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บทที่ 7                                                                                

สรุปผลการวิจัย ขอสรุปเชิงทฤษฎี และขอเสนอแนะ 
 
  ผลจากการวิจัยเร่ือง “ การพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา” เกิดขึ้นจากการที่ผูวิจัยเห็น
ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินการผลิตน้ําตาลจากทรัพยากรตนตาลโตนดที่มีอยูในชุมชนและ
เห็นความสําคัญของน้ําตาลที่คนไทย ครัวไทย ยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคาว หวาน แบบ
ไทย ๆ  มีน้ําตาลเปนสวนผสมหลักหรือใชน้ําตาลเปนสวนประกอบ ขณะที่ปจจุบันครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลรวมทั้งทรัพยากรตนตาลโตนดของชุมชนไดลดลง ผูวิจัยจึงสนใจ
ศึกษาวิจัยวา แบบแผนการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดเปนอยางไร ทําไมครัวเรือนที่เคยประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจึงเลิกไป และเพราะเหตุใดจึงยังมีครัวเรือนประกอบอาชีพอยู เพื่อจะศึกษาถึง
สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดที่เปนปรากฏการณในชุมชนแบบแผนการผลิต และปจจัยตาง ๆ 
ที่เปนเงื่อนไขของการประกอบอาชีพในอดีตและสภาพปจจุบันของชุมชน และเพื่อที่จะสามารถ
ตอบคาํถามของการวิจัยที่วา ชุมชนตําบลปากน้ํามีการอนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาการ
ผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดอยางไร บนเงื่อนไขของบริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
ในชุมชน รวมทั้งนโยบายในการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินของภาครัฐ และจะพัฒนารูปแบบการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของชุมชนใหสามารถดํารงอยูในภาวะสังคมปจจุบันและ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดควรกระทําอยางไร โดยไมปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตนจากภายนอก แตเปน
กระบวนการที่เนนการประสานความรวมมือกับภายนอกไดอยางสมดุล กลมกลืน ฟนฟูจิตสํานึก 
เกี่ยวกับการอนุรักษสืบทอดวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินอันเปนรากเหงาของตน และ
สงเสริมความสามารถในการพึ่งตนเองที่สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางแทจริง 
  เพื่อที่จะใหไดคําตอบที่จะอธิบายปรากฏการณการผลิตน้ําตาลดังกลาว  ดังนั้น 
วัตถุประสงคของการวิจัยเรื่องนี้ คือ  ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนดในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนงานวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development : R & D) โดยวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research methodology) เปนวิธีวิทยาในการศึกษาปรากฏการณในชุมชน และเพื่อใหไดรายละเอียด
ของขอมูลอยางเพียงพอ ผูวิจัยจึงใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เขามามีสวนรวม
ในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อสามารถอธิบายปรากฏการณของชุมชนไดอยางสมบูรณ และผลของการศึกษา
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สภาพการผลิตจะนําไปสูการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดของ
ชุมชน การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ  ในขั้นตอนที่ 1 เปนการศึกษาสภาพการผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนด ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงประจักษเกี่ยวกับสภาพการผลิตผลผลิตจากตาลโตนด
ในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสภาพความเปนจริง ทั้งสภาพในอดีต
ตอเนื่องมาจนถึงสภาพปจจุบันของชุมชน โดยศึกษาจากหมูบานที่ยังคงประกอบอาชีพ ผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนด ใชหลักเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 ขั้น  
ขั้นแรก เลือกอยางเฉพาะเจาะจง จํานวน 5 หมูบาน ไดแก หมู 1 บานปากน้ําโจโล หมู 7 บานหลังวัด 
หมู 8 บานไร หมู 10 บานทาลานลาง และ หมู 11 บานบางทองหลาง ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ข้ันที่สอง แบงกลุมประชากรออกเปนกลุม ๆ ตามวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
กําหนดใหกลุม ก คือ กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด จํานวน 22 ครัวเรือน ใช
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษาเอกสาร การศึกษาภาคสนาม จัดทําแผนที่ชุมชน การแบงเวลา การ
สังเกต จัดประชุมชาวบาน การสัมภาษณ สําหรับกลุม ข คือ กลุมผูไมไดประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนด  ใชเกณฑประชากรมีจํานวนเปนเลขหลักรอย กําหนดกลุมตัวอยางรอยละ 15 ขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 100 ครัวเรือน ใชวิธีการสุมอยางงาย ศึกษาวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
จากนั้นจัดทําเปนรายงานผลการศึกษากรณีศึกษา บนพื้นฐานทฤษฎีสังคมวิทยา ทฤษฎีนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม หลักการแหงความทันสมัย ทฤษฎีระบบ สรุปผลการศึกษาความเปนไปไดและศักยภาพ
ของชุมชนเพื่อการพัฒนารูปแบบ หลังจากนั้นไดดําเนินการ ในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย คือ การ
พัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด โดยการสนทนากลุม การสังเกต การ
สัมภาษณ ใชวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม กับกลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนด ประกอบดวย กลุมผูใหขอมูลหลักและกลุมผูเกี่ยวของใหการสนับสนุน จํานวน 60  คน 
 

