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         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ( 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชาวนา ไทยในตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวาง พ .ศ. 2504-2556 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูล
สําคัญ ไดแก ปราชญชาวบาน 7 คน ชาวนา 7 คน ผูนําชุมชน 6 คน บุคคลท่ีเก่ียวของกับอาชีพ
ทํานา 3 คน เจาหนาท่ีรัฐ 3 คน และสมาชิกองคกรเครือขายในชุมชน  3 คน รวมท้ังสิ้น 29 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
และการสนทนากลุม 
        ผลการวิจัยพบวา ( 1) การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา ภายหลังการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2504 เปนตนมา 
วิถีชีวิตแบบสมัยใหมรวมท้ังระบบสาธารณูปโภคตามแบบ ทุนนิยมและบริโภคนิยม ไดกระจายไปสู
ชนบท สงผลใหชาวนามีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึน ใชเวลาและแรงงานในการทํานานอยลง แตใน
ขณะเดียวกัน ชาวนาสวนใหญก็มีชีวิตแบบตางคนตางอยูหรือตัวใครตัวมัน  ไมสูจะมีการรวมมือ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันมากดังเชนแตกอน ( 2) การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต  มีการใชเครื่องจักรทดแทน
แรงงานคนและแรงงานสัตวมากข้ึน ชาวนาสวนใหญใชปุยเคมี ยาฆาแมลงหรือศัตรูพืชอ่ืนๆ  
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มีหนี้สินเพ่ิมข้ึนและชาวนาจํานวนไมนอยตองสูญเสียท่ีดินทํากินไปในท่ีสุด  อยางไรก็ตาม มีชาวนาอีก
เปนจํานวนมากมีการรวมตัวกันในรูปสหกรณ กลุมเกษตรกร กลุมแมบาน ฯลฯ  เพ่ือรวมมือชวยเหลือ
กันในดานตางๆ เปนตนวา การทําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน การปลูกปาลมและยางพารา การทํา
น้ําตาลโตนด การทําประมง การผลิตสินคาชุมชน การสงเสริมการตลาด การใหขาวสารความรูตางๆ  
และสรางพลังตอรอง นอกจากนี้ชาวนารวมท้ังปราชญชาวบานได นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน ทําใหชาวนาเหลานั้นมีความสุข
ตามอัตภาพของตน 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to study the adaptation of way of 
life of Thai farmers in Tambon Kookhud, Amphoe Sathingpra, Changwat Songkhla and 
2) to study the adaptation of mode of production of Thai farmers in Tambon Kookhud, 
Amphoe Sathingpra, Changwat Songkhla, between 1961 – 2013.  
             The methodology of this research was a qualitative in nature. The key 
informant comprised of 29 persons, i.e. 7 local wise men, 7 farmers, 6 communities 
leaders, 3 persons related with rice field farming, 3 government agencies, and 
3 members of community based organizations. The tools used for data collection 
were document investigation, in-depth interview, participant observation, and group 
discussion.   
  

The research results were as follows:     
 1) The adaptation of the way of life of Thai farmers in Tambon Kookhud, 
Amphoe Sathingpra,Changwat Songkhla, was that after the proclaimation of the 1st 
National Economic Development Plan in 1961, the modern way of life including 
infrastructure corresponding with capitalism and consumerism spreads to the rural 
area. The farmers spent less time and labor in working on the rice fields and they 
had some more conveniences in their lives. However, most farmers’ way of life was 
concurrently changed from hospitable life style to self-centered one, and they rarely 
cooperated or helped each other as same as before. 
 2) Related to the mode of production, there were more utilization of 
machines or modern equipments replacing the utilization of human labor and 
animal labor. Moreover, those farmers used chemical fertilizer, and pesticide instead 
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(4) 
 
of using animal waste or organic fertilizer as same as their ancestors. Consequently, 
the farmers had to invest more money on their rice field while their income was not 
profitable. The result was that a number of those farmers had more debt and some 
of them finally lost their lands. However, there were a great number of farmers 
collaborated with each other in the form of corporations, farmer groups, farmer’s 
wife groups, etc. in order to help each other in various aspects, namely integrated 
agriculture, palm and rubber planting, palm sugar refining, fisheries, marketing 
promotion, information/ education, and bargaining power creation. Apart from that, 
those farmers and local wise men practically applied King Bhumiphol’s Philosophy of 
Economic Sufficiency in their daily lives. Consequently, they were happy in accordance 
with their individual lives’ conditions.  
 
 
 
Keywords:  farmer, adaptation, way of life, mode of production  
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คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ท่ีกรุณาไดใหคําแนะนํา และติดตามการทําวิทยานิพนธอยางใกลชิด
เสมอมา นับตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงในความกรุณาของทานเปนอยางยิ่ง   
 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย มีกุศล   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานวย ปาอาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษกุล ท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ  
 ขอขอบพระคุณ คณาจารยสาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
ทุกทาน ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชา เปนพ้ืนฐานใหผูวิจัยนําความรูมาประกอบในการทําวิทยานิพนธ  
และขอบคุณเพ่ือนบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเพ่ือการพัฒนาทุกคนท่ีใหกําลังใจและใหความชวยเหลือ
ตลอดมา 
 ขอขอบพระคุณ คุณกันยารัตน ระกําทอง เกษตรอําเภอสทิงพระ ครูไพฑูรย ศิริรักษ  
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อันชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงมา ณ ท่ีนี้ดวย 
 ขอขอบคุณอยางยิ่งสําหรับผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน ชาวนาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท่ีใหความเอ้ือเฟอและเอ้ืออาทรตอผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ตลอดจนผูเก่ียวของคนอ่ืนๆ ท่ีไมไดกลาวถึงในท่ีนี้ 
 ขอขอบคุณ คุณราตรี เรืองศิลป ภรรยา และลูกท้ังสองผูเปนท่ีรัก ท่ีใหการสนับสนุน และให
กําลังใจแกผูวิจัยมาโดยตลอด 
 ทายสุดผูวิจัยกราบขอบพระคุณ คุณพอ สุวิทย คุณแม เทียบ เรืองศิลป และนองๆ ทุกคน  
ท่ีคอยหวงใยเรื่องการเรียน และสนับสนุนกําลังใจเสมอมา  คุณประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยนี้ ผูวิจัย
ขอมอบใหแกผูมีพระคุณ และบุคคลท่ีผูวิจัยรัก และเคารพทุกทาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 ชาวนาเปนพลเมืองกลุมหลักของสังคมไทยตั้งแตอดีตกาล ไมวาสังคมไทยจะเปนสังคมแบบศักดินา 
หรือแบบจารีตในระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชยหรือทุนนิยมประชาธิปไตย หลักฐานทางโบราณคดี
ชี้ชัดถึงรองรอยการปลูกขาวในประเทศ ไทยมากมาย จนในท่ีสุดแลวขาวกลายเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีกําหนดวิถีชีวิตวัฒนธรรม ไทยแบบจารตีมา แตอดีต และนอกจากนั้นขาวยังเปนอาหารหลักท่ีสําคัญ
ตอคนไทยเปนเวลา  5,000 ปมาแลว จนกลาวไดวาเปนสายเลือดหลอเลี้ยงประเทศไทยมาแตครั้ง
โบราณ จนเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของระบบเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม และความเปนอยู
ของคนไทย สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ (สถาบันวิจัยขาวกรมวิชาการเกษตร, 2547, หนา 36) ซ่ึงเห็น
ไดจากประเพณีความเชื่อและพิธีกรรมตางๆ ของชุมชนในทองถ่ินตางๆ ของประเทศไทยปจจุบัน
คนกลุมใหญท่ีดํารงชีวิต ดวยการปลูกขาว คือ ชาวนา ชาวนาและการปลูกขาวไดกลายเปนสวนหนึ่ง
ของกันและกันอยางยากท่ีจะแยกออกจากกันได ชีวิตของชาวนาท่ีตองการปลูกขาวนั้นเปนอิสระอยูในตัว
ของตัวเอง ชาวนาปลูกขาวเพ่ือยังชีพใหอยูรอด แตในกระแสแหงประวัติศาสตรนโยบายของรัฐ
ก็ไดกําหนดการปลูกขาวของชาวนา นอกเหนือจากเมืองและทองถ่ินสัมพันธกันทางสังคมและ
วัฒนธรรม โดยนัยนี้ชาวนา และการปลูกขาวจึงยากท่ีจะหลีกพนพลังจากภายนอก และความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ได (ธิดา สาระยา, 2544, หนา 27-28)   

 ระบบการผลติของชาวนา ไทย ในอดีตเปนการผลิตแบบ เลี้ยงตัวเองหรือเพ่ือยังชี พ
(self-sufficient) ไมไดผลิตเพ่ือขาย วิธีการทํานา แบบดั้งเดิม หรือแบบจารีต โดยใชแรงงานจาก คน
ในครอบครัวเปนหลักในการผลิตขาวและยังมีการใชแรงงานจากสัตว เชนวัว ควาย ในการไถนา 
ขนขาว นวดขาว เปนตน  ใชไถ จอบและคราดเปน อุปกรณหลักในการทํานาและตองอาศัย น้ําฝน
จากธรรมชาติ  (ฉัตรทิพย นาถสุภา , 2553, หนา 53-54; งามพิศ สัตยสงวน,  2545, หนา 255-256; 
วิมล ดําศรี, 2544, หนา  73-75) ความเปนอยูของชาวนาไทยตั้งแตครั้งอดีตเปนระบบทางสังคม
แบบ จารีต หนึ่งในตัวเอง โดยชาวนาจะเนนการผลิตเพ่ือความพอเพียงในครอบครัวและชุมชน  
เปนการผลิตในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก  และใชแรงงานในครอบครัวเปนสวนใหญโดยไมไดมุงเอากําไรหรือ
หวังร่ํารวย เปนระบบ ท่ีดํารงอยูไดมาชานานดวยการพ่ึงพาอาศัยแลกเปลี่ยน ชวยเหลือ ซ่ึงกันและกัน 
นอกจากนี้การทํานาในอดีตยังเปนตัวกําหนดสําคัญของกิจกรรมอ่ืนๆ ในครอบครัวและชุมชนท่ีมี
การถายทอดประสบการณวิธีการทํานาจากพอแมไปสูลูกหลาน กอใหเกิดความผูกพันระหวางสมาชิก
ในครอบครัวกับธรรมชาติและชุมชน ในระหวางการสืบทอดความรูและความชํานาญในการปลูกขาว 
ซ่ึงเปนท่ีมาของประเพณี วัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานาท่ีจะชวยเชื่อมโยงใหชุมชนมีความเขมแข็ง
มากยิ่งข้ึน (สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง, 2553, หนา 33) 
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 อยางไรก็ตาม การผลิตขาวของไทย ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือยังชีพ ภายในครอบครัว
ไดเปลี่ยนไปสูการผลิตเพ่ือการคา หรือสูระบบเศรษฐกิจแบบเปด (open economy) ท่ีมีการใชเงินตรา
ในระบบแลกเปลี่ยน และเปดตลาดการคาแบบเสรีมากข้ึน เม่ือประเทศไทยเปดประเทศในสมัย รัชกาลท่ี 4 
(สันติ ศรีสวนแตง, 2550, หนา 26) การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญเกิดข้ึนกับชาวนาไทยเปนครั้งแรก 
เม่ือมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริงระหวางไทยและอังกฤษ เม่ือ พ.ศ. 2398 (ค.ศ. 1855) สงผลทําให
การคาแบบผูกขาดโดยพระคลังสินคาท่ีพระมหากษัตริยทรงจัดตั้งข้ึน  โดยการผูกขาดกับตางประเทศ
ในสมัยนั้นไดยุติลง น้ําตาลทรายซ่ึงเคยเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของไทยกอน  พ.ศ. 2398 ก็มีปริมาณ
การสงออกท่ีนอยลงอยางเห็นไดชัด สงผลใหขาวกลายเปนสินคาสงออกท่ีมีความสําคัญตามลําดับ 
และในท่ีสุดไดกลายมาเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย และไทยไดเปนผูสงออกรายใหญ
ของโลก นับตั้งแต พ.ศ. 2423 เปนตนมา และการสงขาวออกเปนปริมาณมากท่ีสุดของไทย ในชวงเวลานัน้
เกิดจากการขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกขาวมากกวาการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (สุวิทย ไพทยวัฒน, 2549, 
หนา 2-8) รัฐไดสรางมาตรการจูงใจและสนับสนุนใหชาวนาเขารวมในกระบวนการผลิตขาวเพ่ือสงออก 
สงผลทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวของไทยเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว หากแตวิถีชีวิตของชุมชนยังคงเปนวั ฎจักร
ของการผลิตปจจัยในการดํารงชีพ (พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ, 2549, หนา 31) การเปลี่ยน แปลงวิถี
การผลิตการทํานาขาวจากการผลิตแบบเพ่ือยังชีพ  มาสูการทํานาขาวแบบการคาไดเกิดข้ึนแพรหลาย
ไปอยางตอเนื่องและรวดเร็ว เม่ือ ประเทศไทยประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี  1 
(พ.ศ. 2504-2509) เปนตนมา ซ่ึงก็ไดสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับชาวนาอยางมากมาย ในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ มีองคประกอบท่ีเปนเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เขามาเก่ียวของ
หลายประการ เปนตนวา การพัฒนาประเทศโดยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ การยายแหลงผลิต
มาลงทุนในประเทศไทยของนายทุนตางชาติ การเติบโตของพอคาคนกลาง การแตกตัวของชาวนา
และแรงงาน (สนิท มณีดุลย, 2539, หนา 69-73)  

ผลของการพัฒนาประเทศทําใหโครงการชลประทานมีความสมบูรณมากข้ึน เม่ือมีการสรางเข่ือน
ขนาดใหญหลายเข่ือน เปนตนวา เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ในภาคเหนือ หรือเข่ือนอุบลรัตนในภาคอีสาน ฯลฯ 
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2-3 (พ.ศ. 2510-พ.ศ. 2519) สงผลใหชาวนาเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต
ในปริมาณมากเพ่ือขาย เนนรายไดมากกวาการพ่ึงตนเองทําใหวิถีชีวิตชาวนาเริ่มเปลี่ยน มีการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวเพ่ิมข้ึน มีการใชพันธุขาวท่ีใหผลผลิตสูง การใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูขาว และการใช
เครื่องทุนแรงการเกษตร การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดข้ึนท่ัวท้ังทุงนาขาว ครอบคลุมท้ังประเทศ (จิตราภรณ 
เพ็งดี, 2552, หนา 3) นับจากนั้นมาระบบการเกษตรหรือการทํานาจึงไดคอยๆ เปลี่ยนแปลงจากผลิตขาว
เพ่ือบริโภค มาเปนการผลิตเพ่ือการคาขายอยางแทจริง หรือ จากเกษตรแบบดั้งเดิมท่ีเปนการปลูกพืช
ท่ีหลากหลาย เพ่ือการยังชีพไปสูการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือการคามากข้ึน  (เกินศักดิ์ ศรีสวย, 2552, 
หนา 2; กิตติ  ตันไทย , 2552, หนา  14) ทําใหขาวกลายเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญมานาน  
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนี้ และขาวยังเปนสินคาสงออกทางการเกษตร ท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ 
เปนตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ โดยครองแชมปผูสงออกรายใหญของโลกมาเปนเวลาชานาน 
(งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 1; สมบูรณ เจริญจิระตระกูล และคนอ่ืนๆ , 2551, หนา 1; สุกัญญา 
จัตตุพรพงษ และคนอ่ืนๆ , 2552, หนา  60) ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจ การเกษตร ระบุวา
ประชากรไทย  3.7 ลานครัวเรือน หรือประมาณ 16.7 ลานคนประกอบอาชีพการทํานากระจายอยู
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ในท่ัวภูมิภาคของประเทศ โดย ใน พ.ศ. 2553 มีปริมาณการสงออกขาวถึง 7.5 ลานตัน นําเงินเขาสู
ประเทศไดเกือบปละแสนลานบาท โดยในประเทศไทยมีเนื้อท่ีในการเพาะปลูกรวมท้ังประเทศ 57.044 
ลานไร ผลผลิตรวมท้ังประเทศ 22.177 ลานตัน หรือคิดเปนผลผลิตตอไรท้ังประเทศ 389 กิโลกรัม 
(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553, หนา 24) 

หากพิจารณานโยบายในการพัฒนาประเทศ จะพบวาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 (2504-2509)  
เนนการสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
ท่ีเนนการสรางเข่ือนเพ่ือการชลประทาน ไฟฟาและการสรางทางหลวง โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 2 
(2510-2514) เปนการพัฒนาตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 รัฐบาลใหการสนับสนุนการสงเสริม
การลงทุนและอุตสาหกรรม และมีแผนกระจายการพัฒนาไปสูทองถ่ิน สวนสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 3 (2515-2519) ไดมีการเรงรัดการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก โดยมีมาตรการสงเสริม
ท่ีสําคัญไดแก การกําหนดเขตการผลิตใหเหมาะสมกับทองถ่ิน จัดหาตลาด มีแผนพัฒนาชนบทท่ีชัดเจน
คือ การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (2520-2524) รัฐไดเนนการผลิตพืช
เศรษฐกิจท่ีสามารถขยายการผลิตได เชน ขาวนาปรัง ขาวโพด ถ่ัว ขาวฟาง ออย ปอ และยางพารา 
นอกจากนี้มีการสรางความเปนธรรมในสังคมดวยการกระจายรายได สงเสริมการทํางานในชนบท  
การพัฒนาชนบทเริ่มเห็นเปนรูปธรรมมากข้ึน เม่ือเริ่มใชแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 5 (2525-2529) โดยไดกําหนด
เปนแผนพัฒนาชนบทท่ัวไป และแผนพัฒนาชนบทยากจน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (2530-2534) แนวทาง
ของรัฐบาลคือจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูและยังไมไดใชประโยชนมาใชอยางเหมาะสมใหเต็มท่ี  สนับสนุน
การปลูกปาและไมโตเร็ว สนับสนุนการผลิตเพ่ือขาย นอกจากนี้ ยังเนนใหประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนา กระจายอํานาจการพัฒนาไปสูชนบท และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) รัฐบาลสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สวนแผนท่ีเก่ียวของ กับชนบท 
คือ การกระจายการพัฒนาเขาไปในชนบท และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรไทย (งามพิศ สัตยสงวน, 
2545, หนา 398-399) 
 ภาพรวมของการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1-7 สรุปไดวา เศรษฐกิจดี สังคม
มีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 (2540-2544) ทุกฝายไดหันมาสนใจ  
เรื่องการพัฒนาคนเปนศูนยกลาง สวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับชาวนาคือเนนทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในรูปแบบเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย เกษตรธรรมชาติและวนเกษตร สวนแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี  9-10 (2545-2554) ไดอัญเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางในการพัฒนาประเทศ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดุล ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) ยังคงมี
แนวความคิด เดิมจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8-10 โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับนโยบาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นั้นใหความสําคัญดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐาน
ผลิตของภาคเกษตรอยางรูคุณคา เพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพในการผลิตภาคเกษตร 
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาพันธพืชรวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสิ่งแวดลอมบนฐาน
ของภูมิปญญาทองถ่ิน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11, 2555, หนา ก) 
 จากการพัฒนาประเทศท่ีผานมา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการผลิต  
ทําใหภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษไดเสื่อมสลายลงไป โดยมีการแทนท่ีดวยวิทยาการสมัยใหม 
สงผลกระทบดานลบอยางมากตอวิถีชีวิตของชาวนาไทย (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล ; ประสงค ตันพิชัย 
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และสันติ ศรีสวนแตง, 2544, หนา 2) ทําใหชาวนาไทยตกอยูภายใตกระบวนการเปลี่ยนผานจากสังคม
กอนอุตสาหกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรม จากสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ไปเปนสังคมเกษตรกรรม
แบบกาวหนา และจากสังคมชนบทไปเปนสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท (เกินศักดิ์ ศรีสวย,  2552, หนา 2) 
สภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชาวนา ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมาย ท้ังนี้เกิดจากชาวนาเปลี่ยน
เปาหมายการผลิต จากผลิตขาวเพ่ือบริโภคมาเปนเพ่ือการคาขาย ทําใหระบบ ทุนนยิม แผขยายแทรก
ตัวเขามาในชุมชนอยางรวดเร็ว ควบคุมเปาหมายการผลิต ปจจัยการผลิต ใหเปนไปตามความ ตองการ
ของตลาดสงผลกระทบตอชาวนาอยางกวางขวาง เนื่องจากเม่ือชาวนาผลิตเพ่ือขายอยางจริงจังจะตองเรง
เพ่ิมปริมาณการผลิตของตน เพ่ือใหมีเงินใชจายในชีวิตประจําวันอยางเพียงพอ โดยปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีการผลิต มีการนําเครื่องจักรขนาดใหญ คือ รถไถนากับรถเก่ียวขาวมาใชแทนการใช
แรงงานคน (ธิติญา เหลาอัน, 2553, หนา 147-149) ตลอดจนมีการใชปุย พันธุพืชหรือยากําจัดศัตรูพืช 
ทําใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน เม่ือ ชาวนาตองการซ้ือปจจัยการผลิตและขายผลผลิตของตน ก็ถูกพอคา
ใชระบบกลไกตลาดเอารัดเอาเปรียบ ขายปจจัยการผลิต ในราคาสูงแตกดราคาผลผลิตใหต่ําลง จนชาวนา
ตองจําใจขายสินคาราคาต่ําลงกวาท่ีควรจะเปน จนบางครั้งตองขาดทุนและ เม่ือเกิดภัยธรรมชาติ 
สรางความเสียหายแกผลผลิตของตน ชาวนาจะประสบความทุกขยากอยางยิ่ง เพราะไมสามารถพ่ึงพิง
ทรัพยากรในทองถ่ินไดอีกตอไป เนื่องจากระบบนิเวศ  ท่ีสมบูรณในทองถ่ิน ถูกทําลายลง เพราะชาวนา
ใชปุยและยากําจัดศัตรูพืชอยางไมระมัดระวัง ดังนั้น  เม่ือชาวนาประสบปญหาผลผลิตไดราคาต่ํา
จนขาดทุน หรือเกิดภัยธรรมชาติ จะเกิดปญหาในการหาเงินมาซ้ือสิ่งของอุปโภค หรือผลิตซํ้าในปตอไป 
ซ่ึงนําไปสูการเกิดภาระหนี้สินข้ึนในท่ีสุด  
 นอกจากนี้ระบบเงินตรายังทําลายความสัมพันธท่ีดีงามในทองถ่ินเพราะผูคนสามารถใชเงิน
ซ้ือหาแทนการขอความชวยเหลือกันดังเชนในอดีต วิถีชีวิตของคนจึงเปลี่ยนไปจากชีวิตท่ีเคย
อยูอยางเรียบงาย ผอนคลาย ไปสูชีวิตท่ีสับสน ตองดิ้นรนตลอดเวลาเพ่ือหาเงินมาใชในครอบครัวและ
ชําระหนี้สินท่ีเกิดข้ึน หลังจากการผลิตเพ่ือขายอยางแทจริง (กิตติ ตันไทย , 2552, หนา 14) สวนเรื่อง
พิธีกรรมเก่ียวกับขาวและการทํานา เปนสวนหนึ่งของวิถีคนไทย เปนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมขาว
ท่ีสังคมไดสรางข้ึ น เพ่ือเปนหลักใหเกิดความม่ันคงในการดําเนินชีวิต มีวัตถุประสงคและแนวทาง     
เพ่ือความอุดมสมบูรณของพืชพรรณธัญญาหาร และเพ่ือความเปนสวัสดิมงคล ตลอดถึงความอยูเย็น
เปนสุขของคนและสิ่งท่ีเก่ียวของ แตในปจจุบันความเชื่อ พิธีกรรมหลายอยาง ซ่ึงเปนประเพณีและ
วัฒนธรรมของชาวนา กําลังเลื่อนหายไปจากสังคมไทย ท้ังๆ ท่ีขาวยังเปนอาหารหลักของคนไทย 
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนไดเบียดบังแพรกระจายและสงผลใ หทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เปลี่ยนไป ชาวนาจําเปนตองพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก แตพิธีกรรมเก่ียวกับขาวและ
การทํานาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน รูปแบบเนื้อหาและเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดเปลี่ยนแปลงไป 
กลาวคือ ความเชื่อ คานิยม บุคลิกภาพ ทัศนคติ อันเปนท่ีมาเบื้องตนของพฤติกรรมและแรงกระตุน   
ท่ีผลักดันใหแสดงพฤติกรรมของสังคมปจจุบันไดเสนอบทแยงวา ความอุดมสมบูรณของขาวและ
ความอยูเย็นเปนสุขรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของชาวนาไมข้ึนอยู กับพิธีกรรมเหลานี้  
ดิน น้ํา ลม ไฟ ไมอยูเหนือการควบคุมของมนุษยแลว หากแตสิ่งเหลานี้ข้ึนอยูกับเครื่องจักรกล ปุยเคมี 
สารเคมี ระบบชลประทานท่ีทันสมัย วิชาการท่ีกาวหนา พันธุขาวท่ีใหผลผลิตตอไรสูง ความเอาใจใส
จากรัฐบาลและอํานาจของเทพเจาแหงเงินตราดวยบทแยงดังนี้ ชาวนาบางพ้ืนท่ีจึงไดรับเอาเทคโนโลยี
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สมัยใหมบางสวนมาใชแลวสรางบทสรุปวา ขาวและการทํานาท่ีนอกจากนาปไมตองมีพิธีกรรมใดๆ 
ตอมาพันธุขาวนาปรังสามารถปลูกในนาปได ชาวนาจึงสรางบทสรุปใหมวา ขาวและการทํานาปก็ไมตอง
ประกอบพิธีกรรมบางอยาง ในท่ีสุดเม่ือไมตองใชแรงงานวัวควาย ไมตองใชพันธุขาวดั้งเดิมไมตอง
อาศัยน้ําฝน ไมตองเปนหวงเรื่องคุณภาพดิน ไมตองกลัวเรื่องหนอนเพลี้ย แมลง พิธีกรรมในความหมายเดิม
จึงถูกละเลย/ยกเลิกไปในบางพ้ืนท่ี (เอ่ียม ทองดี, 2551, หนา 22-24) 

