฒนา,” ใน วารสารทักษิณคดี 
3, 1 (ตุลาคม-มีนาคม, 2536), 41. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2229
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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เพียงร่องน้ าทะเลระหว่างแผ่นดินใหญ่กับแนวสันทราย ต่อมาเกิดการทับถมของตะกอนดินและทราย
จากคลื่นลม จนแนวสันทรายขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นแผนดินยื่นไปจนเกือบเชื่อมกับแผนดินใหญ่ที่อยู่
ทางนครศรีธรรมราช เห็นได้ชัดเจนในช่วงปี 2383-2410 หัวเกาะทางทิศเหนือได้เชื่อมต่อกับ
แผ่นดินใหญ่บริเวณอ าเภอปากพนัง อ าเภอหัวไทร อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
อ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา จนกลายเป็นทะเลปิดหรือทะเลสาบสงขลาดังในปัจจุบัน3  

ในปัจจุบันอาณาเขตของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 จังหวัด คือ 
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา จังหวัดสงขลา 12 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ 
อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอควนเนียง อ าเภอสะเดา อ าเภอสิงหนคร อ าเภอระโนด อ าเภอสทิงพระ อ าเภอ
กระแสสินธุ์ อ าเภอนาหม่อม อ าเภอบางกล่ า และอ าเภอคลองหอยโข่ง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
อีก 2 อ าเภอ คือ อ าเภอชะอวดและอ าเภอหัวไทร ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 6 องศา 28 ลิปดา ถึง 7 
องศา 58 ลิปดาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่  99 องศา 47 ลิปดา ถึง 100 องศา 37 ลิปดา
ตะวันออก4 บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของภาคใต้ 

1.2 สภาพแวดล้อมของลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
 ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีลักษณะแคบยาว ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ ทะเลสาบ และ

เชื่อมต่อกับอ่าวไทย ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาบริบทแวดล้อมของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ทั้งในด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ เพ่ือให้เห็นถึงบริบทที่เป็นปัจจัยให้เกิดการท านาในทะเลสาบ
ของชุมชนบ้านปากประ ดังนี้ 

1.2.1 ลักษณะทางกายภาพ 
ทะเลสาบสงขลา ถือเป็นทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ที่อุดมไป

ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ าและความหลากหลายทางชีวภาพสูงแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็นหนึ่งใน 
117 แห่งทั่วโลก5 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 9,815 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นพ้ืนที่ผิวน้ า 1,040 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพื้นทีผ่ิวดินอีก 8,775 ตารางกิโลเมตร6 มีรายละเอียดดังนี้  

1.2.1.1 ส่วนที่เป็นพื นน ้า (ทะเลสาบสงขลา) ตัวทะเลสาบกว้างจากทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือถึงทิศใต้ประมาณ 75 
กิโลเมตร7 มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแหล่งรับน้ าจืดจากล าคลองและน้ าหลายสายจากแผ่นดินก่อนที่น้ า
จะไหลออกสู่อ่าวไทย และมีน้ าเค็มจากอ่าวไทยไหลเข้ามาผสมผสานกัน ท าให้ความเค็มของน้ าใน
                                                           

3ศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, ลักษณะทางชีวภาพ-กายภาพ , เข้าถึงเมื่อ 10 
ธันวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlalake.com/content/bio_physic  

4สถานีวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา (สงขลา: คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553), 9. 

5เรื่องเดียวกัน. 
6เรื่องเดียวกัน, 10. 
7ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ 

(สงขลา: ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536), ii. 
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ทะเลสาบเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและแตกต่างกันไป ระหว่างบริเวณต่างๆ ของ
ทะเลสาบสงขลาที่มีปริมาณของน้ าจืดและน้ าเค็มผสมกันในสัดส่วนต่างกัน ทะเลสาบสงขลาจึงเรียกว่า 
“ทะเลสาบสามน้ า”8 คือ มีทั้งน้ าจืด น้ ากร่อย และน้ าเค็ม ในฤดูแล้งที่มีน้ าจืดไหลลงสู่ทะเลสาบน้อย 
มีน้ าเค็มจากในทะเลรุกเข้ามา น้ าในทะเลสาบจะเป็นสามน้ าอย่างชัดเจนคือ ตอนบนเป็นน้ าจืด
ตอนกลางเป็นน้ าจืดถึงกร่อยและตอนล่างเป็นน้ ากร่อยถึงเค็ม ส่วนในฤดูฝนน้ าท่ามีมากจึงดันน้ าเค็ม
ออกจากทะเลสาบจนเกือบหมด น้ าจึงเป็นน้ าจืดเกือบทั่วทะเลสาบ ยกเว้นที่ใกล้ปากทะเลสาบเท่านั้น
ที่ยังเป็นน้ ากร่อยอยู ่ทะเลสาบสงขลาแบ่งออกเป็น 3 ตอน9 คือ 

1.2.1.1.1 ทะเลสาบสงขลาตอนบน (ตอนเหนือ) หรือที่เรียกว่า
ทะเลน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบ มีพ้ืนที่ประมาณ 18,750 ไร่10 มีพรุควน
เคร็งอยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก มีคลองนางเรียมอยู่ทางทิศใต้เชื่อมต่อกับทะเลหลวง น้ าใน
ทะเลน้อยเป็นน้ าจืด มีพืชน้ าขึ้นอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะบัว จนได้รับการขนานนามว่า ทะเลล้านบัว และยัง
มีนกน้ าอาศัยอยู่หลายชนิด ในเดือนมกราคม – มีนาคม เป็นช่วงคอดบัวบานและนกอพยพ 

1.2.1.1.2 ทะเลสาบตอนกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 485,500 ไร่11 
แบ่งเป็น 2 ส่วน บนและล่าง ทะเลสาบตอนบนเรียกว่า “ทะเลหลวง” ตอนล่างเรียก “ทะเลสาบ” แต่
เนื่องจากทะเลสาบตอนกลางมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่หลายชุมชนจึงมีชื่อเรียกทะเลย่อยๆ ตามชุมชนที่
ตั้งอยู่ รวมทั้งทะเลสาบล าป าซึ่งเรียกตามที่ตั้งชุมชนบ้านล าป าด้วย น้ าในทะเลสาบตอนบนเป็นน้ า
กร่อยแล้วค่อยๆไล่ลงมาเป็นน้ าเค็มในตอนล่าง 

1.2.1.1.3 ทะเลสาบตอนล่าง (ตอนใต้) หรือที่เรียกว่าทะเลสาบ
สงขลา มีพ้ืนที่ 137,500 ไร่12 มีอาณาเขตตั้งแต่ช่วงปากทะเลสาบ(เขาหัวแดง) ไปจนถึงช่องแคบปาก
รอซึ่งเป็นปากน้ าสู่อ่าวไทย เรียกว่า “ปากทะเลเขาหัวแดง” คุณสมบัติของน้ ามีทั้งเค็มและกร่อย  

นอกจากนี้น้ าทะเลจากอ่าวไทยสามารถเข้าออกทะเลสาบได้ตามคลองต่างๆ ใน
ทะเลสาบตอนกลางส่วนบนสุดเรียกว่า “ปากระวะ” ซึ่งรัฐบาลเริ่มสร้างเขื่อนและฝายปิดปากระวะใน
ปี พ.ศ. 2498 จนสามารถปิดได้ครบทุกคลองในปี พ.ศ. 251413 

                                                           

8ศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, ลักษณะทางชีวภาพ-กายภาพ. 
9เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์, ประมงพื นบ้านลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา: วิถี

และการเปลี่ยนแปลง (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 15. 
10ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12, รายงานการตรวจสอบคุณภาพน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า

ทะเลสาบสงขลา (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม, 2542), 4. 

11เรื่องเดียวกัน. 
12เรื่องเดียวกัน. 
13จรูญ หยูทอง และคณะ, โครงการบริหารจัดการประตูระบายน ้าปากระวะโดยการมี

ส่วนร่วมของประชาชน (สงขลา: โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์, 2549) 
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ภาพที่ 6 แผนที่แสดงระดับความลึกของน้ าในทะเลสาบสงขลา  
ที่มา: ศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, แผนที่พื นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 
2558 เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlalake.com/content/map_download 
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1.2.1.2 ส่วนที่ เป็นพื นดิน แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง14 คือ บริเวณที่ราบด้าน
ตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ได้แก่ บริเวณสันทรายสทิงพระไปจนถึงฝั่งทะเลอ่าวไทย และบริเวณ
ที่ราบด้านตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่ที่ราบริมฝั่งทะเลสาบจรดบริเวณสันปันน้ าเทือกเขา
บรรทัด เป็นแนวยาวเหนือ-ใต ้ดังนี้ 

1.2.1.2.1 บริเวณที่ราบด้านตะวันออกของทะเลสาบ เป็นแนวสัน
ทรายและแนวชายฝั่งที่ยาวและเป็นเส้นตรงที่สุดของประเทศไทย ยาวประมาณ 155 กิโลเมตร 
ลักษณะทางธรณีสัณฐานเป็นที่ราบที่เกิดจากการทับถมตะกอนชายฝั่งทะเลจนเป็นสันทรายยกสูงขึ้น
หลายแนวสลับกับที่ลุ่ม บางแห่งเป็นพ้ืนดินสลับด้วยร่องน้ า ปิดกั้นท าให้เกิดทะเลสาบสงขลา ในพ้ืนที่
อ าเภอระโนดบางส่วนมีลักษณะเป็นพืดสันทรายกว้าง 1-2 กิโลเมตร ด้านตะวันตกของสันทรายเป็นที่
ราบลาดต่ าลงสู่ทะเลสาบ ซึ่งมีลักษณะเป็นดินตะกอนละเอียด เหมาะแก่การกักเก็บน้ าฝนส าหรับ            
ท านา 

1.2.1.2.2 บริเวณที่ราบด้านตะวันตกของทะเลสาบสงขลา เป็น
แผ่นดินด้านตะวันตกของทะเลสาบสงขลา ในอดีตเคยเป็นชายหาดก่อนที่จะถูกสันทราบทางฝั่ง
ตะวันออกปิดกั้น มีพ้ืนที่ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลสาบด้านทิศตะวันตกไปจรดแนวเทือกเขาบรรทัดที่ทอดตัว
ยาวเป็นแนวเหนือ – ใต้ เทือกเขาบรรทัดมีความลาดชันสูงประกอบด้วยยอดเขาต่างๆ จ านวนมาก ใน
ทิศตะวันออกของเทือกเขาพ้ืนที่จะค่อยๆ ลาดต่ าลงมาเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่นลอนราบสลับลอนชัน จนถึงที่
ราบลุ่มขนาดใหญ่ตลอดแนวชายฝั่งทะเลสาบ และยังมีแม่น้ าล าคลองอีกหลายสายที่ไหลลงมาจาก
ภูเขาสู่ทะเลสาบ ท าให้เป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์  

                                                           

14กิตติ  ตันไทย, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา  (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552), 37-39. 
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ภาพที่ 7 ลักษณะภูมิประเทศและล าน้ าสาขาของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
ที่มา: ศูนย์วิจัยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, แผนที่พื นที่ลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 18 เมษายน 
2558 เข้าถึงได้จาก http://www.songkhlalake.com/content/map_download  
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1.2.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลที่

พัดผ่านประจ าเป็นฤดูกาล 2 ชนิด คือ ฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวจะมีลมจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมมีฝนตกชุก เพราะลมมรสุมนี้พัดผ่ าน
อ่าวไทย จึงพาเอาไอน้ าไปตกเป็นฝนทั่วไป และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย 
ได้พาเอาไอน้ าและความชุ่มชื้นมาสู่ประเทศไทย แต่เนื่องจากเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งอยู่ทางด้าน
ตะวันตกกันกระแสลมไว้ ท าให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่ง เป็นด้านรับลม  
มีฝนตกชุกโดยเฉพาะระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม  ตลอดทั้งปีมีจ านวนเมฆเฉลี่ย 6 ส่วนของ
จ านวนเมฆ 8 ส่วนในท้องฟ้า ในฤดูร้อนมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 5 ส่วน ฤดูฝนมีเมฆเฉลี่ยประมาณ                    
7 ส่วน ส่วนในฤดูหนาวมีเมฆเฉลี่ยประมาณ 6 ส่วน15 

ด้วยลักษณะทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ มีช่วงฤดูฝนที่ยาวนาน ฝนตกชุก
เกือบตลอดทั้งปี มีฤดูร้อนเป็นช่วงสั้นๆ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ประมาณ 3 เดือนเท่านั้น            
ประกอบกับมีทางน้ าไหลผ่านตลอดพ้ืนที่จ านวนมาก  จึงท าให้ พ้ืนที่ราบของทะเลสาบสงขลา 
โดยเฉพาะด้านฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเหมาะแก่การท าไร่นาและ
เพาะปลูกข้าวเป็นอย่างยิ่ง  

1.3 พัฒนาการของชุมชนบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยยุคหิน ราว 6,000 ปี

มาแล้ว16 จากการขุดค้นทางโบราณคดีตามภูเขาและถ้ าหินปูนในจังหวัดพัทลุงพบโครงกระดูกมนุษย์ 
เครื่องปั้นดินเผา และขวานหินขัดสมัยหินใหม่กว่า 100 ชิ้น โดยเฉพาะที่ถ้ าช่องลม อ าเภอเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุง และถ้ าเลียง ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง พบเศษเครื่องปั้นดินเผา
จ านวนมาก พ้ืนที่ทางฝั่งตะวันออกและทางตอนใต้ของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (จังหวัดสงขลาใน
ปัจจุบัน) พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นกันในหลายพ้ืนที่ มี
หลักฐานพบตามป่าและภูเขาในจังหวัดสงขลา เช่น พบภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา ภาชนะดินเผา
ลายเชือกทาบ ขวานหินขัด และโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ ในสมัยหินใหม่ฝังอยู่ในถ้ าและเพิงทางทิศ
เหนือของเขารักเกียรติ อ าเภอรัตภูมิ พบภาชนะดินเผาลายเชือกทาบสมัยหินใหม่จ านวนมากที่ถ้ าเขา
รูปช้าง อ าเภอสะเดา พบขวานหินขัดที่บ้านสวนตูล และคาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งน่าจะเป็นการตั้งถิ่น
ฐาน ยุคแรกและใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์และหาของป่า ต่อมาในช่วงระหว่าง 5,000-3,000 ปีมาแล้ว 

                                                           

15สถานีวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน ้า
ทะเลสาบสงขลา, 16. 

16คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, 80.  
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ได้มีการอพยพมายังที่ราบและชายฝั่ง ใช้ชีวิตด้วยการเพาะปลูกและจับสัตว์น้ า และได้มีการติดต่อกับ
ภายนอก โดยเฉพาะ ชาวอินเดียและจีนเมื่อประมาณ 3,000-2,000 ปีมาแล้ว17 

ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์  ชุมชนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาได้มีการพัฒนาจน
เจริญรุ่งเรืองเป็นชุมชนเมืองโบราณบริเวณคาบสมุทรสทิงพระในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-18 มี
หลักฐานการเป็นเมืองส าคัญ ทั้งคูน้ า คันดิน และก าแพงเมืองโบราณ มีการติดต่อสัมพันธ์กับต่างชาติ
ทั้งจีน อินเดีย และอาหรับ ชุมชนโบราณที่ส าคัญ ได้แก่ ชุมชนโบราณปะโอ อ าเภอสิงหนคร ชุมชน
โบราณสทิงพระ บริเวณเขาคูหา-เขาพะโคะ อ าเภอสทิงพระ และชุมชนโบราณสีหยัง อ าเภอระโนด 
ทั้งหมดอยู่ในจังหวัดสงขลา การตั้งถิ่นฐานในยุคประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 19 
เป็นต้นมา ดินแดนบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วทั้งด้านฝั่ง
ตะวันตก ซึ่งมีศูนย์กลางที่เมืองพัทลุง และฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลางที่เมืองสงขลา เหตุการณ์ทาง
การเมืองในสมัยนั้นท าให้มีการโยกย้ายเมืองหลายครั้ง จนกระทั้งย้ายมาอยู่ตรงเมืองพัทลุงและสงขลา
ในปัจจุบัน ในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 และต้นพุทธศตวรรษที่ 25 มีหลักฐานของความเจริญรุ่งเรือง
ในยุคนี้มากมายทั้งที่เป็นวัด (เช่น วัดเขียนบางแก้ว วัดจะทิ้งพระ เป็นต้น) ซากเมือง (เช่น โคกเมือง
บางแก้ว ก าแพงเมืองสงขลาที่เขาแดง ก าแพงเมืองพัทลุง ที่เขาชัยบุรี เป็นต้น) พระพุทธรูป เนินดิน 
สระน้ า ฯลฯ การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในลุ่มน้ าในปัจจุบันกระจัดกระจายเป็นกลุ่มตามบริเวณพ้ืนที่
ราบรอบๆ ทะเลสาบสงขลา ได้แก่ การตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองหรือชุมชนใหญ่ โดยเฉพาะเทศบาลนคร
สงขลา นครหาดใหญ่ และเมืองพัทลุง ฯลฯ ชุมชนที่อยู่ชานเมืองใหญ่ๆ ชุมชนที่ตั้งถ่ินฐานตามเส้นทาง
คมนาคมสายส าคัญๆ และการตั้งถิ่นฐานที่มีมาแต่เดิมซึ่งต้องพ่ึงพิงทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรใน
ลุ่มน้ า เช่นกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชนต่างๆ ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา18 

1.4 วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
 พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่ "ต้นน้ า" ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดของ

ล าคลองและสายน้ าต่างๆ ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ ทะเลสาบสงขลา และพ้ืนที่โดยรอบ แหล่งน้ าเหล่านี้ที่
เชื่อมโยงกันไปจนถึงบริเวณ "ปลายน้ า" ทั้งที่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ชุมชน ทั้งชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท รวมทั้งแหล่งการค้า แหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ "คนลุ่มน้ าเลสาบ" จึงหมายถึง ทุกคนที่
อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว ทั้งในบริเวณต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ทั้งที่อยู่ริมควน (ภูเขา) ขอบพรุ 
กลางทุ่ง และชายฝั่ง ทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบทคนเหล่านี้ล้วนเป็น "คนลุ่มน้ าเลสาบ" 19 

คนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์แบบเกื้อกูลพ่ึงพากัน ซึ่งเรียกกันว่าเป็น 
"เกลอ" ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณต่างกันมีฐานทรัพยากรส าหรับการด ารงชีพที่ต่างกัน น ามาแลกเปลี่ยน
กันและร่วมกันสรรสร้างวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ าเป็นที่
                                                           

17ค านวณ นวลสนอง และคณะ, โครงการจัดท้าแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบ
สงขลา เล่มที่ 6, ชุดศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี (สงขลา: สามัญนีโอพ้อยท์, 
2548), 1. 

18ส่งเสริม ชูรักษ์, พัทลุง ท้องถิ่นของเรา (พัทลุง: โรงพิมพ์เมืองพัทลุง, 2548), 93-100. 
19วินัย สุกใส, “ภูเขา ทุ่งราบ และทะเล: วิถีแห่งความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา,” ใน โลกของลุ่มทะเลสาบ (2541): 102-103. 
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รู้จักกันว่าเป็น "เกลอเขา-เกลอนา-เกลอเล" ความสัมพันธ์นี้ขยายไปยังคนที่อยู่ในลุ่มน้ าใกล้เคียง เช่น 
ลุ่มน้ าปากพนัง ด้วย 

ชุมชนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาแต่เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม ท านา ท าประมงน้ าจืด 
ประมงน้ ากร่อย และประมงน้ าเค็มเป็นหลัก ส่วนการค้าขายเริ่มมีมาเมื่อประมาณ 300 ปีก่อน พ่อค้า
ส่วนมาเป็นคนจีน ซึ่งพ่ึงมีการตั้งเป็นชุมชนเมื่อประมาณ 60-70 ปี ที่ผ่านมา พัฒนาการตั้งชุมชนแบ่ง
ตามวิถีการด าเนินชีวิตที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภาพนอกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเป็น     
3 ช่วง20 คือ 

1.4.1 ช่วงนับตั งแต่รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ย้อนลงไป 
ช่วงนี้มีระยะเวลายาวนานหลายศตวรรษ วิถีชีวิตในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไป

อย่างช้าๆ มีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติ โชคลาง ศรัทธาในพระพุทธศาสนาทั้งในด้านศาสนธรรม 
ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี นิยมบ าเพ็ญตนเพ่ือพุทธบูชา การผลิตและบริโภคอาศัยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิม วิธีคิด ค่านิยม โลกทัศน์ ประดิษฐกรรม พฤติกรรม
และมโนธรรมล้วนอยู่ในจารีตนิยมเดียวกัน ภายใต้สังคมแบบเครือญาติและการผูกมิตร นับได้ว่าเป็น
ช่วงที่วัฒนธรรมภายในของชุมชนแข็งแกร่งที่สุด แม้จะมีวัฒนธรรมจากกลุ่มชนภายนอกเข้ามา
ผสมผสานบ้าง แต่ก็ถูหลอมละลายโดยวัฒนธรรมท้องถิ่นในที่สุด 

1.4.2 ช่วงหลังการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปี 2500  
ช่วงหลังการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปี 2500 หรือ

เรียกกันว่า สมัยเรือเมล์ ช่วงนี้มีระยะเวลาเพียงไม่กี่ศตวรรษ แต่วิถีชีวิตของชุมชนลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลามีความเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงแรกอย่างเห็นได้ชัด เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเพ่ือรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง เป็นผลให้ท้องถิ่นรับเอา
วัฒนธรรมเมืองเข้ามา ทั้งจากการปกครอง ระบบราชการ ระบบการศึกษา ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม
แปลกใหม่ในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก มีการคมนาคมสื่อสารที่สะดวกขึ้น อาทิ รถไฟ
สายใต้ โทรเลข ผู้คนให้ความเชื่อถือวัฒนธรรมภายนอกมากขึ้น ส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมืองหรือ
กรุงเทพฯ รวมทั้งรับวิธีคิดแบบตะวันตกเข้ามาในช่วงนี้ด้วย ท าให้คนเห็นความส าคัญและสนใจกับ
เรื่องราวนอกท้องถิ่นมากกว่าเรื่องราวความเป็นไปในชุมชนใกล้ตัว 

สิ่งส าคัญที่มีบทบาทมากในช่วงนี้คือ “เรือเมล์” ซึ่งเป็นเรือยนตร์ เพ่ือไปมาหาสู่ระหว่าง
กันในทะเลสาบสงขลา แทนการใช้เรือพาย เรือแจว เรือใบ หรือเรือประทุน เส้นทางส าคัญ ได้แก่ 
เส้นทางสงขลากับเกาะยอ สทิงหม้อ ปากพะยูน  และระโนด ระหว่างระโนดกับล าป า หัวไทร ปาก
พนัง เกาะใหญ่ ระหว่างตะเครียะกับระโนด ปากคลอง และทะเลน้อย ในสมัยนี้ยังไม่มีถนนหนทางที่
สะดวกการเดินทางจึงอาศัยเรือเมล์เป็นหลัก รวมทั้งการขนส่งข้าวสาร ปศุสัตว์ พืชผล ผั กปลาและ
อุปกรณ์เครื่องมือก่อสร้างต่างๆ  

 

                                                           

20สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ข้อจ ากัดและปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาชุมชนรอบ                 
ลุ่มทะเลสาบสงขลา” ใน วารสารทักษิณคดี 3, 1 (ตุลาคม-มีนาคม 2536), 56-59. 
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1.4.3 ช่วงหลังปี 2500 ซึ่งเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จนถึง
ปัจจุบัน 

ช่วงนี้มีระยะเพียงไม่กี่ทศวรรษ แต่สภาพทั่วไปของสังคมในลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
รัฐบาลเร่งรัดให้เกิดการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในการผลิตเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในส่วนมหัพภาค เน้นพัฒนาการคมนาคม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการขายแรงงานใน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายฐานการผลิตทางการเกษตร ชาวนาหันมาใช้รถไถแทนวัวควาย ใช้
บริการโรงสีแทนการต าข้าวซ้อมสาร คนรุ่นหนุ่มสาวเข้าเมืองเพ่ือขายแรงงานตามโรงงานหรือรับจ้าง
บริการ เกิดกระแสวัฒนธรรมบริโภคเช่นเดียวกับคนเมือง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสูญหาย ประกอบกับ
ในช่วงปี 2516 มีการตัดถนนสายระโนด-สงขลา และปี 2529 เปิดใช้สะพานติณสูลานนท์ ท าให้การ
คมนาคมระหว่างแต่ละฟากฝั่งทะเลสาบสงขลาสะดวกข้ึน และรวดเร็วกว่าการเดินทางทางน้ าด้วยเรือ
เมล์ ซึ่งจากเดินจากระโนดไปสงขลาใช้เวลา 10-12 ชั่วโมง เมื่อเดินทางด้วยรถยนต์ใช้เวลาเพียง 2 
ชั่วโมงเท่านั้น  

เห็นได้ว่าแต่เดิมผู้คนบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีการจัดการทรัพยากรในลักษณะ
ของการยังชีพ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันระหว่างชุมชนชายฝั่งทะเล ชุมชนที่ราบ และชุมชนบน
เขา อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรเห็นได้ชัดเจนภายหลัง
การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  5 เป็นต้นมา เนื่องจาก
รัฐบาลกลางได้เข้ามาควบคุมทรัพยากรทั่วประเทศ และด าเนินนโยบายให้มีการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น
อย่างกว้างขวาง เพ่ือหวังเพ่ิมรายได้จากการเก็บภาษีและการให้สัมปทาน ชุมชนบริเวณทะเลสาบ
สงขลาซึ่งมีอาชีพประมงและเกษตรกรรม จึงต้องหารายได้เพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปจ่ายภาษีให้แก่รัฐ ในด้าน
การประมงมีการปรับปรุงเครื่องมือจับสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เนื่องจากตลาดสัตว์น้ ามี
ข้อจ ากัดในการขยายตัว และรัฐยังไม่เข้ามาข้องเกี่ยวหรือส่งเสริมในด้านการประมงน้ าจืด ปล่อยให้
ผู้คนจัดการทรัพยากรประมงได้อย่างอิสระ ชาวบ้านจึงขยายการท ากินโดยการท าเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการท านาที่รัฐเข้ามามีบทบาทส่งเสริม เกิดการถางพง โค่นป่ารอบๆ ทะเลสาบจ านวนมาก 
เพ่ือขยายที่ดินท ากิน มีการแข่งขันเพ่ือยึดครองที่ดิน ซึ่งส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง จนเกิดการอพยพถิ่น
ฐานเพ่ือขยายพ้ืนที่ท ากิน 

ในอดีตชุมชนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างเคยเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางทางการค้า
ที่ติดต่อค้าขายกับคนต่างชาติ โดยมีพ่อค้าชาวมุสลิม ชาวจีนและชาวฮอลันดาเข้ามาค้าขายและอาศัย
ในสงขลาเป็นจ านวนมาก สินค้าพ้ืนเมืองที่ส าคัญๆ ในขณะนั้นได้แก่ ไม้ไผ่ เครื่องหนัง พริกไทย รังนก 
สาหร่ายผมนาง กุ้งอย่างดีและของป่า ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ21  

