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บทที่ 2 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  วัตถุประสงคของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผานมา เพื่อกําหนดกรอบ
แนวคิดสําหรับการวิจัย โดยผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหเอกสาร ตํารา บทความและขอเขียนทาง
วิชาการ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ 
   2.1 แนวคดิเรื่องการอนุรักษ 
   2.1.1 ความหมายของการอนุรักษ 
 2.2 แนวคดิเกีย่วกบัวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
   2.2.1 ความหมายและคุณคาของวฒันธรรม 
   2.2.2  ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญา 
  2.2.3  ความสัมพันธของวัฒนธรรมและภมูิปญญา  
  2.2.4  วัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทรัพยากรทองถ่ิน 
  2.2.5  แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
  2.2.6  แนวคดิการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
  2.2.7  ตาลโตนดกับการอนรัุกษวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
  2.2.8  ตาลโตนดรากฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญากบัการพัฒนาชมุชน 
  2.2.9  น้ําตาลปาลม (Sugar Palms) 
   2.2.10  เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของ 
  2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการสงเสริมอาชีพเกษตร 
   2.3.1 ความหมายของการสงเสริมอาชีพเกษตร 
  2.3.2  แนวคดิเกี่ยวกับหลักการสงเสริมการเกษตร 
  2.3.3  บทบาทของการสงเสริมอาชีพเกษตรตอการพัฒนา 
  2.3.4  รูปแบบของการสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตร  
   2.3.5  ตลาดชุมชนแนวทางในการสงเสริมอาชีพ  
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       2.3.6  เครื่องชี้วัดความสําเร็จการสงเสริมอาชีพของชุมชน 
   2.3.7  ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
   2.3.8  การสงเสริมอาชีพเกษตรตางประเทศและในประเทศ 
  2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวจิัย 
   2.4.1  แนวคดิเกีย่วกบัสังคมวิทยา 
   2.4.2  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) 
  2.4.3   ความทันสมัย (Modernization) 
  2.4.4  รูปแบบการพัฒนาชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  2.4.5  การพัฒนาทองถ่ินโดยทฤษฎีระบบ 
  2.4.6  กรอบแนวคิดในการวจิัยและพัฒนา 
 

2.1 แนวคิดเรื่องการอนุรักษ 
 
  แนวคิดการอนุรักษเปนสิ่งเกี่ยวของกับมนุษยทุกคนไมวาจะอยูในเมืองหรือชนบท
เพราะมนุษยกับธรรมชาติตองพึ่งพาอาศัยกัน อยูรวมกัน ไมเบียดเบียนกัน เรียกวาสมดุลทาง
ธรรมชาติ และไมแยกมนุษยออกจากสภาพแวดลอมทางสังคม  วัฒนธรรม หรือสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ เนื่องจากสิ่งแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและรูปแบบการดําเนินชีวิตของมนุษยใน
ภูมิภาคตาง ๆ ของโลก สภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ยอมสงผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
ของมนุษยที่สรางขึ้น ไมวาจะเปนความแตกตางในดานความเปนอยู หรือแนวความคิดก็ตาม ลวนมี
ผลสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมตาง ๆ ทั้งสิ้น  
 
  2.1.1 ความหมายของการอนุรักษ 
                         
  การอนุรักษ ตามความหมายของราชบัณฑิตสถาน (2546, หนา 1,328) ไดอธิบาย
ไวดังนี้  อนุรักษ, อนุรักษ [อะนุรักสะ, อะนุรัก] ก. รักษาใหคงเดิม (ส.). อนุรักษนิยม [อะนุรักสะ

นิยม, อะนุรักนิยม] น. อุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เปนตน ที่มีแนวโนมไปในทางตานทาน
การเปลี่ยนแปลง โดยยึดถือสนับสนุนระเบียบที่ตั้งมั่นอยูแลว 
  การอนุรักษ (conservation) ในความหมายของนักวิชาการหลายทาน สามารถ
สรุปเปนความหมายรวมไดวา การอนุรักษ คือ การรูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ใหเปน
ประโยชนตอมหาชนมากที่สุด และใชไดเปนเวลายาวนานที่สุด ทั้งนี้ตองสูญเสียทรัพยากรโดยเปลา



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

15 

ประโยชนนอยที่สุด และจะตองกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากรโดยทั่วถึงกันดวย ฉะนั้น 
การอนุรักษจึงไมไดหมายถึงการเก็บทรัพยากรไวเฉยๆ แตตองนําทรัพยากรมาใชประโยชนให
ถูกตองตามกาลเทศะ (time and space) อีกดวย ไดแก การใชอยางคุมคา การถนอม การเก็บกัก การ
รักษา การซอมแซม การฟนฟู การพัฒนา การปองกัน การสงวน และการแบงเขตของสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติไดใชอยางไมมีการสูญเสียและพอเหมาะแกความตองการ หรือความเปนอยู
ของมนุษยอยางยั่งยืนทั้งในปจจุบันและอนาคต เกษม จันทรแกว และคนอื่น ๆ (2542, หนา 82 – 
83);  เกษม จันทรแกว (2543, หนา 107); นิวัติ เรืองพานิช (2546, หนา 38); บุญรับ ศักดิ์มณี (2546, 
หนา59) และพจน บุญเรือง  (2546, หนา 349) 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 
  วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดวิถีทางการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคม สังคมและ       
วัฒนธรรมเปนของคูกันเกิดขึ้นและพัฒนาไปดวยกัน มนุษยเปนผูสรางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกัน
วัฒนธรรมสรางแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่แสดงใหเห็นถึงการตอบสนองตอความ
ตองการพ้ืนฐานของมนุษย โดยวิถีทางที่จะทําใหมนุษยอยูในโลกไดดวยความผาสุก มนุษยจึงสราง
วัฒนธรรมขึ้นเพื่อการดํารงชีวิตและการสืบทอดเผาพันธุ  (สนิท สมัครการ, 2546, หนา 1 - 2  และ 
ยศ สันตสมบัติ 2544, หนา 11 – 12)  
 

  2.2.1  ความหมายของวัฒนธรรม 
  
   สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535, หนา 3 - 7) ไดใหความหมาย 
ของวัฒนธรรมไววา มนุษยสรางวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อประโยชนแหงการดํารงชีวิตและการสืบทอด          
เผาพันธุ ในเมื่อการดํารงชีวิตของมนุษยเปนเรื่องที่กวางใหญและมีแงมุมตางๆ ใหพิจารณาอยาง       
ซับซอน เร่ืองของวัฒนธรรมจึงมองไดหลายแงมุม ดังจะเห็นวาไดมีผูเชี่ยวชาญหลายทานให
ความหมายของวัฒนธรรมไวดังนี้ 
  วัฒนธรรม คือ ผลรวมของทุกส่ิงซ่ึงเปนความเจริญงอกงามที่สังคมนั้นๆ ไดทํา
ไวหรือไดส่ังสมมาจนถึงบัดนี้ 
  วัฒนธรรม คือ ผลงานสรางสรรคทางศิลปะและพุทธิปญญาทกุแขนง 
  วัฒนธรรม คือ ส่ิงที่เปนขนบธรรมเนียมประเพณีตกทอดมาจากบรรพบรุุษ 
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  กระมล ทองธรรมชาติและคนอื่น ๆ (2546, หนา 44 - 45) ไดใหความหมายของ
วัฒนธรรม  ไว  2 ความหมาย ดังนี้ 
  ความหมายที่หนึ่ง วัฒนธรรม หมายถึง ธรรมที่เปนเหตุใหเจริญ เปนความหมาย
ที่มาจากคําสองคํา คือ “วัฒน” กับ “ธรรม” คําวา วัฒน หรือ พัฒน หมายถึง ความเจริญ สวนคําวา
ธรรม หมายถึง คุณความดี ความชอบ ดังนั้น วัฒนธรรม จึงหมายถึง ธรรมแหงความเจริญ 
  วัฒนธรรมในความหมายที่หนึ่งนี้เปนความหมายสามัญที่คนทั่วไปใชกัน ใน
ความหมายของพฤติกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม เปนส่ิงที่ไดรับการปรับปรุงแตงให
ดีขึ้น หรือส่ิงที่ไดรับการยกยองเปนเวลานานแลว และเปนสิ่งที่เชิดชูเกียรติ ช่ือเสียง เพราะไดรับ
การพัฒนาจนกลายเปนรูปลักษณที่สูงเดน 
  ความหมายที่สอง วัฒนธรรม หมายถึง ส่ิงที่ไมมีเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่
สังคมหรือคนในสวนรวมมีความตองการและจําเปนที่ตองผลิตหรือสรางใหมีขึ้น แลวถายทอดให
อนุชนรุนหลังดวยการสั่งสอนและเรียนรูแลวสืบ ๆ ตอกันมาเปนประเพณี 
  วัฒนธรรมในความหมายที่สอง เปนความหมายที่นักสังคมวิทยา และนัก
สังคมศาสตรไดใหไว โดยกําหนดใหมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมที่กวางขวางกวา กลาวคือ
วัฒนธรรมเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมา เชน ภาษา การทําเครื่องมือ อุตสาหกรรมฯ รวมถึงอุปกรณที่
เปนวัตถุหรือส่ิงประดิษฐ ซ่ึงแสดงรูปแบบสัมฤทธิผลทางวัฒนธรรม และทําใหลักษณะวัฒนธรรมทาง
ปญญาสามารถสงผลใหเปนประโยชนใชสอยได  
  สาโรช บัวศรี (2531, หนา 37) ไดใหความหมายของคําวา วัฒนธรรม หมายถึง 
ความดี ความงาม และความจริงใจในชีวิตมนุษย ซ่ึงปรากฏในรูปแบบตางๆ และไดตกทอดมาถึงเรา
ในปจจุบัน หรือที่เราไดปรับปรุงและสรางสรรคขึ้นในสมัยของเราเอง 
  จากความหมายของวัฒนธรรมที่มีความหมายแตกตางกันมากบางนอยบาง ซ่ึง
ลวนแตมีคุณคาในตัวเองที่ชี้ใหเห็นแงมุมตางๆ ของวัฒนธรรม ในงานวิจัยนี้ใชความหมายของ               
วัฒนธรรมในเชิงชีวิตวัฒนธรรม ซ่ึงเปนองครวมของวิธีคิด คุณคา และอุดมการณของสังคมที่มนษุย
สรางสรรคและสั่งสมขึ้น ในความพยายามที่จะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเปนมนุษย และ
การปรับตัวกับระบบความสัมพันธทางสังคมและธรรมชาติภายใตเงื่อนไขและบริบททางสังคม      
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2535, หนา 6) ไดใหความหมายของคําวา วัฒนธรรม
ไว 2 ประการ คือ 
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  วัฒนธรรมในความหมายทั่วไป 
  วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตของคนในสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติ และ
การแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดในสถานการณตางๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ 
ซาบซึ้ง ยอมรับ และใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ 
  วัฒนธรรมในความหมายเชงิปฏิบัติการ 
  วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ จิตใจ 
สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมสืบทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคม
หนึ่ง จนกลายเปนแบบแผนที่สามารถเรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล ทั้งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรมอันควรคาแกการวิจัย  อนุรักษ ฟนฟู  พัฒนา  ถายทอด  สงเสริมดุลภาพแหง
ความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย สังคม และธรรมชาติ อันเปนพื้นฐานแหงอารยธรรมของมนุษย 
  กระมล ทองธรรมชาติและคนอื่น ๆ (2546, หนา 44 - 45) ไดกลาวถึงความสําคัญ
และคุณคาของวัฒนธรรมวา คือทุกสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใชตอบสนองความตองการ เปนขอ ๆ ดังนี้ 
  1. เพื่อใชประโยชนตอการดํารงชีวิต กลาวคอื 
   1.1 เปนเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการดํารงชีวิต ในแงนี้ วัฒนธรรมเปน
อุดมการณ คานิยม ทัศนคติและจุดหมายปลายทางของชีวิตที่คนในสังคมประสงคที่จะดําเนินชีวิต
ใหบรรลุผลที่ตั้งไว เพราะวัฒนธรรมจะเปนตัวแบบที่กําหนดวาสิ่งใดเปนสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม  เปน
ส่ิงที่ปรารถนาที่จะใหบังเกิดขึ้นซึ่งจะกลายเปนจุดหมายที่บุคคลพึงบรรลุถึง และเปนสิ่งเหมาะสม
ในการใชนําทางในการดําเนินชีวิต 
  1.2 เปนตัวกําหนดความสัมพันธหรือพฤติกรรมของมนุษย โดยผานทาง
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อใหเรียนรูระเบียบทางสังคม สถาบัน และโครงสรางทางสังคม 
  1.3 เปนตัวควบคุมสังคม การควบคุมทางสังคมเปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่
เปนตัวกําหนดเฉพาะเจาะจงถึงการแสดงออกของบุคคลในสังคม หรือที่เรียกวา “บรรทัดฐานทาง
สังคม” ซ่ึงกําหนดแนวทางของความประพฤติของคนในสังคม 
  2. วัฒนธรรมทําหนาที่หลอหลอมบุคลิกภาพใหกับสมาชิกของสังคม ใหมี
ลักษณะเปนแบบใดแบบหนึ่ง แมวาบุคลิกภาพจะเปนผลมาจากปจจัยทางชีวภาพบางสวนก็ตาม แต
การอาศัยอยูรวมกับคนอื่นภายใตกฎระเบียบสังคมเดียวกัน ทําใหคนมีบุคลิกภาพโนมเอียงไปกับ
กลุมที่อาศัยอยูรวมกัน  
  3. วัฒนธรรมกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กอใหเกิดความเปน
ปกแผน ทั้งนี้หากสมาชิกของสังคมมีลักษณะคลายคลึงกัน เปนอันหนึ่งอันเดียวกันจะกอใหเกิด



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

18 

ความผูกพัน สามารถพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มีจิตสํานึกรูสึกเปนพวกเดียวกัน ตลอดจนรวมกัน
อนุรักษ และสืบสานวัฒนธรรมของตนใหอยูรอดและพัฒนากาวหนาตอไป 
   สําหรับคุณคาของวัฒนธรรม เปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และไดรับการพัฒนาอยาง          
ตอเนื่องจนเปนระบบเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร สภาพสังคม และสามารถตอบสนอง
ความตองการของคนไดอยางเปนระบบ นโยบายวัฒนธรรมแหงชาติในแนวทางการศึกษา สงเสริม
และพัฒนาวัฒนธรรม พ.ศ. 2539 ไดกลาวถึงความสําคัญของวัฒนธรรมไว  3  ลักษณะ คือ 
  1. วัฒนธรรมเปนทั้งพื้นฐานและเครื่องมือสําหรับสรางเสริมความสามัคคี           
กลมเกลียว และความเปนปกแผนในหมูประชาชน วัฒนธรรมจะชวยชักนําใหคนประพฤติศีล 
ปฏิบัติธรรม และพรอมที่จะเผชิญชีวิตรวมกันบนผืนแผนดินเดียวกันทั้งในยามสุขและยามทุกข 
  2. วัฒนธรรมเปนกรอบและเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ          
สภาพแวดลอม จึงถือไดวาวัฒนธรรมเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติของสมาชิกของสังคม ซ่ึง
อาจจะชวยปองกันและแกไขปญหาตลอดทั้งตอบสนองความตองการของสมาชิกและของสังคมได 
  3. วัฒนธรรมเปนเอกลักษณ เปนลักษณะเดนประจําชาติ หรือประจําหมูคณะ 
ซ่ึงมีสวนชวยใหชนในชาติมีความรูสึกเปนพวกเดียวกัน อันจะทําใหเกิดความรักสามัคคีกัน และจะ
สงผลตอการรวมพลังของหมูคณะและธํารงไวซ่ึงความมั่นคงของชาติ 
  ดังนั้น วัฒนธรรมจึงเปนสิ่งที่ เรียนรูและรับการถายทอดมาจากการติดตอ
สัมพันธระหวางกันอันรวมถึงภาษา ธรรมเนียมประเพณีและสถาบันทางสังคม หรือกลาวอีกนัย
หนึ่งก็คือ เปนแบบอยางของพฤติกรรมทั้งหลายที่ไดมาทางสังคม และถายทอดกันไปทางสังคม 
และความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม ครอบคลุมระบบวิธีคดิ การถายทอดในรูปของ
กระบวนการเรียนรู โดยอาศัยสัญลักษณวัฒนธรรม จึงเปนลักษณะเดน  และเปนสากลสําหรับสังคม
มนุษย ซ่ึงไมมีในสิ่งมีชีวิตอื่น  นอกจากมนุษย 
 

  2.2.2 ความหมายและความสําคัญของภูมิปญญา 
 

  คําวา ภูมิปญญา ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา wisdom ซ่ึงมีความหมายวาความรู 
ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกไขปญหาของ
มนุษย 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายคําวา ภูมิ หมายถึง แผนดิน 
พื้นเพ ที่ดิน ปญญา หมายถึง ความรอบรู ความฉลาดเกิดแตการเรียนการคิด 
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  ไดมีนักวิชาการหลายทานไดพยายามอธิบายความหมายของคําวา ภูมิปญญา             
ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาพื้นบาน และภูมิปญญาทองถ่ินในความหมายที่ใกลเคียงกัน ซ่ึง        
พอสรุปไดวา ความรูของชาวบานที่เรียนรูจากการสังเกตการณซํ้าๆ จนเกิดเปนความรู และ           
ประสบการณที่ส่ังสมสืบทอดทั้งโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อประโยชนในดานการประกอบ
อาชีพตาง ๆ ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของชุมชนที่สืบทอดมายาวนาน ภายใตความสัมพันธใกลชิดกับ
ธรรมชาติ โดยกอรางความรูขึ้นในสภาวะแวดลอมของทองถ่ินเพื่อใหเกิดความเหมาะสม มี
จุดมุงหมายในการแกปญหา การจัดการความสัมพันธทางสังคม  การปรับตัว เพื่อใหเกิดความสมดุล 
ความพอดี และเชื่อมโยงความสัมพันธกับครอบครัว สังคม ส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และส่ิงเหนือ
ธรรมชาติ  เพื่อความอยูรอดของบุคคล  ชุมชน สังคม  ธวัช ปุณโณทก (2531, หนา 40 - 41); เสรี พงศ
พิศ (2536, หนา 112 - 114);  ยิ่งยง  เทาประเสริฐ (2539, หนา 19 – 26); กระมล ทองธรรมชาติ  และคน
อ่ืน ๆ (2546, หนา 69) และโกมล แพรกทอง (2547, หนา 241)  
  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของภูมิปญญาชาวบานที่แตกตางออกไปหรือ
เพิ่มเติมใหสมบูรณยิ่งขึ้น คือ มิใชเปนเรื่องของศักยภาพหรือความรูความสามารถที่เปนอยูและ           
สืบทอดจากอดีตเทานั้น แตยังหมายถึง ความรูเดิมประสานประสบการณความรูใหมมาใชใหเกิด
ประโยชน ซ่ึงเอื้อใหเกิดทางเลือกใหมที่มีลักษณะสากลและเฉพาะเหมาะสมกับทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึง
ปรากฏในรูปของกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม และการถายทอดความรูผาน
องคกรทางสังคม ทองถ่ิน เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมดวย เสนห จามริก  
2531, หนา 5  และโกมล  แพรกทอง 2547, หนา 241 - 242)  
  สังคมที่ดํารงอยูไดดวยตนเองมาชานาน ยอมตองมีภูมิปญญาที่เปนของตนเอง 
เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้น ซ่ึงการดํารงอยูของชาติพันธุใดๆ ขึ้นอยูกับความสามารถทาง         
ภูมิปญญาเพื่อการดํารงชีพในดานปจจัยส่ี ตลอดจนความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อันจํากัดไดอยางชาญฉลาด แมกระนั้นถามองภาพในเชิงเคลื่อนไหวแลวอาจกลาวไดวา มนุษยลวน
ตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา ใหสอดคลองกับความผันแปรของสภาพแวดลอม          
ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เศรษฐกจิ และทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา  ปา ทั้งนี้
เพื่อความอยูรอดอยางมีสุขของชาติพันธุรุนใหม อยางไรก็ตามการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองนั้น 
ตองอาศัยความสามารถ หรือศักยภาพทางภูมิปญญาที่ส่ังสมสืบทอดกันมาจากประสบการณของ
บรรพบุรุษ ทั้งในทองถ่ินและตางถิ่น ผสมผสานกบัการเรียนรูของคนรุนใหม นั่นยอมเปนการบงชี้
วา ภูมิปญญาที่ทําใหกลุมชาติพันธุใดๆ ธํารงและสืบเผาพันธุอยูได ยอมไมใชเปนองคความรู        
เดี่ยวๆ ระบบใดระบบหนึ่งผูกขาดอยูตลอดไปอยางแนนอน แตจะตองอาศัยภูมิปญญาที่มีความ
หลากหลาย  (Diversities) ผันแปร ยืดหยุน และเคลื่อนไหว  (Dynamism) ไปตามความเหมาะสม 
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งามพิศ สัตยสงวน (2545, หนา 7) กลาววา การแกไขปญหาพื้นฐานตาง ๆ ของสังคม เพื่อทําให
สมาชิกของสังคมมีชีวิตอยูได เปนการมองวัฒนธรรมในแงขององครวม (Holistic) ซ่ึงจะทําให
เขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดอยางสมบูรณ วิธีการมองใหเห็นภาพรวมขององคประกอบทั้งหมด
ของระบบ มองใหเห็นความเชื่อมโยง ทั้งบริบท เงื่อนไขหรือปจจัยแวดลอมที่ลึกไปถึงภูมิหลังและ
ความหมายของภาพที่เคล่ือนไหว เปนการมองที่ตรงกันขามกับการมองแบบแยกสวนที่มอง
องคประกอบทุกสวนของระบบทีละสวน ดังนั้น การที่จะเขาใจวิธีคิดของชาวบาน จําเปนตองมีฐาน
การคิดแบบองครวม พิทยา วองกุล (2542, หนา 141) ไดกลาววา โครงสรางพื้นฐานของยุทธศาสตร
พัฒนาบนฐานคิดที่เรียกวา “ชุมชนแบบองครวม” นั้นชุมชนตองมีความหลากหลายสูง พึ่งตนเองได
อยางรอบดาน ความเปนไทและความเขมแข็งของชุมชนก็ยอมเกิดขึ้น  ในอีกแงมุมหนึ่ง  ยศ สันต
สมบัติ  (2544,  หนา 14) และโกมล แพรกทอง (2547, หนา 230) กลาววา วัฒนธรรมมีการปรับตัว 
(adaptation) ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและสถานการณที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ไมวาเกิดขึ้น
ในสวนใดสวนหนึ่ง อาจสงผลใหสวนอ่ืน ๆ ของระบบมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวไปดวย ในขณะที่ 
เอกวิทย ณ ถลาง (2542, หนา 2 - 15) กลาววา วฒันธรรมภูมิปญญาเปนองคความรู มีวิธีการเรียนรูตาม
ธรรมชาติในสังคม ประเพณี หลากหลายวิธี เชน การลองผิดลองถูก เรียนรูจากการปฏิบัติจริง สาธิต
วิธีการเรียนกับการบอกเลา สรางองคความรูไวเปนลายลักษณ โดยเขียนไวเปนตํารา เรียนรูโดย
พิธีกรรม ใชคําสอนศาสนาปฏิบัติเปนตัวหลักใหคนปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกัน
ระหวางคนในสังคมตางวัฒนธรรม การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม และครูพักลักจํา ทั้งหมดที่กลาวนี้
เปนวิธีการเรียนรูตลอดชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาเปนเรื่องเฉพาะตัว 
เฉพาะถิ่น เฉพาะสังคม เปนความรู ประสบการณ ทักษะ ความเชื่อ พฤติกรรมที่ส่ังสมไวอันเปนผล
จากการปรับตัวของมนุษยใหเขากับสิ่งแวดลอม 
   ประเด็นการพิจารณาวัฒนธรรมและภูมิปญญาดังที่นักวิชาการไดกลาว
มาแลวนั้น เพื่อที่จะสามารถดึงศักยภาพทางภูมิปญญามาเปนทิศทางและฐานของการพัฒนา ซ่ึง 
อานันท กาญจนพันธ (2544, หนา 75 - 83) กลาวไวเชนกันวา มิติทางวัฒนธรรมเปนการมองแบบองค
รวม และวิธีการคิดของคน ของชาวบาน และอุดมการณที่เกี่ยวของกับอํานาจ อีกทั้งตองมองในเชิง
เคลื่อนไหวการผลิตซํ้าหรือการผลิตใหมทางวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมมีการพัฒนาและปรับตัวเอง 
เพื่อที่จะมีสวนผลักดันแกไขปญหาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เชนเดียวกันกับประเวศ             
วะสี (2534, หนา 2 - 3) และยิ่งยง  เทาประเสริฐ (2536, หนา 1 - 5) ที่กลาววา ความสามารถและ
ประสบการณของชาวบานที่ ส่ังสมสืบทอดกันมานั้น เปนศักยภาพหรือความสามารถในเชิง
แกปญหา จัดการ ปรับตัว เรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม เพื่อการอยูรอดของเผาพันธุ เปนมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ เพราะภูมิปญญาทองถ่ินสะสมขึ้นมาจากประสบการณหรือความ             
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จัดเจนจากชีวิตและสังคมในทองถ่ินหนึ่ง ๆ เปนวิถีของชาวบาน ดังนั้น ภูมิปญญาทองถ่ินจึงเปน         
รากแกวสําคัญที่จะทําใหทองถ่ินนั้นเจริญงอกงามอยางมั่นคง ความจริงคือทุกชาติพันธุที่ดํารงอยูได
ยอมตองมีดี หรือมีภูมิปญญาเปนของตนเองหาไมก็อาจสูญพันธุไปนานแลว เพียงแตวาภูมิปญญา
ของชาติพันธุหนึ่ง อาจพัฒนาไปแตกตางกับอีกชาติพันธุหนึ่ง ความแตกตางของสภาพแวดลอมและ
ความจําเปนของสภาพสังคมในทองถ่ินนั้นที่จะสามารถรับใชการแกปญหาและการรวมกันอยางสันติ
ของสังคมนั้น ๆ ได โดยที่ ประเวศ วะสี (2536, หนา 2 - 23) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญบางประการ
ของภูมิปญญาทองถ่ิน คือ  มีความจําเพาะทองถ่ิน เพราะภูมิปญญาทองถ่ินสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณหรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมทองถ่ินหนึ่ง ๆ เพราะฉะนั้นภูมิปญญาจึงมีความ
สอดคลองกับเรื่องของทองถ่ินมากกวาภูมิปญญาที่มาจากขางนอก แตอาจเอาไปใชในทองถ่ินที่
แตกตางกันไมได หรือไดไมดี ชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอม มีความเชื่อมโยงกันเปนบูรณาการ เปน
ภูมิปญญาที่มาจากประสบการณจริง ทั้งในเรื่องของกาย ใจ สังคมและสิ่งแวดลอม และมีความ
เคารพผูอาวุโส ใหความสําคัญแกประสบการณ เพราะผูอาวุโสมีประสบการณมากกวา  ดังนั้นการ
กอเกิดของภูมิปญญาชาวบาน เกิดขึ้น และดํารงอยูควบคูกับความเจริญและพัฒนาการของ
มนุษยชาติในสังคมหมูบานแตละแหงนั้น รากฐานเดิมของหมูบานมิไดมีเพียงโครงสรางพื้นฐานที่
นํามาประกอบกันเขาเปนชุมชนหมูบานที่สมบูรณ หากแตหมูบานยังมีรากฐานทางดานบุคคลซึ่งได
เรียนรูและสะสมเอกลักษณตาง ๆ ตั้งแตบรรพบุรุษรวมทั้งถายทอดเอกลักษณตอ ๆ กันมาจนถึง
ปจจุบัน  
    จะเห็นไดวาการศึกษาภูมิปญญาชาวบาน จะชวยใหเกิดกระบวนการเรียนรู 
ชวยสรางภูมิคุมกันใหคนมีกระบวนการกลั่นกรองทางปญญา เพื่อใหมีภูมิปญญามั่นคง ชวยสงเสริม
ศักยภาพของปจเจกชนและชุมชนความรูเกี่ยวกับหมูบานแตละแหง จะทําใหทราบวาทองถ่ินแตละ
แหงมีความรู ความเชี่ยวชาญดานใด ตองการแรงงานลักษณะใด ซ่ึงการศึกษาเรื่องภูมิปญญาทองถ่ิน
น้ันปจจุบันมีแนวโนมที่ใหความสําคัญทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีพื้นบาน
มากขึ้น  เสรี พงศพิศ (2536, หนา 34) และ กุลวิตรา ภังคานนท (2531, หนา 12) 
  แนวคิดเรื่องภูมิปญญา กระมล ทองธรรมชาติ และคนอื่น ๆ (2546, หนา 69) 
ไดอธิบายวา ในชวงเวลาที่ผานมานับเปนเวลาหลายสิบปที่คนไทยไดหลงลืมคุณคาของภูมิปญญาไทย 
โดยหันไปรับความรูและวัฒนธรรมของสังคมอื่นเขามาใช โดยคิดวาภูมิปญญา และความรูของสังคม
อ่ืน เชน ของประเทศตะวันตก และของญี่ปุนเปนสิ่งที่ดี และทําใหสังคมไทยเจริญกาวหนาเทาเทียม
กับสังคมตะวันตก (Westernization) จะทําใหสังคมไทยทันสมัย (Modernization) และจะนําพาชาติ
ไปสูสังคมอุตสาหกรรม (Industrialization) ดวยความคิดดังนี้ จึงพากันหันไปนิยมและใช “ของนอก” 
ทั้งเครื่องแตงกาย เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ของชาติตะวันตก ในขณะเดียวกันกลับทิ้งมรดก
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และขุมทรัพยทางภูมิปญญาของไทยไป และยังไมใหความสนใจรากเหงาของสังคมไทยดวยการย้ํา
วาเปนส่ิงลาสมัย และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหเปนสมัยใหม  การนําภูมิปญญาของสังคมอื่นมา
ใชโดยไมไดไตรตรองหรือปรับใหเขากับสังคมไทย หรือนํามาใชแทนท่ีรากเหงาของไทยแลว จะทํา
ใหสังคมไทยถูกวัฒนธรรมอื่นเขามาครอบงํา จึงไมสามารถเจริญเติบโตไดภายใตบริบทในสังคมไทย 
มิหนําซ้ํายังกอใหเกิดความรูสึกที่ไรศักดิ์ศรีไมภูมิใจในสังคมวัฒนธรรมไทย  ดังนั้น  เราจึงควร
อนุรักษภูมิปญญาซึ่งเปนรากแกวของสังคมไทยไวใหมั่นคง  และสืบทอดใหเกิดความเจริญรุงเรือง 
โกมล แพรกทอง (2547, หนา 216 - 217) ไดกลาววา การมีวัฒนธรรมทําใหมนุษยใชประโยชนจาก
ส่ิงแวดลอม และเร่ิมชะลอวิวัฒนาการของตนเองเพื่อการปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอม จนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงที่เกิดขึ้น การพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนจะตองเลือก
ใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของตนเองและรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
วัฒนธรรมของตนเองไวอยางยั่งยืนดวย 