7.1  สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและ
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเปนสวนเสริม   มีดังนี้ คือ 
 7.1.1 การศึกษาสภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดในชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอ              
บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสังคมวิทยา นิเวศวิทยาวัฒนธรรม ความ
ทันสมัย ตัวแบบการวิจัยและพัฒนาโดยทฤษฎีระบบ ลําดับขั้น R1A (Research Activity) ถึงลําดับ
ขั้น  R2O (Research Outcome) ซ่ึงจะไดสรุปผลการวิจัยเชื่อมโยงระดับมหภาคและจุลภาค ดังนี้ 
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    จากแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยใหทันสมัย (Modernization) ซ่ึงเนน
การพัฒนาอุตสาหกรรม  (Industrialization) ตามแบบอยางของประเทศตะวันตก 
(Westernization)ใหเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ (Economic Growth) อยางไมหยุดยั้งโดยคาดหวัง
วาการพัฒนาประเทศใหเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจจะสงผลใหการพัฒนาเกิดการกระจายลง 
(Trickle down) ไปยังประชาชนทุกภาคสวนของประเทศ ปรากฏวากลไกของการพัฒนาประเทศที่
ไมประสบความสําเร็จสงผลตอการพัฒนา ความเจริญกระจุกตัว ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลายเพื่อนํามา ใชในการอุตสาหกรรม เกิดปญหามลพิษและสุขภาพของประชาชน เกิดชองวาง
ระหวางคนที่มีฐานะร่ํารวยในเมืองกับคนที่มีฐานะยากจนในชนบทมากขึ้นมีการเคลื่อนยายคนจาก
ภาคเกษตรกรรม เขาสูภาคอุตสาหกรรม กอใหเกิดปญหาตาง ๆ มากมายในสังคมไทย การพัฒนา
ดังกลาวเปนการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานของความไมสมดุล เกิด ”ภาพซอน” ของการพัฒนาประเทศ
ขึ้น คือ ภาคธุรกิจ การคาและอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจนายทุน ที่ถือไมไดวาเปนสวนที่แทจริง
ของเศรษฐกิจไทย กับอีกภาคหนึ่ง คือภาคที่เปนเศรษฐกิจเกษตรกรรมชนบทหรือเศรษฐกิจชุมชน 
ซ่ึงเปนภาคที่ยากจน แตภาคนี้เปนสวนแทของประเทศ  แมวาการพัฒนาประเทศที่ผานมาเปนการ
พัฒนาทุนนิยมที่ถายโอนทรัพยากรออกจากชุมชนหมูบานและสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระดับสูงแตเปนการเจริญเติบโตเชิงปริมาณ ยังขาดคุณภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลใหชุมชนใน
ชนบทออนแอลง ดังนั้น เมื่อผลของการพัฒนาประเทศโดยเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ปรากฏชัดขึ้น ทําใหนักพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนาหันมาเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐศาสตรแนวใหม และยุทธศาสตรการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง (Self - Reliant strategy 
for development) ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 - 2544 และ
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545 - 2549 นโยบายการพัฒนาประเทศเนนที่การพัฒนาชนบทใหเจริญขึ้นทั้งในแง
ของเศรษฐกิจที่เปนผลผลิตทางภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาคนใหมีความสามารถในการคิดริเร่ิม
สรางสรรค เปนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงเสนอ “ทฤษฎีใหม” และทรงเรียกวา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
(Self-Sufficiency Economy) รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ินที่ส่ังสมมาชานาน ดังนั้น การพัฒนาประเทศ
แนวใหมที่มีความเดนชัดและมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน คือ นโยบายสงเสริมการขยายตัวของ
เศรษฐกิจตําบล เชน กองทุนหมูบาน นโยบายการพักชําระหนี้เกษตรกร โดยผานกระบวนการของ
หนวยงานภาครัฐ กระจายไปทุกภาคสวนของประเทศและมีจังหวัดเปนหนวยงานระดับนโยบาย   
  การพัฒนาดังกลาวสงผลใหสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีลักษณะระบบ
เศรษฐกิจที่สําคัญ 2 ระบบ คือ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจทุน สําหรับระบบ
เศรษฐกิจชุมชนเปนระบบที่มีวิถีชีวิตของตัวเองซอนอยู จากระบบที่เปนรากฐานดั้งเดิมมา มีกลไก
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การผลิตซํ้าของตัวเอง มีวิธีการแจกจายทรัพยากรและมีวิถีชีวิตที่พัฒนามาอยูแลว ลักษณะที่สําคัญ
คือ ครอบครัวเปนหนวยการผลิต  แรงงานคือสมาชิกภายในครอบครัวเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด 
เปาหมายของการผลิตคือ การดํารงอยูและการรักษาตัวใหรอดของครอบครัวและชุมชน สามารถ
เล้ียงตัวเองได โดยการพึ่งแรงงานในครอบครัว พึ่งทรัพยากรทองถ่ิน พึ่งตัวเอง และพึ่งกันเองใน
ชุมชน การผลิตจึงมีลักษณะผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนและเพื่อขายใหไดเงินมาซื้อสินคาใน
การดํารงชีวิต มากกวาการคิดขยายการผลิตใหใหญโต รํ่ารวย มีกําไรสูงสุด ครัวเรือนมีลักษณะเปน
ผูผลิตเล็ก อิสระ ขายสินคา ไมใชขายแรงงาน การขายซึ่งเปนขั้นตอนที่สูงขึ้นคือ ขายในตลาดใกล
ตัว ตลาดภูมิภาค ตลาดภายในประเทศ  เศรษฐกิจจึงฝงตัวอยูในสังคมและเปนวัฒนธรรม แตกตาง
จากระบบทุนนิยมที่เศรษฐกิจหลุดออกจากสังคมและวัฒนธรรม และมองวาเศรษฐกิจชุมชนเปน
เศรษฐกิจรอวันตาย ไมชาจะถูกผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของระบบทุน ระบบชุมชนจะสูญสลาย
กลายเปนสวนเสี้ยวของระบบทุน แรงงานครอบครัวกลายเปนแรงงานรับจาง เครือขายครอบครัวจะ
สูญสลายสิ้น แตแนวคิดของนักวิชาการหลายทานเชื่อวาเศรษฐกิจชุมชนไมเปนเชนนั้น นักวิชาการ
ตางเห็นวาแนวคิดเศรษฐกิจชุมชนเปนตัวของตัวเอง และมีพลวัต มีความสามารถที่จะอยูรอดดวย
ตัวเองได พัฒนาได และมีเสนทางชีวิตของตัวเอง ส่ิงสําคัญคือ ความพอเพียง (sufficiency) ในการ
ดํารงชีวิตอันเปนเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําใหสามารถพึ่งตนเองอยางมีศักดิ์ศรีภายในอํานาจและความ
อิสระ รวมทั้งอิสรภาพในการกําหนดชีวิต ศักยภาพในการควบคุม จัดการใหไดรับการตอบสนอง
ตอความตองการตางๆ ตามพื้นฐานที่มีอยูเดิม เปนการมองที่แตกตางจากการมองแบบทุนนิยม  
ประเวศ วะสี(2536, หนา 2 - 23); เสนห จามริก (2544, หนา 34); ธวัช ปุณโณทก (2531, หนา 40 - 41); 
เสรี พงศพิศ  (2536, หนา 112 - 114); พิทยา วองกุล (2542, หนา 14); เอกวิทย ณ ถลาง (2542, หนา 2 
- 15);  อานันท  กาญจนพันธ (2544, หนา 75 - 83); ดํารงค ฐานดี (2546, หนา 90); อรสุดา เจริญรัถ 
(2546, หนา 8 - 29); โกมล แพรกทอง (2547, หนา 247) และฉตัรทิพย นาถสุภา (2544, หนา 38 - 57) 
  นอกจากนี้ลักษณะเศรษฐกิจชุมชนยังเปนเศรษฐกิจที่กระจายตามแนวราบ
หรือแนวนอน  ไมกระจุกตัวเหมือนเศรษฐกิจทุนที่ความเจริญกระจายอยูทั่วประเทศ ไมมีการ
ผูกขาด การติดตอกันแบบคาขายโดยทางตลาดทองถ่ิน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันเปนเครือขาย ซ่ึงเปน
ระบบเศรษฐกิจของชาวไทยเราแท ๆ เปนภาพซอนอยูขางลางของภาพความเจริญรุงเรืองขางบน                 
ฉัตรทิพย นาถสุภา (2544, หนา 37) ไดกลาววา ถานับจํานวนผูคนที่ทํางาน เปนแรงงานรับจางทั้งใน
เมืองและชนบท ที่อยูในสาขาทุนนิยม คือสาขาที่แรงงานเปนสินคาในตลาด มีคนทํางานในสาขานี้
เพียงรอยละ 25 ของกําลังแรงงานทั้งหมด สาขาเศรษฐกิจครอบครัว ที่ครอบครัวเปนหนวยการผลิต 
แรงงานคือสมาชิกในครัวเรือน มีคนทํางานในสาขานี้ถึงรอยละ 75 ของกําลังแรงงาน จะเห็นไดวา 
สาขาเศรษฐกิจชุมชนไมใชนอกระบบ แตมีวิถีชีวิตและมีกลไกการผลิตซ้ําของตัวเอง ดังนั้น ปญหา
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ของระบบทุนนิยมและวิกฤตการณโลกในยุคโลกาภิวัตนไดเสนอผานแนวคิดของ เอกวิทย ณ ถลาง  
(2544, หนา 36); พระธรรมปฎก (2544, หนา 35 - 41) และ ประเวศ  วะสี (2544, หนา 35 - 47) ที่มี
ความเห็นสอดคลองกันวา ปจจุบันไดเกิดชองวางในตัวมนุษย ระหวางความเจริญเติบโตของความรู 
ความสามารถที่จะรูจักตนเองและการจัดการตนเองใหเหมาะสม เทคโนโลยีน้ันทําใหเกิดการ
แขงขันอยางเสรี แตโลกจําเปนตองมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดการค้ําจุนกัน ซ่ึงมนุษยสามารถที่
จะปรับเปล่ียนพัฒนาความสุขไดบนพื้นฐานธรรมชาติ ดังนั้น เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมดั้งเดิม
ของไทย เปนสิ่งที่เกี่ยวของกับการพึ่งพาตนเอง ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรม เชื่อมโยงกัน อาจ
เรียกวา “เศรษฐกิจวัฒนธรรม” จึงสรุปไดวา พื้นฐานของสังคมไทยซึ่งเปนสังคมเกษตรกรรม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิมเปนรากเหงาของสังคมไทย สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือและเปน
รากฐานของการพัฒนาไดอยางแทจริง 
  ในสถานการณที่เปนอยูแบบแผนการผลิตน้ําตาลของตําบลปากน้ํา ยังเปนการ
ผลิตเพื่อเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง การผลิตถูกกําหนดโดยการใชแรงงานตลอดป 
และการตอบสนองการบริโภค การใชแรงงานเปนไปตามความเปนไปไดของทรัพยากร แรงงาน
การผลิตเปนรากฐานการผลิตของครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวกําหนดขนาดของ
ครอบครัว และเครื่องมือการผลิต ภายใตสังคมชุมชน มีหนวยงานภาครัฐทั้งระดับนโยบายของ
ประเทศ แปลงมาสูยุทธศาสตรระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และการปฏิบัติตามยุทธศาสตรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันใหวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนไดรับการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาใหสอดคลองกับยุคสมัยในภาวะสังคมปจจุบัน ที่เห็นไดชัดเจนเปนรูปธรรมคือการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสรางศูนยรวมสินคา ใชช่ือวา “หมูบานน้ําตาลสด” จึงเปนความพยายามของ
หนวยงานภาครัฐที่ไดสงเสริมสนับสนุนใหการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชน
ไดรับการพัฒนามากยิ่งขึ้น   มีวัฒนธรรมคอยหลอหลอมความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐานของคนใน
สังคม นอกจากนี้ วัฒนธรรมยังกําหนดความสัมพันธของบุคคลที่มีตอตนเอง บุคคลอื่น สถาบัน 
สังคม มีความผูกพันกับธรรมชาติและดําเนินชีวิตใหเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ 
  แนวคิดนิ เวศวิทยาวัฒนธรรม  เชื่ อว า  มนุษยมีความสัมพันธระหว าง
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติกับวัฒนธรรม และมีการปรับตัวไปตามสภาพ จากการศึกษาสภาพการ
ผลิตน้ําตาลโดยการสํารวจกลุมตัวอยาง 100 ครัวเรือน พบวา ครัวเรือนที่เคยประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนด ไดปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพคาขาย รับจาง มากที่สุด รอยละ 59 มีรายไดต่ํากวา 
5,000 บาทตอเดือน และเล้ียงกุงกุลาดํา ตามกระแสนิยมที่ใหผลกําไรสูงในชวงแรก ตอมา หลาย
ครัวเรือนตองประสบกับปญหาขาดทุนมีหนี้สินจํานวนมาก จากการสํารวจภาวะหนี้สิน พบวา 