ข้อมูลดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นว่าชุมชนในบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในอดีตมีการติดต่อ
ค้าขายกับชาวต่างชาติมากกว่าที่จะเป็นชุมชนเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว แม้กระทั่งชุมชนชาวนา ซึ่ง

                                                           

21เลิศชาย ศิริขัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์, ประมงพื นบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา: วิถีและ
การเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 39. 
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ด ารงชีวิตอยู่ ในระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพก็มีการติดต่อแลกเปลี่ยนกับภายนอกอยู่มาก ใน
ขณะเดียวกันก็มีการพึ่งพาในสังคมสูง แตกต่างจากสังคมของคนในลุ่มน้ าในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง  

ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติ ค่านิยม ประเพณี และ
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการได้รับอิทธิพลจากสังคมภายนอก การ
พ่ึงพากันในสังคมมีน้อย เช่นเดียวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ได้เปลี่ยนแปลงไป มีการแข่งขันมากขึ้น  

1.5 จังหวัดพัทลุง “อู่ข้าว อู่น ้าของภาคใต้” 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลากว่า 40 เปอร์เซ็นต์เป็นพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งที่เป็นภูเขา ทุ่งราบ และทะเลสาบ 
บริเวณที่ราบกว้างขวางมีล าคลองสายสายไหลจากเทือกเขาบรรทัดลงสู่ทะเลสาบสงขลาหล่อเลี้ยง 
เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรม ท าให้สามารถผลิตข้าวได้เป็นจ านวนมาก นับเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่
ส าคัญของภาคใต้  

จังหวัดพัทลุงที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งพบ
ขวานหินขัดสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 –14 กระจายในหลายพ้ืนที่ทั่วจังหวัด และพบพระพิมพ์ดินดิบ
จ านวนมากเป็นรูปพระโพธิสัตว์ รูปเทวดาโดยค้นพบบริเวณถ้ าคูหาสวรรค์ และถ้ าเขาอกทะลุ ในสมัย
พระบรมไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา ปรากฏชื่อเมืองพัทลุงเป็นเมืองชั้นตรี ในกฎหมายพระอัยการนา
ทหารหัวเมือง พ.ศ.1998 สันนิษฐานว่าแรกเริ่มตั้งเมืองที่สทิงพระ จังหวัดสงขลาในปัจจุบัน แต่มักจะ
ประสบปัญหากลุ่มโจรสลัดมาเลย์โจมตีอยู่เสมอ จึงได้ย้ายเมืองพัทลุงออกจากเมืองสงขลาตั้งแต่นั้น 
และตั้งเมืองอยู่ที่ เขาชัยบุรีตลอดมาจนกระทั่งสิ้นกรุงศรีอยุธยาเมื่อปี 2310  ในสมัยธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ ได้มีการย้ายสถานที่ตั้งเมืองอีกหลายครั้งและได้ยกขึ้นเป็นเมืองชั้นโทในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จนสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้มีการปฏิรูปการปกครองเป็นแบบเทศาภิบาลในปี  2437 และได้ประกาศจัดตั้ งมณฑล
นครศรีธรรมราชขึ้น เมื่อปี 2439 ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และหัว
เมืองทั้ง 7 ที่เป็นเมืองปัตตานีเดิม ส าหรับเมืองพัทลุงแบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
กลางเมือง อ าเภออุดร อ าเภอทักษิณ ขณะนั้นตัวเมืองตั้งอยู่ที่ต าบลล าป า จนกระทั่ง พ.ศ. 2467 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองพัทลุงมาอยู่ที่ต าบลคูหาสวรรค์ใน
ปัจจุบัน เพ่ือจะได้อยู่ใกล้ เส้นทางรถไฟ และสะดวกในด้านติดต่อกับเมืองต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน 
เมืองพัทลุงได้มีการย้ายเมืองหลายครั้ง ในพ้ืนที่ทางตะวันตกใกลชิดกับทะเลสาบสงขลา ได้แก่ อ าเภอ
เมืองในเขตต าบลควนมะพร้าว ต าบลชัยบุรี ต าบลพญาขัน ต าบลล าป า อ าเภอเขาชัยสนในเขตต าบล
จองถนน และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเขตอ าเภอชะอวด22  

                                                           

22คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, 80-105. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอ าเภอ ได้
ยกเลิกการปกครอง แบบมณฑลเทศาภิบาล ท าให้เมืองพัทลุงมีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่ง23 มีอาณาเขต
ด้านทิศเหนือจรดคลองห้วยน้ าใสและคลองห้อยกรวด ซึ่งเป็นแนวเขตแดนอ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช และอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ด้านทิศใต้จรดอ าเภอควนเนียง อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา และอ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีคลองพรุพ้อและคลองหลวงเป็นแนวแบ่งเขต 
ด้านทิศตะวันออกจรดทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นน่านน้ าติดต่อกับอ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธุ์ 
อ าเภอสทิงพระและอ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา และด้านทิศตะวันตกจรดเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็น
แนวติดต่อกับอ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน 
จังหวัดตรัง ลักษณะพ้ืนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยด้านกว้างที่สุดตามแนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ประมาณ 56 กิโลเมตร และส่วนยาวที่สุดตามแนวทิศเหนือ-ใต้ ประมาณ 83 
กิโลเมตร ปัจจุบันจังหวัดพัทลุงประกอบด้วย 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอควนขนุน อ าเภอ
เขาชัยสน อ าเภอปากพะยูน อ าเภอกงหรา อ าเภอตะโหมด อ าเภอป่าบอน อ าเภอศรีบรรพต อ าเภอ
บางแก้ว อ าเภอป่าพะยอม และอ าเภอศรีนครินทร์24  

ด้วยพ้ืนที่ของจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยภูเขา ที่ราบ และทะเลสาบ ลักษณะทางภูมิ
ประเทศจึงมีความหลากหลายต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ในเนื้อที่ทั้งหมด 3,424.473 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 2,140,295.60 ไร่ แบ่งเป็นส่วนพ้ืนดิน 1,919,446 ไร่ และส่วนที่เป็นพ้ืนน้ า 220,850 ไร่25 
สามารถแยกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้เป็น 5 เขต26 ดังนี้ 

1. เขตภูเขาและเนินเขา บริเวณแนวเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดตรัง มีลักษณะเป็นยอดเขาสลับซ้อนเรียงกัน มีถนนสายตัดผ่านเชื่อมเส้นทางสัญจร
ระหว่างจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง บริเวณเทือกเขาเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ 

2. เขตที่ราบสูงลูกระนาด อยู่ถัดลงมาทางทิศตะวันออกของเขตภูเขา มีลักษณะเป็นเนิน
ต่ า ภาษาถ่ินเรียกว่า “ควน” ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ ยางพาราและผลไม้ 

3. เขตที่ราบลุ่มดินตะกอน มีขนาดถึง 4 ใน 5 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด บางพ้ืนที่มีล าคลอง 
หนอง บึง เขาหินปูนหรือเนินควน กระจายอยู่ด้วย ดินบริเวณนี้เป็นดินตะกอนและดินทรายเหมาะแก่
การท าเกษตรกรรม 
                                                           

23ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม และภาณุ ธรรมสุวรรณ, ลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจ การเมืองของ
ประชาชนและโครงสร้างอ้านาจชุมชนรอบอ่าวทะเลน้อย (ม.ป.ท.: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคใต้, 2538), 14. 

24จังหวัดพัทลุง, เขตพื นที่การปกครอง, เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.phatthalung.go.th/territory 

25จังหวัดพัทลุง, ที่ตั งและขนาด , เข้าถึงเมื่อ 20 มีนาคม 2559 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.phatthalung.go.th/position 

26คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญา จังหวัดพัทลุง, 3-5. 
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4. เขตทะเลสาบ เรียกกันว่า “ทะเลสาบล าป า” เกิดจากการงอกของสันดอนบริเวณ               
อ่าวไทย เชื่อมพ้ืนที่กั้นเขตน้ าทะเล จนกลายเป็นทะเลสาบ  

5. หมู่เกาะในทะเลสาบ เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกและเหลือจากการกัดกร่อนใน
ทะเลสาบ ในเขตจังหวัดพัทลุงมีเกาะเล็กเกาะน้อยรวม 23 เกาะ เกาะขนาดใหญ่ที่สุดคือเกาะหมาก 
เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอปากพะยูน และเกาะนางค า เกาะสี่ -เกาะห้า เป็นแหล่งผลิตรักนกนางแอ่น
คุณภาพดี ผู้คนบริเวณนี้ท าประมงเป็นหลัก 

จากลักษณะทางภูมิประเทศข้างต้น เห็นได้ว่าจังหวัดพัทลุงมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดิน
ตะกอน ซึ่งมีล าคลอง หนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ภูมิประเทศเช่นนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การท าการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าว พ้ืนที่ปลุกข้าวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุงคือเขตทุ่งราบ
ศรีชะนาบริเวณคลองล าป า อ าเภอเมือง ที่ราบคลองปากประ อ าเภอควนขนุน ที่ราบทุ่งบางแก้ว และ
บริเวณคลองบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน ซึ่งมีการท านามายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีต
กล่าวได้ว่าผู้คนในบริเวณนั้นท านากันเกือบทุกครัวเรือน ดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงเขียนบรรยายสภาพไร่นาของจังหวัดพัทลุงไว้ เมื่อ พ.ศ. 2432 ว่า “...เมืองพัทลุงมีไร่นา
บริบูรณ์มาก เลี้ยงเมืองสงขลาได้ทั้งเมือง คนในเมืองพัทลุงที่จะไม่ท านาไม่มีเลย เกือบจะเป็นหากิน
อย่างเดียวด้วยเรื่องท านาทั้งนั้น ที่แผ่นดินก็อุดมดี”27 และจากผลการส ารวจในปี 2557 ประชากรของ
จังหวัดพัทลุงยังคงท านาเป็นอาชีพหลัก โดยมีพ้ืนที่การท านาถึง 586,161 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 41 
ของพ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด 1,425,413 ไร่ รองลงมาจึงเป็นการปลูกพืชไร่และไม้ผล28    

1.6 บ้านปากประ 
 บ้านปากประเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มีการตั้งถิ่นฐาน

มายาวนานมากกว่าศตวรรษ เนื่ องจากมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ เป็นจ าเพาะ ส่ งผลให้มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ บริบทที่ส าคัญของบ้านปากประจึงประกอบด้วยสภาพแวดล้อม 
ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน ดังต่อไปนี้ 

1.6.1 สภาพแวดล้อม 
บ้านปากประ ตั้งอยู่หมู่ 8 ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง บริเวณ

ชายฝั่งทะเลสาบล าป า ระหว่างหาดแสนสุขล าป าและทะเลน้อย บ้านปากประอยู่ตอนบนสุดของ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซึ่งมีคลองปากประเป็นเขตแบ่งระหว่างทะเลน้อย มีถนนสายปากประ
เชื่อมต่อระหว่างหาดแสนสุขล าป ากับอุทยานนกน้ าทะเลน้อย ห่างจากตัวเมืองพัทลุงมาทางทิศเหนือ
ประมาณ 30 กิโลเมตร บ้านปากประมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสาบ พื้นที่ลาดเทจากทิศ
ตะวันตกไปสู่ชายฝั่งทะเลสายในทิศตะวันออก มีคลองปากประไหลผ่านทางทิศเหนือของหมู่บ้าน และ

                                                           

27คุรุสภา, พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูของพระบาทสมเด็จ   
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพฯ: ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์, 2506), 28. 

28กรมการค้าข้าว, แผนที่ เขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง , เข้าถึงเมื่อ                    
20 เมษายน 2559 , เข้ าถึ งได้ จาก http://www.brrd.in.th/ricemap/riceCD52/ index.php-
url=detail.php& region_id=5&province_id=93.htm 

http://www.brrd.in.th/ricemap/riceCD52/index.php-url=detail.php&
http://www.brrd.in.th/ricemap/riceCD52/index.php-url=detail.php&
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มีล าน้ าสายเล็กอีก 3 สาย ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบ  บ้านปากประที่ตั้งสัมพันธ์กับชุมชน
ต่างๆ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 8 แผนที่แสดงที่ตั้งบ้านปากประ 
ที่มา: Google Map, ต้าบลล้าป า จังหวัดพัทลุง, เข้าถึงเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://map.google.com  

 
1.6.1.1 ทิศเหนือ จรดคลองปากประ ซึ่งเป็นล าคลองที่มีความกว้างและลึก

ที่สุดของจังหวัดพัทลุง ถัดขึ้นไปเป็นต าบลทะเลน้อย และต าบลพนางตุง เขตอ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ซึ่งเป็นชุมชนทางเหนือสุดของทะเลสาบสงขลา เป็นเขตชายแดนระหว่างจังหวัดพัทลุง จังหวัด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา มีลักษณะเป็นที่ราบและพ้ืนที่ชุ่มน้ า ชาวบ้านท านาและประมง
เป็นหลัก อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาน้ าจืดและมีสินค้าหัตถกรรมที่ส าคัญคือเสื่อกระจูด ซึ่งเคยเป็นเครื่อง
บรรณาการ และเป็นสินค้าที่จ าหน่ายโดยรอบทะเลสาบสงขลามาแต่อดีต 
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ภาพที่ 9 คลองปากประทางทิศตะวันตก 
 

 
 
ภาพที่ 10 คลองปากประทางทิศตะวันออก 

 
1.6.1.2 ทิศตะวันออก จรดทะเลสาบล าป า ซึ่งชื่อ “ล าป า” เป็นชื่อปลา

ท้องถิ่น พบมากในคลองล าป าและบริเวณริมฝั่งทะเลสาบ มีลักษณะคล้ายปลาตะเพียน ฝั่งตรงกันข้าม
คืออ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาตั้งที่บริเวณริมคลองระโนด     
ซึ่งถือเป็นจุดเหนือสุดในทะเลสาบสงขลา สามารถเชื่อโยงไปสู่คลองแดนและไปออกปากพนังได้ “ทุ่ง
ระโนด” เป็นแหล่งท านาที่ส าคัญของมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งบ้านเรือนที่คาบสมุทรสทิงพระ 
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ภาพที่ 11 ทะเลสาบล าป า 
 

 
 

ภาพที่ 12 ทุ่งระโนด 
ที่มา: iTum.bot, พาชมวิถีชีวิตพื นบ้าน “ลูกตาลโตนด”, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึง 
ได้จาก http://pantip.com/topic/33550737 

 
1.6.1.3 ทิศตะวันตก บริเวณนี้เป็นที่ราบขนาดใหญ่ เรียกว่า “ทุ่งคลอง            

ปากประ” อยู่ในเขตอ าเภอเมือง และอ าเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง มีคลองปากประเป็นล าน้ าสาย
ใหญ่ผ่ากลาง และมีล าคลองสายเล็กสายน้อยกระจายอยู่ทั่ว เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญอีกแห่งหนึ่ง
ของจังหวัดพัทลุง ถัดจากที่ราบไปเป็นเขาชัยบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองเก่าในสมัยอยุธยา บริเวณนี้จึงเป็น
ที่ตั้งของชุมชนเก่าแก่หนาแน่น 
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ภาพที่ 13 สภาพที่นาบริเวณที่ราบกว้างใหญ่ด้านทิศตะวันออกของบ้านปากประ 
ที่มา : ฟองสบู่  [นามแฝง ], ท้องทุ่ งนายามเย็น , เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  
www.facebook.com/ฟองสบู่ 

 
1.6.1.4 ทิศใต้ จรดบ้านวัดป่าลิไลยก์ หาดแสนสุขล าป า และชุมชนล าป า  

เขตอ าเภอเมืองพัทลุง ซึ่งเป็นเคยที่ตั้งเมืองพัทลุงมาแล้วหลายครั้ง และในสมัยเรือเมล์ ก่อนหน้าปี 
2437 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างฝั่งสทิงพระ ระโนด และผลผลิตจากป่าบริเวณ
เทือกเขาบรรทัด ในพ้ืนที่บ้างกงหรา ชะรัด บ้านนา ต าบลล าป าห่างจากที่ท าการอ าเภอเมืองพัทลุง 
ประมาณ 12 กิโลเมตร มีเนื้อที่จ านวน 26,343.75 ไร่ หรือจ านวน 42.15 ตารางกิโลเมตรส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ราบ แต่ลักษณะตัวจะแบนกว่าและมีหางสีแดงประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหัวควน 
บ้านไสยอม บ้านเตาปูน บ้านโคกลุง บ้านไร่ บ้านนอกทุ่ง บ้านวัดป่าลิไลยก์ บ้านวัดโพธิ์เด็ด บ้านปาก
หวะ บ้านชายคลอง และบ้านปากประ29  

1.6.2 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการชุมชน 
บ้านปากประเป็นชุมชนดั้งเดิมบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เดิมใช้เรียก

ชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบบริเวณปากคลองปากประ ไม่ปรากฏชัดว่าเริ่มมีการตั้งชุมชนมาเมื่อใด แต่
สันนิษฐานได้ว่ามีการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนมาไม่ต่ ากว่า 100 ปีมาแล้ว30 แรกเริ่มมีไม่เกินสิบครัวเรือน
ตั้งอยู่รวมกันถัดเข้ามาจากชายฝั่งประมาณ 200 เมตร ต่อมาก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของ
ชุมชนในละแวกใกล้เคียง ได้แก่ ชุมชนล าป าด้านทิศใต้ ชุมชนทะเลน้อยด้านทิศเหนือ ชุมชนควบถบ 

                                                           

29องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า, สภาพและข้อมูลพื นฐาน, เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 
2559, เข้าถึงไดจ้าก http://www.lampam.go.th/general1.php 

30เลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์, ประมงพื นบ้านลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา: วิถี
และการเปลี่ยนแปลง (เชียงใหม่: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552), 70. 
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บ้านท่าส าเภาในด้านทิศตะวันออก31 ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนมากขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ประมาณปี พ.ศ. 2470 เนื่องจากการขยายพ้ืนที่ท ากินจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากชุมชนควบถบ 
ชุมชนทะเลน้อย และชุมชนล าป า และเพ่ิมขึ้นจากการขยายครัวตามล าดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 -
2519 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง “กรณีถังแดง”32 ชาวนาในพ้ืนที่อ าเภอระโนดถูกกล่าวหาว่าเป็น
คอมมิวนิสต์ จึงหลบหนีทางการข้ามฝั่งมาตั้งรกรากที่ริมคลองปากประ ซึ่งยังมีที่รกร้างอยู่มาก และมี
การขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ การจับจองที่ดินในระยะแรกจึงเป็นไปอย่างอิสระตาม
ก าลังกายของแต่ละครัวเรือน ใครต้องการพ้ืนที่บริเวณไหนก็ถางพงบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งบ้านเรือน ด้วย
ชาวบ้านมีอาชีพทั้งการประมงและเกษตรกรรม จึงนิยมตั้งบ้านเรือนริมชายฝั่ง และใช้พ้ืนที่ราบถัดจาก
ชายฝั่งท านา33 

ที่มาของค าว่า “ปากประ” ตามค าบอกเล่าจากคนในชุมชน มี 2 ต านาน ต านานแรกเล่า
ต่อกันมาว่า ในอดีตบริเวณทะเลสาบล าป าเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ าที่ส าคัญ มีเรือสินค้าแล่นสัญจร
จ านวนมาก ครั้งหนึ่งได้มีผู้มีจิตกุศลน าพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดบริเวณคลองท่าส าเภา 
พระพุทธรูปมี 2 องค์ จึงน าไปประดิษฐานที่วัดบริเวณคลองท่าส าเภา 2 วัด ภายหลังเรียกวัดทั้งสอง
วัดนี้ว่า วัดท่าส าเภาเหนือและวัดท่าส าเภาใต้ ระหว่างทางได้จอดแวะพักที่บริเวณปากล าน้ า คนจึง
เรียกบริเวณปากน้ านั้นว่า ปากพระ และเพ้ียนมาเป็นค าว่า ปากประ ในปัจจุบัน ส่วนอีกต านานหนึ่ง
เล่าว่า ในอดีตมีต้นประ ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งต้นสูงเต็มที่ประมาณ 20 – 40 เมตร อยู่บริเวณ
ปากล าน้ า ในอดีตล าน้ าบริเวณนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของชาวบ้านในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
เมื่อล่องเรือผ่านไปมาจึงเรียกว่าบ้านปากประ เพราะมีต้นประเป็นสัญลักษณ์เด่นเห็นได้แต่ไกล34  ทั้งนี้ 
ปัจจุบันไม่พบต้นประดังกล่าวแล้วต้นประเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ถือเป็นต้นไม้พ้ืนเมืองที่มักขึ้นในแถบ
ป่าดงดิบ หรือตามภูเขาที่มีความชื้นสูง โดยเฉพาะในภาคใต้พบต้นประจ านวนมากตามแนวเขต
เทือกเขาบรรทัด ผลของต้นประหรือลูกประ เมล็ดสดนิยมน ามาคั่วหรืออบแห้งรับประทาน หรือ
ประกอบอาหารพ้ืนบ้านของภาคใต้ มีรสชาติหวานมันและคุณค่าทางโภชนาการสูง การมีต้นประ 
บริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบจึงอาจเป็นประจักษ์พยานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กัน
ระหว่างชุมชนชายฝั่งทะเลและชุนชนบนภูเขา 

1.6.3 วิถีชีวิตของชาวบ้านปากประ 
ชาวบ้านปากประส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ท านา ประมงพ้ืนบ้าน ปลูก

ผักสวนครัว เลี้ยงโคเนื้อและโคนม มีคลองปากประ เป็นล าคลองสายส าคัญของจังหวัดพัทลุง มีความ
ลึกและความกว้างที่สุดในจังหวัดเกิดจากคลองเมืองกับคลองปากคลองและสาขาต่างๆ มารวมกันที่
บ้านท่าส าเภาเหนือ เป็นคลองท่าส าเภา ไหลออกสู่ทะเลสาบล าป าที่บ้านปากประ  

ปัจจุบันบ้านปากประอยู่ภายใต้ก ากับขององค์การบริหารส่วนต าบลล าป า อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง มีนายหนูหวน เลื่อนแป้น เป็นผู้ใหญ่บ้าน และสิบเอกประพันธ์ ธรรมสกุล เป็นนายก
                                                           

31สัมภาษณ์ เปื้อน ชายแก้ว, ชาวบ้านปากประ, 9 กันยายน 2555. 
32สัมภาษณ์ กราย ฤทธิ์รัตน์, ชาวบ้านปากประ, 9 กันยายน 2555. 
33เรื่องเดียวกัน. 
34สัมภาษณ์ ฉู่ถ่ิน  พิจิตรรัตน์. ชาวบ้านปากประ. 9 กันยายน 2555. 
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องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า อาชีพหลักของชาวบ้านปากประคือ การประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ ด้านเกษตรกรรม มีการท านาเป็นอาชีพหลักทั้งในบริเวณที่ราบ
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลล าป า ซึ่งอยู่ในบริเวณติดกันเพ่ือขาย และท านาในทะเลสาบล าป าเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน และปลุกผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ เพ่ือ
ขายและบริโภค ด้านการประมง หาสัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นมีขนาดเล็ก นิยมน ามาแปรรูป 
ตากแห้ง ขายและบริโภคในครัวเรือน โดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงวัวเนื้อ
เป็นจ านวนมาก และมีฟาร์มโคนมขนาดเล็กกระจายอยู่หลายครัวเรือน ตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยง
โคนมเพ่ือส่งน้ านมดิบให้แก่โรงงานผลิตนมจังหวัดพัทลุง  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 14 วิถีชีวิตชาวบ้านปากประ 
 

1.6.4 สถานที่ส้าคัญ 
บ้านปากประเป็นชุมชนขนาดเล็กมีประชาชนไม่กี่ครัวเรือน ศูนย์รวมในการ

ท ากิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านจึงเป็นวัด โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางชุมชน นอกจากนี้ยังมีสถานีอนามัย
ของชุมชน เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพของคนในชุมชน มีสถานที่ส าคัญคือวัดแสงอรุณปากประ และ
โรงเรียนวัดปากประ ดังนี้ 

1.6.4.1 วัดแสงอรุณปากประ ตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 8 ติดริมชายฝั่งทะเลสาบ
ล าป า มีอาณาเขตท้ังสิ้น 15 ไร่ เดิมเป็นส านักสงฆ์ซ่ึงเป็นสายหนึ่งของวัดเขาอ้อ ต าบลพนางตุง อ าเภอ
ควนขนุน จังหวัดพัทลุง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ชาวบ้านปากประได้ร่วมกับท านุบ ารุงส านักสงฆ์
เรื่อยมาจนกระทั่งได้ยกฐานะขึ้นเป็นวันเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2472 โดยความร่วมมือกันของผู้น า
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ชุมชนในช่วงนั้น ได้แก่ นายเกลื่อน นิลสุวรรณ์ นายแสง ฤทธิ์รัตน์ นายปั้น เลื่อนแป้น นายชู ปล้องใหม่ 
นายหนู  ฤทธิ์รัตน์ และนายไข่  ฤทธิ์รัตน์ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2496 เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคือ พระสมุห์ปาน ญาณพลโล หรือหลวงพ่อปาน วัดปากประ ซึ่งมี
ชื่อเสียงในด้านไสยเวทย์ โดยเฉพาะการปลุกเสกสายสิญจน์ ป้องกันโรคภัยในเด็ก และเพ่ือความเป็น
สิริมงคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 วัดแสงอรุณปากประ 
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ภาพที่ 16 เหรียญหลวงพ่อปาน วัดปากประ 
 

ในปี 2556 กลุ่มสมาธิ จุฬาลงกรณมหาวิยาลัย ได้ร่วมกันด าเนินการสร้างพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ประทับเหนือล าเรือหันหน้าออกสู่ทะเลสาบล าป า ชื่อว่า “เรือทิพย์อนันตนาคราชวิมาน
องค์ปฐม” ประดิษฐานบริเวณชายฝั่งทะเลด้านหลังวัดแสงอรุณปากประ เพ่ือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
ชุมชน เชื่อว่าป้องกันคลื่นลมและมรสุมที่จะเข้ามายังหมู่บ้ าน และปกป้องคุ้มภัยแก่ชาวประมง ซึ่ง
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

 

 
 
ภาพที่ 17 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 

 
1.6.4.2 โรงเรียนบ้านปากประ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่ 8 ต าบล

ล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อยู่ในบริเวณเดียวกับวัดแสงอรุณปากประ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวั นที่ 5 
กันยายน 2475 โดยการอุปถัมภ์ของวัดแสงอรุณปากประ เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปี
ที่ 6 สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เครือข่ายเมืองเก่า มีครูอาจารย์ประจ า 
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จ านวน 6 คน ในปี 2557 มีนักเรียนรวม 85 คน เป็นชาย 42 คน หญิง 43 คน 35 นักเรียนของ
โรงเรียนบ้านปากประทั้งหมดเป็นลูกหลานของคนในชุมชนบ้านปากประ การด าเนินงานและกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนและวัด ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 18 โรงเรียนบ้านปากประ 
 

2. การท้านาในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาและบ้านปากประ 
ในการศึกษาเกี่ยววิถีการท านาของผู้คนในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือการท านาบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นการอธิบายถึงความเป็นมา พัฒนาการ และ
สภาพแวดล้อมในภาพรวม และการท านาในพ้ืนที่บ้านปากประและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจะอธิบาย
ความเป็นมาและองค์ความรู้ในการท านาซึ่งแสดงถึงกรรมวิธีในการท านาของชุมชนบ้านปากประ 