  จากที่ไดนําเสนอมาทั้งหมดพอสรุปไดวา ภูมิปญญาทองถ่ิน หรือภูมปิญญา
ชาวบานที่สืบทอดเปนวัฒนธรรม คือ ความรู ความสามารถของชาวบานหรือปราชญชาวบานที่
เรียนรูดวยการสังเกตซ้ํา ๆ จนเกิดเปนองคความรูและสะสมจากประสบการณตรง หรือไดรับการ
ถายทอดมาจากบุคคลอื่น เพื่อที่จะนํามาแกปญหา จัดการ ผานการเรียนรูและปรับใช รวมทั้งการ
ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพตาง ๆ ของสิ่งแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป โดยนํามาใชในวิถีชีวิตของ
ชุมชนที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ การดูแลรักษาสุขภาพ  ฯลฯ โดยคํานึงถึงองครวมและความ
สมดุลของระบบตาง ๆ ทั้งระบบ 
  สําหรับการประกอบอาชีพ สามารถพิจารณาไดในแงของผูรู หรือ ปราชญ
ชาวบานที่สะสมองคความรูหรือภูมิปญญาชาวบานในดานการใชประโยชนจากพืชตาลโตนด   เพื่อ
นํามาประกอบเปนน้ําตาล อาหาร เครื่องดื่ม ของใช และบําบัดรักษาโรค   
 

 2.2.3 ความสัมพันธของวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 
  วัฒนธรรมและภูมิปญญาอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตของสังคม 
กระบวนการถายทอดวัฒนธรรม (cultural transmission) ถายทอดมโนทัศนในเนื้อหาสาระของ
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี พิธีกรรม ขนบธรรมเนียม จากภูมิปญญาบรรพบุรุษมิใหสูญหายขาดตอน 
ใหประสบการณตรงในการสั่งสอนอบรม รวมทั้งเรียนรูแบบธรรมชาติจากครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ดังที่ ประเวศ วะสี (2534, หนา 3) ไดกลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ
ของชีวิต สังคมและในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีแตกตางกันและถายทอดสืบตอกันมาเปนวัฒนธรรม   
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  การถายทอดสืบตอกันนั้น เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2544, หนา 15) กลาววา 
กระบวนการถายทอดวิถีการดํารงชีวิต (socialization) จะชวยรักษาแผนการปฏิบัติของชุมชน (pattern 
maintenance) ใหคนรุนตอไปไดรับรูและเขาใจถึงแนวทางปฏิบัติอยางถูกตองในชุมชน กระบวนการ
ถายทอดที่กลาวถึงนี้ จะตองใหความสําคัญกับการสงผาน “หลักการ” ของชุมชนนิยม มากกวาการ
เนนย้ําถึง “รูปแบบการปฏิบัติ” เนื่องจาก โลกแหงความเปนจริง มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทํา
ใหรูปแบบวิธีการปฏิบัติของชุมชนที่เคยทํามาในรุนกอน ๆ อาจไมสามารถนําไปปฏิบัติไดในรุน
ถัดไป รูปแบบอาจเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม แตความสําคัญอยูที่หลักการอันดีงาม ที่ชุมชนนิยม 
การถายทอดแบบแผนการดําเนินชีวิต ถามีการถายทอดอยางถูกจุดอาจจะทําใหเกิดความมั่นคงไม
ลมสลาย 
  ดังนั้น การถายทอดวัฒนธรรม จึงเปนการเรียนรูจากความรูของวงศตระกูล             
สืบสานกันเปนสังคม สรางสรรคเอกลักษณเฉพาะที่เปนมรดก อันเกิดจากอัจฉริยภาพและภูมิปญญา
ที่ถายทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ความรูที่เรียนรูสืบตอกันมา สานตอความคิดขึ้นไดเอง เกิดเปน         
ภูมิปญญาที่ถายทอดความรูทั้งดานทฤษฎีและการปฏิบัติ กระบวนการถายทอดดูไดจากแหลง
ความรู ผูถายทอด วิธีการถายทอด การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการ
ถายทอด 
  การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เรียนรูและเกิดขึ้นไดจากการสั่งสม แลกเปลี่ยน
กันเปนระยะเวลายาวนาน จนเกิดการพัฒนาที่ผสมกลมกลืน สมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติสืบไป ดังที่ กระมล ทองธรรมชาติ และคนอื่น ๆ (2546, 
หนา 50 - 51) ไดกลาววา วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจน
เปนระบบเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตร สภาพสังคม และสามารถตอบสนองความตองการ
ของคนในสังคมไดอยางเปนระบบ ซ่ึงระบบของวัฒนธรรมประกอบดวย 3 ระบบท่ีเชื่องโยงกัน คือ         
1)  ระบบคุณคา ซ่ึงหมายถึง ศีลธรรมของสวนรวม และจิตวิญญาณของความเปนมนุษยที่
สรางสรรค มักแสดงออกในรูปของจักรวาลความคิดที่ใหความสําคัญกับความเปนธรรม ความอุดม
สมบูรณ และความยั่งยืนของสังคมกับธรรมชาติแวดลอม บนพื้นฐานของการเคารพตอสวนรวม
และเพื่อนมนษุยดวยกันเอง 2) ระบบภูมิปญญา ซ่ึงครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจัดการ
กับความสัมพันธทางสังคม และความสัมพันธระหวางสังคมกับธรรมชาติแวดลอม มักปรากฏให
เห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู การสรางสรรค การผลิตใหม และการถายทอดความรูผานองคกร
ทางสังคมในทองถ่ิน เพื่อปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม 3) ระบบอุดมการณ
อํานาจ หมายถึง ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเปนมนุษย ซ่ึงถือเปนสิทธิตามธรรมชาติ ที่จะเสริมสราง
ความมั่นใจและอํานาจใหกับคนในชุมชนหรือสังคมทองถ่ิน เพื่อเปนพลังในการเรียนรู สรางสรรค 
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ผลิตใหม และถายทอดภูมิปญญา ในการพัฒนาสังคมใหเปนไปตามหลักของศีลธรรมที่เคารพความ
เปนมนุษย ความเปนธรรม และความยั่งยืนของธรรมชาติ นอกจากนั้นอุดมการณอํานาจนี้ยังจะ
แสดงถึงศักยภาพของชุมชนในการผลิตใหมของความเปนชุมชนเพื่อรักษาความเปนอิสระของ
ตนเอง เมื่อตองเผชิญหนากับการครอบงําจากภายนอก   
  แผนแมบทวาระแหงชาติวาดวย ทศวรรษสืบสานวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา 
(พ.ศ. 2541 - 2550)  มียุทธศาสตรในการดําเนินงาน 9 แผนงานหลัก และแผนงานการสงเสริมการ
ลงทุนทางวัฒนธรรม เปนแผนงานที่ 4 กลาวถึง การลงทุนทางวัฒนธรรมวา เปนการนําระบบคุณคา
และเอกลักษณทางวัฒนธรรมมาเสริมสรางใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและเกิดคุณคาทางสังคม
และจิตใจ  เ พ่ือใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมือง  ครอบคลุมทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน สําหรับการพิจารณาองคประกอบดานการลงทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสวนที่เกี่ยวกับสินคาที่ควรแกการนํามิติวัฒนธรรมเขาไป
สอดแทรกเพื่อใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ  คือ อาชีพของชาวบาน ที่ตองมีการพัฒนาอาชีพของ
ชาวบานใหดีขึ้น และสอดคลองกับสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมในปจจุบัน เชน ถาอุตสาหกรรม
พัฒนาขึ้นมาจากสิ่งที่ชาวบานทําอยูหรือมีฐานอยูในวัฒนธรรม ประโยชนก็จะตกอยูกับชาวบานซึ่ง
เปนคนจํานวนมาก รวมทั้งขนบธรรมเนียมและประเพณีทองถ่ินในทุกจังหวัดเพื่อใหเขาใจคุณคา
ทางวัฒนธรรมใหลึกซึ้ง อันจะมีผลใหประชาชนเกิดความรักและหวงแหนวัฒนธรรม และมีสวนรวม
ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมากขึ้น อีกประการหนึ่งการลงทุนทางวัฒนธรรมเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงทางสังคมนั้น ไดสนับสนุนกิจกรรมที่มุงจะใหเกิดผลตอสวนรวม และถือ
เปนภารกิจของหนวยงานหรือองคกรที่จะพึงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว ที่
กลาวถึงเปนลําดับแรก คือ การสงเสริมภูมิปญญาไทย เพื่อนําภูมิปญญาไทยเขาสูระบบการศึกษา
และเสริมสรางบทบาทของผูทรงภูมิปญญาในการถายทอดความรู ทั้งในระบบและนอกระบบและ
ศึกษาตามอัธยาศัย สําหรับการลงทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางความมั่นคงทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขเปนฐานสําคัญของการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิต มีวัตถุประสงคเพื่อขยายผลและสืบสานแนว
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อสงเสริมการลงทุนทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในสวนที่เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง บนพื้นฐานแหงภูมิปญญาของทองถ่ินและของชาติ และเพื่ออนุรักษสงเสริมใหผูประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมไดคํานึงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรม  และภูมิปญญาอันเปนองคประกอบ
สําคัญในการผลิตสินคาและบริการ 
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  จากแผนแมบทวาระแหงชาติดังกลาวเปาหมายระยะยาวภายในป 2550 ไดมีการ
จัดตั้งและพัฒนาองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อทําหนาที่สงเสริมการนําทุนทางวัฒนธรรมหรือทาง
สังคมมาเปนรากฐานการผลิตสินคาและบริการซึ่งอาจใชแนวทางการดําเนินการอยางหลากหลาย
ตามความเหมาะสม เชน ใหมีการศึกษาแนวพระราชดําริ เพื่อนํามาขยายผลในการลงทุนทาง
วัฒนธรรมในระดับชุมชนและทองถ่ิน จัดใหมีเครือขายการลงทุนทางวัฒนธรรม การจัดตลาดสินคา 
และบริการเชิงวัฒนธรรมในระดับชุมชน ทองถ่ิน สงเสริมการลงทุนเพื่อสงเสริมการสรางผลิตภัณฑ
จากชุมชนในลักษณะตาง ๆ รวมทั้งการพัฒนาการแปรรูปบรรจุภัณฑและการตลาด เปนตน 
  อาจกลาวไดวา ชีวิต สังคม และสิ่งแวดลอม มีความเชื่อมโยงกัน ฉะนั้น เราจะ
เห็นถึงความสัมพันธ 3 อยาง คือ สภาพธรรมชาติ ระบบความรู และระบบความสัมพันธที่มีผลอยาง
สําคัญตอ “ความเขมแข็งของชุมชน” ภูมิปญญาทองถ่ินเปนภูมิปญญาที่มาจากประสบการณจริง   
และความสําคัญของภูมิปญญามีสวนกําหนดความสัมพันธของคนในสังคม กลาวคือ มีวัฒนธรรม
เปนรากฐาน  ไมใชวิทยาศาสตร  และมีบูรณาการสูง  เชื่อมโยงไปสูนามธรรมอันสูงสง คือ ความรู 
ความสามารถ ความเชื่อ หรือแนวทางในการแกปญหาและปองกันปญหา รวมทั้งการสรางความสุข
สงบใหกับชวีิตมนุษยนั่นเอง ประเวศ วะสี (2534, หนา 3); ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่น ๆ (2544,  
หนา 55); นอม งามวิสัย และคนอื่น ๆ (2545, หนา 267) 
  วัฒนธรรมหรือภูมิปญญาทองถ่ิน มีความสําคัญตอการพัฒนาที่สัมพันธกับชีวิต 
สังคม และสิ่งแวดลอม วิถีชีวิตทั้งหมด การพัฒนาโดยการอนุรักษใหคงอยู ฟนฟู และสงเสริม          
ภูมิปญญาตามแนววัฒนธรรมชุมชนที่เนนเรื่องศาสนา ประเพณี ความเชื่อ การเคารพในภูมิปญญา 
ถือวาเปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนรูไดมีการสะสมความรู และการถายทอดใน
รูปแบบของการปฏิบัติ หรือวิถีชีวิตชุมชน คือการดํารงชีวิตทั้งหมดอันเปนรากเหงาของคนไทย ใน
ตําบลปากน้ํา มีพืชทองถ่ินอยูหลายชนิดที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของประชาชน เชน หมาก มะพราว 
ตาลโตนดฯลฯ มีการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปญญาเปนลักษณะการถายทอดสืบตอกันมา โดยการ
สังเกต การสืบทอดจากบรรพบุรุษสูลูกหลาน เปนลูกมือและเห็นจากพอแม ปูยา ตายาย ญาติพี่นอง
เปนความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว ผูวิจัยจึงไดกําหนดใหพืชตาลโตนด เปนตัวแทนของ
พืชทองถ่ินที่สะทอนภาพของการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ 
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  2.2.4 วัฒนธรรมและภูมิปญญาจากทรัพยากรทองถิ่น  
  
   คนไทยตั้งแตโบราณกาล มักใชทรัพยากรธรรมชาติมาเปนประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน เชน   เก็บผักพื้นบานจากริมร้ัว จากสวนไรนา หรือปา  มาประกอบเปนอาหารซึ่ง
เปนผักสดยิ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูง เชน ยอดกระถิน ผักบุง ผักแวน ใบบัวบก มะเขือ ฯลฯ 
สามารถนํามารับประทานสดได ผักบางชนิดตองนํามาลวกหรือตมใหสุกกอน เชน ตําลึง  สะเดา แค  
ชะอม ฯลฯ หรือนํามาประกอบเปนอาหารชนิดตาง ๆ การกระทําเชนนี้ เปนการดูแลสุขภาพของ
ตนเองดวยวิธีธรรมชาติ การรับประทานผักพื้นบานที่ปลอดสารพิษหรือปลูกไวรับประทานกันเอง
ในครัวเรือน นอกจากจะชวยปองกันการเกิดโรคตาง ๆ แลว ยังชวยประหยัดรายจาย  และชวยสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดีใหกับชุมชน จะเห็นไดวาวัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทยในสมัยโบราณมีความ
เปนอยูอยางอบอุน สุขสงบตามธรรมชาติ พึ่งตนเองได  มีภูมิปญญาในการประดิษฐคิดคน ปรับปรุง
ส่ิงของเครื่องใชตลอดจนอาหารการกินของตนเองได ถึงแมตอมาสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปเปน
สังคมผูบริโภควัตถุ แตปจจุบันคนไทยกําลังพยายามหวนคืนสูบรรยากาศแบบดั้งเดิม  เพื่อความ
เปนอยูที่สุขสงบอันเปนเอกลักษณของคนไทย   
  ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูในทุกทองถ่ินของประเทศไทยมีคุณคาและประโยชน
อยางมากมายโดยไมตองลงทุนซื้อหา ถาตองลงทุนเพื่อนํามาใชเปนประโยชนก็ไมตองลงทุนมาก
นัก หากเราจะไดหันกลับมาพิจารณาภูมิปญญาดั้งเดิม วัฒนธรรมความเปนอยูของคนไทยในสมัย
โบราณเปนเอกลักษณของคนไทย  จะพบวาอยูใกลตัวเรานี่เอง โดยเฉพาะเรื่องของการใชพืช ผัก 
ผลไม การชวยเหลือตัวเองในระดับครอบครัว ชุมชน เพื่อความอยูรอดของตน และเพื่อสราง
จิตสํานึกและปลูกฝงเจตคติ ทัศนคติของความเปนคนไทย ความเปนไทย และเพื่อชาติไทย            
ภูมิปญญาแบบดั้งเดิมของไทย เชน ขาวหอมมะลิ 105 ของไทยที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จะเห็นได
วา ความเปนไท ทรัพยากรในทองถ่ินไทย สามารถสรางชื่อเสียงใหกับประเทศชาติได หากไดมีการ
คิดคนและพัฒนาความรู สรางจิตสํานึกใหมีความหวงแหน รัก และเห็นคุณคาของทรัพยากรทองถ่ิน
ที่มีอยูใกลตัวเราและมีอยูในชุมชนของเรา ดังเชน ฉัตรทิพย นาถสุภา (2537, หนา 3 - 4) และ เสนห 
จามริก (2544, หนา 34)ไดกลาววา วัฒนธรรมพื้นบานดํารงอยู แตยังไมไดมีการศึกษาอยางเปนระบบ 
ซ่ึงมีความสําคัญตอการผลิตและการดํารงอยูของชาวบาน ที่ผานมามีการศึกษาวัฒนธรรมแตไมได
เนนวัฒนธรรมพื้นบานที่ใกลกับการทํามาหากิน ทําใหการศึกษาวัฒนธรรมหางจากชีวิต แนวทาง
วัฒนธรรมชุมชุน ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบาน โดยสาระก็คือ การกระตุนสงเสริมใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อวาชุมชนชาวบานจะไดรูถึงพื้นฐานศักยภาพของตนเอง ทั้งในดาน
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ภูมิปญญา ความรู และในดานฐานทรัพยากร อันเปนรากฐานสําคัญและจําเปนตอกระบวนการ 
พัฒนาตนเองและพึ่งตนเอง และในที่สุดตอการสรางชุมชนเขมแข็งอยางแทจริง  
  จากแนวคิดดังกลาว  จะเห็นไดวาภูมิปญญาทองถ่ินเปนส่ิงที่ เกิดขึ้นจาก
ทรัพยากรที่มีในทองถ่ินนั้น หากไดมีการสงเสริมและอนุรักษเพื่อสืบทอดไปสูคนรุนหลังก็จะยัง
ประโยชนแกคนในพื้นถ่ิน ซ่ึงคนแตละคนเปนกําลังยิ่งของชาติ นั่นหมายถึงจะนําพาชาติไปสูความ
มั่นคง เมื่อชุมชนมีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได   
  ภูมิปญญาทองถ่ินไมวาเรื่องใด ๆ ก็ตามเปนพลังจากศักยภาพของชุมชนโดยแท 
ซ่ึงหากไดมีการพัฒนาและชุมชนมีความรวมมือกันอยางจริงจัง ก็จะเปนแนวทางที่สําคัญของการ
พัฒนาประเทศได  กระบวนการเรียนรูที่เนนการประสานความรวมมือกับภายนอกไดอยางสมดุล 
กลมกลืน ฟนฟูจิตสํานึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมทองถิ่นอันเปนรากเหงาของตน และ
ความสามารถในการพึ่งตนเอง  ซ่ึงผูวิจัยไดนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตตาลโตนดเพื่อการพัฒนาชุมชนตอไป 

 
  2.2.5 แนวทางในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
 
  การพัฒนาประเทศที่ผานมา มองในดานความคิดและความรูแลว  เดิมรัฐบาลกับ
เอกชนไมไดใหความสําคัญในภูมิปญญาชาวบาน หรือความรูดั้งเดิมของสังคมไทย มักจะสนใจและ
นําเอาความรูจากตางประเทศเขามาเปนแมแบบในการพัฒนากอใหเกิดปญหาหลายประการที่ขัดแยง
กับสภาพความเปนจริงของทองถ่ินหรือสังคมไทย อันเปนเหตุใหการพัฒนาไมสามารถกาวไปสู
ความสําเร็จ แตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพราะมีวัฒนธรรมใหม ๆ เขามาแทนที่ ทําใหคนไทย
สวนมากละทิ้งภูมิปญญาที่มีคายิ่งของตนไป จนกระทั่ง ในชวงป 2540 อันเปนปที่ประเทศไทยประสบ
กับภาวะปญหาเศรษฐกิจอยางใหญหลวง เนื่องจากคาเงินบาทที่ตกต่ํามาอยางตอเนื่องจากกลางป 2541 
ทําใหสินคาราคาแพง ธุรกิจปดตัวลมละลาย คนจํานวนมากตกงาน อาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึง
มีความจําเปนตองเตรียมกูสถานการณอันเลวราย ใหบรรเทาเบาบางลง พลิกวิกฤติใหเปนโอกาส เพื่อ
ประคองประเทศชาติใหสามารถฝาชวงวิกฤติไปสูวันแหงความเจริญรุงเรืองในอนาคตใหไดนั้น ก็คือ 
การฟนฟู อนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินของแตละภาคของไทยเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองซึ่ง กระมล ทองธรรมชาติและคนอื่น ๆ (2546, หนา 90 - 91) ไดกลาวถึง
แนวทางในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินของไทยไวหลายประการ คือ ประการแรก การคนควาวิจัย 
โดยศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ ของทองถ่ิน มุงศึกษาใหความรูความ
เปนมาในอดีต และสภาพการณในปจจุบัน  ประการที่สอง  การอนุรักษ  โดยการสงเสริมสนับสนุน
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การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม สรางจิตสํานึกของความเปนคนทองถ่ินที่จะตองรวม
อนุรักษภูมิปญญาที่ เปนเอกลักษณของทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนใหมีพิพิธภัณฑทองถ่ินหรือ
พิพิธภัณฑชุมชนขึ้น เพื่อแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเปนมาของชุมชนอันจะสรางความรูและความ
ภูมิใจในชุมชนทองถ่ิน ประการที่สาม การฟนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปญญาที่กําลังจะสูญหาย หรือ
สูญหายไปแลวมาทําใหมีคุณคาและมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในทองถ่ิน โดยเฉพาะพื้นฐาน
ทางจริยธรรม คุณธรรม และคานิยม ประการที่ส่ี การพัฒนา  ริเริ่มสรางสรรคและปรับปรุงภูมิปญญา
ใหเหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยใชภูมิปญญาเปนพื้นฐาน
ในการรวมกลุมการพัฒนาอาชีพ ควรนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาชวยเพื่อตอยอดใช
ในการผลิต การตลาด การบริการ ตลอดจนการปองกันและอนุรักษส่ิงแวดลอม ประการที่หา การ
ถายทอด โดยการนําภูมิปญญาที่ผานการเลือกสรรกลั่นกรองดวยเหตุและผลอยางรอบคอบและ      
รอบดานแลวไปถายทอดใหแกคนในสังคมไดรับรู เกิดความเขาใจตระหนักในคุณคา คุณประโยชน
และปฏิบัติไดอยางเหมาะสม โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมตาง ๆ และประการสุดทายการสงเสริมกิจกรรม โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิด
เครือขายการสืบสานและพัฒนาภูมิปญญาของชุมชนตาง  เพื่อจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและ             
ภูมิปญญาทองถ่ินอยางตอเนื่อง     
  สําหรับการศึกษา คนควา ฟนฟู หรือประยุกตภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชน 
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาเทคโนโลยี หรือสรางเทคโนโลยีขึ้นมาเองนั้น ประเวศ วะสี (2534, หนา
13-14) กลาววา การที่จะกาวไปควรจะทําอยางมีขั้นตอน คือ ตองมีความเขาใจถึงภูมิปญญาชาวบาน
วาเปนเรื่องสําคัญ เปนความดีมีคุณคาที่สะสมกันมานาน ผสมผสานเชื่อมโยงสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ประโยชน สูงสุดตอชุมชนและประเทศ โดยการศึกษาจากชาวบานใหมากที่สุด วาเขาทําอะไรเปน 
อะไรเกง มีอะไรอยูบาง ส่ิงที่ไดนั้นไมตรงกับสภาพความเปนจริงของชาวบาน เรียนรูและรวบรวม
ขอมูลไว ตอจากนั้นจึงนําขอมูลมาหาความหมายเพื่อจัดระบบใหม  เรียกวา Secondary Research  
แลวนําภูมิปญญาอื่นเขามาเชื่อมโยงกันออกมาในลักษณะที่ชวยใหชาวบานนําไปพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น 
และ ดําเนินการจัดศึกษาอบรมชาวบาน ควรมีหลายรูปแบบ บนหลักการเคารพชาวบาน พยายาม
เขาถึงวิธีการถายทอดความรูศิลปวิทยาของชาวบาน ซ่ึงไมเหมือนกับที่สอนในโรงเรียน ชาวบานอาจ
ถายทอดความรูพรอมไปกับการปฏิบัติ  การพาไปดูงานเพื่อใหเห็นของจริง การแลกเปลี่ยนความคิด
ในหมูชาวบานเอง ผลที่ไดคือ ขุมพลังปญญาระดับประเทศ สังคมเองก็เห็นความสําคัญและยกยอง
ชาวบาน 
  จากแนวคิดดังกลาว จะเห็นไดวาภูมิปญญา เปนวิถีของชุมชนที่มนุษยคิดไดเอง
นับแตอดีตถึงปจจุบัน  เปนสติปญญา หรือองคความรูทั้งหมดของมนุษย โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู
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แกปญหาการดํารงชีวิตในชุมชนไดอยางเหมาะสม ที่แสดงถึงความมีภูมิปญญาของคนไทยอันชาญ
ฉลาดในยุคสมัยหนึ่ง โดยมีการถายทอดสืบสานและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมทั้งส่ิงที่เปนรูปธรรม และนามธรรม ภูมิปญญาไทยจึงผสมผสานและเปนบูรณาการที่
แสดงออกเปนผลิตภัณฑ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เครื่องใชไมสอย หัตถกรรม
พื้นบาน  โดยการใชสติปญญาเพื่อปรับตัวใหเขากับสภาวะตาง ๆ ในพื้นที่ที่ตั้งถ่ินฐานอยู และได
แลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืน จากพื้นที่ ส่ิงแวดลอมอื่น ที่ไดมีการติดตอ
สัมพันธกัน แลวรับเอา หรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนหรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอมและ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนนั้น ดังนั้น ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาอันเกิดจาก
ประสบการณในพื้นที่ ภูมิปญญาที่มาจากภายนอก และภูมิปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซํ้า เพื่อการ
แกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความเปลี่ยนแปลง  