 ในปจจุบันนับตั้งแตยุคของการพัฒนาเปนตนมา ชุมชนชาวนาไดถูกปรับเปลี่ยนโดยอิทธิพล
ทางการเมือง การพัฒนาแบบทุนนิยมทําใหชาวนาไมเปนอิสระ วัฒนธรรมชุมชนอันเปนสัญลักษณ 
หรือสังคมชาวนาเริ่มคลอนแคลน ปราชญชาวนาไมสามารถท่ีจะทําหนาท่ี และนับวันเริ่มท่ีจะเหือดหาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งวิถีแหงวัฒนธรรมชาวนาอันเหมือนดังคลังแหงความรู คลังวิชาการถูกทําลาย รัฐไมได
สนใจระบบวชิาการของทองถ่ินอยางจริงจัง (ฉัตรทิพย นาถสุภา,  2549, หนา 27) เกิดการสั่นคลอน
ตอวิถีชีวิตของชาวนาและครอบครัวชาวนาไดรับอิทธิพลจากการผันผวนของสภาวะการตลาด มีผล
ทําใหเกิดการปดแกวงของพฤติกรรมเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา (ชัชวาลย วงษประเสริฐ, 2543, หนา 226)  
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ชาวนาไทยแมจะถูกยกยองวาเปนกระดูกสันหลังของชาติ  
เปนเสมือนชีวิตจิตใจของคนท้ังชาติ แตชาวนามักถูกหมางเมิน และมองขามไปโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในโลกการพัฒนากระแสหลักท่ีเนนในเรื่องทุนนิยม มีมูลคาสวนเกินท่ีเปนรายไดไมไดมีการกระจาย
สูชาวนา ผูผลิตอยางเปนธรรม ทําใหชาวนามีหนี้สินเพ่ิมข้ึน และสงผลตองใหสูญเสียท่ีดิน ซ่ึงสะทอน
ถึงปญหาของกลไกการตลาดท่ีลมเหลว  แมจะมีมาตรการแทรกแซงของภาครัฐ เชน นโยบายประกัน
ราคาขาว และรับจํานําขาว  แตก็มีความลาชาและมีข้ันตอนท่ีซับซอน และมีการคอรรัปชั่น  ชีวิตจริง
ของชาวนานั้นจึงถูกขูดรีด เปรียบเสมือนการทํานาบนหลังคน บนเสนทางเดินของโครงสรางทางสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจท่ีไมเปนธรรม ทําใหชาวนาออนระโหยโรยแรง พ่ึงตนเองไมไดหรือพ่ึงตนเอง
ไดนอยลง รายจายครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน มีหนี้สินจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากการพัฒนาดวย
ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม (จิตราภรณ เพ็งดี,  2552, หนา  7) การประกอบอาชีพทํานาทุกวัน นี้
ยังมีความเสี่ยงดวยปจจัยทางธรรมชาติของฤดูกาล ซ่ึง มักจะถูกน้ําทวมหรือฝนแลงเกิดข้ึนกับชาวนา
อยูตลอด ชาวนาจําเปน ตองพ่ึงพาน้ําฝน  จําเปนตองอาศัยระบบชลประทาน แตระบบชลประทาน
ไมเพียงพอกับความตองการของชาวนาได  ตลอดจนปญหาของชาวนาท่ีเปนคนปลูกขาว ก็ไมสามารถ
กําหนดราคาขายขาวไดเอง เพราะผลผลิตจากการทํานาถูกกํากับจากนายทุนพอคาและกลไกตลาด  
สงผลใหคนในชุมชนปรับตัวและอพยพยายถ่ิน  (สิทธิพร ครามานนท, 2552, หนา  1; ประสพสุข  
ฤทธิ์เดช,  2550, หนา 4) 

 การทํานามีอยูท่ัวทุกภาคของประเทศไทย โดยภาคเหนือ ตอนบนปลูกขาว ในท่ีราบระหวาง  
ทิวเขาเปนสวนใหญ สวนภาคเหนือตอนลางจะเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีความอุดมสมบูรณของดินสูง  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพพ้ืนท่ีนาเปนท่ีราบ สูง มักจะแหงแลงในฤดูปลูกขา ว ชลประทาน
มีนอย ชาวนานิยมปลูกขาว พันธุไวแสงหรือพันธุพ้ืนเมือง  สําหรับภาคกลางพ้ืนท่ีทํานาเปนท่ีราบลุม  
มีระบบชลประทานท่ีดี เปนแหลงปลูกขาวท่ีสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะ ในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา 
อางทอง สิงหบุรี อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร สวนภาคใตมีพ้ืนท่ีปลูกขาวนอยกวาภาคอ่ืนๆ สภาพพ้ืนท่ี
ปลูกขาวเปนพ้ืนท่ีราบ ลุม และเปนท่ีราบระหวางภูเขา สวนใหญใชน้ําฝนในการทํานา และฝนจะมา
ลาชากวาภาคอ่ืนๆ ดวยเหตุนี้การทํานาในภาคใตจึงลาชากวาภาคอ่ืน ชาวนาในภาคใตจะ ทํานาปกัน
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เปนสวนใหญ  (สมพร อิศวิลานนท,  2552, หนา 13-17) อาชีพการทํานาในภาคใตมีกระจายอยูท่ัวไป
ทุกจังหวัด มีพ้ืนท่ีปลูก ขาวประมาณรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดมีมากเปนอันดับ 2 รองจากยางพารา 
จังหวัดท่ีมีการทํานามากไดแก จังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ตามลําดับ (ปก แกวกาญจน, 
2538, หนา 3) 

 อําเภอสทิงพระ เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เปนแผนดินทางดานตะวันออกของภาคใต 
ถูกขนาบดวยทะเลท้ังสองดาน คือดานตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา และทางดานตะวันออกติดกับ
อาวไทย แผนดินสวนนี้จึงทอดตัวยาวจากเหนือสูใต ตอนปลายทางทิศใตถูกตัดขาดจากแผนดินใหญ 
ดวยลําน้ําท่ีเชื่อมตอระหวางอาวไทยกับทะเลสาบสงขลา บริเวณนี้จึงมีลักษณะเปนคาบสมุทร  
จึงเรียกวา “คาบสมุทรสทิงพระ” การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
นิเวศวิทยาและเกษตรกรรมในอําเภอสทิงพระมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เม่ือมีการสรางถนนสาย
ระโนด-หัวเขาแดง และการเปลี่ยนแปลงมีแนวโนมวาจะมีมากข้ึน เม่ือมีโครงการสรางสะพานขามเกาะยอ
(สะพานติณสูลานนท) โครงการสรางทาเรือน้ําลึก และโครงการเขตอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา
แลวเสร็จ (สุธิวงศ พงษไพบูลย, 2529, หนา 3663) 

 สําหรับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนในอําเภอสทิงพระ เปนวิถีชีวิตท่ีเรียบงายมีวัฒนธรรม 
ท่ีดีงามเก่ียวของกับการทํานา ตาลโตนด และการทําประมง โดยเฉพาะตาลโตนดในอําเภอสทิงพระ
นับเปนแหลงท่ีมีตนตาลมากท่ีสุดในจังหวัดสงขลา โดยมีตนตาลมากกวา 6 แสนตน นํามาซ่ึงอาชีพ   
ท่ีหลากหลาย ในอําเภอสทิงพระ มีประชากรท่ีประกอบอาชีพทํานารอยละ 85.93 มีอาชีพการทําตาลโตนด 
รอยละ 14.24 และอาชีพการทําประมงรอยละ 7.85 (สุธิวงศ พงษไพบูลย, 2529, หนา 3663) ชาวนา
ท่ีอําเภอสทิงพระมีอัตลักษณท่ีโดดเดน คือสามารถประกอบอาชีพดังกลาวสลับสับเปลี่ยนกัน ได
ตลอดท้ังป บางครอบครัวประกอบอาชีพท้ัง 3 อาชีพพรอมกันซ่ึงชาวบานเรียกวิถีชีวิตแบบนี้วา “วิถีชีวิต 
โหนด นา เล”  

 จากการท่ีอําเภอสทิงพระเปนแหลง อูขาวอูน้ําท่ีหลอเลี้ยง ผูคนเปนเวลาชานาน และชุมชนนี้
ประกอบอาชีพการทํานาเปนหลักมาหลายชั่วอายุคนจนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการสั่งสมวัฒนธรรม
ดานอาชีพการทํานาท่ีนาสนใจยิ่ง  ปจจุบันมีคนอาศัยในพ้ืนท่ีนี้อยางหนาแนน พรอมกับความทันสมัย  
ท่ีหลั่งไหลเขามาใน ชุมชนแหงนี้ ทําให มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทํานา หรือเปลี่ยนแปลงดานผลผลิต 
เชน เปลี่ยนไปทําไรนาสวนผสม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีตางๆ ในการทํานารวมถึงคานิยมของชาวนา
เกิดผลกระทบ  ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนา ในอําเภอสทิงพระ
มาอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนชาว ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไดเห็นการ
ปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาในอําเภอสทิงพระโดยตลอด อยางไรก็ตามใน
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ยังมีการดํารงรักษาวัฒนธรรม โหนด นา เล หลายอยางหลายประการ 
ไวอยางเหนียวแนน โดยอาศัยความผนึกแนนของกลุม (group cohesion) ของชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีอําเภอ
สทิงพระ ซ่ึงการดํารงรักษาวัฒนธรรมท่ีเปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนนี้ ทําให
ชาวนาในอําเภอสทิงพระ ไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวตันมากนัก ผูวิจัย
จึงใครศึกษาถึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท่ียัง
สามารถดํารงชีวิตและวิถีการผลิตหลายอยางหลายประการในทามกลางความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
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เอาไวอีก ท้ังยังไดประยุกตวิถีชีวิต และวิถีการผลิตใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณในยุค
ปจจุบันได เปนอยางดีซ่ึงนับวาก็เปนเรื่องท่ีนาสนใจศึกษาเปนอยางยิ่ง 
 จึงกลาวไดวาผลของ การพัฒนาประเทศตามแนวทางการพัฒนากระแสหลักนั้น ถึงแมวา    
จะทําใหการผลิตของชาวนาไทยมีปริมาณสูง และประเทศสามารถสงออกไดมากข้ึนแตก็ได
กอใหเกิดปญหานานัปการติดตามมา เปนตนวา ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมถูกทําลาย เพราะการใช
เครื่องจักรกลการเกษตร ปุย และยากําจัดศัตรูพืชอยางขาดการพินิจพิจารณาอยางรอบคอบ การกดข่ี 
ขูดรีดของนายทุน และ/หรือพอคาคนกลางท่ีเปนสาเหตุสําคัญของการมีหนี้สิน ตลอดจนการสูญเสีย
ท่ีดินทํากินของชาวนา อยางไรก็ตาม ในสภาวะการณแหงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ก็ยังมีชาวนาในบางพ้ืนท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิ ถีการผลิตอยางไมกอใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงติดตามมา  
และมีความผนึกแนนหรือการรวมตัวกันของชุมชนในอันท่ีจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีถาโถม
เขามาสูชุมชนของพวกเขาไดอยางมีประสิทธิภาพ ชาวนาในอําเภอสทิงพระ  เปนชาวนาในพ้ืนท่ีหนึ่ง
ท่ีผูวิจัยเชื่อม่ันวาสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตโดยไมละท้ิงภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ
วัฒนธรรมเดิมท่ีไดรับเปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมุง
ท่ีจะศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต ตลอดจนการดํารงอยู ของ “วิถีชีวิต โหนด นา เล” 
ของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซ่ึงผูวิจัยเชื่อวา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปน
องคความรูท่ีสามารถแสดงใหเห็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาท่ีสามารถ รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงตางๆ จากแนวทางการพัฒนากระแสหลักหรือกระแสโลกาภิวั ตนไดอยางไม
ท้ิงรากเ หงาดั้งเดิมของตน ซ่ึงองคความรูดังกลาวผูวิจัยเชื่อม่ันวาจะสามารถนําไปประยุกตใชแกไข
ปญหาชาวนาในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีมีบริบทในลักษณะเดียวกันหรือใกลเคียงกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
            
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามการวิจัย ดังนี้ 
  1.2.1 ชาวนามีการปรับเปลี่ยนวีถีชีวิต เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
      1.2.2 ชาวนามีการปรับเปลี่ยน วิถีการผลิต เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปล งอยางไร 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี ้
       1.3.1 เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ของชาวนา ไทย ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  
จังหวัดสงขลา 
       1.3.2 เพ่ือศึกษาการปรับเปลี่ย นวิถีการผลิต ของชาวนา ไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
    การวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขอบเขต ดังนี้ 

 1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง (purposive sampling) ทําการศึกษา
เฉพาะกรณี (case study) เปนการศึกษากับผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) ท่ีประกอบอาชีพทํานา 
และเก่ียวของกับอาชีพทํานาโดยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา   
           1.4.2 ขอบเขตดานเวลา   
 ขอบเขตทางดานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทย  
ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 เปนการศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผูวิจัยใชเวลา
ในการเก็บขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556  
 1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
เทคโนโลยี ซ่ึงเปนผลมาจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ . 2504 สืบเนื่องมา
จนถึง การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 ใน พ.ศ. 2555 จนถึงปจจุบัน 
(พ.ศ. 2556) และการปรับตัวของชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และศึกษา
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีดังกลาว  วามีการปรับตัวเพ่ือตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางไร  
   

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 การศึกษาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทย ระหวาง พ.ศ. 2504-
2556” ศึกษาเฉพาะพ้ืนท่ีชุมชนชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนชุมชน
ในสังคมเกษตรกรรม ท่ีถูกพัฒนาดวยแนวคิดกระแสหลักและแนวคิดทางเลือก มีเปาหมายการพัฒนา
รวมกัน คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางชาวนากับปจจัยทุนทางสังคม ภายในชุมชนมีความสัมพันธกันในครอบครัว องคกร ชุมชม 
และความสัมพันธกับทุนทางสังคมภายนอก ไดแก ภาครัฐ ระบบตลาด กลุมทุน พอคา และกระแส
บริโภคนิยม ความสัมพันธดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ ประเพณี พิธีกรรม และระบบนิเวศ เกิดผลกระทบตอระบบวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของคน
ในสังคมเกษตรกรรม 
 ผลจากการพัฒนาประเทศตั้งแตแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2504 
ถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2554) ในชวง 50 ปท่ีผานมาพบวา  
ชาวนาตกอยูในสภาวะเสี่ยงท่ีตองอาศัยธรรมชาติของฤดูกาล นอกจากนั้นยังถูกน้ําทวมหรือ ฝนแลง 
และถูกครอบงํา ดานวัฒนธรรม ดานบริโภคนิยม ไรอํานาจ ขาดโอกาสการตัดสินใจในการกําหนด  
แนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง หรือแมแตการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการเพ่ิมผลผลิต
ไดดีในภาพรวม เชน เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา รถไถนา เครื่องปกดํา เครื่องเก่ียวขาว หรือ การใชปุยเคมี 
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แตก็กอใหเกิดปญหาตางๆ มากมาย ตามมาไมวาจะเปนปญหาเรื่องตนทุนท่ีสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน
ชาวนาไมสามารถกําหนดราคาขายขาวได ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการตกคางของสารเคมี 
เชน น้ําเสีย ระบบนิเวศถูกทําลาย ผลกระทบตางๆ เหลานี้ทําใหชุมชนชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา มีการปรับตัวมากข้ึนในหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

 ดังนั้นในการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัยจากกรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ จะนําไปสู
การวิเคราะหของชุมชนชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท้ังกระบวนการเปลี่ยนแปลง การดํารง
อยู การปรับตัว สังคมชาวนาแบบดั้งเดิมและแบบใหมของกลุมพลังอํานาจในพ้ืนท่ี ในดานเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี ดวยความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนและภายนอก ทําให
ชุมชนชาวนาดํารงอยูไดอยางเขมแข็งทามกลางความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  

   

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ กําหนดนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 ชาวนา ไทย หมายถึง เกษตรกรไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
ท่ีประกอบอาชีพทํานา รวมท้ังผูท่ีทํางานเกษตรกรรมดานอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากการประกอบอาชีพ
ทํานาเปนตนวา การทําน้ําตาลโตลด ประมง และเลี้ยงสัตว 
 1.6. 2 ชุมชนชาวนา หมายถึง กลุมคนท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีศึกษาในหมูบานเดียวกัน
หรือใกลเคียงกันรวมกลุมกันทําประโยชนและใชประโยชนรวมกันจากการทํากิจกรรมตางๆ  
ท่ีชุมชนรวมกันทําข้ึนมา  
 1.6.3 การปรับเปลี่ยน วิถีชีวิต หมายถึง การปรับเปลี่ยนแนวทางการดํารงชีวิตของชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นับตั้งแต พ.ศ. 2504 มาจนถึงปจจุบัน การปรับเปลี่ยน
ดังกลาวเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ เทคโนโลยี  
            1.6.4 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการประยุกต  
ใชเทคโนโลยี ความรู ขอมูลขาวสาร เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ ของชาวนาในตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีสาเหตุท่ีสําคัญมาจากการประกาศใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ตั้งแตฉบับท่ี 1 ใน พ.ศ. 2504 เปนตนมา 

 1.6.5 วิถีชีวิต โหนด นา เล หมายถึง การประกอบอาชีพของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ท่ีเก่ียวของกันท้ัง 3 อาชีพ ไดแก การทําตาลโตนด การทํานา และการทําประมง
ในลักษณะผสมผสานกันอยูในวิถีชีวิต  
       

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้  

 1.7.1 องคความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
เทคโนโลยีของชาวนา 
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          1.7.2 ทําใหทราบการปรับตัวดานวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาตลอดจนปญหาท่ีชาวนา
กําลังเผชิญอยู และความตองการของชาวนาในปจจุบัน 
           1.7.3 หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยและขอเสนอแนะไปประยุกตใช เพ่ือการพัฒนา
และการแกไขปญหาตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอชาวนาได              
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ. 2504–2556” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรม  
และผลงาน วิจัยท่ีเก่ียวของ โดยศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
      2.1 ประวัติศาสตรสังคมชาวนาไทย 

 2.1.1 การปลูกขาวในประเทศไทย 
 2.1.2 วัฒนธรรมการทํานาของภาคใตในอดีต 
 2.1.3 ระบบการพ่ึงพาเก่ียวกับแรงงานในการผลิต 
 2.1.4 ประเภทของพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับขาวและการทํานา 
 2.1.5 ความเชื่อและพิธีกรรมการทํานา 

      2.2 สภาพปญหาของการทํานา  
      2.3 แนวคิดและทฤษฎี  
 2.3.1 ทฤษฎีชุมชน 
 2.3.2 ทฤษฎีสํานักองคกรการผลิตของชุมชนชาวนา  
 2.3.3 ทฤษฎีสองระบบ 
 2.3.4 ทฤษฎีและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม 
 2.3.5 แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรม   

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1 ประวัติศาสตรสังคมชาวนาไทย 
 

 2.1.1 การปลูกขาวในประเทศไทย 
            การพบขาวจากหลักฐานในแหลงโบราณคดีไทยครั้งแรก ตั้งแตสมัยหินเกาโดย  ดร.เชสเตอร 
กอรมัน ขุดคน พบท่ี ถํ้าผี จังหวัดแมฮองสอน พบหลักฐานเก่ียวกับพืชตระกูลอ่ืน เชน หมาก น้ําเตา 
ถ่ัว แตงกวา กระจับ ฟก บวบ และท่ีถํ้าปุงฮุง  ใกลกันไดพบธัญพืชชนิดหนึ่งมีลักษณะคลายแหว
ยังไมอาจสรุปไดแนนอนวาเปนพืชท่ีคนปลูกหรือเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแตก็เปนเครื่องยืนยันถึง
การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจจากยุคแสวงหาอาหารมาเปนระบบท่ีมีการผลิตอาหารเม่ือ 7,500 ปมาแลว 
(มูลนิธิขาวไทย, 2547, หนา 16; ธิดา สาระยา, 2544, หนา 27-28)     
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 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีโนนนกทา จังหวัดขอนแกนไดเปดเผยถึงแกลบขาวท่ีปลูกวา
มิใชขาวปาท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แกลบขาวท่ีพบนี้อยูในจําพวกโอลิซา ซาติวา  ซ่ึงปลูกกัน
ในเอเชีย จึงสันนิษฐานไดวา 3,000 ป กอนคริสตกาลมีการปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยแลว นอกจากนี้การคนพบหลักฐานเก่ียวกับการปลูกขาวท่ีบานเชียง นักโบราณคดี
พบรองรอยของแกลบขาวผสมอยูกับดินใชทําภาชนะดินเผาอายุประมาณ 3,500-2,000 ปกอนคริสตกาล 
และพบรองรอยแกลบขาวติดท่ีเครื่องมือเหล็กในชั้นดินลางสุดของแหลงโบราณคดีบานเชียง  
สันนิษฐานกันวาการปลูกขาวระยะแรกนาจะเปนท้ังการปลูกแบบไรเลื่อนลอย ท่ีโคนตนไมแลวเผา  
เม่ือดินไดฝนชุมชื้นแลวจึงขุดรูดวยไมหรือจอบเสียมแลวหยอดเมล็ดขาวลงไป อีกวิธีหนึ่ง  คือ  
หวานเมล็ดขาวลงในท่ีลุมใหแหลงท่ีอยูอาศัย แลวปลอยใหขาวเติบโตเอง ในกรณีนี้มนุษย
ผูประกอบการคงตั้งถ่ินฐานอยูบนท่ีลาดเชิงเขาบาง หรือตั้งอยูใกลหนองน้ําและเพาะปลูกในท่ีลุม  
ภายหลัง เม่ือมนุษยรูจักสรางคันนากักน้ํา หรือทํากระทงปลูกขาวก็นับไดวาเปนการเพ่ิมเทคโนโลยีให
ปลูกขาว ไดมากข้ึน ท้ังในท่ีดอนและท่ีราบลุม ปรากฏหลักฐานในชวงพุทธศตวรรษท่ี 11-16 บริเวณท่ีราบ
ภาคกลางมีการปลูกขาวชนิดเมล็ดกลม ซ่ึงเปนขาวเหนียว แตภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกขาว
เมล็ดยาวหรือขาวเจา และขาวชนิดนี้เพ่ิมมากในภาคกลางชวงพุทธศตวรรษท่ี 20-23 จนทําใหขาว
มีความสําคัญในระยะตอมา (ธิดา สาระยา, 2544, หนา 28-29) 
 สวนวิวัฒนาการทางประวัติศาสตรของชาวนา คําวา“ชาวนา” ไมปรากฏลักษณะและ
สถานภาพชัดเจนในเอกสารท่ีกลาวถึงสังคมสยามแตโบราณ กระนั้นก็ดี ก็อาจอนุมานไดวาชาวนา
เปนสวนหนึ่งของกลุมแรงงานท่ีรับใชสังคม ซ่ึงเราเรียกกันวาเปนพวก “ไพร” เดิมไมมีการจําแนกแรงงาน
ภาคเกษตรเปนผูประกอบอาชีพตางๆ ไดแก เปนชาวนา ชาวสวน ชาวไร ดังในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเม่ือการทํานาทําสวนนั้นมีเง่ือนไขใหคนตั้งถ่ินฐานอยูติดท่ี การทํานาตองทําเปนประจํา ไมเคลื่อนยาย
ท่ียกเวนในกรณีท่ีมีการบุกเบิกท่ีทํากินแรงงานท่ีบุกเบิกทําปาใหเปนไรนา “เฮ็ดไรเฮ็ดนา” “สางบาน
แปงเมือง” ตามท่ีปรากฏในตํานานพงศาวดารไทโบราณนี้ยังมิไดจําแนก หนาท่ีเปนชาวนา ซ่ึงสื่อถึง
ลักษณะการทํามาหากินประกอบอาชีพเฉพาะ ตํานานเกาเก่ียวกับการสรางบานแลวแปลงใหเปนเมือง 
ชี้ใหเห็นวามีการอพยพโยกยายหาท่ีทํากินไปตามท่ีตางๆ ตามทํา เลเหมาะสมแลว ตั้งบานตั้งเมือง
อนุมานไดวาแรงงานท่ีปรากฏเปนท้ังแรงงานดานการโยธา ตอสูทําสงครามและ ประกอบการ
ดานเกษตรกรรม ตางกรรมตางวาระ เม่ือมีการจัดแรงงานไพร  ไพรก็ยังมีหนาท่ีท้ังการทําศึกสงคราม
และเปนเกษตรกรทํานาทําสวน และตองสงสวยในบางวาระตามเกณฑ (ธิดา สาระยา, 2544, หนา 38) 

 2.1.2 วัฒนธรรมการทํานาของภาคใตในอดีต 
 ชาวนาในภาคใตสวนใหญทํานาในบริเวณท่ีราบริมทะเล หรือท่ีราบระหวางภูเขา พ้ืนท่ีท่ีมี

การปลูกขาวมากท่ีสุดคือบริเวณฝงดานตะวันออก ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
โดยมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนจังหวัดท่ีปลูกขาวไดมากท่ีสุด สวนใหญอาศัยน้ําฝนในการทํานา  
ฝนจะมาลาชากวาภาคอ่ืนๆ ทําใหการทํานาในภาคใตลาชากวาภาคอ่ืนๆ ชาวนาปลูกขาวนาป
เปนสวนใหญ ยกเวนในเขตชลประทาน เชน จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎรธานี 
ท่ีมีการปลูกขาวนาปรังดวย (เยาวนุช เวศรภาดา, 2541, หนา 45) 