2.1 การท้านาบริเวณลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
การท านาเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวพัทลุงและชุมชนต่างๆ โดยรอบบริเวณลุ่มน้ า

ทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ราบลุ่มอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุงในเขต
ทุ่งราบศรีชะนาบริเวณคลองล าป า อ าเภอเมือง ที่ราบคลองปากประ อ าเภอควนขนุน ที่ราบทุ่งบาง
แก้ว บริเวณคลองบางแก้ว อ าเภอเขาชัยสน  

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติตั้งในผืนน้ าและบนแผ่นดิน ท าให้มี
ผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยและตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลามาตั้งแต่สมัยโบราณ พบ
หลักฐานทางโบราณคดียืนยันว่ามีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนต่างๆ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 36 ในพ้ืนที่
ด้านตะวันตกของทะเลสาบ พบร่องรอยแหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอเมือง อ าเภอเขาชัยสน ของ

                                                           

35ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา, ข้อมูลพื นฐานโรงเรียนบ้านปากประ, เข้าถึง                 
เมื่อ 8 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php? 
School _ ID= 1093340096&Area_CODE=9301 

36กิตติ ตันไทย, หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา, 41.     
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จังหวัดพัทลุงหลายแห่ง และจากหลักฐานทางโบราณคดียังท าให้ทราบว่าก่อนสมัยอยุธยาชุมชนใน
แถบนี้มีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ สินค้าที่ค้าขายคือของป่าที่ยังไม่แปรรูป ในยุคนี้จึงยังไม่
ปรากฏหลักฐานว่ามีชุมชนชาวนาอย่างชัดเจน จนถึงสมัยอยุธยามีการขยายตัวของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีชุมชนชาวนาปรากฏขึ้นชัดเจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา37 แต่ด้วยลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามี
ความอุดมสมบูรณ์มาก ผู้คนจึงไม่ต้องดิ้นรนต่อสู้ท ากิน โครงสร้างทางเศรษฐกิจจึงเปลี่ยนแปลงไป
อย่างเชื่องช้า ชาวนาเน้นการผลิตเพ่ือยังชีพเท่านั้น และมีวิธีการท านาแบบดั้งเดิม คือ การใช้
แรงงานคนเป็นหลัก โดยมีสัตว์เลี้ยงและเครื่องมืออย่างง่ายเป็นเครื่องทุ่นแรง แต่ด้วยในบางขั้นตอน
จ าเป็นต้องใช้แรงงานจ านวนมากจึงมีการออกปาก 

ในช่วงนี้สภาพเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ระบบทุนนิยม ชาวนาเริ่มผลิตข้าวเพ่ือขาย ในปี พ.ศ. 
2440 มีหลักฐานจากรายงานการตรวจราชการมณฑลนครศรีธรรมราชของพระยาสุขุมนัยวินิต (รศ. 
116) การส่งข้าวเปลือกและข้าวสารเพ่ือไปขายยังต่างประเทศ โดยเมืองสงขลาเป็นเมืองท่าน า
ข้าวเปลือกไปขายยังสิงคโปร์และข้าวเปลือกที่ได้ส่วนหนึ่งมาจากเมืองพัทลุงด้วย การส่งออกข้าวนี้
ส่งผลให้ราคาข้าวในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาถีบตัวสูงขึ้น ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยจากเกวียนละ 64.73 
บาท ในปี พ.ศ. 2454 เป็นเฉลี่ยเกวียนละ 75.82 บาทในปีถัดไปประกอบกับในปี พ.ศ. 2448 แรงงาน
ไพร่และทาสได้รับการปลดปล่อยจ านวนมาก พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจึงเพ่ิมขึ้น
จาก 288,289 ไร่ ในปี พ.ศ. 2453 เป็น 336,736 ไร่ ในปี พ.ศ. 2455 พื้นที่ปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นถึง 16.80 
เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี การขยายตัวอย่างรวดเร็วท าให้รัฐบาลเห็นช่องทางหารายได้ จึง
เก็บธรรมเนียมการรังวัดในอัตราใหม่เป็น เส้นละ 4 บาท ค่าเหยียบย่ าไร่ละ 20 สตางค์ ส่งผลให้การ
จับจองที่ดินเพ่ือปลูกข้าวชะลอตัวลง รัฐจึงระงับการเก็บค่าธรรมเนียมและคงค่าเหยียบย่ าตามเดิม จึง
มีอัตราการจับจองที่ดินเพ่ิมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการเก็บภาษีรัชชูปการคนละ 
4 บาท แทนการเกณฑ์แรงงานและส่วย ท าให้ราษฎรต้องขวนขวายผลิตสิ่งของที่ขายเป็นเงินได้ อีกท้ัง
ในช่วงนี้การท าเหมืองแร่ในเขตภูเก็ต พังงา และตรังเฟ่ืองฟูมาก จึงมีความต้องการข้าวสูงตามไปด้วย 
และมีทางรถไฟสามารถใช้ขนส่งข้าวจากภาคใต้ฝั่งตะวันออกไปสู่ฝั่งตะวันตกได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงมีการ
ขยายพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของตลาดไปด้วย แต่การจับจองที่ดินของชาวนา
ในช่วงนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนัก เพราะขาดก าลังแรงงาน ซึ่งใช้สมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก อีกทั้งยัง
ไม่มีเงินทุนพอจะซื้อเครื่องจักรมาทุ่นแรง การจับจองที่ดินเพ่ือท านาขนาดใหญ่จึงเป็นนายทุนชาวจีน 
เนื่องจากมีทุนทรัพย์มากสามารถจัดหาเครื่องจักมาใช้ไถนาและจัดจ้างแรงงานได้ จึงเกิดการท านา
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพาะปลูก จนถึงการแปรรูปเป็นข้าวสารเพ่ือจัดจ าหน่าย การท านาขนาด
ใหญ่ของชาวจีนแพร่กระจายไปทั่วเขตที่ราบทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะบริเวณทุ่งระโนด และทุ่งบาง
แก้ว ซึ่งมีนายทุนจีนคนหนึ่งครอบครองที่ดินท านาถึง 4,000 ไร่ ต่อมาบริษัทใหญ่ของชาวจีนมีข้อ
พิพาทกับบริษัทล่ าซ า จึงต้องขายสินทรัพย์ทั้งหมดให้บริษัทล่ าซ า บริษัทล่ าซ าจึงขายต่อให้กับสหกรณ์ 
สหกรณ์จึงแบ่งชาวให้ชาวนาผ่อนช าระ38 

                                                           

37เรื่องเดียวกัน, 42.   
38เรื่องเดียวกัน, 70-75. 
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ในช่วงนี้แม้ชาวนาไทยจะผลิตข้าวเพ่ือขายแล้วแต่วิธีการผลิตยังคงคงรูปแบบดั้งเดิมอยู่ 
แต่เพ่ิมผลผลิตโดยการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก  ปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการท านาในช่วงนี้คือ น้ าที่ใช้ใน
การท านา เนื่องจากยังไม่มีระบบชลประทาน ชาวนาท้องถิ่นใช้วิธีการท านบกั้นน้ า แต่นบของชาวนา
ไม่แข็งแรงและจงใจให้น้ าไหลเผื่อแผ่ด้านท้ายท านบอย่างพอเพียง จึงไม่สร้างปัญหากับชาวนาด้วยกัน 
แต่เมื่อนายทุนจีนเข้ามาท านาขนาดใหญ่ได้สร้างนบกั้นน้ าที่แข็งแรงขึ้นท าให้น้ าไม่ไหลไปสู่พ้ืนที่นาของ
ชาวนาท้องถิ่น จนชาวนาท้องถิ่นต้องรวมตัวกันประท้วง 

2.2 การท้านาในพื นที่บ้านปากประและบริเวณใกล้เคียง  
 แหล่งท านาที่ส าคัญของชุมชนบ้านปากประคือบริเวณพ้ืนที่หมู่ 3 ซึ่งอยู่ถัดไป

ทางด้านทิศตะวันตก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบมีบ้าเรือนตั้งอยู่น้อย พ้ืนที่โดยรอบถัดไปจากบ้านปากประยัง
เป็นพ้ืนที่การท านาที่ส าคัญ อาทิ บ้านท่าช้าง บ้านท่าส าเภา บ้านอ้ายน้อย บ้านควนถบ เป็นต้น                
การท านาในแถบนี้มีกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ท าให้มีการเชื่อมโยง
วัฒนธรรม เครือญาติ ซึ่งไม่ใช่แค่ภายในชุมชน แต่เป็นระหว่างชุมชนด้วย ชุมชนตั้งใหม่มาจากชุมชน
เดิม เมื่อมีการขอออกแรงหรือลงแขก ญาติที่อยู่ในชุมชนอ่ืนก็มาช่วยด้วย โดยทั่วไปชาวนาในแถบลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลาจะท านา 3 วิธี39  ได้แก่  

2.2.1 การหว่านหรือการหว่านข้าวแห้ง เริ่มท าประมาณเดือนกรกฎาคม ส่วนมาก
ท าในพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ าท่วมขัง หากต้นข้าวเจริญเติบโตไม่พ้นน้ าก็เกิดความเสียหายได้ จึงต้องหว่าน
ข้าวก่อนฤดูฝน ส่วนใหญ่จึงใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองซึ่งมีล าต้นสูง ใช้ปุ๋ยน้อย ได้ผลผลิต 350-450 กิโลกรัม
ต่อไร่  

พัทลุงมีสภาพพ้ืนที่และอากาศเหมาะกับการท านาลึก จึงไม่นิยมท านาหว่านแห้งซึ่งท าใน
ที่ดอนมากนัก แต่ก็มีอยู่บ้าง การท านาหว่านแห้งจะไถดะในช่วงเดือนกรกฎาคม ต้องไถให้ลึกกว่าปกติ
เพ่ือให้วัชพืชตาย จากนั้นทิ้งไว้ 15 วันจึงจะไถอีกรอบแล้วผึ่งแดดไว้อีก 1 เดือน เมื่อถึงเดือนสิงหาคม
ฝนตกลงมาจึงเริ่มไถแปร และหว่านเมล็ดข้าว แล้วใช้คราดไถกลบ ไม่ปล่อยน้ าเข้านาจนกว่าข้าวจะ
แข็งแรงดี ถ้าฝนตกดีข้างจะเริ่มแตกตาใน 3-7 วัน ถ้าข้าวติดน้อยต้องหว่านใหม่อีกครั้ง ข้าวนาหว่าน
แห้งจึงใช้เมล็ดพันธุ์ 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าการท านาแบบหว่านน้ าตม เมื่อต้นกล้างอกแล้ว
ต้องดูไม่ให้หนาแน่นเกินไป เพราะจะท าให้ข้าวแตกกอไม่ดี ถ้าส่วนไหนห่างออกไปก็ต้องซ่อมกล้า 

2.2.2 การปักด้า เริ่มตกกล้าประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม 
และเริ่มปักด าในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม ส่วนใหญ่ท าในพ้ืนที่ดอนซึ่งไม่ไกลจากบ้านเรือนนัก 
จะใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีหรือพ้ืนเมือง ได้ผลผลิต 400-500 กิโลกรัมต่อไร่ การท านาประเภทนี้มีไม่มากนัก 
ก่อนไถนิยมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมสารอาหารในดิน แล้วจึงไถดะทิ้งไว้อย่างน้อย 15 วัน แล้วไถแปร
และท าเทือกก่อนตกต้นกล้า 7-10 วัน และต้องมีน้ าขังในแปลงนาสูงประมาณ 5 เซนติเมตร เมื่อต้น
กล้าอายุ 30 วัน จึงถอนมารวมกันเป็นก าๆ เรียก ก ากล้า เพ่ือเตรียมน าไปปักด าในนาที่เตรียมไว้ การ
ปักด ามีระยะระหว่างกอและแถวประมาณ 20x20 เซนติเมตร จ านวน 3-5 ต้นต่อกอ การปักด ามี                  
2 วิธี คือ ด าตามแนวขวางแล้วเดินไปข้างๆ จนสุดแปลง แล้วเริ่มแถวใหม่ไปเรื่อยๆ หรือด าตามแนวยาว
                                                           

39ทวีศักดิ์ ล้อมลิ้ม และภาณุ ธรรมสุวรรณ, รายงานการวิจัยเรื่อง ลักษณะทางสังคม-
เศรษฐกิจ การเมืองของประชาชนและโครงสร้างอ้านาจชุมชนรอบอ่าวทะเลน้อย, 23-24. 
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แล้วเดินถอยหลังไปสุดแปลงเป็นแถวๆ ไป การใส่ปุ๋ยจะใส่ 2 ครั้ง คือก่อนปักด ากล้าหรือตอนไถดะ
ครั้งแรก และช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง และก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วัน ให้ระบายน้ าออกจากแปลงนา  

2.2.3 การหว่านน ้าตม เริ่มท าปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคม ท าในพ้ืนที่
ที่มีการระบายน้ าได้ดี ใช้ข้าวพันธุ์ดี นิยมท ากันแพร่หลายมากที่สุด ได้ผลผลิต 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ 
การคัดเลือกเมล็ดข้าว พิจารณาจากระยะเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยว พันธุ์ข้าวหนัก/พันธุ์ข้าวเบา 
พันธุ์ข้าวที่ต้นสูงจะปลูกแบบปักด า ส่วนพันธุ์ข้าวเตี้ยหรือแตกกอน้อยจะใช้วิธีหว่านน้ าตม การเก็บ
พันธุ์ข้าว ใช้วิธีเก็บกับเคียวหรือแกะ ซึ่งช่วยให้ข้าวไม่ปนกันสามารถคัดเลือกเก็บเฉพาะที่รวงมีความ
สมบูรณ์ คือ เมล็ดจับถี่ ข้าวสุกสม่ าเสมอ ไม่มีโรค และมีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ ข้าวหนึ่งกอจะมีแม่
รวง 3-4 รวง ที่เหลือเรียกว่า ลูกรวง จะมีความสมบูรณ์น้อยกว่า โดยจะไม่เก็บข้าวส่วนที่อยู่ติดกับนา
ข้างเคียง เนื่องจากข้าวมีโอกาสผสมกับข้าวอ่ืนๆ เป็นรวงข้าวที่ไม่สมบูรณ์ การใช้รถเก็บข้าว จะเลือก
แปลงนาที่สมบูรณ์ดี สม่ าเสมอ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ปลูก เมื่อเก็บเป็นรวงจะมัดเป็นเลียงตากเรียง
ไว้บนซังข้าว ตาก 2 แดด หาย 1 แดด คว่ า 1 แดด ถ้าหัวเลียงข้าวมีสีด า แสดงว่าข้าวมีความชื้นมาก 
หากน าไปปลูกข้าวจะไม่งอก ข้าวที่แห้งดีแล้วจะเก็บทั้งเลียงใส่กระสอบหรือเก็บในเรินข้าว แยกจาก
ข้าวที่เก็บไว้กินและขาย ระวังไม่ให้ฝนสาดเพราะจะท าให้ชื้น เมื่อจะน าเมล็ดไปปลูกจึงน ามานวดด้วย
เท้าหรือเครื่องนวด เทคนิคการตากข้าว จะกลับข้าว 3 ครั้งต่อวัน ในช่วงสาย เที่ยง และบ่าย เก็บใส่
กระสอบโดยไม่ต้องปิดปากกระสอบ รอปิดปากกระสอบในวันถัดไป แล้วเก็บไว้ในที่โปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก การท านาปรังส่วนใหญ่ใช้วิธีการหว่านน้ าตม เริ่มท าเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
มิถุนายน ได้ผลผลิต 600-800 กิโลกรัมต่อไร่  

การท านาของชาวนาในบริเวณบ้านปากประและชุมชนใกล้เคียงอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
การท านาในแต่ละขั้นตอนจึงอิงตามสภาพฝนฟ้าอากาศ โดยเริ่มเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วง
ใกล้เคียงกับการท านาในทะเลสาบ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการท านาในแต่ละช่วงเวลาดังตาราง40

ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ปฏิทินกิจกรรมในการท านาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

 

เดือน กิจกรรม 
เมษายน - การเตรียมผืนนาและปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ในนา 
พฤษภาคม– มิถุนายน - การเตรียมแปลง เริ่มไถดะในเดือน 6 เพื่อแปรดินขึ้นมาให้ดินกระจุย 

และก าจัดวัชพืช จากนั้นทิ้งไว้ 15 วัน ไถแปรและปรับแต่งคันนาเพื่อ
เตรียมหว่านข้าวและไถกลบแนวเดียวกับไถดะ หลังจากไถแปร 3–5 วัน 
- การเตรียมแปลงตกกล้าในกรณีท านาด า 
- การเตรียมพันธุ์ข้าวปลูก (ท้ังนาด าและนาหว่าน) 

                                                           

40นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย, การท้านาวิถีภูมิปัญญาพื นบ้าน:ประสบการณ์จากเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและภาคใต้ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2552), 107. 
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ตารางที่ 1 ปฏิทินกิจกรรมในการท านาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา (ต่อ) 
 

เดือน กิจกรรม 
กรกฎาคม 
 
 

- กรณีท านาหว่าน หลังเตรียมแปลงสามารถหว่านข้าวได้ทันที แต่นิยม
หว่านรับหัวษา (นับตั้งแต่เข้าพรรษา 2 วัน) และดูวันขึ้นกี่ค่ า หรือวันขึ้น
เปล (เช่น ถ้าเกิดวันพุธหว่านวันศุกร์ เป็นต้น) 

กรกฎาคม - หลังหว่านข้าว 3 วัน ข้าวจะเริ่มแตกตา เมื่อข้าวอายุ 25 วัน สามารถ
ย้ายต้นข้าวเพ่ือไปซ่อมข้าวที่เสียหายหรือไม่งอก 
- หว่านกล้าส าหรับการท านาด า 

สิงหาคม – กันยายน - ในกรณีท านาด า ไถเถือก ด้วยการไถและคราดให้พื้นที่เรียบเป็นโคลนตม 
- การปักด าต้นกล้า 
- ในกรณีท านาหว่านข้าวเบา เริ่มหว่านต้นเดือนกันยายน ส่วนใหญ่ไม่
แรกหว่าน เนื่องจากได้ท าข้าวหนักแล้ว 

ตุลาคม – มกราคม - การดูแลรักษาหลังปักด าตั้งแต่พฤศจิกายน – มกราคม  
(แตกกอ ตั้งท้อง ออกรวง) ต้องดูแลเรื่องซ่อมข้าว การเสริมความอุดม
สมบูรณ์ให้ต้นกล้า การดูแลปริมาณและคุณภาพน้ า การป้องกันก าจัด
วัชพืชและศัตรูของข้าว 
- ปลายเดือนธันวาคม ข้าวเริ่มตั้งท้อง 
- ปลายเดือนมกราคม (เดือนยี่) ข้าวเริ่มออกรวง 

กุมพาพันธ์– มีนาคม - ประเพณีการทิ่มข้าวเม่า 
- การท าพิธีรวบข้าว เชิญแม่โพสพมาอยู่ในขวัญข้าว 
- การเก็บเกี่ยว 
- เก็บรักษาเลียงข้าว โดยการตากหรือผึ่งแดดไว้ในผืนนาจนแห้ง แล้ว
น าไปวางเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ ในเรือนข้าว 
- การนวดข้าวเมื่อจะใช้ประโยชน์ (กิน แจก แลก ขาย) 

 
3. ภูมิปัญญาการท้านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 

เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และพ้ืนที่โดยรอบ
ทะเลสาบสงขลายังไม่ปรากฏว่ามีผู้ศึกษาวิจัยมาก่อนหน้า ผู้ศึกษาจึงศึกษาข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบรายเดี่ยว และรายกลุ่มจากชาวบ้านชุมชนปากประ เพ่ือสืบเนื่องสาวโยด
ไปยังอดีต ประกอบกับการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบริเวณรอบลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา เพ่ือมาเรียบเรียงข้อมูล ซึ่งผลจากการศึกษาสามารถจัดพัฒนาการการท านาในทะเลสาบของ
ชุมชนปากประได้เป็น 3 ช่วง คือช่วงระหว่าง พ.ศ. 2470-2530 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มแรกของการท านา
จนถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนจนท าให้การท านาในทะเลสาบลดลง ช่วงต่อมาคือ 
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พ.ศ.2531-2555 ซึ่งการท านาในทะเลสาบซบเซาลง และช่วง พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งมีกระแสฟื้นฟูการ
ท านาในทะเลสาบ ดังนี้ 

3.1 ช่วงเริ่มแรก พ.ศ. 2470-2530 
บ้านปากประเป็นชุมชนเก่าแก่มีมายาวนานกว่าศตวรรษ ไม่ทราบแน่ชัดว่าเริ่มมีการ

ตั้งบ้านเรือนในแถบนี้ครั้งแรกเมื่อใด แต่ในช่วงก่อน พ.ศ. 2460 มีบ้านเรือนประมาณ 4 -5 หลังคา
เรือน ตั้งอยู่บริเวณคลองปากประแล้ว41 ต่อมามีการขยายตัวของชุมชนมากข้ึนในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที ่2 ประมาณปี พ.ศ. 2470 เนื่องจากการขยายพ้ืนที่ท ากินจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากชุมชนควบ
ถบ ชุมชนทะเลน้อย และชุมชนล าป า และเพ่ิมข้ึนจากการขยายครัวตามล าดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-
2519 เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง “กรณีถังแดง”42 ชาวนาในพ้ืนที่อ าเภอระโนดถูกกล่าวหาว่าเป็น
คอมมิวนิสต์ จึงหลบหนีทางการข้ามฝั่งมาตั้งรกรากที่ริมคลองปากประ ซึ่งยังมีที่รกร้างอยู่มาก และมี
การขยายครัวเรือนเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงนี้  

เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานชาวบ้านก็ได้หักร้างถางพงเพ่ือจับจองที่ดินท านาในบริเวณพ้ืนที่หมู่ 
2 ต าบลล าป าในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากชายฝั่งทะเลสาบเข้าไปประมาณครึ่งกิโลเมตร การท านาในช่วงนี้
เป็นการท านาแบบดั้งเดิมคือใช้แรงงานคนและสัตว์ และอาศัยฝนฟ้าตามธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งส่งผล
ให้ชาวบ้านประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ในทุก 2-3 ปี จะเกิดภัยแล้งขึ้น 1 ปี 
หรือบางครั้งก็แล้งติดต่อกัน 2-3 ปี บางปีฝนให้น้ าเหมาะสมก็ได้ผลผลิตจ านวนมาก บางปีฝนตกไม่
เพียงพอผลผลิตก็เสียหาย ผลผลิตแต่ละปีจึงไม่สม่ าเสมอ43 เมื่อผลิตข้าวได้ไม่เพียงพอส าหรับการ
บริโภคในครัวเรือนชาวนาจึงต้องแสวงหาสิ่งอ่ืนทดแทน อาทิ การท างานหัตถกรรมสานกระจูด การ
ประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือน าสินค้าไปแลกเปลี่ยนเป็นข้าว หรือพยายามขยายที่เพาะปลูกเป็นแหล่งส ารอง 
รวมทั้งการทดลองหว่านข้าวในทะเลสาบ นายเปื้อน ชายแก้ว ชาวบ้านปากประ อายุ 87 ปี เล่าว่า ใน
อดีตประสบปัญหานาข้าวเสียหายเพราะฝนแล้งหลายครั้ง แม่ของตนคือ นางแก้ว ชายแก้ว เป็นผู้ริเริ่ม
การท านาบริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบล าป า เนื่องจากบางครั้งนาที่ท าบนฝั่งได้ผลผลิตไม่ดี นางแก้วเห็น
ว่าดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบเป็นดินโคลนที่มีความอุดมสมบูรณ์น่าจะเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว จึง
ได้ทดลองหว่านข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงน้ าลด เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปรากฏว่าได้ผลผลิตดี
มาก เพ่ือนบ้านจึงหันมาท านาในทะเลสาบด้วย 

 
แต่ก่อนท านายังแต่ปัญหา ปีไหนฝนไม่ค่อยตก ข้าวก็ไม่ได้เก็บ บางทีน้ าท่วม 

ข้าวตายเหม็ด แม่ฉัน (นางแก้ว ชายแก้ว) แกลองเอาข้าวไปหว่านแล เห็นว่าพอน้ าลงดินเป็น
โคลนเหมือนนาด า หว่านแล้วข้าวเติบดี คนอ่ืนเห็นก็ชวนๆ กันท าต่อ ในอยู่ก็ท าอยู่ หว่านกัน
เดือนหกเดือนเจ็ด เก็บสักเดือนสิบ ข้าวสวยหว่าบนนานี้หล่าว44  

 

                                                           

41สัมภาษณ์ เปื้อน ชายแก้ว, ชาวบ้านปากประ, 9 กันยายน 2555. 
42สัมภาษณ์ กราย ฤทธิ์รัตน์, ชาวบ้านปากประ, 9 กันยายน 2555. 
43สัมภาษณ์ เริง วงศ์ตั้นหิ้น, ชาวบ้านปากประ, 15 สิงหาคม 2556. 
44สัมภาษณ์ เปื้อน ชายแก้ว, ชาวบ้านปากประ, 9 กันยายน 2555 . 
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ชาวนาจะท านาบริเวณชายฝั่งทะเลสาบที่ตรงกับพ้ืนที่หน้าบ้านของตน โดยเว้นระยะ
ระหว่างแปลงนาเป็นคูน้ าขนาดเล็กกว้างประมาณ 1 เมตร เพ่ือเป็นเขตแดนของแต่ละแปลงนา เป็นใช้
เว้นเป็นช่องทางจอดเทียบเรือที่ใช้หาสัตว์น้ าในทะเลสาบด้วย ที่นาหนึ่งแปลงจะเรียกว่าหนึ่งท่อนนา 
ในแต่ละครัวเรือนจะมีพ้ืนที่ท านาในทะเลสาบเพียงหนึ่งท่อนนา ความยาวของนาแต่ละท่อนนั้นมี
ขนาดไม่เท่ากันข้ึนอยู่กับอาณาเขตพ้ืนที่ของแต่ละครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 19 การแบ่งเขตท่อนนา 
 

การท านาในทะเลสาบจะท าเพียงปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงที่น้ าทะเลลดระดับต่ าสุดในรอบปี 
ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ประกอบกับเป็นช่วงต้นฤดูฝน คลองปากประระบายน้ าจืดออกมาขับ
ไล่น้ าเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลสาบบ้านปากประจึงเป็นน้ าจืด ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้ ในช่วง
ก่อนปี 2500 ชาวบ้านนิยมใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่ใช้ระยะเวลาการเจริญเติบโต 4-5 เดือน และมีความ
แข็งแรงทนต่อสภาพลมและน้ ากร่อยได้ เช่น ข้าวลูกด า ข้าวลูกแดง สังข์หยด ดอนทราย อีเฉี้ยง ลูกขอ 
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เล็บนก หัวนา เข็มทอง คล้า เป็นต้น ข้าวพ้ืนเมืองเหล่านี้จะมีล าต้นสูงและแข็งแรงทนต่อน้ าทะเล จึง
เริ่มหว่านข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -มิถุนายน เพ่ือให้ทันเก็บเกี่ยวก่อนช่วงน้ าหลากในเดือน
พฤศจิกายน ต่อมาภายหลังมีการตั้งศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง45 ชาวนาเริ่มนิยมใช้พันธุ์ข้าวปรับแต่ง ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 3 เดือน เช่น พันธุ์ กข.13  หอมประทุม หอม
ใบเตย และพันธุ์ชัยนาท เป็นต้น ข้าวพันธุ์ปรับแต่งมีล าต้นสั้นและแข็งแรงน้อยกว่าข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
ในระยะต้นกล้าจึงมีเสี่ยงเสียหายมากกว่าข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง แต่ก็มีข้อดีคือใช้ระยะเวลาการเติบโตน้อย
กว่า ประกอบกับชาวนานิยมใช้เฉพาะพันธุ์ปรับแต่งในนาหลักเนื่องจากสะดวกกว่า ช่วงหลังชาวนาจึง
เริ่มหว่านเมล็ดกันในช่วงเดือนกรกฎาคม และสามารถเก็บเกี่ยวได้ช่วงเดือนกันยายน โดยมีขั้นตอน
กรรมวิธีดังนี้ 