 

 2.2.6 แนวคิดการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญา  
  
  แนวคิดการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมและภูมิปญญานั้น เนนการใชวัฒนธรรมหรือ           
ภูมิปญญาเดิมเปนเครื่องมือหรือปจจัยในการพัฒนาและพรอมกันนั้นก็มุงพัฒนาวัฒนธรรมโดยใช 
ภูมิปญญาเดิมใหดีขึ้นดวย กลาวอีกนัยหนึ่งคือ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชนทองถ่ินจะเปน
เครื่องมือหรือหนทางหรือทรัพยากร (Means) และเปนทั้งจุดหมายปลายทาง (End)  ของการพัฒนา 
ซ่ึงเฉลียว บุรีภักดี และคนอื่น ๆ (2545, หนา 260 - 263) กลาววา แนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิง
วัฒนธรรมโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน ประกอบดวย 1) แนวคิดการพัฒนาแบบองครวม 2) แนวคิดการ
พัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3) แนวคิดการพัฒนาตามแนวทฤษฎีใหม 4) แนวคิดการพัฒนาแบบ
พึ่งตนเอง 5) แนวคิดการพัฒนาโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน และ 6) แนวคิดการพัฒนาโดยการเรียนรู
ขององคกรชุมชน และไดใหขอคิดเห็นอันสําคัญยิ่งของการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมโดยใชภูมิปญญา
ทองถ่ินในประเด็นที่วา การพัฒนาประเทศในหลายสิบปที่ผานมาไมไดวางอยูบนพื้นฐานของ
วัฒนธรรมไทย ไมใชทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย และบางครั้งเปนการทําลาย
วัฒนธรรมและภูมิปญญาเดิมดวยซํ้าไป เปนการพัฒนาแบบแยกเปนสวน ๆ เนนที่การมั่งมีทาง
เศรษฐกิจ แตแลวตองสูญเสียความแข็งแกรงทางศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงในที่สุดประเทศชาติ สังคม และ
ประชาชนออนแอลง 
  ดังนั้น การพัฒนาวัฒนธรรมคือการคนหาภูมิปญญาทองถ่ินที่มีคุณคาตอการ
ดําเนินชีวิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงกําลังถูกลืมหรือถูกทดแทนโดยภูมิปญญาจากตางแดน ซ่ึงตอง
ซ้ือหาดวยราคาแพง เชน ในดานการปรุงอาหาร ดานการออกกําลังกาย ดานการสังสรรคบันเทิง 
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ดานการอาชีพ ดานการอนุรักษทรัพยากรทองถ่ิน เปนตน ดังนั้น การศึกษารูปแบบและเนื้อหาสาระ 
ตลอดจนคุณประโยชนของภูมิปญญานั้นใหเขาใจถองแท แลวทําการทดลองเพื่อตรวจสอบความ
เปนไปไดดานตาง ๆ เพื่อที่จะฟนฟูอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญานั้น ๆ สําหรับใช
ในการดําเนินชีวิตของชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถเผยแพรจําหนายเปนสินคาทาง
วัฒนธรรมไดดวย 
  งานวิจัยเร่ืองนี้จําเปนตองศึกษาวิถีชีวิตชุมชน เพื่อใหทราบปรากฏการณ                  
ภูมิปญญาที่จําเปนแกชีวิต การเรียนรูในวิถีชีวิต  หรือเรียนรูอยางบูรณาการ  เปนการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติจริง เรียนรูจากประสบการณ จากกิจกรรม และจากการดําเนินงานรวมกับชุมชน เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดตอไป 

 
  2.2.7 ตาลโตนดกับการอนุรักษวฒันธรรมและภูมิปญญา 

 
  คนไทยมีความผูกพันใกลชิดกับตนตาลโตนดมาตั้งแตคร้ังปูยาตายาย หลักฐาน            
ชิ้นแรกสุดที่ปรากฏและยืนยันไดก็คือ ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยสุโขทัย ซ่ึงระบุ
วา มีการปลูกปาตาลโตนดและมีการประดิษฐานพระแทนศิลาอาสนในปาตาลโตนดเพื่อใชเปนที่
ทรงแสดงธรรมและตัดสินคดีความ ปจจุบันหลายคนคุนเคยกับตนตาลโตนดตั้งแตเล็กจนโต เพราะ
เห็นตนตาลโตนดยืนตนมาหลายชั่วอายุคนแลว บริเวณทองนาหลายแหงในชนบทจะพบเห็นตน
ตาลโตนดอยูทั่วไปทั้งที่ปลูกไวและขึ้นเองตามธรรมชาติ ความผูกพันระหวางคนไทยกับตาลโตนด
นั้น ทําใหเกิดถอยคําที่เรียกวา น้ําตาล กลาวคือ คําวา “น้ํา” จากตนตาล (โตนด) แสดงวาคนไทยรูจัก 
“น้ําตาล” จากตนตาลโตนดกอนน้ําตาลจากแหลงอื่น เชน ออย จาก หรือมะพราว  ตาลโตนดเปนพืช
ที่มีรากลึกมากและไมแผออกดานขาง สุรีย ภูมิภมร (2548, หนา 163) กลาววา รากของตนตาลที่มี
อายุนอยจะอยูใตดนิ แตเมื่อมีอายุมากขึ้นรากจะปรากฏอยูเหนือพ้ืนดิน และตนตาลยังสามารถปลูก
รวมกับพืชอ่ืนไดดี 
  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของตาลโตนดเปนพืชตระกูลปาลมพัดชนิดหนึ่ง มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Borassas flabellifer L. จัดอยูในกลุม Borassas ชื่อสามัญ Palmyra Palm หรือ 
Lonter หรือ Fan Palm และมีชื่ออ่ืน ๆ ที่เรียกตามภาษาถิ่นคือ ตะนอด ตาลโตนด ตาลใหญ ถาล ทอ
ถู ทะเนาด ทาง โหนด สวนชื่อ “ตาล” หรือ “ตาลโตนด” หรือ “ตนตาล” เปนชื่อท่ีคนภาคกลางนิยม
เรียกกันโดยทั่วไป นักชีววิทยาเชื่อวามีถ่ินกําเนิดในเอเชียตอนใตแถบฝงตะวันออกของอินเดียและ
กระจายตัวทั่วภูมิภาคเอเชีย ไดแก อินเดีย ศรีลังกา สหภาพเมียนมาร กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
และไทย กรมสงเสริมการเกษตร (2544, หนา 2) กลาววา “ตาล” เปนภาษาฮินดู แสดงวา ชาวไทย
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เรียกชื่อตาลตามอยางชาวอินเดีย ซ่ึงคํากลาวนี้สอดคลองกับสุรีย ภูมิภมร ( 2548, หนา 153 - 159) ที่
กลาววา ตาลมีถ่ินกําเนิดในพมา อินเดีย และศรีลังกา ไดมีการนําเขามาปลูกจากประเทศเหลานี้โดย
ชาวอินเดียหรือพมา คนฮินดูเรียกวา “ตาล”  สวนคนพมาเรียก “ตาน” คนศรีลังกาเรียกวา “ตาล”  แต
สําหรับกรณีในประเทศมาเลเซียไมปรากฏวามีตนตาลขึ้นอยูตามธรรมชาติ คนมาเลเซียเรียกปาลม
ชนิดนี้วา Buah Thai แปลวา “ปาลมจากไทย”  เปนขอยืนยันวาไมมีปาลมชนิดนี้อยูในมลายู เมื่อ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ไดมีตราประทับรูปคนปนตนตาลแสดงวาในสมัยกอนนั้นไดรูจัก
การใชประโยชนจากตนตาลมาแลว นอกจากนี้ตาลยังถูกบันทึกเปนลายลักษณอักษรมาตั้งแตสมัย
โบราณ ดังที่โสภณ มงคลวัจน (2542, หนา 29) กลาววา หลักฐานชิ้นแรกสุดที่ปรากฏและยืนยันได
ก็คือ ศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช สมัยสุโขทัย ซ่ึงระบุวา มีการปลูกปาตาลโตนดและมี
การประดิษฐานพระแทนศิลาอาสนในปาตาลโตนดเพื่อใชเปนที่ทรงแสดงธรรมและติดสินคดีความ 
คํากลาวนี้สอดคลองกับ สุรีย ภูมิภมร (2548, หนา 156 - 159) ที่ไดกลาววา ตาลถูกนําเขามาปลูกใน
ไทยตั้งแตเมื่อใดยังไมปรากฏ แตมีขอความที่บันทึกไวในศิลาจารึก เมื่อ 700 กวาปมาแลวปรากฏ
เปนหลักฐานชัดเจนในหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานที่ 3 บันทึกไววา ...1214 ศก ปมะโรง พอขุน
รามคําแหง  เจาเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไมตาลนี้ไดสิบส่ีขาว จึงใหชางฝงขดานดิน ตั้งหวาง 
กลางไมตาลนี้ และ...ในกลางปาตาลนี้ มีศาลาสองอัน อันหนึ่งชื่อ ศาลาพระมาส  อันหนึ่งชื่อ พุทธ
ศาลา... ในสมัยนั้นมีการปลูกตาลกันไปทั่วแลว เชนเดียวกับ อัสวิทย ปทมะเวณุ (2542, หนา 213) 
กลาววาประเทศไทยเริ่มมีการผลิตน้ําตาลขึ้นแลวทางภาคเหนือที่อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  
ทั้งน้ําตาลโตนด น้ําตาลมะพราว และน้ําตาลจากออย วันที่ 14 มิถุนายน 2461 สมัยรัชกาลที่ 6 มีการ
สอบสวนวิธีการทํานํ้าตาลในประเทศสยามที่ผลิตไมเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศ จนถึง
สมัยกรุงศรีอยุธยาไดมีการนําใบตาลมาทําเปนพัด เรียกพัดนี้วา พัดตะโนด หรือ พัดตะโหนด มีทั้ง
กลมและแบบแบนนอยใหญ  การปลูกตาลไดขยายตัวอยางกวางขวางทุกหนแหงที่ไดรับวัฒนธรรม
จากอินเดียและบริเวณใดที่พมาเคยเขามารุกรานไทยบริเวณนั้นจะมีการปลูกตนตาลไว  นอกจากนี้ 
คนมอญนิยมปลูกตนตาลในวันเกิดจึงเห็นตนตาลหลายชั้นอายุในบริเวณหมูบานชาวมอญ สําหรับ
เขมร จํานวนตนปาลมตอจํานวนประชากรอาจจะสูงที่สุดในโลก ตั้งแต พ.ศ. 2444 เปนตนมา 
กษัตริยของเขมรไดลงนามในพระปรมาภิไธยใหคนเขมรทุกคนจะตองปลูกตนตาลเพิ่มคนละ 2-3 
ตน ฝร่ังเรียกปาลมชนิดนี้วา Toddy palm หมายถึงปาลมที่ใหน้ําหวาน ซ่ึงหมายรวมถึงปาลมชนิด
อ่ืน ๆ ดวย เชน มะพราว จาก หรือลูกชิด 
  ตนตาลมีสวนเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนา สุรีย ภูมิภมร (2548, หนา 155) กลาววา 
ตามพระพุทธประวัติ ในพรรษาที่สองหลังจากที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว พระองคไดเสด็จไป
ประทับที่ ลัฏฐิวนุทยาน (ลัฏฐตาล) เพื่อโปรดใหพระเจาพิมพิสารแหงแควนมคธรวมทั้งขาราช
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บริพารไดเขาเฝาที่ลัฏฐิวนุทยานเปนสวนตาลที่มีอายุนอย พระเจาพิมพิสารโปรดใหตั้งชื่อวัดตาล
หนุมเวฬุวนาราม เปนวัดในพระพุทธศาสนาแหงแรกที่พระอรหันต 1,250 องคไดเขาเฝาในวันเพ็ญ
กลางเดือน 3 โดยมิไดนัดหมาย มีการประชุมสาวกและใหโอวาทปาติโมกข ปจจุบันทั้งที่พุทธคยา
อันเปนที่ตรัสรูนั้นมีตนตาลขึ้นกระจัดกระจายและปาอิสิปตนมฤคทาวันมีตนตาลขึ้นอยูบาง สําหรับ
ในประเทศไทย บริษัทปูนซีเมนตไทย ไดปลูกสวนตาลในเขตพุทธมณฑล มีผูคนจํานวนไมนอยเขา
ไปนั่งวิปสสนาเจริญรอยตามพระพุทธองค 
  ตาลโตนดเปนที่ชอบอากาศรอน ชอบชื้นในดินทรายหรือดินปนทราย และ            
ดินเหนียว แตในที่เปยกแฉะ เชน ตามทุงนา ตาลโตนดก็เจริญงอกงามดีในที่ดินทรายน้ํากรอยข้ึนถึง  
ก็จะยิ่งโตเร็วและมีน้ําหวานจัด นอกจากนี้ยังชอบชื้นในที่ไมมีพืชอ่ืนปกคลุม เปนพืชท่ีเจริญเติบโต         
ไดดีในสภาพคอนขางแหงแลง ไมชอบดินกรดแตก็เจริญในที่ชุมชื้นได 
  ตาลโตนดเปนพืชที่มีดอกแบบไมสมบูรณเพศ มีดอกตัวผูและดอกตัวเมีย ตน
เพศผูและตนเพศเมียแยกคนละตน ดอกอยูบนชอดอกที่มีกิ่งกานแขนงชอดอกใหญยาวแทงออกจาก
ตนระหวางกาบใบ โคงงอปลายคอนขางแหลมคลายงวง เรียกวา “งวงตาล” ผลมีขนาดใหญเปน
ทะลาย ผลกลมมีขนาด 6 - 8 นิ้ว ผลออนมีสีเขียวออน ผลแกมีสีมวงแก ผลสุกเต็มที่มีสีมวงแกเกือบ
ดําหรือดํา  ผิวเปนมันภายในผลมีเมล็ดขนาดใหญแข็ง มีประมาณ 2 - 4 เมล็ดตอ 1 ผล มีเปลือกหุม
เปนเสนใยละเอียด ผลสุกจะมีสีเหลืองสด  พรรณิภา โสตถิพันธุ และคนอ่ืน ๆ (2547, หนา 18)  
กลาววา เนื้อตาลโตนดเมื่อสุกประกอบดวยแปงและน้ําตาล เนื้อนุมมีกล่ินหอมใชปรุงแตงสีและ
กล่ินในขนมหวาน และเคก ภายในเมล็ดมีเนื้อสีขาวขุน เมล็ดแบนกลม 
  สําหรับพันธุตาลโตนดนั้น สุรพล จันทรเรือง (2544, หนา 37) และพรรณิภา                  
โสตถิพันธุ และคณะ (2547, หนา 13) กลาววา โดยทั่วไปตาลโตนดมีสองพันธุ คือ พันธุที่มีผลสีดํา 
เรียกวา “ตาลโตนด-กา” กับพันธุที่มีสีแดง เรียกวา “ตาลโตนด-ขาว” ทั้งสองพันธุมีลักษณะ
สรีรวิทยาใกลเคียงกัน แตพบวาพันธุที่มีผลสีแดงจะใหผลผลิตสูงกวาพันธุที่มีผลสีดําเล็กนอย 
พรรณิภา โสตถิพันธุและคณะไดกลาวตอไปวา แตพันธุตาลโตนดที่พบบนคาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ชาวบานเรียกวา“ตาลโตนด-ขมิ้น” ซ่ึงอาจเกิดจากการกลายพันธุจากสองพันธุที่รูจัก
กันโดยทั่วไป ในขณะที่กรมสงเสริมการเกษตร (2544, หนา 5) กลาววา พันธุตาลโตนดที่ปลูกอยู
ทั่วไปมี 3 พันธุ คือ 1) โตนดหมอ ลําตนตรงใหญแข็งแรง ลูกใหญ ผลคอนขางดํา เปลือกหนา ใน 1 
ผล มี 2 - 4 เมล็ด ใหผลประมาณ 10 - 20  ผลตอทะลาย จะใหผลเมื่ออายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ทั้งนี้ 
แลวแตความอุดมสมบูรณของตนและการดูแลรักษา 2) โตนดไข ลําตนตรงใหญแข็งแรง ลูกเล็ก  สี
เหลือง เปลือกบาง ใน 1  ผล มี 2 - 4 เมล็ด ใหผลประมาณ 15 - 30 ผลตอทะลาย จะใหผลเมื่ออายุ
มากกวา 10 ปขึ้นไป เกษตรกรไมนิยมปลูกเพราะเมล็ดมีขนาดเล็ก 3) โตนดพันธุลูกผสม ลําตนตรง
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ใหญแข็งแรง ลูกคอนขางใหญ เปลือกสีเหลืองอมดํา ใน 1 ผล มี 2 - 3 เมล็ด ใหผลประมาณ 15 - 30 
ผลตอทะลาย จะใหผลเม่ืออายุมากกวา 10 ปขึ้นไป ตาลชนิดนี้เปนผลตาลสวนใหญที่ปลูกกันใน
จังหวัดเพชรบุรี 
  ตาลโตนดเปนพืชที่มีมาแตดึกดําบรรพ ปจจุบันเปนพันธุที่ไดรับการคัดเลือก
โดยธรรมชาติ นับเปนเวลาหลายลานปมาแลว การคัดเลือกพันธุโดยมนุษยยังมีนอยมาก  ปจจุบันยัง
ไมมีผูใดทราบสาเหตุการตายของตาลโตนด และกลาวสนับสนุนวา ตาลโตนดตายเนื่องจากลําตน
ของมันเอง อยางไรก็ตาม ยังไมทราบลักษณะทางสรีรวิทยาของตาลโตนดที่เขาสูระยะแกหรือ       
เสื่อมสลายนั้นเปนอยางไร 
  สําหรับการขยายพันธุตาลโตนดนั้นกลาวกันวาสืบพันธุจากเมล็ดเพียงอยางเดียว 
ทําไดโดยนําเมล็ดแกที่ตกอยูตามโคนตนมาฝงดินลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากนั้น 2 - 3 เดือน       
ก็จะเริ่มงอก ซ่ึงการงอกนั้น เยื่อหุมเมล็ดหรือหนอ (opocoion) จะเจริญขางลางใตดิน ขณะที่ใบแรกของ
ผลจะงอกออกมา จากนั้นสวนที่สะสมอาหารภายในเมล็ดก็จะถูกยอยเปนคารโบไฮเดรทอยางงาย โดย
สวนที่สะสมอาหารของใบเลี้ยงและคารโบไฮเดรทก็จะถูกนําไปสราง  plunule  และรากของแขนงให
เติบโตขึ้น ในระยะปแรก ๆ การเจริญเติบโตของตาลโตนดจะเปนไปอยางชา ๆ โดยเฉลี่ยแลวปหนึ่ง
จะมีใบใหมเพิ่มขึ้นเพียง 1 ใบเทานั้น เมื่อตาลโตนดอายุ 5 - 6 ป ลําตนจะสูงเพียง 1 เมตร หลังจาก
ระยะนี้จะเปนระยะลําตนยืดตัวจะสูงขึ้นปละ 30 เซนติเมตร ดังนั้นตาลโตนดอายุ 10 - 15 ป จะสูง
เพียง 4 - 5 เมตร ถือวาเปนระยะเริ่มใหดอกผล นักวิจัยเชื่อวา ตาลโตนดใหผลคร้ังแรกอายุ 15 - 20 ป 
แตชาวบานเชื่อวาตาลโตนดจะใหผลคร้ังแรกเมื่ออายุ 15 ป บางทีลดลงมาเหลือ 12 ป ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณของดิน สุรพล จันทรเรือง (2544, หนา 40) 
  อยางไรก็ตามไดมีนักวิชาการอธิบายถึงการขยายพันธุและการปลูกตาลโตนดไวหลายวิธี                
ดังเชน  สุรพล จันทรเรือง (2544, หนา 42) ไดอธิบายการปลูกตาลโตนดวา ขั้นการเตรียมเมล็ดพันธุ 
ใหนําเมล็ดพันธุตาลโตนดสุกที่รวงจากตนนํามาแชน้ํา (ประมาณ 1 เดือน) นําขึ้นจากน้ํา นํามากอง
บนพื้นดินใชฟางขาวคลุมใหมิด จากนั้นใหน้ําประมาณ 3 วัน/คร้ัง หลังจากเพาะประมาณ 15 วัน 
เมล็ดจะเริ่มงอก สามารถนําไปปลูกได แตจะตองระวังอยาใหหนอหักหรือกระทบกระเทือน ขั้นการ
ปลูก ระยะปลูก 6 x 6 เมตร ขุดหลุมขนาด 20 x 20 x 20 เซนติเมตร ใชปุยคอกหรือปุยหลักคลุกกับ
ดินปลูก กลบดินจนเต็มหลุม แลวฝงเมล็ดใหลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร ขั้นดูแลรักษา ตาลโตนด
เปนพืชที่ทนตอสภาพแวดลอม แตควรปลูกในชวงฤดูฝน ตาลจะเริ่มตั้งสะโพก ควรตัดแตงทางตาล
ใหมีใบประมาณ 15 – 20 ใบ จะชวยใหตนตาลเจริญเติบโตเร็วขึ้น ซ่ึง กีย เทรบุลย (2526) ไดอธิบาย
ถึงการเจริญเติบโตของตาลโตนดวาเปนพันธุไมที่สามารถปรับตัวไดกับสภาพอากาศ และภูมิอากาศ
แทบทุกชนิด แมในเขตละติจูดสูง ๆ เราสามารถพบตาลโตนดเจริญอยูแมจะเปนจํานวนนอยก็ตาม 
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ในที่ ๆ มีปริมาณน้ําฝน 400 - 700 มิลลิเมตรตอป หรือในเขตชุมชื้นมีระดับน้ําฝนมากกวา 3000 
มิลลิเมตรตอป ก็สามารถขึ้นได จึงไมอาจสรุปไดวาระดับใดเปนขอจํากัดการเจริญเติบโตของ
ตาลโตนด อยางไรก็ตาม พันธุไมนี้เปนพืชที่ชอบแสง จึงงอกงามไมดีในเขตที่รมหรือปา รากแขนง
ที่แตกกระจายหนาแนนจะชวยใหตาลโตนดตานลมไดดี ถามีพายุใหญลําตนจะโคนหักกลาง แตไม
ถึงกับถอนรากถอนโคน ในการทดลองขยายพันธุตาลของ ฟล เบอรกแมน (Bergman  P., 
http//www.pacsoa.org.au/palms/Borassus/flabelliferB.html) ไดอธิบายวา การขยายพันธุตาลโตนด
ตามที่ไดยินมาคือการเพาะในกระถางเล็ก ๆ ลึก 8 x 8 x 16 นิ้ว ใสวัสดุเพาะและวางเมล็ดลงใน
กระถางผลปรากฏวาการทําวิธีนี้ตนตาลเนาหมด เขากลาววา วิธีที่ถูกตองคือการนําเมล็ดไปเพาะ ใน
ที่เพาะ ซ่ึงทําขึ้นมีลักษณะเปนตารางเหมือนกรงไกมีขาสูงประมาณ 6 นิ้ว  มีความลึกของกนกระบะ 
6 นิ้ว วางพืชที่สามารถกันน้ํารั่วไดประมาณ ½ นิ้ว ใสวัสดุเพาะ วางเมล็ดลงไปลึกประมาณ 2 - 3 นิ้ว 
วิธีนี้จะทําใหเมล็ดงอกเร็วมาก รากจะโผลลงมาขางลางยาวประมาณ 4 - 6 นิ้ว ใหถอนข้ึนมาทั้งราก
และดินที่ติดมากับเมล็ดที่งอกแลวยายไปปลูกในกระถางที่มีความลึกทําเสาหลักเล็ก ๆ ปกไวใน
กระถางเพื่อประคองใบที่จะงอกออกมาภายหลัง ขอควรระวังคอื เมื่อรากงอกแลวตองรีบยายไปใส
กระถางโดยเร็วมิฉะนั้นรากจะเปนสีน้ําตาลและเนา ดานสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี (2546, 
หนา 7 - 8) ไดอธิบายขั้นตอนการปลูกตาลโตนดไว ดังนี้ 
  1.  นําเมล็ดตาลใสถุงปุยนําไปแชน้ําทั้งถุงประมาณ 5 วัน นําขึ้นจากน้ํา           
กองบนพื้นดินหาฟางขาวคลุมทับประมาณ 15 วัน ตาลจะเริ่มงอก ชวงนี้ถานําเมล็ดตาลไปปลูกก็
นําไปปลูกไดเลย โดยขุดหลุมลึกประมาณ 25 x 25 เซนติเมตร ใชปุยคอกรองกนหลุมเล็กนอย     
วางเมล็ดที่เร่ิมงอกลงไประวังอยาใหปลายรากหัก เพราะถาปลายรากหักจะไมสามารถพัฒนาเปน
ตนออนได กลบดิน รดน้ําบางถาฝนไมตก ประมาณ 30 วัน ตนออนจะงอกพนดิน ระยะปลูกที่
เหมาะสมอยูระหวาง 6 x 6 เมตร ถึง 8 x 8 เมตร แลวแตความอุดมสมบูรณของดิน จากการสังเกต
พบวาตนออนจะคอย ๆ พัฒนาภายในรากของเมล็ดซึ่งจะงอกรากยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร
และจะหยุดการเจริญเติบโตพรอมกับการพัฒนาตนออนในราก ซ่ึงผิดกับปาลมชนิดอื่น ๆ หลังจาก
พัฒนาเปนตนออนแลวก็จะแทงตนออนสวนขึ้นมาโผลพนดินซึ่งจะเปนเวลาประมาณ 30 วัน 
  2. นําตาลทั้งผลไปแชน้ํา (หมัก) ประมาณ 30 วัน และไมควรแชนานเกิน 60 
วัน จะทําใหเมล็ดภายในเนาได นําขึ้นมากองบนพื้นใชฟางคลุมประมาณ 15 วัน นําเมล็ดท่ีเร่ิมงอก
ไปปลูกในที่ ๆ เตรียมไวตอไป  
  3. นําผลตาลโตนดสุกทั้งผลไปวางตําแหนงที่เราตองการปลูก ขุดหลุมฝงกัน
สัตวกัดแทะ วิธีนี้ตองใชเวลามากกวา 2 วิธีแรก ถึงจะไดตาลตนใหม หลังจากตาลงอกแลว ซ่ึงอาจ
งอกหลายตน ถอนตนที่ไมตองการทิ้งตอไป 
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  จากการทดลองและศึกษาของนักวิชาการหลายทานจึงกลาวไดวา การขยายพันธุ
ตาลโตนดนั้นสามารถทําไดหลายวิธีและเปนพืชที่สามารถปรับตัวไดกับทุกสภาพอากาศ ซ่ึงการวจิยั
ครั้งนี้การขยายพันธุตาลเปนสวนหนึ่งของการอนุรักษพืชตาลโตนดที่กําลังลดลงไปอยางมากใน
ชุมชนตําบลปากน้ํา โดยผูวิจัยจะไดรวมกับนักวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร
ขยายพันธุตาลโตนดในมหาวิทยาลัยฯ ศูนยบางคลา ตามวิธีการขยายพันธุตาลโตนดของสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรีเพื่อการอนุรักษ โดยมีเปาหมายสําหรับปลูกภายในศูนยอนุรักษตาลโตนด
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร บางคลา เพื่อใหสามารถทดแทนกับตนที่มีขนาดสูงมากเกินไปใน
อนาคต  