 การทํานาของชาวนาในภาคใตในอดีตเปนการทําแบบพอยังชีพ อาศัยแรงงานจากสมาชิก
ในครอบครัว และแรงงานสัตว เชน วัว ควายเปนหลัก ชาวนาจึงนิยมการมีบุตรมากเพ่ือจะไดมีแรงงาน
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ท่ีจะชวยกันทํานา ยิ่งมี บุตรมากไดยิ่งดี ครอบครัวชาวนาจึงเปนครอบครัวขนาดใหญ มี บุตรประมาณ 
5-8 คน หรือมากกวา โดยมีการเลี้ยงวัว หรือควายไวใชไถนา ครอบครัวใดมีท่ีนามาก มีคนทํานา
ไดมาก การไถหวาน  เก็บเก่ียวขนยายผลผลิตก็ทําไดทันฤดูกาลและมักมีฐานะทางเศรษฐกิจดี  
ซ่ึงการทํานาของชาวนาภาคใตมีข้ันตอนท่ีสําคัญ และวัฒนธรรมตางๆ ท่ีนาสนใจดังตอไปนี้ 

 1) การเตรียมการไถหวานและปกดํา    
             ( 1) แปลงนา ชาวนาในสมัยกอนสวนมากมีท่ีนาเปนของตนเอง เพราะมีท่ีรกราง

วางเปลาอยูมาก ผูประสงคจะมีท่ีสําหรับทํานาเพียงแตไปจับจองแสดงการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีแปลงนั้นๆ 
และสามารถเขามาทํากินไดทันที แตท้ังนี้ตองไมจองทับของคนอ่ืน ดวยเหตุนี้ครอบ ครัวใหญๆ จึงมัก
มีท่ีนามาก แตก็ข้ึนอยูกับวาหัวหนาครอบครัวเปนคนมองการณไกลเพียงใด ท่ีนาแตละแปลง เรียกชื่อ
ตางกันไปตามสภาพของพ้ืนท่ี เชน “นาดอน” คือ นาท่ีอยูในท่ีราบสูง “นาลึก” คือนาท่ีอยูในท่ีลุม “นาปรัง” 
คือ นาท่ีอยูในท่ีมีน้ําขังตลอดปและตอเนื่องกับแหลงน้ําใหญ “นาขาวไร” “นาไร” คือพ้ืนท่ีตามเชิง
หรือไหลเขาท่ีปรับปรุงข้ึนเพ่ือใชทํานา มักเปนท่ีสูงๆ ต่ําๆ บางสวนแคบบางสวนกวางไมอาจจะทํานา
โดยวิธีไถหรือทําคันก้ันน้ําเปนแปลงใหญๆ  ได โดยชาวนาในแตละพ้ืนท่ีจะตองเลือกพันธุขาว
ใหเหมาะสมกับฤดูกาล 

 (2) วัวหรือควายสําหรับไถนา ชาวนาในภาคใตตั้งแตเหนือจังหวัดสุราษฎรธานี
ข้ึนไป นิยมใชควายไถนา สวนตอนลางลงไปซ่ึงนิยมใชวัวมากกวา การใชควายไถนามักใชควายไถนา
เพียงตัวเดียวสําหรับเครื่องไถคันหนึ่ง แตถาใชวัวตองใชวัว  1 คู ตอเครื่องไถคันหนึ่ง ภาษาท่ีใช
เปนคําสั่งใหวัวหรือควายไถนา ในแตละถ่ินแตกตางกันไปบาง แตสวนใหญจะตรงกัน เชน ถาตองการ
สั่งใหลากแนวไถเขาชิดเนื้อดินท่ียังไมไดไถจะออกคําสั่งวา “เขา” หรือ“ยางเขา” ถาตองการใหลากแนวไถ
ออกไปชิดแนวดินท่ีไถแลวจะออกคําสั่งวา  “แจง” ถาตองการใหตีวงโคงตรงหัวงาน จะออกคําสั่งวา 
“ลง” หรือ “ยุ” ในบางทองถ่ินดังนี้เปนตน 

 (3) เครื่องไถ ชาวนาตองเตรียมเครื่องไถไวใหครบมือกอนจะถึงฤดูกาลไถหวาน 
เครื่องไถแตละชุดประกอบดวยสวนสําคัญ  คือ คันไถ หางยาม หัวหมู ผาล ถาเปนเครื่องไถสําหรับ
ใชกับควายตัวเดียวจะมีโกกสําหรับครอบคอเพ่ือผูกโยงกับคันไถอีกอันหนึ่ง แตถาเปนเครื่องไถสําหรับ
ใชกับวัวคูจะใชแอกแทนโกก นอกจากนี้ก็มีคราดสําหรับทํานาดํา 

 (4) พันธุขาว พันธุขาวพ้ืนเมืองภาคใตมีหลายชนิด ชาวนาแตละพ้ืนท่ีตองเลือก
ใหเหมาะกับสภาพของท่ีดินและฤดูกาลท่ีจะเพาะปลูก พันธุขาวแบงเปนประเภทใหญๆ ได 3 ประเภท 
คือ ขาวหนัก ขาวกลางป และขาวเบา ขาวหนักจะใหผลผลิตชาลงนาประมาณ 8 เดือนถึงจะเก็บรวงได 
ขาวกลางป จะใหผลผลิตประมาณ 6 เดือน ถึงจะเก็บรวงได สวนขาวเบาลงนาประมาณ 4 เดือน
เก็บรวงได ขาวหนักเหมาะท่ีจะทําในนาลุมตั้งแตตนฤดูกาล ขาวเบาเหมาะท่ีจะทําในนาดอนหรือ
ทําในตอนปลายฤดูกาล พันธุขาวท่ีจะใชเพาะปลูกชาวนาจะเลือกจากผลผลิตของปท่ีผานมา โดยจะคัดเลือก
จากรวงท่ีสมบูรณท่ีสุดใหผลผลิตมากท่ีสุด ปลอยท้ิงไวใหสุกจัดแลวจึงเก็บรวบไวเปนเลียงขาว  
แยกเก็บไวตางหากจากขาวท่ีจะใชกินหรือขาย เม่ือถึงคราวจะใชเพาะปลูก จึงจะนํามานวดแลวนําไป
เพาะปลูกตอไป พันธุขาวท่ีนิยมปลูกในอดีต เชน ลูกโพธิ์ นางฝาย ชอขาว กลีบเมฆ กาบดํา และหัวนา 
เปนตน 
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      2) การไถหวานและปกดํา วิธีการทํานาของชาวภาคใต จําแนกเปน 2 ประเภท คือ   
 (1) การทํานาหวาน จะเริ่มทํากันตั้งแตตนฤดูกาลประมาณเดือนมิถุนายนถึง

เดือนกรกฎาคม เม่ือฝนตกดินชุมน้ําพอจะไถไดชาวนาก็จะเริ่มไถทันที คือหลังจากเผาหญาและวัชพืช
ท้ิงแลว ตองไถหนแรก ซ่ึงเรียกวา “ไถดะ” เสียกอนแลวท้ิงตากแดดไวใหวัชพืชและรากหญาเหี่ยวแหง
และตายไปแลวจึงไถซํ้าอีกหนหนึ่ง เรียกการไถนี้ว า “ไถแปร” จากนั้นจึงนําเมล็ดขาวพันธุมาหวาน
แลวไถทับอีกครั้งหนึ่ง เรียกการไถหนนี้วา “ไถกลบ” เปนอันเสร็จการไถหวาน 

     (2) การทํานาดํา มีวิธีการตางกับนาหวาน คือ จะทําในชวงท่ีฝนตกชุก น้ําทวมทองนา 
แบงการทําเปน 2 สวน คือ การเตรียมแปลงเพาะตนกลาและเตรียมแปลงสําหรับปกดํา การเตรียมตนกลานั้น
มี 2 แบบ คือ “กลาบก” และ “กลาน้ํา” สําหรับการเตรียมแปลงเพาะนั้นจะทําเปนแปลงขนาดยอม 
ไถประมาณ 2-3 ครั้ง แลวคราดใหดินแตกรวนเปนโคลนตม ซ่ึงเรียกวา “ไถเทือก” ตองทําอยางประณีต
ไมใหมีกอนดินและเศษหญาเหลือปนอยู เสร็จแลวตองวิดน้ําออกจนหมดปลอยหนาดินตากแดด ท้ิงไว
ประมาณ 2-3 วัน แลวจึงนําพันธุขาวท่ีแตกหนอดีแลวมาหวานโรยใหเรียงแนนเสมอกันท้ังแปลง 
ปลอยท้ิงไวใหหนอพันธุขาวหยั่งรากและแตกใบออน ในระยะนี้ตองคอยดูแลน้ําไมใหมีน้ําขังทวมและ
ตองคอยดูแลไมใหนกมากินหนอขาวเรียก ระยะนี้วาการ “เพาะเลย ” พอตนกลาสูงประมาณ 1 ฟุต
จึงถอนตนกลาออกท้ังหมดผูกมัดเปนกําๆ เพ่ือนําไปปกดําในแปลงนาท่ีเตรียมไวแลวตอไป   

       ( 3) การดูแลรักษาตนกลา เม่ือตนขาวงอกงามลําตนสูงประมาณ 4-6 นิ้ว ถามีน้ํา
หลอเลี้ยงลําตนสูงประมาณครึ่งลําตน ขาวกลาจะเจริญรวดเร็วยิ่งข้ึน ชาวนาตองคอยดูแลไมใหตนขาว
ขาดน้ําหรือน้ําทวมยอดขาว เม่ือลําตนสูงประมาณ 8 นิ้ว ขาวจะเริ่มแตกกอ ตองหม่ันถอนหญาและ
วัชพืชอ่ืนๆ ท้ิง โดยเฉพาะขาวผี (ขาวหาง) ซ่ึงมักเจริญและแตกกอเร็วกวาตองคอยถอนออกใหหมด  
มิเชนนั้นจะแยงอาหารตนขาว ทําใหตนขาวไมสมบูรณ เรียกวา “ขาวหยอด” ถาท่ีใดตนขาวงอกหางกัน
เกินไปก็ตองนําตนขาวมาปลูกเสริมใหไดระยะพอเหมาะเรียกวา “ซอมขาว”    

        ( 4) การเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวขาวของชาวนาในภาคใต เครื่องเก็บเก่ียวนิยมใช
คือ “แกะ” (อุปกรณเก็บเก่ียวขาวทีละรวง)  ถาตนขาวสูงมากกอนลงมือเก็บจะตองใช  “ไมขมขาว” 
ขมขาวใหลมไปทางเดียวกันเสียกอน เพ่ือคอรวงจะไดอยูในระดับเดียวกัน และอยูในระดับท่ีเก็บ
สะดวก การเก็บขาวดวยแกะคนเก็บแตละคนจะเก็บรายเปนแนวหนากระดาน ความกวางท่ีแตละคน
เก็บถึงพอสุดเอ้ือมท้ังซายและขวา ประมาณ 1-2 เมตร ถาเก็บหลายคนก็จะเริ่มตนเก็บเรียงแถว
เปนหนากระดาน ใครเก็บเร็วก็จะล้ําหนาคนอ่ืนๆ ไปมากทําใหคนท่ีเก็บชาตองเรงมือเปนการแขงขันกัน
ไปในตัว     

  ขาวท่ีแตละคนเก็บไดและผูกเปนเลียงแลวจะวางเรียงไวตามแนวของตน กอนพักเท่ียง
หรือเลิกเก็บแตละวันจึงจะเก็บมากองรวมไวเพ่ือตรวจนับ แลวจะมีคนท่ีทําหนาท่ีหาบขาว ไปจัดเก็บ
ตอไป รวงขาวท่ีสุกจัด มักหักขาดเปนทอนๆ ชาวภาคใตเรียกวา “ขาวยับ” เปนการยากท่ีจะเก็บเปนเลียง
ชาวนามักเก็บใสกระสอบเรียกวา “เก็บขาวตรํา” ตนขาวท่ีเหลือจากการเก็บรวง เรียกวา “ซัง”   

         ( 5) การหาบขาว ผูท่ีทําหนาท่ีหาบขาวมักเปนผูชาย แตผูหญิงบางคนก็สามารถ
หาบขาวไดเกงไมแพผูชาย การหาบขาวจะใช “แสก” (สาแหรก) เปนเครื่องหาบ แสกนิยมทําดวยหวาย 
แสกคูหนึ่งมี 2 ขาง แตละขางจะจัดเลียงขาวซอนกันอยางมีระเบียบไดประมาณ 25-30 เลียง คนท่ีหาบเกง
จึงอาจหาบขาวไดครั้งละประมาณ 50-60 เลียง 
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        เม่ือถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวเจาของนามักไปปลูกขนําอยูในแปลงนา การหาบขาว
จึงเพียงหาบไปเก็บท่ีขนํา แตถานาอยูใกลบาน ถาขาวเลียงแหงสนิทก็จะหาบไปเก็บยังลอมขาวถาวร 
บางทีบานอยูไกลนา 4-5 กิโลเมตร คนหาบขาวบางคนสามารถหาบขาวจากนาจนถึงบานโดยหยุดพัก
เหนื่อยเพียงเล็กนอยหรืออาจไมพักเลย  ในการหาบขาวเพ่ือยายท่ีเก็บจากขนํากลางนาไปยังโรงเก็บ
ขาวถาวรท่ีบาน อาจมีการไหววานเพ่ือนบานมาชวยกันหาบ เรียกวา “ออกปากหาบขาว ” แตละคน
จะนําแสกและคันหาบมาเอง จะหาบเดินตามหลังกันเปนทิวแถวเปนภาพท่ีหาดูไดยากในสังคมปจจุบัน 

        ( 6) การจัดเก็บเลียงขาว ชาวนาภาคใตจะจัดเก็บขาวเปลือกท่ีไดจากการเก็บเก่ียว
ไวในรูปของขาวเลียง การเก็บขาวเปนเลียงจะจัดเลียงขาวซอนกันอยางมีระเบียบเปนลอม เรียกวา
“ลอมขาว” ไวบนโรงเรือนท่ีสรางไวสําหรับเก็บขาวเลียงโดยเฉพาะท่ีเรียกวา “เรินขาว” ซ่ึงจะยกพ้ืนสูง
มีเสาคํ้ายันอยางแนนหนาม่ันคง เรินขาว (เรือนขาว) ของครอบครัวท่ีมีนาไมมากนักอาจเปนหลังเดียวกัน
กับเรือนครัวโดยแบงเปนคนละหอง แตถาครอบครัวใดมีนามากมักปลูกเรินขาวแยกเปนอีกหลังหนึ่ง
ตางหาก เรินขาวแตละหองมักจัดลอมขาวเพียงลอมเดียว ใหขนาดลอมเต็มเนื้อท่ี ลอมขาวจึงมัก
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตามพ้ืนหอง หรืออาจจัดเปนรูปวงกลม หรือหองเดียวอาจแยกเปนลอมขาวเจา 
และลอมขาวเหนียวอีกลอมหนึ่ง ทุกบานจะมีท่ีวางขวัญขาวอยูบนลอมขาวลอมท่ีใหญท่ีสุด เม่ือตองการ
ใชขาวกินหรือขายแตละครั้งเทาใดจึงจะรื้อขาวเลียงลงมานวดเทาท่ีตองการ มีคติอยูวาจะตองรื้อขาว
ไมใหหมดลอม และถาบานใดมีขาวเหลือกินเหลือใชมากหรือมีขาวหลายหองแสดงวาครอบครัวนั้น
มีฐานะม่ันคง (สุธิวงศ พงศไพบูลย, 2529, หนา 1548-1553) 
 2.1.3 ระบบการพ่ึงพาเกี่ยวกับแรงงานในการผลิต 

   1) แรงงานของสมาชิกในครอบครัว การใชแรงงานของสมาชิกในครอบครัวเปนแรงงาน
ท่ีสําคัญมาก ทุกคนในครอบครัวจะตองมีการชวยเหลืองานในนาของตนตั้งแตอายุยังนอย ภาระหนาท่ี
จะแตกตางกันไปตามเพศตามวัย ระบบเครือญาติจะมีความสําคัญมากตอการทํานา ในการทํานาจะมี
การระดมแรงงาน ท้ังจากพอแม ลูก และจากญาติพ่ีนอง พอตาแมยาย ลูกเขย ลูกสะใภท่ีอาศัยอยู
ในครัวเรือนเดียวกัน ผูชายซ่ึงอาจจะเปนพอ ลูกชาย ลูกเขย จะเปนผูเตรียมเครื่องมือในการผลิต เชน 
ไถ คราด วัว ควาย เปนตน ดูแลการปดเปดน้ํา ดูแลตนขาวจนขาวออกรวง ผูหญิงจะมีหนาท่ีหุงหา
อาหาร ถอนกลา และดํานาเปนหลัก เม่ือถึงเวลาเก็บเก่ียวท้ังชายและหญิงจะทํางานรวมกัน สําหรับเด็กๆ
จะดูแลและเลี้ยงควาย โดยตอนควายออกจากคอก ข่ีควายไปนา เลี้ยงควาย และตอนควายเขาคอก 
ลูกสาวอายุ 8-10 ป จะมีหนาท่ีดูแลนอง  ๆท่ีบาน ดูแลจัดหุงหาอาหารไวรอรับพอแมกลับจากนา ซ่ึงนับวา
การทํานาในอดีตอาศัยแรงงานจากครอบครัวเปนหลัก (งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 320-321) 

   2) ออกปาก-กินวาน ประเพณีออกปากกินวานในการทํานาของชาวนา มีมาชานานแลว 
แตไมอาจสืบไดชัดวาเริ่มมีมาตั้งแตเม่ือใด ชาวนาในสมัยกอนไมนิยมการจางแรงงาน สวนมาก
จะใชวิธีการออกปากกินวาน และเปนท่ีนิยมแพรหลายกันในเวลาตอมา โดยเฉพาะในชวงฤดูทํานา
และเก็บเก่ียวขาว โดยเจาภาพจะตองเตรียมอาหารและขนมไวเลี้ยงผูท่ีมาชวยทํางาน การออกปากกินวาน
เปนความรวมมือแบบงาย เปนการชวยเหลือกันเหมือนญาติ ในการออกปากกินวานแตละครั้ง เพ่ือนบาน
จะชวยเหลือกันจนเสร็จงานเปนวันๆ ไป (ขวัญฤทัย จิตพิทักษ, 2553, หนา 221) 

    ออกปาก หรือ วาน เปนการไหววานใหเพ่ือนบานมาชวยกันลงแรงทํางานอยางใด
อยางหนึ่ง เพ่ือใหงานหนักหรืองานเรงดวนสําเร็จลุลวงทันการ โดยท่ีผูรวมลงแรงไมคิดคาแรง งานบางอยาง
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อาจผลัดเปลี่ยนชวยกันทําเปนบานๆ ไป อยางเดียวกับท่ีภาคกลางเรียกวา “ลงแขก” แตงานวานบางอยาง
อาจไมมีโอกาสท่ีจะผลัดเปลี่ยนกัน การไหววานใชวิธีบอกกลาวกันดวยวาจา ผูไหววานอาจจะไปบอก
ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหคนอ่ืนบอกแทนก็ได จึงเรียกการไหววานลักษณะนี้วา “ออกปาก” และ
ถือเปนประเพณีท่ีเจาภาพจะตองเลี้ยงอาหารผูมารวมลงแรง ผูท่ีไปรวมลงแรงจึงมักใชคําวา “ไปกินวาน” 
การ “กินวาน”ในการวานหรือการออกปาก เจาภาพเพียงแตแจงกําหนดวันทํางานใหเพ่ือนบานทราบ
ลวงหนา สวนระยะเวลาเริ่มตนทํางานถือวาเปนท่ีรูกันเองวา วานทํางานอะไรควรเริ่มตนเวลาใด เชน 
การไถนาวานก็ตองเริ่มแตเชาตรู ถาวานซอมสารก็จะเริ่มตอนหัวคํ่า เหลานี้เปนตน (สุธิวงศ พงษไพบูลย, 
2529, หนา 4206) 

     3) ซอมือ เปนลักษณะหนึ่งของการชวยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุมชาวนา เปนการเปลี่ยน
แรงงานระหวางกันของผูมีความถนัดในงานลักษณะเดียวกันงานท่ีนิยมซอมือกันไดแก งานไถ ถอนกลา 
ปกดํา เก็บเก่ียว หาบขาว และซอมสาร เปนตน การซอมือมีวิธีปฏิบัติตอกันคือ เม่ือฝายหนึ่งฝายใด
เห็นวา งานของตนลักษณะใดก็ตามพรอมท่ีจะดําเนินการไดกอนญาติมิตรใกลเคียง ก็จะไปออกปากตกลง
ขอแรงใหญาติมิตรผูนั้นชวยงานตน แลวตนหรือพวกตนจะชวยคืนหรือชวยตอบเทาหรือมากกวา
แรงงานท่ีญาติมิตรไดชวยไว โดยการนับจํานวนคนผูใชแรงงานและวันเวลาในการชวยใหเทากันท้ัง 2 ฝาย 
การเลี้ยงดูเปนหนาท่ีของเจาของงาน ในบางครั้งฝายเริ่มงานหลังเปนผูริเริ่มซอมือกอนก็มี หรืออาจจะ
ซอมือกันในชวงท่ีตนวางเพราะขาดน้ําหรือขาวสุกไมตอเนื่อง เปนตน การซอมือ นอกจากนิยมปฏิบัติกัน
ในการทํานาดังกลาวแลวงานอ่ืนๆ ก็มีบาง เชน งานถางปา โคนปา เปนตน การซอมือเปนการแลกเปลี่ยน
แรงงาน ชวยใหงานหนักเปนงานเบา ใหประโยชนแกท้ัง 2 ฝาย ชวยเสริมสรางความสามัคคีระหวางชาวนา
ในชุมชน (สุภาคย อินทองคง, 2529, หนา 1085) 

 4) การจางแรงงาน  ชาวนาไทยเริ่มมีการจางแรงงานหลัง พ.ศ. 2490 ซ่ึงเปนชวง
ท่ีชาวนาเริ่มสงบุตรหลานเรียนหนังสือในระดับสูงข้ึนไปมากข้ึน ความจําเปนตองใชเงินมีสูง ดังนั้นการจาง
จึงเริ่มปรากฏใหเห็นมากข้ึน แตเนื่องจากชาวนาคุนเคยกับการออกปาก ซอมือ ชวยเหลือกันจนเคยชิน 
ดังนั้นการใหเงินเพ่ือตอบแทนแรงงานจึงทําดวยความเกรงอกเกรงใจยิ่ง ในชวงแรกของการจาง
จึงใชวิธี “ออกปากจาง ” ซ่ึงเจาของนาจะตองเลี้ยงอาหารผูท่ีตนจางมา เพราะถือวาเขามาชวยดวย
ความเกรงใจและตองจายคาจางเต็มตามท่ีตกลงกันไว ทําใหชาวนาตองเสียเงินเพ่ิมข้ึนโดยไมจําเปน  
ในการจางแรงงานชาวนาจะจางเฉพาะในข้ันตอนการผลิตท่ีตองใชแรงงานมาก เชน จางเก็บเก่ียวขาว 
นวดขาว เปนตน (กิตติ ตันไทย, 2552, หนา 78-79) 

 2.1.4 ประเภทของพิธีกรรมท่ีเกี่ยวของกับขาวและการทํานา 
 พิธีกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับขาวและการทํานา ซ่ึงชาวนาไดปฏิบัติมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