1. การเตรียมดิน ในช่วงที่ เริ่มการเพาะปลูกน้ าทะเลได้ลดลงในเดือนมิถุนายน ซึ่ง
สอดคล้องกับการท านาหลักที่เริ่มเตรียมแปลงนาและไถดะในช่วงเดือนพฤษภาคม– มิถุนายน และหว่าน
เมล็ดในเดือนกรกฎาคม ดินโคลนที่ทับถมกันเกิดจากตะกอนดินชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากกระแสน้ าขึ้นน้ า
ลง ตะกอนที่ไหลมาจากน้ าท่าจากการชะล้างผิวดินบนบก และการทับถมของซากพืชซากสัตว์เมื่อน้ าเค็ม
กะทันหัน พืชจะตายและย่อยสลายสะสมเป็นตะกอนในท้องน้ า  ดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบจึงอุดม
สมบูรณ ์มีความร่วนอย่างพอเหมาะ ด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงไม่ต้องไถแปรหรือปรับหน้าดินใดๆ อีก  

 

 
 

ภาพที่ 20 ลักษณะดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ 
 

2. การเพาะปลูก ชาวนาจะน าเมล็ดพันธุ์หว่านในพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ โดยเริ่มหว่านบน
ในส่วนด้านริมชายฝั่งมากที่สุดเนื่องจากน้ าตื้นที่สุด หลังหว่านประมาณ 3 วัน ข้าวจะเริ่มแตกตาและ
เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่สมบูรณ์เมื่ออายุประมาณ 30 วัน ชาวนาบางส่วนจะน าต้นกล้ามาปักด าใน
พ้ืนที่ที่ลึกลงไปในทะเลซึ่งมีระดับน้ าสูงประมาณ 10 – 30 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าเจริญเติบโต ความ
                                                           

45ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ตั้งอยู่ที่หมู่ 15 ต าบลควนมะพร้าว อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ห่าง
จากบ้านปากประประมาณ 15 กิโลเมตร ก่อตั้งในปี 2494 เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว
รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมตามนโยบายของกรมการข้าว  
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เค็มของน้ าในทะเลสาบก็ลดลงเรื่อยมา เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนน้ าที่ระบายออกจากคลองปากประ
ไหลมาไล่น้ าเค็มบริเวณชายฝั่งบ้านปากประออกไป ซึ่งต้นข้าวในส่วนนี้อาจเน่าเปื่อยได้หากมีกระแส
น้ าเค็มซัดเข้ามา ชาวนาจะต้องปักด าใหม่อีกครั้ง จนกว่าต้นข้าวจะสูงประมาณ 30 เซนติเมตร จึงจะ
ลงรากลึก แข็งแรง สามารถต้านทานกระแสคลื่น กระแสลมได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ต้นข้าวในนาผืน
เดียวกันจึงไม่ได้ออกรวงพร้อมกันเสมอไป 

 

 
 

ภาพที่ 21 สภาพนาขณะต้นกล้าเริ่มเติบโต 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 22 การสาธิตการปักด า  
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3. การดูแลรักษา หลังจากต้นข้าวสามารถยืนต้นได้อย่างมั่นคงแล้ว ชาวนาไม่จ าเป็นต้อง
ใส่ปุ๋ยบ ารุง ก าจัดวัชพืชหรือศัตรูพืชใดๆ เลย เนื่องจากดินที่สมบูรณ์จากตะกอนอินทรีย์สาร ประกอบ
น้ าในทะเลสาบที่ช่วยก าจัดวงจรการอาศัยของศัตรูข้าว และในระยะนี้ต้นข้าวจะกลายเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ าขนาดเล็ก อย่าง กุ้ง หอย ปู ปลา อีกด้วย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 ต้นข้าวทีอ่อกรวงโตเต็มที่ 

 
4. การเก็บเกี่ยว เมื่อข้าวเริ่มออกรวงเต็มที่ราวช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม ชาวนาจะ

เริ่มท าการเก็บเกี่ยว ด้วยมีที่นาเพียงคนละ 1 ท่อน จึงไม่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก สามารถท าคน
เดียวได้ โดยใช้เคียวหรือแกะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว ส่วนใหญ่นิยมใช้แกะ ซึ่งเป็นเครื่องมือเกี่ยว
ข้าวอย่างง่ายของภาคใต้โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง แกะมีรูปร่างคล้ายเรือ ประกอบด้วย 3 ส่วน 
คือ กระดานแกะหรือตัวแกะท าจากไม้เนื้อเบา เช่น ไม้ตีนเป็ดหรือไม้แค เหลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
ใช้ตอกฝังตาแกะซึ่งท าจากเหล็กคล้ายคมมีด ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ส่วนหลอดแกะหรือด้ามแกะ
ท าจากไม้ไผ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร  
 

 

ภาพที่ 24 แกะเก็บข้าว  
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การใช้แกะเก็บข้าว ชาวนาจะเอาแกะใส่เข้าในระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง และใช้มือข้าง
ที่ถนัดโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับรวงข้าวเอามาทาบกับคมแกะ แล้วใช้คมแกะตัดที่คอรวงข้าวแต่ละรวง 
ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับรวงข้าวได้จากการเก็บด้วยแกะ การเก็บด้วยแกะช่วยให้ข้าวไม่ปนกันสามารถ
คัดเลือกเก็บเฉพาะที่รวงมีความสมบูรณ์ คือ เมล็ดจับถี่ ข้าวสุกสม่ าเสมอ ไม่มีโรค และมีลักษณะตรง
ตามสายพันธุ์ ข้าวหนึ่งกอจะมีแม่รวง 3-4 รวง ที่เหลือเรียกว่า ลูกรวง จะมีความสมบูรณ์น้อยกว่า โดย
จะไม่เก็บข้าวส่วนที่อยู่ติดกับนาข้างเคียง เนื่องจากข้าวมีโอกาสผสมกับข้าวอ่ืนๆ เป็นรวงข้าวที่ไม่
สมบูรณ์  การเก็บด้วยแกะจึงเหมาะสมกับนาในทะเลสาบที่ต้นข้าวในแต่ละส่วนของท่อนนา
เจริญเติบโตไม่พร้อมกัน 

 

 
 

ภาพที่ 25 การเก็บเกี่ยวด้วยเคียวและแกะ 
 

 
 

ภาพที่ 26 สภาพนาหลังเก็บเกี่ยว 



 78 

เมื่อได้ข้าวเต็มก ามือจึงมัดเป็นช่อวางไว้บนตอข้าวที่ถูกเกี่ยวไปแล้ว ตากไล่ความชื้น 2 
แดด โดยตากหาย 1 แดด และตากคว่ า 1 แล้วจึงเก็บน ามาตากรวมกันบนใบตาลโตนดบนฝั่งเพ่ือจะ
ล าเลียงข้าวไปนวดต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 27 ลักษณะมัดข้าว 
 

 
 

ภาพที่ 28 สภาพนาหลังการเก็บเก่ียว 
 

5. การเก็บรักษาและแปรรูป ข้าวที่แห้งดีแล้วจะเก็บทั้งเลียงใส่กระสอบหรือเก็บในเริน
ข้าว ระวังไม่ให้ฝนสาดเพราะจะท าให้ชื้น แล้วจึงค่อยน ามานวดด้วยเท้าเพ่ือให้ได้เมล็ดข้าวเปลือก 
และน าเมล็ดข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้นอีกครั้ง โดยจะกลับข้าว 3 ครั้งต่อวัน ในช่วงสาย เที่ยง และ
บ่าย แล้วเก็บใส่กระสอบโดยไม่ต้องปิดปากกระสอบ รอปิดปากกระสอบในวันถัดไป และเก็บไว้ในที่
โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก 
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ภาพที่ 29 สาธิตการนวดข้าวด้วยเท้า 
 

ในอดีตชาวนาบ้านปากประจะน าข้าวเปลือกมาเก็บไว้ในเรินข้าว หรือเรือนข้าว ซึ่งมี
ลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยม โล่ง ยกใต้ถุน มีบันไดทางขึ้น ตัวเรือนท าด้วยไม้หลังคามุงใบจากหรือสังกะสี 
ยกใต้ถุนสูงเนื่องจากมีน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจ าทุกปี และใช้พ้ืนที่ด้านล่างเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือ
เก็บข้าวของเครื่องใช้ นอกจากใช้เรินข้าวเก็บข้าวแล้วยังนิยมใช้เป็นที่เก็บกระจูดที่ตากแห้งไว้ส าหรับ
จักรสานเครื่องใช้หัตถกรรมด้วย  
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ภาพที่ 30 เรือนข้าวหรือเรินข้าว 
  
เมื่อประมาณ 10 – 30 ปีก่อนชาวบ้านปากประทุกหลังคาเรือนจะคุ้มชินกับการท าขวัญ

ข้าวเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมไม่ซับซ้อนเน้นการแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ โดยการวาง เซ่น
เครื่องบูชาแล้วกล่าวค าท าขวัญข้าวกราบไหว้ อธิฐานจิต แล้วจึงน าข้าวที่ตัดในคราแรกนั้นห่อผ้าขาว
ไปเก็บแยกไว้ต่างหากในล้อมข้าว46 ปัจจุบันไม่มีการท าขวัญข้าวอีกแล้ว หมอข้าวแต่ละท่าน ก็ล้มหาย
ตายจากกันหมดไปสิ้นมีเพียงหลัดฐานบางชิ้นที่ทิ้งไว้ใครลูกหลานได้ระลึกถึงพิธีกรรมในอดีต             

                                                               

 
 

ภาพที่ 31 กองขวัญข้าว 

                                                           

46สัมภาษณ์ หนูวาด นิยมแก้ว, ชาวบ้านปากประ, 20 สิงหาคม 2557. 
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3.2 ช่วงซบเซา พ.ศ. 2531-2555 
ชุมชนบ้านปากประ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรเพียงพอส าหรับการยัง

ชีพ ส่งผลให้โครงสร้างของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงช้า แต่ไม่อาจหลีกหนีปัจจัยภายนอกได้ภายหลังปี 
พ.ศ. 2530  มีการเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว มีการตัดถนนลาดยางเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งเชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลล าป าและต าบลทะเลน้อย ท าให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐในขณะนั้น
มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพ่ือขาย ใช้เทคโนโลยีและสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีการสร้างระบบ
ชลประทานซึ่งช่วงให้ท านาได้ปีละ 2-3 ครั้ง ชาวนาสามารถผลิตข้าวจากที่นาในหมู่ที่ 2 จ านวนมาก 
ประกอบกับการนิยมส่งลูกไปเรียนต่อในตัวเมืองมากกว่าการให้สืบทอดอาชีพท านา อีกทั้งชาวนา
บางส่วนได้หันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การท าสวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา เลี้ยงวัวนม เป็นต้น 
การท านาในทะเลสาบซึ่งเป็นปัจจัยรองในการด ารงชีวิตจึงถูกลดทอนบทบาทลงเรื่อยๆ    

นอกจากนี้  การเข้ามาสนับสนุนด้านการเกษตรของภาครัฐ ยังส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ เช่น การใช้พันธุ์ข้าวเบาที่ใช้ระยะเวลาเพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวเพียง 3 -4 
เดือน แทนพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ฤดูการท านาในทะเลสาบจึงเลื่อนไปในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และ
มีชาวนาบางส่วนทดลองใช้ปุ๋ยเคมีมาบ ารุงดินในส่วนที่ติดชายฝั่งเพ่ือขยายเขตปลูกข้าวขึ้นมาบนฝั่ง 
เนื่องจากดินค่อนข้างแน่นไม่ได้ร่วนอุดมสมบูรณ์เหมือนส่วนที่อยู่ในทะเลสาบ รวมทั้งประเพณีการท า
ขวัญข้าวเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพก็เลื่อนหายไปในช่วงนี้ด้วย      

3.3 ช่วงฟ้ืนฟู พ.ศ. 2556-2558 
ภายหลังจากสังคมไทยประสบปัญหาจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีมากเกินไป จึงเกิดการสะท้อนกลับในหลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรมที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีเกิดการตื่นตัวในการกลับมาพ่ึงพิงธรรมชาติหรือการปฏิวัติเขียว ด้านสังคมที่เป็นสมัยใหม่
เน้นความรวดเร็ว เร่งรีบ แข่งขัน ก็เกิดกระแสโหยหาอดีตหรือกระแสการใช้ชีวิตแบบ Slow life การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่
ท าให้เกิดการฟื้นฟูการท านาในทะเลสาบของบ้านปากประอีกครั้งเช่นเดียวกัน 

ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ประชาชนบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาให้
ความส าคัญในการสนับสนุนทางการศึกษาแก่บุตรหลาน ส่งบุตรหลานไปศึกษาในตัวเมืองและ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในรุ่นต่อๆ มา จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2550 คน
รุ่นหลังซึ่งไปเรียนหรือท างานในเมืองกลับมายังภูมิล าเนา เกิดกระแสตื่นตัวรักบ้านเกิด ธรรมชาติและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม มีการเผยแพร่ภาพทิวทัศน์นาในทะเลสาบในสื่อโซเซียลมีเดีย โดยช่างภาพชาวพัทลุง
ซึ่งใช้ชื่อว่า “ฟองสบู่” ทาง www.facebook.com/ฟองสบู่  และเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ทาง 
http://pantip.com/profile/122451 และสื่อมวลชนท้องถิ่นได้แพร่ภาพการท านาในทะเลสาบของ
ชุมชนปากประทางหนังสือพิมพ์ จนเป็นที่รู้จักอย่างกวางขวางเมื่อรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์ ทางช่อง
โมเดิร์นไนน์ เมื่อเดือนกันยายน 255747 โดยน าเสนอเรื่องราวของทะเลน้อยและภูมิปัญญาการท านา
ในทะเลสาบ ภายหลังได้มีรายการโทรทัศน์เผยแพร่อีกหลายรายการ แต่เนื่องจากในรอบปีมีช่วงเวลา
                                                           

47คู่เลิฟตะลอนทัวร์, “พัทลุง,” ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, 14 
กันยายน 2557.  
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ท านาในทะเลสาบเพียง 3-4 เดือน การประชาสัมพันธ์จึงขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งบริเวณชายฝั่ง
ทะเลสาบที่เป็นพ้ืนที่ท านาสังเกตเห็นจากภายนอกได้ยาก นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจึงต้องมีคนท้องถิ่น
เป็นผู้น าพาเยี่ยมชม 

 

 
 

ภาพที่ 32 facebook “ฟองสบู่” 
ที่มา: ฟองสบู่ [นามแฝง], ฟองสบู่, เข้าถึงเมื่อ 2 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.facebook.com/ 
ฟองสบู่ 
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ภาพที่ 33 รายการคู่เลิฟตลอดทัวร์-พัทลุง 
ที่มา: คู่เลิฟตะลอนทัวร์, “พัทลุง,” ออกอากาศทางช่องสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์, 14 กันยายน 2557.  

 
กระแสความสนใจจากภายนอกและการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในพ้ืนที่

ใกล้เคียง อาทิ จุดชมวิวยอยักษ์ คลองปากประ สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายทะเลน้อย -    
ระโนด เป็นปัจจัยส าคัญให้คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวและเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาการท า
นาในทะเลสาบ ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนบ้านปากประมากยิ่งขึ้น การท านาในทะเลสาบใน
รอบปี 2558 จึงมีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ชาวนาบางรายเล็งเห็นถึงประโยชน์ของแนวโกงกางที่ช่วย
ขยายพ้ืนที่เพะปลูกท าให้สามารถปลูกข้าวลงไปได้ลึกมากขึ้น สามารถท านาในทะเลสาบได้อย่างเต็ม
เม็ดเต็มเหนี่ยว ได้ผลผลิตที่งอกงามเป็นจ านวนมาก จึงน ารถเกี่ยวนวดข้าว ที่ใช้เกี่ยวนวดข้าวในพ้ืนที่
นาปกติมาเก็บเกี่ยวข้าวแทนการใช้แรงงานคน รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่ซึ่งตระเวนรับจ้างไป       
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ทั่วประเทศไทยมาให้บริการ โดยคิดราคา 50 บาท/กระสอบ48 ซึ่งชาวนาให้ความนิยมมาก ซึ่งผลผลิต
ที่ได้จากการท านาในทะเลสาบชาวนาจะน าไปบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  

 

 
 

ภาพที่ 34 รถเกี่ยวนวดข้าวรับจ้าง 
 

 
 

ภาพที่ 35 สภาพนาหลังการเก็บเก่ียวด้วยรถเกี่ยวนวด 
 

                                                           

48สัมภาษณ์ อวย  โรจนรัตน์, ชาวบ้านปากประ, 20 สิงหาคม 2557. 
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ภาพที่ 36 ข้าวเปลือกท่ีได้จากรถเกี่ยว – นวด 
 

 
 

ภาพที่ 37 ชาวนาใช้ตาข่ายกั้นหอยศัตรูพืช 
   

 
 

ภาพที่ 38 ห้องเก็บข้าว 
การเก็บรักษาข้าวที่ได้จากการท านาในทะเลสาบจะต้องหมั่นตรวจสอบดูแลเป็นพิเศษ 

เนื่องจากเป็นข้าวที่เกิดจากกรรมวิธีแบบธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีมาเจือปน มอด มด จึงชอบมากัดกิน 
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 จากพัฒนาการการท านาของชุมชนบ้านปากประ ทั้ง 3 ช่วง คือช่วงระหว่าง พ.ศ. 
2470-2530 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มแรกของการท านาจนถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนจนท าให้
การท านาในทะเลสาบลดลง ช่วงต่อมาคือ พ.ศ.2531-2555 ซึ่งการท านาในทะเลสาบซบเซาลง และ
ช่วง พ.ศ. 2556-2558 ซึ่งมีกระแสฟ้ืนฟูการท านาในทะเลสาบ เห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของภูมิ
ปัญญาด าเนินไปอย่างช้าๆ ซึ่งสาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนมักมาจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบาย
ภาครัฐ กระแสสังคมและเทคโนโลยี เป็นต้น ในวิธีการท านาจะด าเนินไปในทิศทางเดียวกับการท านา
หลัก โดยปรับให้สอดคล้องกับพื้นท่ีและความเปลี่ยนแปลงของทะเลสาบ 
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บทที่ 5 
 

แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 
 

จากผลการศึกษาภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ และบริบท
แวดล้อมที่เก่ียวเนื่อง อันได้แก่ สภาพแวดล้อม ทรัพยากร ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา พัฒนาการการ
ตั้งถิ่นฐาน และวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของคนลุ่มน้ าทะเลสาสาบสงขลา โดยเฉพาะชุมชนบ้าน
ปากประ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ท าให้ทราบและเข้าใจถึงสภาวการณ์การธ ารงอยู่ของ
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ จากแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้
จะใช้เป็นฐานในการเชื่อมโยงไปสู่การเสนอแนวทางสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชน
บ้านปากประ  

ดังที่รับรู้กันว่า ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะและความเป็นไปที่แตกต่างกัน ใน
การเสนอแนวทางการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาของชุมชน ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน คือ จุดเด่นและปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิปัญญา เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพ
และปัญหาที่เป็นจริงของชุมชน เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้มาเป็นฐานในการเสนอแนวทางการ
อนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประอย่างเหมาะสม 
ในบทนี้จึงแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ศักยภาพ คุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญา 
2. อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
3. แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน 

 
1. ศักยภาพ คุณค่าและความส าคัญ 

การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ด ารง
ชีพ ภายใต้การเอื้อเฟ้ือพ่ึงพากันระหว่างชุมชนและธรรมชาติแวดล้อมอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่
เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน
รู้จักใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพที่ด ารงอยู่ตามธรรมชาติ แก้ไขปัญหาขาด
แคลนข้าวเพ่ือยังชีพเมื่อเกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล สร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนไม่
ต้องดิ้นรนแสวงหาจากภายนอก ท านาอย่างพอเพียงต่อการยังชีพ ตามก าลังของตน ไม่เร่งรีบแข่งขัน 
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในชุมชน และหลีกเลี่ยงการรบกวนหรือท าลายธรรมชาติคงไว้ซึ่งสมดุล
ระบบนิเวศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากรากฐานส าคัญ 3 ด้าน คือ ที่ตั้ง คน และผลลิต ดังแผนผังแสดง
ความสัมพันธ์ศักยภาพของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ในลักษณะ
สามเหลี่ยมคว่ า ดังนี้ 
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ภาพที่ 39 ผังแสดงความสัมพันธ์ศักยภาพของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 
 

ศักยภาพ คุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน                
ปากประ ประกอบขึ้นด้วย ฐานส าคัญ 3 ด้านเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ที่ตั้ง ของบ้านปากประ มีลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ที่ความโดดเด่นและจ าเพาะเป็นหนึ่งเดียว ผนวกกับคนในชุมชนมีภูมิความรู้และความ
เชี่ยวชาญในการท านาสืบทอด สั่งสมกันมายาวนาน ก่อให้เกิดภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบซึ่ง
ให้ผลผลิตเป็น ข้าวอินทรีย์จากวิถีธรรมชาติ เป็นลักษณะเฉพาะตน ซึ่งมีอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความจ าเพาะโดดเด่น 
บ้านปากประ ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลาตอนบนสุด ซึ่งมีคลองปากประเป็น

เขตแดนด้านทิศเหนือ คลองปากประนี้เป็นล าคลองที่มีขนาดกว้างและลึกที่สุดในจังหวัดพัทลุง ท า
หน้าที่ระบายน้ าจืดจากเทือกเขาบรรทัด และเขตพ้ืนที่อ าเภอป่าพะยอม อ าเภอควนขนุน และอ าเภอ
เมือง จังหวัดพัทลุง ออกสู่ทะเลสาบสงขลาเหนือจากคลองปากประขึ้นไปคือทะเลน้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่ม
น้ าโลก มีถนนสายปากประ (สาย 4007) ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผ่านถนน
เฉลิมพระเกียรติ ปากประ กับล าป า ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของศูนย์กางเมืองพัทลุงในอดีต และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญในปัจจุบัน จากพิกัดที่ตั้งดังกล่าว เอ้ือให้เกิดการท านาในทะเลสาบคือประกอบด้วย
ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าวในทะเลสาบ 3 ด้าน คือ น้ า ดิน และลม ดังนี้ 

1.1.1 น  าในทะเลสาบสงขลาตอนบน 
ทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลแบบลากูน (Lagoon) แห่งเดียวของประเทศไทย 

และเป็นหนึ่งใน 117 แห่งทั่วโลกทะเลสาบแบบลากูนมีลักษณะพิเศษคือ เป็นแหล่งน้ าตื้นบริเวณ
ชายฝั่งทะเลที่มีทางเชื่อมต่อกับทะเล1 ท าให้ทะเลสาบมีลักษณะเป็นทะเล 3 น้ า คือมีทั้งน้ าเค็ม น้ า
กร่อย และน้ าจืด แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของทะเลสาบ และระดับความเค็มของน้ าสามารถ

                                                        
1ส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ, ii. 