ประชาชนมีหนี้สินรอยละ 58.16  ทั้งหมดนี้เปนหนี้กองทุนหมูบาน ในจํานวนดังกลาวไดมีหนี้นอก
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ระบบรอยละ 22.67  และหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรรอยละ 21.33 
ครัวเรือนที่มีหนี้สินจากแหลงเงินกูหลายแหลงเกิดจากการนําเงินมาลงทุนเลี้ยงกุงกุลาดํา ที่ไมมีกําไร 
จึงสงผลใหครัวเรือนไมสามารถปลดภาระหนี้สินได มีการประกาศขายบอกุง ทิ้งบอรางไว สําหรับ
ครัวเรือนที่มีหนี้เฉพาะกองทุนหมูบานรอยละ 14.16  เปนการกูเงินมาเพื่อเปนคาเลาเรียนของบุตร
หลาน ครัวเรือนที่ไมมีหนี้สินรอยละ 41.84 พบวามีการดํารงชีวิตแบบพอเพียง สําหรับผูที่ประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดจะมีรายไดมากในชวงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนมีนาคมของปถัดไปที่
ตนตาลใหผลผลิตน้ําตาลมาก ชวงเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนตาลโตนดใหผลผลิตน้ําตาลสดนอย  
แตผลผลิตน้ําตาลไดราคาสูงขึ้น ดังนั้น จึงพบวาหลายครัวเรือนไดเริ่มหันกลับมาประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาลจากมะพราวที่ใหผลผลิตเร็วในระยะ 3 ป โดยการปลูกมะพราวไวตามคันบอกุง และใชความ
เชี่ยวชาญความชํานาญจากการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดดั้งเดิม บางรายทําสวนแตก็ประสบกับ
ปญหาอุทกภัยน้ําทวม สงผลใหสวนไดรับความเสียหาย คนแกเลิกไปตามวัย สวนคนรุนใหมไป
ประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมที่บางแหงยังไมมีความมั่นคง แตเปนการหารายได
ใหแกครอบครัวอีกทางหนึ่ง รวมถึงการสงบุตรหลานเขารับการศึกษาในระดับตาง ๆ  
  สถานการณที่ตอเนื่องมานี้ สงผลใหการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจาก
ตาลโตนดเริ่มเสื่อมถอยลงนับตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา ในป พ.ศ. 2546 หนวยงานภาครัฐไดเขา
มาสงเสริม ฟนฟู การประกอบอาชีพแนววัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินตามนโยบายของประเทศ 
สงผลใหการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลเริ่มฟนตัวอีกครั้ง ดวยน้ําตาลมีความสําคัญตอครัวไทย 
อาหารไทย ขนมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทยังคงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไทย จัดงาน
ประเพณีแบบครัวไทยที่มีการใชน้ําตาลเปนสวนประกอบของอาหารคาว หวาน แทบทุกครัวเรือน 
และยังพบวา ประชาชนสวนใหญไดใชประโยชนจากตนตาลโตนดทุกสวนเพื่อการดํารงชีวิตและ
การสรางรายได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการผลิตน้ําตาลที่เรียกวา น้ําตาลสด และน้ําตาลที่
แปรรูปเขมขนเปนกอน น้ําตาลที่ผลิตจากชุมชนแหงนี้มีคุณภาพดีมีช่ือเสียง เรียกกันวา “น้ําตาล
ปากน้ํา” ชุมชนยังคงเต็มไปดวยผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ในการผลิตน้ําตาล มีผูนํา
ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ สังเกตไดจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ทั้งการ
รวมงานบุญ งานพิธีตาง ๆ รวมทั้งไดมีการรวมกันร้ือฟนประเพณีงานบุญปาตาลที่เกิดจากจิตสํานึก
ทางประวัติศาสตร ทําใหคนในชุมชนมีความสัมพันธทางสังคมมากขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ประเพณีนี้
เกือบสูญหายไปจากชุมชนนับตั้งแตเกิดอาชีพเล้ียงกุงกุลาดําแพรกระจายเขามา และการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมที่เขามาใกลชุมชน อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ทักษะการผลิตน้ําตาล
ของผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดยังมีอยูในชุมชน  ความสัมพันธที่ถูกปลูกฝงถายทอด
สืบตอกันมาจนกลายเปนรูปแบบของพฤติกรรม ระบบความคิด ความรู ความเชื่อ ที่ถูกจัดระเบียบ
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ไวจากประสบการณที่ส่ังสมมา เปนสื่อที่กอใหเกิดสํานึกและความภาคภูมิใจ ที่มีรากฐานมาจาก ภูมิ
ปญญาในครัวเรือน แสดงใหเห็นถึงความสามัคคี และการมีปฏิสัมพันธตอกันของคนในชุมชน อีก
ทั้งมีผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเขามาดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
เชน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบาน/ชุมชน กองทุนหมูบาน การลงสมัครรับเลือกตั้งการเมือง
ทองถ่ิน การใหความรวมมือในลักษณะของการมีสวนรวมกับหนวยงานภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน
ในการอนุรักษและสงเสริมการประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลของชุมชนโดยการไมโคนลมตนตาล การ
ใหที่ดินชั่วคราวเพื่อการกอสรางอาคารหมูบานน้ําตาลสดระยะเวลา 10 ป ซ่ึงตั้งอยูบนเสนทางผาน
ของแหลงทองเที่ยว รวมทั้งแบบแผนการใชทรัพยากรตนตาลโตนดโดยวิธีการจับจองกันอยาง
อิสระ ที่ใชจิตสํานึกทางวัฒนธรรมการอยูรอดรวมกันในการจัดการ เปนการจัดระเบียบชุมชนโดย
คนในชุมชนนั่นเอง 
  จากการศึกษาสภาพการผลิตน้ําตาลของชุมชนเบื้องตนพบวา การที่ภาครัฐเขา
ไปพัฒนาสงเสริมอาชีพนั้น ในสวนของการทําความเขาใจระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชนมี
ความแตกตางกัน เชน ความเขาใจในเรื่องการรวมกลุมอาชีพโดยการสรางที่จําหนายเฉพาะ ตั้งชื่อวา 
“หมูบานน้ําตาลสด” พบวา ความเขาใจของชุมชนหมายความถึงการใหความรวมมือแบบมีสวนรวม 
กับภาครัฐ ไมมีความเห็นขัดแยง และเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับภาครัฐตามกระบวนการของ
การมีสวนรวมและไมมีผลเสียตอตนเองและเพื่อใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ใน
ความหมายของหนวยงานภาครัฐคือการจัดทําแผนเพื่อการไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ใหสอดรับกับนโยบายประเทศ แตการดําเนินการดังกลาว พบวา ยังไมสามารถแกไขปญหาใหกับ
ชุมชนไดอยางแทจริง เชน การรวมขายผลผลิตในที่เดียวกันสงผลใหรานที่อยูดานในจําหนาย             
ไดนอย ปญหากระบวนการผลิตที่ตองขนยายวัตถุดิบและอุปกรณการผลิตไปที่แหลงผลิตใหม ไมมี
ความสะดวก ไมมีผูรับผิดชอบผลผลิตที่เหลือจากการจําหนาย ปจจัยเงื่อนไขของชุมชนดังกลาว 
สงผลใหไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรูปธรรม กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลยังคงดําเนินชีวิต
แบบดั้งเดิมและความสัมพันธระหวางรัฐกับชุมชนไมไปในทิศทางเดียวกัน 
  แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวแมวาโดยสภาพบริบทของชุมชนใน
เร่ืองความคิดพื้นฐานของคนในชุมชน เงื่อนไขเกี่ยวกับบริบทของชุมชน และเงื่อนไขของหนวยงาน
ภาครัฐ ที่ใชแบบแผนการมีสวนรวมของชุมชนแบบชายขอบ (Inequity participatory pattern)   
กลาวคือ ชุมชนใหความรวมมือ รวมงาน รวมการประชุม ยกมือใหการสนับสนุน รวมแสดงความ
คิดเห็น แตไมมีอํานาจตัดสินใจ ศิริกาญจน โกสุมภ (2542, หนา 228)  ดังนั้น มุมมองของภาครัฐ
และชุมชนจึงมีความแตกตางกัน ภาครัฐเห็นวาชุมชนยังไมใหความรวมมือเทาที่ควร ไมมีผูนําที่
เขมแข็งในการนํานโยบาย และขอเสนอแนะไปสูการปฏิบัติได ความจริงแลวชุมชนมีความตองการ
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และมีศักยภาพในการผลิตน้ําตาล ซ่ึงพบวา ชุมชนมีปจจัยภายในชุมชนที่มีศักยภาพ  คือชุมชนมีผูนํา
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการใหการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน มีทรัพยากรตนตาลโตนด  
กลุมเครือญาติที่สามารถสรางเครือขาย การตั้งถ่ินฐาน การจัดระเบียบทางสังคมโดยใชวัฒนธรรม อีก
ทั้งชุมชนยังเต็มไปดวยผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญการผลิตน้ําตาล  และมีวัฒนธรรมที่
แสดงความสัมพันธของคนที่อยูในชุมชนกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ วัฒนธรรมการบริโภคของ
คนไทย ครัวไทย อาหารไทย การดื่ม กินแบบไทย และการใชสมุนไพรไทย ปรากฏการณนี้ของ
ชุมชนสามารถสรางรายไดจากความรูที่ส่ังสมกันมาเปนเวลายาวนาน สรางและพัฒนาระบบการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับดําเนินชีวิตที่ปรากฏในรูปของบรรทัดฐานไมวาจะเปนวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ประเพณีอันเปนผลเชื่อมโยงจากอิทธิพลของโลกทัศนและระบบคุณคาของชุมชนที่มี
ความสอดคลองและสมดุลกับบริบทแวดลอม ชุมชนสามารถใชอํานาจที่มีควบคุมดูแลใหระบบ
ความรูและระบบการจัดการสามารถผลิตซ้ําใหเกิดขึ้นในสมาชิกรุนตอไป โดยผานกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมและกระบวนการเรียนรูตาง ๆ ที่สอดคลองกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตของชุมชน ปจจัย
ภายในที่เปนทุนของชุมชนจะสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือและรากฐานที่สําคัญของการพัฒนา
รูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ผลของการพัฒนาดังกลาวจะเปนมูลเหตุ
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางที่ผูบริหารประเทศและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ กับ
ทั้งนักวิชาการที่เจตนาจะใหชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตามแผน (Planned Change) และทิศทางที่
กําหนดไว กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนโดยรวม 
  จากสภาพการณดังกลาว ภูมิปญญาการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดจึงกลายเปน
ส่ิงที่สอดคลองกันในบริบทของโลกาภิวัตนและทุนนิยม  นโยบายตาง ๆ ของภาครัฐที่ไดเขามา
กระตุนใหการสนับสนุนอยางแข็งขัน โดยมีจุดมุงหมายในการดึงความรูทางดานวัฒนธรรมภูมิ
ปญญาทองถ่ินในครัวเรือน  ประกอบกับชุมชนมีจิตสํานึกทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรม ที่
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการฟนฟูการผลิตน้ําตาลเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น ผูวิจัยจึงได
สรางกรอบแนวคิด และกรอบการปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนด  โดยใชทุนทางสังคมมาเปนกลไกรวมแบบภาคี และนํา “ปจจัยภายในที่มีศักยภาพ” มา
เปนรากฐานที่สําคัญในการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชนตําบลปากน้ํา 
อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทราตอไป 
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   7.1.2 รูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบล
ปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  จากขอคนพบของการวิจัยนี้ ไดนํามาสรางรูปแบบตามตัวแบบการวิจัยและ
พัฒนาโดยทฤษฎีระบบลําดับขั้น D2A (Development Activity) ถึงลําดับขั้น D3O (Development 
Outcome) ช้ีใหเห็นวาปจจัยสําคัญของการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขึ้นอยูกับปจจัย
สําคัญ 2 ประการ คือ 
    1)  ปจจัยภายในชุมชน จากขอคนพบที่วา ชุมชนมีศักยภาพ 4 ประการ ไดแก             
(1) ภาวะผูนํา (Leadership : L) กลาวคือ ชุมชน มีผูนําทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการ สนับสนุน 