สามารถจัดแบงเปนประเภทไดดังนี้ 
                   1) พิธีกรรมเพ่ือบวงสรวง ออนวอน เสี่ยงทาย หมายถึง พิธีกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปาหมาย 
ในการออนวอนบูชา บวงสรวงเทพเจา  หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  ใหคุมครองปองกันภัยอันตราย และ
ทรัพยสิน ใหมีความสวัสดิ์มงคล ใหมีความอุดมสมบูรณในทุกๆ ดาน และขอพรขอโอกาส และขอความเชื่อม่ัน
ในการดํารงชีพในรอบปนั้นๆ พิธีกรรมประเภทนี้สวนใหญจัดข้ึนกอนการเพาะปลูกหรือชวงการเพาะปลูก 
มีพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีสืบชะตาเมือง พิธีแหนางแมว เปนตน 
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               2) พิธีกรรมเพ่ือการเพาะปลูก หมายถึง พิธีกรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือการเพาะปลูกขาว
โดยเฉพาะ ซ่ึงกระทําในชวงการเพาะปลูก เปนการขอโอกาส ขออนุญาต บวงสรวง บนบาน บอกกลาว 
ฝากฝงสิ่งท่ีเก่ียวของกับขาวและการเพาะปลูกแกเทพเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอใหการเพาะปลูกขาว
ในปนั้นๆ  ดําเนินไปดวยดี ท้ังคน ขาว สัตว ประสบแตสวัสดีมีชัย ปราศจากอันตรายตางๆ และ
เพ่ือแสดงความออนนอมตอขาวและสิ่งเก่ียวของ พิธีกรรมประเภทนี้มีพิธีกรรมชนิดตางๆ เชน  
ชวงกอนเพาะปลูกกอนลงมือไถนา ชาวนาภาคใตจะเริ่มทําพิธีขวัญคอก เพ่ือนําควายท่ีปลอยใหออกไป
หากินอยูตามทุง เม่ือสิ้นฤดูกา ลทํานา ใหกลับเขาคอกนับเปนการประเดิมใหควายไปไถนา ในวันนั้น 
ในชวงการเพาะปลูกเม่ือทําพิธีแรกใดไปแลว ชาวนาจะเริ่มไถตกกลา กอนนําขาวไปหวานจะเอยชื่อ
แมโพสพ เพ่ือบอกใหทานรูวาจะนําขาวของทานไปทําพันธุตอไป หากเปนนาดํา กอนลงมือปกดํา
จะตองจัดเครื่องสังเวยบูชาศาลพระภูมินา และปกดําในนาท่ีแรกนากอนแปลงอ่ืน (เยาวนุช เวศรภาดา, 
2541, หนา 73)  
              3) พิธีกรรมเพ่ือการบํารุงรักษา หมายถึง พิธีกรรมท่ีมีเปาหมาย เพ่ือการบํารุงรักษาขาวกลา
ใหเจริญงอกงาม ปลอดภัยจากสัตว หนอนและเพลี้ยตางๆ หรือถาเกิดศัตรูเหลานี้ข้ึน แลวก็ใหหายไปเสีย 
และเพ่ือแสดงความออนนอมตอขาวและสิ่งเก่ียวของ พิธีกรรมประเภทนี้จัดข้ึนชวงระหวางการเพาะปลูก
จนกระท่ังเก็บเก่ียวมีพิธีกรรมชนิดตางๆ เชน การบํารุงรักษาการปองกันและปราบปราม ศัตรูขาวแบบ
พ้ืนบานไมนิยมใชการฆาหรือทําลาย หากนิยมใชวิธีการทางจิตวิทยา คาถาอาคม ยาสมุนไพร ไสยศาสตร 
ชาวนาภาคใตทําธงผายันตปกไวในทุงนา เพ่ือปองกันนก เพลี้ย และอ่ืนๆ ท่ีเปนอันตรายตอขาว สวนพิธีทํา
ขวัญขาว ขาวพ้ืนเมืองโดยท่ัวไปจะเริ่มตั้งทองประมาณเดือนตุลาคม ยกเวนภาคใตขาวจะตั้งทอง
ประมาณเดือนอายหรือเดือนธันวาคม เม่ือขาวตั้งทองชาวนาจะเริ่มทําขวัญขาว เรียกวา  กดขาว 
กลาวอันเชิญแมโพสพแลวเอาแปงหอม น้ํามันหอมทาตามใบขาว 3 ถึง 7 กอ โดยจัดเครื่องสังเวย เชน 
ขนมตมแดง ตมขาว ขนมถ่ัว ขนมงา เม่ือขาวตกรวงใกลเก็บเก่ียวชาวนาจะทําพิธีรวบขาว เม่ือเสร็จพิธีกรรม
จึงใชแกะเก็บขาวเปนรวง เพราะถือคติวาถาใชเคียวเก่ียวแลวแมโพสพจะหนีไป (เยาวนุช เวศรภาดา, 
2541, หนา 73) 
          4) พิธีกรรมเพ่ือการเก็บเก่ียว หมายถึง  พิธีกรรมท่ีมีเปาหมายเพ่ือการเก็บเก่ียวและ
นวดขาว ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลผลิตมากเพ่ือใหคนและสัตวปลอดภัยในการเก็บเก่ียว และเพ่ือแสดง
ความออนนอมตอขาวตลอดถึงสิ่งท่ีเก่ียวของ พิธีกรรมประเภทนี้จัดข้ึนชวงฤดูกาลเก็บเก่ียว มีพิธีกรรม
ชนิดตางๆ เชน พิธีรวบขาว พิธีแรกเก่ียวขาว พิธีเชิญขาวขวัญ   
               5) พิธีกรรมเพ่ือการเฉลิมฉลอง หมายถึง  พิธีท่ีมีเปาหมายเพ่ือเปนการเฉลิมฉลอง
ผลผลิตท่ีได ถือโอกาสเลี้ยงอาหารเพ่ือนบานและแกบนหรือเซนสังเวยเทพอารักษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  
ท่ีไดใหการคุมครองปกปกรักษาคน สัตว พืชพันธุธัญญาหารใหไดผลดีอยูเย็นเปนสุขตลอดฤดูกาล
ท่ีผานมา เม่ือไดเก็บเก่ียวแลวจึงตองตอบแทนความเมตตากรุณาเหลานั้น และหากมีการกระทํา
ลวงเกินในสิ่งเหลานี้ ท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ จะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม ก็ขออโหสิกรรมนั้นๆ 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ชาวนายังไดนิมนตพระสงฆมาบําเพ็ญบุญ หรือไมก็ไปรวมทําบุญในวัดแลวอุทิศ
สวนบุญสวนกุศลไปใหเทพเจา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ รวมถึงแมโพสพ มีพิธีกรรมชนิดตางๆ เชน  
พิธีสูขวัญขาว พิธีลาซัง เปนตน (เอ่ียม ทองดี, 2551, หนา 46-48) 
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 2.1.5 ความเช่ือและพิธีกรรมการทํานา 
                1) พิธีทําขวัญคอก เปนพิธีกรรมท่ีสําคัญอยางหนึ่งของชาวนาภาคใตกอนลงมือไถนา  
เพราะวัวควายเปนแรงงานท่ีสําคัญในการทํานาของชาวบาน เม่ือสิ้นฤดูทํานาแตละป ชาวบานจะ
ปลอยวัวควายโดยเฉพาะควายออกไปอยูตามทุง ครั้นถึงฤดูทํานาจะเริ่มหาไมวัสดุทําคอก และกระทํา
พิธีกรรมเพ่ือเปนสิริมงคลแกเจาของและวัวควาย เรียกวา “ทําขวัญคอก” เม่ือประมาณสามทศวรรษ
ยอนหลัง มีกฎเกณฑอยูอยางหนึ่งกําหนดไววา ชาวบานคนใดมีวัวควายตั้งแต 30 ตัวข้ึนไป ตองไปตัด
ตนไมมาทําคอก และตองทําทุกปขาดไมไดเม่ือทําเสร็จแลวตองทําพิธีทําขวัญคอก เครื่องทําขวัญคอก
ประกอบดวย ขนมแดง ขนมขาว อาหารคาวหวาน ไก เหลา เม่ือทําพิธีใหเอยชื่อพระภูมิเจาท่ีมีคอกวา
“ธรรมเณร” และ “นางคูรา” ซ่ึงเปนผูใหกําเนิดควาย เสร็จแลวใหนําควายเขาคอกได พิธีทําขวัญคอก
มักทําในวันอังคารและวันพุธ และจะมีการประเดิมนําควายไปไถนาในวันนั้นดวย 

      2) แรกนาขวัญ เปนการทําพิธีเริ่มทํานาของแตละป เพ่ือใหปนั้นๆ ทํานาไดผลดี โดยเหตุผล
จากความเชื่อท่ีวาของในโลกนี้ลวนแตมีเทพเจาเปนเจาของดูแลรักษา เชื่อกันวาหากกระทําการใดๆ 
ลงไปโดยไมรูคุณของเทพเจาแลว นอกจากจะไมไดรับความชวยเหลือดูแลจากเทพเจาเหลานั้นแลว 
เทพเจาจะใหโทษ ในการทํานาถือเปนเรื่องสําคัญเพราะขาวเปนเครื่องยังชีพใหมนุษยมีชีวิตอยูได  
การทํานาจึงเริ่มดวยประมุขของประเทศ เพ่ือความสุขไพบูลยของประชาราษฎรท่ีอาศัยพระบรมโพธิ
สมภารของพระองค 

         การแรกนาขวัญเริ่มข้ึนท่ีใดในโลกนี้ยังไมพบหลักฐาน แตปรากฏวาเปนธรรมเนียมมา
แตครั้งโบราณกาลในประเทศจีนเม่ือ 4,000 ปลวงมาแลว พระเจาแผนดินทรงไถนาเปนบางคราว  
ในประเทศอินเดียเจาแหงรัฐตางๆ ก็ทรงกระทําพิธีแรกนาขวัญ จากพุทธประวัติท่ีกลาววา พระเจา
สุทโธทนะทรงนําสิทธัตถะราชกุมารไปในพิธีแรกนาขวัญ  สําหรับในประเทศไทยสันนิษฐานวา
รับพิธีแรกนาขวัญมาจากอินเดีย (สนิท พลเดช, 2542, หนา 6677-6678) ในชวง พ .ศ. 2479-2502 
การแรกนาขวัญไดวางเวนไป รัฐบาลไทยไดพ้ืนฟูพิธีแรกนาขวัญข้ึนมาใหมเม่ือ พ.ศ. 2503 โดย เรียกวา 
“งานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ตอมาสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล ปจจุบันไดทรง มี
พระราชกระแสรับสั่งใหปรับปรุงพิธีการบางอยางใหเหมาะสมกับยุคสมัยและทรงเห็นความสําคัญ
ของชาวนาและผูประกอบอาชีพเกษตร  ไดทรงมาเปนองคประธานของพระราชพิธีสืบเนื่องมาจน
ทุกวันนี้ (สถาบันวิจัยขาว, 2547, หนา 32) 

        3) ทําขวัญขาว เปนประเพณีบวงสรวงแมโพสพ โดยเชื่อวาถาขาวมีขวัญสิงอยูประจํา
ไมหลีกลี้ไปไหน ตนขาวก็จะงอกงามสมบูรณ ใหผลสูง ไมมีโรคภัยเบียดเบียน หรือเฉาตาย สวนท่ีเก็บเก่ียว
ข้ึนสูยุงฉางแลว แมจะขายหรือกินก็สิ้นเปลืองไปนอยท่ีสุด เกือบทุกข้ันตอนของการทํานา ชาวนาตองรําลึก
ถึงแมโพสพ เริ่มตั้งแตแรกหวาน พันธุขาวตองแบงจากขาวขวัญอันเปนขวัญแหงแมโพสพ กอนถอนตนกลา
ไปปกดําตองขอขมา ตอนเริ่มปกดําตองเชิญขวัญมาอยูรากอยูกอ ขาวออกรวงสุกอรามตอง “รวบขาว” 
ผูกขวัญไว เก็บเก่ียวแลวตองทําขวัญขาวเปนครั้งสําคัญ และเม่ือจะรื้อขาวลงจากกองมานวดทุกครั้งก็
ตองขอขมาลาโทษในทุกข้ันตอน ในบางทองถ่ินชาวนาจะทําขวัญขาวเปนรายครัวเรือน หรือไปทํารวมกัน
ท่ีวัด เรียกวา ทําขวัญขาวใหญ โดยวัดจัดใหมีการกองขาวเลียงข้ึน เม่ือชาวบานนําขาวเลียงมาบริจาควัด 
ทางวัดจะรวบรวมไว แลวกําหนดวันทําขวัญขาวใหญข้ึน เม่ือถึงวันนั้นชาวบานแตละครัวเรือนจะนําขาว
ไปวัดอีกคนละ 1 เลียง และเขียนชื่อกํากับไว ผูจัดพิธีจะนําขาวเลียงของทุกคนรวมไวดวยกัน การทําพิธี
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ทําเหมือนดังกลาวแลวแตตนทุกประการ เสร็จแลวแตละครัวเรือนจะนําขาวเลียงของตนกลับไป
เก็บไวบนยุงเปนขาวขวัญ เปนอันวาปนั้นไมตองทําขวัญขาวท่ีบาน หรือถาจะทําอีกก็ได   
 ประเพณีทําขวัญขาว ทํากันทุกทองท่ีและแทบทุกครัวเรือนท่ีมีการทํานา ทําแลวอุนใจวา
เปนสิริมงคลไมประสบภาวะอดอยาก ทํานาไดผล มีขาวกินตลอดป เพราะแมโพสพจะประทาน
ความสมบูรณพูนสุขให ท้ังอ่ิมใจท่ีไดสืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษ จริงอยูประเพณีดังกลาว 
หากมองดวย ทัศนะวิทยาศาสตรอาจเห็นเปนเรื่องเหลวไหล แตหากมองใหลึกก็ใหคุณคาทางใจ
ดังกลาวแลว ท้ังยังปลูกฝงคุณธรรมเรื่องความกตัญูตอสิ่งท่ีมีคุณ ใหความสําคัญตอขาว แสดงออกตอ
ขาวดวยความสํานึกในคุณคา รูประหยัด รูจักเก็บรักษาไมใหตกเปนอาหารของสัตว และปลอยใหหกเรี่ยราด
โดยไมบังควร คุณคาแฝงซ่ึงฝงเปนทัศนคติและสงผลตอพฤติกรรมดังกลาวนี้ เปนผลสะทอนจากการทําขวัญ
และความเชื่อเรื่องขวัญขาวท้ังสิ้น (อุดม หนูทอง, 2543, หนา 3333-3335) 

        4) ความเชื่อเก่ียวกับแมโพสพ คนไทยแตโบราณเชื่อวาขาวเปนสิ่งมีคุณตอการดํารงชีวิต
อยางยิ่ง และเชื่อกันวามีเทพธิดาเปนผูรักษาขาวท่ีเรียกวา “แมโพสพ ” ชาวนาจะทําพิธีบวงสรวง  
เพ่ือแสดงความเคารพ ระลึกถึงบุญคุณของแมโพสพตลอดชวงของการเพาะปลูก เชนกอนจะเริ่มไถหวาน 
ตลอดระยะขาวตั้งทอง หรือกอนจะนวดขาว เปนตน จนเกิดประเพณีการละเลนพ้ืนเมือง เพ่ือบวงสรวง
บูชาแมโพสพ เชน การรําแมศรี การรําแมโพสพ เปนตน (งามพิศ สัตยสงวน, 2545, หนา 103)   

  แมโพสพ หรือ เทพธิดาประจําขาวหรือเจาแมแหงขาวตามคติความเชื่อดั้งเดิมนั้น เชื่อกันวา
แมโพสพคือ ผีหรือเทวดาประจําพืชท่ีมนุษยเชื่อถือ และบูชากราบไหวเพ่ือความอุดมสมบูรณของพืช
ท่ีปลูกตามฤดูกาล มีตํานานเลาวา หากแมแหงขาวไมพอใจหนีไปจากทุงนา มนุษยจะเกิดความอดอยาก ดังใน
ตํานานเรื่องแมโพสพนอยใจท่ีคนหันไปกราบไหวพระพุทธเจา จึงหนีไปจนทําใหเกิดภาวะอดอยากข้ึน
ของชาวนาภาคกลางและภาคใต (มูลนิธิขาวไทย, 2547, หนา 27) 
  

2.2 สภาพปญหาของการทํานา 
  
 ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญของการทํานามาตั้งแตอดีต ชาวนามีปญหาเรื่องดินฟาอากาศมากท่ีสุด 
กลาวคือ ถาฝนไมตกตามฤดูกาล ตกนอยก็ดี ตกมากเกินไปจนน้ําทวมก็ดี จะเปนอุปสรรคตอการทํานา
ท้ังสิ้น ในปจจุบันปญหาเรื่องดินฟาอากาศยังคงมีอยู แตไมรุนแรงเหมือนในอดีต เนื่องจากชาวนา
มีแหลงน้ําจากระบบชลประทานเขาชวยอีกสวนหนึ่ง เชนเดียวกับปญหาเรื่องศัตรูพืชท่ีมีมาตั้งแตอดีต 
แตไมรุนแรงเหมือนในปจจุบันเพราะในปจจุบันระบบนิเวศถูกทําลายไปมาก รวมท้ังการใชสารเคมี
ท่ีไมคอยถูกตองเหมาะสม ทําใหศัตรูพืชบางชนิดดื้อยาและเพ่ิมจํานวนมากข้ึนแทนท่ีจะลดลง  
 กรมสงเสริมการเกษตร ไดกลาวถึงปญหาของการทํานาในประเทศไทยคือ พ้ืนท่ีเพาะปลูก
ตอรายมีขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยต่ํากวา 20 ไรตอครัวเรือน ไมเหมาะสมท่ีจะใชเครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานคนและไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกเชิงพาณิชย ประกอบกับชาวนาขาดความรู  
ในเรื่องเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมเกิดการสูญเสียในขณะเก็บเก่ียวสูงประมาณรอยละ 5-10 
ของปริมาณผลผลิต และรูปแบบการผลิตท่ีชาวนาปรับเปลี่ยนจากการใชแรงงานครัวเรือนเปนการจาง
แรงงานเพ่ิมข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตขาวสูงข้ึน เชนเดียวกับการจัดการหลังการเก็บเก่ียวยังไมมีรูปแบบ
ท่ีเปนมาตรฐานเปนอุปสรรคตอการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ เกิดการสูญเสียในชวงหลังการเก็บเก่ียวสูงถึง
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รอยละ 5-7 ของปริมาณผลผลิต และผลผลิตมีคุณภาพต่ํา การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
เพ่ือการปรับปรุงและอนุรักษพันธุขาวยังมีไมเพียงพอ และขาดการดําเนินการอยางตอเนื่องท่ีจะใหมี
การปรับปรุงท่ีเกิดรูปธรรมได ปญหาและอุปสรรคท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้   

 1) ปญหาประสิทธิภาพการผลิตต่ํา เนื่องจากขาดแคลนเมล็ดพันธุ รวมท้ังยังมีการปลูก
ในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสมเพราะพ้ืนท่ีนาสวนใหญกวารอยละ 70 อยูในเขตน้ําฝน และสภาพพ้ืนท่ีขาด
การปรับปรุงบํารุงดิน สภาพดินเสื่อมโทรม ขาดอินทรียวัตถุ ขาดแคลนแหลงน้ํา สงผลใหผลผลิต
เฉลี่ยตอไรท้ังประเทศต่ํา 

 2) ปญหาการจัดการปลูกขาว ไมมีการจัดเขตพ้ืนท่ีการปลูกท่ีเหมาะสม ทําให
มีการเพาะปลูกในสภาพพ้ืนท่ีไมเหมาะสม และไมตอบสนองตอขาวในแตละชนิดพันธุอยาง
มีประสิทธิภาพรวมท้ังมีการปลูกพืชหลากหลายในแตละพ้ืนท่ี สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง 

 3) ปญหาการพัฒนาชาวนาเพ่ือใหมีความรูและความสามารถในดานการผลิต และ
การจัดการอยางจริงจัง เนื่องจากสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ซ่ึงขาดการรวมตัวท่ีแข็งแกรงพอ 
ในขณะท่ีสถาบันเกษตรกรท่ีมีอยูมีเปาหมายหลากหลาย ไมมุงเนนการพัฒนาการผลิตอยางชัดเจน
จึงเปนอุปสรรคตอการสงตอความรูและเทคโนโลยี 
  4) ปญหาการแปรรูป ขาดการพัฒนาปรับปรุงโรงสีขาวใหมีประสิทธิภาพ ทําให
ตนทุนการผลิตสูง การแปรสภาพไดขาวสารปริมาณต่ํา ขณะท่ีโรงสีขาวขนาดใหญตั้งอยูในเขตเมือง
ตองเสียคาใชจายดานการรักษาสภาพแวดลอมสูง และยังขาดการพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ยังมีปญหาอ่ืนๆ เปนตนวา ธุรกิจผลิตภัณฑจากขาวมีนอยและมีมูลคาคอนขางต่ํา 
ราคาขาว กลไกการตลาด การขนถายสินคาขาว และปญหาการสงออกกับประเทศท่ีตนทุนต่ํา  
(สํานักสงเสริมการผลิตขาว, 2552, หนา 5-7) 
 

 2.3 แนวคิดและทฤษฎ ี 
 
 2.3.1  ทฤษฏีชุมชน 

 ทฤษฏีชุมชนเปนแนวความคิดตางๆท่ีผสมผสาน และมีหลักการท่ีมีระเบียบท่ีนํามาอธิบาย
สถานการในการดํารงอยูของชุมชน ความเปนมาของชุมชน และผลกระทบของการจัดระเบียบ
ในชุมชน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในชุมชน คําวา “ชุมชน” เปนคําท่ีมาจากภาษาอังกฤษวา
“community” ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้ คือ (สนธยา พลศรี, 2545, หนา 22-23)  

 1) เปนการรวมกันของกลุมคน ( group of people) ในรูปของกลุมสังคม ( social 
group) กลาวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติตอกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม ( social 
interaction) เอ้ืออาทรตอกันและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร เชน โครงสรางของประชากร 
ประกอบดวย เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพ โยกยายถ่ินฐาน เปนตน 
 3) มีอาณาบริเวณสําหรับเปนท่ีอยูอาศัย หรือเปนท่ีประกอบกิจกรรมตางๆ 
ของสมาชิกและกลุมสังคม สวนขนาดของสังคมชุมชนอาจมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ โดยข้ึนอยูกับ
จํานวนของสมาชิกในกลุมสังคมและขนาดของอาณาบริเวณ เปนสําคัญ เชน ครอบครัว ละแวกบาน 
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หมูบาน ตําบล ไปจนถึงประเทศ และโลก 
 4) มีลักษณะเปนการจัดระเบียบทางสังคม  (social organization) เพ่ือควบคุม

ความสัมพันธของสมาชิกในชุมชน  เชน  บรรทัดฐานทางสังคม (social norms) สถาบันทางสังคม  
(social institution) และวัฒนธรรมท่ีมีอยูในชุมชน 

 5) สมาชิกมีความสัมพันธทางสังคม (social relationship) คือ มีการติดตอสัมพันธกัน 
มีความสนใจทางสังคมหรือผลประโยชนรวมกัน   

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินชีวิตรวมกัน 
 7) สมาชิกไดรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมกัน 
 8) สมาชิกมีระบบการติดตอสื่อสารและการเรียนรูรวมกัน เพ่ือทําใหมีความรูความเขาใจ

ในสิ่งตางๆ รวมกัน   
 ชุมชนมีโครงสรางสังคมท่ีสําคัญ 2 สวน คือ 

 1) องคการทางสังคม (social organization) 
 (1) กระบวนการจัดระเบียบทางสังคมของสมาชิกในชุมชน ท้ังนี้ท่ีเปนการสรางและ

การสอนระเบียบของสังคมใหกับสมาชิกในชุมชน  โดยการสรางความเชื่อ  ความรู คานิยม อุดมการณ
บรรทัดฐาน คุณธรรม การกําหนดสถานภาพและบทบาท  ผานการขัดเกลาทางสังคม  (socialization) 
หรือการฝกอบรมใหรูระเบียบของสังคม  เพ่ือใหสมาชิกยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบทางสังคมและ
สถานภาพท่ีตนครอบครองอยู 

 (2) กลุมสมาชิกของชุมชนท่ีไดจัดระเบียบทางสังคมแลว เปนกลุมสมาชิกท่ีไดผาน
กระบวนการจัดระเบียบทางสงัคมในขอ (1) แลว กลุมคนเหลานี้จะมีหลายขนาดตามจํานวนของสมาชิก 
มีความซับซอนของโครงสรางแตกตางกัน แตมีองคประกอบพ้ืนฐานรวมกัน คือ ความสัมพันธทางสังคม 
(social relationship) และภาระหนาท่ี (function) เชน กลุมสังคม ครอบครัว สมาคม ชนชั้น และสังคม
มนุษย 

 2) สถาบันทางสังคม 
 มีองคประกอบท่ีสําคัญ  คือ ตําแหนงทางสังคม  (social position) ของบุคคลซ่ึงมี

ความแตกตางกันภาระหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคลซ่ึงเปนไปตามสถานภาพและบทบาท
ท่ีบุคคลดํารงตําแหนงแบบแผนพฤติกรรมหรือกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติของบุคคล  
โดยสถาบันทางสังคมในชุมชนมีไดหลายสถาบัน เชน สถาบนัครอบครัวสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
เปนตน (สนธยา พลศร,ี 2545, หนา 23-24)  
            สมศักดิ์ ศรีสันติสุข  ไดเสนอแนวความคิดและขอบเขตของชุมชน เพ่ือใหผูท่ีสนใจทํางาน
ในชุมชนไดทราบ ดังนี้ 
 1) ชุมชนเปนกลุมคนท่ีมาอาศัยอยูรวมกันในพ้ืนท่ีหรืออาณาเขตบริเวณหนึ่งๆ  
หมายถึงการอยูรวมกันในเขตพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร เชน การตั้งชุมชนตามริมฝงแมน้ํา 
 2) ชุมชนประกอบดวยสมาชิกติดตอกระทําระหวางกันทางสังคม สมาชิกมีสถานภาพ
และบทบาทแตกตางกันไป เชน เปนพอคาแตก็มีบทบาทเปนสามีในครอบครัวดวย 
 3) ชุมชนประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสัมพันธตอกันทางสังคมหลายๆ  ดาน เชน 
ดานครอบครัว ศาสนาและ การเมือง เปนตน 
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 4) ชุมชนเปนกลุมคนท่ีมีความผูกพันทางดานจิตใจตอถ่ินท่ีอยู  เชน การมีสวนรวม
ในชุมชน ความรักทองถ่ินเดิมแมวาจะไปทํางานท่ีอ่ืน 
 5) ชุมชนจะมีศูนยกลางบริการของกิจกรรมตางๆ เพ่ือประโยชนตอสวนรวม เชน
ศูนยกลางดานการปกครอง การศึกษา และศาสนา เปนตน 
           ลักษณะของชุมชนแบงออกเปน 3 ลักษณะดังนี้ คือ  

 1) ลักษณะของชุมชนแบงตามการบริหารการปกครอง ซ่ึงแบงโดยการพิจารณาจาก 
ลักษณะการปกครองของไทย ไดแก ชุมชนหมูบาน ชุมชนเขตสุขาภิบาล ชุมชนเขตเทศบาลตําบล  
เทศบาลเมือง เทศบาลนคร และกรุงเทพมหานคร 

 2) ลักษณะของชุมชนแบงตามกิจกรรมทางสังคม ไดแก ชุมชนเกษตรกรรม ชุมชน 
ศูนยการคา ศูนยกลางขนสง เขตอุตสาหกรรม ชุมชนศูนยกลางของการบริการ 
 3) ลักษณะของชุมชนแบงตามความสัมพันธของบุคคลในสังคม เปนการแบงชุมชน  
ในแงของความสัมพันธทางสังคม ไดแก ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2536, หนา 7-13) 