ผลผลิต 

คน ที่ตั ง 
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เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอิทธิพลของคลื่นลม ระบบนิเวศภายในทะเลสาบสงขลาจึงมีความหลากหลาย
เป็นอย่างมาก ในระบบนิเวศใหญ่มีระบบนิเวศย่อยที่มีลักษณะจ าเพาะแตกต่างกัน เช่น ป่าพรุ ป่าชาย
เลน  เป็นต้น โดยทั่วไปบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างซึ่งเชื่อมติดกับอ่าวไทยมีระดับความเค็มสูง
ที่สุด ถัดมาที่ทะเลสาบสงขลาตอนกลางซึ่งได้รับอิทธิพลทั้งน้ าจืดและน้ าเค็มในอัตราส่วนใกล้เคียงกัน
จึงเป็นน้ ากร่อย ส่วนทะเลสาบสงขลาตอนบนน้ ามีความเค็มน้อยที่สุด ส่วนทะเลน้อยเป็นทะเลน้ าจืด  

บ้านปากประ ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ บริเวณตอนบนสุดของพ้ืนที่น้ า
กร่อย และอยู่บริเวณปากคลองปากประซึ่งเป็นเส้นทางระบายน้ าจืดขนาดใหญ่จากแผ่นดิน น้ าใน
ทะเลสาบบริเวณนี้จึงเป็นน้ ากร่อยที่มีระดับความเค็มน้อยกว่าพ้ืนที่ส่วนอ่ืนของทะเลสาบสงขลา 
โดยเฉพาะในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่น้ าในทะเลสาบลดระดับต่ าสุด
เหมาะสมแก่การปลูกข้าว และเป็นช่วงต้นฤดูฝน  

1.1.2 ดินบริเวณชายฝ่ังทะเลสาบบ้านปากประ 
การท านาโดยทั่วไปภายหลังการเก็บเกี่ยวแล้วธาตุอาหารภายในดินก็จะถูก

เคลื่อนย้ายออกไปด้วย เมื่อท านาติดต่อกันแร่ธาตุในดินจึงไม่เพียงพอจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยบ ารุงดิน ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถทดแทนธาตุอาหารที่สูญเสียไปก่อนหน้าได้ทั้งหมดท าให้ดินขาดธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อ
พืชและเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว ชาวนามีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถือเป็นปัญหา
ใหญ่ของชาวนา 

ในทางธรณีสัณฐาน พ้ืนที่ราบลุ่มทางตะวันตกของทะเลสาบสงขลาเกิดจากดินตะกอนที่
พัดพามาจากเทือกเขาบรรทัด โดยการชะล้างของน้ าผ่านหน้าดินไหลลงมา ดินบริเวณนี้จึงมีความอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์สาร เหมาะสมในการท าเกษตรกรรมอย่างยิ่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านปากประ
มีลักษณะเป็นดินโคลนปนทราย มีความร่วนซุยสูง ซึ่งเกิดจากการพัดพาตะกอนจากแผ่นดินส่วนหนึ่ง 
อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการที่กระแสน้ าพัดพาตะกอนและอินทรีย์สารในทะเลสาบเข้าสู่ฝั่งด้วย ดินบริเวณ
นี้จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับดินที่ผ่านการไถดะเตรียมไว้ส าหรับหว่านด าข้าวในการท านาทั่วไป เมื่อเข้าสู่
ช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งระดับน้ าในทะเลสาบจะลดระดับลงต่ าที่สุดในรอบปีพ้ืนที่ทะเลสาบจึงปรากฏ
เป็นหาดโคลนลึกลงไป เหมาะส าหรับการหว่านด า และระดับน้ าที่ลดลงเป็นระยะเวลา 3 -4 เดือน 
สอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของต้นข้าว เมื่อระดับน้ าเพ่ิมขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ซึ่ง
เป็นช่วงที่มีฝนตกชุก น้ าจะท่วมหลาก ซังข้าวซึ่งจมน้ าเป็นเวลานานก็ย่อยสลายเป็นธาตุอาหารในดิน
ต่อไป และเมื่อมีกระแสน้ าเค็มหนุนกระแสน้ าจะพัดพาและย่อยสลายซากฟางข้าว ให้กลายเป็นปุ๋ย
บ ารุงดิน และยังพัดพาซากพืชซากสัตว์ซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์เข้าสู่ชายฝั่ง เพ่ิมแร่ธาตุความสมบูรณ์ให้แก่
ดินบริเวณชายฝั่ง เพ่ือพร้อมส าหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป นอกจากนี้การขึ้นลงของกระแสน้ า
ยังช่วยพัดพาโรคพืชที่อาจเกิดหลังการเก็บเกี่ยว เป็นการช าระล้างหน้าดิน และบ ารุงหน้าดินตาม
ธรรมชาติ การผันเปลี่ยนของกระแสน้ าซึ่งเป็นไปตามระบบของธรรมชาตินี้ สอดคล้องต่อการท านา
อย่างยิ่ง  

1.1.3 ลักษณะอากาศและทิศทางลมในทะเลสาบสงขลา 
อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้

ทะเลสาบสงขลามีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพแตกต่างกันในแต่ละช่วงปี ปริมาณน้ าฝนหรือน้ า
จืดจากพ้ืนที่โดยรอบทะเลสาบ และกระแสน้ าขึ้นน้ าลงของอ่าวไทยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ท าให้ความเค็ม
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ของน้ าในทะเลสาบแต่ละช่วงแตกต่างกัน ส่งผลให้ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทะเลสาบสงขลามีความ
ซับซ้อนกว่าปากแม่น้ าหรือทะเลสาบทั่วไปลมเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ ในทะเลสาบ ท าให้เกิด
การไหลเวียนระหว่างน้ าในทะเลสาบและอ่าวไทย ลมจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ของ
น้ าในทะเลสาบ ลมที่มาจากทางทิศตะวันออก ได้แก่ ลมว่าว (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลมนอก 
(ตะวันออก) ลมอุตรา (ตะวันออกเฉียงใต้) และลมเพา (ตะวันออกเฉียงใต้) ท า ให้กระแสน้ าเค็มจาก
อ่าวไทยไหลเข้าสู่ทะเลสาบ โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบแรก ลมว่าวในช่วงเดือนสิบเอ็ดถึงเดือน
สิบสอง และช่วงปลายเดือนยี่ สาม สี่ลมที่พัดน้ าลง นอกจากลมจะส่งผลให้เกิดน้ าขึ้นน้ าลงแล้ว ยังท า
ให้น้ าเค็มและน้ าจืดผสมเข้าด้วยกัน ในช่วงเดือนหก เดือนเจ็ด ฝนตกมาตีให้น้ าเป็นน้ ากร่อย เดือนเก้า 
เดือนสิบ ฝนตก น้ าจากล าคลองสายต่างๆ ไหลลงสู่อ่าวไทย สัตว์น้ าจะว่ายทวนน้ ามาผสมพันธุ์และ
วางไข่  

1.2 ชาวบ้านมีความเชี่ยวชาญในการท านา 
ชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลาบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก และเริ่มต้นการตั้งชุมชน

ด้วยการท านา จนเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่ส าคัญของภาคใต้ ขยายจากการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนหรือแลกเปลี่ยนการสินค้าอ่ืนตามความจ าเป็น เป็นแหล่งผลิตข้าวส่งออกในต่างประเทศ การ
ท านาบริเวณนี้จึงมีอย่างกว้างขวาง ในอดีตทุกครัวเรือนล้วนท านาเป็นอาชีพหลัก แม้แต่ในชุมชนที่
ตั้งอยู่บนเขาหรือเนินควนก็ยังท านาไร่ คนในเขตที่ราบท าทั้งนาในที่ลุ่มและที่ดอน ชุมชนชายทะเลก็มี
การท านาในทะเลสาบ กล่าวได้ว่าการท านาเป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลามายาวนาน
หลายร้อยศตวรรษ และมีพัฒนาการ การสั่งสมภูมิความรู้สืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง 

แรกเริ่มในการตั้งชุมชนบ้านปากประมีที่มาจากการพิจารณาเห็นว่าที่ดินบริเวณนี้อยู่ใกล้
กับแหล่งน้ าคือคลองปากประซึ่งเอ้ือต่อการการท านา ชาวบ้านที่มาตั้งถิ่นฐานในช่วงแรกเมื่อประมาณ 
พ.ศ. 2460 ล้วนเป็นชาวนาที่ขยายมาจากชุมชนข้างเคียง ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งรัฐ
สนับสนุนให้หักร้างถางพงขยายพ้ืนที่ท านา และในช่วงปี 2518 ซึ่งชาวระโนดอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่
บ้านปากประ ก็เป็นชาวนาดั้งเดิม กล่าวได้ว่าการเริ่มตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้เพ่ือการท านา และผู้คนใน
ชุมชนแม้จะมาจากต่างถิ่นกันแต่ก็เป็นชาวนาทั้งสิ้น การท านาจึงเป็นอาชีพดั้งเดิมและเป็นส่วนส าคัญ
ในวิถีชีวิตของชุมชน ปัจจุบันชาวบ้านปากประส่วนใหญ่ก็ยังคงมีอาชีพท านา ชาวบ้านปากประจึงมี
ความเชี่ยวชาญในการท านา ซึ่งผ่านการสั่งสอน ส่งต่อ สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนา 
ชาวนามีความเข้าใจอย่างดีในทุกกระบวนการท านาตั้งแต่การเลือกสรรที่ดิน การคัดเลือกเมล็ ดพันธุ์ 
การเตรียมดิน การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนขั้นตอนการแปรรูป การสั่งสมภูมิความรู้เหล่านี้
ผ่านการสังเกตและทดลองอย่างยาวนาน ท าให้ชาวนามีความ เข้าใจในกรรมวิธีการท านา 
สภาพแวดล้อม และดินฟ้าอากาศของชุมชนของตน จนเกิดเป็นภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ 

1.3 ผลผลิตข้าวอินทรีย ์
เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า การท านาในทะเลสาบของชุมชนปาก

ประจึงไม่จ าเป็นต้องใช้สารอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีบ ารุงดินเพ่ิมเติม และการขึ้นลงของน้ าท าให้ลด
ศัตรูพืช จึงไม่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ปลอดสารพิษเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้
ปุ๋ยเคมีบ ารุงดิน การขึ้นลงของน้ าทะเลช่วยชะล้างศัตรูพืชการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปาก
ประ จึงจัดเป็นเกษตรอินทรีย์ 
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การผลิตข้าวอินทรีย์คือการที่ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการผลิตข้าวด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเริ่ม
ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะปลูก บ ารุงรักษา เก็บเกี่ยว แปรรูปผลผลิต จนถึงการจัดจ าหน่าย 
โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ทางเคมีทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิต แต่จะมุ่งฟ้ืนฟู
ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยวัสดุอินทรีย์ ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยอาศัยระบบตามธรรมชาติ 
เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2ซึ่งการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประมี
กระบวนการที่เป็นเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 

1.3.1 การเพาะปลูก พ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวอินทรีย์อยู่บริเวณห่างไกลจากพ้ืนที่ที่มี
การใช้สารเคมี ซึ่งพ้ืนที่การท านาในทะเลสาบและบริเวณโดยรอบไม่มีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
การใช้สารเคมีใดๆ เหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ในการปลูกข้าวอินทรีย์โดยทั่วไปนิยมวิธีปักด า
เพ่ือลดปัญหาวัชพืช และจะไม่ปลูกข้าวแน่นจนเกินไปเพ่ือลดปัญหาโรคและแมลง แต่ชาวนาบ้านปาก
ประไม่ต้องประสบปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีมากไม่ต้องบ ารุงเพ่ิมเติม เมล็ดข้าว
ที่หว่านลงไปเจริญงอกงามดีมาก อีกทั้งการขึ้นลงของกระแสน้ าช่วยก าจัดวัชพืชและโรคจากแมลงไป
ด้วย 

1.3.2 การบ ารุงรักษา การบ ารุงรักษาข้าวอินทรีย์ยึดหลักเกณฑ์ การบ ารุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติ การดูแลรักษาข้าวของชาวบ้านปากประบางส่วนเริ่มมีใช้
น าปุ๋ยเคมี เพราะต้องการท านาขึ้นมาบนฝังซึ่งดินไม่ใช่ดินโคลน ควรแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ดิน
โคลนเพ่ือให้ผลผลิตคงเป็นเกษตรอินทรีย์ 

1.3.3 การเก็บเกี่ยว ในปัจจุบันชาวนาที่ท านาในทะเลสาบส่วนใหญ่ยังนิยมใช้เคียว
และแกละ ซึ่งเป็นวิถีการท านาแบบดั้งเดิมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งที่ใช้เวลานานและสิ้นเปลือง
แรงงานในการเก็บเกี่ยว แต่เนื่องจากการท านาในทะเลสาบเพียงเล็กน้อยต่อครัวเรือน จึงสามารถใช้
เวลาว่างจากงานอ่ืนมาเก็บเกี่ยวได้ แต่ในอนาคตหากมีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น 
การน าเครื่องจักร เช่น รถเก่ียวนวดข้าวมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานมากขึ้น 

1.3.4 การแปรรูป ปัจจุบันบ้านปากประมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนมาจากภาครัฐ เก็บรักษาโดยกรรมการหมู่บ้าน แต่ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนัก เนื่องจากนิยม
น าข้าวเปลือกที่ได้จากการท านาในทะเลสาบไปสีร่วมกับข้าวที่ปลูกในนาหลักมากกว่าเพราะมีความ
สะดวกรวดเร็วกว่าหากชุมชนเริ่ม 

 
2. อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 

จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม โดยสัมภาษณ์ พูดคุย และสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
ในช่วงภายหลังปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา การท านาในทะเลสาบลดน้อยลงเป็นล าดับ และเริ่มกับมาฟ้ืน
ตัวอีกครั้งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการท านาในทะเลสาบควบคู่กับการท านาหลักอย่าง
ต่อเนื่อง สถานการณ์การท านาในทะเลสาบแปรผันตามการท านาในนาหลัก ในช่วงที่ชาวนาหันไป

                                                        
2เดชา ศิริภัทร์, เส้นทางเกษตรกรรมยั่งยืน (สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด, 2554), 

106-110. 
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ประกอบอาชีพอ่ืน การท านาในทะเลสาบก็ลดลง เริ่มมีความสนใจจากภายนอกมีการท านาใน
ทะเลสาบมากขึ้น เห็นได้ว่าการท านาในทะเลสาบมีความเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ของสังคมอยู่
เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาซึ่งแบ่งเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ปัจจัยภายใน 
 ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยซึ่งมีที่มาจากคนใน คือ ชาวบ้านที่ท านาในทะเลสาบเอง 

รวมถึงครอบครัวของชาวนา ซึ่งมีผลกระทบต่อภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ ดังนี้ 
2.1.1 คนในชุมชนไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาเท่าที่ควร    

คนในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาเท่าที่ควร ในอดีตการท านาใน
ทะเลสาบด ารงอยู่เพื่อเป็นแหล่งปลูกข้าวส ารอง ทดแทน กรณีนาหลักเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือได้
ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตจากนาในทะเลสาบสามารถใช้ยังชีพในครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องซื้อข้าว
จากภายนอก ส่วนในปัจจุบันกล่าวได้ว่าการท านาในทะเลสาบเป็นงานอดิเรกของชาวนาที่ท านาหลัก
ควบคู่กันไป ผลผลิตที่ได้ก็น ามารับประทานในครัวเรือนเท่านั้น เจ้าของนาแต่ละท่อนก็ไม่ได้ท านา
สม่ าเสมอทุกปี จะท าตามความสะดวกในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น  

แต่เมื่อมองจากมุมมองภายนอกแล้ว การท านาในทะเลสาบเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้ง
ในลักษณะที่เป็นภูมิทัศน์อันสวยงามแปลกตา เป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่สามารถปรับตัว
และประยุกต์ใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด อีกทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงความสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ นับเป็นภูมิปัญญาอันควรค่าแก่การอนุรักษ์
สืบทอดและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชุมชน 

2.1.2 ขาดผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป จากการส ารวจผู้ที่ท านาในทะเลสาบในปัจจุบัน 
พบว่ามีชาวนาที่ท านาทั้งหมด 23 คน กว่าร้อยละ 80 อยู่ในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ในส่วนคนคนรุ่น
หลังโดยเฉพาะในช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี พบว่า เกือบไม่มีบทบาทในการท านาในทะเลสาบ เนื่องจากมี
ค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในตัวเมือง คนรุ่นหลังส่วนใหญ่จึงนิยมไปประกอบอาชีพในตัวเมือง
หรืออาชีพอ่ืนๆ นอกเหนือจากเกษตรกรรมมากขึ้น อาทิ การรับข้าราชการ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป เป็น
ต้น ส่วนที่ยังท างานอยู่ในพ้ืนที่บ้านปากประก็มักมุ่งไปยังงานที่ให้ผลิตผลจ านวนมาก อย่างการท าสวน
ยางพารา สวนปาล์ม และการเลี้ยงโคนม ในการท าสวนยางพาราและสวนปาล์มนั้นยังพอมีเ วลาว่าง
ส าหรับท างานอ่ืนๆ เพ่ิมไปด้วย เช่น ท านา ท าหัตถกรรม และประมงน้ าจืด ส่วนการเลี้ยงโคนม 
จ าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่โคนมตลอดเวลา ท าให้ไม่สามารถท าอาชีพอ่ืนๆ ร่วมได้อีก  

ในปัจจุบันที่นาบางท่อนถูกเว้นว่างไว้กลายเป็นนาร้าง เนื่องจากไม่มีแรงงานและการให้
ความสนใจมากนัก ผู้ที่ท านาในทะเลสาบคือชาวนาที่ท านาในพื้นที่ปกติอยู่แล้ว แบ่งพันธุ์ข้าวและเวลา
มาปลูกข้าวริมทะเลสาบเพ่ิมเติม  

2.1.3 องค์ความรู้ภูมิปัญญาบางอย่างค่อยๆ สูญหายไป จากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม
และสัมภาษณ์กลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ พบว่า รายละเอียดองค์ความรู้บางอย่าง อาทิ การ
เลือกสรรพันธุ์ข้าว พืช ที่ดิน การท าขวัญขวัญ เริ่มเลือนหายไปจากชุมชน ส่วนหนึ่งมาจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่
ล้มหายตายจากไป วิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนตามกระแสภายนอก และที่ส าคัญคือการไม่ได้น ามาใช้อย่าง
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ต่อเนื่อง แต่เมื่อได้มีการรวมกลุ่มพูดคุยในเรื่องกรรมวิธีและวิ ถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับการท านาใน
ทะเลสาบ ชาวนาหลายท่านจึงเริ่มระลึกได้  

สาเหตุประการส าคัญที่ส่งผลให้องค์ความรู้ภูมิปัญญาบางส่วนเริ่มเลือนหายไปมาจากการ
การไม่ได้รับการสืบต่อและใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จากการที่กรรมวิธีในการท านาเปลี่ยนแปลงไป 
เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท านามากขึ้น รวมทั้งชาวนาบางส่วนหันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
แทนการท านา ดังนั้น หากไม่มีการศึกษาเรียนรู้ หรือจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ เมื่อเวลาล่วงเลยองค์
ความรู้ภูมิปัญญาที่น่าสนใจก็อาจลบเลือนไปมากยิ่งข้ึน 

2.2 ปัจจัยภายนอก 
 ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่เกิดจากบุคคล หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก ที่เข้ามามี

เกี่ยวเนื่องกับการท านาในทะเลสาบ รวมถึงที่เป็นสภาพแวดล้อมหรืออิทธิพลของธรรมชาติที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท านาในทะเลสาบด้วย ดังนี้ 

2.2.1 องค์กร/หน่วยงานภายนอก ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การท านาในทะเลสาบเริ่ม
เป็นที่สนใจจากภายนอก เริ่มจากการลงสกู๊ปข่าวขนาดเล็กในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น การออกอากาศทาง
รายการโทรทัศน์ และการเผยแพร่ภาพบรรยากาศผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย ท าให้การท านาใน
ทะเลสาบเป็นที่รู้จักของภายนอก แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกระแสชั่วคราว การได้รับการยอมรับและชื่น
ชมจากภายนอกจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา 
ส่งผลให้การการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาต่อไป นอกจากนี้ ภูมิปัญญาการท านาใน
ทะเลสาบยังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบางโครงการของภาครัฐ
กระทบต่อการท านาในทะเลสาบด้วยในปัจจุบันการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประยังไม่มี
หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน แม้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบยังไม่ได้รับการยกระดับเป็นภูมิปัญญาที่
ควรค่าแก่การให้การสนับสนุนของภาคปกครอง แม้การไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะไม่ได้มี
ผลกระทบต่อการท านาในทะเลสาบโดยตรง แต่อาจเกิดผลกระทบโดยอ้อมจากการวางนโยบายด้าน
ต่างๆ เช่น การวางแผนตัดถนนบริเวณริมชายหาด หรืออาจมีการใช้พ้ืนที่นาในทะ เลสาบสร้าง
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ ได้ ในอนาคต ซึ่ งน าไปสู่ความเสียหายของภูมิปัญญาที่ เกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หากภาครัฐตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชน
ปากประ จึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกปักรักษาทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในการท านาใน
ทะเลสาบ ให้ชาวนาสามารถใช้สอยทรัพยากรได้ต่อไป 

2.2.2 การใช้ดินชายฝั่งทะเลสาบ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบบ้านปากประ ซึ่ง
ชาวนาท านาในทะเลสาบในปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 สงขลา กรมเจ้าท่า 
กระทรวงคมนาคม ซึ่งพ้ืนที่ท านาในทะเลสาบแม้จะมีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษและข้อตกลง
ร่วมกันของชุมชน แต่มีความทับซ้อนในเรื่องกรรมสิทธิ์ตามที่กฎกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 63 พ.ศ. 
2537 ระบุไว้ว่า“ล่วงล้ าล าแม่น้ า” หมายความถึงสิ่งทีล่่วงล้ าเข้าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต้น้ าของแม่น้ า
ล าคลอง บึง อ่างเก็บน้ า ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์



94 
 
ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่าน้ าไทย หรือชายหาดของทะเลดังกล่าว3การล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องได้รับการ
พิจารณาอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ล่วงล้ าล าแม่น้ าต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม สิ่งล่วงล้ าล าน้ าที่กรมเจ้าท่าพึงอนุญาตได้ ได้แก่ ท่าเทียบเรือ สะพานปรับระดับและโป๊ะ
เทียบเรือ สะพานข้ามแม่น้ าหรือสะพานข้ามคลอง ท่อหรือสายเคเบิล เขื่อนกันน้ าเซาะ คานเรือ โรง
สูบน้ า และกระชังเลี้ยงสัตว์น้ า4ซึ่งจากหลักเกณฑ์ก าหนดสิ่งล่วงล้ าทางน้ าของกรมเจ้าท่ านี้ ไม่
ครอบคลุมถึงลักษณะการท าเกษตรกรรมหรือการท านาในทะเลสาบ การท านาในทะเลสาบของชุมชน
บ้านปากประในปัจจุบันแม้จะกระท าต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแต่กรมเจ้าท่าก็ไม่ได้
รับทราบถึงการด ารงอยู่ หากไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่อย่างชัดเจนจึงอาจเกิดปัญหาการใช้ที่ดิน
ในอนาคตได้ 

2.2.3 ธรรมชาติ ภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นลงของน้ า 
กระแสน้ าเค็มน้ าท่วมเนื่องจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางเป็นพ้ืนที่รับน้ าจืดจากเทือกเขาบรรทัดที่
ไหลผ่านชุมชนในที่ราบลงสู่ทะเลสาบและได้รับกระแสน้ าเค็มจากล าคลองหลายสายที่ไหลเชื่อม
ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับอ่าวไทยผ่านพ้ืนที่อ าเภอระโนดในจังหวัดสงขลา จึงส่งผลให้น้ า
ในพ้ืนที่ทะเลสาบล าป าเป็นน้ ากร่อยที่มีเปอร์เซ็นต์น้ าจืดมากกว่าน้ าเค็มถึง 7 ใน 10 ส่วน กระแส
น้ าเค็มจะพัดพามาในช่วงน้ าทะเลหนุนสูงเท่านั้นเมื่อกระแสน้ าเค็มหนุนในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งต้น
กล้ายังไม่แข็งแรงดี ท าให้ต้นกล้าตาย ชาวนาต้องหว่านใหม่อีกครั้งนอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อปลูกข้าวซ้ า
พันธุ์เดิมเกิน 2-3 ฤดูกาล พันธุ์ข้าวจะเริ่มกลายคือ เมล็ดข้าวจะมีสีออกแดงหรือน้ าตาลแดง ชาวนาก็
จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนพันธุ์ข้าทุก 2-3 ฤดูกาลในภาพรวมแล้วปัญหาจากธรรมชาติจึงไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อการท านามากนัก 

 
3. แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 

เนื่องจากภูมิปัญญาเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมแขนงหนึ่ง การด ารงอยู่และด าเนินไป
ต้องอาศัยผู้คนในชุมชนที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญานั้น ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนจึงจะสามารถจัดการ
ภูมิปัญญาได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาการท านาของชุมชนบ้านปากประ 
ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นแนวทางอย่างกว้างๆ เพ่ือการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนา
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประอย่างยั่งยืนและมั่งคงโดยแบ่งเป็นการ
ด าเนินการจากภายในและการรับการสนับสนุนจากภายนอก ดังนี้ 

3.1 การด าเนินงานจากภายในชุมชน 
3.1.1 การรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ 
3.1.2 การส่งเสริมให้เกิดการศึกษา รวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ภูมิปัญญา 

                                                        
3กรมเจ้าท่า, กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ   

การเดินเรือในน่านน  าไทย พระพุทธศักราช 2456 , เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.md.go.th/md/index.php/2014-01-19-05-00-37/2014-01-19-05-08-40/2014-
01-19-05-55-21/-108/925-01-63-2537/file 

4เรื่องเดียวกัน. 
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3.1.3 การผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชน 
3.1.4 การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก 

3.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
3.2.1 การเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกับพ้ืนที่ใกล้เคียง 
3.2.2 การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

 
3.1 การด าเนินการจากภายในชุมชน 

การด าเนินการจากภายในเป็นการเริ่มต้นจากชาวนาที่ท านาในทะเลสาบของคนใน 
ชุมชนบ้านปากประ ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญายิ่งขึ้น ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก คือ รวมคน รวม
ความคิด ร่วมท า ร่วมสรุปบทเรียน และร่วมรับผลจากการกระท า5ในกระบวนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิ
ปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ จึงควรเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาใน
ทะเลสาบ เพ่ือให้เกิดการพบปะหารือ ร่วมคิดร่วมท า ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือในการด าเนินการอ่ืนๆ               
ต่อไปตามล าดับ ดังนี้ 

3.1.1 การรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ 
การรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบถือเป็นกระบวนการล าดับแรกที่ควร

ท า ในการด าเนินงานด้านภูมิปัญญา การรวมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นรากฐานให้เกิดความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการส ารวจชาวนาบ้านปากประที่ท านาในทะเลสาบในพบว่า                
ส่วนใหญ่เป็น ญาติมิตร มีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงมีความคุ้นเคยและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมา
ยาวนาน การจัดตั้งกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบจึงจะช่วยผลักดันให้เกิดผู้น ากลุ่มและผลักดันการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาให้มีความต่อเนื่อง กว้างขวาง สิ่งส าคัญอีกประการที่จะได้จากการ
รวมกลุ่มชาวนา คือการเปิดโอกาสให้มีเวทีแลกเปลี่ยน พูดคุยร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ถือเป็น
ขั้นตอนแรกของการวางแผนการพัฒนา เพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง ตอบสนองชาวบ้านได้ 
ลดอุปสรรค  การให้ความเห็นชอบร่วมกันจากหลายๆฝ่าย จะเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาในทิศทางที่พึงพอใจร่วมกันในจังหวัดพัทลุงซึ่งมี
การท านาการมาอย่างกว้างขวางยาวนาน มีการก่อตั้งกลุ่มชาวนาเพ่ืออนุรักษ์และพัฒนามรดกภูมิ
ปัญญาของชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์และประสบความส าเร็จ อาทิ   

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ 13 ต าบลปันแต อ าเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง6 ก่อตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตข้าวต่อไร่ตกต่ า โดยมีกลุ่มชาวบ้านและเกษตรอ าเภอริเริ่ม   
ร่วมกัน มีเป้าหมายเพ่ือให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีใช้เอง และใช้เทคโนโลยีผลิตข้าวที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ในระยะแรกด าเนินการ 4 ด้าน ได้แก่  

                                                        
5มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน, กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชุมชน, เข้าถึงเมื่อ 2 ธันวาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก http://www.banrainarao.com/column/learn_commu 
6วิจารย์บุษรานนท์, การด าเนินงานวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ต าบลปันแต อ าเภอ                    

ควนขนุน จังหวัดพัทลุง (พัทลุง: ส านักงานเกษตรอ าเภอควนขนุน, 2554), 13-19. 
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1. แบ่งพ้ืนที่นาเป็นแปลงผลิตเมล็ดข้าว เพ่ือใช้ในชุมชนและสาธิตแก่บุคคลภายนอก  
2. ตั้งศูนย์พร้อมอุปกรณ์ผลิตเมล็ดข้าว ซึ่งด าเนินการ โดยคณะกรรมการจากชาวนาใน

ชุมชน  
3. ชุมชน/เกษตรกรสมาชิกเป็นเจ้าของศูนย์ร่วมกัน  
4. ตั้งกองทุนการผลิต เพ่ือใช้ในการบริหารงานต่างๆ ของกลุ่ม  
จากการด าเนินงานดังกล่าวกลุ่มสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวพ้ืนเมือง                

ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและได้รับค าประกาศรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าว GI) และ              
ผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดถึง 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวกล้องสังข์หยด ข้าวซ้อมมือสังข์หยด ข้าวกล้อง                
สังข์หยดหัก แป้งข้าวสังข์หยด จมูกข้าวสังข์หยดและขนม ทองพับข้าวสังข์หยด จ าหน่ายทั้งภายใน     
จังหวัด เช่น ร้านค้าชุมชน ศูนย์โอทอป ห้างสรรพสินค้า และต่างจังหวัด เช่น ศาลาข้าวไทย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การคลังสินค้า และจังหวัดใกล้เคียงและยังมีการประชาสัมพันธ์                   
โดยการน าสินค้าจัดแสดงและจ าหน่าย ณ งานแสดงสินค้าต่างๆ ด้วย ส่วนผลผลิตจะแบ่งเป็น 4 ส่วน              
คือ เก็บไว้กินภายในครอบครัว เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป รวบรวมขายให้กลุ่ม และเก็บไว้
ขายในช่วงราคาดี ชาวนาจึงไม่ต้องซื้อข้าวกิน ไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์  เมื่อข้าวปรับราคาขึ้นก็สามารถน า
ออกขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง 

เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาคประชาชนต าบลต านาน7 เป็นองค์กรชุมชนโดยกลุ่ม
ชาวนาต าบลต านาน อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยเน้นด าเนินงานพัฒนาชุมชนอย่างครบวงจร  ตาม
แนวทาง “คืนชีวิตให้นา คืนปลาให้น้ า และสืบสานอาหารพื้นบ้าน” งานพัฒนาส าคัญของกลุ่ม คือการ
ฟ้ืนฟูนาข้าว พร้อมกับการจัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การท านาอินทรีย์ และตั้งโรงสีชุมชน เพ่ือผลิต
ข้าวซ้อมมือและข้าวกล้องบรรจุถุงจ าหน่าย โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียง เช่น ข้าวสังข์หยด
และข้าวเล็บนก ในช่วงแรกการท านาอินทรีย์ไม่ประสบผลนัก เนื่องจากดินยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ ใช้เวลา
ประมาณ 2 ปี เมื่อดินฟ้ืนธาตุอาหารสมบูรณ์แล้วจึงได้ผลิตผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้นข้าวเจริญเติบโต
ดี เต็มเมล็ดให้น้ าหนักดี และลดต้นทุนการผลิตลง ประกอบกับมีกระแสการบริโภคข้าวเพ่ือสุขภาพ มี
ความต้องการบริโภคข้าวพันธุ์สังข์หยดสูง และจังหวัดพัทลุงได้ส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวพันธ์สังข์หยด
อินทรีย์กันมากขึ้น มีการขึ้นทะเบียนรับรองผู้ปลูก เมื่อผ่านขั้นตอนการปลูกข้าวได้ตามมาตรฐานของ
จังหวัด ก็จะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น ถึงราคาเกวียนละ 20,000 บาท ขณะที่ข้าวทั่วไปมี
ราคาไม่เกินเกวียนละ10,000 บาทด้วยเหตุนี้ชาวนาในต าบลต านานจึงหันมาปลูกข้าวสังข์หยดอินทรีย์
มากขึ้น น าไปสู่การจัดตั้งโรงสีชุมชนเพ่ือผลิตข้าวกล้องสังข์หยดโดยใช้เครื่องจักรอย่างง่ายและ
ด าเนินการจนถึงขั้นบรรจุขายโดยชาวนาเองแม้ราคาขายจะไม่สูงมากและเสียเวลาในกระบวนการผลิต
มากกว่าปกติ แต่ชาวนาส่วนใหญ่ยังภาคภูมิใจที่ได้ผลิตข้าวพันธุ์ดี ปลอดจากสารเคมีให้แก่ผู้บริโภคอีก
ทั้งชาวนาก็ไม่ต้องสัมผัสหรือกินข้าวที่ปนเปื้อนสารเคมีด้วย       

                                                        
7สุวัฒน์ กิขุนทด, “สภาองค์กรชุมชนต าบลต านาน” คืนชีวิตให้นา คืนปลาให้น  า สืบสาน

ข้าวสังข์หยดพัทลุง, เข้าถึงเมื่อ 5 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://isranews.org/community/ 
comm-scoop-documentary/item/ 5992-2012-03-21-10-00-35.html 
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การรวมกลุ่มชาวนานอกจากจะสร้างความเข้มแข็งเพ่ือเป็นรากฐานในการสืบสานและ
พัฒนาภูมิปัญญาแล้ว ยังเป็นส่วนส าคัญในการแสวงหาทางออกร่วมกันในประเด็นที่มีผลกระทบต่อ
การสืบสานภูมิปัญญา อาทิ กรรมสิทธิ์การใช้ที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบท านา การรื้อฟ้ืนพันธุ์ข้าว
ท้องถิ่น การบ่มเพาะผู้สืบทอดการท านาในทะเลสาบในรุ่นต่อไป เป็นต้น 

3.1.2 การส่งเสริมให้ เกิดการรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่                     
ภูมิปัญญา 

เมื่อมีการรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบแล้ว ควรมีการส่งเสริมให้เกิด
การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของบ้านปากประ 
รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดการ
ด าเนินงานดังกล่าวของบ้านปากประมีดังนี้ 

3.1.2.1 การจัดเก็บองค์ความรู้ภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม การจัดการ          
ภูมิปัญญาซึ่งเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปองค์ความรู้ทั้งในตัวบุคคลและสิ่งของหรือ             
ธรรมชาติ การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และควรจัดท าเป็น
ล าดับแรกๆ ของการด าเนินการด้านภูมิปัญญา ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงภาพรวมศักยภาพ 
ปัญหา การด ารงอยู่ของภูมิปัญญา สามารถวิเคราะห์น าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้
เนื่องจากการท านาในทะเลสาบในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพดิน น้ า ที่มีความแตกต่างกัน การจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไปตามรายฤดูกาล จะช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางในการท านา และแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาได้ชัดเจนขึ้น 

ในการศึกษาภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ในเบื้องต้นผู้ศึกษา
ได้รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากชาวนาชุมชนปากประที่ท านาในทะเลสาบอยู่ในปัจจุบัน จ านวน 23 ราย 
มาจัดท าฐานไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access) ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
(Relational DataBase Management System: RDBMS) ที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูล การสอบถาม 
การค้นหา การดูแลรักษา การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงสามารถเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล ออกแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
ตารางเก็บข้อมูล และสร้างแบบสอบถาม อีกทั้งสามารถเรียกใช้ได้จากระบบฐานข้อมูลภายนอก              
เพ่ือใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย ทั้งนี้เนื่องจากการท านาในทะเลสาบในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพดิน 
น้ า ที่มีความแตกต่างกัน การจัดเก็บข้อมูลต่อไปตามรายฤดูกาล จะช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางใน
การท านา และแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น 

นอกจากการจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว ยังสามารถน าองค์ความรู้ภูมิปัญญามา
น าเสนอในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจอ่ืนๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ สารคดี นิทรรศการออนไลน์ 
ฐานข้อมูลเสียง/เพลง/บทขวัญเป็นต้น ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นคลังความรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่
สามารถจัดเก็บ บันทึก และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอีกทางหนึ่ง 

3.1.2.1 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรม
เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
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เป้าหมายของกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ค้นพบด้วยตนเอง8 การจัดกิจกรรมจึงเป็น
วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งจะน าไปสู่การตระหนักและเห็นความส าคัญของภูมิปัญญา
การท านาในทะเลสาบ กิจกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น การลงมือปฏิบัติ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วม
กิจกรรมได้เรียนรู้และเข้าใจในสถานการณ์จริงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสาธิตเพ่ือแสดงให้เห็น
เป็นตัวอย่าง การจัดท าคู่มือแนะน าเป็นต้นการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาซึ่งมีส่วนเกี่ยวพันธ์กับผู้คนจ านวนมากทั้งคนในชุมชนเองและบุคคลภายนอก เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมบรรลุผลอย่างครอบคลุม จึงควรมีการจัดกิจกรรมทั้งส าหรับคนในชุมชนและบุคคลภายนอก
การจัดกิจกรรมส าหรับชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน อาทิ การศึกษาดูงานเป็นกิจกรรมที่ก าหนด
ขึ้นให้ชาวบ้านได้ไปดูงานในแหล่งที่มีการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในลักษณะที่ใกล้เคียงกับของ
ชุมชน เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดการเปรียบเทียบ ได้ตระหนักในความความส าคัญของภูมิปัญญา และ
เห็นแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาของชุมชนตน อีกท้ังการศึกษาดูงานในแหล่งที่ประสบความส าเร็จ
ยังช่วยเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันในการลงมือท าของชาวบ้านด้วย เพ่ือน ามาเสริมสร้างความรู้
ของชาวบ้านที่มีอยู่แล้ว ส่วนการจัดกิจกรรมส าหรับคนภายนอกเป็นการสร้างความเข้าใจให้คน
ภายนอก และเป็นการกระตุ้นชุมชนให้มีแรงใจในการด าเนินงานด้านภูมิปัญญาต่อไป 

นอกจากกิจกรรมต่างๆ จะมีผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับผลตามเป้าหมายของกิจกรรม
นั้นๆ แล้ว ผลของการร่วมกิจกรรมยังปรากฏประโยชน์ในอีกหลายทางด้วย เช่น การจัดการทัศน
ศึกษาให้ชาวนาในชุมชนไปดูงานของชาวนาชุมชนอ่ืน นอกจากผลทางตรงที่ชาวนาได้เรียนรู้เกี่ ยวกับ
ชุมชนอ่ืน ยังเป็นการสร้างกระบวนการคิด การเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาตนเอง และสร้างเครือข่าย
ระหว่างชุมชน กิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นจึงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา
อย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอก็จะยิ่งสร้างความส าคัญให้แก่ภูมิปัญญา และแตก
ยอดความรู้มากเท่านั้น  

3.1.2.2 การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต ส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยมีสื่อต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ และเป็น
แหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน กลมกลืนกับ
วิถีชีวิตของชุมชน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือก่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้และการ
พ่ึงตนเอง โดยมีการแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ซึ่งกันและกัน กล่าวได้ว่าศูนย์การเรียนรู้เป็นผลผลิตที่
เกิดจากการตระหนักรู้ในตัวตนของชุมชน ที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปของนิทรรศการ 
สถานที่ กิจกรรม ฯลฯ ที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันโดดเด่นของ
ชุมชมแก่คนภายนอก และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลในในการสืบทอด
มรดกภูมิปัญญาของชุมชนแต่ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ยังต้องมีการด าเนินการอีกหลายขั้นตอน 
อาทิ การส ารวจความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์ข้อมูลองความรู้ การจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน ฯลฯ 
ในปัจจุบันหลายชุมชนที่มีการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้น มีหลาย
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จสามารถจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีการด าเนินการที่เป็น

                                                        
8ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน (กรุงเทพฯ: องค์กร

รับส่งสินค้าและครุภัณฑ์, 2544), 143-144. 
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ประโยชน์แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีอีกหลายชุมชนที่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ได้ส าเร็จแต่ไม่
สามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่อง จนศูนย์ซบเซาลงและต้องปิดตัวไป ซึ่งพบว่าปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ
คือการมีผู้น าที่เข็มแข็ง มีแรงใจในการผลัดดันการด าเนินงานได้ และขาดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
จากคนในชุมชน ส่วนปัจจัยเสี่ยงในการด าเนินงานได้แก่ งบประมาณและบุคลากรที่ใช้ในการ
ด าเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน พบว่า ศูนย์กลางของชุมชนคือวัดและโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน
ผืนที่ผืนเดียวกัน อีกทั้งยังอยู่ติดชายฝั่งทะเลสาบ มีพ้ืนที่เป็นลานกว้างเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เป็นหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในทะเลสาบของ
ชุมชนบ้านปากประ อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในบริเวณนี้ ยังเป็นการดึงโรงเรียนและวัดซึ่ง
เป็นองค์กรที่มีบุคลากรพร้อมที่จะด าเนินงานจ านวนมาก อีกทั้งวัดและโรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ การให้วัดและโรงเรียนเข้ามาเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้อุปถัมภ์หลัก จึง
สามารถก าจัดปัจจัยเสี่ยงในด้านงบประมาณและบุคคลากรออกไปได้ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นต่อยอด
การด าเนินงานอ่ืนๆ ของวัดและโรงเรียนในอนาคตได้อีกด้วย 

3.1.2.3 การส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น การจัดการศึกษาที่มีแนวทางเดียวกัน
ทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดการละเลยต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น มรดกองค์ความรู้ของท้องถิ่นไม่ได้
รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งค่อยๆ สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง หลักสูตรท้องถิ่นช่วยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก ผูกพัน และ
ภาคภูมิใจในความเป็นท้องถิ่นของตนทรัพยากรในท้องถิ่น โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีอยู่
มากมาย บ่งบอกถึงความเจริญมาเป็นเวลานาน สามารถบูรณาการเอาทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการเรียนการ ซึ่งเป็นผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นประกอบ
อาชีพได้ 

ชุมชนบ้านปากประมีโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน 1 โรง คือโรงเรียน
วัดปากประ ตั้งอยู่ในหมู่ 8 ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดั บ
อนุบาล – ประถมศึกษา จัดตั้งขึ้นและเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 โดยความร่วมมือของวัดและ
ชุมชน มีเนื้อที่ทั้งหมด 13 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กปัจจุบันมีนักเรียนรวม 85 
คน ครูอาจารย์รวม 7 คนปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
หรือหลักสูตรแกนกลาง ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบการเรียนการสอนอย่างกว้างๆ ในสาระความรู้
พ้ืนฐาน และผลักดันให้มีการน าสาระความรู้ตามสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ปัญหา และความ
ต้องการของท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร การน าภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบมาบูรณา
กับการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านปากประ จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งนักเรียน โดยเด็กจะได้
เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวและของจริง เพ่ือได้เสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับ
ผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่ในท้องถิ่น ในส่วนของโรงเรียนบ้านปากประซึ่งมีพันธกิจในการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่แล้ว ภูมิปัญญาการท านาจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่
โรงเรียนจะน ามาจัดกิจกรรม อีกทั้งโรงเรียนยังมีพ้ืนที่ติดชายทะเลสาบซึ่งเป็นพ้ืนที่การท านาอยู่แล้ว 
และประโยชน์ต่อภูมิปัญญาเอง ซึ่งในอนาคตเด็กจะเป็นหลักส าคัญในการสืบสานภูมิปัญญา อีกทั้งยัง
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จะเกิดการคิด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาในสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจุบัน ภูมิปัญญาจะไม่เป็นองค์ความรู้ที่หยุดนิ่ง มีการใช้และปรับเข้ากับสังคมตลอดเวลา ทั้งนี้ 
หลักสูตรท้องถิ่นควรน าเสนอภาพลักษณ์ชุมชนใน 2 ด้าน9 คือ ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า เพ่ือให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและควรชี้ให้เห็นปัญหาของชุมชนเพ่ือให้เด็กเรียนรู้
ความจริง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน และพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆ อย่างชาญฉลาด 
ท าให้เด็กมองเห็นอดีต เรียนรู้ปัจจุบันและคาดเดาอนาคตได้ ซึ่งส่งผลให้เด็กสามารถใช้วิจารณญาณใน
การแสวงหาทางเลือก วิเคราะห์ ตัดสินใจ และวางแผนชีวิตของตนเองโดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพและควรให้ความส าคัญกับกระบวนการในการใช้หลักสูตรมากกว่าผลสัมฤทธิ์ที่
ได้จากการใช้หลักสูตร 

3.1.3 การสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากนาในทะเลสาบ 
การท านาจะเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยมาช้านานอีกทั้งชาวไทยยังบริโภค

ข้าวเป็นอาหารหลัก แต่กระนั้นชาวนาไทยยังส่วนใหญ่ยังยากจนและประสบปัญหาหนี้สินครัวเรือน   
ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 2 ประเด็นหลัก คือ ต้นทุนการผลิตสูงและก าหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลาง เพ่ือ
ช่วยเหลือของชาวนามีหลายหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนพยายามเข้ามาแก้ไขปัญหา              
ในส่วนนี้ อาทิ การประกันราคาข้าว การสร้างโรงสีชุมชน การจัดตั้งกองทุนกู้ยืมเพ่ือการลงทุน                
การเว้นวรรคผ่อนช าระหนี้สิน เป็นต้น แต่ก็ยังไม่สามารถเยียวยาปัญหาของชาวนาได้อย่างตรงจุด 
เนื่องจากเป็นวิธีการแก้ปัญหาในส่วนปลายทาง ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง แต่ยังมี
กลุ่มคนอีกส่วนหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาหาราคาข้าวตกต่ าและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาได้ โดยการ
ให้ชาวนาเป็นผู้ควบคุมปัจจัย จัดเป็นระบบการผลิตครบวงจร ชาวนาจะเป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์ 
เพาะปลูกและเน้นบ ารุงรักษาโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เก็บเกี่ยว แปรรูป และสร้างผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา
สินค้าของตนเอง  

ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประมีความโดดเด่นชัดเจนในหลาย
ด้าน อาทิ ชาวบ้านประกอบอาชีพท านามายาวนาน มีความเชี่ยวชาญสูงและรู้จักการใช้ประโยชน์จาก
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์มีความโดดเด่นเฉพาะ ดินมีความอุดม
สมบูรณ์สูงโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงดินเพ่ิมเติม ผลผลิตที่ได้จึงปลอดสารพิษและมีศักยภาพใน
ด้านอ่ืนๆ ที่สามารถรวมกลุ่มชุมชนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ โดยประกอบด้วย 3 แนวทาง 
ดังต่อไปนี้ 

3.1.3.1 การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งเป็นการที่ชุมชนเป็นผู้ด าเนินการ
ผลิตข้าวด้วยตนเองในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ เพาะปลูก บ ารุงรักษา เก็บเกี่ยว 
แปรรูปผลผลิต จนถึงการจัดจ าหน่าย โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
และสารที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเก็บรักษา
และการแปรรูปผลผลิต แต่จะมุ่งฟ้ืนฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยวัสดุอินทรีย์ ป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชโดยอาศัยระบบตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

                                                        
9พรพันธุ์ เขมคุณาศัย, “ท้องถิ่นศึกษา... ภูมิปัญญาชุมชน : วิเคราะห์กรณีชุมชนแถบ                

ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา,” ใน วารสารปาริชาต 13, 2 (ตุลาคม 2543-มีนาคม 2544), 18. 
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3.1.3.1.1 การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ พันธุ์ข้าวอินทรีย์คือเมล็ดพันธุ์ที่
ไม่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปรงพันธุกรรม (Genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic 
engineering) โดยชาวนาจะคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานโรคได้ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของชุมชน ซึ่งในอดีตชาวนาบ้านปากประจะเก็บเมล็ดข้าวจากฤดูการผลิตก่อนหน้า เพ่ือใช้ปลูกใน
ฤดูกาลต่อไป พันธุ์ข้าวที่ใช้จึงเป็นพันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีสอดคล้องกับระบบนิเวศในท้องถิ่น แต่ใน
ปัจจุบันชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์เอง โดยจะซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากโรงสีหรือจากภาครัฐ 
เนื่องจากลดขั้นตอนในการคัดเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม ท าให้
ใช้เวลาในการเพาะปลูกน้อยกว่าและให้ผลผลิตที่ดีกว่า แต่พันธุ์เหล่านี้ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงที่มี
อยู่ในท้องถิ่นหากมีการรื้อฟ้ืนพันธุ์ข้าวท้องถิ่น โดยคัดสรรพันธุ์ที่เหมาะกับการท านามาปลูกจึงจะช่วย
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวดั้งเดิม และยังเพ่ิมมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวของชุมชน เนื่องจากพันธุ์ข้าวท้องถิ่นมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงและปลอดภัย 

3.1.3.1.2 การเพาะปลูก พ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวอินทรีย์ต้องอยู่
บริเวณห่างไกลจากพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมี ซึ่งพ้ืนที่การท านาในทะเลสาบและบริเวณโดยรอบไม่มีการ
ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือการใช้สารเคมีใดๆ เหมาะสมกับการผลิตข้าวอินทรีย์ ในการปลูกข้าว
อินทรีย์โดยทั่วไปนิยมวิธีปักด าเพ่ือลดปัญหาวัชพืช และจะไม่ปลูกข้าวแน่นจนเกินไปเพื่อลดปัญหาโรค
และแมลง แต่ชาวนาบ้านปากประไม่ต้องประสบปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากดินมีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก
ไม่ต้องบ ารุงเพ่ิมเติม เมล็ดข้าวที่หว่านลงไปเจริญงอกงามดีมาก อีกทั้งการขึ้นลงของกระแสน้ าช่วย
ก าจัดวัชพืชและโรคจากแมลงไปด้วย 

3.1.3.1.3 การบ ารุงรักษา ยึดหลักเกณฑ์การบ ารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ โดยใช้ปุ๋ยตามธรรมชาติ การดูแลรักษาข้าวของชาวบ้านปากประบางส่วนเริ่มมีใช้น าปุ๋ยเคมี 
เพราะต้องการท านาขึ้นมาบนฝังซึ่งดินไม่ใช่ดินโคลน ควรแก้ปัญหาด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่ดินโคลนเพ่ือให้
ผลผลิตคงเป็นเกษตรอินทรีย์ 

3.1.3.1.4 การเก็บเกี่ยว ในปัจจุบันชาวนาที่ท านาในทะเลสาบส่วน
ใหญ่ยังนิยมใช้เคียวและแกละ ซึ่งเป็นวิถีการท านาแบบดั้งเดิมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งที่ใช้
เวลานานและสิ้นเปลืองแรงงานในการเก็บเกี่ยว แต่เนื่องจากการท านาในทะเลสาบเพียงเล็กน้อยต่อ
ครัวเรือน จึงสามารถใช้เวลาว่างจากงานอ่ืนมาเก็บเกี่ยวได้ แต่ในอนาคตหากมีการขยายพ้ืนที่
เพาะปลูก ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น การน าเครื่องจักร เช่น รถเกี่ยวนวดข้าวมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลา
และแรงงานมากขึ้น 

3.1.3.1.5 การแปรรูป ปัจจุบันบ้านปากประมีเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนมาจากภาครัฐ เก็บรักษาโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านปากประไม่นิยม
ใช้กันมากนัก เนื่องจากนิยมน าข้าวเปลือกที่ได้จากการท านาในทะเลสาบไปสีร่วมกับข้าวที่ปลูกในนา
หลักมากกว่า เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายกว่า หากชุมชนเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวเพ่ือ
จ าหน่ายในระยะเริ่มต้น การน าเครื่องสีขนาดเล็กนี้มาใช้ จึงช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ชาวนามาก 
แต่ทั้งนี้ชุมชนยังขาดเครื่องบรรจุถุง ซึ่งมีต้นทุนสูง จึงควรรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง 
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3.1.3.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ตลาดการค้าในปัจจุบันมีอิสรเสรีและมีการ
แข่งขันทางด้านราคาสูง แต่บางผลิตภัณฑ์ไม่ไดแ้ข่งขันในด้านราคาซึ่งจะมีผลกระทบต่อต้นทุน โดยหัน
มาใช้กลยุทธ์การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ท าให้สินค้าได้เปรียบคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ข้าวจาก
นาในทะเลสาบก็เช่นเดียวกัน ในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถใช้ความเป็นผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษและเกษตรอินทรีย์มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้า ซ่ึงในปัจจุบันแนวโน้มความต้องการผลผลิตพืชที่
ผลิตจากระบบเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากจ านวนผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุหลักมากจากการ
ตื่นตัวของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารที่ปลอดภัยและกระแสความต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับร่างกายมากขึ้น รวมทั้งราคาของสินค้า
เกษตรอินทรีย์ที่เคยมีราคาสูงและหาซื้อได้ค่อนข้างยากในอดีต มีราคาถูกลงและสามารถหาซื้อได้จาก
ร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาเก็ตทั่วไป สินค้าเกษตรอินทรีย์จึงได้รับความสนใจในวงกว้างมากขึ้น และ
คาดได้ว่าสินค้าอาหารจากเกษตรอินทรีย์จะมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องต่อไปแต่เนื่องจากขาด
การผลักดันทางด้านนโยบายอย่างจริงจังจากภาครัฐ และเกษตรกร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนประชาชน
ผู้บริโภค ยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงท าให้ระบบและกระบวนการ
ผลิตสินค้าอินทรีย์ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเท่าที่ควร 

 ผลิตภัณฑ์ข้าวจากนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์
เกือบทั้งหมด ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอ้ือสมบูรณ์ท าให้ในทุกขั้นตอนการผลิตไม่จ าเป็นต้องพ่ึงสารเคมี
หรือสิ่งอนินทรีย์จากภายนอก แต่ก็ไม่ได้เป็นข้าวอินทรีย์โดยสมบูรณ์ เนื่องจากใช้เมล็ดพันธุ์สังเคราะห์ 
และชาวนาบางส่วนใส่ปุ๋ยเพ่ิม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนโดยการใช้พันธุ์ข้าวท้องถิ่น และชาวนาเป็นผู้
คัดเลือกเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป และเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินโดยการสร้างแนวโกงกาง ท าให้มีดินที่เหมาะสมกับต้นกล้ามากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี วิธีการ
ผลิตที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต และเน้นในเรื่องการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ธรรมชาตินี้ จึงจะท าให้ข้าวจากนาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อย่าง
สมบูรณ์ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ จึงกล่าวได้ว่าชุมชนบ้านปากประมีความพร้อมในการผลิตข้าวอินทรีย์ ขาดแต่การตื่นตัวของ
คนในชุมชนที่จะลงมือสร้างผลิตภัณฑ์อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น  

3.1.3.2 การใช้เรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ของผู้บริโภคอาศัยในหลายปัจจัย เช่น ความต้องการ ราคา คุณภาพ ของแถม หรือสิ่งจูงใจอ่ืนๆ ซึ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ล้วนถูกน ามาประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ซื้อสินค้า กลวิธีหนึ่งที่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ดีคือ การสร้างเรื่องราวให้กับสินค้า (Story of Product) ซึ่งเป็นกลวิธีที่ท าให้ผู้บริโภค
สนใจสินค้าโดยไม่ได้รู้สึกถูกยัดเยียดให้ซื้อสินค้า และยังท าให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้เรื่องราวของตัว
ผลิตภัณฑ์ไปด้วย  

การเพ่ิมคุณค่า (Added Values) ให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการท า
กันมานาน แต่ยังจ ากัดอยู่ในวงแคบหรือเป็นส่วนน้อย สินค้าบางยี่ห้อมีปริมาณมากกว่า ราคากลับถูก
กว่า สินค้าที่มีปริมาณน้อยกว่า และผู้บริโภคยินดีซื้อสินค้าที่มีปริมาณน้อยแต่ราคาสูงกว่า เพราะ
คุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่างที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์กว่าผลิตภัณฑ์ อ่ืนๆ ใน
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ประเภทเดียวกันเช่น “กาแฟขี้ชะมด” ซึ่งเมล็ดกาแฟที่ตัวชะมดกินเข้าไป แล้วขับถ่ายออกมา โดย
ชะมดจะเลือกกินเฉพาะเมล็ดกาแฟที่สด ไม่เน่า ผลสุกพอดี เมื่อชะมดแทะเนื้อและกลืนเมล็ดลงไป 
กระบวนการย่อยจึงเปรียบเสมือนการหมักบ่มเมล็ดกาแฟได้เป็นอย่างดี เมื่อชะมดถ่ายออกมาจึงท าให้
ได้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพ เรื่องราวเหล่านี้ท าให้กาแฟขี้ชะมดมีราคาสูงกว่ากาแฟตามท้องตลาดทั่วไป 
ราคาต่อแก้วอยู่ที่ 500 -1,000 บาทเห็นได้ว่าปัจจัยหลักในการเลือกบริโภคคือ ลักษณะทางกายภาพ
ของสินค้า และอารมณ์ความรู้สึกท่ีผู้ผลิตสามารถสื่อให้ผู้บริโภคเพ่ือการสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่สินค้า หาก
ผลิตภัณฑ์ข้าวในทะเลสาบของชุมชนปากประ สามารถน าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของชุมชนที่มีต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ
การผลิตข้าวที่ทุกขั้นตอนเป็นการผลิตแบบอินทรีย์ก็จะสามารถสร้างคุณค่า และราคาให้สินค้าเพ่ิม
มากขึ้น สิ่งส าคัญในการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า คือการสร้างความแตกต่าง สร้าง
เอกลักษณ์ และสร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคจดจ า ชี้ให้เห็นว่าสินค้ามีคุณประโยชน์ที่ โดเด่นจากสินค้า
คู่แข่งอย่างไรซึ่งความแตกต่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่งผลให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ราคาสูงกว่าสินค้า
เกษตรทั่วไป 10-20% และเมื่อมีการสร้างเรื่องราวแก่สินค้าเพ่ิมเติมมูลค่าและแรงจูงใจในการซื้อ
สินค้าก็จะเพ่ิมข้ึนอีก10 