งานของชุมชน นางสมจิตร กลอมเกลี้ยง ผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดสืบทอดมาจาก
รุนพอ  แม  ไดแสดงความเปนผูนําในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ําตาลของตนใหดีขึ้นกวาเดิม         
(2) โครงสรางทางสังคม (Structure : S) ไดแก การจัดระเบียบชุมชนโดยธรรมชาต ิสภาพการตัง้ถ่ินฐาน
บานเรือนของชุมชนหมูบานน้ําตาลสดที่สวนใหญกระจุกตัวอยูบนถนนสายหลักซึ่งเปนเสนทาง
ผานไปยังแหลงทองเที่ยวภายในตําบล อําเภอ และจังหวัด อยูใกลตลาดภายในทองถ่ิน มีทรัพยากร
ตนตาลโตนด มีการแบงบริเวณการใชทรัพยากรตนตาลโตนดโดยชุมชนที่เปนวัฒนธรรม กอใหเกิด
การอยูรวมกันอยางมีอิสระ มีระบบครือญาติที่ทําใหสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายได (3) ความ 
สามารถของชุมชน (Abilities : A) คือ ชุมชนมีปราชญภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก คนรุนเกาที่มีความ
ชํานาญ และเชี่ยวชาญ ในการผลิตน้ําตาล มีทักษะ (Skill) เปนทุนของชุมชน และ (4) วัฒนธรรม       
(Culture : C)  ที่เกิดจากการประกอบอาชีพเปนการสรางความสัมพันธของคนในชุมชน วัฒนธรรม
การอยูรวมกับธรรมชาติส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมการบริโภคแบบไทย ๆ ลักษณะดังกลาวเปนวิถี
ชีวิตสังคม  ที่สามารถสงเสริมและพัฒนา บนพื้นฐานของภูมิปญญา เพื่อการแกไขปญหาในการ
ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลที่มีอยูจริงได ผูวิจัยไดนําปจจัยภายในที่มีศักยภาพดังกลาวนี้มาเปนจุด
แข็ง เพื่อการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม ใชหลักการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวมทั้ง
ชุมชนผูวิจัยและหนวยงานภาครัฐ โดยใชชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา (Community–based 
model) 
 2)  ปจจัยภายนอกเปนทุนทางสังคมที่เกื้อหนุนใหการอนุรักษและสงเสริมผลผลิต
น้ําตาลจากตาลโตนดของชุมชน เปนผลมาจากแนวคิดการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายรัฐบาลที่เรียกวา ยุทธศาสตร เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันสินคาเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชน และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน ทําใหแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายของประเทศ  
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มีความชัดเจนขึ้น โดยภาครัฐไดนําแนวคิดการพัฒนามาสูชุมชน ใชหลักการมีสวนรวมเปนแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมในการแกไขปญหา และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนบนรากฐานของ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ผูวิจัยไดนําปจจัยภายในและปจจัยภายนอกชุมชนดังกลาว มาจัดกิจกรรมการ
พัฒนาโดยมีเปาหมาย หลักการ และวิธีการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ที่ทรงยึด “คน” เปนเปาหมายของการพัฒนา ทําใหคนเปนคนพัฒนา หรือ “คนเจริญ” 
แนวคิดหลักคือ การพึ่งตนเองจากสภาพและทรัพยากรที่มีอยู จากการเขามามีสวนรวมของชาวบาน
และการประสานงานกับหนวยงานราชการและเอกชน ลงมือปฏิบัติเพื่อนําไปสูเปาหมายไดแก 
วิธีการพัฒนาแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ระหวางชาวบาน ผูวิจัย หนวยงาน
ภาครัฐ รวมมือกันปฏิบัติอยางจริงจัง ใกลชิด เพื่อใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
หนวยงานภาครัฐสงเสริมในสวนที่ขาดเพื่อใหทองถ่ินมีความเขมแข็ง   
 ผลจากการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ไดขอคนพบวา ชุมชนเปนหัวใจสําคัญของ
การพัฒนารูปแบบ กลาวคือ นางสมจิตร กลอมเกลี้ยง ไดแสดงความกระตือรือรนในการเปนผูนํา
เพื่อพัฒนาผลผลิตน้ําตาลใหมีคุณภาพ ปรับกระบวนการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑของผลผลิตน้ําตาล
จากตาลโตนดใหดขีึ้นกวาเดิม เชื่อมโยงเครือญาติและชุมชนดําเนินการจําหนายผลผลิตในลักษณะ
กลุม  หนวยงานภาครัฐทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน ผลของการพัฒนาการดําเนินงานของกลุมผู
ประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลพบวาเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้น  การที่ชุมชนสามารถพัฒนา
กระบวนการผลิตใหไดคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขยายชองทางการจําหนาย สามารถมี
รายไดเพิ่ม ชุมชน หนวยงานภาครัฐ และเครือขาย เครือญาติ สามารถเชื่อมโยงกันไดและมีพลังใน
ระดับหนึ่งที่แสดงใหเห็นแนวโนมของความเขมแข็ง เปนเครื่องชี้วัดความสําเร็จในการประกอบ
อาชีพของชุมชน อีกทั้งการสงเสริมผลผลิตดานภูมิปญญาตามนโยบายของประเทศ ลงสูจังหวัด 
อําเภอ ตําบล และชุมชน  สงผลใหชุมชนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น 
กระตุนใหชุมชนไดเห็นคุณคาและวัฒนธรรมภูมิปญญาของตนเอง  ที่ไดเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของ
ชุมชนไดอยางเหมาะสมลงตวักับภาวะสังคม เศรษฐกิจ ปจจุบัน    
    จึงกลาวไดวา ผลของการพัฒนารูปแบบตามกรอบแนวคิดทฤษฎี โดยการนํา
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเครื่องมือในการพัฒนาจากการปฏิบัติและแกไขปญหาที่มี
อยูจริง สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุม เปนการพัฒนาบุคคลใหเกิดการเรียนรู สงผลใหชุมชน
เปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมกอนการวิจัยอยางชัดเจน การจัดทํากิจกรรมสาธิตหรือจุดนํารอง ได
พัฒนาวิธีคิด กระบวนการผลิต การแกปญหา การประชาสัมพันธ การเพิ่มชองทางการจําหนาย
ใหกับกลุมผูผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดใหมีรายไดเพิ่มขึ้น มีกลุมผูบริโภคมากขึ้น เปนเครื่องชี้วัด
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ความสําเร็จในการสงเสริมอาชีพของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ  ประทีป วีระพัฒนนิรันดร 
(2540, หนา 3 - 22) และ พิทยา วองกุล (2542, หนา 66 - 67) ที่กลาววา ปจจุบันยังไมมีขอสรุป “ตัวช้ีวัด” 
ความเขมแข็งของชุมชนที่สามารถนําไปใชประเมินดวยตนเองได สําหรับนักพัฒนา การสรางความ
เขมแข็งของชุมชน คือ การสรางการเรียนรูใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได สรางพลังทางสังคม
ลักษณะประสานกับพหุภาคีโดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของคนในชุมชนและฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน  
  ดานปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการพัฒนารูปแบบที่สําคัญของการวิจัยครั้งนี้มี
หลายประการที่แสดงใหเห็นวาการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดยังไมสามารถฟนฟูไป
ไดเชนในอดีตที่ผานมา ซ่ึงพบวา มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพการผลิตน้ําตาลไปเลี้ยงกุง
กุลาดํา สงผลใหครัวเรือนที่เคยประกอบอาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดลดลง ลักษณะปญหาที่เปน
เงื่อนไขในภาพรวม คือ ปญหาสิ่งแวดลอมที่น้ําเค็มจากบอกุงมีผลกระทบกับผลผลิตของตาลโตนด
ที่ใหน้ําตาลลดลงในบางพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบวา สภาพการผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดที่เกี่ยวของ
กับบริบทของชุมชนที่ปรับเปลี่ยนมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศจากภาคเกษตรกรรมไปสู
อุตสาหกรรม  เงื่อนไขทางดานความคิดของคนในชุมชน ไดแก ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการสืบทอด 
ภูมิปญญาทองถ่ินที่นอยลง ทรัพยากรตนตาลโตนดมีขนาดสูงยากตอการขึ้นไปเก็บผลผลิต ปจจัย
เงื่อนไขทางสังคมและประวัติศาสตรที่สะทอนใหเห็นกระบวนการที่ชุมชนหมูบานถูกผนวกเขาสู
ระบบทุนและตลาด  แตอยางไรก็ตาม กลุมผูประกอบอาชีพผลิตน้ําตาล ยังคงใหความสนใจหรือให
ความสําคัญกับทรัพยากรตาลโตนดในอาณาบริเวณ หรือพื้นที่ของตน โดยการใสปุย บํารุงรักษา           
ตนตาล ปลูกเพิ่มเพื่อใชประโยชนทดแทนตนที่จะสูงมากยากตอการไปเก็บผลผลิตในอนาคต  
เงื่อนไขที่ไดกลาวมาแลวนี้  ผูนํากลุมตองมีความเขมแข็ง มีเวลา เสียสละ กลาคิด กลาตัดสินใจบน
รากฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อนํากลุมใหสามารถขับเคลื่อนไปขางหนาไดมากขึ้น โดย
ไมหวาดกลัวกับปญหาที่ยังไมเกิด ใชหลักการ เหตุผล โดยมีหนวยงานภายนอกใหคําปรึกษา 
สงเสริม สนับสนุน และใชหลักฉันทามติดําเนินการใหเกิดผลขึ้นจริงในเชิงรูปธรรม นอกจากนี้ยัง
พบวา การจัดบทบาทของหนวยงานซึ่งไมไดเปนเพียงใหคําแนะนํา หรือเปนที่ปรึกษา สงเสริม 
สนับสนุนเทานั้น ควรไดมีการกระตุน ใหชาวบานไดรับความรู ความเขาใจ เล็งเห็นประโยชนจาก
การดําเนินงานไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้นโดยการแสดงตัวอยาง หรือสาธิตและในบางครั้งอาจ
ตองเปนตนแบบบาง เพื่อดึงความสามารถที่ซอนอยูในตัวบุคคลไดกลาแสดงออก โดยการ
เลียนแบบและปรับประยุกตใหเขากับพฤติกรรมตนเอง นอกจากนี้ยังพบวา การที่หนวยงานภาครฐัมี
การโยกยายสับเปลี่ยนขาราชการ หรือตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินมีการปรับเปลี่ยนวาระ  มีผลให
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นโยบายการสงเสริมการดําเนินงานดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมไมตอเนื่อง เพราะขึ้นอยูกับนโยบายของหัวหนาหนวยงานแตละสมัย 
 อยางไรก็ตาม จากผลของการศึกษาและการพัฒนารูปแบบดังกลาว แมวา
สภาพบริบทของชุมชนทั้งที่เปนความคิดพื้นฐานของชุมชน เงื่อนไขเกี่ยวกับบริบทชุมชน และ
เงื่อนไขทางดานหนวยงานภาครัฐ จะทําใหแบบแผนการผลิตน้ําตาลของชุมชนยังไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปสูมาตรฐานไดทั้งหมด ในมุมมองของชุมชน เห็นวา  การพัฒนาตอไปนั้นยังคงตอง
ใชการระดมทุน และความชวยเหลือจากหนวยงานอยู ดังนั้น ผลการวิจัยจึงพบวา รูปแบบที่ผูวิจัย
จัดทําจึงเหมาะสําหรับชุมชนที่ยังไมพรอม  สวนดานการบูรณาการความรูเดิมเขากับประสบการณ
ใหมอาจตองการพี่เ ล้ียงระยะหนึ่ง  ดวยชุมชนมีภูมิปญญาที่ส่ังสมมานาน  เปนความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีความชํานาญอยูในตัวบุคคล  หากสามารถหาผูนําที่เต็มใจมาจัดการดําเนินงาน
พัฒนา  จะสามารถจัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหาใหกับชุมชนได จากการที่ชุมชนไดมีการพัฒนา
เครื่องมือการผลิตจากดั้งเดิมที่ใชไมพายตีน้ําตาลในกระทะจนเขมขน ไดพัฒนามาใชเชือกดึง
ลักษณะเปนรอกโดยใชวัสดุที่มีอยูในทองถ่ินประดิษฐขึ้นใชเอง วิธีนี้จะชวยลดเวลา ประหยัด
แรงงาน และใชไดกับน้ําตาลครั้งละปริมาณมาก  ปจจุบันหลังการวิจัยไดพัฒนาปรับกระบวนการ
ผลิตโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อตรวจสอบผลผลิตน้ําตาลใหไดมาตรฐาน จึงเปนการปรับตัว
ของชุมชนดานการผลิตน้ําตาลใหเหมาะสมกับยุคปจจุบัน ดวยน้ําตาลเปนสิ่งจําเปนที่ขาดไมได
สําหรับครัวไทย การพัฒนาผลผลิตน้ําตาลจึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 
 