 
  ลักษณะทางสรีรวิทยาและนิเวศวิทยาของตาลโตนด 
 
  ตาลโตนด เปนพันธุปาลมที่มีลักษณะลําตนสูงชะลูด ลําตนมีความสูงโดยปกติ 
18 - 25 เมตร (บางตนอาจสูงถึง 30 เมตร) ลําตนตรงหรือโคงเล็กนอย โคนตนอวบใหญ วัดโดยรอบ
ไดประมาณ 1 เมตร เมื่อวัดที่ความสูงจากพื้นดินตั้งแตความสูงประมาณ 4 เมตร ลําตนจะเริ่มเรียวลง
และวัดโดยรอบไดประมาณ 40 เซนติเมตร ที่ระยะความสูงประมาณ 10 เมตร นับจากพื้นดินลําตน
จะเริ่มขยายออกใหมจนวัดโดยรอบไดประมาณ 50 เซนติเมตร และคงขนาดนี้ไปจนถึงยอด เปลือก
ลําตนขรุขระ และมีสีขี้เถาเปนวงซอนกัน ลําตนจะมีใบที่บริเวณเกือบถึงยอด 

   ลําตน ตาลโตนดเปนพืชลําตนเดี่ยว (Single stem) เปนพืชที่มีลําตนขึ้นจาก
พื้นดินเพียงลําตนเดียว ไมมีหนอ ลําตนมีขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 2 ½ ฟุต ลําตน
ตรง กลม ผิวดําเกรียมเปนเสนแข็ง เหนียว ไมหักงาย เนื้อแข็งอยูภายนอกแลวคอย ๆ ออนเขาไปสู
ภายในลําตน เปนพันธุไมที่เจริญภายในสวนที่งอกเติบโตอยูภายในลําตน 
  ใบ ลักษณะใบตาลโตนด มีลักษณะยาวใหญเปนรูปพัด (Flobellate หรือ Fan leaf 
หรือ Palmate leaf) ใบจะมีใบยอย เรียกวา Segment ซ่ึงจะแตกออกจากจุด ๆ เดียวกันท่ีปลายกานใบ 
ตามขอบทางจะมีหนามทูสีดําติดอยู 
  ยอดตาล ประกอบดวยใบตาลประมาณ 25 - 40 ใบ ขึ้นอยูกับอายุตาล ใบมีสีเขียว
เขมเปนรูปวงกลม รัศมีประมาณ 4 เมตร ถาตาลตนใดไมไดใชใบเปนประโยชน ปลอยไป หรือ             
ทิ้งไวจนกระทั่งใบแกมีสีน้ําตาลออนและจะหอยแนบลําตนคลุมบริเวณคอตาลเปนรัศมีครึ่งวงกลม 
ความกวางของใบวัดได 50 - 70 เซนติเมตร ใบแตละใบอายุไมเกิน 3 ป ตาลโตนดตนหนึ่ง ๆ สามารถ
ใหใบตาลได 12 - 15 ใบตอป สวนที่เปนทางตาลบางทีอาจยาวถึง 2 เมตร ทางตาลนี้จะหนาโคงตาม
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ความยาว มีหนามแหลมรอบทั้งสองดานลักษณะเปนฟนเลื่อยขนาดไมสม่ําเสมอกัน ตาลโตนดจะ
ผลิใบได 1 ใบ ใชเวลาประมาณ 2 เดือน 
  รากตาล หาอาหารไดมาก รากเปนเสี้ยนกลมยาว เปนกระจุกคลายมะพราว แต
หยั่งลึกลงไปในดินและไมแผไปตามผิวดินเหมือนรากมะพราว ฉะนั้นจึงไมรบกวนตนขาวเมื่อปลูก
ลงบนคันนา รากของตาลโตนดสามารถหยั่งลงไปในดินไดลึกมาก จึงยึดกับดินไดดี โอกาสที่จะ          
โคนลมหรือถอนรากเปนไปไดยาก จึงไดปลูกเพื่อเปนหลักในการแบงเขตของคันนาหรือเพื่อเสริม
ความแข็งแรงใหกับดินในบริเวณทําการทดน้ําเขานา 
  ดอกตาล ตาลโตนดจะมีดอกเปนชอ ดอกตัวผูและดอกตัวเมียจะแยกกันคนละ
ตน ชอดอกตัวผูจะเปนงวงยาวประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร โดยมีกระโปรงหุมอยู ภายในกระโปรง
จะมีชอดอกอยูประมาณ 10 - 15 ชอ การออกของกระโปรงจะเวียนรอบคอหนึ่งชอดอกตอหนึ่งตน 
การที่ทราบวาชอดอกใดเปนดอกตัวผูหรือดอกตัวเมียตองรอใหตาลออกกระโปรงแลว โดยสังเกตจาก
ลักษณะของกระโปรง ถาปลายแหลมและผิวมีลักษณะเปนคล่ืน จะเปนตาลตัวเมีย เมื่อเจริญเติบโต
ชอดอกจะมีลักษณะเปนทะลาย หนึ่งชอดอกและหนึ่งกระโปรงเทากับหนึ่งทะลาย ในทะลายนั้นจะ
มีผลตาลเล็ก ๆ ติดอยู ตาลตัวเมียจะใหผลตาลที่มีขนาดใหญและผลออนภายในจะมีขนาดใหญและ
สวย สวนตาลตัวผูจะมีงวงที่ใหน้ําตาลและสามารถทําเปนยาได ทั้งตนผูและตนเมียจะทยอยออก       
ชอดอกเรื่อย ๆ แมจะมีจํานวนนอย แตกส็ามารถเก็บรองน้ําตาลไดตลอดป 
  ผลตาล สําหรับผลตาลจะเกิดกับตัวตัวเมียเทานั้น ในหนึ่งปผลตาลจะออก
ประมาณ 10 - 12 กระโปรงและมีชอดอก 1 - 3 ทะลาย หนึ่งทะลายจะใหผลตาลประมาณ 8 - 15 ผล 
และในหนึ่งผลจะมีเมล็ด 2 - 4 เมล็ด (โดยทั่วไปมี 3 เมล็ด) อยูภายในเมล็ดมีลักษณะแบน ๆ ยาว
ประมาณ 3 นิ้ว กวาง 2 นิ้ว และหนาประมาณ ½ นิ้วภาษาถิ่นเรียกวาเตาใชรับประทานได สวนประกอบ 
ของผลแบงออกเปนสามสวน คือ 1) สวนที่เปนเปลือกชั้นนอกผิวเรียบและมันเรียกวา Exocarp 2) 
สวนที่เปนเสนใยสด เรียกวา Mesocarp และ 3) สวนที่เปนกะลาแข็งหุมเมล็ดเรียกวา Endocarp   
  เนื้อตาลโตนดเมื่อสุกประกอบดวยแปงและน้ําตาลเปนจํานวนมาก  และ                        
แคโรทีนอยดใหสีเหลือง ใชแตงสีขนมตาง ๆ เชน ขนมตาล ขนมเคก ขนมขี้หนู และไอศกรีมสําหรับ
แคโรทีนอยดเปนกลุมสีธรรมชาติที่มีการใชอยางแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร  
  
 ผลผลิตของตาลโตนด 
 
  ตาลโตนดจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลไดเมื่ออายุประมาณ 12 - 15 ปขึ้นไป ตั้งแตการนํา
สวนของยอดออน (palm-heart) มาใชเปนอาหาร เชน ทําเปนผักสด ผัด ตม แกง ยํา ฯลฯ และสามารถ
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เก็บเกี่ยวเปนผลผลิตที่มีประโยชนตอมนุษยแทบทุกสวน นับตั้งแต ใบ ใบออน ใชในการทําจักสาน 
ทําของใช เชน กระเปา หมวก  และของเลนสําหรับเด็ก หลังคากันแดดฝนที่ทนทานนานหลายป  
ทองใบสดและทางกานใบลอกเอามาขวั้นทําเชือกที่เหนียวดีมาก สวนที่เหลือใชทําเชื้อเพลิงที่ให
ความรอนสูง   ลําตนใชทํากระดาน ทําเสาที่ทนแดด ใชทําเครื่องใช เครื่องตกแตงบานที่มีราคาสูง 
ใชทําเรือขุด เรืออีโปง และยังนิยมใชลําตนมาทําเปนเสาและทําสะพาน นับวาทุกสวนของตาลให
ประโยชนแกมนษุยเกินคาทีเดียว 
  พืชตาลโตนดสามารถนําทุกสวนมาใชประโยชนไดหลากหลาย และเปนพืชที่
สรางรายไดใหกับชาวบานไดมาก สําหรับประเทศไทยพื้นที่ที่มีผูประกอบอาชีพตาลโตนดอยางมาก
ไดแก จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสงขลา ตาลโตนดเปนวัสดุดิบที่สําคัญในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดยอม อยางเชน จาวตาลเชื่อม ซึ่งนอกจากจะนิยมบริโภคในบานเราแลว ยังเปนที่นิยมของ
ชาวตางชาติ ในแตละปจากตัวเลขการประมาณการของกรมการคาภายในมีมูลคาการสงออกตลาด
ตางประเทศนับ 100 ลานบาท โดยลูกคารายใหญของจาวตาลเชื่อมก็คือ ฮองกง (กรมสงเสริมการ เกษตร 
(2544, หนา 8)  
  อาจกลาวไดวาตาลโตนดเปนพืชสารพัดประโยชนชนิดหนึ่งทุกสวนของ
ตาลโตนดลวนสามารถนํามาใชประโยชนไดทั้งสิ้น ซ่ึงพอจะสรุปประโยชนของตาลโตนดไดดังนี้ 
  ชอดอก ตาลโตนดมีชอดอก 2 ชนิดคือ ดอกตัวผูและดอกตัวเมีย สวนของดอก
ตัวผูที่แตกแขนงออกเรียกวา “งวงตาล” สวนชอดอกตัวเมียเรียกวา “ปลีตาล” ซ่ึงทั้งสองชนิดให
น้ําหวานไดโดยผานกรรมวิธีการปาดงวงตาลและปลีตาล น้ําหวานนี้เรียกวา “น้ําตาลใส” หรือ 
“น้ําตาลสด” ที่สามารถดื่มสดไดทันที และหากนําน้ําหวานนี้ไปเคี่ยวไฟจะไดน้ําตาลเขมขนตาม
รูปแบบตาง ๆ ไดแก น้ําผ้ึง น้ําตาลปบ น้ําตาลปก น้ําตาลแวน ขึ้นอยูกับความตองการ นอกจากนั้น 
น้ําตาลสดในรูปน้ําหวานนี้ ยังสามารถใชทําน้ําสมสายชู และน้ําตาลแอลกอฮอล ชอดอกตาลโตนด
นอกจากจะใหน้ําหวานแลว ยังสามารถใชเปนยาสมุนไพร ตมน้ํากินแกตานขโมยในเด็ก แกพิษ       
ตานซาง แกรอนในปากเปนแผล และขับพยาธิ ชอดอกตัวผูตากแหงตมดื่มเพื่อลดน้ําตาลสําหรับผูที่
เปนโรคเบาหวาน ใชกับสวนผสมอื่นเปนยาบํารุงกําลัง และใชเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมได 
  ผล ชอดอกของตาลโตนดตัวเมียจะใหผลตาลเปนทะลาย ผลตาลนี้สามารถนํามา
ประกอบอาหารไดเกือบจะทุกชวงของการเจริญเติบโต ชวงที่ออนมาก ๆ เนื้อลูกตาลดานติดขั้วหรือ
ที่เรียกวา “หัวตาล” นํามาปอกเปลือกออกเอาเฉพาะเนื้อขางในทําอาหารคาวไดสารพัดทั้งจิ้มน้ําพริก
และแกงคั่วหัวตาล เมื่อผลตาลเริ่มแกขึ้นจะมีเมล็ดอยูขางใน เรียกวา “ลอนตาล” (บางครั้งชาวบาน
เรียกวา “ลูกตาล”) ผลตาลแตละลูกจะมีลอนตาลอยู 2 - 4 เมล็ด เมล็ดออนมีเนื้อขาวใสคลายวุน          
รสหวานหอมเรียกวา “ลูกตาลออน” มีธาตุฟอสฟอรัส แคลเซียม วิตามินเล็กนอย ปอกเปลือก
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รับประทานสด  หรือหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ ใสลงเครื่องปนพรอมน้ําแข็ง น้ําเชื่อม และเกลือเล็กนอย ดื่ม
แกกระหาย สดชื่น  หายเหนื่อยได หรือนํามาหั่นตมกับน้ําตาลใสน้ําแข็งเปนของหวานลอยแกว
รับประทานเย็น ๆ ไดรสชาติอีกแบบหนึ่ง และหากปลอยใหผลตาลแกจนสุกบนตนสามารถนําสวน
เนื้อไปคั้นน้ําทําเปนขนมตาลไดอรอยมาก เพราะมีกล่ินหอมพิเศษ รวมทั้งใชแตงสีขนมตาง ๆ ได 
สวนเมล็ดขางในที่มีเปลือกแข็งนําไปเพาะบมจนเกิดเนื้อภายในเรียกวา “จาวตาล"  มีธาตุฟอสฟอรัส
และวิตามินซีสูง สามารถนําไปเชื่อมเปนขนมหวานไดเรียกวา “จาวตาลเชื่อม” เปนการถนอมอาหาร 
และเก็บไวไดนาน นอกจากนี้ เปลือกและเนื้อยังเปนอาหารเล้ียงวัวและหมู  เปลือกหุมเมล็ดแหงยัง
สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงไดอีกดวย 
  ใบตาลออน นํามาจักสานไดเชนเดียวกับใบลาน เชน ทําตะกรา หมวก เส่ือ 
กระเปา พัด ฯลฯ และเครื่องดนตรี สวนเสนใยใชทางชางฝมือทํากระดาษได เสนใยบริเวณโคนใบ
จะแข็งใชทําแปรง ไมกวาด และเชือก 
  ใบตาลแก ใชทําพัดขนาดใหญที่เรียกวา “ตาลปตร” พระภิกษุในศรีลังกาและ
พมายังใชประกอบพิธีกรรมอยู ใบแกใชมุงหลังคาไดและยังเปนที่นิยมกันมากในอินเดีย 
  กานใบ หรือ “ทางตาล” นํามาทําเกาอี้ โตะ และร้ัวคอกสัตวได สวนเสนใยใชทํา
เชือก เสนใยในที่นุมใชทําเครื่องจักสาน  ผูกจากมุงหลังคา เสนใยในเข็งใชทําเชือกผูกพะองไมไผ 
ใชซอมกระบอกไมไผที่รองรับน้ําหวาน สวนเสนใยบริเวณโคนทางตาลใชเปนเชือกลามสัตวเล้ียง 
นอกจากนี้ ยังสามารถใชเปนยาสมุนไพร โดยนําไปอังไฟแลวบีบคั้นเอาเฉพาะน้ําดื่มแกทองรวง
และแกปวดเมื่อย 
  ลําตนตาลโตนด  ใชทํากรอบรูป ทําโตะ เกาอี้ เฟอรนิเจอรตาง ๆ ไมตีพริก              
ตนตาลแกจะมีเนื้อในสวนของลําตนที่แข็งแรง สามารถแชอยูในน้ําเปนเวลานานไมผุงาย จึงนิยมใช
ทําเสาบาน ทําเสาทาเทียบเรือ หรือสะพานปลา สวนโคนตนนํามาขุดใชเปนเรือเรียกวา เรืออีโปง 
หรือโปง สวนผูที่มีอาชีพเล้ียงหอยนางรมสามารถใชตนตาลตัดเปนทอน ๆ ผาซีกวางไวใหหอย
นางรมเกาะ เปนที่เล้ียงหอยไดอีกดวย 
  ราก สวนรากใชเปนยาสมุนไพร นํามาตมน้ําใชเปนยาขับปสสาวะ แกรอนใน
กระหายน้ํา แกไข เปนยาชูกําลัง ขับเลือด และแกพิษตานซาง รากออนนํามาตมดื่มรักษาโรคตานขโมย
ในเด็กเล็ก 
  ตาลใหคุณประโยชนมากมายแกคนไทย มีผูตั้งขอสังเกตวา ยามใดที่ไมมีใครปน
ตนตาล ยามนั้นเศรษฐกิจในหมูบานดี ยามใดที่ขัดสน ชาวบานจะปนตนตาลมาก สุรีย ภูมิภมร 
(2548, หนา 166) กลาววา ไทยมีตาลไมพอเพียง เราไดส่ังตาลมาจากลาวและเขมร ที่ศรีลังกานําตาล
ไปใชประโยชนไดถึง 5,000 อยาง ประโยชนของตาลจึงแตกตางไปในแตละสังคมมนุษย 
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 2.2.8 ตาลโตนดรากฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญากับการพัฒนาชุมชน 
 
  ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในกระแสโลกมาปรับ
ใชในกระบวนการวางแผนพัฒนาประเทศดวยเชนกัน โดยแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 10 ป
ที่ผานมา ไดปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาสูความยั่งยืนมากขึ้น จากที่เนนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงดานเดียวเปนหลัก ก็ไดใหความสําคัญกับเปาหมายดานอ่ืน ๆ อาทิ ดานสังคม และ
ดานสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนา
การศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544 ตอเนื่องถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 - 2549 นับเปน
จุดเริ่มตนของแนวคิดที่มุงเนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และไดอัญเชิญปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
และการดํารงชีวิตของคนในประเทศ เปนการสรางภูมิคุมกันและพึ่งตนเองได  โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทุกดานที่มุงสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปล่ียนวิธีการพัฒนาเปนแบบองครวม 
พรอมทั้งมีกระบวนการพัฒนาที่เช่ือมโยงมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมเขาดวยกันอยาง
สมบูรณ 
  การพัฒนาที่ผานมา ชุมชนไทยหลายชุมชนไดพยายามแสวงหาแนวทางและวิธี
คิดที่อาศัยฐานวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ินเขามาใชแกปญหาดานวิถีผลิตและการ
จัดการเศรษฐกิจชุมชน จนสามารถฟนฝารอดพนจากภาวะวิกฤติตาง ๆ ได ปรากฏการณที่เห็นได
อยางเปนรูปธรรมถึงกระแสการหวนกลับไปใชวิธีการพัฒนาที่เนนชุมชนเปนฐาน ไดแก การที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พุทธศักราช 2540 หมวด 5 วาดวยนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ไดกําหนด 
แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของประชาชนไวหลายมาตรา เชน มาตรา 76  
ที่มุงเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจวางแผนทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง มาตรา 78 วาดวยการกระจายอํานาจใหทองถ่ินพึ่งตนเอง และตัดสินใจใน
กิจการทองถ่ิน พฒันาเศรษฐกิจทองถ่ินไดเอง มาตรา 79 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการสงวน บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางสมดุล  
  ชุมชนมีพลังที่สําคัญที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนตนเองใหเปลี่ยนแปลงไดจาก
พลังภายในของชุมชนและจากทุนทางทรัพยากรที่มีอยูในทองถ่ินของตน อยางไรก็ตาม มุมมองของ 
“คนนอก” นั้น คําวา “ชุมชน” มักใชควบคูไปกับความหมายที่วา เปนอาณาเขตที่ตองไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้นเสมอ ซ่ึงเปนมุมมองที่ผานทฤษฎีการพัฒนาจากตะวันตก ที่เนนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตามปญหาความยากจนของประชาชนสวนใหญของประเทศและการกระจาย
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รายไดอยางแทจริงก็ไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง  จากประสบการณการพัฒนาประเทศในชวง
หลายสิบปที่ผานมาไดสะทอนใหเห็นความลมเหลวเชนเดียวกันกับที่สถานการณทั่วโลกประสบ
ภาวะวิกฤติรอบดานอยางรุนแรง สภาวการณดังกลาวเปนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเรงรัดพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมตามกระแสสากลแนวตะวันตก เปนเหตุใหคนไทยดูถูกและละทิ้งภูมิปญญาไทย
ที่มีฐานแนวคิดทางวัฒนธรรม กระแสการตื่นตัวดังกลาว สงผลใหทิศทางการพัฒนาสังคมที่เนน
การมีสวนรวมการเรียนรูของชุมชน ความตระหนักในสํานึกใหมบนฐานวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินไดรับการยอมรับมากขึ้น เปนโอกาสที่จะฟนฟูศักยภาพของชุมชนโดยใชทรัพยากร 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาที่มีอยูในทองถ่ินเปนทุนทางสังคมและพลังในการสรางสังคมชุมชนให
เขมแข็ง 

 
  ตาลโตนดกับการพัฒนาชุมชน   
 
  ตนตาลโตนดมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนเกษตรยั่งยืน ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กลาวคือ ดานเศรษฐกิจ ตนตาลโตนดเปนพืชสารพัดประโยชน 
ใหผลผลิตสม่ําเสมอและมั่นคง กอใหเกิดอาชีพหลากหลายในชุมชน ทั้งอาชีพโดยตรงและอาชีพ
เสริม ไดแก เกษตรกรผูดําเนินกิจกรรมการเพาะเมล็ดเพื่อใหไดจาวตาล อาชีพปาดตาล (ทั้ง
เกษตรกรเองหรือผูรับจาง) อาชีพทําน้ําตาลโตนด อาชีพที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลิตภัณฑจาก
น้ําตาลโตนด เชน น้ําตาลปก น้ําตาลงบ  แมคาขายขนมตาง ๆ เชน ขนมตาล จาวตาลเชื่อม ฯลฯ 
ตลอดจนตนตาลโตนดเปนพืชที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดทุกปติดตอกันหลายชั่วอายุคน ทําใหมี
รายไดสม่ําเสมอ ผลผลิตและรายไดไมผันผวนมากนัก สามารถผลิตและดํารงชีพอยูไดโดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู ทําใหลดรายจายและลดการพึ่งพาจากภายนอก สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงไดเปน
อยางดี ดานสังคม อาจกลาวไดวาการที่ชุมชนมีอาชีพหลากหลาย มีการติดตอคาขายกัน ทําใหเกิด
การแบงปนและแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู เพราะบุคคลหลากหลายอาชีพเหลานี้ยอมมีขีดจํากัดใน
การทํางาน เชน คนปาดตาลคนหนึ่ง สามารถปาดตาลไดเฉลี่ยประมาณไมเกิน 30 ตนตอวัน เปนตน 
ทําใหชุมชนมีการพึ่งพากันและกันเสมอ เมื่อเกษตรกรพึ่งพากันได มีความเปนอยูไมขัดสนก็ไม
จําเปนตองอพยพไปขายแรงงานตางถิ่นไกล ๆ ทําใหมีโอกาสอยูกับครอบครัวและญาติพี่นอง มี
โอกาสศึกษาหาความรูพัฒนาตนเอง มีอาหารเพียงพอตอการบริโภค และมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน จึงทําใหรักทองถ่ิน ความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะชวยลดปญหาทางสังคมอีกทางหนึ่ง 
และ ดานสิ่งแวดลอม ตนตาลชวยสรางความสมดุลของระบบนิเวศ เปนที่อยูของนกฮูก นกเคาแมว 
ทําใหชวยกินหนูเปนการกําจัดศัตรูขาวและพืชอ่ืน ๆ เปนการลดการใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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และระบบรากของตาลโตนดไมแกงแยงและรบกวนกับรากของตนขาวหรือพืชที่ปลูกรวมกับขาว 
ทั้งนี้เพราะตนตาลมีระบบรากหยั่งลึกลงไปในดินไดลึกมาก ชวยหมุนเวียนธาตุอาหารในดินและยัง
ชวยยึดกับดินเสริมความแข็งแรงใหกับดิน และแบงเขตคันดินนาเปนอยางดี นอกจากนี้ ตน
ตาลโตนดเปนพืชดั้งเดิมที่ชวยรักษาและปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ไดแก ปาไม ดิน น้ํา และลดการเกิดมลภาวะทั้งในดิน น้ํา และอากาศ เปนตน 

 

   2.2.9  น้ําตาลปาลม (Sugar Palms)  
  
    น้ําตาลปาลม (Sugar Palms) หรือปาลมน้ําตาล (Palms Sugar) เปนปาลมที่ให
ความหวานจากชอดอกและยอดออนของลําตน นํามาใชในการผลิตน้ําตาลพื้นบาน น้ําตาลเปน
อาหารพวกคารโบไฮเดรทชนิดหนึ่ง ที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยและสัตว 
เพราะน้ําตาลเปนสิ่งที่ใหพลังงานและความรอน ทําหนาที่เปนเชื้อเพลิงแกรางกาย ชวยทําให
โปรตีนในรางกายนําไปใชใหเกิดประโยชนมากขึ้น ทําใหปฏิกิริยาการใชไขมันเปนปกติ และ
น้ําตาลที่มนุษยใชเปนอาหารนั้นก็ไดมาจากพืชเปนสวนใหญ  ปฏฐะ บุญนาค (ม.ป.ป., หนา 106 - 107)  
กลาววา ปจจุบันมนุษยไดใชน้ําตาลสวนใหญจากพืช 5 ชนิด คือ 1)  ออย (Sugar cane)  เปนน้ําตาล
ที่มนุษยรูจักใชและแพรหลายกันมาก แตออยเปนพืชที่ปลูกไดในภาคพื้นที่จํากัดที่มีอากาศรอน
เทานั้น ดังนั้น จึงมีการปลูกออยกันมากเพื่อผลิตน้ําตาลในประเทศไตหวัน คิวบา ชวา ไทย อินเดีย 
ฯลฯ 2) ขาวฟาง (Sugar Sorghum หรือ Sweet Sorghum) เปนพืชที่จัดอยูในตระกูลหญาเชนเดียวกับ
ออย แตเนื่องจากขาวฟางขึ้นไดดีและทนทานในดินฟาอากาศที่แหงแลงไดดีกวาออย ดังนั้น ใน
สถานที่ใดปลูกออยไมไดผลก็ปลูกขาวฟางแทน คือนับจากวันปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวเอาลําตนมา
หีบทําน้ําตาล (Syrup) นั้นมีระยะเวลาสั้นกวาอายุของออยมาก ประเทศที่มีการปลูกขาวฟางหวาน
เพื่อนํามาทําน้ําตาลในขณะนี้คืออินเดียตอนเหนือและอเมริกาใต 3) ตนเมเปล (Sugar maple) การทํา
น้ําตาลจากตนเมเปลนั้นนิยมทํากันมากในประเทศที่มีอากาศหนาว เชน ประเทศแคนาดา วิธีทํา
น้ําตาลจากตนเมเปลคือ กรีดหรือเจาะใหน้ําตาลไหลออกมาจากลําตน (Tapping the stem) ปริมาณที่
ไดในฤดูหนึ่งจะไดน้ําตาล 2 - 4 ปอนดตอตน 4) ผักกาดหัวบีทรูด (Beet sugar หรือ Sugar beet ) โดย
ใชหัวผักกาดชนิดนี้มาหีบเอาน้ําตาล ในปจจุบันไดทําน้ําตาลเปนอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและ
ยุโรป และ 5) ตนปาลม (Sugar Palm) มีพันธุปาลมหลายชนิดในตระกูลปาลมที่ใหน้ําตาลสูง และ
นํามาใชทําน้ําตาล เชน มะพราว ตาลโตนด จาก เตาราง ลาน ฯลฯ ดังนั้น ประเทศพื้นภูมิภาคที่ทํา
น้ําตาลจากพันธุไมพวกปาลม จึงเปนภูมิภาคที่มีอากาศรอนเทานั้น เพราะปาลมเปนพันธุไมเมืองรอน 
วิธีที่ไดน้ําตาลจากปาลมนั้นก็มีวิธีใหญ ๆ ดวยกันคือ ใชรองน้ําหวานจากดอก และใชเจาะยอดออน
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ของลําตน เพื่อใหน้ําหวานไหลออกมาสําหรับในประเทศไทยเรานั้น มีปาลม 2 ชนิดที่ใชทําน้ําตาล
กันอยางแพรหลายคือ น้ําตาลมะพราว และน้ําตาลโตนด เมื่อกลาวเฉพาะน้ําตาลที่ผลิตไดจากตน
ตาลโตนดนั้น ผลการศึกษาของกนก ติระวัฒน (2531) รายงานวา คุณคาทางโภชนาการของน้ําตาล
โตนดสดมคีาปริมาณของแข็งที่ละลายได 11.6 องศาบริกซ ปริมาณน้ําตาลทั้งหมด  16.8   เปอรเซ็นต 
น้ําตาลรีดิวซ่ิง 1.8 เปอรเซ็นต และน้ําตาลซูโครส 15.0 เปอรเซ็นต นอกจากนี้น้ําตาลโตนดสด ยังมี
องคประกอบดังนี้ ความถวงจําเพาะที่ 29 องศาเซลเซียส ประมาณ 1.058 - 1.077 ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด ประมาณ 152 - 19.7 กรัม/100 มิลลิลิตร เถา ประมาณ 0.11 - 0.41  กรัม/100 มิลลิลิตร 
โปรตีน ประมาณ 0.23 - 0.32 กรัม/100 มิลลิลิตร 
  สําหรับงานวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดให “ปาลมตาลโตนด” เปนพืชสําหรับการผลิต
“น้ําตาล” ของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
  2.2.10 เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
  จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยเชื่อวา วัฒนธรรมและภูมิปญญาจากการ
ประกอบอาชีพผลิต “น้ําตาลจากตาลโตนด” สามารถนํามาศึกษาและพัฒนาหารูปแบบเพื่อการพัฒนา 
อาชีพของชุมชนได โดยการศึกษาดังกลาวจะสงผลใหเกิดการพัฒนาคน วิธีคิด การพึ่งพาตนเอง 
นําไปสูการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศในที่สุด มีปรากฏหลักฐานงานวิจัยที่ เกี่ยวของ
ดังตอไปนี้ 
 