เห็นได้ว่าการสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชนบ้านปากประ จะเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาชีพให้กับคนในชุมชน เป็นก้าวแรกๆ ในการผลิตและด าเนินกิจการของชุมชน โดย
ชาวบ้านสามารถเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายด้วยตนเอง ลดต้นทุนการผลิตและไม่พ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง ที่ส าคัญคือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาที่ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์ในปัจจุบัน ส่งผลย้อนกลับในคนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่าของ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งการเห็นถึงความส าคัญเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดการสืบทอดและพัฒนาส่งต่อไป       
จากรุ่นสู่รุ่น 

3.1.4 การขยายพื นที่เพาะปลูก 
ในปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบที่สามารถท านาได้มีความยาว

ประมาณ 3 กิโลเมตร ส่วนที่ยังมีการท านาจริงรวมพ้ืนที่ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร เห็นได้ว่าพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวในทะเลสาบล าป า ยังสามารถขยายออกไปได้อีก จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนามและ
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาพบว่ามีแนวทางที่จะขยายพื้นที่การท านาโดยการสร้างแนวโกงกางซึ่ง
พบว่า นาที่มีความลึกมากที่สุด ลึกถึง 30 เมตร เนื่องจากมีการปลูกแนวโกงกางตามแนวชายฝั่ง ซึ่ง
โกงกางเป็นพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษคือมีรากข้ึนสูงพ้นจากพ้ืนดินและผิวน้ า เพื่อช่วยค้ ายันและพยุงล า
ต้นไว้ จึงต้านทานกระแสน้ าและลมได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโกงกางจึงเป็นเกราะก าบังและลดความรุนแรง 
ของคลื่นลมชายฝั่ง ช่วยดักตะกอนสิ่งปฏิกูล และสารพิษต่างๆ ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในบริเวณชายฝั่ง
และในทะเล ในปัจจุบันมีปัญหาหลายประการ ได้แก่ การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง แหล่งชุมชน แหล่ง
อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และกิจกรรมอ่ืนอีกหลายประเภทได้ขยายไปสู่ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะ

                                                        
10ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ดันสินค้าปลอดสารพิษ                      

ตีตลาดโลก, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.acfs.go.th/read_news.php? 
id=4399& ntype=09 

http://www.acfs.go.th/read_news.php
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ในพ้ืนที่ป่าชายเลน จนท าให้ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนน่าเป็นห่วงในด้านการประมง
ป่าชายเลนเป็นแหล่งขยายพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น กุ้ง อันได้แก่ กุ้งกุลาด า กุ้ง
แชบ๊วย โดยมีคนศึกษาพบว่าบริเวณป่าชายเลนประเทศไทย มีกุ้งชนิดต่างๆ ประมาณ 16 ชนิด  ใน
ด้านสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน มีความส าคัญในด้านการอนุรักษ์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลโดยเฉพาะช่วยลดภาระ
น้ าเสียและยังช่วยท าให้เกิดการงอกของแผ่นดินขยายออกไปสู่ทะเลอีกด้วย นอกจากนี้โกงกางยังเป็น
ที่วางไข่และฟักตัวอ่อนของสัตว์ทะเลจ าพวกกุ้ง หอย ปู ปลา เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนที่
ส าคัญ และไม้โกงกางยังน ามาเป็นฟืน ถ่านที่มีคุณภาพดีมาก และนิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์ด้วยต้น
โกงกางสามารถกระจายพันธุ์ได้โดย ผลของโกงกางจะงอกตั้งแต่ยังอยู่บนต้น ส่วนที่มีสีเขียวเป็นหลอด
ยาว ห้อยอยู่นั้นเป็นรากที่งอก ตัวผลคือส่วนที่เป็นก้อนสีน้ าตาล ติดอยู่กับขั้ว ปลายรากจะแหลมแข็ง 
เมื่อหลุดจากต้น ถ้าน้ าแห้งก็จะพุ่งปักลงไปในเลน ตอนปลายที่มีตุ่มขรุขระจะแตกออกเป็นรากได้ทันที 
ส่วนตรงผลที่ติดกับขั้ว เมื่อหลุดจากกิ่งจะเป็นยอด แตกเป็นใบในที่สุดนอกจากนี้ ยังพบว่าในอดีต
นอกจากชุมชนบ้านปากประพ้ืนที่อ่ืนโดยรอบทะเลสาบสงขลาก็มีการท านาในชายฝั่งทะเลเช่นกัน เช่น 
ในพ้ืนที่บริเวณทะเลน้อย แต่เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชน การปรับเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชน 
ปัจจุบันจึงเหลือพ้ืนที่ท านาในทะเลสาบเฉพาะบริเวณบ้านปากประ ในอนาคตจึงควรมีการศึกษา
ค้นคว้าความเป็นไปได้ในการท านาในพ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในบริเวณบ้านปากประจะช่วยให้ชาวนาได้ผลผลิตมากขึ้น และ
มีแรงจูงใจในการท านามากกว่าการท าเป็นงานรองอย่างปัจจุบัน ซึ่งจะสนับสนุนให้การสร้างผลิตภัณฑ์
ชุมชนเป็นรูปธรรมได้มากขึ้น และการขยายไปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ยังช่วยสร้างอาชีพให้คนในพ้ืนที่นั้น และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มหรือสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาอย่างมั่นคงในอนาคต 

3.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
เมื่อชุมชนมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานภูมิปัญญาในระดับหนึ่งแล้ว ควรมีการรับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกบางประการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในกิจกรรมการด าเนินงาน
ต่างๆ อีกท้ังยังเป็นกลไกหนึ่งในการปกป้องปัจจัยภายนอกท่ีอาจกระทบกับการด ารงอยู่ของภูมิปัญญา 
เช่น นโยบายการพัฒนาสาธารณูปโภคภาครัฐ เป็นการสร้างการมีตัวตนของภูมิปัญญาในส่วนราชการ 
ทั้งนี้ในการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ ไม่ควรรับมาทั้งหมด ควรแสดงจุดยืน และรับการสนับสนุนใน
ส่วนที่คนในชุมชนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมตามแนวทางที่ชุมชนได้ร่วมกันก าหนดไว้ 
รวมทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ซึ่งในส่วนของภูมิปัญญา
การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ มีแนวทางในการประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอก ดังนี้  

3.2.1 การเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกับพื นที่ใกล้เคียง 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทาง

ธรรมชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเข้าไป
เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการด าเนินการแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
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ระบบนิเวศและวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้น รวมทั้งการมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่าง
ยั่งยืน 

จังหวัดพัทลุงได้พยายามผลักดันตัวเองเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตั้งแต่ในปี                
2557 – 2560 ได้ด าเนินการแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมียุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งแหล่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรยั่งยืนและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ             
สืบสาน ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น11 ในส่วน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าป า มีแผนงานด้านการส่งเสริมที่เกี่ยวเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 
ได้แก่ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกษตร นิเวศน์ และวัฒนธรรมโครงการจัดตั้งตลาด
น้ าคลองปากประ หมู่ที่ 11 ต าบลล าป า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรต าบลล าป าจัดท าวารสาร แผ่นพับ 
แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้
ชายฝั่งทะเลโครงการปลูกป่าชายเลน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์12 

ชุนชนบ้านปากประ ตั้งอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง คือ ด้านทิศ
ใต้ติดหาดแสนสุขล าป า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีสาธารณูปโภคพร้อมส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว            
ได้จ านวนมาก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ส าคัญของชาว
พัทลุง ด้านทิศเหนือติดทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งนกน้ าและบึงบัวขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญและมีลักษณะเฉพาะแหล่งหนึ่งของประเทศ โดยมีถนนสายปากประ ตัดเลียบริมฝั่งทะเลสาบ
ล าป าเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างชุมชนล าป าและชุมชนทะเลน้อย นอกจากการท านาในทะเลแล้ว วิถี
ชีวิตของชาวปากประยังมีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจ และมีศักยภาพเพียงพอในการเปิดรับการท่องเที่ยว 
หรือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม อาทิ การยกยอยักษ์บริเวณปากคลองปากประ  
การท างานฝีมือหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น เห็นได้ว่าชุมชนบ้านปากประ มี
ศักยภาพเพียงพอใน การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้               
เข้ามาเที่ยวชมได้ ทั้งในด้านธรรมชาติที่งดงาม วิถีชีวิตผู้คนที่น่าสนใจอีกทั้งมีท าเลที่ตั้งที่สะดวก              
แก่การเดินทาง สามารถ เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว 
อีกทั้งในปัจจุบันยังเริ่มมีร้านอาหาร กิจกรรมการท่องเที่ยว และเริ่มได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ            
อีกด้วย 

3.2.2 การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลุมน  าทะเลสาบสงขลา 
จากปัญหาการรุกล้ าป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาทวีความรุนแรง

ขึ้นเรื่อย จนกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์และทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาล                    

                                                        
11จังหวัดพัทลุง, แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (2557-2560) เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 2558, 

เข้ าถึ งได้ จาก http://www.phatthalung.go.th/develop_plan/load/?filepath=files/com_develop_ 
plan/ 2015-01/20150128_sggvqmyt.zip&filename=Plan%204%2057-60.zip&id=6 

12องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า, แผนพัฒนา อบต. 3 ปี, เข้าถึงเมื่อ 30 เมษายน 
2558, เข้าถึงได้จาก http://www.lampam.go.th/datacenter/detail.php?news_id=213 



106 
 
จึงมีนโยบายฟ้ืนฟูและวางแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในระยะยาว โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 254513 โดยมุ่งวางแนวทางการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาในทุกด้านทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม  
และศิลปวัฒนธรรม ด้วยการจัดตั้งโครงการพัฒนาลุมน้ าทะเลสาบสงขลา โดยส านักงานนโยบาย             
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย            
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานเครือข่ายด าเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลา และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิด 
ขึ้นกับลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ า
ทะเลสาบสงขลาอย่างเหมาะสมโดยแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2553-255914 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลของมิติการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ นิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในส่วนมิติด้านนิเวศเน้นอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาให้มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ                 
เป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนใน             
ลุ่มน้ าได้ใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างมั่นคง เพียงพอและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมมิติ ด้าน
เศรษฐกิจ เน้นการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุน
ทางเศรษฐกิจและอุปโภคบริโภค โดยไม่กระทบทางลบแก่สภาพแวดล้อมและสามารถใช้ประโยชน์              
ได้ต่อเนื่องยาวนาน และมิติด้านสังคม เน้นจัดสรรและแบ่งปันบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สงวน
รักษา และการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือการ
ด ารงชีวิตที่มีคุณภาพร่วมกันแผนแม่บทฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์15ซึ่งพบว่ามีความเชื่อมโยง
กับการท านาในทะเลสาบของบ้านปากประในยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 และยุทธศาสตร์ที่ 5 
ดังนี้      

ยุทธศาสตร์ที่  2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรลุ่มน้ าแบบบูรณาการและใช้อย่างยั่งยืน             
มาตรการที่ 1 จัดการทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบทะเลสาบให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพทางธรรมชาติ และความพอเพียงของทรัพยากรน้ าที่มีอยู่ เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจในการ
ใช้พ้ืนที่ ขณะเดียวกันต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ของท้องถิน่  

                                                        
13ส านักโครงการพระราชด าริและกิจการพิ เศษ กรมป่ าไม้ , โครงการพัฒนา                       

ลุมน  าทะเลสาบสงขลา, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.forest.go.th/ 
orip/index.php? option=com_content&view=article&id=328&Itemid=441&lang=th 

14ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนแม่บทการพัฒนาลุ่ม
น  าทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2553-2559, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก www.onep.go.th/ 
index.php%3 Foption%3 Dcom_content%2 6 view%3 Darticle%2 6 id%3 D3 1 2 7 :-2 5 5 6 -
2559% 26 catid%3D138:2012 -02 -28 -02 -54 -08% 26 Itemid%3D303+&cd=1&hl=en 
&ct=clnk&gl=th  

15เรื่องเดียวกัน. 

http://www.forest.go.th/
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนาและรื้อฟ้ืน และใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้สมคุณค่าและเหมาะสม โดยให้
ความส าคัญกับการวิจัยค้นคว้าและหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม การพัฒนาเครือข่ายข้อมูล             
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปกรรม และการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน
พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และเชื่อมโยงข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนโดยมีแผนงาน             
เร่งด่วน ได้แก่แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้และความตระหนักในคุณค่าลุ่มน้ าเพ่ือเน้นสร้างจิตส านึก
ให้เกิดความรัก หวงแหนลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เช่น การสร้างสื่อการเรียนรู้ การจัดตั้งสภาบันการ
เรียนรู้ของชาวบ้าน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมการเรียนการสอนความรู้
ท้องถิ่นในเยาวชน เป็นต้น แผนงานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บูรณะ คุ้มครอง ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงอนุรักษ์เช่น 
การส่งเสริมความหลากหลายของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเวทีให้ประชานได้แสดงความคิดเห็นผลักดันให้มีกลไกพัฒนา
วัฒนธรรมการเรียนรู้ภาคประชาชน เช่น วิทยาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนักวิชากรในพ้ืนที่ช่วยชี้น า 
อบรมบ่มฝัก ชุมชน และร่วมกันแสวงหาองค์ความรู้เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาลุ่มน้ าไปในทิศทางที่
เหมาะสม 

จากยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินงานในการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เห็นได้ว่าให้
ความส าคัญในการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับมามีความสมดุล โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากระชา
ชนในท้องถิ่น และเน้นในการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องการการท านาใน
ทะเลสาบซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ชีวิตอย่างสมดุลในการพ่ึงพากันระหว่างคนกับ
ธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนา
ในทะเลสาบยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็กในลักษณะเดียวกับป่าชายเลน การ
ประสานความร่วมมือกับโครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจึงจะช่วยให้เกิดการศึกษาวิจัยในเชิง
ลึก โดยเฉพาะในกระการด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดิน น้ า และพันธุ์ข้าว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนา
ต่อยอดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประมีความโดดเด่น และมี

ลักษณะเฉพาะแต่ในปัจจุบันการท านาในทะเลสาบลดลง ซึ่งเกิดจากการไม่ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของภูมิปัญญาจากภายในชุมชน ในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา
จึงควรเน้นการด าเนินงานจากภายในชุมชน เริ่มตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มชาวนาเพ่ือสร้างเครือข่าย
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ ซึ่งจะน าไปสู่กระบวนการต่างๆ เช่น การจัดเก็บองค์
ความรู้ภูมิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การส่งเสริม
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ภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบเป็นหลักสูตรท้องถิ่น การสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชน และ
การขยายพ้ืนที่เพาะปลูก นอกจากนี้ ภายหลังที่ชุมชนมีความเข้มแข็งแล้วควรมีมีการเลือกรับการ
สนับสนุนจากภายนอกตามความเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้มีการท านาในทะเลสาบอย่างกว้างขวาง 
และปกป้องภูมิปัญญาที่อาจได้รับผลกระทบจากภายนอก 
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บทที่ 6 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

บทสรุป 
ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตาม

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเน้นศึกษาข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่ชุมชนประกอบกับศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเสนอการจัดการอย่างยั่งยืน สามารถแบ่งข้อมูลไดเ้ป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ความเป็นมาและพัฒนาการการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ  
2. ศักยภาพและปัจจัยที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญา 
3. แนวทางการสืบสานภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน  
 
1. ความเป็นมาและพัฒนาการการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ 

บ้านปากประ ตั้งอยู่ตอนบนสุดของทะเลสาบสงขลาตอนกลางหรือที่ เรียกว่า 
ทะเลสาบล าป า มีอาณาเขตระหว่างบ้านชายคลอง ต าบลทะเลน้อย อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลง
มาถึงบ้านป่าลิไลยก์ ต าบลล าป า อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ด้านตะวันออกติดกับทะเลสาบ คลองปาก
ประตั้งอยู่ระหว่างทะเลน้อยและทะเลสาบล าป าหรือทะเลสาบสงขลาตอนกลาง เป็นล าคลองท่ีมีความ
กว้างและลึกท่ีสุดของจังหวัดพัทลุงระบายน้ าลงสู่ทะเลสาบสงขลา บ้านปากประอยู่ตอนบนสุดของ
ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง ซึ่งมีคลองปากประเป็นเขตแบ่งระหว่างทะเลน้อย มีถนนสายปากประ
เชื่อมต่อระหว่างหาดแสนสุขล าป ากับอุทยานนกน้ าทะเลน้อย ห่างจากตัวเมืองพัทลุงมาทางทิศเหนือ
ประมาณ 30 กิโลเมตร บ้านปากประมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสาบ พ้ืนที่ลาดเทจากทิศ
ตะวันตกไปสู่ชายฝั่งทะเลสายในทิศตะวันออกมีคลองปากประไหลจากทิศเหนือของหมู่บ้าน และล าน้ า
สายเล็ก 3 สาย ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่ทะเลสาบ 

ปัจจุบันบ้านปากประอยู่ภายใต้ก ากับขององค์การบริหารส่วนต าบลล าป า อาชีพหลักของ
ชาวบ้านปากประคือ การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม การประมง และปศุสัตว์ ด้านเกษตรกรรม 
มีการท านาเป็นอาชีพหลักทั้งในบริเวณที่ราบในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ต าบลล าป า ซึ่งอยู่ในบริเวณติดกันเพ่ือ
ขาย และท านาในทะเลสาบล าป าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการปลูกยางพารา ปาล์ม
น้ ามัน และปลูกผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ เพ่ือขายและบริโภค ด้านการประมง หาสัตว์น้ าใน
ทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นมีขนาดเล็ก นิยมน ามาแปรรูป ตากแห้ง ขายและบริโภคในครัวเรือน โดยมี
พ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน ส่วนด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงวัวเนื้อเป็นจ านวนมาก และมีฟาร์มโคนมขนาดเล็ก
กระจายอยู่หลายครัวเรือน ตามนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพ่ือส่งน้ านมดิบให้แก่โรงงานผลิตนม
จังหวัดพัทลุง 
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แต่เดิมมีการตั้งชุมชนที่คลองปากประลึกเข้ามาจากชายฝั่งทะเลสาบประมาณ 500 เมตร 
ยาวนานมามากกว่าศตวรรษ ส่วนพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบเป็นพงหญ้าและป่าพรุ เริ่มแรกมีเพียง 
4-5 ครัวเรือน เริ่มมีการขยายตัวของชุมชนอย่างชัดเจนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากการขยาย
พ้ืนที่ท ากินจากชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงจากชุมชนควบถบ ชุมชนทะเลน้อย และชุมชนล าป า เมื่อเข้ามา
ตั้งถิ่นฐานก็ได้หักร้างถางพงเพ่ือจับจองที่ดินท านาในบริเวณพ้ืนที่หมู่ 2 ต าบลล าป าในปัจจุบัน ซึ่งห่าง
จากชายฝั่งทะเลสาบเข้าไปประมาณครึ่งกิโลเมตร ต่อมาในปี พ.ศ. 2518-2519 เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเมือง “กรณีถังแดง” ชาวนาในพ้ืนที่อ าเภอระโนดถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ จึงได้มีการ
หลบหนีทางการมาตั้งรกรากท่ีริมคลองปากประ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งทะเลสาบ จึงมีการขยายครัวเรือน
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ระหว่างชุมชนทะเลสาบสงขลาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกมีการไปมาหาสู่
กันอยู่เสมอตั้งแต่อดีต โดยใช้วัฒนธรรมเกลอเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างกัน  

เนื่องจากการท านาในอดีตช่วงก่อนปี 2500 เป็นการท านาแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนและ
ต้องอาศัยฝนฟ้าเป็นหลัก หากปีไหนฝนไม่ต้องตามฤดูกาลนาข้าวเสียหาย ผลผลิตก็ไม่เพียงพอต่อการ
ยังชีพ ชาวนาจึงทดลองหว่านเมล็ดข้าวบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ซ่ึง
น้ าในทะเลสาบลดระดับต่ าสุด และเนื่องจากเป็นช่วงต้นฤดูฝนลองปากประจึงระบายน้ าจืดออกมาขับ
ไล่น้ าเค็มบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านปากประ บริเวณชายฝั่งจึงมีลักษณะเป็นดินโคลนร่วนซุยเช่นเดียวกับ
ผืนนาก่อนการหว่านด า เพ่ือเป็นนาข้าวส ารอง ทดแทนใช้บริโภคในครัวเรือน และท านาในทะเลสาบ
สืบต่อกันมาจนปัจจุบัน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งพัฒนาการการท านาในทะเลสาบของชุมชนปากประเป็น 3 
ช่วง คือช่วงระหว่าง พ.ศ. 2470-2530 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มแรกของการท านาจนถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชุมชนจนท าให้การท านาในทะเลสาบลดลง ช่วงต่อมาคือ พ.ศ.2531-2555 ซึ่งการท านาใน
ทะเลสาบซบเซาลง และช่วง พ.ศ. 2556-2558 ซ่ึงเริ่มมีกระแสฟื้นฟูการท านาในทะเลสาบ ดังนี้ 

1.1  ช่วงเริ่มแรก (พ.ศ. 2470-2530) 
นายเปื้อน ชายแก้ว ชาวบ้านปากประ อายุ 87 ปี  เล่าว่า แม่ของตนคือ               

นางแก้ว ชายแก้ว เป็นผู้ริเริ่มการท านาบริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบล าป า เนื่องจากบางครั้งนาที่ท า          
บนฝั่งได้ผลผลิตไม่ดี นางแก้วเห็นว่าดินบริเวณชายฝั่งทะเลสาบเป็นดินโคลนที่มีความอุดมสมบูรณ์
น่าจะเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว จึงได้ทดลองหว่านข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงน้ าลด             
เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวปรากฏว่าได้ผลผลิตดีมาก เพ่ือนบ้านจึงหันมาท านาในทะเลสาบด้วย ในอดีตดิน
บริเวณไหนที่เห็นว่าอุดมสมบูรณ์ก็ปลูกข้าวกันทั้งนั้น อย่างที่บ้านทะเลน้อยซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กัน ก็ยัง             
ปลูกข้าวที่ใต้ถุนบ้าน เพราะจะสร้างบ้านยกใต้ถุนสูงยื่นออกไปบริเวณชายฝั่ง ดินที่ใต้ถุนบ้านเป็น            
ดินโคลนเหมาะแก่การเพาะปลูกเช่นเดียวกับที่บ้านปากประ การท านาในทะเลสาบจะเริ่มขึ้นในช่วงที่
น้ าทะเลลดต่ าที่สุดในรอบปี คือประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ในอดีตชาวบ้านปากประ          
จะเริ่มการหว่านด าตั้งแต่เดือน พฤษภาคม เนื่องจากใช้พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่มีระยะการเจริญเติมโต             
จนเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 เดือนแต่ต่อมาเริ่มนิยมใช้พันธุ์ข้าวเบาจากการส่งเสริมกรมการข้าวซึ้งใช้
ระยะเวลาเพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวเพียง 3-4 เดือนเท่านั้นจึงเริ่มต้นการท านาในช่วงเดือนมิถุนายน-
กรกฎาคมแล้วแต่ความพร้อมของชาวนาแต่ละคนเนื่องจากบริเวณชายฝั่งทะเลสาบมีลักษณะเป็น             
ดินโคลนที่ทับถมกัน ดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ มีความร่วนเหมาะสมกับการหว่านด า ชาวนาจึงไม่ต้อง
ไถแปรหรือปรับหน้าดินอีก ในระหว่างต้นข้าวเริ่มเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าจะยังไม่มีความแข็งแรงพอ 
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เมื่อมีกระแสน้ าเค็มหนุนจะส่งผลให้ต้นกล้าเสียหาย ชาวนาจะหว่านหรือน าต้นกล้าที่แข็งแรงแล้ว               
มาปักด าซ่อมนา ในส่วนที่เสียหาย จนต้นกล้าสูงประมาณ 30 เซนติเมตรจึงจะลงรากลึก แข็งแรง 
สามารถต้านทานกระแสคลื่น กระแสลมได้เป็นอย่างดี  ด้วยเหตุนี้ต้นข้าวในนาผืนเดียวกันจึงไม่ได้            
ออกรวงพร้อมกันเสมอไปภายหลังจากต้นข้าวสามารถยืนต้นได้อย่างมั่นคงแล้ว สามารถเจริญเติบโต
งอกงาม โดยชาวนาไม่จ าเป็นต้องบ ารุงรักษาหรือใส่ปุ๋ยเพ่ิมเติมอีกทั้งต้นข้าวจะกลายเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์น้ าขนาดเล็กด้วยเมื่อข้าวเริ่มออกรวงเต็มที่ราวช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม ชาวนาจะเริ่มท า
การเก็บเกี่ยว ด้วยมีที่นาเพียงคนละ 1 หัวท่อน มีพ้ืนที่ไม่มากนัก จึงไม่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก 
สามารถท าคนเดียว ได้ โดยใช้เคียวหรือแกละเป็นอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยว เมื่อเกี่ยวแล้วจะมัด             
เป็นช่อขนาดหนึ่งก ามือ  วางไว้บนต้นข้าวที่ถูกเกี่ยวไปแล้ว เมื่อเกี่ยวหมดจึงจะเก็บน ามากองรวมกัน 
ไว้บนฝั่ง เพ่ือจะล าเลียงข้าวไปเก็บไว้ยังเรินข้าวเพ่ือนวดข้าวและจัดเก็บไว้ส าหรับบริโภคในครัวเรือน
ต่อไป   

ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2530 ชาวนาบ้านปากประทุกครัวเรือนจะประกอบพิธีท าขวัญข้าว 
เพ่ือบูชาและแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพ โดยมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ชาวปากประ
ไม่เน้นพิธีกรรมที่มีความซับซ้อน มีเพียงการวางเซ่นเครื่องบูชา กล่าวค าท าขวัญข้าว กราบไหว้ และ
อธิษฐานจิต แล้วน าข้าวที่ตัดในคราวแรกนั้นห่อด้วยผ้าขาวแยกเก็บไว้ต่างหากในเรินข้าว เพ่ือเก็บไว้
เป็นขวัญข้าว 

1.2  ช่วงซบเซา (พ.ศ. 2531-2555) 
ชุมชนบ้านปากประ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรเพียงพอส าหรับ