   7.1.3   ผลการสงเสริม เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การประกอบ
อาชีพผลิตน้ําตาลจากตาลโตนด มีดังนี้ 
         การวิจัยนี้กระตุนจิตสํานึกของคนในชุมชนใหเกิดการพัฒนา การผลิตน้ําตาล 
2 ชนิด คือ น้ําตาลสด และน้ําตาลโตนด (น้ําตาลงบ) จนไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม น้ําตาลสด มาตรฐานเลขที่ มผช. 38/2546 หมายเลข
ตัวอยาง สอจ. ร37-038-01-ฉช/2 และน้ําตาลโตนด (น้ําตาลงบ) มาตรฐานเลขที่ มผช. 113/2546 
หมายเลขตัวอยาง สอจ. ร37-113-01-ฉช/2   การพัฒนาดังกลาว ไดสงผลใหชุมชนมีการปรับเปลี่ยน
วิธีคิดจากเดิมที่ไมมีการรวมกลุมมาเปนรวมกลุม โดยนางสมจิตร กลอมเกลี้ยง ไดประสานกับเครือ
ญาติและครัวเรือนอื่นที่มีความสนใจสนับสนุนแนวคิดรวมกลุมกันเปนวิสาหกิจชุมชน รหัส
ทะเบียนเลขที่ 325020910006 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2549 ใชช่ือวา “กลุมหมูบานน้ําตาลสด” ตอมา 
กลุมไดรับการสงเสริมจากจังหวัด คัดสรรใหหมูบานน้ําตาลสดเปนหมูบานหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Tambon One Product : OTOP) เลขที่ 24020011 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ทําให
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ชุมชนสามารถนําการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไปใชในการขยายชองทางการจําหนายได          
อีกทั้งการสงเสริมจากหนวยงานภาครัฐยังเปนสวนสนับสนุน ประชาสัมพันธผลผลิตน้ําตาลเพื่อ
สรางเศรษฐกิจชุมชน อันเปนการสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาตอไป 
  ดานการอนุรักษตาลโตนดนั้น ผูวิจัยไดเพาะขยายพันธุตาลโตนดในพื้นที่
อนุรักษตนตาลโตนดของศูนยบางคลา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยการปลูกเพิ่มจํานวน  
สวนของชุมชนตําบลปากน้ํา พบวา มีการบํารุงรักษาใสป ุ ยตนตาลโตนดเพื่อการใหผลผลิตที่ดี 
สําหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตน้ําตาลในอนาคตเพื่อสืบทอดถายทอดใหแกสมาชิกรุนตอไปนั้น พบวา 
ไดมีการปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนตนเดิมที่จะสูงเกินไป จากพฤติกรรมดังกลาว สรุปไดวา ตาลโตนด
เปนพืชเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนตําบลปากน้ํา เปนวัฒนธรรมภูมิปญญาสืบทอดรุนสูรุน  วิชิต
วงศ ณ ปอมเพชร  (2546, หนา 122 – 189);  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  (2546, หนา 149 – 163); วิทยากร เชียงกูล (2548, หนา 41 - 54);  สุธี ประศาสนเศรษฐ และ
คนอื่น ๆ  (2544, หนา 3 – 29);   สนิท สมัครการ  (2546, หนา 109 – 118)  และ นิเทศ ตินณะกุล (2544, 
หนา 46 – 65) กลาววา สังคมเกษตรชนบท คือ เสาหลักแหงวัฒนธรรมของสังคมไทย ในชวง
ทศวรรษที่ผานมา อัตราการขยายตัวที่สูงของระบบเศรษฐกิจและระบบธุรกิจนายทุนไดเอื้อ
ประโยชนใหแกกลุมนายทุนขามชาติมากกวาราษฎรไทย  จะเห็นไดจากที่ดินทํากินในพื้นที่ชนบท
ถูกนายทุนซ้ือดวยราคาที่สูงเพื่อแปรสภาพและเขาไปครอบงําชีวิตเศรษฐกิจและสังคมของราษฎร 
ดังนั้น แนวคิดและนโยบายฟนฟูภาคการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ที่มีระบบการผลิต การ
แลกเปลี่ยน  สอดคลองกับวิถีชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม   ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเปาหมายเพื่อให
ชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข พึ่งพาตนเอง สรางฐานรายไดที่มั่นคง มีภูมิคุมกันทาง
เศรษฐกิจจะชวยลดความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก  ขณะเดียวกันสามารถปรับตัวใหทันตอ
สถานการณโลก ทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนไปอยางตอเนื่องและมีเสถียรภาพ  กระจาย
ผลประโยชนของการพัฒนาอยางเปนธรรม จึงเปนการอนุรักษสังคมเกษตรชนบทและสังคมไทยไว
ดวยกัน  
 ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ไดช้ีชัดวา หัวใจสําคัญของการพัฒนาวัฒนธรรม           
ภูมิปญญา  การปฏิบัติจริงเพื่อการสงเสริมอาชีพการเกษตร คือ “ชุมชน” การดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย หรือวัตถุประสงคได โดยการผานกระบวนการเรียนรู  มีหนวยงานภาครัฐใหการ
สนับสนุนอํานวยความสะดวก จะสามารถพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนไปสูเศรษฐกิจชาติได    
ดังแนวคิดของนักวิชาการ สมวงศ วงศวอนแสง (2544, หนา 485); ยอดชาย ทองไทยนันท (2546, 
หนา 302); พจน บุญเรือง (2546, หนา 346 - 347); ธงชัย สันติวงษ (2546, หนา 1 - 3); มงคล ดานธานินทร 
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(2537 : 12-14) และ ดิเรก  ฤกษหราย (2546, หนา 304) ที่วาการสงเสริมอาชีพเกษตรที่สามารถ
นําไปสูการปฏิบัติและใหผลไดอยางแทจริง ตองมีการเกื้อหนุน พัฒนาความรูในลักษณะการศึกษา
นอกระบบการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบมาใชในการผลิต อาศัยแรงงานจากสมาชิกในครอบครัว
เปนสําคัญ สําหรับเกษตรที่ยังขาดความพรอมและศักยภาพในการผลิต ควรดําเนินการใช
เทคโนโลยีพื้นบานเปนหลักและใชระบบผสมผสาน สงเสริมการประกอบอาชีพในลักษณะการ
รวมกลุมเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งดานการตลาด เมื่อไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจะสามารถ
อนุรักษและสงเสริมอาชีพใหดํารงอยูเปนเอกลักษณและเปนเศรษฐกิจของชุมชนไดตอไป 