  ก. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศกึษาแนววัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 
  งานวิจัยของพรรณิภา โสตถิพันธุ และคนอื่น ๆ (2547)  เร่ือง “วัฒนธรรม
ตาลโตนด กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็ง” ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยใชยุทธวิธีเชิงรุก 4 วิธี คือ  
  1.  ยุทธวิธีสรางมูลคาเพิ่ม (Value-Added Policy) จากฐานทรัพยากรใน
ทองถ่ินและภูมิปญญาทองถ่ินเปนปจจัยสรางความเขมแข็งและยั่งยืนดานเศรษฐกิจชุมชน 
  2.  ยุทธวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหภูมิใจโดยใชวัฒนธรรมทองถ่ิน
เปนฐานราก 
  3.  ยุทธวิธีการเสริมสรางปราการพิทักษวัฒนธรรมและอัตลักษณที่ดีงาม
ของชุมชน 
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  4.  ยุทธวิธีผลิตคนรุนใหมเพื่อสามารถประสานการใชทรัพยากรทองถ่ิน
ทุกดานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  โดยมีปจจัยปอน 3 กลุมดวยกันคือ กลุมแรกกลุมหัตถกรรมที่เกี่ยวของกับ
ตาลโตนด กลุมที่สอง กลุมผลิตที่เกี่ยวของกับน้ําตาลโตนด และกลุมที่สาม กลุมผลิตที่เก่ียวของกับ
ลูกตาลโตนด  การดําเนินงานในโครงการวิจัยนี้ยังไมส้ินสุด แตผลการดําเนินงานในระยะที่ 1-2 
พบวา การสรางกลุมเงื่อนไขที่จําเปน (necessary condition) คือดานผูนําจะตองเปนผูที่มีบารมีเปนที่
เคารพนับถือ บารมีดังกลาวเปนคุณลักษณะที่บมเพาะจากอดีต คือ ลักษณะซื่อสัตย โปรงใส มุงมั่น
และเอาจริงเอาจังในการทํางาน  มีมนุษยสัมพันธ เสียสละ และจะตองสรางเงื่อนไขพอเพียง 
(sufficient  condition) ที่จะทําใหเกิดปรากฏการณที่พึงประสงค หากกิจกรรมหลักในการรวมกลุม
ขาดพลังในการขับเคลื่อนกลุมจะตองมีการสรางปจจัยดึงที่เปนเงื่อนไขคือระบบความพอเพียง   
   การดําเนินการพฒันาใหมีการรวมตัวกันโดยกลุมอาสาสมัครและจัดใหมี
กระบวนการเรียนรูระดมความคิดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ การบริหารกลุม กําหนด
ขั้นตอนการเรียนรู สัมมนาประเมินผลโดยการประชุมกลุม สรุปขอสังเกต  โดยใหมีการทบทวน
และเรียนรูกระบวนการผลิต  แลกเปลี่ยนขอมูล การวิเคราะหจัดหาทุน แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การตลาด การประชาสัมพันธ และการขยายชองทางการตลาด ระยะแรกกลุมมีความ
กระตือรือรนการจําหนายสินคา แตวิธีคิดของชุมชนเปนอุปสรรคตองานวิจัย นั่นคือ วิธีคิดแบบ
พึ่งพาการชวยเหลือจากภายนอก ซ่ึงไมใชเปาหมายของการวิจัย   เมื่อทีมวิจัยถอนตัวออกจากสนาม
วิจัย และเขาไปอีกครั้งพบวามีผูถอนตัวออกจากลุม คงเหลือสมาชิกเพียงไมกี่คน  สําหรับผูทีถ่อนตวั
จากงานวิจัยพบวามีความไมไววางใจในสมาชิกในกลุม โดยที่ทีมวิจัยไดพบจุดออนในประเด็นของ
การละเลยระบบคุณคาแบบพอเพียงที่เปนฐานของการพึ่งพาตนเองอันเปนคุณลักษณะของกลุมที่
เขมแข็ง กลาวคืองานวิจัยไมไดแทรกระบบพอเพียงเขาไปในกระบวนการกลุมอยางมากพอที่จะทํา
ใหมั่นใจไดวาเมื่อกลุมรวมตัวกันอยางเขมแข็งแลวระบบคุณคาแบบ “พอเพียง” จะเปนระบบคุณคา
ของกลุมตอไป  
  ในประเด็นการศึกษาตามกระบวนการพัฒนาอาชีพตาลโตนดเพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งนี้ ปรากฏวามีผูเชี่ยวชาญที่ผานประสบการณจริงในงานพัฒนาชนบทและดาน
วิชาการพัฒนาชุมชนเปนเวลาไมนอยกวา 25 ป คือ เสรี ซาเหลา (2544, หนา 200 - 205) กลาววา การ 
ดําเนินงานพัฒนาชุมชนนั้น ขั้นแรกสุดคือตองใหเกิดความมุงหมายและมีความหวังรวมกันเสียกอน 
การคนหาและการกําหนดความตองการที่จําเปนของชุมชน จะตองกระทําอยางละเอียดและมคีวาม
รอบคอบมาก มีการจัดลําดับความสําคัญของปญหาและความจําเปนเรงดวนกอนและหลัง โดยทั้งนี้
จะตองเปนความเห็นชอบจากชุมชนดวย ในการศึกษาชุมชนยังตองใหครอบคลุมดวยการคนหา
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ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมวาจะเปนวัสดุ อุปกรณ งบประมาณ แรงงาน หรือกําลังคนในชุมชนอยาง
ทั่วถึง แมกระทั่งรายละเอียดของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม รวมไปถึงความชวยเหลือดาน
ตาง ๆ จากองคกรภายนอกชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปาหมายที่จะระดมทรัพยากรเหลานั้นใหสามารถเปน
พลังเสริมสรางแกปญหาและสนองความตองการอันจําเปนของชุมชน รวมทั้งการแสวงหาผูนํา
ชุมชนเพื่อใหเปนตัวจักรสําคัญตอไป ใชรูปแบบการแกปญหาโดยจัดเปนเวทีชาวบานเสนอปญหา
แตละหมูบาน รวบรวมจัดลําดับความสําคัญของปญหา ซ่ึงงานพัฒนาหรืองานสรางชุมชนเขมแข็ง
จะตองเดินกันไปทีละยางกาว ไมใชขบวนการจัดตั้งเบ็ดเสร็จหรือตัดตอนอะไรทั้งสิ้น   
  ประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมและภูมิปญญากับวิถีชีวิต
นั้น ไดมีการศึกษาเรื่อง “ภูมิปญญาทองถ่ินในการถายทอดหัตถกรรมพื้นบานเครื่องจักสานบานหนอง
ปาตอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา : กรณีวิเคราะหเชิงประวัติศาสตร” โดย พยุงพร            
ไตรรัตนสิงหกุล (2538) เพื่อมุงศึกษาการดํารงอยูของหัตถกรรมพื้นบานและรูปแบบการถายทอด
เพื่อใหเห็นความสําคัญและตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินอีกทั้งเปนการจรรโลงหัตกรรม
พ้ืนบานไวไมใหสูญหาย  พบวา กระบวนการถายทอดวิธีทําเครื่องจักสาน จะตองประกอบไปดวย 
แหลงความรู ไดแก แหลงความรูจากครอบครัว โรงเรียน และหนวยราชการตาง ๆ เชน ศูนยการ 
ศึกษา นอกโรงเรียน  กรมพัฒนาชุมชน เกษตรตําบล ดานผูถายทอดและผูรับการถายทอด ไดแก 
ครอบครัว เพื่อนบาน และบุคคลตางหมูบาน ที่เปนผูถายทอดและผูรับการถายทอด สําหรับวิธีการ
ถายทอด ไดแก 1) การถายทอดจากบรรพบุรุษ เปนวิธีการถายทอดจากการสังเกต การทดลอง การ
บอกเลาดวยปาก การปฏิบัติจริง และการฝกหัด 2) การฝกฝนดวยตนเอง เกิดจากความเคยชินที่    
พบเห็นทุกวัน จนสามารถทําไดเอง โดยไมตองมีคนสอน แตบางครั้งก็ใชวิธีการเลียนแบบ ในดาน
การถายทอดจากเพื่อนบานนั้น เปนการบอกเลาดวยปาก ผูเรียนนําอุปกรณไปเอง และสอนโดยการ
ปฏิบัติจริง และดานการถายทอดจากหนวยราชการ โดยการพาไปเรียนนอกสถานที่ ผูสอนจะ
อธิบายวิธีการทําแลวใหผูเรียนทําไปพรอมกัน 
  ดานการศึกษาวิจัยโดยใชภูมิปญญาชาวบานเพื่อแกปญหาครอบครัวและ
ชุมชน ปรากฏในงานวิจัยของ จิราวุธ พลมณี (2535) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิปญญา
ชาวบานเพื่อแกปญหาครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีวิกฤติการณภัยแลง บานหนองไผลอม ตําบล
กุดตุม อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาชาวบานเพื่อแกปญหาครอบครัว
และชุมชนกรณีปญหาวิกฤติการณภัยแลง ตลอดจนสภาพทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน  
ผลการวิจัยพบวา สภาพทั่วไปของชุมชนหนองไผลอมในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
ชาวบานทําการเกษตรกรรมเลี้ยงชีพมีอยูมีกินตลอดป จนกระทั่งมีการตัดถนนชุมชนทําใหสภาพ
ชุมชนเปลี่ยนเปนชุมชนชายขอบเมือง โดยไดรับอิทธิพลจากวิถีชีวิตคนในสังคมเมืองมุงเนน
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วัฒนธรรมบริโภค ซ่ึงเงินเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด การผลิตในภาคเกษตรดั้งเดิมลดลง คนในวัยแรงงาน
สวนใหญอพยพไปขายแรงงานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม กอใหเกิดความขาดแคลนแรงงานในไรนา 
ตองวาจางแรงงานทดแทนทําใหตนทุนการผลิตในไรนาสูงขึ้นโดยปริยาย ชาวบานตองอาศัยสินเชื่อ
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทั้ง ๆ ที่ผลผลิตในไรนาลดปริมาณลงอัน
เนื่องมาจากวิกฤติการณภัยแลงเปนสาเหตุ 
  สวนการใชภูมิปญญาชาวบานแกไขปญหาภัยแลงในครอบครัวและชุมชน
เพื่อแกไขปญหาฝนไมตกตามฤดูกาล ชาวบานใชวิธีการไปขอแลกขาวกับเครือญาติหรือชุมชนอื่น 
ทําใหมีขาวกินตลอดปแตไมเหลือขาย การเลี้ยงผีไรผีนา ผีตนน้ํา ผีบานผีเรือน เปนพิธีกรรมตาม
ประเพณีทองถ่ินที่แสดงภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ชุมชนที่ชาวบานหนองไผลอมไดถือปฏิบัติเพื่อให
เกิดฟาฝนดี อุดมสมบูรณ และเกิดผลดีทางจิตตอการเพาะปลูกในฤดูกาลผลิตใหม  แตคนรุนใหม
กลับเห็นวาพิธีกรรมตาง ๆ ดังกลาวโบราณลาสมัยไมทันอยูทันกิน มีบางครัวเรือนในชุมชนได
พยายามสรางงานขึ้นในครัวเรือน เพื่อใหสมาชิกมีงานทํานอกฤดูกาลทํานาตลอดป อาทิ การทอผา 
การขายผา การเลี้ยงสัตว โดยไมออกไปขายแรงงานนอกหมูบาน 
  ในประเด็นการศึกษาคนควาแนวภูมิปญญาของจังหวัดฉะเชิงเทราปรากฏ
ในงานวิจัยของบุญมา พงษโหมด (2546, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง ภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอเมือง 
อําเภอบางคลา และอําเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา ภูมิปญญาทองถ่ินที่รวบรวมไดมีหลาย
ดาน คือ ภูมิปญญาดานเกษตรกรรม หัตถกรรม การรักษาพื้นบาน คติ ความเชื่อ โภชนาการ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ใน
ลักษณะการบอกเลา การฝกปฏิบัติ และการเรียนรูดวยตนเอง แตในปจจุบันสภาพแวดลอมธรรมชาติ
เปล่ียนแปลง ความอุดมสมบูรณลดลง วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติขาดแคลน ประชาชนจึงนําวัตถุดิบ
ชนิดอื่นมาทดแทน  การถายทอดความรู มีคงเหลือแตกลุมผูสูงอายุที่ยังคงรักษาไว บางอยางพฒันาเปน
รูปแบบใหมในลักษณะเพื่อการคามากกวาระบบการพึ่งพาตนเองแบบเบ็ดเสร็จ 
  ผูวิจัยไดพยายามศึกษาคนควางานวิจัยจากแหลงตาง ๆ หลายแหลงพบวามี
งานวิจัยวัฒนธรรมและภูมิปญญาดานนี้นอยมาก ผูวิจัยจึงใชผลงานวิจัยจากตาลโตนดที่คนพบ
โดยตรงประกอบกับผลงานวิจัยแนววัฒนธรรมและภูมิปญญารวมทั้งงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหา
รูปแบบ เนื่องจากผูวิจัยเชื่อวา ระบบความรูทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา เปนระบบที่มีคุณคา เปน
พื้นฐานขององคความรูสําหรับปจจุบันและอนาคต ที่สามารถนํามาพัฒนาหารูปแบบ เพื่อสราง
ชุมชนเขมแข็งได    
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 ข.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบตามแนวการสรางชุมชนเขมแข็ง 
 

  ในสวนของหลักการและกระบวนการศึกษาตามหลักการพัฒนารูปแบบ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งนั้น ไดปรากฏในงานวิจัย เร่ือง “การพัฒนารูปแบบการสรางชุมชนเขมแข็ง
ดานการตลาดของสถาบันราชภัฏนครสวรรค : กรณีศึกษากลุมอาชีพผลิตภัณฑน้ําตาลโตนด ตําบล           
เกยไชย อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค” ศึกษาโดย เตือนใจ บรรเจิดกิจ (2544) มีจุดมุงหมาย  
เพื่อศึกษาปญหาดานการตลาด ดานการลงทุน ดานการขาย ดานการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อพัฒนา
รูปแบบการสรางชุมชนเขมแข็งดานการตลาด โดยใชกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมดวย
เทคนิค Appreciation Influence and Control - AIC. ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสรางชุมชน
เขมแข็งดานการตลาดคือ การจัดเวทีชาวบาน  ทั้งผูนําและชาวบาน รวมทั้งหนวยงานของราชการ 
ภาครัฐและเอกชนเขารวมประชุมกับกลุม    แกนนําในชุมชน มีลักษณะรวมคิด รวมกันแกปญหา 
และหาแนวทางการพัฒนาดานการตลาด โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนประชาธิปไตย และใช
สถานที่จริงในการดําเนินการ อยางไรก็ตามความเขมแข็งดานการตลาดยังสามารถเชื่อมโยงไปถึง
กลุมอาชีพอ่ืน ๆ ไดอีกหลายกลุม เพื่อเปนการพัฒนาสรางเครือขายในการขยายตลาดสินคาไดอีก
ดวย และยังขับเคลื่อนใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเนื่องในการสรางความเขมแข็งใหการตลาด
ในชุมชน 
  นอกจากนั้นในการวิจัยเรื่อง “องคประกอบเชิงระบบและปจจัยที่มีผลตอ
ความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมูบานวัดเกาะ ตําบลวังหวา อําเภอศรีประจันต  จังหวัด
สุพรรณบุรี”  ของพีรสุต ศรีธวัช ณ อยธุยา (2541) โดยศึกษาองคประกอบและลักษณะองคประกอบ
ความเขมแข็งของชุมชนอยางเปนกระบวนการ ดานปจจัยนําเขา มี 4  องคประกอบไดแก วัฒนธรรม 
ความรู บุคลากร/กองทุน สถานที่วัสดุอุปกรณ พบวา องคประกอบที่จําเปนสําหรับกิจกรรมการ
พัฒนาและแกไขปญหาหมูบานคือ บุคลากร  ดานกระบวนการ มี 6 องคประกอบ ไดแก การ
รวมกลุม การกําหนดเปาหมาย กิจกรรม และการจัดการ กระบวนการเรียนรู  สําหรับองคประกอบที่
เปนหัวใจและเปนตัวขับเคลื่อนขั้นกระบวนการคือ การจัดการ ดานผลลัพธ ประกอบดวย 2
องคประกอบ ไดแก การตอบสนองเปาหมาย และประโยชนที่ผูเขารวมไดรับ พบวา ดานการ
ตอบสนองเปาหมายเกี่ยวของกับผูนํา คณะทํางาน และการจัดการ ที่จะทําใหกิจกรรมสามารถบรรลุ
เปาหมายได ดานผลกระทบ ประกอบดวย 3 องคประกอบ ไดแก ผลกระทบตอชุมชน การยอมรับ
จากภายนอก และการขยายผล พบวา หากกิจกรรมไดผลลัพธที่ดี ผลกระทบจะมีแนวโนมในทางที่ดี 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิผลของการดําเนินการและระดับการตอบสนองสงผลครอบคลุมจํานวนคน
ในชุมชนมากนอยเพียงใด อยางไรก็ดี ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคที่มีผลตอความเขมแข็งของชุมชน
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คือ ชวงกอนรวมกลุมปจจัยที่สําคัญคือความรูและประสบการณของผูริเริ่ม ความสํานึกในการ
รับผิดชอบ ชวงการรวมกลุมหรือกิจกรรม พบวา การไมเห็นความสําคัญในกิจกรรม ไมมีเวลาวาง 
และการยึดมั่นในคําสัญญาของผูเขารวม  ชวงการดําเนินกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้น พบวา ปญหาใน
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับสังคมภายนอกมีผลใหกลุมมีอันสิ้นสุดลง จากงานวิจัยดังกลาวมี
ขอเสนอแนะวาองคประกอบที่สําคัญที่สุดในการสรางความเขมแข็งใหชุมชน คือ คนในชุมชน ทั้ง
ผูนําชุมชน ผูนํากลุม และชาวบานที่เปนศูนยกลางในการพัฒนาชุมชน 
  การที่ความเขมแข็งของชุมชนเกี่ยวของกับชุมชนเนื่องมาจากการดําเนิน
ชีวิตของมนุษยประกอบดวยกิจกรรมหลายสวนทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ส่ิงแวดลอมของมนุษยและของชุมชนเอง  ซ่ึงจากการศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการศึกษา
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของ ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ (2543) พบวา รูปแบบที่ชุมชนเปนผูริเร่ิมเปน
รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับชุมชนที่มีผูนําเขมแข็งและมีศักยภาพพื้นฐาน รูปแบบนี้เนนแนวคิดการ
พึ่งตนเอง การมีสวนรวมและการใชทรัพยากร ตลอดจนภูมิปญญาภายในชุมชน โครงสรางดังกลาว
เกิดขึ้นโดยชุมชนเอง และมีเปาหมายในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกเพื่อแกปญหาการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
  อนึ่ง การพัฒนารูปแบบการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนเกี่ยวเนื่องกับ
การดํารงชีวิตอันเปนวิถีของการประกอบอาชีพการทําตาลโตนดนั้น จากการศึกษาเรื่อง “ปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอผลผลิตน้ําตาลโตนดที่ตําบลคลองรี อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา”  ของ กัลยา 
สุวรรณพงศ (2531) มีวัตถุประสงคเพื่อ คนหาตัวพยากรณที่ดีที่สุดในการทํานายผลผลิตน้ําตาลโตนด 
โดยการกําหนดตัวแปรซึ่งประกอบดวย การใชเงินทุนในการผลิต การใชแรงงานในการผลิต ความ
มีวินัยในการผลิต การยอมรับนวัตกรรมในการผลิต สุขาภิบาลในการผลิต การกําหนดโครงการ
ลวงหนาในการผลิต และการรวมกลุมเพื่อผลิตกับผลผลิตน้ําตาลโตนดของกลุมเกษตรกรผูประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลโตนดในทุกหมูบาน จํานวน 9 หมูบาน โดยเฉพะสวนที่เกี่ยวกับปจจัยการเพิ่ม
ผลผลิตของตาลโตนดที่ปรากฏในงานวิจัยชิ้นนี้พบวา การใชแรงงานในการผลิตและการใชเงินทุน
ในการผลิตมีความสัมพันธกันสูงและสงผลตอการเชื่อมั่นวาผลผลิตน้ําตาลโตนดจะไปในทิศ
ทางบวก อยางไรก็ดีจากงานวิจัยดังกลาวผูวิจัยเห็นวา ผลผลิตของน้ําตาลที่เปนไปในทิศทางบวก จะ
ทําใหมีความมั่นใจวาสามารถนําไปสูกระบวนการเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได 
  ในสวนของการศึกษารูปแบบและปจจยัทีท่ําใหชุมชนประสบความสําเร็จ
นั้น จากการศึกษาวิจัยของสํานักวจิยัและบริการวิชาการ (2544) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบและ
ปจจัยที่ชุมชนประสบความสําเร็จในการใชวัฒนธรรมเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามแนว
พระราชดําริ  :  ศึกษากรณีบานนากลาง หมูที่ 7 ตําบล  ไรหลักทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี  
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 พบวา ปจจัยที่สนับสนุนใหชุมชนนากลางใชภูมิปญญาของชุมชนสรางความแข็งแกรงใหกับกลุม
อาชีพจักสาน ประกอบดวยปจจัยภายใน ไดแก ความสามัคคี รวมมือรวมใจ ความไวใจซึ่งกันและ
กัน ซ่ือสัตยตอกัน และปจจัยภายนอกไดแก ศูนยจําหนายผลิตภัณฑจักสานในตัวอําเภอ และการ
ไดรับการสนับสนุนจากหนวยราชการ 
  สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบเตาเผาที่เหมาะสมในงานพัฒนาอาชีพ
การทําตาลโตนดนั้น ประมาณ เทพสงเคราะห (2534) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบเตาเศรษฐกิจที่
เหมาะสมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดยอมของตาลโตนด อําเภอสิงหนคร จงัหวัดสงขลา”  โดย
มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําเตาเศรษฐกิจ สภาพการใชเตาเคี่ยว
น้ําตาลโตนด โดยสุมตัวอยางประชากรจากเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําตาลโตนดในตําบลตาง ๆ 
จํานวน 10 ตําบล ของอําเภอสิงหนคร และใชวิธีการสัมภาษณกับการสังเกตในภาคสนาม แลวจึงนํา
ขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใชคาเฉลี่ย คารอยละ และวิเคราะหความแปรปรวน ผลการศึกษา
ปรากฏวา เกษตรกรมีปจจัยการผลิตน้ําตาลโตนดโดยทั่วไปแตกตางกัน ไดแก การถือครองจํานวน
ตนตาล จํานวนตนตาลที่ขึ้นตอวัน ปริมาณน้ําตาลสดตอวัน ปริมาณการใชเชื้อเพลิง ความตองการ
ปลูกไมทําเชื้อเพลิงและเวลาที่ใชในการเคี่ยวน้ําตาล เตาที่ใชในการเคี่ยวน้ําตาลโตนด พบวา มี 3 
แบบ ไดแก แบบ 1 กระทะไมมีปลองมากที่สุดรอยละ 88.1 เตาแบบ 1 กระทะมีปลองรอยละ 10.8 
และเตาแบบ 2 กระทะมีปลองรอยละ 7.1 โดยที่เตาเคี่ยวน้ําตาลโตนดที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
กับปจจัยการผลิตน้ําตาลโตนดของเกษตรกรอําเภอสิงหนครเปนเตาเคี่ยวน้ําตาลแบบ 1 กระทะ             
กอดวยดินมีปลอง 

 
 สรุป 
  จากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ที่เสนอมานี้ กลาวไดวา ระบบวัฒนธรรมและ             
ภูมิปญญาเปนระบบองคความรูพื้นฐานที่มีคุณคา   ความรูดังกลาวจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยอาศัยสภาพแวดลอมธรรมชาติเพื่อทําใหเกิดผลผลิต เพราะมนุษยมีความสัมพันธกับ
สภาวะแวดลอมและนําธรรมชาติแวดลอมมาใชประโยชนในการดําเนินชีวิต ในดานการพัฒนา
รูปแบบนั้น ผลผลิตจากตาลโตนดเปนผลิตภัณฑที่สามารถสรางรายไดใหแกชุมชนเปนอยางดี 
รูปแบบการผลิตยังคงใชแรงงานและเงินทุนในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด  
อยางไรก็ดี พบวา รูปแบบการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนนั้นมีหลายรูปแบบ แตทุกรูปแบบที่
กลาวไวตรงกันคือ รูปแบบการพัฒนาที่มาจากการมีสวนรวมของชุมชนเปนผูริเร่ิมโดยสราง
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาและมีการสงเสริมชวยเหลือดานวิชาการ ทั้งนี้เพื่อใหการ
พัฒนาชุมชนประสบผลสําเร็จอยางตอเนื่อง ดังนั้น ผูวิจัยจะไดนําหลักการดังกลาวมาใชในการ
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พัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอ
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้จะกอใหเกิดการพัฒนาคน วิธีคิด 
สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน เพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมใหมีความเขมแข็งและอยูไดอยางยั่งยืน
แบบพอเพียงสามารถนําไปสูการพัฒนาประเทศชาติไดตอไป       