การยังชีพ ส่งผลให้โครงสร้างของสังคมมีความเปลี่ยนแปลงช้า แต่ไม่อาจหลีกหนีปัจจัยภายนอกได้
ภายหลังปี พ.ศ. 2530 มีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็ว มีการตัดถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่าง
ต าบลล าป าและต าบททะเลน้อย ท าให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น รวมทั้งภาครัฐในขณะนั้นมุ่งเน้น
สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตเพ่ือขาย ใช้เทคโนโลยีและสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีการสร้างระบบ
ชลประทานซึ่งช่วยให้ท านาได้ปีละ 2-3 ครั้ง ชาวนาสามารถผลิตข้าวจากที่นาในหมู่ที่ 2 จ านวนมาก 
ประกอบกับการนิยมส่งลูกหลานไปเรียนต่อในตัวเมืองมากกว่าการให้สืบทอดอาชีพท านา อีกทั้ง
ชาวนาบางส่วนได้หันไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น การท าสวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา เลี้ยงวัวนม 
เป็นต้น การท านาในทะเลสาบซึ่งเป็นปัจจัยรองในการด ารงชีวิตจึงถูกลดทอนบทบาทลงเรื่อยๆ    

นอกจากนี้  การเข้ามาสนับสนุนด้านการเกษตรของภาครัฐ ยังส่งผลให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ เช่น การใช้พันธุ์ข้าวเบาที่ใช้ระยะเวลาเพาะปลูกถึงเก็บเกี่ยวเพียง 3 -4 
เดือน แทนพันธุ์ข้าวท้องถิ่น ฤดูการท านาในทะเลสาบจึงเลื่อนไปในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม และ
มีชาวนาบางส่วนทดลองใช้ปุ๋ยเคมีมาบ ารุงดินในส่วนที่ติดชายฝั่งเพ่ือขยายเขตปลูกข้าวขึ้นมาบนฝั่ง 
เนื่องจากดินค่อนข้างแน่นไม่ได้ร่วนอุดมสมบูรณ์เหมือนส่วนที่อยู่ในทะเลสาบ รวมทั้งประเพณีการท า
ขวัญข้าวเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพสพก็เลื่อนหายไปในช่วงนี้ด้วย      

1.3  ช่วงฟ้ืนฟู (พ.ศ. 2556-2558) 
ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา ประชาชนบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

ให้ความส าคัญในการสนับสนุนทางการศึกษาแก่บุตรหลาน ส่งบุตรหลานไปศึกษาในตัวเมืองและ
กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในรุ่นต่อๆ มา จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2550  
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เป็นต้นมา คนรุ่นหลังซึ่งไปเรียนหรือท างานในเมืองกลับมายังภูมิล าเนา เกิดกระแสตื่นตัวรักบ้านเกิด 
ธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิม มีการเผยแพร่ภาพทิวทัศน์นาในทะเลสาบในสื่อโซเซียลมีเดีย โดย
ช่างภาพชาวพัทลุงซึ่งใช้ชื่อว่า “ฟองสบู่” ทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ pantip.com และสื่อมวลชน
ท้องถิ่นได้แพร่ภาพการท านาในทะเลสาบของชุมชนปากประทางหนังสือพิมพ์ จนเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางเมื่อรายการคู่เลิฟตลอดทัวร์ ทางช่องโมเดิร์นไนน์ เมื่อเดือนกันยายน 2557 โดยน าเสนอ
เรื่องราวของทะเลน้อยและภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ ภายหลังได้มีรายการโทรทัศน์เผยแพร่  
อีกหลายรายการ ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในพ้ืนที่ใกล้เคียง อาทิ           
จุดชมวิวยอยักษ์ คลองปากประ สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ เส้นทางสายทะเลน้อย -ระโนด เป็นปัจจัย
ส าคัญให้คนในชุมชนเริ่มตื่นตัวและเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ            
ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชุมชนบ้านปากประมากยิ่งขึ้น การท านาในทะเลสาบในรอบปี 2557 -
2558 จึงมีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ชาวนาบางรายเล็งเห็นถึงประโยชน์ของแนวโกงกางที่ช่วยขยาย
พ้ืนที่เพะปลูกท าให้สามารถปลูกข้าวลงไปได้ลึกมากขึ้น สามารถท านาในทะเลสาบได้อย่ างเต็มเม็ด 
เต็มเหนี่ยว ได้ผลผลิตที่งอกงามเป็นจ านวนมาก จึงน ารถเกี่ยวนวดข้าว ที่ใช้เกี่ยวนวดข้าวในพ้ืนที่นา
ปกติมาเก็บเกี่ยวข้าวแทนการใช้แรงงานคน รถเกี่ยวนวดข้าวขนาดใหญ่ซึ่งตระเวนรับจ้างไปทั่ว
ประเทศไทยมาให้บริการ ซึ่งชาวนาให้ความนิยมมากซึ่งผลผลิตที่ได้จากการท านาในทะเลสาบชาวนา
จะน าไปบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น  

2.  ศักยภาพและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญา 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน

ปากประ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญา รวมถึงการด ารงอยู่ของ            
ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนในปัจจุบัน ท าให้เห็นถึงศักยภาพ คุณค่าและความส าคัญของ
ภูมิปัญญา รวมถึงปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ดังนี้ 

2.1  ศักยภาพ คุณค่าและความส าคัญ 
2.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์มีความจ าเพาะโดดเด่น  ทะเลสาบสงขลา           

เป็นทะเลแบบลากูน (Lagoon) แห่งเดียวของประเทศไทย บ้านปากประตั้งอยู่ตอนบนของทะเลสาบ
สงขลาตอนกลาง บริเวณคลองปากประซึ่งเป็นคลองที่มีขนาดกว้างและลึกที่สุดของจังหวัดพัทลุง               
ท าหน้าที่ระบายน้ าจืดออกสู่ทะเล น้ าในทะเลสาบบริเวณชายฝั่ งบ้านปากประจึงเป็นน้ ากร่อยที่                 
มีความเค็มน้อย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบ้านปากประจึงกล่าวได้ว่ามีความโดดเด่นจ าเพาะเป็น    
หนึ่งเดียว 

2.1.2 ชาวบ้านมีความเชี่ยวชาญในการท านา การตั้งถิ่นฐานของชุมชนบ้าน
ปากประเกิดจากการขยายพื้นที่ท ากินของชุมชนในละแวกใกล้เคียง ซึ่งชุมชนโดยรอบทะเลสาบสงขลา
เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณ มีการส่งต่อ สืบทอด และสั่งส่งความรู้ ผ่านการสังเกตและ
ทดลองอย่างยาวนาน ภูมิปัญญาการท านาจากรุ่นสู่รุ่นจนมีความเข้าใจในกรรมวิธีเกี่ยวกับการท านา 
สภาพแวดล้อมและดินฟ้าอากาศเป็นอย่างดี  

2.1.3 ผลผลิตปลอดสารพิษ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า              
การท านาในทะเลสาบของชุมชนปากประจึงไม่จ าเป็นต้องใช้สารอนินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีบ ารุงดินเพ่ิมเติม 
และการขึ้นลงของน้ าท าให้ลดศัตรูพืช จึงไม่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ปลอด
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สารพิษเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงดิน การขึ้นลงของน้ าทะเลช่วยชะล้างศัตรูพืชการท านา
ในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ จึงจัดว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ 

2.2  อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภูมิปัญญา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชน

บ้านปากประ มีทั้งที่เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในคือชาวนาที่ท านาในทะเลสาบเอง และ
ปัจจัยภายนอก ดังนี้ 

2.2.1 คนในชุมชนยังไม่ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญา
เท่าที่ควร ในอดีตการท านาในทะเลสาบด ารงอยู่เพ่ือเป็นแหล่งปลูกข้าวส ารอง ทดแทน กรณีนาหลัก
เสียหายจากภัยธรรมชาติหรือได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ผลผลิตจากนาในทะเลสาบสามารถใช้ยังชีพใน
ครัวเรือนได้ โดยไม่ต้องซื้อข้าวจากภายนอก ส่วนในปัจจุบันกล่าวได้ว่าการท านาในทะเลสาบเป็นงาน
อดิเรกของชาวนาที่ท านาหลักควบคู่กันไป ผลผลิตที่ได้ก็น ามารับประทานในครัวเรือนเท่านั้น เจ้าของ
นาแต่ละท่อนก็ไม่ได้ท านาสม่ าเสมอทุกปี จะท าตามความสะดวกในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น แต่เมื่อมอง
จากมุมมองภายนอกแล้ว การท านาในทะเลสาบเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในลักษณะที่เป็นภูมิทัศน์
อันสวยงามแปลกตา เป็นภูมิปัญญาที่สะท้อนวิถีชีวิตชุมชนที่สามารถปรับตัวและประยุกต์ใช้ประโยชน์
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่าง
สังคม เศรษฐกิจ และธรรมชาติ นับเป็นภูมิปัญญาอันควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบทอดและเป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชุมชน 

2.2.2 ขาดผู้สืบทอดในรุ่นต่อไป จากการส ารวจผู้ที่ท านาในทะเลสาบใน                
ปี พ.ศ. 2556-2557 พบว่า มีชาวนาที่ท านาทั้งหมด 23 ราย กว่าร้อยละ 80 อยู่ในช่วงอายุ 50 ปี              
ขึ้นไป ในส่วนคนรุ่นหลังโดยเฉพาะในช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี พบว่า แทบไม่มีบทบาทในการท านา               
ในทะเลสาบ ส่วนที่ยังท างานอยู่ในพ้ืนที่บ้านปากประก็มักมุ่งไปยังงานที่ให้ผลิตผลจ านวนมาก               
อย่างการท าสวนยางพารา สวนปาล์ม และการเลี้ยงโคนม ในการท าสวนยางพาราและสวนปาล์มนั้น
ยังพอมีเวลาว่างส าหรับท างานอ่ืนๆ เพ่ิมไปด้วย เช่น ท านา ท าหัตถกรรม และประมงน้ าจืด ส่วน             
การเลี้ยงโคนม จ าเป็นต้องดูแลเอาใจใส่โคนมตลอดเวลา ท าให้ไม่สามารถท าอาชีพอ่ืนๆ ร่วมได้อีก               
ในปัจจุบันที่นาบางท่อนถูกเว้นว่างไว้กลายเป็นนาร้าง เนื่องจากไม่มีแรงงานและการให้ความสนใจ   
มากนัก  

2.2.3 องค์ความรู้ภูมิปัญญาบางอย่างค่อยๆ สูญหายไป จากการลงพ้ืนที่
ภาคสนามและสัมภาษณ์กลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ พบว่า รายละเอียดองค์ความรู้บางอย่าง อาทิ 
การเลือกสรรพันธุ์ข้าว พืช ที่ดิน การท าขวัญขวัญ เริ่มเลือนหายไปจากชุมชน ส่วนหนึ่งมาจากผู้เฒ่าผู้
แก่ที่ล้มหายตายจากไป วิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนตามกระแสภายนอก การส่งลูกหลานไปเรียนในตัวเมือง 
ซึ่งส่งผลให้ขาดกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น และที่ส าคัญคือการไม่ได้น ามาใช้อย่าง
ต่อเนื่อง 

2.2.4 ขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การท านาใน
ทะเลสาบเริ่มเป็นที่สนใจจากภายนอก แต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกระแสชั่วคราว การได้รับการยอมรับ
และชื่นชมจากภายนอกจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของภูมิ
ปัญญา ส่งผลให้การการอนุรักษ์ สืบสาน และพัฒนาภูมิปัญญาต่อไป นอกจากนี้ ภูมิปัญญาการท านา
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ในทะเลสาบยังไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบางโครงการของภาครัฐ
กระทบต่อการท านาในทะเลสาบด้วยในปัจจุบันการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประยังไม่มี
หน่วยงานใดที่ให้การสนับสนุน แม้การไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐจะไม่ได้มีผลกระทบต่อการท า
นาในทะเลสาบโดยตรง แต่อาจเกิดผลกระทบโดยอ้อมจากการวางนโยบายด้านต่างๆ ได้ในอนาคต 
หากภาครัฐตระหนักในความส าคัญของภูมิปัญญาจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยปกปักรักษาทรัพยากร
ต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องในการท านาในทะเลสาบ  

2.2.5 การใช้ทีด่ินชายฝั่งทะเลสาบ พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลสาบบ้านปากประ 
ซึ่งชาวนาท านาในทะเลสาบในปัจจุบันอยู่ในเขตพ้ืนที่ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคท่ี 4 สงขลา กรมเจ้า
ท่า กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีความทับซ้อนในเรื่องกรรมสิทธิ์ตามที่ระเบียบของกระทรวงคมนาคม ซึ่ง
เป็นการล่วงล้ าล าแม่น้ า การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประในปัจจุบันแม้จะกระท า
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแต่กรมเจ้าท่าก็ไม่ได้รับทราบถึงการด ารงอยู่ หากไม่ได้รับการ
อนุญาตให้ใช้พื้นที่อย่างชัดเจนจึงอาจเกิดปัญหาการใช้ที่ดินในอนาคตได้   

2.2.6 ภัยจากธรรมชาติ ธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขึ้นลงของ
น้ า กระแสน้ าเค็มน้ าท่วมเนื่องจากทะเลสาบสงขลาตอนกลางเป็นพ้ืนที่รับน้ าจืดจากเทือกเขาบรรทัดที่
ไหลผ่านชุมชนในที่ราบลงสู่ทะเลสาบและได้รับกระแสน้ าเค็มจากล าคลองหลายสายที่ไหลเชื่อม
ระหว่างทะเลสาบสงขลาตอนกลางกับอ่าวไทยผ่านพ้ืนที่อ าเภอระโนดในจังหวัดสงขลา จึงส่งผลให้น้ า
ในพ้ืนที่ทะเลสาบล าป าเป็นน้ ากร่อยที่มีเปอร์เซ็นต์น้ าจืดมากกว่าน้ าเค็มถึง 7 ใน 10 ส่วน กระแส
น้ าเค็มจะพัดพามาในช่วงน้ าทะเลหนุนสูงเท่านั้นเมื่อกระแสน้ าเค็มหนุนในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งต้น
กล้ายังไม่แข็งแรงดี ท าให้ต้นกล้าตาย ชาวนาต้องหว่านใหม่อีกครั้ง 

 
3. แนวทางการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้าน      

ปากประอย่างย่ังยืน 
เนื่องจากภูมิปัญญา เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่ติดอยู่กับตัวคน มีความเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา การสืบสานงานภูมิปัญญาอย่างยั่งยืน มั่นคง จึงต้องเกิดจากคนใน คือ ชาวบ้านปากประผู้
สืบสานภูมิปัญญาแต่กระนั้นก็ไม่อาจหลีกหนีจากปัจจัยภายนอกได้ ผู้ศึกษาจึงขอเสนอแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประอย่างยั่งยืน
มั่นคง ดังนี้  

3.1 การด าเนินงานจากภายในชุมชน 
3.1.1 การจัดตั้งกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ การรวมตัวของชาวนา               

จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนาและสืบสานภูมิปัญญาการท านา   
ในทะเลสาบอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และทิศทางในการ
พัฒนาภูมิปัญญา ซึ่งการด าเนินงานโดยชุมชนเองจะตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุ ด ลด
อุปสรรค และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมืออันดีระหว่างกันและกัน น าไปสู่การพัฒนาในทิศทางที่   
พึงพอใจร่วมกัน  
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3.1.2 การส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมข้อมูล ศึกษา ค้นคว้าและเผยแพร่             
ภูมิปัญญา โดยใช้กระบวนการต่างๆ ได้แก่  

3.1.2.1 การจัดเก็บองค์ความรู้ภู มิปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม                   
การจัดการภูมิปัญญาซึ่งเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่อยู่ในรูปองค์ความรู้ทั้งในตัวบุคคลและสิ่งของ
หรือธรรมชาติ การน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นสิ่งจ าเป็น และควรจัดท า
เป็นล าดับแรกๆ ของการด าเนินการด้านภูมิปัญญา ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เห็นถึงภาพรวม
ศักยภาพ ปัญหา การด ารงอยู่ของภูมิปัญญา สามารถวิเคราะห์น าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้เนื่องจากการท านาในทะเลสาบในแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพดิน น้ า ที่มีความแตกต่างกัน การจัดเก็บ
ข้อมูลต่อไปตามรายฤดูกาล จะช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางในการท านา และแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาได้ชัดเจนขึ้น 

3.1.2.2 การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาในทะเลสาบ ภายหลังจาก
การรวมกลุ่มของชาวนาที่ท านาในทะเลสาบแล้ว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการท านา
ในทะเลสาบ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน อาทิ การรื้อฟ้ืนประเพณีการท าขวัญ
ข้าว การออกปาก การเปิดให้เยี่ยมชม การประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาให้ เป็นที่รู้จักของภายนอก 
การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสืบสานภูมิปัญญาของชุมชนอ่ืน ๆ ดังนั้นการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาการท านาในทะเลสาบอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของกลุ่มชาวนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงเรียนบ้านปากประ วัดแสงอรุณปากประ องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ฯลฯ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัวในการสืบสานภูมิปัญญาอย่างต่อเนื่อง และน าไปสู่การอนุรัก ษ์
และพัฒนาภูมิปัญญาต่อไป 

3.1.2.3 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่เอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันโดดเด่นของชุมชมแก่คนภายนอก และเป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลในในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาของชุมชนจากการลง
พ้ืนทีส่ ารวจชุมชน พบว่า ศูนย์กลางของชุมชนคือวัดและโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในผืนที่ผืนเดียวกัน อีกทั้งยัง
อยู่ติดชายฝั่งทะเลสาบ มีพ้ืนที่เป็นลานกว้างเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นหนึ่งตัวเลือกที่
เหมาะสมส าหรับจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ อีกท้ังยัง
เป็นการดึงโรงเรียนและวัดซึ่งเป็นองค์กรที่มีบุคลากรพร้อมที่จะด าเนินงานจ านวนมาก การให้วัดและ
โรงเรียนเข้ามาเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้อุปถัมภ์หลักจึงสามารถก าจัดปัจจัยเสี่ยงในด้านงบประมาณและ
บุคคลากรออกไปได้ส่วนหนึ่ง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะช่วยในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาของชุมชนและเผยแพร่ให้คนภายนอกได้รับรู้  

3.1.2.4 การส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่น ชุมชนบ้านปากประมีโรงเรียนวัด
ปากประ เป็นศูนย์กลางการศึกษาของชุมชน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล -ประถมศึกษา 
ซึ่งโรงเรียนยังมีพื้นที่ติดชายทะเลสาบซึ่งเป็นพื้นที่การท านาอยู่แล้วการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการท า
นาในทะเลสาบมาพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้
โรงเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาปรับสภาพแวดล้อม และจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน นักเรียนจะได้เรียนรู้จากสิ่ง
ใกล้ตัวและของจริงเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางความคิด ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ใหญ่ คนเฒ่าคนแก่
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ในท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตเด็กจะเป็นหลักส าคัญในการสืบสานภูมิปัญญา อีกทั้งยังจะเกิดการคิด พัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาในสามารถด ารงอยู่ในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของปัจจุบัน ภูมิปัญญาจะไม่
เป็นองค์ความรู้ที่หยุดนิ่ง มีการใช้และปรับเข้ากับสังคมตลอดเวลา และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ 
ความรัก ความผูกพันในท้องถิ่นด้วย 

3.1.3 การสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์จากนาในทะเลสาบ โดยประกอบด้วย      
3 แนวทาง ดังนี้ 

3.1.3.1 การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ การเพาะปลูก การบ ารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปโดยเน้นการใช้ประโยชน์
จากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและสารที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีทุกชนิดในทุก
ขั้นตอนการผลิต ตลอดจนการเก็บรักษาและการแปรรูปผลผลิต แต่จะมุ่งฟ้ืนฟูดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ด้วยวัสดุอินทรีย์ ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยอาศัยระบบตามธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

3.1.3.2 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์  โดยใช้ประเด็นเกษตรอินทรีย์ 
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ตามกระแสความตื่นตัวด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งชุมชนบ้านปากประมี
ความพร้อมในการผลิตข้าวอินทรีย์ ขาดแต่การตื่นตัวของคนในชุมชนที่จะลงมือสร้างผลิตภัณฑ์
อินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น 

3.1.3.2 การใช้เรื่องราวเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การตลาดให้แก่สินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้กับคนในชุมชน 
เป็นก้าวในการผลิตและด าเนินกิจการของชุมชน โดยชาวบ้านสามารถเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายด้วย
ตนเอง ลดต้นทุนการผลิตและไม่พ่ึงพาพ่อค้าคนกลาง  

3.1.4 การขยายพื้นที่เพาะปลูก พ้ืนที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลสาบของบ้านปาก
ประที่สามารถท านาในทะเลสาบได้มีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ในปัจจุบันพ้ืนที่ท านามีประมาณ 
3 กิโลเมตร เห็นได้ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวในทะเลสาบยังสามารถขยายออกไปได้ ซึ่งจากลงพ้ืนที่ส ารวจ
ประกอบกับการศึกษาจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์และข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องพบว่า นาที่มีความ
ลึกมากที่สุดลึกประมาณ40-50 เมตร เนื่องจากมีการปลูกแนวโกงกางตามแนวชายฝั่งบริเวณนั้น ซึ่ง
โกงกางช่วยต้านทานกระแสน้ าและลมได้เป็นอย่างดีและช่วยดักตะกอนต่างๆ ไม่ให้ไหลลงไปสะสมใน
บริเวณชายฝั่งและในทะเล จึงท าให้บริเวณท่ีมีแนวต้นโกงกางขยายไปกับชายฝั่งมีดินตะกอนทับถมกัน
หนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืน ซึ่งการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกในบริเวณบ้านปากประจะช่วยให้ชาวนาได้ผลผลิต
มากขึ้น และมีแรงจูงใจในการท านามากกว่าการท าเป็นงานรองอย่างปัจจุบัน ซึ่งอาจพัฒนาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนช่วยสร้างอาชีพให้คนในพ้ืนที่นั้น และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า อีกทั้งอาจก่อให้เกิดการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาภูมิปัญญาอย่างมั่นคง
ในอนาคต 

3.2 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ภายหลังที่ชุมชนมีความเข้มแข็งในการด าเนินงานภูมิปัญญาแล้ว ควรมีการรับ

การสนับสนุนจากภายนอกบางประการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและป้องกันปัจจัยจากภายนอกที่อาจ
กระทบกับการด ารงอยู่ของภูมิปัญญาดังนี้ 
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3.2.1 การเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมกับพื้นที่ใกล้เคียง ชุนชน
บ้านปากประตั้งอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดพัทลุง คือหาดแสนสุขล าป าและทะเล
น้อย โดยมีถนนสายปากประเชื่อมต่อ เส้นทาง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจังหวัดพัทลุงได้ให้ความส าคัญ
ในการผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม โดยเฉพาะในพ้ืนที่หาดแสนสุขล าป าและทะเลน้อย 
ซึ่งนอกจากการท านาในทะเลแล้ว บ้านปากประยังมีวิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจและมีทัศนียภาพที่
สวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวชม
ไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ จุดชมวิวยอยักษ์บริเวณปากคลองปากประ การท างานฝีมือหัตถกรรมพ้ืนบ้าน การ
ประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้นอีกทั้งมีที่ตั้งที่สะดวกแก่การเดินทาง สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและ
มีความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว  

3.2.2 การด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาลุมน้ าทะเลสาบสงขลา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลของมิติการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ นิเวศ 
เศรษฐกิจ และสังคม โดยการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของทุกภาคส่วนในส่วนมิติด้านนิเวศเน้นอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาให้มีความสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็น
เอกลักษณ์ที่สวยงามทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยในยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการท านาในทะเลสาบของบ้านปากประ ที่แสดงถึงการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ และเกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งนาในทะเลสาบยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุบาลสัตว์น้ าขนาดเล็กในลักษณะเดียวกับป่าชายเลน การประสานความร่วมมือกับโครงการพัฒนา
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาจึงจะช่วยให้เกิดการศึกษาวิจัยในเชิงลึก โดยเฉพาะในกระการด้านวิทยาศาสตร์
เกี่ยวกับดิน น้ า และพันธุ์ข้าว ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 การท านาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ เป็นภูมิปัญญาซึ่งเกิดจากการปรับตัว

เข้ากับสภาพแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สืบทอดกันมายาวนานกว่า
หนึ่งศตวรรษ ในลักษณะพ่ึงพากันและกัน โดยเพาะปลูกช่วงที่ระดับน้ าลดต่ าสุดในรอบปี (เดือน
พฤษภาคม-กันยายน) ด้วยดินบริเวณชายฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์มากจึงไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีใน
การเพาะปลูก แต่เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัจจัยภายนอกท าให้รูปแบบ/กรรมวิธี
การท านาในทะเลสาบมีความเปลี่ยนแปลงไป ในช่วงปี พ.ศ. 2470-2530 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มแรกของการ
ท านาจนถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนจนท าให้การท านาในทะเลสาบลดลง 2)ระหว่าง
ปี พ.ศ.2531-2555 ซึ่งการท านาในทะเลสาบซบเซาลง และ 3)ระหว่างปี พ.ศ. 2556 -2558 ซึ่งมี
กระแสฟ้ืนฟูการท านาในทะเลสาบแนวทางที่เหมาะสมในการสืบสานภูมิปัญญาการท านาในทะเลสาบ
ของชุมชนบ้านปากประอย่างยั่งยืน จึงเป็นการสร้างความร่วมมือและพลังของคนในชุมชน โดยเริ่ม
จากการรวมกลุ่มชาวนาที่ท านาในทะเลสาบ และด าเนินการส่งเสริมการศึกษา รวบรวมข้อมูล จัด
กิจกรรม และเผยแพร่ภูมิปัญญา การสร้างผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีบทบาทเกี่ยวเนื่องและ
ส่งเสริมการด าเนินงานภูมิปัญญาต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการท านาในทะเลสาบโดยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ในด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ องค์ประกอบของดินและน้ า และพันธุ์ข้าวที่เหมาะสม 
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องในเชิงลึกต่อไป  

2. ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าป า กรมเจ้าท่า และโครงการพัฒนาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพื่อหาทางออกในการใช้พ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาอย่างถูกต้องต่อไป 
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อุดม ชูเผือก. ชำวนำบ้ำนปำกประ. สัมภำษณ์, กันยำยน 2555 – ตุลำคม 2558. 
อุบล ทองฉิม. ชำวนำบ้ำนปำกประ. สัมภำษณ์, กันยำยน 2555 – ตุลำคม 2558.  



125 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-นามสกุล    นางสาวสุธิดา  บุณยาดิศัย 
วันเดือนปีเกิด    09 ธันวาคม 2531 
ภูมิล าเนา    อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
ที่อยู่ปัจจุบัน    44 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 70/3 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
     กรุงเทพฯ 10700 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2554   ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  
     วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทพิพิธภัณฑสถานศึกษา 
     คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  

พ.ศ. 2559   ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต   
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม  
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2553 - 2554  นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย 
     ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2555    ภัณฑารักษ์ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักงานรัฐมนตรี  

กระทรวงวัฒนธรรม  
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