 สรุป ผูวิจัยใชทฤษฏีชุมชนมาศึกษาชุมชนชาวนาในตําบลคูขุด ซ่ึงเปนการอธิบายสถานการณ
ในการดํารงอยูของชุมชน การเปลี่ยนแปลงในชุมชน ตลอดจนสมาชิกท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีมีผลประโยชน
รวมกัน ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันดวยความสามัคคี มีวัตถุประสงค เปาหมายท่ีจะอยู
รวมกันอยางมีความสุข พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันภายในและระหวางชุมชน ท่ีจะสงผลใหชุมชนเขมแข็ง   
 2.3.2 ทฤษฎีสํานักองคกรการผลิตของชุมชนชาวนา  
         ทฤษฎีสํานักองคกรการผลิตของชุมชนชาวนา เกิดข้ึนในชวงท่ีประเทศรัสเซียไดมีการศึกษา
เก่ียวกับเศรษฐกิจชาวนาอยางละเอียดมากกวาท่ีใดในโลก ซ่ึงรัสเซียมีสถาบันชุมชนหมูบานดํารงอยูมา
ชานาน มีความเขมแข็ง มีลักษณะเปนชุมชน ไมเปนแบบปจเจกชน เปนการใหความสําคัญและ
พยายามศึกษาและพิสูจนการดํารงอยูอยางมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจชุมชนรวมท้ังปจจัยท่ีควรสงเสริม
เพ่ือปกปกรักษาและพัฒนาสถาบันชุมชนและวิถีเศรษฐกิจชาวนา จึงสนใจท่ีจะนําความรูในเรื่องทฤษฎี
เศรษฐกิจชุมชนชาวนาจากรัสเซียมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจากการศึกษาทฤษฎีของสํานักองคกร
การผลิตในรัสเซียของ เอ วี ชายานอฟ ( Alexander Vasil’evich Chayanov, 1888-1939) ทฤษฎี
ของชายานอฟ วาดวยหลักการผลิตของเศรษฐกิจชาวนาซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูท่ีการใชแรงงานในครอบครัว  
ไมใชแรงงานรับจาง จุดหมายคือการประกันการบริโภค ไมใชกําไร จึงอยูภายใตกฎเศรษฐกิจท่ีตางจาก
ทุนนิยม ชายานอฟศึกษาจากสถิติของรัสเซียกอนการปฏิวัติ เห็นวาเศรษฐกิจครอบครัวชาวนา
มีเสถียรภาพ สามารถดํารงอยูได สามารถประกันการบริโภคไดโดยการใชแรงงานของตัวเองเขมขน
มากข้ึนในภาวะจําเปน อีกท้ังหากครอบครัวชาวนาท้ังหลายรวมเปนสหกรณแนวดิ่งในการแปรรูปและ
คาขาย ก็จะเปนการพัฒนาตอไปอีกข้ันหนึ่ง ดวยความสมัครใจของชาวนาเองทฤษฎีของชายานอฟ  
จึงเปนทฤษฎีและวิธีคนควาหาหลักท่ีกํากับเศรษฐกิจครอบครัวชาวนาท่ีนาสนใจสําหรับประเทศท่ีมี
การทํานากันเปนจํานวนมาก ดังเชนประเทศไทย (ฉัตรทิพย นาถสุภา และคนอ่ืนๆ, 2541, หนา 3–4 )   

  ชายานอฟ (Chayanov) อธิบายวา เศรษฐกิจครอบครัวของชาวนา ซ่ึงใชแรงงานคนในครอบครวั 
ไมไดจางแรงงาน เปนเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ สามารถดํารงอยูไดและผลิตซํ้าตัวเองได  เศรษฐกิจ
ครอบครัวชาวนาขนาดยอมท่ีใชแรงงานคนในครอบครัวดํารงอยูไดเพราะผลิตเพ่ือประกันระดับการบริโภค
ของครอบครัวไมใชเพ่ือกําไร จึงสามารถใชแรงงานใหเขมขนใหถึงระดับเพียงพอท่ีจะผลิตเพ่ือบริโภค
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เพราะแรงงานเปนของตัวเอง หรืออีกนัยหนึ่งครอบครัวสามารถขูดรีด หรือหักโหมแรงงานสมาชิก
เพ่ือใหพอเพียงการบริโภคใหได ในถอยคําของหนังสือ “องคกรการผลิตของชาวนา” ชายานอฟ  
อธิบาย ครอบครัวชาวนาจะเพ่ิมความพยายามในการใชแรงงานเพ่ือตอบสนองความตองการในการบริโภค
ของตัวเอง ในชวงจังหวะท่ีใกลจะถึงระดับความเขมขน ท่ีเปนเขตแดนประสิทธิภาพ คือ เปนจุดดุลยภาพ
ของความพอใจในการไดมาซ่ึงผลผลิตเพ่ือการบริโภคกับความเหนื่อยยากหรือความหักโหมจากการใช
แรงงานเพ่ือการไดมาซ่ึงผลผลิตปริมาณขนาดนั้น เศรษฐกิจแบบนี้ไมใชระบบทุนนิยม เพราะเม่ือกําไรต่ํา
องคกรทุนนิยมอาจจะหยุดผลิต แตครอบครัวชาวนาอาจยังพึงพอใจท่ีจะผลิตอยูเพ่ือประกัน
ใหมีผลผลิตบริโภค โดยยอมท่ีจะทํางานหนักข้ึน ขูดรีดตัวเอง ไมไดขูดรีดผูอ่ืน แรงขับเคลื่อนมาจาก
ความปรารถนาท่ีจะทํางานของตัวชาวนาเอง ตามสถานภาพทางดานแรงงานท่ีเปนอยู ไมใชมาจาก
ความปรารถนาแบบผูประกอบการท่ีตองการกําไรดวยการขูดรีดจากแรงงานผูอ่ืน ชาวนาสามารถดํารง
อยูไดดวยตัวเอง ไมวาระบบเศรษฐกิจแหงชาติจะเปนระบบใด เพราะวาการจัดองคกรการผลิต
ของชาวนามีลักษณะพิเศษ คือใชแรงงานของคนในครอบครัว องคกรการผลิตของชาวนามีบทบาท
และปฏิสัมพันธกับหนวยเศรษฐกิจอ่ืนในระบบเศรษฐกิจแหงชาติแบบตางๆ แตกตางกันไป มีสวนรวม
และมีสัดสวนในการผลิตและรายไดประชาชาติแตกตางไปในแตละระบบเศรษฐกิจและแตละข้ันตอน
พัฒนาการของแตละระบบนั้น แตองคกรการผลิตของชาวนาท่ีใชแรงงานครอบครัวก็จะคงเปนรูปลักษณะ
เดียวกัน สามารถดํารงอยูไดในทุกระบบเศรษฐกิจ (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2551, หนา 67–69) 
 ในความคิดของชายานอฟ ชาวนาไมใชนายทุน แมวาอาจจะมีกรรมสิทธิ์ชาวนาคือชาวนา 
เปนคนกลุมหนึ่งตางหาก ไมใชนายทุนเพราะไมไดผลิตเพ่ือกําไร ไมใชนายทุนเพราะไมไดขูดรีดแรงงาน
ผูอ่ืน ชายานอฟคิดวาแมมีระบบตลาดแบบทุนนิยมเกิดข้ึน และเขามากระทบกับเศรษฐกิจครอบครัว
ชาวนาก็ไมจําเปนวาระบบทุนนิยมจะทําลายระบบฟารมครอบครัวได หากวาฟารมครอบครัวยังคงยึดม่ัน
กับหลักการวา การบริโภคภายในครอบครัวกําหนดปริมาณการผลิต ไมเปลี่ยนจิตใจไปยึดหลักใหมวา 
ตลาดและความตองการกําไรกําหนดการผลิต ถาจิตใจเปลี่ยนไปก็เปนอันตราย เพราะ ณ ข้ันตอน
พัฒนาการของเศรษฐกิจครอบครัวชาวนา ระบบเศรษฐกิจภายนอกวิถีชาวนาไมอยูในความควบคุม
ของชาวนาเลย เม่ือตลาดและความตองการผันแปร ชาวนาจะขาดทุนและลมละลายไดเหมือนนายทุน
ท่ัวไป อีกท้ังในการเขาสูระบบตลาดเต็มท่ีชาวนาจะทําใหการผลิตซํ้าตัวเองมีปญหา เพราะตองไปข้ึนกับ
ระบบตลาด ไมสามารถผลิตซํ้าตัวเองไดดวยตัวเอง ดังนั้นในความคิดของชายานอฟ ชาวนาควรถือวา
ระบบการผลิตของตัวเองเปนแบบเศรษฐกิจเพ่ือความพอเพียงในการดํารงชีพเปนเบื้องตน จัดการผลิตซํ้า
แบบพอเพียงในตัวของตัวเอง ใชแรงงานครอบครัวเพ่ือวัตถุประสงคการบริโภคของครอบครัวแบง
ผลผลิตกันในระหวางสมาชิกในครอบครัวกอน แลวจึงขายผลผลิตสวนท่ีเหลือเปนสิ่งเสริม แมจะเผชิญหนา
กับระบบตลาด ชาวนาก็ควรสามารถรักษาเปาหมายหลักในการผลิตของตัว คือ  ผลิตเพ่ือการบริโภค
ภายในครอบครัวเอาไวใหได และมองวาตลาดเปนเพียงแหลงหารายไดเพ่ิมเติม  

            ชายานอฟ เสนอใหชาวนารวมตัวกันเปนสหกรณในแนวดิ่ง เพราะเขาเห็นวาระบบทุนเขามา
ควบคุมการเกษตรโดยการรวมกระจุกตัวทางตั้ง มากกวาทางดานนอน คือ  ผูกมัดผูผลิตเขากับระบบ
ตลาด กดชาวนาใหอยูใตอิทธิพลโดยการใหกูยืม สรางกิจการคาขนาดใหญรับซ้ือพืชผล ควบคุมการขนสง 
ควบคุมเทคนิคการผลิตและแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิตแจกเมล็ดพันธุและปุย ทุนเขามาแบบนี้ 
มากกวาสรางใหเกิดฟารมการผลิตขนาดใหญท่ีจัดแบบทุนนิยม ใชแรงงานรับจาง ชายานอฟ เสนอให
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ฟารมครอบครัวชาวนากระจุกตัวกันทางดานตั้ง รวมกันเปนสหกรณแนวดิ่ง หลังจากเริ่มโดยการรวม
ผูผลิตเล็กๆ เขาดวยกัน สหกรณจะจัดการรวมการขายผลผลิตการเกษตร ทําหนาท่ีเปนคนกลางเสียเอง 
จะมีการสะสมทุนในระบบสหกรณเหมือนกัน คูขนานกับการขายผลผลิต จะมีการจัดการสรางกิจการ
แปรรูปวัตถุดิบการเกษตร แยกออกมาจากกิจการภายในฟารมครอบครัวกอใหเกิดกิจการอุตสาหกรรม
ข้ึนในชนบท สหกรณข้ึนครองฐานะสําคัญควบคุมเศรษฐกิจชนบท และดวยการชวยเหลือของรัฐและ
การท่ีรัฐใหเงินกูยืมแกสหกรณกระบวนการพัฒนานี้รวดเร็วข้ึนสหกรณจะจัดขอใหผูผลิตขนาดเล็ก
เปลี่ยนแผนขององคกรการผลติของตน ใหเปนไปตามนโยบายของสหกรณในการขายและ แปรรูป 
ปรับปรุงเทคนิคการผลิตและเปลี่ยนมาใชวิธีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวท่ีดีข้ึน เปนการประกันผลผลิตให
ไดมาตรฐาน   

                ฉัตรทิพย นาถสุภา ( 2551, หนา 72-73) เห็นดวยกับขอเสนอของ ชายานอฟ ท่ีใหพยายาม
ยกระดับพลังการผลิตเพ่ือท่ีชาวนาจะไมตองหักโหมแรงงานอีกตอไป และเห็นดวยกับขอเสนอให
ชาวนารวมตัวกันในรูปแบบสหกรณแนวดิ่ง แตทวาในระบบเศรษฐกิจชนบทไทย ชุมชนมีความสําคัญ
อยางยิ่ง ชายานอฟ อธิบายความพอเพียง ณ ระดับครอบครัว และมีความเห็นวานาจะเพ่ิมพิจารณา
ความพอเพียง ณ ระดับชุมชนหมูบานขนานกันไปดวย ในการผลิตสิ่งของบางชนิดควรมุงความพอเพียง
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน แตอีกหลายชนิดควรมุงเพ่ือการบริโภคระดับชุมชนจึงจะเปนไปไดจริงและ
การประหยัด เชนเดียวกันในเรื่องกระบวนการผลิตซํ้าควรพิจารณาระดับชุมชน หากสามารถผลิตซํ้าได
ระดับชุมชนก็นับวาชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได การพยายามผลิตซํ้าระดับครอบครัวอาจทําไดจํากัด
เกินไป อยางไรก็ตาม ในการขยายปรับปรุงทฤษฎีก็จําเปนจะตองมีการคนควาวิจัยสภาพความเปนจริง
และข้ันตอนการพัฒนาของเศรษฐกิจชุมชนไทย จึงสรางทฤษฎีท่ีเปนของไทยเองได   

       สรุป ทฤษฎีของสํานักองคกรการผลิตของชุมชนชาวนาของซายานอฟ  จึงมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชุมชนชาวนาในปจจุบัน โดยเฉพาะชาวนาในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพราะการผลิตของครอบครัวชาวนาในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนการผลิตแบบ
เพ่ือยังชีพ การดํารงชีวิตของครอบครัวชาวนาดํารงอยูไดโดยรายไดของตนเองในแตละครอบครัว
โดยรายไดของครอบครัว เปนรายไดจากเกษตรกรรมเปนหลักและดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวา
จะเปนการปลูกขาว การทําน้ําตาลโตนด การประมงและอ่ืนๆ  เปนรายไดท่ีเกิดจากการใชแรงงาน
ของสมาชิกในแตละครอบครัว   

      2.3.3 ทฤษฏีสองระบบ 
     ฉัตรทิพย นาถสุภา ไดเสนอเก่ียวกับทฤษฎีสองระบบ (Dualistic Economics) ของ J.H. Boeke 

นักเศรษฐศาสตรชาว เนเธอรแลนด โดยเสนอวา ในประเทศกําลังพัฒนามีระบบทางเศรษฐกิจอยูสอง
ระบบเสมอ คือ เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเศรษฐกิจชุมชน โดยไมสามารถท่ีจะรวมเปนอยางใด
อยางหนึ่งได โบเคมีความเห็นวาในประเทศแหงเอเชียตะวันออกมีระบบสังคมสองระบบท่ีแตกตางกันมาก 
สภาวะการท่ีมีระบบเศรษฐกิจสองระบบไมไดเปนแคชั่วคราว แตเปนสภาวะท่ีดํารงอยูตลอดไป  
จึงกลาวไดวาระบบเศรษฐกิจชุมชน เปนระบบท่ีมีกําเนิดของตัวเองเปนตัวของตัวเองอยูกอนแลว 
ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความตองการจํากัด ผลิตเพ่ือเลี้ยงชีพ ครอบครัวเปนหนวยการผลิต มีการคา
กําไรหรือการแขงขัน 
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      ทฤษฎีสองระบบของโบเค มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
           1) เศรษฐกิจชุมชนหมูบาน เปนระบบเศรษฐกิจท่ีตางไปจากเศรษฐกิจทุนนิยม มีกําเนิด

และประวัติความเปนมาของตัวเอง มีกลไกของตัวเอง เปนเศรษฐกิจของท้ังประเทศไมใชเฉพาะ
ทองถ่ินเทานั้น และมีการเชื่อมโยงกันทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจท้ังสองระบบ
จึงครอบคลมุไปท่ัวประเทศ 

           2) ระบบเศรษฐกิจชุมชนหมูบานไมไดอยูอยางโดดเดี่ยวและปฏิสัมพันธกับเศรษฐกิจ
ชุมชนหมูบานอีกแหงหนึ่งดวยกันเองเทานั้น แตระบบเศรษฐกิจชุมชนยังตองอยูคูกับระบบทุนนิยม      
ทฤษฎีสองระบบทําใหเราทราบวา นอกจากมีสองระบบท่ีแตกตางกันแลว ท้ังสองระบบยังอยูในเวลา
และสถานท่ีเดียวกันดวย การอยูคูขนานกันท้ังสองระบบทําใหเราจําเปนตองศึกษาการปะทะกัน
ระหวางระบบทุนกับระบบชุมชน และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

            3) เศรษฐกิจระบบทุนและเศรษฐกิจชุมชน  จะดํารงอยูเปนเวลานานและอยูคูกัน
มาตลอด ขณะเดียวกันในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซ่ึงกําลังมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
มักจะมีการศึกษาโนมเอียงท่ีจะศึกษาระบบทุนมากกวาการศึกษาระบบเศรษฐกิจชุมชน แตใน
ขณะเดียวกันประชากรสวนใหญของประเทศเปนจํานวนมากอาศัยอยูในชนบทท่ีมีการผลิตแบบ
พอเพียง ผลิตเพ่ือบริโภคเองในชุมชน แตไมไดถูกรายงานหรือรายงานไมครบถวน เปนการให
ความสําคัญตอระบบชุมชนนอย จึงไมใชเปนภาพชีวิตจริงของชนบท ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ 
(ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2548, หนา 24-37) 
     สรุป ผูวิจัยใชทฤษฎีสองระบบมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เนื่องจากการนําทฤษฎีดังกลาวมาใชประกอบการศึกษา
ครั้งนี้ จะทําใหไดภาพชีวิตจริงของคนในชนบท ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ โดยท่ีระบบ เศรษฐกิจ
ชุมชน ท่ีมีการผลิตแบบพอเพียง ซ่ึงเนนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือนหรือชุมชน  มิไดเนนการผลิต
เพ่ือสงออกตามกระแสเศรษฐศาสตรกระแสหลักท่ีกําลังมีอิทธิพลท่ัวโลกอยูในขณะนี้แตอยางใด 
 2.3.4 ทฤษฎีและแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม 
 การเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความแตกตางของสิ่งนั้นเม่ือนํามาเปรียบเทียบกันสองเวลา 
(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 254 9, หนา 2 ) ซ่ึงในปจจุบันไมมีใครปฏิเสธไดวาทุกสิ่งในโลกนี้ยอม
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมีสภาพม่ันคง หากแตยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
สังคมและวัฒนธรรมก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ไมมีสังคมและวัฒนธรรมใดหยุดอยูกับท่ีโดยแทจริง 
ตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนเสมอ อันเปนลักษณะธรรมดาของสังคมมนุษย 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบความสัมพันธท่ีเกิดข้ึน
ระหวางสมาชิกในสังคม และจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบของ
ความสัมพันธ ระหวางกลุมและระหวางสวนประกอบของสังคมนั้นดวย เชน ความสัมพันธระหวาง
ชาวเมือง ชาวชนบท และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ยอมเกิดข้ึนและเก่ียวของกับระดับบุคคล และ
ในระดับสถาบันทางสังคม ไมวาจะเปนสถาบันครอบครัวหรือสถาบันทางเศรษฐกิจ (สุริชัย หวันแกว, 
2553, หนา 156)  
         การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ( social change) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองคการทางสังคม  
(social organization) ไดแก การเปลี่ยนในเรื่องตางๆ ดังนี้ (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, หนา 5) 
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           1) ขนาดขององคการสังคม จะมีขนาดใหญข้ึนหรือเล็กลง 
 2) ประเภทขององคการทางสังคม เชน เปลี่ยนแปลงจากเพ่ือนไปเปนครอบครวั และ
จากครอบครัวเปนชุมชน 
           3) ลักษณะขององคการสังคม เชนจากการยึดเหนี่ยวหลวมๆ  เปนยึดเหนี่ยวกัน
อยางเหนียวแนน  หรือจากขัดแยงมาเปนสามัคคีกัน 
           4) สถานภาพและบทบาท เชน จากท่ีเคยทํางานเปนพนักงานเปลี่ยนเปนผูจัดการ 
จากท่ีเคยเปนนักเรียนเม่ือโตข้ึนเปนครู   
 สวนวัฒนธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเพ่ือท่ีจะใชเปนแนวทางปฏิบัติในการท่ีจะอยู
รวมกัน ไดแกขอบังคับตางๆ ขนบธรรมเนียม คานิยมและความเชื่อ ท่ีมีการยอมรับปฏิบัติกันมา
เปนแบบแผนจากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่ง (พระมหาสนอง ปจโจปการี, 2553, หนา 365)  
         ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (culture change) จึงมีการเปลี่ยนแปลงใน 3 รูปแบบ
คือ 
           1) ความคิด (idea) ไดแก ความรู ความเชื่อ คานิยม อุดมการณ 
            2) การกระทํา ( behavior) ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม แบงออกเปน วิถีประชา  
(folkway) จารีตประเพณี (mores) และกฎหมาย (laws) 
           3) วัตถุ (material) ไดแก สิ่งท่ีเปนวัตถุของวัฒนธรรม เชน ตึก อุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องประดับ เปนตน (สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2549, หนา 6) 
 สรุป ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มาศึกษาการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของชาวนาในตําบลคูขุด โดยแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สงผล
ทําใหความสัมพันธของชุมชนมี การเปลี่ยนแปลง  ไมวาการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข้ึนชาหรือเร็วก็ตาม 
ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้นยากท่ีจะแยกออกจากกันไดโดยเด็ดขาด เพราะเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลกระทบถึงสองลักษณะเสมอ    

 2.3.5 แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
            แนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรม แปลตามคําซ่ึงสามารถแยกคําวา นิเวศวิทยานั้น
มีความหมายวา การปรับตัวเขาหากันระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ดังนั้นนิเวศวิทยาวัฒนธรรม
จึงหมายถึง การศึกษาการปรับตัวหรือความสัมพันธของวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ของ
มนุษยแตละสังคม   
 นิยพรรณ วรรณศิริ ไดอางแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของจูเลียน สจวต  (Julian 
Steward) ซ่ึงเปนนักทฤษฏีในอเมริกาวา นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (cultural ecology) เปนแนวคิดทาง
มานุษยวิทยาแนวหนึ่งท่ีสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม โดยเนนถึงอิทธิพล
สิ่งแวดลอมวาเปนตัวกําหนดการวิวัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม สจวต  ใหความสนใจในเรื่อง
ธรรมชาติวาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมมนุษย และขยายความนี้ออกไปวาวัฒนธรรมถูกกําหนดดวย
สิ่งแวดลอม และไดอธิบายแนวความคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเพ่ิมเติมอีกวา เปนการศึกษากระบวนการ
ปรับตัวทางวัฒนธรรมกับสิ่งแวดลอม โดยเนนการศึกษาวิวัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมา
จากการปรับตัวของสังคม           
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  สจวต ไดชี้ใหเห็นวาสิ่งแวดลอมในท่ีตางๆ  ยอมจะมีผลตอความแตกตางในการปรับตัว
ของวัฒนธรรม วัฒนธรรมท่ีตางกันในสิ่งแวดลอมท่ีเหมือนกันจะแสดงรูปแบบของการพัฒนา
ท่ีเหมือนกัน วัฒนธรรมจะเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปทามกลางปจจัยภายนอกมากมายนั่นก็คือ
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ นอกจากนี้เขายังไดสรุปความแตกตางระหวางสังคมท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย 
กับสังคมท่ีมีความซับซอนวา ระบบระบบสังคมท่ีมีความซับซอนนั้นจะประกอบดวยสวนตางๆ  
มากมาย ท่ีแตกตางไปจากสังคมแบงายๆ ระบบท่ีแตกตางกันเหลานี้ลวนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลให
แตละสังคมมีการปรับตัวท่ีตางกัน และเขาเชื่อวาวัฒนธรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายเพราะเง่ือนไข
ของสภาพแวดลอมท่ีตางกัน วัฒนธรรมแบบหนึ่งอาจจะปรับตัวไดดีกวาอีกแบบหนึ่ง (นิยพรรณ วรรณศิริ, 
2550, หนา 110-112)        
         จึงกลาวไดวาแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เนนใหความสําคัญตอสภาพแวดลอม ท่ีประกอบ
กันข้ึนมาเปนชุมชน เพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นพ้ืนฐานความสัมพันธของสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของชุมชน
กับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของชุมชน ซ่ึงชุมชนจะเปนตัวกําหนดลักษณะของเครื่องมือเครื่องใชเอง 
ดังนั้นตามแนวคิดของนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตมีความสัมพันธตอแบบ
แผนการผลิต หรือการเขาถึงทรัพยากรของชุมชนดวย ลักษณะการเขาถึงทรัพยากร จะตองมีเครื่องมือ
เครื่องใช ท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือใชประโยชนใหเหมาะสมตอลักษณะการใชงานกับสภาพทองถ่ิน ดังนั้น
แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  ซ่ึง มีลักษณะการศึกษาวิวัฒนาการ จึงเปนแนวทางในการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอม ชุมชน และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอกันและกันในการกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง    
 สรุป ผูวิจัยใชแนวคิดเรื่องนิเวศวิทยาวัฒนธรรมมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ของชาวนา โดยเนนความสําคัญของสิ่งแวดลอมวาเปนตัวกําหนดการวิวัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม นิเวศวิทยาวัฒนธรรมจะใหความสําคัญตอสภาพกายภาพพ้ืนฐานของชุมชนซ่ึงเปนแรงผลัก
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิต   
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 มณีมัย ทองอยู (2546, หนา 267–272) ไดศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจชาวนาอีสาน 

กรณีชาวนาลุมน้ําพอง ผลการศึกษาพบวา การท่ีชาวนาปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบเพ่ือยังชีพมาสู
การผลิตเพ่ือการคา ไดสรางปญหานานัปการแกชาวนา ผลผลิตและรายไดจากการทํานาไมพอตอการยังชีพ
เนื่องจากโครงสรางการแลกเปลี่ยนไมเปนธรรม ระหวางสินคาทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
ชาวนาท่ัวไปตองประสบปญหาความไมม่ันคง ความเสี่ยง ความไมแนนอนของฤดูกาลและตลาด  
อันเปนตัวแปรท่ีชาวนาไมสามารถควบคุมได ลักษณะรวมท่ีนาสนใจคือ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ท่ีสําคัญ คือ  การทํานาและมียุทธศาสตรการตอสูใหครอบครัวอยูรอด มีลักษณะ  4 ประการ คือ 
1) การแตกกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการทํานาทําไรไปสูกิจกรรมทางการประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอพยพไปหางานในตางถ่ิน  2) การผลิตเพ่ือบริโภคควบคูกับการผลิต
เพ่ือการคา 3) รักษาท่ีดินทํากินเพ่ือการเกษตรของครอบครัวเอาไว 4) การรักษาบทบาทของครอบครัวไว 
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ในฐานะเปนหนวยหลักในการผลิตและการจัดหาแรงงานและทรัพยากร 
 สุพัดชา โอทาศรี (2554, หนา 3–4) ศึกษาเรื่อง การดํารงอยูของอาชีพชาวนาไทย:กรณีศึกษา