 
7.2  ขอสรุปเชิงทฤษฎี 
 
   จากผลการศึกษาที่ผานมา จะเห็นวา การอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด 
กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีที่มา มี
ปรากฏการณ มีกระบวนการและมีแบบแผนของการผลิตน้ําตาล ในลําดับขั้น D4A (Development 
Activity) ถึงลําดับขั้น D4O (Development Outcome)  สรุปผลการวิจัยแสดงดังภาพที่ 33 
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                                              การดํารงอยูและการปรับตัวตามภาวะสังคมปจจุบัน 

       สภาพเดิมของชุมชน         การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา          การเติบโตแบบพึ่งตนเองและพึ่งกันเอง                  
                                                                                              
                                                                                                 
 
                                                                                                                  
 
 
                                                                     
                                                                         
                                                                                                                      
             
                                                                                            
                                                                                                                                                                            
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33  ขอสรุปเชิงทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก 
     ตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชน ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา   

 
เปนวิสาหกิจ

ชุมชน 

เกิดการเรียนรู
โดยใช           

ภูมิปญญา 

เกิดการ
เชื่อมโยงเปน
เครือขาย 

เกิดการ 
เรียนรูการ
แกปญหา 

เกิดการ 
พัฒนาคนและ
พัฒนาชุมชน 

 
 
 
 
 

   บริบททางสภาพนิเวศและวัฒนธรรมภูมิปญญา 

ใใชรูปแบบจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาปฏิบัติจริง
โดยการมีสวนรวม 

 
ใชปจจัยภายในท่ีมีศักยภาพของชุมชนเปนฐาน  

ชุมชนเปนฐาน 
 (Community-based model) 

1. จัดประชุมชาวบาน 
2. ใชฉันทามติ 
3. กําหนดเปาหมาย/วัตถุประสงค 
4. แนวคิดหลักการ 
 

กระบวนการเรียนรู 
5.  การศึกษาเพื่อการพัฒนา  
6. สรางกระบวนการการเรียนรู 
7. เชื่อมโยงเปนเครือขาย 
  

การจัดการความรู 
8. การจัดการความรู 
9. การตัดสินใจ 
10. การกระทําเพื่อใหเกิดการพัฒนา  
       

เงื่อนไขของชุมชน 
คน 
ทรัพยากร/การเพิ่ม    

     จํานวนตนตาลโตนดเพื่อ 
     การอนุรักษ/สงเสริมผลผลิต 

ชื่อเสียงของชุมชน 
การตั้งถิน่ฐาน 
 กลุมเครือญาต ิ  
 การจัดระเบียบชุมชน 
วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น 

สรางรูปแบบ 

    ผลท่ีไดรับ 

      เง่ือนไขของกลุม 
ความเขมแข็งของผูนํา 
การจัดระเบียบกลุม 
การจัดสรรงบประมาณ     

    ประชาสัมพันธของกลุม 
   เง่ือนไขปจจัยภายนอก 

 ◊หนวยงานระดับจังหวัด 

 ◊สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

 ◊อําเภอ 

 ◊สํานักงานเกษตรอําเภอ 

 ◊พัฒนาชุมชน 

 ◊ สํานักงานสาธารณสุข 

◊การศึกษานอกโรงเรียน 

◊โรงเรียน 
◊สถาบันการเงิน 

กระบวนการเรียนรู ชุมชนเปนฐาน 

การจัดการ 
ความรู 

วัตถุประสงค/เปาหมาย 
ชุมชน 

ผูวิจัย ภาครัฐ 

L S A C
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 จากภาพที่ 33 และผลของการวิจัย สามารถสรุปไดวา รูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เกิดขึ้นจาก
บริบททางสภาพนิเวศและวัฒนธรรมภูมิปญญาภายในชุมชน ใชหลักปฏิบัติการแบบมีสวนรวมจาก
สภาพชุมชนที่มศีักยภาพ ไดแก ผูนําชุมชน (Leadership : L) โครงสรางทางสังคม (Structure : S) 
ความสามารถ (Ability : A) วัฒนธรรม (Culture : C) จากสภาพและเงื่อนไขของชุมชนไดแก คนที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญอยูในชุมชน ทรัพยากรตนตาลโตนดที่มีในทองถ่ิน การปลูกเพิ่มขึ้นเพื่อการ
อนุรักษและสงเสริมผลผลิตในอนาคต ช่ือเสียงของชุมชน การตั้งถ่ินฐาน กลุมเครือญาติที่สามารถ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย การระเบียบชุมชนโดยใชจิตสํานึกทางวัฒนธรรม ความสัมพันธของคนใน
ชุมชนกับสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ วัฒธรรมการบริโภคแบบครัวไทย และภูมิปญญาที่สืบทอด
อยางยาวนานเปนทุนของชุมชน มีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือ ประกอบดวย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอบางคลา เทศบาลตําบลปากน้ํา พัฒนาการ พัฒนากร 
สาธารณสุขอําเภอบางคลา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ใหคําแนะนํา สนับสนุน เปนที่ปรึกษา 
สงเสริมการประชาสัมพันธ ผูวิจัยเปนพี่ เ ล้ียง สรางรูปแบบการอนุรักษและสงเสริม โดยมี
วัตถุประสงคหรือเปาหมายของการพัฒนาคือ ชุมชนมีการพัฒนาความสามารถของตนเองได  
ผลผลิตมีคุณภาพ  การตลาดกวางขึ้น  การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มชองทางการจําหนาย  โดยใช
หลักการมีสวนรวมในการพัฒนาจากฐานของชุมชนรวมคิด รวมปฏิบัติการ รวมแกไขปญหา เปน
กระบวนการเรียนรูรวมกัน มีการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ผสมผสานความรูเดิมกับความรู
ใหม ปฏิบัติการพัฒนา เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไว บนพื้นฐานของระบบ
ความคิด ความเชื่อ บริบทของชุมชน และศักยภาพที่เปนปจจัยภายในชุมชน รวมไปถึงเงื่อนไขทั้ง
ของชุมชนในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน การบูรณา
การความรูและประสบการณเดิมกับความรูและประสบการณใหม สรางเปนองคความรูใหม และ
เงื่อนไขดานนโยบายของหนวยงานภาครัฐที่ไมตอเนื่อง การสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการ การหมด
วาระของผูนําทองถ่ิน มีผลตอการอนุรักษและสงเสริมการทําน้ําตาลจากตาลโตนด  แตอยางไรก็
ตาม เมื่อนําปจจัยภายในชุมชนและหนวยงานภาครัฐมาจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน โดย มี
ขั้นตอนสําคัญอยู 10 ขั้นตอน คือ 1) จัดประชุมชาวบาน 2) ใชฉันทามติ 3) กําหนดเปาหมาย/
วัตถุประสงค 4) แนวคิดหลักการ 5) ศึกษาเพื่อการพัฒนา 6) สรางกระบวนการเรียนรู 7) เชื่อมโยง
เครือขาย  8) แลกเปลี่ยนความรู 9) ตัดสินใจ 10) กระทําเพื่อใหเกิดการพัฒนา  ผลของการพัฒนา
รูปแบบจะสามารถยืนอยูไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนนั้นขึ้นอยูกับพลังภายในของกลุมหมูบานน้ําตาล
สด และพลังภายในของชุมชน ผูนําที่มีความเขมแข็งในการจัดระเบียบกลุม การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการประชาสัมพันธของกลุม    
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  จากการศึกษาปรากฏการณของการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ดังกลาว ทําใหพบวา 
การพัฒนารูปแบบเกิดจากบทบาทการมีสวนรวมของชุมชนโดยมีปจจัยภายในที่มีศักยภาพของ
ชุมชนใชความรูประสบการณเดิมผสมผสานกับความรูและประสบการณใหม มีการจัดการความรู
โดยการ แลก เปลี่ยน เรียน รู มีหนวยงานภาครัฐใหการสงเสริมสนับสนุน ซ่ึงสามารถสังเคราะห
รูปแบบได 3 ประการหลัก คือ 1) การใชชุมชนเปนฐาน (Community - based model) 2) การสราง
กระบวนการการเรียนรู (Learning Processes) และ 3) การจัดการความรู (Knowledge management)  
 ขอคนพบจากการวิจัยคร้ังนี้ เกิดจากกรอบความคิด ทฤษฎีและขอคนพบจากเอกสารที่
เกี่ยวของกับการวิจัยเปนฐานรองรับ โดยผูวิจัยไดปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพปรากฏการณ
การศึกษากรณีศึกษา ดําเนินการนําปจจัยภายในที่มีศักยภาพของชุมชนมาสรางกระบวนการการ
เรียนรูจากหลักวิชาการ กรอบการปฏิบัติการ จากความรวมมือของ 3 สวน ไดแก ชาวบานที่เปน
ผูนํา ผูวิจัย และเจาหนาที่ภาครัฐ ซ่ึงพบวา การดําเนินงานพัฒนาเพื่อการแกไขปญหาของชุมชน
เกิดขึ้นอยางเปนระบบ  มีการเชื่อมโยงความรูอยางตอเนื่อง เพิ่มเติมความรูใหมในระหวางการ
พัฒนาเพื่อแกไขปญหาไดตลอดเวลา และสามารถกระทําไดอยางซ้ํา ๆ โดยมีชุมชนเปนฐานสําคัญ 
รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้เปนทฤษฎีที่ไดจากปรากฏการณที่ศึกษา (grounded theory)  โดยการวิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายกระบวนการทางสังคมที่เกิดขึ้นในสถานที่ศึกษากรณีศึกษา อยางไรก็
ตาม การนําไปใชกับชุมชนอื่น ๆ ควรมีการประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชนนั้น ๆ ผูวิจัย
ขอสรุปเปนขอเสนอ (Propositions) ดังนี้ คือ 
  1.  เงื่อนไขทางดานบริบทของชุมชนและหนวยงานภาครัฐมีผลตอการกําหนด
รูปแบบของชุมชน เชน เงื่อนไขทางดานความคิดพื้นฐานของคนในชุมชน ไดแก ทรัพยากรตน
ตาลโตนดที่ลดลง การเพิ่มจํานวนตองใชระยะเวลาประมาณ 8 - 10 ปจึงใหผลผลิต การรวมกลุมใน
ชุมชนที่ยังไมเขมแข็ง เงื่อนไขทางดานสังคม ไดแก สภาพทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
วัฒนธรรม ความรูสึกกังวลที่มีคนสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปญญานอย รวมทั้งตนตาลโตนดที่ให
ผลผลิตน้ําตาลไดยังมีจํานวนจํากัด ผูที่จะขึ้นตาลเพื่อเก็บวัตถุดิบมีจํานวนไมมาก เปนบริบทที่สําคัญ
ในการกําหนดความหมายและขอบเขตของรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตการทําน้ําตาล
จากตาลโตนด ที่เปนขอจํากัดใหการสงเสริมยังไมสามารถทําไดอยางเต็มรูปแบบ  รวมทั้งความ
หนาแนนของสมาชิกกลุมที่เขมแข็ง  เปนตน 
  2.  นโยบายของหนวยงานภาครัฐที่เขาไปสงเสริมสนับสนุนยังไมเปนไปตามความ
ตองการเพื่อการแกไขปญหาใหกับชุมชนไดอยางแทจริง เปนเพียงใหคําแนะนําและกระตุนใหเกิด
การกระทําเพื่อการเปลี่ยนแปลงโดยใชแบบแผนการมีสวนรวมแบบชายขอบ คือ รวมงาน รวมมือ 