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมอาชีพเกษตร 
 

  2.3.1 ความหมายของการสงเสริมอาชีพเกษตร 
 
  การสงเสริม หมายถึง การเกื้อหนุน หนุนหลัง หรือทําใหดี สําหรับความหมายที่
กําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : 
FAO) และองคการสหประชาชาติ ไดใหความหมายของคําวา “การสงเสริม” คือ เปนกระบวนการให
การศึกษานอกโรงเรียน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อสอนชาวบานในชนบทใหรูวธีิพัฒนาความเปนอยูโดย
ความพยายามของพวกเขาเอง เพื่อใหนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไปปรับปรุงไรนาและการ
ดํารงชีวิตอยางชาญฉลาด อันจะเปนประโยชนตอตัวเขาเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ” 
สําหรับคําวา “อาชีพ” หมายถึง การงานที่ประกอบขึ้น เปนประจําเพื่อหารายไดหรือส่ิงตอบแทนมา
เล้ียงตนเองและครอบครัว เมื่อแยกความหมายของ“การสงเสริมอาชีพการเกษตร” ออกเปนคําจะมา
จากภาษาไทย 3 คํารวมกัน คือ การสงเสริม + อาชีพ + การเกษตร เมื่อรวมความหมายของทั้ง 3 คํา
ดังกลาวขางตน โดยเนื้อหาสาระ จึงรวมความไดวา “การสงเสริมอาชีพการเกษตร” หมายถึง การ
เกื้อหนุนการงานที่ประกอบขึ้นเปนประจําเพื่อใหผูประกอบการหรือเกษตรกรมีรายไดหรือส่ิงตอบ
แทน    สูงขึ้นมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว กลาวคือ สงเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  สมวงศ วงศวอนแสง (2544, หนา 485) และ ยอดชาย  ทองไทยนันท (2546, หนา 
302) 
  จากนิยามการสงเสริมอาชีพการเกษตร  อาจกลาวโดยสรุปไดวา การสงเสริม
อาชีพการเกษตร หมายถึง กระบวนการที่จะชวยพัฒนาความรูแกเกษตรกรในลักษณะการศึกษา
นอกระบบ ใหรูจักวิเคราะหปญหาของตน การนําวิทยาการความรูไปประยุกตใชใหเหมาะสมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สงผลตอรายไดและปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกรเพื่อหารายไดหรือ
ส่ิงตอบแทนมาเลี้ยงครอบครัวซ่ึงเปนเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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 2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับหลักการสงเสริมการเกษตร 
 

  การสงเสริมการเกษตร เปนพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง  
ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ หรือในไรนา หรือทุกสถานที่ในชุมชนเกษตร การใหบริการ
เชนนี้มีวัตถุประสงคที่จะชวยใหเกษตรกรไดมีโอกาสชวยตนเองโดยวิธีที่เกษตรกรมี           สวน
รวมในการปฏิบัติตามความชวยเหลือแนะนําทางวิชาการของเจาหนาที่ หรือจะเรียกวาการสงเสริม
การเกษตรเปนขบวนการทางการศึกษา (Education Process) ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ 
(Non-Formal Education) การสงเสริมการเกษตรตามแนวคิดของพงศศักดิ์ อังกสิทธิ์  (2537, หนา 25 - 
28) ไดกลาวไววาควรเริ่มจากสภาพความเปนจริงของเกษตรกร (Based on Farmer Present Situation) 
และของทองถ่ินทางดานทรัพยากรรวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อถือศรัทธา อุปนิสัย    
ใจคอ เพื่อเปนแนวทางในการติดตอสงเสริมในโอกาสตอไป ตลอดจนตองทําการสํารวจสภาวะและ
ขอเท็จจริงของสภาพแวดลอมใหถ่ีถวน บันทึกใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ ติดตามผล
และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ รวมทั้งอาศัยการสนับสนุนวิชาการจากงานวิจัย เพื่อจะไดสามารถแกไข
ปญหาการผลิตทางการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ โดยให
ประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติ (People Participation) เนนถึงความรวมมือรวมใจของเกษตรกร
ในชนบท เปนการทําใหทุกคนไดรับความรูดวยการทําเอง ซ่ึงนอกจากจะไดความรู ประสบการณ 
และความชํานาญจากการกระทําของตนแลว ยังทําใหทุกคนรูสึกในการเปนเจาของรวม มีความรูสึก
รับผิดชอบในผลจากการกระทาํอันนั้นอีกดวย เมื่อประสบผลสําเร็จจะรูสึกภาคภูมิใจ ดังนั้นอาจกลาว 
ไดวาความสําคัญของการสงเสริมอาชีพเกษตรคือ เกษตรกรหรือบุคคลเปาหมายนั่นเอง 
  ในการสงเสริมการเกษตรโดยการจัดทําโครงการแผนปฏิบัติงาน จะตองจัดทํา
ใหเปนแผนที่ยืดหยุนได จึงจะทําใหการสงเสริมมีประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรในทองถ่ิน สราง
และใชผูนําทองถ่ิน เปนแกนนําหรือตัวแทนในการสงเสริมการเกษตรเพื่อใหดํารงอยูได เพราะการ
สงเสริมการเกษตรเปนระบบพัฒนา จําเปนตองดําเนินการอยางเปนกระบวนการตอเนื่อง 
(Continuous Process) พัฒนาปรับปรุงเปนระยะๆ ตามภาวะดานเศรษฐกิจ สังคม หรือเทคโนโลย ี
และสงเสริมใหสอดคลองกับเงื่อนไขสถานการณที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  รวมทั้งสอดคลองกบั
นโยบายของประเทศ (National Policy) เนื่องจากประเทศมีนโยบายกําหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมอยูเสมอ การมีนโยบายเปนแนวทางปฏิบัติจึงจะสามารถสรางความเจริญและประสิทธิภาพได 
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 2.3.3 บทบาทของการสงเสริมการเกษตรตอการพัฒนา 
 
  การสงเสริมการเกษตรมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศที่เปนประเทศเกษตรกรรม ประชากรยังมีอาชีพการเกษตรเปนหลัก และรายไดสวนหนึ่ง 
ตลอดจนรายไดประชาชาติก็มาจากรายไดทางการเกษตร ดังนั้น หากการสงเสริมการเกษตรมี
ประสิทธิภาพ ก็ยอมจะเปนแกนนําใหเกิดการพัฒนาขึ้นได  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัฒนาชนบท คือ 
การสรางความเจริญใหแกทองถ่ินเพื่อยกมาตรฐานความเปนอยูของประชาชนให มีความ
สะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยข้ันตอนแรก
ตองมีการพัฒนาอาชีพกอน เพื่อใหมีรายไดสําหรับการพัฒนา ขั้นตอไป คือ พัฒนาความเปนอยู 
สําหรับอาชีพของชาวชนบทสวนใหญเปนอาชีพเกษตรกรรมที่ทํากันอยูแลว แตยังขาดสวนสนับสนุน
ใหเกิดความเจริญกาวหนา และชวยขจัดปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  ดังนั้น การสงเสริมการเกษตรจึงเปน
วิธีการที่ตอบสนองการพัฒนาไดดีที่สุด นอกจากอาชีพทางการเกษตรแลวก็จะตองพัฒนาอาชีพ   
อ่ืน ๆ ดวย พจน บุญเรือง (2546, หนา 346 - 347) กลาววา การปรับปรุงและพัฒนาระบบการเกษตร
ของประเทศ อาจแยกระบบเกษตรกรรมไดเปน 3 ลักษณะตามโครงสรางของกิจกรรมการเกษตร 
ลักษณะแรก คือ การเกษตรเพื่อยังชีพ (subsistence  farming) เปนการเกษตรเพื่อนําผลผลิตมาใชใน
การบริโภคตอตนเองและครอบครัว มักเปนเกษตรกรรายยอย โดยมีการใชที่ดิน แรงงาน และ
ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตตอบสนองความตองการภายในครอบครัวตนเอง
เปนหลัก ลักษณะที่สอง การเกษตรเพื่อการคา (commercial farming) เปนการผลิตแบบผสมผสาน
เพื่อการดํารงชีวิตและการคาสวนหนึ่ง การนําเอาทรัพยากรตาง ๆ มาใช ตองอาศัยความรวมมือจาก
สมาชิกในครอบครัวเปนสําคัญ ทั้งในดานแรงงาน เงินทุน การตัดสินใจเลือกกิจการและการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อใหเกิดรายได ลดรายจายในการขาย ตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง
องคประกอบตาง ๆ ใหสามารถตอบสนองความตองการของครอบครัวและความตองการของตลาด
ดวย และลักษณะสุดทาย คือ การเกษตรเพื่อธุรกิจ (business farming) เปนการผลิตเชิงธุรกิจเพื่อหวัง
กําไรเปนเปาหมายหลักของการประกอบการที่ตองมีการลงทุน นําเอาวิชาการเกษตรแผนใหมพรอม
กับการจัดการที่ทันสมัยเขามาใชในระบบการผลิตทางการเกษตร รวมถึงการแปรรูป  การตลาด การ
บริโภคผลิตผล และการจัดจําหนายใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถลดตนทุนการผลิต ผูประกอบการ
สวนใหญจะเปนรูปแบบของหางหุนสวน บริษัทจํากัด นับวาเปนระบบการเกษตรที่มีบทบาทตอการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปจจุบัน 
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  2.3.4 รูปแบบของการสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
 
  รูปแบบของการสงเสริมการประกอบอาชีพเกษตรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
และมีผลทางการปฏิบัติไดนั้น  วิจิตร อาวะกุล (2535, หนา 98) กลาววา รูปแบบของการสงเสริมใน
สหรัฐอเมริกาใชแนวทางของรัฐบาลกลางรวมมือกับมหาวิทยาลัย  สําหรับรูปแบบในประเทศไทย 
การสงเสริมการเกษตรดําเนินการโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร รูปแบบอาจแตกตาง
ออกไปทั้งโครงสราง ขอบเขตของงาน วิธีดําเนินการตามโครงการ สําหรับอินเดีย และอีกหลาย
ประเทศใชรูปแบบในลักษณะของการพัฒนาชุมชน การพัฒนาสวนมากจะใช การจัดตั้งกลุมและให
กลุมดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เนนหนักดานสวัสดิการสังคม ซ่ึงแนวคิดนี้สอดคลองกับ 
ดิเรก ฤกษหราย (2546, หนา 308) ที่มีความเห็นวา ระบบการสงเสริมการเกษตรควรเนนไปในดาน
การพัฒนาพลังกลุมเพื่อใหเกิดการพัฒนาการพึ่งพาตนเองไดจะไปถึงระดับการมีพลังตอรองมากขึ้น 
มีการใชองคกรของประชาชนในชุมชนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน และการเกษตรแบบครบ
วงจร คือ มีทั้งเรื่องที่เกี่ยวของกับการผลิต การควบคุมคุณภาพ การแปรรูป หรือการบรรจุหีบหอ 
รวมทั้งการตลาด โดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน  อีกแนวคิดหนึ่งของ พจน บุญเรือง (2546, 
หนา 378 - 379) กลาววา การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประเทศไทยมีรูปแบบการเกษตร
เฉพาะอยางคือมีกิจกรรมหลักเพียงอยางเดียวแตอาจมีกิจกรรมเสริมเล็ก ๆ นอย ๆ รูปแบบนี้มีความ
เสี่ยงสูง ตองมีการวางแผนที่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในปจจัยที่ไมอาจควบคุมได เชน ภัยธรรมชาติ ราคา
ผลิตผลตกต่ํา ตลาดรองรับผลผลิตไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลงดานอื่น อาจนํามาซึ่งความ
ลมเหลวไดงาย ตองใชความสามารถ ละประสบการณในการประกอบการภายใตภาวการณ
เปลี่ยนแปลงที่ยากแกการหลีกเลี่ยง  รวมทั้งดําเนินการไดสอดคลองกับภาวะทางวัฒนธรรม 
บุคลิกภาพ สถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม กับสภาพแวดลอม 
 

 2.3.5 ตลาดชุมชนแนวทางในการสงเสริมอาชีพเกษตร 
  

    การตลาดเปนกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อนําสินคาและบริการจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคใหไดรับความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงคของกิจการ ดังนั้น กิจกรรมที่ทําใหสินคา
และบริการเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคถือวาเปนหนาที่ของการตลาด แนวทางในการ
สงเสริมอาชีพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดที่สําคัญคือ “ตลาดชุมชน”  เนื่องจากตลาดชุมชน เปน
ตลาดที่อยูในพื้นที่ที่ใกลตัวที่สุด จึงนับไดวามีความสําคัญเปนอันดับแรก โดยที่ สุวิมล แมนจริง 
(2540, หนา 9 - 10) กลาววา ความพยายามใด ๆ เพ่ือใหเปนผลดีตอการดําเนินงานทางการตลาด เพื่อ
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ยกระดับความตองการในสินคาหรือบริการใหสูงขึ้น เปนงานที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร 
(Communication) เปนการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑแกผูบริโภคใหเกิดความตองการและ
ทําการซื้อในที่สุด เปนกิจกรรมทางการสงเสริมการตลาด  ประกอบดวย 1) การโฆษณา 
(Advertising) 2) การขายดวยบุคคล (Personal Selling) 3) การประชาสัมพันธ (Public Relations) 4) 
การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) โดยท่ีแนวความคิดทางการตลาดในปจจุบันจะเนนที่
ผูบริโภคเปนเกณฑ จึงตองมีการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางเหมาะสม เพื่อสนองความ
ตองการของผูบริโภค   
  จากแนวคิดดังกลาวแนวทางในการสงเสริมการตลาดชุมชนจะสามารถกระทํา
ไดหลายชองทาง เชน การจัดตลาดผูผลิตพบผูซ้ือโดยตรง  การตั้งรานคา หรือศูนยผลิตภัณฑ
สงเสริมอาชีพ การเปดตลาดสินคาเปนของตนเอง ตลาดตามเทศกาลงานประเพณีทองถ่ิน จึงกลาว
ไดวา การสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมที่เปนหัวใจสําคัญของการตลาดชุมชนในเรื่องของการ
ส่ือสารกิจกรรมตาง ๆ ใหแกกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
  ในระบบเศรษฐกิจชุมชนสิ่งสําคัญที่เปนกลไกภายในอํานวยใหมีการตอบสนอง
แกคนหรือผูบริโภคในสังคมนั้น ๆ ในทรรศนะของ มงคล ดานธานินทร  (2541, หนา 12 - 14) ไดกลาว
วา เศรษฐกิจชุมชนเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนชนบทจะตองมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ และตองสัมพันธกับการเมือง การปกครอง 
การศึกษา และวัฒนธรรมของชุมชน ธงชัย สันติวงษ (2546, หนา 1 - 3) ไดกลาววา ในระบบ
เศรษฐกิจจะมีระบบการจําแนกแจกจาย (Distribution System) นั่นก็คือ “ระบบการตลาด” เปนกลไก
สําคัญในการทําหนาที่กระจายสินคาและบริการที่ผลิตไดไปยังผูบริโภค สวนของผูบริโภคในสังคม
จะเปนอีกระบบหนึ่งท่ีเปนจักรกลสําคัญในการอํานวยใหระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตอเนื่อง แสดง
ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่  1  แสดงความสัมพันธของผูบริโภค การตลาด และระบบสังคมเศรษฐกิจ 
(ที่มา : ธงชัย สันติวงษ 2546, หนา 3) 

 
   จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทานดานการตลาดเพื่อเศรษฐกิจชุมชนที่ได
กลาวมา ผูวิจัยไดนําแนวคิดมาประยุกตใชในการสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบล
ปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  แสดงดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2   แสดงแนวคิดและความหมายของเศรษฐกิจชุมชนในการอนรัุกษและสงเสริมผลผลิต 
                        จากตาลโตนด กรณีศกึษา ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 

เปาหมาย ? ทําอะไร ? ทํากับใคร ? ทําอยางไร ? ทําทําไม ? ทําเพื่ออะไร 

ยกระดับการ 
ผลิตน้ําตาล
ใหเปลี่ยน 

แปลงไปจาก
สภาพเดิมที่ 

ดีขึ้น 

พัฒนาการ
ผลิตน้ําตาล
สดและ
น้ําตาลงบ

จาก
ตาลโตนด 

กลุม
ชาวบาน 
องคกร
ชุมชน 

 พหุภาคี 

พัฒนา 
1.ก.ระบวนการ 

2.มาตรฐาน 
3.บรรจุภัณฑ 
4.ชองทางการ 
  จําหนาย 

กําไร =
รายได 
คุมคา  
คุมทุน 
พึงพอใจ 
เครือขาย 

ชุมชน
พึ่งตนเอง มี

ความ
เขมแข็ง 
แบบ

พอเพียง 

 

 

กลุม
ผูบริโภค 

ระบบ
การตลาด 

ระบบการ
ผลิต 

ระบบสังคมเศรษฐกิจ 

   องคกรธุรกิจ 
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  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดนั้น ตองมีการกําหนดเปาหมาย จักร ติงศภัทิย (2549, หนา 24 - 26);  ศิริวรรณ เสรีรัตน 
และคนอื่น ๆ (2542, หนา 137 – 138) และ วิชิต อูอน (2548, หนา 208 – 209) กลาววา เปาหมายไม
สามารถกําหนดขึ้นมาไดอยางโดด ๆ แตจะตองมีการสํารวจขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอก และ
สมรรถนะหลักภายในเพื่อนํามาประกอบวิเคราะหรวมกัน ผูกําหนดเปาหมายเปนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริงบนพื้นฐานวาอะไรที่นาจะเปนไปได เพื่อใหเกิดทางเลือกของกลยุทธ และจะตองมี
กระบวนการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths : S) คือความสามารถที่จะตองใชเพื่อการปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมาย จากฐานทรัพยากรที่มีศักยภาพ จุดออน (Weaknesses : W) เปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติงานที่ตองคนหาเพื่อปรับปรุงแกไข  และมีความเปนไปไดที่จะชวยปองกันจากขอไดเปรียบ
ของภายนอก  โอกาส (Opportunities : O)  เปนทั้งแนวโนม พลังขับเคลื่อน เหตุการณ แนวคิดตาง ๆ 
ที่สามารถนํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน และภาวะคุกคาม (Treats : T)   เปนเหตุการณ
หรือแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นได ซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุม จะตองมีการวางแผนหรือ
ตัดสินใจดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อบรรเทาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น เรียกวากระบวนการ
วิเคราะห SWOT  ดังนั้น การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกจะทําใหเกิดความเขาใจ
ถึงปจจัยที่มีประสิทธิภาพสามารถนํามาซึ่งความสําเร็จ แสดงโอกาสถึงความเปนไปไดตอการ
พัฒนาผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนใหบรรลุเปาหมายได   
  ผูวิจัยไดนําแนวความคิดดานตลาดชุมชนมาเปนแนวทางในการสงเสริมอาชีพ 
และใชหลักการวิเคราะห SWOT เปนแนวทางไปสูการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสรางความ
เขมแข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตอไป  

 

  2.3.6 เครื่องชี้วัดความสําเร็จในการสงเสริมอาชีพของชุมชน 
 
  เครื่องชี้วัดความสําเร็จของการสงเสริมอาชีพเกษตรเพื่อชุมชนนั้น ควรเนนหนัก
ถึง “ผลได” (outcomes) เปนหลัก โดยที่ใหความสําคัญรองลงมาถึงกระบวนการ (processes) หรือ
อาจเรียกวา งาน (performance) และปจจัยนําเขา (inputs) เปนเรื่องที่มีสวนสําคัญรวมกันโดยพื้นฐาน 
แนวความคิดน้ี  ดิเรก ฤกษหราย (2546, หนา 307)  กลาววา ผลสําเร็จของงานสงเสริมการเกษตร 
ตองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง คือ 1) บุคคล   (กลุมเปาหมายคือกลุมเกษตรกร) 2) เทคโนโลยี 3) 
โครงสราง และระบบ ดังนั้น เครื่องชี้วัดความสําเร็จของการสงเสริมการเกษตร ที่เปนเปาหมาย
สุดทาย (ultimate goals) คือ การมีรายไดเพิ่ม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร สําหรับ 
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เปาหมายปฏิบัติการ (operational goals) จะประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงปจจัยที่มีผลทําใหการผลิต
ตอหนวยมีตนทุน  ต่ํากวาเดิม การนําเทคโนโลยีมาใชซ่ึงมีผลทําใหเกิดการมีมูลคาเพิ่ม การปรับปรุง
คุณภาพใหไดราคาดีตรงกับความตองการของตลาด ในอีกแงมุมหนึ่ง สําหรับการสรางชุมชน
เขมแข็งหรือชุมชนยั่งยืน ถือวาเปนทางออกที่มีอิทธิพลทางความคิดตอสังคมไทยนั้น ประทีป          
วีระพัฒนนิรันดร (2540, หนา 3 - 22) กลาววา สําหรับนักพัฒนาแลว “การสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน” คือ การสรางการเรียนรูใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได  ซ่ึงในปจจุบัน ยังไมมีขอสรุป 
“ตัวช้ีวัด” ความเขมแข็งของชุมชน ที่คนในชุมชนสามารถนําไปใชประเมินดวยตนเองได ในขณะที่
พิทยา วองกุล (2542, หนา 66 - 67) ไดเสนอแนวคิดเพื่อการสงผลใหชุมชนเขมแข็งหรือยั่งยืนคือยึด
แนวพระราชดําริในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง สรางพลังทางสังคมในลักษณะประสานกับ
พหุภาคี เชน ภาครัฐ  องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการธุรกิจเอกชน ส่ือมวลชน และอ่ืน ๆ เพื่อใช
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาธุรกิจชุมชน และใชการวิจัยและพัฒนาธุรกิจชุมชนครบวงจร คือ 
ผลิต-แปรรูป-ขยาย-บริโภค โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในชุมชน และฐาน
ทรัพยากรของทองถ่ิน ตลอดจนการสรางเครือขายใหเปนศูนยการเรียนรูธุรกิจชุมชนที่มีขอมูล
ขาวสารอยางครบวงจร พรอมทั้งใชเปนสถานที่สําหรับศึกษา ดูงาน และฝกอบรมไดดวย 
  จากที่กลาวมาภายใตประเด็นการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาตลอดจนการ
สงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาใหชุมชนเขมแข็งหรือชุมชนยั่งยืนนั้น ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เปนองคประกอบโดยมีครัวเรือนเกษตร ซ่ึงเปนองคการพื้นฐานของการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตในสังคมเกษตรกรรมอันเปนกลุมเปาหมายของการสงเสริมอาชีพเกษตรและ
พัฒนาชนบทของประเทศ   

 

  2.3.7  ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
 
  ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม  มีกระบวนการทางสังคม  และ
วัฒนธรรม เปนกลไกสําคัญที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาคน พัฒนาความรู พัฒนาขีดความสามารถ  
ความชํานาญ หลอหลอมทางศิลปะและวัฒนธรรม ตามหลักวิทยาการแผนใหม ซ่ึงจะชวยใหบุคคล
กลุมเปาหมายของการพัฒนา สามารถเรียนรู และนําความรูไปประยุกต ยกฐานะชีวิตและความ
เปนอยู สนองความตองการทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ตลอดจนของชุมชน และสังคม  
ชวยใหบุคคลสามารถใชศักยภาพความสามารถ และภูมิปญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งประชากร
กลุมเปาหมายที่เปนสมาชิกในครัวเรือนเกษตร เร่ิมจาก พอ แม  สืบทอดถึงลูกหลานและเยาวชน ให
ไดรับการพัฒนา เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรของตน และทรัพยากรท่ีมีอยูใน
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ชุมชน มีการตัดสินใจและการแกปญหาดานตาง ๆ ทั้งในการบริโภคและการผลิต นํามาซึ่งคุณภาพ
ชีวิตภายใตระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  ของครัวเรือนเกษตร  ซ่ึงเปนระบบที่มี
ความสัมพันธและผูกพันระหวางตลาดผูบริโภค กับตลาดผูผลิต หรือตลาดทรัพยากรตามลักษณะ
ปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมของ
ประชาชนและประเทศชาติเปนสําคัญ 
  ดังนั้น เพื่อสืบสานกระบวนการสืบทอดการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาและ
สงเสริมอาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินสามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. วัฒนธรรมและภูมิปญญาเฉพาะในกรอบของการสงเสริมอาชีพการผลิต
น้ําตาลพื้นบานกอผลตอเศรษฐกิจชุมชน ตอวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชน และสงผลตอความ
เขมแข็งของชุมชน  
  2. ความเขมแข็งของชุมชน มิไดหมายความเพียงการที่ชุมชนมีรายได หรือ
สามารถพัฒนาการผลิต พัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลผลิตเทานั้น หากแตการผลิตตามวิถี
ชีวิตชุมชนไดกลายเปนเครื่องมือในการสรางงาน อันเปนภูมิปญญาของชุมชน เกิดเปนวัฒนธรรม
ชุมชน จริยธรรมของชุมชน การอยูรวมกันในชุมชนที่มีความหมายเชิงโครงสรางที่สําคัญอีกดวย 
  3. ชุมชนที่เขมแข็งและยั่งยืน ไดกลายเปนสัญลักษณของความพยายามหา      
ทางออกในการแกปญหาวิกฤติทางสังคม จากฐานรากทางวัฒนธรรมของตน ที่มีความเปนตัวของ
ตัวเองมากกวาการคิดแตจะพึ่งพาแนวทางแกปญหาจากผูอ่ืน อันจะสงผลใหสังคมเกิดสํานึกในเรื่อง
การรูจักนับถือตนเอง ภูมิใจในตัวเอง และเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้น 
  จึงสรุปไดวา สังคมมีทุนในครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา องคกรพัฒนา
ชุมชน ส่ือมวลชน สถานประกอบการตาง ๆ เอกชน หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา        
หนวยราชการอื่น ๆ กลุมอาชีพตาง ๆ ในสังคม กลุมการรวมตัวทางสังคม และสถาบันอื่น ๆ ใน
สังคม ซ่ึงจะตองนําทุนทางสังคมมาสรางความเขมแข็งสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกันจัดตั้งเปน
องคกรกลุมอาชีพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑในระดับหมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด 
ในลักษณะของเครือขายทางภาคี เปนการอนุรักษและสงเสริมอาชีพจากภูมิปญญาพื้นบาน โดยการ
เปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจและการรับผิดชอบตอวิถีชีวิต
ของชุมชนทองถ่ินของตัวเอง และเพื่อเปนการเสริมศักยภาพการอนุรักษและสงเสริมวัฒนธรรม            
ภูมิปญญาในภาพรวมของชาติใหประชาชนสามารถตั้งรับและปรับตัวใหสอดคลองเหมาะสมกับ
สถานการณของสังคมโลกที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
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  2.3.8 การสงเสริมอาชีพเกษตรตางประเทศและในประเทศ 
 