ชาวนาจังหวัดลพบุร ีผลการศึกษาพบวา การดํารงอยูของอาชีพชาวนาไทยในจังหวัดลพบุรีมีเพ่ิมมากข้ึน
ในเขตชลประทาน เนื่องจากมีแหลงน้ําท่ีอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํานา มีเครื่องมือในการทํานา
ท่ีทันสมัย สําหรับชาวนาท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานมีจํานวนลดนอยลงกวาเดิม เพราะไมมีแหลงน้ํา
ท่ีอุดมสมบูรณ ตองรอน้ําฝนในการทํานา ทํานาไดเพียงปละหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ยังมีตนทุนในการทํานาสูง 
ราคาผลผลิตตกต่ํา อีกท้ังยังประสบภัยธรรมชาติตางๆ สงผลใหชาวนาท่ีอยูนอกเขตชลประทาน
สวนหนึ่งปรับเปลี่ยนอาชีพไปทําไรออยแทนการทํานา ในดานเง่ือนไขของการดํารงอยูของชาวนาไทย
สามารถแบงไดเปน 2 ปจจัยคือ 1) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดํารงอยูของชาวนาไทย ไดแก ท่ีดิน แหลงน้ํา 
วิธีการทํานา การเงิน นโยบาย และการดําเนินชีวิต 2) ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเลิกทํานาไดแก การยายถ่ิน 
ความหลากหลายของอาชีพ และการสืบทอดของลูกหลาน 

 อัญชลี มีบุญ  (2556, หนา 223-224) ไดทําการศึกษาเรื่อง วิถีชีวิตชาวนาลุมน้ําปราจีนบุรี 
พ.ศ. 2398-2549 ผลการวิจัยพบวา วิถีชีวิตของชาวนาในลุมน้ําปราจีนบุรีกอน พ .ศ. 2398 มีวิถีชีวิต 
ท่ีเรียบงาย มีความผูกพันกันทางระบบเครือญาติภายในชุมชน สามารถพ่ึงตัวเองได นอกจากนี้ยังมี  
การยึดม่ันตอศาสนาและความเชื่อในภูตผีวิญญาณท่ีเปนปฎิปกปตอการรับรูและวิธีการแบบ
วิทยาศาสตร เครื่องมือท่ีใชในการทํานาแบบงายๆ คือ ใชวัว ควายไถนา การดํานาและเก่ียวขาวจะใช
วิธีการ  “ลงแขก” จนถึง พ .ศ. 2398 ท่ีไดมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่งระหวางไทยกับอังกฤษ  
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีในบริเวณลุมน้ําปราจีนบุรีเปนอยางมาก ดังจะเห็น
จากนโยบายของรัฐบาลท่ีสงเสริมใหชาวนาหันมาปลูกขาวกันมากข้ึน สงผลกระทบตอวิถีชีวิต  คือ 
ชาวนาในลุมน้ําปราจีนบุรีเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือยังชีพเปนการผลิตเพ่ือการคา ในขณะเดียวกันได
เกิดชนชั้นนายทุนข้ึนในหมูบาน ไดแก นายทุนเงินกู เจาของท่ีดิน พอคาคนกลาง เปนตน 

 งามพิศ สัตยสงวน (2545, หนา 485-487) ไดทําการศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมขาวในสังคมไทย: 
การคงอยูและการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัยพบวา ในอดีตวัฒนธรรมขาวมีระบบเศรษฐกิจ แบบยังชีพ 
และนับตั้งแตป พ.ศ. 2490 วัฒนธรรมขาวเริ่มมีระบบเศรษฐกิจแบบการคา สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงอยางมาก
คือ พิธีกรรมตางๆ ลดลงอยางมาก มีการใชเครื่องทุนแรงในการทํานาเปนหลัก และพบวาชาวนา
สวนหนึ่งปรับตัวโดยเลิกอาชีพการทํานา สําหรับแนวโนมของวัฒนธรรมขาวอีกประมาณ 30 ปขางหนา
วัฒนธรรมขาวจะสิ้นสุดลง เนื่องจากไมมีผูใดสืบทอดวัฒนธรรมขาวอีกตอไป สวนปจจัย ท่ีทําให
วัฒนธรรมขาวยังคงมีอยูในหมูบาน คือระบบครอบครัวและเครือญาติ การผลิตขาวเปนการคา การชลประทาน 
การใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหมในการผลิตขาวและแหลงเงินกู สวนปจจัย
ท่ีทําใหวัฒนธรรมขาวเปลี่ยนแปลงไปในหมูบานคือ การรับนวัตกรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ การชลประทาน และการคมนาคม 

 กิตติ ตันไทย ( 2552, หนา 13-14) ศึกษาเรื่อง หนึ่งศตวรรษเศรษฐกิจของคนลุมทะเลสาบ
สงขลา ศึกษาเฉพาะกรณี ขาวและยางพารา ผลการศึกษาพบวา สภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
ของผูคนในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะชาวนาในชวงกอน พ.ศ. 2453 มีสภาพเศรษฐกิจพอยังชีพ
ตามแบบศักดินา มีวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม  คือ ทุกข้ันตอนการผลิตตั้งแตการไถนา ปกดํา เก็บเก่ียว  
อาศัยแรงงานคน สัตวเลี้ยง และน้ําฝนเปนสําคัญควบคูไปกับการใชเครื่องมือในการทํานา    
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ท่ีไมสลับซับซอน เชน คราด จอบ เสียม โดยมีจุดมุงหมายในการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครอบครัว
เปนสําคัญ อาจมีการแลกเปลี่ยน ซ้ือขายกันบางเล็กๆ นอย ๆ เพ่ือใหพอเพียงในสิ่งจําเปนเทานั้น  
สําหรับวิถีชีวิตของชาวนาจะอยูใตระบบศักดินา ถูกขูดรีดผลผลิตสวนเกินในรูปของการเกณฑแรงงาน 
เสียสวยอากร ใหกับรัฐและถูกเจาหนาท่ีของรัฐเอาเปรียบ นอกจากนี้รัฐยังจงใจละท้ิงการดูแลทุกขสุข
ของชาวนา ทําใหพวกเขาเลือกท่ีจะรวมตัวกันเพ่ือชวยเหลือตัวเองมีความเก้ือกูล และเอ้ืออาทรตอกัน 
ตลอดจนรวมกันสรางเครือขายเพ่ือปองกันและพิทักษชีวิตและทรัพยสินของกันและกัน มากกวาจะพ่ึง
อํานาจรัฐ 
 สันติ ศรีสวนแตง (2550 , หนา 277-278) ศึกษาเรื่อง  ภูมิปญญาและกระบวนการเรียนรู
ของชาวนา: กรณีศึกษาการเปลี่ยนผานของระบบเกษตรกรรมในท่ีราบลุมเจาพระยาฝงตะวันตก พบวา  
การเปลี่ยนผานจากระบบการทํานาขาวแบบยังชีพไปสูระบบการทํานาขาวเชิงพาณิชย ใชเวลา
ประมาณหนึ่งทศวรรษ โดยมีปจจัยสนับสนุน ไดแกการปรับระบบนิเวศวิทยาการเกษตรโดยการพัฒนา
ระบบชลประทาน และการสงเสริมชุดเทคโนโลยีการเกษตรซ่ึงเปนแรงกระตุนจากการปฏิวัติเขียว  
ตอมาผลกระทบจากการใชสารเคมีการเกษตรในยุคหลังการปฏิวัติเขียวเปนปจจัยสําคัญท่ีนําไปสู
การเปลี่ยนเปนนาอินทรียท่ีพบเห็นควบคูกับนาเคมี เกิดเปนระบบการทํานาเชิงทวิลักษณในปจจุบัน    
 จิตราภรณ เพ็งดี (2551 , หนา 116-118) ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ความสามารถ
ในการปรับตัวของชาวนาไทยสูภาวะดุลยภาพ ผลการศึกษาพบวา การดํารงอยูและการประกอบอาชีพ
ของชาวนาท่ีชุมชนบานไร บานหนองเตา ชุมชนตลุกดู และบานชลประทาน มีลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง คือ ชาวนาท่ีชุมชนบานไร มีวิถีการผลิตแบบตลาด ชาวนาท่ีบานหนองเตา มีวิถีการผลิต
แบบพอยังชีพ ชาวนาท่ีชุมชนตลุกดู มีวิถีการผลิตแบบตลาด และชาวนาท่ีบานชลประทานมีวิถีการผลิต
แบบพอเพียง และในการปรับพฤติกรรมของกลุมชาวนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เกิดข้ึนโดย
การชักนําของผูนําในชุมชนท่ีเปนทางการ ไดชักนําใหชาวนาหันมาพ่ึงตนเอง เพ่ือลดการพ่ึงพาตลาดภายนอก 
โดยการรวมกลุมกันผลิตปุยอินทรียใชในการผลิต เพ่ือลดตนทุนในการผลิตและครัวเรือนลดรายจาย 
รวมท้ังปองกันปญหาสุขภาพในครัวเรือน ตลอดจนรักษาระบบนิเวศในชุมชน สวนความสามารถ
ในการปรับตัวของชาวนาในเขตก่ึงเมือง ท้ังในจังหวัดนครสวรรคและ จังหวัดอุทัยธานี มีความสามารถ
ในการปรับตัวภายในนอย เนื่องจากการรวมกลุมเปนไปอยางหลวมๆ เพียงเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู  
ทักษะ ความชํานาญ และประสบการณ รวมท้ังเพ่ือปรึกษาปญหาในการปลูกขาวมากกวารวมกลุม
เพ่ือขายขาว ทําใหชาวนาขาดอํานาจตอรองและถูกพอคาคนกลางหรือโรงสีกําหนดราคาโดยอาง
กลไกตลาด 
 ประสพสุข ฤทธิ์เดช (2550, หนา 313-333) ทําการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของชาวนาในเขต
ทุงกุลารองไห ผลการวิจัยพบวา  ลักษณะของการปรับตัวในสังคมเกษตรกรรมพ้ืนบาน ท้ังยุคชุมชน
บุกเบิกทํากิน และเม่ือเริ่มเขาสูการพัฒนาตามแนวคิดกระแสหลักมีการปรับตัวเปนแบบตอสู พ่ึงพา 
ยอมรับเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีดินทํากินใหมีความสมบูรณ นอกจากนั้นยังมีการอนุรักษ
ทุนธรรมชาติ จากระบบนิเวศของชุมชนทําใหชุมชนดํารงอยูและรักษาท่ีดินไว ในสังคมเกษตรกรรม
แบบใหมชุมชนปรับตัวท้ังยุคชุมชนพัฒนา ยุคการคา และยุคชุมชนแบบทางเลือก มีลักษณะของ
การปรับตัวแบบยอมรับ พ่ึงพา และขัดแยง เพ่ือแกไขปญหาการพ่ึงพากลไกตลาดจากภายใน  
และภายนอกชุมชน   
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 มธุรส สิรปิระภาพรรณ (2550, หนา 138-141) ศึกษาเรื่อง กระบวนการปรับเปลี่ยนการทํานา
สูเกษตรกรรมยั่งยืนของชาวนา ตําบลทางาม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  ผลการศึกษาพบวา  
พัฒนาการ ของระบบการเกษตรแบงยุคการทํานาออกเปน 3 ชวงเวลา คือ ชวงท่ี 1 พ.ศ. 2467–2514 
ทํานาดํา และนาหวาน ใชแรงงานคนและสัตว สิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณ อยูดีกินดีไมตองซ้ือปจจัย   
การผลิต ชวงท่ี 2  พ.ศ. 2515-2543 เริ่มทํานาปหวานน้ําตม ใชแรงงานคน และเครื่องจักรขนาดเล็ก 
สภาพแวดลอมเริ่มเสื่อมโทรม รายจายครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน และชวงท่ี 3 พ.ศ. 2544-2549 ทํานาปรัง
และนาป ใชเครื่องจักรขนาดใหญ สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ชาวนาพ่ึงตนเองไดนอยลง   