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

 255 

สนับสนุน รวมแสดงความคิด ไมมีอํานาจตัดสินใจ ศิริกาญจน โกสุมภ (2542, หนา 228) ดังนั้น 
ชุมชนที่ยังมีความพรอมไมเพียงพอ ดานตัวผูนําที่ตองมีความเขมแข็ง มีเวลา เสียสละ กลาคิด กลา
ตัดสินใจบนรากฐานของวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อนํากลุมใหสามารถขับเคลื่อนไปขางหนา
ไดมากขึ้น โดยไมหวาดกลัวกับปญหาที่ยังไมเกิด และกลาที่จะคิดสรางสรรค  จึงยังไมสามารถ
พัฒนาหรือปรับตัวใหเขากับสถานการณ (Adaptation) ตามจุดมุงหมายที่หนวยงานภาครัฐผลักดัน
เพื่อใหเกิดการดําเนินการ 
 3.  การใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : 
PAR) เปนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในกิจกรรมการแกไขปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาปฏิบัติ
จริง โดยใชหลักการมีสวนรวมแบบเต็มที่ คือ ริเริ่มงาน ดําเนินการ สนับสนุน แสดงความคิดเห็น 
รวมงานและกิจกรรม มีอํานาจตัดสินใจเต็มที่ (ศิริกาญจน โกสุมภ 2542, หนา 228) มาใชในการ
พัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดในกรณีศึกษา ซ่ึงรูปแบบจะเกิดเพิ่มขึ้น 
ดําเนินตอไป และดํารงอยูได  ขึ้นอยูกับการที่ผูที่มีสวนเกี่ยวของ ไดแก กลุมผูประกอบอาชีพผลิต
น้ําตาล ผูนําชุมชน ผูผลิต ผูจําหนาย ผูบริโภค สวนหนวยงานภาครัฐ ไดแก นโยบายจากจังหวัด 
นายอําเภอ พัฒนาการ สํานักงานเกษตร เทศบาลตําบลปากน้ํา บริษัททองเที่ยว สถาบันการศึกษา 
เหลานี้มีสวนรวมในการดําเนินการตามเงื่อนไขที่เหมาะสม การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
ระหวางชุมชนและภาครัฐอยางตอเนื่อง จะสามารถทําใหการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริม
ผลผลิตการทําน้ําตาลจากตาลโตนดดําเนินตอไปในกิจกรรมเดิมหรือเร่ิมในกิจกรรมใหมที่มี
ลักษณะของกระบวนการมีสวนรวมที่ตอเนื่องสืบตอกนัไป 
 4.  แบบแผนการพัฒนารูปแบบวิเคราะหโดยทฤษฎีระบบ จะพบวา การจัดความสําคัญ
ของปญหาโดยมีหนวยงานภายนอกมีหนาที่จัดการกับปญหาของระบบใหญในสังคมที่ใหญกวา
ระดับชุมชน โดยมุงแกปญหาการเสียสมดุลในระดับชุมชนที่สงผลกระทบถึงปญหาของระบบใหญ 
ปญหาที่ชุมชนประสบอยูอาจเปนส่ิงที่ชุมชนรับรูอยูแลวแตไมมีความรูมากพอที่จะแกปญหา หรือ
เคยชินกับปญหานั้นจนไมรับรูถึงผลกระทบ รวมทั้งทัศนคติที่รอความชวยเหลือจากรัฐบาลหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของในฐานะระบบใหญ การประชุมกันระหวางชุมชนกับหนวยงานภาครัฐเปนการ
กระตุนใหชุมชนรับรูถึงปญหาที่เปนการชี้นําการปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามหากชุมชนยังไมมีความ
พรอมอยางเพียงพอ การแกปญหาจะยังไมเกิดอยางแทจริง ดังนั้น ลักษณะของการแกไขปญหาโดย
ทฤษฎีระบบ ควรเปนการใชปจจัยที่มีอยูในระบบยอยของสังคมหรือชุมชนนั้นๆ มีขอบเขตคือ
บริบทของชุมชน ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก ทุนที่มีอยูในชุมชน การดําเนินงานหรือกระบวนการ 
(Processes) ใชหลักการมีสวนรวมจากทุนความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญดั้งเดิมรวมกับความรู
เชิงวิชาการ จะสงผลไปสูผลลัพธ (Output) ไดแก การพัฒนาซึ่งสรางความเจริญอันเกิดจากปจจัย
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นําเขาและกระบวนการที่มีอยางเพียงพอเปนตัวแปรตนของการพัฒนาที่จัดสรรเปนผลผลิตและ
หวนกลับไปเปนปจจัยนําเขาอีกครั้งซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญของโครงสรางสังคมภายในชุมชน
เพื่อการพัฒนาตอไป 
 5.  ดานการอนุรักษควรมีการปลูกตนตาลโตนดในชุมชน ใชวิธีการเพาะขยายพันธุ เพือ่
เพิ่มจํานวน ในพื้นที่สาธารณะ และปลูกใกล ๆ ตนเดิมเพื่อทดแทนในอนาคต โดยคัดเลือกพันธุตาล
ที่ใหผลผลิตสูง เชน ตาลหมอหรือตาลใหญ เปนตน 
 6.  การผลิตน้ําตาลจากตาลโตนดใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเกิดจากการที่ชุมชน
ไดรวมกับผูวิจัย และเจาหนาที่ภาครัฐ วิเคราะหกระบวนการผลิตจากแบบดั้งเดิม ปรับกระบวนการ
ผลิตใหมโดยการประสานความรูเดิมกับความรูใหม เชน การใชวัตถุเจือปนอาหารในปริมาณที่
กฏหมายกําหนด ปองกันการปนเปอนโดยการเปลี่ยนอุปกรณใหเหมาะสม การใชบรรจุภัณฑท ี่มี
ปริมาณบรรจุตางขนาด การนําผลผลิตจากตนตาลโตนดมาดัดแปลงเปนอาหารคาว หวาน ตาง ๆ 
เชน ทองมวนผสมตาลโตนดสุก ขนมถวยฟูน้ําตาลสด วุนน้ําตาลสด เปนตน เปนการเพิ่มผลิตภัณฑ
จากตาลใหมีความหลากหลาย ผูบริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น  เพื่อการขยายชองทางการตลาดตอไปได 
 7.  ผูบริโภคควรหันมาใชน้ําตาลจากโตนดเปนเครื่องดื่มและเปนสวนผสมของอาหาร
คาว หวาน เนื่องจากน้ําตาลโตนดผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ไมผานกระบวนการฟอกขาว จะ
กอใหเกิดผลดีตอสุขภาพ เปนการสรางเศรษฐกิจชุมชนใหแข็งแกรง มั่นคงยิ่งขึ้น ความตองการของ
ผูบริโภคจะสงผลใหสามารถฟนฟูปาตาลไดเชนในอดีต เปนการอนุรักษวัฒนธรรมตาลโตนดให
เปนเอกลักษณของชุมชนไดอยางยั่งยืน 
   