  ดานการสงเสริมการเกษตรในในตางประเทศ เชน เนเธอรแลนด ไตหวัน และ
อินโดนีเซีย ในประเทศเนเธอรแลนดการเกษตรที่เปนหลักของประเทศนี้ประกอบดวย การกสิกรรม
เพื่อเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  การปศุสัตว  และการเพาะปลูกผักผลไม เมื่อมีการพัฒนาดาน             
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมจึงมีผลทําใหพื้นที่ทําการเกษตรของประเทศหดตัวลงเรื่อย ๆ 
อยางไรก็ตามสิ่งที่แทรกเขามาในอาชีพเกษตรภายใตการสงเสริมของรัฐบาลก็คือ การนําเทคโนโลยี
ใหม ๆ เขามาใชในวงการเกษตร ไมวาจะเปนเครื่องจักรกลการเกษตร หรือการใชปุยชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของผลผลิต ซ่ึงตองใชเงินลงทุนสูงพอ ๆ กับเทคโนโลยีที่กาวไป  ปญหาทางการเงินที่
เกษตรกรไดรับความชวยเหลือคือ สถาบันการเงินของเกษตรกรที่เรียกวา ธนาคารสินเชื่อสหกรณ
การเกษตร (Co-operativecultural Credit Bank) หรือเรียกวา Robobank อยางไรก็ตาม หนวยงาน
ของรัฐบาลที่มีบทบาทสูงในการสงเสริมการคาสินคาเกษตรก็คือ สํานักงานทูตเกษตร จะรวบรวม
ขอมูลดานการผลิตและการคาพืชผลเกษตรในประเทศตางๆ เพื่อประโยชนในการขยายการสงออก
สินคาและใหความรวมมือประสานงานกับภาคเอกชนในการจัดงานแสดงสินคาเกษตรกรรมใน
ตางประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะงานแสดงสินคาผักผลไม (The Dutch Horticultural Trade 
Fair) ที่เมืองบลิสวิค (Bleiswijk) ซ่ึงจัดเปนประจําทุกป กับงาน The Agricultural Trade Fair จัดที่           
อัมสเตอรดัมทุก ๆ 2 ป   
  สําหรับการสงเสริมการเกษตรในประเทศไตหวันที่มีประชากรคอนขางหนาแนน 
โดยมีพื้นที่เปนภูเขาและที่สูงประมาณ 2 ใน 3 ของทั้งหมด นอกนั้นเปนที่ราบคอนขางแหงแลง จึง
แตกตางจากประเทศเนเธอรแลนด ดังนั้น ปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
คือลักษณะการถือครองที่ดินปญหาใหญในการพัฒนาการเกษตร ก็คือ การที่เกษตรกรไมมีที่ดินทํา
กินเปนของตัวเอง และประเทศมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ทําใหแรงงานในภาค
เกษตรกรรมคอย ๆ เคลื่อนยายเขาไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเปนสาเหตุที่รัฐให
การสนับสนุนใหมีการใชเครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นในระยะตอ ๆ 
มา เปนผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นในภาคเกษตรกรรมกระทบตอรายไดของเกษตรกรเปน          
อยางยิ่ง โดยท่ีประชากรสวนใหญยังไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ดังนั้น รัฐบาลจึงจัดใหมี
ดําเนินการปฏิรูปที่ดินและจัดรูปที่ดิน หลังจากการจัดรูปที่ดินแลวเกษตรกรไดรับประโยชนหลาย
ประการ เชน การชลประทาน ถนนที่เขาถึงพื้นที่ การใชเครื่องจักรกล การฉีดยาปราบศัตรูพืช เปนผล
ใหผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และมีการปลูกพืชแซมดวย   
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  ดานการสงเสริมอาชีพเกษตรในประเทศอินโดนีเซียนั้น เนื่องจากประเทศนี้มี
ลักษณะเปนหมูเกาะ  เนื้อที่พื้นดินสวนใหญปกคลุมไปดวยปาดงดิบหนาแนน  การสงเสริมอาชีพ
เกษตรในอินโดนีเซียจึงมีเปาหมายเพื่อผลิตอาหารใหพอเล้ียงประชากรในประเทศ โดยการเกษตร
ไดรับจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาจากรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติและ
งบประมาณในการพัฒนาประเทศ ในป 2508 รัฐบาลจัดโครงการสงเสริมการผลิตขาวใหไดผลผลิต
สูงขึ้นโดยมีเปาหมายเพื่อผลิตขาวใหเพียงพอกับการบริโภค มีการปรับปรุงเทคนิคการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตขาวโดยโครงการใหการสนับสนุนตาง ๆ ในรูปของสินเชื่อทางการเกษตร โดยใหเปนทั้ง
วัตถุดิบ ปุย พันธุพืช ยาฆาแมลงและเงินสด กับโครงการเพิ่มรายไดของการเพาะปลูก  มีเปาหมายที่
จะชวยใหเกษตรกรปรับปรุงทัศนคติในการประกอบอาชีพเกษตร ยอมรับเทคโนโลยีและอุปกรณ
การเกษตรที่ทันสมัย และชวยปลดเปลื้องหนี้สินใหกับเกษตรกร เพื่อท่ีจะสามารถพึ่งตนเองได โดย
ไดรับความชวยเหลือตาง ๆ จากรัฐบาลนอยลง ผลปรากฏวาโครงการทั้งสองดังกลาวสามารถเพิ่ม
ผลิตผลอาหารใหสูงขึ้น รวมถึงการสรางความเจริญทางดานอุตสาหกรรมเกษตร และการกระจาย
รายไดของเกษตรกรใหทั่วถึงและสมดุลกัน  
  สําหรับการสงเสริมอาชีพเกษตรในประเทศไทย  เปนภารกิจของรัฐหรือการปกครอง
บานเมืองสมัยโบราณ ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัยวา พอขุนรามคําแหงไดสรางเมือง 
และมีการสงเสริมาอาชีพเกษตรดานตาง ๆ มาก เชน สงเสริมอาชีพการปลูกตาล  ปาหมาก สวนพลู ทั้ง 4 
มุมเมือง มีการจัดตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนสินคา สงเสริมผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมใน
ครอบครัว การสงเสริมเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมของทองถ่ินนั้น  ๆ 
ดังที่ โกมล แพรกทอง (2547, หนา 234 - 242)   กลาววา  การเกษตรกรรมพัฒนาขึ้นจากการปรับตัวของ
ชุมชนกับถ่ินที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ชุมชนในถิ่นที่อยูอาศัย
พื้นที่เกษตรน้ําฝน  (Rain Fed habitat community) ชุมชนที่อยูอาศัยชนบท (Rural habitat community) 
ชุมชนในถิ่นที่อยูอาศัยชายฝง (Coastal habitat community) ฯลฯ สภาพความแตกตางของถิ่นที่อยูอาศัยทํา
ใหชุมชนดั้งเดิมมีการพัฒนาองคความรูใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตในถิ่นที่อยูเฉพาะตนและสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมนั้น ๆ  มีการจัดการระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยผูนําทองถ่ิน (local leader) หรือผูรูทองถ่ิน 
(local specialist) เปนผูนําพา ผานระบบการเรียนรูวิธีตาง ๆ เปนตน จะเห็นไดวา อาชีพการเกษตรกรรมมี
ความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษยที่ตองมีการสงเสริม ดิเรก ฤกษหราย (2546, หนา 304) มีความเห็น
วา  การสงเสริมอาชีพที่สามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลอยางแทจริงคือการจําแนกกลุมเกษตรกร เชน 
เกษตรกรที่รํ่ารวย มีความพรอม มีศักยภาพภาพสูง ก็ใหใชเทคโนโลยีสูง เพื่อลดตนทุนการผลิตตอหนวย 
และจัดระบบการดําเนินการแบบครบวงจรและสนับสนุนดานการตลาด สําหรับเกษตรยากจน ขาดความ
พรอม ขาดศักยภาพในการผลิต ก็ดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีพื้นบานเปนหลักในรูปแบบของการ “ทํา
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มาหากิน และใชระบบแบบผสมผสาน” นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงการจําแนกกลุมเกษตรกรเปาหมายเปน
กลุม เพื่อเพิ่มความชํานาญเฉพาะอยาง ในการประกอบอาชีพและรวมกันดําเนินการเพื่อลดตนทุนการ
ผลิต รวมกันแปรรูปหรือบรรจุหีบหอ และรวมกันขายในตลาดที่ไดราคา การรวมกันจะทําใหรูปญหา
ความตองการของกลุมอาชีพนั้นไดชัดเจนขึ้น 
   จากที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดนี้พอจะสรุปไดวา การประกอบอาชีพเกษตร เปนอาชีพ
ที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ผูที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมคือ  เกษตรกร  
จึงไดรับบริการสงเสริมอาชีพเกษตรจากหนวยงานภาครฐัหลายหนวยงานแตกตางกันไปตามภารกจิ
ที่หนวยงานภาครัฐเหลานั้นรับผิดชอบอยูและตามอาชีพของทองถ่ินนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกษตรกรซึ่งเปน
ประชากรสวนใหญของประเทศไดมีผลผลิต รายไดและความเปนอยูที่ดขีึ้น  การสงเสริมจะแตกตาง
กันไปตามสภาพการณของบานเมืองในแตละยุคสมัย อยางไรก็ตาม ผูวิจัยจะไดนําแนวทางการสงเสริมอาชีพทั้ง
ในตางประเทศและในประเทศที่ใชไดผลมาแลว เชน การจัดงานแสดงสินคา การไดรับทุนสนับสนุน และการ
สรางทัศนคติใหยอมรับสิ่งใหม ๆ  มาใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาล 
โตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการสงเสริมอาชีพเกษตรโดยใชวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาชุมชนตอไป 

 
2.4 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 
  

  2.4.1 แนวคิดเก่ียวกับสังคมวิทยา 
 
  สังคม (Society) คือกลุมชนที่มีความสัมพันธตอเนื่องกัน ภายใตเงื่อนไข 
ระเบียบ กฎเกณฑ เพื่อวัตถุประสงคที่สําคัญรวมกัน สังคมมีลักษณะเฉพาะ คือมีประชากรตั้งแต
สองรายขึ้นไปรวมกันเปนองคประกอบของสังคม โดยประชากรที่รวมกันเปนสังคมนั้น มี
ความสัมพันธและการกระทําตอกันที่เปนหลักประกันความรวมมือ เพื่อวัตถุประสงครวมกัน 
ชวงเวลาหรือรูปแบบพฤติกรรม  “ความสัมพันธและการกระทําตอกัน” ทางสังคมในอดีต ปจจุบัน 
และอนาคต เปนไปในลักษณะที่ถาวร ภายใตสภาพสิ่งแวดลอมและเงื่อนไขที่กําหนด ทั้งมีอาณาเขต
และสถาบันทางสังคมเปนฐานในการทําหนาที่บริการเฉพาะดาน เพื่อตอบสนองความตองการตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดใหนํามาซึ่งความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบเรียบรอย และความเปน
ปกแผนที่มั่นคง ปลอดภัยในการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของสมาชิกในสังคมตามระบบ
นิเวศของมวลมนุษยเปนสําคัญ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่น ๆ  (2543, หนา 29 - 30) กลาววา ชุมชน 
หมายถึง หนวยทางสังคม ประกอบดวย อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร (Geographical area-territorial) 
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ปฏิสัมพันธ ทางสังคม (Social Interaction-Sociological) และ มีความผูกพัน (Common ties-psycho 
cultural) ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับปอปลิน (Poplin, 1979, หนา 9 - 18) ที่ไดอธิบายชุมชนใน 
3 สถานะ สถานะแรกคือ ชุมชนในฐานะหนวยทางภูมิศาสตร (Community as a territorial unit)  
สถานะที่สอง ชุมชนในฐานะหนวยขององคกรทางสังคม (Community as a unit of social 
organization) และสถานะที่สาม ชุมชนในฐานะจิตวิทยาวัฒนธรรม (Community as a psycho 
cultural unit) นอกจากนี้ยังไดนิยามลักษณะของชุมชนวาตองประกอบดวยสวนประกอบ 5 ประการ 
คือ 1)  กลุมคนที่มาอยูรวมกันในพื้นที่หรือบริเวณหนึ่ง 2)  สมาชิกที่มีการติดตอระหวางกันทาง
สังคม 3) สมาชิกมีความสัมพันธตอกันทางสังคม 4) มีความผูกพันทางจิตใจตอระบบนิเวศ  และ 5)  
มีกิจกรรมรวมกันเพื่อใชประโยชน   
  จากแนวคิดที่สอดคลองกนัของนักวิชาการดังกลาว จึงอาจสรุปและสามารถนํา
แนวคิดมาวิเคราะหชุมชนหรือมองชุมชนในแงมุมทางภูมิศาสตรได กลาวคือ ทําใหชุมชนมีลักษณะ
เปนรูปธรรม มีหลักแหลงที่ตั้งแนนอน และสมาชิกสามารถระบุที่อยูของตนได อยางไรก็ตาม อาณา
บริเวณทางภูมิศาสตรนั้นนับไดวามีอิทธิพลตอชุมชน เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรจะเปน
ตัวกําหนดสถานที่ตั้งและศักยภาพในการเจริญเติบโตของชุมชน เพราะชุมชนมักจะเกิดขึ้นใน
บริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ และชุมชนเองก็มีอิทธิพลตออาณาบริเวณทางภูมิศาสตร          
ไมนอย นั่นคือ ชุมชนมีการปรับตัวของตนใหสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตรและวัฒนธรรม  
และตัวมนุษยที่อยูในชุมชนก็มีสวนกระทําตอภาวะแวดลอมของตนไมวาจะโดยทางบวกหรือทาง
ลบเพื่อใหสอดคลองกับความจําเปนและความตองการของตน โดยที่ไพรัตน เดชะรินทร (2546, 
หนา 7) ไดเสนอรูปแบบขององคประกอบของชุมชนที่มีความสัมพันธในระบบตาง ๆ และใหความ 
สําคัญที่คนเปนอันดับแรก ประการตอมาก็คือ ความสนใจของคนที่เปนเรื่องเดียวกัน การปฏิบัติตอ
กัน และความสัมพันธของสมาชิก ในขณะที่ สนธยา พลศรี (2533, หนา 19) ไดกลาวถึงชุมชนใน
ฐานะหนวยทางสังคม โดยการแบงชุมชนออกเปนลักษณะตาง ๆ ไดแก จํานวนพลเมือง เชน หมูบาน 
เมือง นคร  พื้นฐานทางเศรษฐกิจ เชน ชุมชนอุตสาหกรรม ชุมชนการปกครอง  ความสัมพันธกับ
หนวยงานรัฐ เชน ศูนยผูอพยพ ลักษณะพิเศษของประชาชน เชน ไชนาทาวน ลักษณะทางดาน
นิเวศวิทยา เชน ยานการคา เหมืองแร ลักษณะกิจกรรมทางสังคม เชน ศูนยการขนสงหนวยการ
ปกครอง เชน หมูบาน ตําบล อําเภอ ลักษณะความสัมพันธของบุคคลในสังคม เชน ชุมชนชนบท 
ชุมชนเมือง  เปนตน เชนเดียวกันกับสมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536, หนา 10 - 13) ไดกลาวไววา ชุมชน
สามารถแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ 1) ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารการปกครอง ซ่ึงแบง
โดยการพิจารณาจากลักษณะการปกครองของไทย ไดแก ชุมชนหมูบาน ชุมชนเจตสุขาภิบาล 
ชุมชนเขตเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร 2) ลักษณะของชุมชน 
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แบงตามกิจกรรมทางสังคม ไดแก ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชนศูนยการคา ศูนยกลางขนสง เขต
อุตสาหกรรม ชุมชนศูนยกลางของการบริการ และ 3) ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของ
บุคคลในสังคม เปนการแบงชุมชนในแงของความสัมพันธทางสังคม ไดแก ชุมชนชนบท ชุมชน
เมือง สวนแนวคิดของ ปาริชาติ วลัยเสถียรและคนอื่น ๆ (2543, หนา 33) ไดอธิบายวา การศึกษา
ชุมชนสามารถพิจารณา ความสัมพันธระหวางชุมชนไดทั้งแนวนอน (horizontal) และแนวตั้ง 
(vertical) ในแนวนอนนั้นรวมถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล หรือระหวางกลุมในระดับ
ทองถ่ิน สวนในแนวตั้งหมายถึงความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับกลุมผลประโยชน หรือกับ
กลุมผลประโยชนในระดับตาง ๆ ที่สูงขึ้นไปจนถึงองคกรในระดับชาติ หรือระหวางชาติ/ประเทศ  
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอื่นอีกในการวิเคราะหถึงเครือขายปฏิสัมพันธระหวางชุมชน วาปฏิสัมพันธ
ของบุคคลและกลุมมีกระบวนการทางสังคมที่ประกอบดวยความรวมมือ การแขงขัน และความ
ขัดแยง ซ่ึงมิติการวิเคราะหเหลานี้ใหคุณคาที่มีนัยสําคัญในการทําความเขาใจเกี่ยวกับชีวิตของ
ชุมชนเปนอยางยิ่ง 
  จากแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน ผูวิจัยสรุปไดวา ชุมชนเปนหนวยทาง
สังคม มีอาณาบริเวณทั้งที่อยูอาศัย การใชพื้นที่ และบริเวณของชุมชน ดังนั้น ชุมชนจึงเปนที่รวม
ของประชากร จนเปนระบบความสัมพันธของสมาชิกที่อยูในชุมชน และเปนระบบทางสังคม 
ชุมชนจึงมีความสัมพันธกันเหมือนลูกโซ และยังมีเครือขายการปฏิสัมพันธของมนุษยดวย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมองเห็นความสําคัญของชุมชนในฐานะหนวยทาง
ภูมิศาสตรและในฐานะเปนหนวยทางสังคม  ในการศึกษาชุมชนจึงนําแนวคิดทางสังคมวิทยามาใช
เปนกรอบแนวคิดหรือเครื่องมือนําทางในการศึกษาวิเคราะหสภาพชุมชนตอไป 

 

  2.4.2  นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 
 

  กรอบแนวคิดนี้มองวัฒนธรรมวาเปนการปรับตัวตอปญหาเบื้องตนที่เกี่ยวกับ
การดิ้นรนเพื่อมีชีวิตอยูและการผลิต ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมพัฒนามาจากทฤษฎีของไวท
และสจวต (White and Steward) รวมทั้งการเชื่อมโยงบางอยางจากทฤษฎีวิวัฒนาการ  ไวท (White) 
มีแนวความคิดวาพัฒนาการของวัฒนธรรมจะตามมาดวยการเปลี่ยนแปลงในพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะนําไปสูการเพิ่มขึ้นของประชากร การเพิ่มผลผลิตและมีความชํานาญ
เฉพาะอยางทางเศรษฐกิจมากขึ้น วัฒนธรรมดานอื่น ๆ สําคัญรองลงมาจากรากฐานทางวัตถุนิยม 
ทฤษฎีของไวทมีลักษณะเปนสากล คือประยุกตใชกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ได 
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  ทฤษฎีวิวัฒนาการหลายสาย (Multilinear  Evolutionary Theory) โดยเฮอรเบิรต 
สเปนเซอร (Herbert Spencer, 1896 อางใน ยศ สันตสมบัติ 2544, หนา 21) มองวัฒนธรรมวาเปน
ระบบพื้นฐานที่ตอบสนองการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติที่เฉพาะซึ่งเจริญเติบโตจาก
ความเรียบงายไปสูความสลับซับซอน ไมเหมือนไวท และสจวต (White and Steward) แยงวา
วิวัฒนาการทางวัฒนธรรมอาจเกิดขึ้นหลายสายเคลื่อนตัวไปไดหลายทิศทางตาง ๆ กัน กลาวคือ 
สังคมตาง ๆ มีส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติเหมือน ๆ กัน และมีเทคโนโลยีในระดับเดียวกันอาจมี
วิวัฒนาการไปในหนทางที่คลายกัน กระบวนการดังกลาวของวิวัฒนาการในสังคมตาง ๆ ที่อยู
หางไกลกันทางภูมิศาสตร มักใชอธิบายความเหมือนกันที่ทฤษฎีการแพรกระจายอธิบายไมได 
สจวต (Steward) อธิบายข้ันตอนพัฒนาการทางวัฒนธรรมไดจากการพิจารณาความ สัมพันธ
ระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ระดับของเทคโนโลยีและแบบแผนการทํางานในสังคมนั้น ๆ 
และไดเสนอแนวคิดวิธีการศึกษาของกลุมวิวัฒนาการหลายสายที่ สําคัญของ “นิเวศวิทยา
วัฒนธรรม” (Cultural Ecology) วาเปนวิธีการศึกษาหาขอกําหนดหรือหลักเกณฑทางวัฒนธรรมซึ่ง
เปนผลกระทบจากการปรับตัวเขากับสภาวะแวดลอมของมนุษยแตละสังคม  ส่ิงที่เราจําเปนจะตอง
วิเคราะหในแตละวัฒนธรรม ไดแก 1) วัฒนธรรมเกี่ยวกับระบบเทคนิควิทยาที่ใชทําการผลิตหรือ
แสวงหาประโยชนจากสภาวะแวดลอมเพื่อการดํารงชีพ 2) พฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของกับการ
ใชเทคนิควิทยาเหลานั้น และ 3) แบบแผนวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่เปนผลกระทบหรือสืบเนื่องมาจาก       
ขอ 1 และ 2  อาจรวมถึงการตั้งถ่ินฐาน โครงสรางทางเครือญาติ การจัดที่ดิน การใชที่ดิน และแบบ
แผนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไดแสดงใหประจักษแลววามีสวนเกี่ยวของใกลชิดกัน  
  สังคมมนุษยในสมัยโบราณมีชีวิตอยูกับสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ วิวัฒนาการ
ของมนุษยในอดีตถูกควบคุมโดยกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติ เปนตัวกําหนด ตอมาเมื่อ
มนุษยมีวัฒนธรรมและมีความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากขึ้น มนุษยจึงไดพยายาม
ดัดแปลงธรรมชาติแวดลอมใหเปนไปตามความตองการของมนุษย คือพยายามหนีธรรมชาติหรือ
ลดอิทธิพลของธรรมชาติใหนอยลง ขณะเดียวกันกลับมีอิทธิพลทําใหธรรมชาติแวดลอม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากขึ้น นิวัติ เรืองพานิช (2546, หนา 44) กลาววา ส่ิงแวดลอมแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ ประเภทแรก ส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ (natural environment) แบง
ออกเปนสิ่งที่มีชีวิต ไดแก พืช สัตว และมนุษย กับ ส่ิงแวดลอมที่ไมมีชีวิต หรือส่ิงแวดลอมทาง
กายภาพ ไดแก ลมฟาอากาศ ดิน ภูมิประเทศ เปนตน และประเภทที่สอง ส่ิงแวดลอมที่มนุษยสราง
ขึ้น (man - made environment) สวนใหญเปนแบบแผนหรือวิถีการดําเนินชีวิตของสังคมมนุษย 
ส่ิงแวดลอมเหลานี้ไดแก ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงกอสรางหรือสถาปตยกรรม 
ศาสนา ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และวิทยาการตางๆ ส่ิงแวดลอมดังกลาว ไมวาจะ
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เปนตามธรรมชาติ หรือที่มนุษยสรางขึ้น ลวนมีอิทธิพลเกี่ยวของกัน  มนุษยที่อาศัยอยูภายใตสภาพ
ภูมิอากาศ ศาสนา วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่ตางกัน ยอมจะมีอุปนิสัย ความ
เปนอยู แนวความคิด และแบบแผนในการดําเนนิชีวิตแตกตางกันไป  นิวัติ   เรืองพานิช   (2546, หนา 
45); วิชัย  หฤทัยธนาสันต (2545, หนา 51) และ โกมล แพรกทอง (2547, หนา 229 - 230) กลาววา 
วัฒนธรรมและสั งคมของมนุษย ไดพัฒนาตั ว เองมาพร อมกับการใชประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมและสังคมเปนพฤติกรรมทางธรรมชาติของ
มนุษยเพื่อความอยูรอดเปนสําคัญ   
 สรุปไดวา ทฤษฎีนี้ตอบคําถามวาสังคมมนุษยพัฒนาแบบแผนพฤติกรรมที่
เฉพาะอยางไร นั่นคือการมองวัฒนธรรมวาเปนระบบหนึ่งของพฤติกรรมที่ถายทอดทางสังคมและมี
หนาที่เชื่อมโยงคนในชุมชนตาง ๆ ใหเขากับส่ิงแวดลอมเฉพาะที่ เปนการเนนวัฒนธรรมที่เปน
พฤติกรรม การจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและทางการเมือง การตั้งถ่ินฐานกลุมคนกลุมตาง ๆ ศาสนา  
ความเชื่อ การปฏิบัติและคานิยมไวดวยกัน นับวาเปนการเนนการมีชีวิตอยูในสิ่งแวดลอมที่เฉพาะ
ในชุมชน หรือสังคมนั้น ๆ 
   สําหรับงานวิจัยนี้ใชทฤษฎี “นิเวศวิทยาวัฒนธรรม” เปนกรอบแนวคิดศึกษาเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา 
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ในดานความสัมพันธของคนในชุมชนกับสภาวะแวดลอมทาง
ธรรมชาติที่กอใหเกิดการสรางวัฒนธรรมและภูมิปญญาที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพราะการผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดที่ตอบสนองประโยชนของคนในชุมชนเปนแบบแผนหรือวิถีการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนเกี่ยวพันกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคมภายใตภูมิปญญาทองถ่ินที่สะสมขึ้นมา
จากประสบการณของชีวิต สังคม และสภาพแวดลอมสืบทอดกันมาเปนวัฒนธรรม รวมทั้งทําความ
เขาใจการปรับตัวของชุมชนตอสถานการณที่เปล่ียนแปลงไปในปจจุบันดวย  
 

  2.4.3 ความทันสมัย (Modernization) 
 
  ความทันสมัยเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้นในสังคมกําลังพัฒนา 
วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร  (2546, หนา 179 -190);  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ  (2546, หนา 149 – 163);  วิทยากร เชียงกูล (2548, หนา 13 - 47); สุธี ประศาสนเศรษฐ และ 
คนอื่น ๆ  (2544, หนา 3 – 29);   สนิท สมัครการ  (2546, หนา 109 – 118)  และ นิเทศ ตินณะกุล (2544, 
หนา 46 – 65)  มีความเห็นวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อสังคมกําลังพัฒนารับเอา
วัฒนธรรมทั้งทางวัตถุและวัฒนธรรมไมใชวัตถุของสังคมอุตสาหกรรมมาใช และเกิดอยางตอเนื่อง
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หลายระดับ ทําใหมีผลกระทบตอสถาบันสังคมชุมชนทุกแหง มีผลกระทบตอชีวิตทุกดานของ
สมาชิกในสังคมกําลังพัฒนา ความทันสมัยยังเปนปรากฏการณทางวัฒนธรรมที่มีขอบเขต
กวางขวาง และรวมปรากฏการณทางดานการอุตสาหกรรม (Industrialization) คือ การเปลี่ยนแปลง
จากสังคมหรือชุมชนเกษตรกรรมไปสูการเปนสังคมหรือชุมชนอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว มีผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวชนบทใหไปอยูในระบบอุตสาหกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได 
วิทยากร เชียงกูล  (2548, หนา 110 – 131) กลาววา ชาวชนบทสวนใหญเสียเปรียบในระบบการผลิต  
การขายพืชผลไดราคาต่ํา เปนผลใหมีรายไดต่ํา และไมแนนอน ขณะที่ชาวชนบทตองมีคาใชจายตาง ๆ 
ท้ังการลงทุนทําการผลิตและการบริโภคสูง  การเปนเมือง (Urbanization) คือ สัดสวนของประชากร
ตั้งถ่ินฐานในเมืองเพิ่มมากขึ้น เขตเมืองเปนเขตการตั้งถ่ินฐานที่มีขนาดใหญ มีความหนาแนนของ
ประชากรสูง มีวัฒนธรรมยอยมากมาย ประชากรในเมืองมีความแตกตางกัน ไมรูจักกันเปนสวนตัว 
มีความสัมพันธกันแบบทางการ มีการจําแนกความแตกตางและมีความชํานาญเฉพาะอยางมากขึ้น ที่
อยูและที่ทํางานของคนในเมืองมักแยกจากกัน   การควบคุมทางสังคมมักเปนทางการเมือง ลักษณะ
เดนของประเทศกําลังพัฒนา คือ เมืองเอกนคร (Primate City) ซ่ึงหมายความวาเมืองใหญที่สุดของ
ประเทศใหญกวาเมืองรอง ๆ ลงมา หลายสิบเทาตัว สําหรับสังคมไทย เมืองเอกนคร คือกรุงเทพฯ 
เปนศูนยกลางของเศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา ศาสนาและเกือบทุกดาน เมื่อกรุงเทพฯ ติดตอ
กับชุมชนชนบทไปเรื่อย ๆ จะปรากฏวา มีผลกระทบตอหมูบานในชนบทไทยอยางมาก และระบบ
ราชการ (Bureaucracy) ไดแก โครงสรางทางสังคมที่มีการจัดระเบียบสูงต่ําตาง ๆ ปจจุบันระบบ
ราชการมีบทบาทสําคัญมากในทุกสังคม เพราะเปนระบบที่กําหนดนโยบาย การวางแผน ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอประชากรในสังคมไทย นโยบายสําคัญ คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นอกจากนี้การเปนอุตสาหกรรม การเปนเมือง และระบบราชการแลว ความ
ทันสมัยยังรวมเศรษฐกจิการตลาดไวดวย       
  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดความทันสมัยมาศึกษากระบวนการรับของใหม ๆ ทั้งที่
เปนวัฒนธรรมทางวัตถุ และวัฒนธรรมที่ไมใชวัตถุ เชน คานิยม อุดมการณ ความคิด ความเชื่อ และ
แบบแผนพฤติกรรมใหม ๆ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 
 

 2.4.4 รูปแบบการพัฒนาชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
 
  ตัวแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (อางในสัญญา สัญญา
วิวัฒน  2543, หนา  80 - 87) เปนตัวแบบหลักสําคัญแบบหนึ่งของการพัฒนาชุมชนชนบท ตัวแบบนี้
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แบงออกเปน 3 สวน คือ 1) สวนเปาหมายของการพัฒนา 2) สวนหลักการพัฒนา และ 3) สวนวิธีการ
พัฒนา 

 

  1. เปาหมายการพัฒนา 
 

   การพัฒนาของสมเด็จพระเทพฯ ทรงยึด “คน” เปนเปาหมาย ทําใหคนเปน 
“คนพัฒนา” หรือเปน “คนเจริญ” มีความรูความชํานาญในวิชาชีพอยางหนึ่งอยางใดเพื่อเล้ียงตัวเอง 
มีความรูความชํานาญอื่นที่จาํเปนในการดํารงชีวิตในสังคม   
 

  2.  หลักการพัฒนา มีแนวคิดหลัก ดังนี้ 
 

   2.1 หลักการชวยตัวเอง  พึ่งตนเอง เปนการพัฒนาคนเพื่อใหใชศักยภาพที่มี
อยูในตัวตนใหมากที่สุด ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขมแข็งอยางยั่งยืนในตนเอง และทําใหทองถ่ินมี
ความเขมแข็งดวย 
   2.2  หลักการเริ่มจากสภาพที่เปนอยู โดย คือเริ่มจากชาวบานมีชีวิตอยูอยางไร 
มีความรู หรือฐานะอยางไร เปนการพัฒนาจากสิ่งที่เขามีอยู   แลวจึงคอย ๆ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหดี
ขึ้น 
   2.3 หลักการใชทรัพยากรทองถ่ินเพราะเปนสิ่งใกลตัว การใชทรัพยากรจาก
บริบทที่ชุมชนมีใกลตัว ชาวบานยอมรูจักดี จึงนํามาใชไดทันทีไมตองมีการศึกษาทําความเขาใจ
ใหม ไมตองรอจากภายนอก ซ่ึงไมรูจะใชเวลานานเทาใด และชาวบานจะเกิดการพึ่งตนเองได               
มากที่สุด 
   2.4 การมีสวนรวมของคนในชุมชน การพัฒนาตองพยายามนําชาวบาน            
เขามามีสวนรวม เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันจนสามารถที่จะพัฒนาทองถ่ินของตนเองได 
  2.5 วัฒนธรรมและผูนําทองถ่ิน หรือกลาวงาย ๆ วา ทรงยึดความเปนไทยไว
อยางมั่นคง กลาวคือ จะตองดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และผูนําทองถ่ินจะตองเปนแบบของ
การอนุรักษวัฒนธรรมไทยใหดํารงอยูสืบไป และในระบบวัฒนธรรมก็มีระบบคุณคาทางภูมิปญญา
ที่แสดงถึงวิธีการคิด การดําเนินชีวิต ที่มีลักษณะเฉพาะตนในแตละทองถ่ิน เปนการแกปญหา
ทองถ่ินลมสลาย ทําใหชุมชนเขมแข็ง  
   2.6 ความมีประสิทธิภาพ การดําเนินการพัฒนาตองมีโครงการทํางาน และตอง
มีการประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อใหงานดําเนินไปสูเปาหมายไดอยางมากแตใชเวลานอย คนนอยและ
เงินนอย  
   2.7 การประสานงาน  งานพัฒนาจะตองมี ลักษณะของการรวมมือ
ประสานกันระหวางหลายหนวยงาน ทั้งที่เปนราชการและเอกชน จะกอใหเกิดการพัฒนาที่เขมแข็ง 
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   2.8 การทํางานเชิงรุก เปนการแกปญหาหรือพัฒนาหมูบานอยางตรง
ประเด็น ตัวอยางคือ การเสด็จเยี่ยมราษฎรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แนะนําการทาํมาหากนิ 
การฝกอาชีพ  การรักษาสุขภาพอนามัย และการปองกันการทําลายธรรมชาติแวดลอม ฯลฯ ในการ
ทํางานเชิงรุกนั้น ชาวบานในทองถ่ินจะเขารวมทําใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูในการทํางานระหวาง
ชาวบานและเจาหนาที่ สงผลใหเกิดการพัฒนาคนและทองถ่ิน 
   2.9 ความมีคุณธรรมและศิลปะ  การพัฒนามิไดมุงใหมีความรูความสามารถ
ทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว ส่ิงสําคัญคือจะตองควบคูมากับคุณธรรมความดีที่แสดงถึงความเปน
เอกลักษณของทองถ่ินไทย 
   2.10 การเชื่อมประสานดานเวลา  เปนการพัฒนาโดยเชื่อมสภาพของ
ทอง ถ่ินทั้ งอดีต  ปจจุบัน  และอนาคต  กลาวคือ  ทรงใหความสําคัญดานประวัติศาสตร 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในปจจุบัน และการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เหมาะสมกับการพัฒนาทองถ่ินเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน   

 

  3.  วิธีการพฒันา  
 

   เปนการลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมายของการพัฒนา วิธีการพัฒนาจึงมุงที่
ตัว “คน” เปนสําคัญ กระบวนการที่นํามาใชในการพัฒนาคน ไดแก วิธีการใหการศึกษาอบรม วิธีการ
ทํางานกับกลุมคนหรือชุมชนเปนหลัก และวิธีการพัฒนาแบบสามรวม หรือท่ีเรียกอีกอยางวา PAR  
(Participatory Action Research) เปนวิธีการที่นักพัฒนาและชาวบานจะตองรวมมือกันปฏิบัติหนาที่
อยางจริงจัง ตองคลุกคลีรวมมือกันอยางใกลชิด เพื่อใหกระบวนการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และหนวยงานจะเปนหนวยสงเสริมทองถ่ินในสวนที่ขาดใหทองถ่ินมีความเขมแขง็ 
    ผูวิจัยจะใชหลักการพึ่งตนเองโดยเริ่มจากสภาพที่เปนอยูจากทรัพยากรที่มี
ในทองถ่ินจากทุนทางสังคมนั่นคือวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินประสานกับหนวยงานภาครัฐ
และการมีสวนรวมของประชาชนในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 
 

 2.4.5 การพัฒนาทองถิ่นโดยทฤษฎีระบบ 
 
  ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) มีตนกําเนิดมาจากนักทฤษฎีองคการและนักชีววิทยา 
คือ โบลดดิ้ง และ เบอรทาลันดไฟ (Boulding and Bertalunffy, 1968) มององคการในฐานะสิ่งมีชีวิต 
โดยมองในรูประบบเปดเหมือนระบบภายวิภาคของสิ่งมีชีวิต (Anatomy)   
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  1)   ภาพรวมของทฤษฎีระบบ 
 

  ทฤษฎีระบบ (The Systems Theory)  คือ แนวคิดที่เชื่อวา  เอกภพแหงนี้   
(The universe) เปนหนึ่งหนวยระบบ  ซ่ึงมีคุณสมบัติประการตาง ๆ ยกเวนบางประการที่ยังไมอาจ 
จะรูได เพราะเอกภพเปนหนวยระบบที่ใหญโตเกินกวาที่เราจะสังเกตและพิสูจนไดครบถวน  และ
แมสวนประกอบที่เล็กที่สุดของเอกภพซึ่งนักวิทยาศาสตรปจจุบันเรียกวา “ควารก” (Quark) และ        
เราสังเกตหรือพิสูจนไดยากก็เปนหนวยระบบเชนเดียวกัน  แตอาจมีคุณสมบัติบางอยางไมครบถวน  
สวนสิ่งอื่น ๆ ทั้งหลายที่มีขนาดระหวางกลางของสิ่งทั้งสองนี้  ลวนมีคุณสมบัติของความเปนหนวย
ระบบครบถวนทุกประการ การพัฒนาโดยใชทฤษฎีระบบ  แสดงดังภาพที่ 3 
 

 

มาจาก ไปสู 

            บริบท                  บริบท 

 
 

 
 
 

ผลผลิตวนไปเปนปจจยันําเขา 
 

ภาพที่ 3 หนวยระบบของการพัฒนา 
(ที่มา : เฉลียว บุรีภักดี, 2546 หนา 6) 
 
  จากภาพที่ 3 แสดงความหมายของ “การพัฒนา” คือ การสรางความเจริญซ่ึง
เปนผลผลิต (Output) โดยใชปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) ที่จะกอใหเกิดผลผลิต
นั้น ปจจัยนําเขาและกระบวนการ จึงถือไดวาเปนตัวแปรตนของความยั่งยืน วิธีการที่จะดํารงระดับ
ของปจจัยนําเขาและกระบวนการ คือ หาแหลงธรรมชาติที่สามารถใหปจจัยนําเขาและกระบวนการ
อยางเพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่ และจัดสรรผลผลิตของหนวยระบบการพัฒนาอันนั้นใหหวน
กลับไปเปนปจจัยนําเขาอีก เฉลียว บุรีภักดี (2546 หนา 6) 

 

ปจจัยนําเขา         กระบวนการ      ผลผลิต 
      (I)   (P)          (O) 
       I1                     P1            O1  
       I2                   P2             O2    
 
       In                                Pn                  On 
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  2)   ความหมายของชุมชนทองถิ่นตามแนวคิดเชิงระบบ 

 
  แนวคิดของทฤษฎีระบบ เฉลียว บุรีภักดี (2546, หนา 1 – 11) ไดกลาววา 
ชุมชนทองถ่ินหนึ่ง ๆ ก็คือ หนึ่งหนวยระบบ (A system) เปนหนวยทํางาน มีผลผลิต มีกระบวนการ 
มีปจจัยนําเขาและมีขอบเขต โดยที่ดํารงอยูในฐานะเปนสวนยอยของอภิระบบ และประกอบขึ้นดวย
อนุระบบตาง ๆ จํานวนหนึ่ง ตรงตามลักษณะสวนยอยของระบบทางสังคม ซ่ึงผลผลิตในที่นี้มิใช
เฉพาะเศรษฐกิจเทานั้นแตหมายรวมถึงทุกอยางที่หนวยระบบสังคมนั้นไดสรางใหเกิดขึ้น นับตั้งแต
การดํารงชีวิต  การจัดหมวดหมูหรือองคกรของสมาชิก การดํารงครอบครัว  การใหกําเนิดและเลี้ยง
ดูบุตรหลาน การสรางผลิตผลทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อทองถ่ินของตนเอง และเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับทองถ่ินอื่น ๆ ไปจนถึงการมีความสุขความพอใจจากการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีเปนที่ยึดถือของหนวยสังคม และรวมไปถึงการดํารงอยูอยางมั่นคงถาวรของหนวยสังคม
นั้น ซ่ึงประกอบดวยปจจัยนําเขา ไดแก คนในบริเวณของชุมชนทองถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนแบบอยางแนวปฏิบัติของสังคมและจากแหลงภายนอก ซ่ึงเปนหนวยระบบหนึ่งที่มีการ
แลกเปลี่ยนผลผลิตหรือปจจัยนําเขากับหนวยระบบ โดยมีขอบเขตของหนวยชุมชนทองถ่ินหนึ่ง ๆ 
คือ เสนแบงระหวางทองถิ่นนั้นกับทองถ่ินอื่นที่ตั้งอยูติดกัน เปนเสนลอมรอบบริเวณทองถ่ิน 
เนื่องจากการดําเนินชีวิตแตละดานมีขอบเขตครอบคลุมไมเหมือนกันเสมอไป ดังนั้นเสนแบง
ดังกลาวจึงอาจมีหลายเสนแตอาจมีบางเสนทับซอนกับเสนอื่นก็ได 
  แผนภาพจําลองเชิงนามธรรม ตามแนวคิดเชิงระบบที่แสดงการดํารงอยูและ
ดําเนินไปของหนวยระบบสังคม ซ่ึงในที่นี้คือ “หนึ่งหนวยทองถ่ิน” (A Locality Unit) จะปรากฏ
เหมือนกับแผนภาพแสดงหนวยระบบโดยทั่วไป คือ มีขอบเขต มีปจจัยนําเขา มีกระบวนการ  และมี
ผลผลิต โดยที่ภายในชองของกระบวนการ ไดแสดงใหเห็นวายังมีการทํางานของอนุระบบซึ่งใช
บางสวนของปจจัยนําเขาเดิมโดยแปลงมาเปนปจจัยนําเขายอย ๆ และเกิดปฏิกิริยาหรือกระบวนการ
ยอย ๆ ตลอดจนผลผลิตยอย ๆ ซ่ึงอาจมีไดหลายขั้นตอน กอนจะบรรลุผลผลิตรวมตาง ๆ ของ      
หนวยระบบนั้น โดยมีขอบเขตหนวยทองถ่ินแสดงดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  ขอบเขตของหนวยทองถ่ินเชิงระบบ 
(ที่มา : เฉลียว บุรีภักดี และคนอื่น ๆ, 2545 หนา 48) 

 
 จากแผนภาพที่ 4 ซ่ึงเปนภาพจําลองเชิงสมมติ (simulation) ของหมูบาน สวน
ยอของเนื้อที่ผิวดินของทองถ่ิน แสดงปริมาณไดเปนจํานวนตารางเมตร และสมมติวาบริเวณที่
ลอมรอบดวยเสนขอบเขตทองถ่ิน มี    เนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,000,000 ตารางเมตร มี
รูปรางไมเปนสี่เหล่ียม ครอบคลุมเขตการปกครองหมูที่ 1, 2 และบางสวนของหมู 3, 4, 5, 6, 7, 8 เสนนี้
ไดมาจากการหลอมรวมเสนขอบเขตดานการปกครอง ดานการทําอาชีพ ดานศิลปวัฒนธรรม และดาน
อ่ืน ๆ อันเปนการดําเนินชีวิตของหมูคนหรือชาวบาน 
  จากการวิเคราะหทฤษฎีระบบพบวา ชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีโครงสรางทาง       
สังคมอยู  ซ่ึงโครงสรางจะยั่ งยืนอยูไดดวยการปฏิสัมพันธแบบพึ่ งพาซึ่ งกันและกันของ
สวนประกอบของโครงสรางสังคมภายในชุมชน อันประกอบดวย ปจเจกบุคคล กลุมไมเปนทางการ 
ไดแก กลุมเพื่อน กลุมที่เกิดตามธรรมชาติ  และกลุมทางการ ไดแก กลุมชาวนา กลุมสหกรณ กลุม
ผูใชแรงงาน เปนตน และทั้งสามสวนยังเปนระบบยอยในรูปแบบสถาบันทางสังคม ไดแกสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางเศรษฐกิจ สถาบันการปกครอง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา เปนตน 
Allen D. Edwards & Dorothy G. Jones (1976, หนา 14 – 15); ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอื่น ๆ 
(2534, หนา 12);  สนิท สมัครการ (2538, หนา 34) และ เฉลียว บุรีภักดี (2546, หนา 2/1 - 2/24) 

(ท่ีตั้งครัวเรือน) 
หมู 2 สถานีอนามัยอําเภอ 

ตลาด 
 

(ท่ีตั้งครัวเรือน) 
หมู 7 

(ท่ีตั้งครัวเรือน) 
หมู 4 

(ท่ีตังครัวเรือน) 
หมู 1 

 โรงเรียน 
วัด 

หมู 6 

     ตลาด 

หมู 5 ทุงนา 

เสนขอบเขตการปกครอง 
( - - - - - - -) 

เสนขอบเขตการทําอาชพี 
(              ) สนขอบเขตดานศิลปวฒันธรรม 

(                         )

เสนขอบเขตของชุมชนทองถิ่น
(                          )

N 
 

ลํา
คล

อง
สา
ธา
รณ

ะ 

หม
ู 7 

หม
ู 8 

ปาสงวน 
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 ในการนําเสนอการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด คร้ังนี้  ผูวิจัย
สังเคราะหจากรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และทฤษฎีระบบ เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน 
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงถือวาชุมชนเปนระบบหนึ่งระบบในสังคม และ
ชุมชนเองมีระบบยอยภายในชุมชน การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของทั้งภายในชุมชนภายนอกชุมชน จึง
มีความสัมพันธเกี่ยวของกับชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได ชุมชนจึงตองมีการปรับตัวกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งจากสาเหตภุายในและภายนอกเพื่อรักษาดุลยภาพไวใหได 

 
  3)   ตัวแบบทางความคดิท่ีใชประกอบในการทําวิจัยและพัฒนา 
 
  การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ผูวิจัยไดใชตัวแบบเชิงระบบเปนตัวแบบในการ
วิจัยและพัฒนา แสดงดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 
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ภาพที่  5  ตัวแบบความคิดเชงิระบบเดิมที่ใชประกอบในการทําวิจยัและพัฒนา เร่ือง การพัฒนา 
            รูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศกึษา ชุมชนตําบล   
            ปากน้าํ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
  ตัวแบบเชิงระบบเพื่อใชในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑการทําวิจัยเร่ือง
การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษา ชุมชนตําบลปากน้ํา 
อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

I1  = วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
        ในฐานะทุนทางสังคม 
I2  = ชาวบาน 
I3  = ชุมชนและทองถิ่น 
I4  = ตนตาลโตนด 
I5  = ทรัพยากรทองถิ่น 
I6  = วิถีชีวิต 
I7  = ระบบเครือญาติ 
I8  = สภาพแวดลอมภายนอกชุมชน 
I9  = องคกรภายในชุมชนทองถิ่น 
I10 = องคกรภายนอกชุมชนทองถิ่น 
I11 = อื่น ๆ 
 

P1 =  กระบวนการผลิต 
P2  =  การถายทอด 
P3 =  ระบบการดําเนินชีวิต     
         ของ คนในชุมชน  
P4 =  ประเพณี 
P5 =   ความเชื่อ 
P7  =  สถานภาพ 
P8  =  บทบาท 
P9  =  วัฒนธรรมทางวัตถุ  
 

O1 = น้ําตาลพื้นบาน 
O2 = อาหาร 
O3 = ยารักษาโรค 
O4 = ชีวิตที่ดํารงอยูได 
O5 = ความสามัคคี 
O6 = ผลิตเพื่อการคา 
O7 = การสืบทอดวัฒนธรรม 
        และภูมิปญญา 
  
  
 

กระบวนการ 
Processes (P) 

ผลที่ไดรับ 
Output (O) 

ปจจัยนําเขา 
Input (I) 

System A : การผลิตน้ําตาลพื้นบานของชมุชนตาํบลปากน้ํา 

บริบทเชื่อมโยงไปสู System B : การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ
และสงเสริมผลิตจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
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ภาพที่  6  ตัวแบบความคิดเชงิระบบพัฒนาในการทําวิจัยและพัฒนาเรื่องการพัฒนารปูแบบการ 
                อนุรักษและสงเสรมิผลผลิตจากตาลโตนด กรณศีึกษาชุมชนตาํบลปากน้ํา อําเภอ 
                บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 

ปจจัยนําเขา 
Input (I) 

กระบวนการ 
Processes (P) 

ผลที่ไดรับ 
Output (O) 

System B : หนวยระบบการพัฒนารปูแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

I1  =  ศักยภาพของบุคคลในชุมชน 
        ทองถิ่น 
I2  = ลูกคาภายในภายนอกชุมชน 
I3  = ทองถิ่นอื่นและจังหวัดใกลเคียง 
I4  = สวนราชการทองถิ่น 
I5  = องคกรภายนอกชุมชนทองถิ่น 
I6  = ทรัพยากรทองถิ่นและใกลเคียง 
I7  = บุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
I8 = อาชีพในทองถิ่น 
I9 = นักวิชาการที่เกี่ยวของ 
I10 = อื่น ๆ 
 

P1 =  การมีสวนรวมของชุมชน 
P2  =  โครงการอนุรักษ 
P3 =  การสงเสริมเพื่อการ   
         พัฒนาชุมชน 
         และวิชาการ 
P4 =  การทองเที่ยว 
P5 =  การประสานความ  
        รวมมือจากหนวย 
         งานภาครัฐ 
P6  =  องคกรภาครัฐมี   
        สวนรวมในการอนุรักษ 
        และสงเสริมภูมิปญญา 
P7  =  เช่ือมโยงกับทองถิ่นอื่น 
   

O1 = ผลิตภัณฑ   
       รูปแบบใหม 
O2 = จํานวนตนตาลโตนด    
        ที่เพิ่มขึ้นใน      

        ท องถ่ินตนเอง 
       และศูนยการเรียน 

O3 = ช่ือเสียงของชุมชน  
        ทองถิ่น 
O4 = คุณคาของวัฒนธรรม 
         และภูมิปญญา 
O5 = ความเขมแข็งของ            
        ชุมชน 

 

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไดรับการพัฒนา 
อนุรักษและสงเสริมใหคงอยู 

บริบท C 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

 

74 

 4)   ตัวแบบการวิจัยและพัฒนา  
 

  ลําดับขั้นตอนของกระบวนวิจัยและพัฒนาการอนุรักษและสงเสริมผลผลิต
จากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา  (RA = Research  Activity;  RO = Research  Outcome;   
DA = Development  Activity;  DO = Development  Outcome;  ตัวเลข = ลําดับที;่  ลูกศร = นําไปสู)    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  7  ตัวแบบการวิจยัและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศกึษา 

     ชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  R&D 

R1A R1O 

D1A D1O 

R2A R2O 

D2A D2O 

R3A R3O 

D3A D3O 

D4A D4O 

 

ไดขอมูลมาวิเคราะหสรางเปนกรอบแนวคิด
เบื้องตน   ขั้น R1 

ไดความชัดเจนของปญหา สรุปเปนประเด็น 
ความตองการพัฒนา 

ขั้น D1 

พัฒนาความชัดเจนของปญหาโดยการจัด
เวทีชาวบาน 

ไดทฤษฎี หลักการ และวิธีการดําเนินการ
แกปญหาอยางเปนระบบ   ขั้น R2 

ศึกษาทฤษฎีสรางระเบียบวิธีและเครื่อง 
มือที่ใชเพื่อการแกปญหา 

ไดรูปแบบการแกปญหาที่เปนการทดลอง คือ 
สภาพการผลิตและการพัฒนาแบบใหม  ขั้น 

 

สรางรูปแบบการแกปญหาเปนการทดลอง 

เก็บรวบรวมขอมูลและจัดกิจกรรมพัฒนา 
รูปแบบเพื่อการทดสอบ 

ไดรูปแบบการพัฒนาแบบใหมที่ใชการได
และที่ตองปรับปรุง   ขั้น R3 

ปรับปรุงรูปแบบที่ไดพัฒนาแลวพรอมวิเคราะห

จุดออน/จุดแข็ง และประเมินผลการใชรูปแบบ 
ไดรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดรูปแบบใหมที่ใชการไดจริง ขั้น D3 

 

ไดความรูใหมเปนขอคนพบของการวิจัย 
ขั้น D4 

 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ขอเสนอแนะ 

 

ศึกษาสํารวจปญหาและศึกษาเอกสารของ 
การทําอาชีพตาลโตนดตําบลปากน้ํา 
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  2.4.6 กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา 
 

  การวิจยัและพฒันาครั้งนี้ผูวจิัยไดจัดกลุมความคิดในการวิจัยและพฒันา ดังนี ้
 

   

ทุนทางทรัพยากร/ ทุนแรงงานและ
ความเชี่ยวชาญ/ทุนทางภูมิปญญา

ชาวบาน/ทุนทางสังคม 

วัฒนธรรมภูมิปญญาผลิตเปน
ผลผลิตจากตาลโตนด 

-น้ําตาลสด  -น้ําตาลงบ 

สรางกรอบแนวคิดจากสภาพชุมชนทองถิ่นโดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด 
 เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ศึกษาสภาพปญหา การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

ความรูจากภูมิปญญาดั้งเดิมและการสงเสริมเพื่อพัฒนาชมุชนและวิชาการ 
โดยปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม 

สรุปผลการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิต
จากตาลโตนดฯ ที่นําไปใชได 

สรางรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 

พัฒนารูปแบบโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

1. จัดเวทีระดมความคิด 
2. ประมวล/สังเคราะห  ปญหาการอนุรักษ 
    และสงเสริมฯ  ของชุมชน 
3. สนทนากลุมประชุมพหุภาคีเพื่อหารูปแบบ ฯ   

4. สรางรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมฯ 

1. ดําเนินการใชรูปแบบ 
2. ปรับรูปแบบ 
3. ประเมินผลรูปแบบ (วิเคราะหจุดออน/ 
   จุดแข็ง/การอนุรักษและสงเสริม/ผลลัพธ) 

1. ประเมินผลการใชรูปแบบ  
  1.1 คุณภาพการผลิต 
  1.2 การตลาด/รายได 
  1.3 ภาวะเศรษฐกจิชุมชน 
  1.4 ชุมชนเขมแข็ง 

1. วิเคราะหและสังเคราะหประเมินผลงาน   
    เพื่อเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา 
2. เขียนรายงานวิจยัฉบับสมบูรณแลว    
    นําเสนอผลงาน 

                  กระบวนการ   P  A
  R

  สรางสัมพันธภาพและความไววางใจ กับชุมชน 

1. ขอมูลกลุมผูประกอบอาชีพผลิต 
    น้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด 
2. ขอมูลกลุมผูไมไดประกอบอาชีพ 
     ผลิตน้ําตาลพื้นบานจากตาลโตนด 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและพัฒนา 

ภาพที่ 8  กรอบแนวคดิในการวิจัยและพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก  
                    ตาลโตนด กรณศีึกษา ชุมชนตาํบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งดานของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
ความสําคัญของวัฒนธรรมและภูมิปญญา การสงเสริมการเกษตรทั้งในประเทศและตางประเทศ 
และงานวิจัยเกี่ยวของกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดในรูปแบบตาง ๆ เพื่อการสงเสริมอาชีพเกษตร ซ่ึงไดมีแนวทางการพัฒนามาอยาง
ยาวนานนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยท่ีปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนตั้งแตระดับรากหญาโดยการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ผูวิจัยจึงไดนํามา
เปนแนวทางในการศึกษา และนํามาประกอบเปนแนวคิดในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนพื้นที่จริงในการศึกษา วาชุมชนแหงนี้มีแนวทางการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาจากตาลโตนด ซ่ึงเปนพืชเศรษฐกิจของชุมชนมาอยางยาวนานหลายชั่วอายุคน ใหดํารงอยูคู
กับชุมชนในภาวะสังคมปจจุบัน และระบบเศรษฐกิจแบบตลาดไดหรือไม และอยางไร 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