 ฉัตรวรัญ องคสิงห (2545, หนา 152-156) ศึกษาเรื่อง กระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตของชาวนา  
พบวา การทํานาของชาวนามิไดเปนเพียงการปลูกขาว แตเปนการเรียนรูเพ่ือดํารงชีวิตอยูภายใตบริบท
ท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางสรรพสิ่ง ซ่ึงรวมถึงธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติและมนุษย ดังนั้น
ชาวนาจึงไมอาจแยกตัวเองอยางโดดเดี่ยว หากตองการนําตัวเองเขาไปสัมพันธกับธรรมชาติ ซ่ึงชาวนา
สามารถรับรูไดทางประสาทสัมผัส สัมพันธกับสิ่งเหนือธรรมชาติซ่ึงชาวนาสามารถรับรูไดทางจิตใจ 
และสัมพันธกับมนุษยดวยกันเอง ภายใตระบบความสัมพันธนี้ชาวนาจึงเปนผูสรางสรรคความรูข้ึนมา
เพ่ือใชประโยชนในการดํารงชีวิต ความรูท่ีสรางข้ึนมาจึงไมแยกออกจากวิถีชีวิต และเปนความรู
ท่ีสัมพันธกันอยางเปนองครวม เม่ือสรางความรูข้ึนมาแลว ชาวนาก็มีการสะสมความรูเพ่ือถาย ทอด
ไปสูคนรุนใหม และอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือสรางสรรคข้ึนใหมเพ่ือใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิต   
 ยศ สันตสมบัติ (2539, หนา 15–21) ไดทําการศึกษาเรื่อง ทาเกวียน : บทวิเคราะหเบื้องตน
วาดวยการปรับตัวของชุมชนชาวนาไทยทามกลางการปดลอมของวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ผลการศึกษา
พบวา ชุมชนทาเกวียนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาเปลี่ยนคานิยมจากเดิม
ไปมาก ชาวบานเห็นวา การเกษตรเปนอาชีพท่ีดอย นิยมการทํางานในภาคอุตสาหกรรม การคา และ
การรับราชการ มองเห็นวัตถุสิ่งของเปนเครื่องแสดงสถานภาพทางสังคม กลไกลทางสังคมลดลง  
ความเปนปจเจกบุคคลเพ่ิมข้ึน ความสามารถในการปรับตัวของชาวบาน ข้ึนอยูกับความเปนปจเจกบุคคล
เพ่ิมข้ึน เชน ข้ึนอยูกับความสามารถเขาถึงขาวสาร เทคโนโลยี ตลาด และยังพบอีกวา ชาวนามีการปรับตัว
อยางนอย  3 รูปแบบ คือ  1) ละท้ิงภาคเกษตรกลายเปนแรงงานอาชีพ 2) ทําเกษตรอยูควบคูกับ
การรับจาง  และ 3) การดิ้นรนตอสูท้ังในแงของการแสวงหาทางเลือกทางดานอาชีพ ความพยายามใน
การสืบทอดวัฒนธรรมชาวนา การปรับองคกรชุมชนใหมีการเขมแข็งข้ึน ตลอดจนความพยายามในการ
ทําการเขาใจกับปญหาของตัวเอง การแสวงหาแนวทางในการพ่ึงตนเอง การสรางแนวรวมและเครือขาย
รวมกับนักวิชาการ นักพัฒนาและหนวยงานของรัฐ   
         สุรศักดิ์ เชื้องาม (2555, หนา 119-123) ศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนและการดํารงอยูของวิถี
ชีวิตชาวนา ตําบลกบเจา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต พ.ศ.  2500 ถึง พ.ศ.  2549  
ผลการศึกษาพบวา ในอดีตชาวนาตําบลกบเจา มีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย มีความผูกพันกับสมาชิกในสังคม
ชาวนา มีความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีการพ่ึงพาธรรมชาติดินฟาอากาศในการทํานาเปนหลัก โดยทํานา
ปละครั้ง และเม่ือมีการสรางเข่ือนเจาพระยา สงผลใหมีชลประทานท่ีดีข้ึน จึงสามารถทํานาไดถึงปละ
สองครั้ง ทําใหคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน แตยังคงยึดถือปฏิบัติประเพณีการทํานาแบบดั้งเดิมท่ีสืบทอดวิถีชีวิต
ของชาวนาตําบลกบเจา การเปลี่ยนแปลงมีมากข้ึนเม่ือมีการกอสรางทางหลวงแผนดินจากอําเภอ
พระนครศรีอยุธยาผานตําบลกบเจา ความเจริญดานตางๆ จึงคอยๆ หลั่งไหลเขาสูหมูบาน เชน ไฟฟา 
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ประปา รถยนต เครื่องอํานวยความสะดวกในบาน โดยเฉพาะเครื่องจักรท่ีใชในการทํานา เขามาแทน  
ท่ีแรงงานในครอบครัว ความเจริญเหลานี้ทําใหการดําเนินชีวิตชาวนามีการปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญ
ท่ีเขามาพรอมถนน แตยังคงรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเดิม แตมีการยอมรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมา
ปรับใชในการทํานา โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชาวนาตําบลกบเจาจึงยังคงรักษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมในคงอยูในสมัยปจจุบันได 
 โกวิทย ชลสุวรรณ (2538, หนา 113-115) ศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมท่ีปรากฏในอาชีพทํานา : 
ศึกษาเฉพาะบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมการทํานามีการทํานาดําและ
นาหวาน  เครื่องมือเครื่องใชในการทํานาใชแบบดั้งเดิม เชน ไถ และ เก่ียว นอกจากนี้ยังมีการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหมดวย เชน รถไถเดินตาม เครื่องนวดขาว รถเก่ียวขาว ในดานความเชื่อ
สวนมากยังคงมีความเชื่อเก่ียวกับแมโพสพ การไหวเจาท่ีนา โดยเชื่อวาการปฏิบัติตอความเชื่อเหลานี้
จะสงผลใหกับการทํานาไดผลยิ่งข้ึน การประกอบอาชีพทํานาไดสงผลตอวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ
หลายดาน ไดแก วัฒนธรรมดานท่ีอยูอาศัย ดานเครื่องมือเครื่องใช ดานการแตงกาย ดานสังคมสัมพันธ 
และดานภาษา 
            สุธี สังขหิรัญ  (2542, หนา 125-132) ศึกษาเรื่อง  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาวบาน
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ปจจัยภายในชุมชน ประกอบดวย (1) ประชากร (2) ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(3) ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน ไฟฟา ประปา และ ( 4) สังคมและวัฒนธรรมชุมชน เชน  
การเกิดข้ึนขององคกรตางๆ และปจจัยภายนอกชุมชน ประกอบดวย การสื่อสารและการคมนาคม
ท่ีสะดวกข้ึน ภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เปนตน สวนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
ท่ีสําคัญ ไดแก ดานฐานะทางเศรษฐกิจ เชน รายไดของชาวบานท่ีเพ่ิมข้ึน รายจายท่ีสูงข้ึน ดานสังคม
วัฒนธรรม เชน มีการพ่ึงพาภายนอกมากข้ึน และดานสิ่งแวดลอม เชน ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง 
เปนตน 
         อําพน แสงดี ( 2546, หนา 128-136) ศึกษาเรื่อง ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา
ของชาวบานในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ตั้งแตเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 
ถึงปจจุบัน (พ .ศ. 2504-2545) ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานาประกอบดวย  
ความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับวัสดุในการทํานา ความเชื่อและประเพณีเก่ียวกับการทํานา ความเชื่อ
และประเพณีหลังการทํานา โดยมีความเชื่อวาการปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้จะสงผลใหการทํานาไดผลผลิต
ดียิ่งข้ึน แตในปจจุบันความเชื่อในเรื่องเหลานี้ไดหายไปเพราะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการทํานา สวนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการทํานา ประกอบดวย ประชากร การศึกษา 
สุขภาพอนามัย รายไดของประชากรท่ีสูงข้ึน และคานิยมในการประกอบอาชีพของชาวนา  
นอกจากนี้การประกอบอาชีพทํานาไดสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เชน ความสัมพันธ ใน
ครอบครัวและชุมชนลดลง ไมเหมือนดังเชนในอดีตท่ีสมาชิกในครอบครัวและชุมชน มีความสนิทสนม
กันมาก  มีการขอแรงจากเพ่ือนบานในการทํานา เชน การออกปากกินวาน การนําขาวสารใหม
ไปใหคน ท่ีนับถือ เปนตน 
         ศิริจิต ทุงหวา และคณะ ( 2547, หนา 7-8) ศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
ของชุมชนชาวนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรตัดสินใจทําไรนาสวนผสม
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ตามแนวทฤษฎีใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมรายไดใหครอบครัว ลดความเสี่ยงจากการทํานา  
ลดคาใชจายในครัวเรือน สาเหตุท่ีทําไรนาสวนผสมฯ เนื่องจาก ( 1) ประสบปญหาจากการทํานา
เชิงเดี่ยว (2) ทางการสงเสริมสนับสนุน และ ( 3) มีสภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม สวนรูปแบบการทําไรนาสวน
ผสมมี 2 รูปแบบ คือขุดเปนรองสวนสลับกับคูน้ํา และขุดเปนคันรองรอบแปลง ขางในขุดซอยเปนรอง
และคูน้ํา กิจกรรมท่ีทําในไรนาสวนผสม มีท้ังการทํานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว ปลูกผลไม และการเลี้ยงปลา 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบสามารถสรุปไดวา เกษตรกรท่ีมีรายไดต่ํา ทีคาใชจายในครัวเรือนนอย  
มีพ้ืนท่ีทางการเกษตรตอหนวยแรงงานต่ํา และมีการศึกษาต่ํา มีแนวโนมท่ีจะตัดสินใจไมทําไรนา
สวนผสม สวนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีทางการเกษตร พ้ืนท่ีนา และพ้ืนท่ีปลูกไมผล มีแนวโนมสูงท่ีจะตัดสินใจ
ทําไรนาสวนผสม 
         กาญจนา รัตนพันธ ( 2552, หนา 3-4) ศึกษาเรื่อง ชุมชนชาวนาทามกลางกระแสบริโภคนิยม 
ในอําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบวา ภูมิหลังของชีวิตชาวนาแสดงใหเห็นถึง
วิถีชีวิตท่ีมีความหลากหลาย การใชชีวิตในชุมชนของชาวนายังคงมีอุดมการณของการทํานาท่ียังคง
ดํารงอยูในชุมชน เปนวิถีชีวิตของชาวนาท่ีผสมผสานท้ังแบบใหมและเกาเขาดวยกัน เปนการใชชีวิต
ท่ียึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและคานิยมอยางเครงครัด แตในบางมิติการใชชีวิต
ของชาวนาก็ไมไดยึดถือประเพณีท่ีเครงครัดตามแบบสมัยกอนอยางท่ีเคยปฏิบัติกันมา แตอยางไรก็ตาม
เขากลับมองเห็นวาการทํานาเปนทางเลือกหนึ่งท่ีทําใหวิถีชีวิตดําเนินอยูไดในชุมชน การดําเนินชีวิต
ของชาวนานั้นมีท้ังการตอสู ตอรอง เพ่ือตนเอง ครอบครัวและชุมชน  
            ธันวา ใจเท่ียง ( 2550, หนา 16-17) ศึกษาเรื่อง นิเวศชาวนาลุมแมน้ําโขง  ผลการศึกษา
พบวา ชาวนาซ่ึงเปนผูปลูกขาวเลี้ยงคนท้ังประเทศ แตในขณะเดียวกันชาวนาถูกกลาวหาวาเปนเพียงผู
ยากไรในสังคม แตในความเปนจริงชาวนาท้ังหลายคือผูปลูกประวัติศาสตร ปลูกวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของชาวนามีโลกทัศนแหงชีวิต อยูรวมกันกับธรรมชาติอยางเก้ือกูล เปนสวนหนึ่งและออนนอมตอ
ธรรมชาติ เปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการจัดการนิเวศใหเกิดดุลยภาพ ชาวนามีความสามารถใน        
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมหรือภูมิปญญาทําใหพ่ึงตัวเองได เอาตัวรอดได เชนมีระบบการบริหารน้ํา
โดยการทําเหมืองฝาย คันนา บอน้ํา การบริหารจัดการดิน เปนตน 
           ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย (2555, หนา 64-70) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคาตนทุนธุรกรรม
ของเศรษฐกิจชาวนาในคาบสมุทรสทิงพระ  ผลการวิจัยพบวา นโยบายของภาครัฐท่ีมีการดําเนินการ  
เพ่ือชวยเหลือชาวนาใหปลูกขาวเชิงพาณิชย คือตนเหตุสําคัญท่ีสงผลกระทบใหชาวนาตองเผชิญ
กับตนทุนในการทํานาท่ีสูงข้ึน เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหรายรับหนวยสุดทายในเศรษฐกิจชาวนามีระดับ   
ท่ีลดต่ําลง และเปนท่ีมาของการเกิดตนทุนธุรกรรมแบบถาวรซ่ึงเปนตัวการสําคัญท่ีทําใหชาวนาตองเผชิญ
กับปญหาการขาดสภาพคลองในขบวนการผลิตซํ้าของทุน 
            พวงทอง กุลธวัชศิริ ( 2550, หนา 128-130) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
ของชาวนาในเขตชลประทานลําปาว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาท่ีพบวา  
การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานลําปาว เกิดจากปจจัยท่ีสําคัญ 2 ประการ 
ไดแก (1) นโยบายของภาครัฐในการสรางชลประทาน การขยายเสนทางการคมนาคม (2) การเปลี่ยนแปลง
ไปสูระบบทุนนิยม นโยบายดังกลาวไดสงผลกระทบในดานตางๆ เปนตนวา ดานรายได ดานวิถีการผลิต 
และดานวิถีชีวิต ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในเขตชลประทานลําปาว จึงสงผลกระทบ
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ตอชาวนาท้ังในระดับครอบครัวและชุมชน เปลี่ยนแปลงระบบจากการผลิตเพ่ือยังชีพไปสูการผลิต
เพ่ือการคา มีการใชเครื่องมือสมัยใหมในการทํานา ทําใหชาวนามีรายไดสูงข้ึน การซ้ือขายและระบบเงินตรา
สําคัญกวาการแบงปนชวยเหลือ มีการใชพ้ืนท่ีตลอดท้ังปในการทํานาปรังและเลี้ยงกุงกามกราม
เพ่ือเปนรายไดอีกทางหนึ่งของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
และกองทุนหมูบาน เปนแหลงกูและกอหนี้ของชาวนา มีการใชเทคโนโลยีในการผลิตทุกข้ันตอน 
ละเลยภูมิปญญาทองถ่ิน และใหความสําคัญกับขนบธรรมเนียมประเพณีนอยลง 
             ธารารัตน บํารุงศรี ( 2553, หนา 60-63) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลังการขาย
ท่ีดินของชาวนาตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา วิถีชีวิตในการทํานา
เปลี่ยนจากการใชแรงงานจากคนหรือสัตวไปใชเครื่องจักร วิถีชีวิตในดานสังคมและวัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการสรางโรงงานอุตสาหกรรม ความตองการใชท่ีดินเกิดข้ึนสูง 
ทําใหชาวนาสวนหนึ่งตัดสินใจขายท่ีดิน และเปลี่ยนอาชีพมาคาขายหรือทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ทําใหความสัมพันธในครอบครัวและชุมชนลดนอยลงไป วิถีชีวิตดานการใชน้ํา ในอดีตจะใชน้ําในการทํานา
จากแหลงน้ําตามธรรมชาติ เม่ือโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําเสียลงแหลงน้ํา สงผลกระทบกอใหเกิด
น้ําเสียมีผลตอการทํานาเปนอยางยิ่ง วิถีชีวิตการเปนเจาของท่ีดิน มีการจับจองกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ 
เม่ือมีนายทุนเขามาติดตอขอซ้ือท่ีดินจากชาวนาท่ีดินจึงถูกเปลี่ยนมือไปเปนของนายทุน วิถีชีวิต
ดานสาธารณสุข ในอดีตจะใชภูมิปญญาทองถ่ินยาสมุนไพรในการรักษา ตอมาในปจจุบันเม่ือเจ็บปวย
จะเขารักษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลีนิค สําหรับวิถีชีวิตดานการศึกษา ในอดีตการศึกษาของคนในชุมชน
จะเรียนท่ีโรงเรียนใกลบานเพียงชั้นประถม 4 แตในปจจุบันปจจัยดานตางๆ มีความพรอมมากข้ึน
ลูกหลานชาวนาจึงมีโอกาสไดเรียนถึงระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา 
            โสภิดา ชัวชมเกตุ ( 2552, หนา 68-70) ศึกษาเรื่อง การสืบทอดอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ี
ตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาท่ีพบวา การสืบทอดอาชีพชาวนา
ของลูกหลานชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน สวนใหญเลือกท่ีจะสืบทอดอาชีพชาวนา
ตอจากบิดามารดาของตน ปจจัยและเหตุผลในการในการตัดสินใจเลือกสืบทอดอาชีพชาวนา
มีหลายประการ เปนตนวา ปจจัยเรื่องการถือครองท่ีดิน ความคุนเคย การมีสวนรวมในการทํานา 
ความรูสึกเปนอิสระในการประกอบอาชีพท่ีมีความยืดหยุน และท่ีสําคัญคือมีเวลาเพียงพอท่ีจะไป
ประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆ ความรูสึกม่ันคงในอาชีพ และมีความเห็นวาการทํานาเปนอาชีพท่ีทํารายได
ท่ีสําคัญของครอบครัว รวมถึงตระหนักวาอาชีพชาวนาเปนอาชีพของบรรพบุรุษจําเปนตองสืบทอดตอ
จากบิดามารดา ในขณะเดียวกันคนบางกลุมท่ีไมเลือกสืบทอดอาชีพชาวนา พบวาเหตุผลท่ีมีตอ
การตัดสินใจไมเลือกสืบทอดอาชีพชาวนาคือ ความไมถนัดและไมคุนเคยกับอาชีพชาวนา มีความรูสึกวา
การทํานาเปนอาชีพท่ีลําบากไดรับคาตอบแทนไมคุมคา และรวมถึงการท่ีไมมีท่ีดินเปนของตนเอง 
             บุญเลิศ บรรเลง ( 2552, หนา 111-119) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขาว
ของเกษตรกรตําบลชายนา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา วัฒนธรรมขาว
ของเกษตรกรชาวนาไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 4 ดาน ไดแก 1) ดานวิถีการผลิต ประกอบดวย  
การเปลี่ยนแปลงในเรื่องพ้ืนท่ีในการทํานา แรงงาน เงินทุน การเตรียมดิน การเก็บเก่ียว ฯลฯ   
2) ดานการบริโภค พบวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ขาวท่ีนํามาบริโภค อาหารคาวหวานตามฤดูกาล 
ท่ีประกอบจากขาว และความพรอมหนาในการรับประทานอาหาร 3) ดานการแลกเปลี่ยนผลผลิต 
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พบวามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องรูปแบบการแลกเปลี่ยน มูลคาการแลกเปลี่ยน และสถานท่ีแลกเปลี่ยน 
4) ดานคติความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับขาวและชาวนา สวนเง่ือนไขท่ีทําใหวัฒนธรรมขาวของ
เกษตรกรตําบลชายนามีการเปลี่ยนแปลงนั้นสาเหตุหลักมาจาก การปลูกขาวในเชิงพาณิชย ทําให
เกษตรกรมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตตอไรใหไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
การเพ่ิมจํานวนครั้งการทํานาในรอบป สงผลใหวัฒนธรรมขาวเปลี่ยนไป 
           ธิติญา เหลาอัน ( 2553, หนา 147-149) ศึกษาเรื่อง ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ของสังคมชาวนาอีสาน ตั้งแต พ .ศ. 2500-2550: ศึกษากรณีหมูบานกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด  
ผลการศึกษาพบวา ตั้งแตเริ่มการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับแรกเปนตนมา  
ทําใหเกษตรกรในหมูบานกูกาสิงห จังหวัดรอยเอ็ด มีการปรับตัวมาปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันมากข้ึน  
เพ่ือปอนผลผลิตใหกับตลาด แมวาในชวงแรกเกษตรกรจะมีการใชเครื่องมือในการทํานาแบบผสมผสานกันอยู
ระหวางอุปกรณแบบดั้งเดิมกับเครื่องมือแบบสมัยใหมในการทํานาก็ตาม สวนรูปแบบการผลิตของชาวนา 
ตกอยูภายใตเง่ือนไขของระบบเศรษฐกิจในแตละชวงเวลาท่ีแตกตางกันออกไป แบงออกไดเปน 3 ชวง
คือ ชวงแรกเปนชวงของการกอรูปของสังคมชาวนา ชวงท่ีสองเปนชวงท่ีมีความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ
ของสังคมชาวนา อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนเขาสูการปลูกขาวเพ่ือขายอยางแทจริง และชวงท่ีสาม
เปนชวงของการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนไปอยางซับซอนจนกระท่ังสังคมชาวนาสลายไป 
       นริศรา วิรัชศิลป ( 2552, หนา 237-238) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อ
และพิธีกรรมเก่ียวกับขาวของชาวนา จังหวัดนครนายก : กรณีศึกษาตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก ผลการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงดานความเชื่อและพิธีกรรมนั้น เกิดข้ึนหลังจาก
ท่ีชาวนาไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํานามากข้ึน เทคโนโลยีเหลานั้นไดเขาไปลดเวลาและ
ข้ันตอนในการทํานา สงผลทําใหความเชื่อและพิธีกรรมของชาวนาลดนอยลงไป สวนการเปลี่ยนแปลง
ดานคติความเชื่อ และพิธีกรรมนั้น เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีแตกตางจากวัฒนธรรมขาวดานอ่ืนๆ คือ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีปรับตัวเพ่ือการดํารงอยูตอไป แตการเปลี่ยนแปลงดานคติความเชื่อ
เปนการเปลี่ยนแปลงไปสูการสิ้นสูญ เนื่องจากชาวนาไมมีพิธีกรรมเหลานั้นถายทอดไปถึงลูกหลานอีก
ตอไป  
          สรุป จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตน พบวาปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดานวีถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนา ตลอดจนผลกระทบในดานตางๆ คือ นโยบายการพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาลท่ีมีตอเกษตรกร โดยกําหนดเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีมีการมุงเนน
ใหเกษตรกรปลูกขาวในเชิงพาณิชย มีการนําเทคโนโลยีหรือเครื่องมือสมัยใหมมาใชในการทํานา 
เพ่ือใหมีความรวดเร็ว ไดผลผลิตตอไรสูง นอกจากนี้รัฐบาลยังไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เปนตนวา 
ระบบชลประทาน การคมนาคม ฯลฯ ผลกระทบท่ีตามมาทําใหชาวนาตองตกอยูกับระบบทุนนิยม  
ใหความสําคัญกับระบบเงินตรา มากกวาท่ีจะมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันดังเชนในอดีต ความสัมพันธ
ในครอบครัวและชุมชนลดนอยลงไป สิ่งแวดลอมถูกทําลาย ความเชื่อและพิธีกรรมท่ีเก่ียวของ
กับการทํานาท่ีปฏิบัติกันมาตั้งแตบรรพบุรุษหายไป 
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 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เกซีน เกอรฮารต ( Gesine Gerhard) และเดวิด เชอนบอม ( David Schoenbaum, 2000, 
p. 19) ไดศึกษาเรื่อง เกษตรกรรมและประชาธิปไตยในเยอรมันนี โดยผูวิจัยระบุวา นับตั้งแตปลาย 
คริสตศวรรษท่ี 19 เปนตนมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม และเศรษฐกิจอยางขนานใหญ 
ในขณะท่ีชาวนาถูกมองวาเปนพวกอนุรักษนิยม และตอตานการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงอันท่ีจริงแลวชาวนา
มิไดตอตานการคัดคานการเปนสาธารณรัฐประชาธิปไตยแตอยางใด ถึงแมวาจะมีชาวนา ราย
ยอยนับหม่ืนนับพันครอบครัว ตองสูญเสียท่ีดินทํากิน และความผูกพันกันในหมูบานถูกทําลายลงอีกท้ัง
เกษตรกรรมก็กลายเปนภาคเศรษฐกิจท่ีมิไดมีความสําคัญท่ีสูงสุดอีกตอไป อยางไรก็ดี ชาวนาสวนใหญก็
สามารถปรับตัวเขากับสังคมอุตสาหกรรมและรัฐบาลประชาธิปไตยหลังสงครามโลกครั้งท่ีสองได  
ซ่ึงในเรื่องนี้ผูวิจัยเห็นวาเปนความสําเร็จทางการเมืองของรัฐบาล กลาวคือ  รัฐบาลสามารถชวยเหลือ
ชาวนาท่ีเลิกอาชีพเกษตรกรรม มีโอกาสไปหางานทําในภาคอุตสาหกรรมท่ีกําลังเจริญรุดหนา
เปนอยางมากไดอยางไมลําบากยากเข็นอะไรนัก  
 ทีนา เฮเลนา ซิลวาสตี (Silvasti, 2001, p. 16) ไดศึกษาเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ชาวนาฟนแลนด พบวา นับตั้งแต ค.ศ. 1990 ถึง ค.ศ. 1998 พ้ืนท่ีทางการเกษตรลดลงไปถึงรอยละ 
32 แตก็ยังมีชาวนาในประเทศฟนแลนดอาศัยอยูในท่ีนาของตนอีกเปนจํานวนมาก คนเหลานี้ยังไมคอยได
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมากนัก ถึงแมสังคมชาวนาจะมีภาวะความทันสมัยมากข้ึน แตชาวนา
สวนใหญก็ยังดํารงรักษาวิถีชีวิตแบบชาวนาไวไดอยางเหนียวแนน เพียงแตมีการประยุกต
วัฒนธรรมประเพณี ใหเขากับยุคสมัยและมีความยืดหยุนมากข้ึนเทานั้น 
 เอลิเซ เดอรมิเนอร  และคณะ (Dermineur et al, 2011, p. 11) ไดศึกษาเก่ียวกับบทบาท
ของสตรีชาวนาในประเทศฝรั่งเศสในระหวาง ค.ศ. 1650-1789 พบวา สตรีชาวนาฝรั่งเศสมิไดเพียง  
แตมีบทบาทสําคัญในครัวเรือนและชุมชนของตนเทานั้น แตพวกเธอยังกลาทาทายประเพณีดั้งเดิม
ท่ีใหผูชายเปนใหญในสังคม และตอสูสิทธิเรียกรองท่ีจะแสดงความคิดเห็นตลอดจนสิทธิท่ีจะมีบทบาท
หนาท่ีอยางแข็งขันในสังคม ซ่ึงในเรื่องนี้ผูวิจัยเห็นวา ในทางทฤษฎีนั้นสตรีในประเทศฝรั่งเศสอาจจะ
มีสิทธินอยกวาบุรุษเพศ โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยสิน แตในทางปฏิบัติแลว สตรีในฐานะผูใหกูและผูกู
มีการบริหารจัดการท้ังภายในครัวเรือนและท่ีดินของครอบครัวอยางเต็มท่ี 
 ปแอร เปาโล วีอาสโซ ( Viajjo, 2005, p. 387) ไดศึกษาเรื่องลูกหลานเกษตรกรจากบริเวณ
เทือกเขาแอลป ซ่ึงมีท้ังชาวนาและคนเลี้ยงแกะ ไดละท้ิงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษไปทํางานเปนคนใช
อยูทางตอนใตของทวีปยุโรป เนื่องจากอาชีพเดิมฝดเคืองหรือมีรายไดไมพอใชจายในครัวเรือน อยางไร
ก็ตามการอพยพยายถ่ินเพ่ือไปทํางานเปนคนใช ดังกลาวยังคงมีไมมากนัก ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้
แตกตางจากผลการวิจัยของเออรนา โลเปซและคณะ ( Lopeg et., al, 2005, p. 62-68) ท่ีศึกษา
พบวา มีชาวนาจากบริเวณท่ีราบลุมของเม็กซิโก อพยพยายถ่ินไปทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนจํานวนมาก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของหนาดินท่ีใชทางการเกษตร อีกท้ังประชากรมีจํานวน
เพ่ิมข้ึนทําใหอัตราการถือครองท่ีดินของเกษตรลดลง ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้ก็เปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับผลงานวิจัยของมิงเฟง ฮีและคณะ ( He.et al, 2007, p. 1621) ท่ีระบุวาในปจจุบันนี้
มีลูกหลานชาวจีนเปนจํานวนมากอพยพยายถ่ินไปยังเมืองใหญเพ่ือหางานท่ีมีรายไดดีกวาการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยูตามชนบท 
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 วิลเดอร โรเบิลส-คาลเดอรอน (Robles- Calderon, 2007, p. 3-5) ไดศึกษาการอพยพยายถ่ิน
ของชาวนา การปฏิรูปท่ีดินและการพัฒนาสงเสริมการดํารงชีวิตอยูอยางยั่งยืนในชนบท พบวาการปฏิรูป
ท่ีดินมีผลกระทบตอความไมเทาเทียมกันในการถือครองท่ีดินและความยากจนในชนบท และการอพยพ
ไปหางานทําในเมืองหรือโรงงานอุตสาหกรรมก็มีผลตอฐานะความเปนอยูของชาวนาเนื่องจากลูกหลาน
ชาวนาสวนใหญสงเงินมาใหพอแมของตน ผูวิจัยระบุวา การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความรวมมือ
และความเปนหนึ่งเดียวกันเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งยวดตอการมีสวนรวมในสังคมและ
การดํารงชีวิตอยูอยางยั่งยืนในชนบทซ่ึงรัฐบาลชวยเรื่อง นี้ไดเปนอยางมากดวยโดยการชวยใหชาวนา
เขาถึงสถาบันการเงินหรือแหลงเงินกู ตลอดจนชวยพัฒนาในดานการศึกษา เทคโนโลยี และทรัพยากร
มนุษย 
 คิง จี เซียะ และคอลิน ซิมมอนส (Xia and Simmons, 2002, p. 375) ศึกษาเรื่องการเขาไป
มีสวนรวมในตลาดเกิดใหมของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน  พบวา นับตั้งแต
การพัฒนาชนบทอยางขนานใหญใน ค.ศ. 1978 เปนตนมา ก็ไดมีชาวนาจีนหารายไดเสริมนอกเหนือไปจาก
รายไดจากการทํานาซ่ึงมีไมมากนัก โดยท่ีการพัฒนาชนบทอยางขนานใหญดังกลาวไดกอใหเกิดงาน
หรือแหลงรายไดใหมๆ ใหชาวนาไดแสวงหารายไดเพ่ิมเพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนของครอบครัว
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับการมีรายไดเสริมของชาวนา พบวา ในประเทศเม็กซิโกมีการจาง
ชาวนาในชนบทท่ีอยูใกลปาออกไปเก็บผลไมปามาทําผลไมกวน (yam) โดยผูวิจัยยืนยันวา ผลไมปาเหลานี้
มีสารอาหารอันอุดมมีคุณภาพทางเภสัชกรรมอยูมาก ( Laveaga, 2005, p. 743) ซ่ึงเก่ียวกับเรื่องนี้  
ก็มีงานวิจัยของโอลิเวอร ที. คูเมส และคณะ (Coomes. et al, 2004, p. 47) ระบุวา ชาวนาแหงลุมแมน้ําอเมซอน 
(amazonian peasants) พ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได  โดยการนําพืชพันธุจากปาลุมน้ําอเมซอนท่ีมีอยู
อยางหลากหลายมาทําเปนผลิตภัณฑจําหนาย ในทํานองเดียวกัน ชาวนาในประเทศรวันดา (rwanda) 
ทางการในประเทศแอฟริกา ก็หารายไดเสริมดวยการผลิตสินคาทางการเกษตรท่ีมีผลดี ตอสุขภาพ
ออกมาจําหนาย โดยไดรับการยืนยันจากรัฐบาลท่ีเก่ียวของวา มีผลในทางบวกตอสุขภาพของผูบริโภค 
(Muller, 2008, p. 166) 
          นอกจากงานท่ีกลาวมาแลวขางตน ยังมีงานวิจัยตางประเทศอีกมากมายท่ีศึกษาการพัฒนา
ชาวนาอยางยั่งยืนโดยใหชาวนามีโอกาสหารายไดเสริมเพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวเปนตนวา 
งานวิจัยของซูซาน อีลเล (Healey, 2007, p. 1) ท่ีศึกษาเรื่องการตอสูดิ้นรนเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ของชุมชนชาวนาในประเทศโบลีเวียท่ีมีการเชื่อมโยงทฤษฎีและกระบวนการทางสังคมใหเขากับมิติ
ตางๆ ของความยั่งยืน และงานวิจัยของเอส.ไรดัน ดีซัคสัน ( Isakson, 2007, p. 9) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ความหลากหลายของพันธุกรรมของกระแสโลกาภิวัตน พบวา ปริมาณการถือครองท่ีดินของชาวนา    
มีสหสัมพันธในทางบวกกับความหลากหลายของพันธุกรรมพืช เปนตนวา ขาวโพด และเปนตัวกําหนด 
(determinant) ท่ีสําคัญของการเขาไปมีสวนรวมในเศรษฐกิจตลาด ( market economy) กลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือระบบเศรษฐกิจตลาดสมัยใหมท่ีสงเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยวท่ีบีบบังคับใหเกษตรกรใช
เมล็ดพันธุท่ีตนกําหนดนั้นไดทําลายความหลากหลายทางชีวภาพของเกษตรกรรมไปเปนอยางมาก
สําหรับประเด็นการหารายไดเสริมของชาวนานั้น มีงานวิจัยเก่ียวกับเรื่องนี้เปนจํานวนไมนอย เปนตนวา
งานวิจัยของอัลลา มีซเซเลฟ (Myzelev, 2007, p. 2) ท่ีศึกษาเรื่องการทํางานหัตถกรรมหรืองานฝมือ
ของชาวนารัสเซียในระหวาง ค.ศ. 1895-1918 พบวา ชาวนารัสเซียมีการผลิตหัตถกรรมท่ีทํา ดวยฝมือ
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ปราณีตออกมาในชวงเวลาดังกลาวเปนจํานวนไมนอย  ซ่ึงงานเหลานี้บางสวนไดถูกนําไป แสดง
ในพิพิธภัณฑท่ีเมืองเคียฟในรัสเซีย และพิพิธภัณฑลูฟรในฝรั่งเศส และมีงานวิจัยของเฮเซล ทัคเกอร 
(Tucker, 2010, p. 927) ท่ีกลาวถึงการหารายไดเสริมของชาวนาจากการทองเท่ียวในประเทศตุรกี  
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชาวนาไทย

ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ. 2504-2556 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา ไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยอธิบายใหเห็นในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนวา การเปลี่ยนแปลง
จากอดีตมาสูปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดบาง และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบ
ตอชาวนาอยางไร และตองการทราบวาการเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ มีปจจัยอะไรเขามาเก่ียวของ
อยางไร ผูวิจัยเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือเก็บขอมูลและนํามาวิเคราะห
ในการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทย รวมถึงการปรับตัว
และผลกระทบท่ีมีตอชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ. 2504-2556
โดยมีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้ 

 3.1รูปแบบการวิจัย 
 3.2 สนาม 
 3.3 การเขาสูสนาม 
 3.4ผูใหขอมูลสําคัญ 
 3.5 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.6 การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เพ่ือตองการทําความเขาใจ

ผูคนในพ้ืนท่ีอยางลุมลึกผูวิจัยใชแนวทางของมานุษยวิทยา สังคมวิทยาศึกษาปรากฏการสังคม จาก
สภาพแวดลอมตามความจริงในทุกมิติ เพ่ือพิจารณาความสัมพันธของปรากฏการกับสภาพแวดลอม
ของชุมชนชาวนา เนนความสําคัญของขอมูลดานความรูสึกนึกคิด การใหความหมายหรือการใหนิยาม
สถานการณตางๆ ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย เปนหลัก (สุภางค 
จันทวานิช , 2554 หนา 2)การไดมาซ่ึงขอมูลของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยใชขอมูล จากการศึกษาเอกสาร 
(documentary study) และขอมูลภาคสนาม ซ่ึงจะใชขอมูลภาคสนามเปนหลักโดยวิธีการสัมภาษณ
ระดับลึก (In-depth interview)เปนเทคนิคหลักในการเก็บขอมูลท่ีไมเนน การเลือกบุคคลใหเปน
ตัวแทนประชากร โดยเลือกจากบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลรายละเอียด ของเรื่องท่ีจะศึกษาไดมาก
ท่ีสุด จึงเลือกบุคคลผูใหสัมภาษณแบบเจาะจง เรียกวา ผูใหขอมูลสําคัญ (key informant)ไดแก 1) 
เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานา 2) ปราชญชาวบาน 3) ผูนําชุมชน 4) ผูเก่ียวของกับอาชีพทํานา 
5) เจาหนาท่ีรัฐ และ6) เครือขายชุมชน นอกจากนี้ยังมีการเก็บขอมูล ดวยวิธีการสังเกตแบบไมมีสวน
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รวมการสํารวจชุมชน และข้ันสุดทายของการเก็บขอมูลภาคสนาม จะเปนการสนทนากลุม (focus 
group)มีรายละเอียดของการศึกษาดังนี้ 

 1) การศึกษาเอกสาร (documentary study) เปนการรวบรวมขอมูล และการคนควา 
จากแหลงวิชาการตางๆ ประกอบดวย ตําราเรียน บทความ วารสาร หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับชาวนา 
ตลอดจนวิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา
และเอกสารท่ีเก่ียวของกับชุมชนท่ีศึกษา เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานตางๆของชุมชนชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เชน แผนท่ีชุมชน จํานวนประชากร การประกอบอาชีพ บริการทางการศึกษา
บริการสาธารณะตางๆ การคมนาคม การติดตอสื่อสารภายในและภายนอกชุมชน การรวมกลุมในชุมชน
รวมท้ังประวัติผูนําชุมชนท่ีมีการบันทึกไว ท้ังนี้เพ่ือเปนความรูข้ันพ้ืนฐานท่ีจะชวยในการศึกษา และ
ใชประกอบการเขียนวิทยานิพนธ 
 2) การสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) เปนการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ
โดยผูวิจัยหรือผูสัมภาษณจะพูดคุยซักถามหรือสนทนากับผูใหขอมูลสําคัญตามคําถามท่ีกําหนดไว
ในการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) วัตถุประสงค
ของการสัมภาษณระดับลึก เพ่ือรวบรวมขอมูลมาใชในการหาขอสรุปวา ชาวนามีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
และวิถีการผลิตในดานตางๆตามวัตถุประสงคของการวิจัยอยางไรบาง 
 3) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation)เปนวิธีการเก็บรวบรวม
โดยผูวิจัยจะเขาไปสังเกตพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยใชแบบสังเกตท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือแสวงหาความรู
หรือขอมูลท่ีจะใชในการวิจัยโดยตรง ซ่ึงเปนวิธีการท่ีผูสังเกต ไดสัมผัสกับสิ่งท่ีตองการรวบรวมขอมูล 
การสังเกตจะทําใหมีโอกาสไดขอมูลท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงมากข้ึน 
 4) การสํารวจชุมชน เปนการสํารวจเฉพาะเจาะจงเพ่ือใหไดขอมูลบริบทของชุมชน
ท่ีเปนชุมชนเปาหมาย ไดแก ลักษณะชุมชน ประวัติความเปนมา แบบแผนการเกษตร ลักษณะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชุมชน 
 5) การสนทนากลุม (focus group) เพ่ือเปนการแสดงความคิดเห็นของกลุมและเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา 
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
 

3.2 สนาม  
 
 การเลือกพ้ืนท่ีในการศึกษาใหเหมาะสมกับงานวิจัยเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง เพราะปรากฏการณ   