7.3  ขอเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเร่ืองนี้ พบวา วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องที่มีความสําคัญ เพราะ 
นโยบายการพัฒนาประเทศเนนความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ินและการพัฒนาโดยการมีสวนรวม
ของประชาชนแลว นอกจากนี้ยังเปนสิ่งที่จะชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถดําเนินการพัฒนา
วัฒนธรรมภูมิปญญารวมกับชุมชนไดและสามารถพัฒนารูปแบบเพื่อการแกไขปญหาที่เกิดจาก
วัฒนธรรมภูมิปญญาไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวยอันเปนการแกปญหาตามความตองการของ
ชุมชน รวมทั้งทําใหวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิตน้ําตาลของชุมชนนั้น พึ่งพาอาศัย
ซ่ึงกันและกันได  มีการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชนมาชวยในการแกไขปญหาเศรษฐกิจชุมชน
ระดับเล็กเบื้องตน ไดแก แรงงาน ความเชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณในทองถ่ิน เชน ไมไผ ตนตาล 
ใบตาล กาบตาล เครื่องใชอ่ืนๆ ที่หาไดมาใชเปนอุปกรณประกอบการปรับกระบวนการผลิตเพื่อ
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พัฒนาชุมชน ถึงแมวาแทจริงแลวเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศ คือ เศรษฐกิจชุมชนใหญ หรือ
เศรษฐกิจแหงชาติ เปนเศรษฐกิจหลัก แตเศรษฐกิจชุมชนเล็กควรตองโยงกับเศรษฐกิจชุมชนใหญ  
ชุมชนใหญเกิดจากชุมชนเล็ก  นั่นคือ จากครอบครัวขยายเปนชุมชนทองถ่ินและสามารถขยายขนาด
ของเครือขายชุมชนใหใหญขึ้นได เปนฐานของการพัฒนาทองถ่ินและภูมิภาค ถักทอเศรษฐกิจ
ภูมิภาคขึ้นเปนเศรษฐกิจแหงชาติ สรางจากขางลางขึ้นไปคูขนานกับระบบทุน ที่สรางจากขางบน       
ลงมา จะทําใหระบบเศรษฐกิจชุมชนปรากฏขึ้นเปนอีกระบบหนึ่ง ซ่ึงเปนชีวิตของคนจํานวนมาก
ของประเทศ เปนระบบเศรษฐกิจของชาวบาน และชุมชนไดเห็นคุณคาและรวมกันอนุรักษและ
สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะที่เปนผลมาจากขอคนพบในการวิจัยเพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด ดังนี้  
 
  7.3.1  ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย 
 
     1) ผลของการวิจัยไดขอคนพบที่ชัดเจนวา การพัฒนาจากวัฒนธรรมและ           
ภูมิปญญาปฏิบัติจริง เพื่อการแกปญหาที่เกิดจากวัฒนธรรมภูมิปญญา โดยใชปจจัยภายในชุมชนที่มี
ศักยภาพเปนรากฐานของการพัฒนา (Community – based model) บนหลักการมีสวนรวมของ
ชุมชนจะสามารถแกไขปญหาใหกับชุมชนได  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมภูมิปญญาที่หลากหลาย 
การพัฒนาในแนวทางเศรษฐกิจชุมชนเปนการมุงสงเสริมความเขมแข็งของสถาบันชุมชนหมูบาน 
อันเปนวิธีการและกลไกของการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมภูมิปญญาที่ยังพัฒนาไปไมถึง
ระดับมาตรฐานยังมีอีกเปนจํานวนมาก การใหโอกาสชุมชนเขามามีบทบาทในการเชื่อมโยง
ประยุกตใชภูมิปญญาดั้งเดิมอยางเปนกระบวนการที่เหมาะสมจะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจชุมชน
ดํารงอยูไดในสังคมปจจุบัน และเนื่องจากคนในสังคมมีพื้นฐานตางกัน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ดังนั้น รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในแตละสวนจึงเปนไปในอัตราที่ไมเทากัน 
หนวยงานในระดับสูงควรตองกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาเพื่อสงเสริมสนบัสนุนผลผลิตน้ําตาล
และงานดานภูมิปญญาทองถ่ินอยางจริงจัง  การสรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ และเปน           
พี่เล้ียงในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลในเชิงรูปธรรม ดวยการใหโอกาสซึ่งจะทําใหชุมชนสามารถ
พึ่งตนเอง เมื่อชุมชนเขมแข็งขึ้นจะสามารถผูกโยงชุมชนหมูบานและเครือขายใหเขมแข็งได อาจทํา
ใหระบบทุนนิยมไทยยอมรับพื้นฐานวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินประกอบการเปนประเทศชาติใน
ลักษณะใหม คือ มีวัฒนธรรมภูมิปญญารอยโยงทั้งระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบเศรษฐกิจ      
ทุนนิยมเขาไวดวยกัน เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหมีความมั่นคงแข็งแรงตอไป      
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  2)  หนวยงานในระดับนโยบายควรใหความสําคัญกับการลงทุนทางวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีคุณคา สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาไดตอไป เพื่ออนุรักษให
เปนเอกลักษณของชุมชนและเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมภูมิปญญาที่เขมแข็ง
นั้น ๆ เปนทางเลือกในการพัฒนา ควรนํารูปแบบของการพัฒนาการอนุรักษและสงเสริม ขอคนพบ
ที่เปนขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical generating) ซ่ึงเปนทฤษฎีจากฐานราก (Grounded theory) จาก
การวิจัยนี้เปนพื้นฐานในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรมภูมิปญญาที่มีลักษณะ       
เปดกวาง สามารถนํารูปแบบไปประยุกตใชกับวัฒนธรรมภูมิปญญาอื่นที่มีบริบทใกลเคียงกันได
โดยใชหลักการปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน (Participation Action Research : PAR) เปน
รากฐานของการพัฒนา มีการบูรณาการความรูและการจัดการความรูในลักษณะของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู กับทั้งพัฒนาตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการแกไขปญหารวมกัน 
 
  7.3.2  ขอเสนอแนะในระดับปฏบิัต ิ
 
   1)  การพัฒนาโดยใชวัฒนธรรมภูมิปญญาเปนเครื่องมือในการพฒันา ควรคํานึง
วาชุมชนเปนเจาของภูมิปญญาที่มีความสามารถ ความรู ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ ดังนั้น 
หนวยงานภาครัฐจึงควรเปนผูสนับสนุนชุมชนมากกวาเปนผูควบคุมชุมชน สนับสนุนดวยการสราง
เครือขายเชื่อมโยงทั้งในเครือขายอาชีพเดียวกันและตางอาชีพภายในชุมชน เชื่อมโยงกับเครือขาย
ภายนอกชุมชน และตลาดภายนอก ใหความรู ความเขาใจแกชุมชน ใหชุมชนไดเรียนรูตนเองและ
สังคมภายนอกเพื่อปรับวิถีชีวิตของตนใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภาครัฐ ควร
สงเสริมการลงทุนทางวัฒนธรรมภูมิปญญาโดยใชส่ือสารมวลชนที่หลากหลายเผยแพรวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อใหเกิดผลประโยชนยอนกลับสูชุมชน 
   2) ชุมชนควรใชรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดครั้งนี้
ประสานความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาอาชีพเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอยางตอเนื่อง  
และหนวยงานภาครัฐไดทําความเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนางานดานภูมิปญญาทองถ่ินให
ชัดเจนทั้งในระดับของนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อใหสามารถสนับสนุนและทําความเขาใจ การ
ปฏิบัติการเพื่อใหเกิดการแกไขปญหา ชุมชนตามความตองการของชุมชนไดอยางแทจริงในลักษณะ
ที่เทาเทียมกัน และเกิดความรวมมือประสานสัมพันธเพื่อใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวและมี
ความเสมอภาคกัน  
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  3) ชุมชนและหนวยงานภาครัฐควรใชประโยชนจากรูปแบบการอนุรักษและ
สงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด เพื่อการสรางระบบการเรียนรูในชุมชนใหสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชนและรวมกันพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนควบคูไปกับการพัฒนาความ
เขมแข็งของหนวยงาน 
 
 7.3.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 
 
   1) ขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical generating) และขอเสนอ (Proposition) ที่
ไดจากการวิจัยนี้ เปนแนวทางที่นาสนใจแนวทางหนึ่งในการศึกษาการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ
และสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนดในชุมชนขนาดใหญที่มีบริบทการดําเนินงานไดมาตรฐานแลว 
ชุมชนขนาดกลางที่มีการดําเนินงานสมบูรณแตยังไมไดมาตรฐาน และชุมชนขนาดเล็กที่ตองไดรับ
การพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐาน ผูสนใจอาจจะนํารูปแบบไปประยุกตใชกับการอนุรักษและสงเสริม
การผลิตน้ําตาลจากพืชชนิดอื่นได เชน มะพราว รวมทั้งการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
ที่เกิดจากภูมิปญญาทองถ่ิน ผลิตผลจากปาไมที่ใหผลผลิตเชนเดียวกับตาล เชน ลูกชิด จาก สะตอ ฯลฯ  
  2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจาก
ตาลโตนดในชุมชนอื่นกับรูปแบบการอนุรักษและสงเสริมผลผลิตจากตาลโตนด : กรณีศึกษาชุมชน
ตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  3)   ควรที่จะมีการพิจารณาและศึกษาทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจชุมชน
โดยใชภูมิปญญาทองถ่ินจากครอบครัวไปสูชุมชนทองถ่ินและเครือขายชุมชน แมวาองคความรูทาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพอเพียงจะยังไมกวางขวางเพียงพอที่จะรองรับ
ปรากฏการณการพัฒนาไดอยางสมบูรณ แตการศึกษาเงื่อนไขปจจัยในบริบทที่แตกตาง จะมีความ
เปนไปไดในการขยายผลรูปแบบไปยังบริบทอื่น ๆ หรือไมอยางไร ประเด็นการศึกษาเหลานี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการสรางองคความรูเพื่ออธิบายปรากฏการณไดอยางกวางขวางและลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น ในประเด็นปญหาการวิจัยที่วา “แนวทางการขยายตัวของภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อสราง
เศรษฐกิจชุมชนเปนอยางไร” เพื่อชุมชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจาก
ขางลางขึ้นไปสรางเปนปรากฏการณเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจใหญใหเดนชัดขึ้น การศึกษาครั้งนี้
เปนการศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนตําบลปากน้ํา อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบที่ไดรับ
จากการวิเคราะหโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจนําไปใชหรือขยายผลในชุมชนอื่นที่มีบริบททาง
นิเวศและสังคมคลายคลึงกัน อันอาจสงผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมตอไป       