ท่ีผูวิจัยตองการศึกษานั้นจะตองใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของ
ชาวนาท่ีมีการปรับตัวและดํารงอยูไดในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดเปนอยางดี ตลอดจนมีการผสมผสาน
ระหวางเศรษฐกิจชุมชนกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดอยางเหมาะสม ชุมชนชาวนาท่ีถูกเลือกมา
เพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค ปญหาการวิจัยและกรอบแนวความคิดขางตน
ดังนั้นการคัดเลือกเพ่ือใหไดสนามวิจัยตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดคัดเลือกจาก
ชุมชนชาวนาท้ัง 13 อําเภอของจังหวัดสงขลาเพ่ือศึกษาขอมูลเบื้องตน จากการคัดเลือกชุมชนชาวนา
ในอําเภอตางๆของจังหวัดสงขลาหลายอําเภอ ในเบื้องตนยังไมสามารถคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาตามท่ี
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ตองการไดอยางครบถวน เชนบางชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเนื่องจากอยูใ กลตัวเมือง หรือ
บางชุมชนมีความออนแอในทุนทางเศรษฐกิจท่ีสงผลใหชุมชนไมสามารถพ่ึงพาตนเองไดหรือพ่ึงพิงทุน
นิยมมากเกินไป ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกสนามวิจัยแหงใหมอีกครั้งหนึ่ง โดยพิจารณาจากชุมชนท่ีอยู
หางไกลจากความเจริญหรือตัวเมือง ชุมชนท่ีคัดเลือกใหมเปนชุมชนชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอ
สทิงพระ ซ่ึงประชาชนในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพทํานากันเปนสวนใหญ วิถีการดํารงชีวิตท่ีเรียกวา โหนด 
นา เลเปนอัตลักษณท่ีโดดเดนของชุมชนชาวนาแหงนี้ โดยผูวิจัยไดเขาไปศึกษาบริบทของชุมชน และได
พูดคุยกับผูใหขอมูลสําคัญ( key informant)ท่ีเปนผูนําชุมชนและปราชญชาวบานของชุมชน ชาวนาท่ี
ตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ จนกระท่ังผูวิจัยม่ันใจไดวาชุมชนชาวนาท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระจังหวัด
สงขลา มีความเหมาะสมท่ีจะเลือกเปนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยเนื่องจากมีความสมบูรณดานขอมูล ท่ีจะ
สะทอนใหเห็นการปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา ตั้งแต พ .ศ.2504 ถึงปจจุบันได
อยางครบถวน และชุมชนชาวนาแหงนี้ไดมีการประยุกตวิถีชีวิตและวิถีการผลิตใหเหมาะสมสอดคลอง
กับสถานการณในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี รวมท้ังมีการรักษาวัฒนธรรมท่ีเปนมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษไวอยางเหนียวแนน อีกท้ังการเขาถึงพ้ืนท่ีศึกษาไดอยางสะดวก และมีความม่ันใจวาจะ
สามารถสรางความสัมพันธและความคุนเคย( rapport) กับชาวบานในชุมชนชาวนาท่ีตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระไดอยางรวดเร็วเพราะผูวิจัยเปนคนในพ้ืนท่ีสามารถนัดเวลาในการสัมภาษณกับผูให
ขอมูลสําคัญไดเปนอยางดี จากการท่ีไดศึกษาพ้ืนท่ีในอําเภอสทิงพระจนไดขอมูลเบื้องตนแลว ผูวิจัยจึง
ไดนําขอมูลดังกลาวขางตนมาปรึกษากับคณะอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุมชนและ
ตัดสินใจเลือกตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเปนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาดังกลาว
มีความเหมาะสม คือ  
 1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีประวัติศาสตรการทํานามายาวนานเพียงพอท่ีจะสามารถสะทอน
ความทรงจําของการทํานาในอดีตถึงปจจุบันไดดี ระบบความสัมพันธทางสังคมของคนในชุมชนมีความเขมแข็ง
ประชากรสวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพการทํานาเปนหลัก ซ่ึงถือเปนอาชีพเริ่มแรกของชุมชนแหงนี้
ชาวนามีปริมาณมากเพียงพอตอการคัดเลือกใหเปนผูใหขอมูลสําคัญและเนื่องจากตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีบริบทหลากหลาย บางสวนของพ้ืนท่ีเปนเขตท่ีอยูติดกับริมทะเลสาบสงขลา
จึงทําใหอัตลักษณของชุมชนชาวนาในพ้ืนท่ีนี้แตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเปนจุดเดนของพ้ืนท่ีคือ
การดํารงชีวิตแบบวิถี “โหนด นา เล” ซ่ึงเม่ือหมดฤดูกาลทํานาชาวนาก็จะเปลี่ยนมาทําอาชีพ
ท่ีเก่ียวกับตาลโตนด เพราะในพ้ืนท่ีมีตนตาลเปนจํานวนมากข้ึนอยูบริเวณคันนา หรือจะทําประมงไดอีก
อาชีพหนึ่งเพราะพ้ืนท่ีอยูติดริมทะเลสาบสงขลาดังนั้นชาวนาในพ้ืนท่ีนี้จึงสามารถประกอบอาชีพ
ดังกลาวหมุนเวียนกันไปไดตลอดท้ังป 

 2) เปนแหลงอูขาวอูน้ําท่ีสําคัญของจังหวัดสงขลา และเปนพ้ืนท่ีกําลังพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรและท่ีสําคัญเปนชุมชนชาวนาท่ีมีระบบการผลิตแบบพอยังชีพหลงเหลือ
ใหเห็นอยูในชุมชนและชาวนาบางสวนก็ไดปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตไปสูการผลิตเพ่ือขายซ่ึงชุมชนชาวนา
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระจะมีขอมูลเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีผลิตของชาวนาท้ังสองแบบ
ใหทําการศึกษา รวมถึงเปนพ้ืนท่ีท่ีจะใหขอมูลไดวาเหตุใดชาวนาจึงปรับเปลี่ยนจากวิถีการผลิตแบบพอยังชีพ
ไปสูการผลิตเพ่ือขาย นอกจากนี้ตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระเปนพ้ืนท่ีท่ียังคงความตอเนื่องของการทํานา 
และเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญเพ่ือหลอเลี้ยงประชากรในพ้ืนท่ีและประชากรของประเทศตอไป 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

41 
 

3.3 การเขาสูสนาม 
 
 การเขาสูสนาม วิจัยเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอีกข้ันตอนหนึ่ง หลังจากท่ีผูวิจัยไดเลือกสนามวิจัย

ท่ีตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาแลว เพ่ือใหมีความม่ันใจและเปนหลักประกันวาผูวิจัยจะไดรับ
ขอมูลท่ีเปนจริง ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทําความเขาใจท่ีถูกตองกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
เพ่ือสงผลใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหขอมูลสําคัญกับผูวิจัย ถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีสุด 
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดเตรียมเครื่องมือท่ีจะนํามาใชในการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะเตรียมแนวคําถาม 
(guideline)เพ่ือเปนแนวทางในการสัมภาษณระดับลึก (in-dept interview) โดยแนวคําถามถูก
สรางข้ึนจาก วัตถุประสงคการวิจัย ปญหาการวิจัยและกรอบแนวคิดงานวิจัย ซ่ึงแนวคําถามแตละขอจะ
ถามเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางไร 
ซ่ึงมีลักษณะเปนแนวคําถามปลายเปด โดยแนวคําถามจะเปดกวางและอาจจะมีการปรับเปลี่ยนคําถาม
ไปตามบริบทท่ีพบในการสัมภาษณ และสามารถปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับภูมิหลังของผูใหขอมูลสําคัญ 
แนวคําถาม ท่ีสรางข้ึนมาผูวิจัยจะนํามาทดลองวาแนวคําถามนั้นสามารถเก็บขอมูลไดตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม หลังจากนั้นจึงนําผลการทดลองดังกลาวไปปรับปรุง นอกจากนั้นยังมีการเก็บ
ขอมูลจากการสังเกต แบบไมมีสวนรวม ( non-participant observation) ท่ังนี้เพ่ือใชเก็บขอมูล
เพ่ิมเติมท่ีผูใหขอมูลสําคัญไมสามารถอธิบายใหเห็นภาพท้ังหมดได หรือใชเปนแนวทางในการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณเพ่ือใหผูวิจัยไดขอมูลครบถวนมากข้ึน นอกจากนี้ผูวิจัยยังมีเครื่องมืออ่ืนๆท่ีจะ
ชวยเก็บขอมูลไดแกแบบสํารวจชุมชน แผนท่ีชุมชนเพ่ือชวยเสริมในดานการศึกษาพ้ืนท่ี 
สภาพแวดลอมรวมถึงบริบทชุมชน และในชวงทายของการเก็บขอมูลผูวิจัยจะจัดใหมีการสนทนากลุม 
(focus group)เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลอีกครั้งหนึ่งในการเขาสูสนามวิจัยท่ีตําบลคู
ขุด อําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรายชื่อผูใหขอมูลสําคัญเพ่ือสัมภาษณให
พรอมไวลวงหนา โดยมีการจัดเตรียม เครื่องมือตางๆท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก เครื่องบันทึกเสียง 
สมุดจดบันทึกและกลองถายรูป เพ่ือใหการเขาสู สนามวิจัยในแตละครั้งสําเร็จตามเปาหมาย ผูวิจัยได
ดําเนินการดังนี้ 
 1) การแนะนําตัว ผูวิจัยไดประสานงานกับผูนําชุมชนเพ่ือขอความอนุเคราะห ให
นําผูวิจัยเขาไปในชุมชนเพ่ือแนะนําตัวกับผูใหขอมูลสําคัญในชุมชนชาวนาตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระโดย
เริ่มจากผูนําชุมชนเปนผูพูดแนะนําตัวผูวิจัย ใหผูอยูในชุมชนไดรูจัก บอกวาเปนใคร พรอมชี้แจง
วัตถุประสงคใหผูท่ีอยูในชุมชนหรือผูใหขอมูลสําคัญทราบ ซ่ึงผูนําชุมชนท่ีผูวิจัยไดติดตอไวคือ  
นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน และผูใหญบานในตําบลคูขุด เปนบุคคลท่ีเปนท่ียอมรับและ
เกรงใจของคนในชุมชน ทําใหผูวิจัยทํางานไดสะดวกมากข้ึน 
  2) หลังจากท่ีผูนําชุมชนไดแนะนําตัวผูวิจัยกับผูใหขอมูลสําคัญในชุมชนแลว ข้ันตอน
ตอไปจะเปนการสรางความสัมพันธและความคุนเคย การเขาสูสนามวิจัยเพ่ือเก็บขอมูลนั้น ผูวิจัย
จําเปนตองสรางความสัมพันธและความคุนเคยกับชาวบานหรือผูใหขอมูลสําคัญในพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุด 
การสรางความสัมพันธและความคุนเคยไมไดหมายถึงการรูจักชื่อ หนาตาหรือรูจักวาผูวิจัยทําอะไรเทานั้น 
แตยังรวมถึงการผูกมิตรไมตรีจนกระท่ังชาวบานในชุมชนมีความไวเนื้อเชื่อใจ ดังนั้นผูวิจัยจะเขาไป
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ทําความรูจัก สรางความสนิทสนมกับชาวบานในชุมชน เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธและความคุนเคย
ท่ีดี ทําใหเกิดการยอมรับไดงายและรวดเร็ว ทําใหการไดมาซ่ึงขอมูลมีความถูกตองครบถวน สมบูรณมากยิ่งข้ึน 
 3) การเริ่มสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแตละคน โดยผูวิจัยจะนําหนังสือ “ขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย”ซ่ึงเปนหนังสือราชการท่ีออกมาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณอานกอน หลังจากนั้นผูวิจัยไดแนะนําตัวเองและชี้แจง
วัตถุประสงคของการวิจัยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ไดแก ผูวิจัยมาในชุมชนเพ่ือทําอะไร ใชเวลา
ในการเก็บขอมูลนานเทาไร ขอคนพบท่ีไดจากชุมชนจะเอาไปทําอะไร ประโยชนท่ีไดจากการทําวิจัย
ในครั้งนี้ ทําไมจึงเลือกชุมชนชาวนาตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ หลังจากนั้นผูวิจัยจะขออนุญาตในการจด
บันทึกเนื้อหาในการสัมภาษณ การถายภาพ การบันทึกเสียงและการทบทวนผลการสัมภาษณ ตลอดจน
การสรุปผลการสัมภาษณใหผูใหขอมูลสําคัญไดรับทราบและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
 4) หลังจากสัมภาษณเสร็จแลว ผูวิจัยไดขอบคุณผูใหขอมูลสําคัญ และนําของท่ีระลึกมอบ
ใหแกผูใหขอมูลสําคัญทุกคนท่ังนี้เพ่ือเปนการขอบคุณท่ีกรุณาไดเสียสละเวลาใหขอมูลแกผูวิจัย
พรอมกับไดแจงใหทราบวา ผูวิจัยจะนําผลการสัมภาษณไปทําการวิเคราะหขอมูล และจะขอความอนุเคราะห
จากผูใหขอมูลสําคัญบางทานอีกครั้งหนึ่งในการสนทนากลุมเพ่ือทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล โดยผูวิจัยไดนัดหมายผูใหขอมูลสําคัญอีกครั้ง เม่ือทําการวิเคราะหขอมูลการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
และวิถีการผลิตของชาวนาแลวเสร็จ สถานท่ีท่ีนัดหมายเพ่ือจัดสนทนากลุม ณเขตหามลาสัตวปา
ทะเลสาบสงขลา(อุทยานนกน้ําคูขุด) 

 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
 1)การสัมภาษณระดับลึก (in-depth interview) โดยใชแนวสัมภาษณ (interview 

guide) ตามกรอบประเด็นการสัมภาษณท่ีผูวิจัยกําหนดไวลวงหนา ในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
สภาพบริบทของชุมชน ไดแก การปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิต และวิถีการผลิต เทคโนโลยีในการผลิต และ
ปญหาของชาวนาในปจจุบัน ประวัติหมูบาน สภาพท่ัวไป สภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางสังคม  สภาพ
ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริการพ้ืนฐานท่ัวไป โดยเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ
แบบเจาะจงกับเกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานา ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน ผูเก่ียวของกับอาชีพทํานา 
เจาหนาท่ีของรัฐและเครือขายชุมชน 

  ในการสัมภาษณระดับลึก ผูวิจัยใชก ารสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured 
interview)มีลักษณะเปนแนวคําถามปลายเปด ( open-ended) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต และผลกระทบท่ีมีตอชาวนาในดานตางๆตลอดจน
ปญหาของชาวนาในปจจุบัน 

 2)การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non-participant observation) เปนการสังเกตการณ
สภาพโดยรวมท้ังทางดานกายภาพ โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมโดยท่ัวไปของสังคม  
โดยไมมีการทํากิจกรรมรวมกับกลุมชาวนาแตจะสังเกตอยูภายนอก 

 3)การสํารวจชุมชน เปนการสํารวจเพ่ือใหไดขอมูลบริบทของชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษา
ในดานตางๆ เชน ลักษณะของชุมชน ลักษณะทางเศรษฐกิจ เปนตน 
 4) การสนทนากลุม เปนการระดม และแสดงความคิดเห็นของกลุม เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกตองของขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ และจากการสังเกตภาคสนาม 
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เก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา ตั้งแตป พ.ศ.2504 ถึงปจจุบัน และผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง  

3.4 ผูใหขอมูลสําคัญ 
 
 การวิจัยในครั้งนี้การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ผูวิจัยคัดเลือกจากบุคคลท่ีสามารถใหขอมูล

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมากท่ีสุด 
โดยคํานึงถึงผูท่ีมีความรูหลากหลาย ศึกษาจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการประกอบอาชีพทํานา 
เก่ียวของกับวิถีการผลิต ท้ังท่ีเปนสวนของผูผลิตและท่ีเปนเจาของปจจัยการผลิตรวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
สนับสนุนในกระบวนการผลิตของชาวนา ตลอดจนบุคคลท่ีมีความรูท่ีจะใหขอมูลในดานบริบทของชุมชน
การดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบอาชีพและปญหาท่ีชาวนากําลังประสบอยูทุกวันนี้ 

  1)ผูใหขอมูลสําคัญในการวิจัยในครั้งนี้ไดแกกลุมเปาหมายท่ีประกอบอาชีพทํานาหรือ
ผูท่ีเก่ียวของกับอาชีพทํานาท้ังภาครัฐและเอกชนประกอบดวย 

 (1) เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานา 
 (2) ปราชญชาวบาน 
 (3) ผูนําชุมชน 
 (4) ผูท่ีเก่ียวของกับอาชีพการทํานา 
 (5) เจาหนาท่ีของรัฐ 
 (6) องคกรเครือขายในชุมชน 

 2)การคัดเลือกผูใหขอมูลสําคัญและคุณสมบัติของผูใหขอมูลสําคัญแตละกลุมมีดังนี้ 
 (1) เกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาเปนหลักโดยคัดเลือกจากผูอาวุโสกอน ซ่ึงจะตอง

เปนบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลเก่ียวกับการประกอบอาชีพทํานาไดเปนอยางดี อาศัยอยูในชุมชน
ท่ีศึกษามาชานาน และตองประกอบอาชีพการทํานาอยูในปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือจะทราบถึงวิถีชีวิตและวิถี
การผลิตในดานตางๆ เชน การประกอบอาชีพ ความคิด ความเชื่อ คานิยม สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ความตองการในดานตางๆ ท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตของชาวนาดีข้ึน 

 (2) ปราชญชาวบาน จะตองเปนผูอาวุโสในชุมชน อาศัยอยูในชุมชนท่ีทําการศึกษา
มาชานานเคยเปนผูประกอบอาชีพทํานามากอนสามารถใหขอมูลเก่ียวกับการทํานาในอดีตถึงปจจุบัน
ไดทุกแงมุม ตลอดจนจะตองเปนบุคคลท่ีสามารถใหรายละเอียดขอมูลในดานประวัติชุมชนในแงสภาพ
สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อและประเพณีไดเปนอยางดี 

 (3) ผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน นายกองคการบริหาร
สวนตําบล รวมท้ังผูมีบทบาทในชุมชน โดยการสัมภาษณและขอความรวมมือดานเอกสารตางๆ ท่ีเปนสภาพ
ท่ัวไปของพ้ืนท่ีและเพ่ือซักถามถึงประเด็นตางๆท่ีเปนสภาพปญหาความตองการและแนวทางในการแกปญหา
ในชุมชน 

 (4) ผูท่ีเก่ียวของกับอาชีพการทํานา โดยจะตองเปนผูท่ีประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของ
กับการทํานาอยูในปจจุบันและอาศัยอยูในชุมชนนี้แตอาจจะไมไดทํานาโดยตรง ประกอบดวยพอคา
ท่ีรับซ้ือขาวเปลือก รถรับจางไถนา รถรับจางเก่ียวขาว ผูประกอบการท่ีขายสินคาหรืออุปกรณในการทํานา 
เชน ปุย เมล็ดพันธและผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 
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 (5) เจาหนาท่ีของรัฐไดแกเจาหนาท่ีเกษตรอําเภอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริม 
สุขภาพตําบล ครู จะตองเปนบุคคลท่ีใหขอมูลเก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวนาในชุมชนไดเปนอยางดีตลอดจน 
ใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายตางๆ  
 (6) องคกรเครือขายในชุมชนเปนองคกรท่ีมีอยูในชุมชนโดยจะคัดเลือกเฉพาะ ท่ี
เก่ียวของและมีผลตอการประกอบอาชีพทํานาโดยตรง ไดแก เครือขายโหนด นา เล 
 
3.5เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาโดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

การสํารวจชุมชน การสนทนากลุม และ การสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลสําคัญผูวิจัยใชเครื่องมือ
ในการวิจัยดังนี้ 

 1)แบบสัมภาษณ ในการสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลสําคัญ (key informant) 
โดยการใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) มีลักษณะเปนแนวคําถาม
ปลายเปด ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณไวลวงหนา (interview guideline) แนวทางการ
สัมภาษณนี้จะมีลักษณะเปนหัวขอกวางๆ ตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 2)แบบสังเกต ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการสังเกตในการวิจัยครั้งนี้ คือการสังเกต
แบบไมมีสวนรวม (non–participant observation) เปนการสังเกตการณสภาพโดยรวมท้ัง
ดานกายภาพ โครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเหตุการณ ท่ัวๆไปในชุมชน ผูวิจัยจะไม
เขาไปรวมในการทํากิจกรรมโดยตรง   
 3)แบบสํารวจชุมชน เพ่ือใชในการสํารวจชุมชนท่ีเปนชุมชนเปาหมายโดยมีรายละเอียด
ในการสํารวจ คือ ลักษณะชุมชน ประวัติความเปนมา แบบแผนการเกษตร ลักษณะเศรษฐกิจสังคม
ของชุมชนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  4)การบันทึกขอมูลภาคสนาม ผูวิจัยใชเครื่องบันทึกเสียงบันทึกการสนทนา และ
คําสัมภาษณตางๆ เพ่ือชวยในการเก็บรายละเอียด และบันทึกความจํา จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาถอดคํา
สนทนาเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลอยางครบถวน กลองถายรูปใชการเก็บภาพการทํากิจกรรมการทํานา และ
รูปภาพของชุมชนท่ีมีความจําเปนตองใชประกอบการทําวิจัยครั้งนี้ 
 

3.6การตรวจสอบขอมูล 
 
 ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เม่ือไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการตางๆ
แลวกอนจะวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไปผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลเพ่ือใหเกิดความม่ันใจใน
ความเชื่อถือไดของขอมูล เพ่ือตรวจดูความครบถวนของขอมูลและเพ่ือประเมินคุณภาพของขอมูล
ท่ีนํามาวิเคราะหและตอบปญหาการวิจัย ดังนั้นเพ่ือใหไดขอมูลถูกตองมากท่ีสุดผูวิจัยจึงมีวิธีการ
ตรวจสอบขอมูล ซ่ึงวิธีการตรวจสอบขอมูลท่ีใชกันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การตรวจสอบขอมูล
แบบสามเสา (triangulation) ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ (สุภางค จันทวานิช, 2552, หนา 128-130)  
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 1) การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล ( data triangulation)เปนการตรวจสอบหรือ
พิสูจนวาขอมูลท่ีผูวิจัยไดมานั้นถูกตองหรือไม โดยตรวจสอบในเรื่องเวลา สถานท่ีและบุคคลจะทํา
การตรวจสอบวาเม่ือตางเวลา ตางสถานท่ี และตางบุคคลแลวขอมูลท่ีไดจะตรงกันหรือไม โดยใชคําถาม 
เดียวกันมากกวา 1 ครั้ง 
 2) การตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัย (investigator triangulation)โดยใชผูเก็บขอมูล
ท่ีตางกัน เปนการตรวจสอบวาผูเก็บขอมูลแตละคนไดขอมูลตรงกันหรือไมโดยเปลี่ยนตัวผูสังเกตหรือ 
ผูเก็บขอมูลจะไมใชผูวิจัยคนเดียวกันตลอด ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะมีผูชวยนักวิจัยดวย 
 3) การตรวจสอบสามเสาดานวิธีการเก็บขอมูล( methodology triangulation) 
ผูวิจัยดําเนินการโดยตรวจสอบวิ ธีการเก็บขอมูลจากแหลงตางๆ เชน เอกสาร การสัมภาษณระดับลึก 
การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และการสนทนากลุมท่ีใชในการเก็บขอมูลในเรื่องเดียวกัน เพ่ือใหไดมา
ซ่ึงขอมูลท่ีถูกตองตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด เชน ผูวิจัยตองการศึกษาขอมูลเรื่องการประกอบ
อาชีพเสริมของชาวนา ผูวิจัยก็จะศึกษาโดยการสัมภาษณระดับลึก ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
และการสนทนากลุม แลวนําขอมูลท้ัง 3 แหลงมาวิเคราะหวาคลองจองกันหรือไม 
 4) การตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณผูใหขอมูลโดยตรง วิธีการตรวจสอบนั้น
ทําได โดยผูวิจัยไดอานทบทวนขอมูลท่ีบันทึกไวใหแกผูใหขอมูลสําคัญฟงและหากบันทึกไวไมถูกตอง ก็
จะทําการแกไขและเพ่ิมเติมจนเปนท่ีพอใจของผูใหขอมูลสําคัญ จะทําใหขอมูลชุดนั้นมีความสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน 
 5) การตรวจสอบความเท่ียงตรงของขอมูลครั้งสุดทาย โดยผูวิจัยนําผลการศึกษา
บางประเด็นท่ีไดจากการสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลสําคัญ โดยเปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนา ไปจัดสนทนากลุม( focus group discussion) อีกครั้งหนึ่ง ณ
เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลา(อุทยานนกน้ําคูขุด) เม่ือวันท่ี 23พฤศจิกายน 2556 ซ่ึงตัวแทน
ประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูนําเครือขายโหนด นา เล ครูภูมิปญญา ชาวนา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับ
อาชีพทํานา รวมถึงผูวิจัยไดเชิญคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 3 ทานไดแก ผูชวยศาสตราจารยดร.
ศิริวัฒน จิระเดชประไพ ดร .ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ และ รองศาสตราจารย ดร .จิตรา วีรบุรีนนท เขารวม
สนทนากลุมในครั้งนี้ดวย ท้ังนี้เพ่ือเปนการตรวจสอบครั้งสุดทายกอนท่ีจะเขียนผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพ1การสนทนากลุมเพ่ือตรวจสอบขอมูล 
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3.7 การวิเคราะหขอมูล (data analysis) 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยใชแนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพแบบตีความและสรางขอสรุป
แบบอุปนัยซ่ึงรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 

 1)นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได มาเรียบเรียงใหเปนระบบระเบียบ พรอมท่ีจะนําไปวิเคราะห
ตอไป ในข้ันนี้ไดแก การถอดเทป การจดบันทึกใหม และการพิมพขอมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอรชวย
ในการจัดระบบขอมูล เพ่ือเตรียมไปสูการใหความหมายขอมูล การจัดหมวดหมูและ การวิเคราะห
ในข้ันสุดทายตอไป 

 2)ใหความหมายกับขอมูล (conceptualizing data) ในข้ันนี้ตองอาศัยการตีความ
จากขอมูลเบื้องตน ใหออกมาเปนขอความท่ีสื่อความหมายของผูใหขอมูล 

 3) จัดหมวดหมูความหมายของขอมูล(categorize the concepts) เปนข้ันของการนําเอา
ความหมายท่ีใหไว มาจัดเปนหมวดหมู หลังจากนั้นจึงนําความหมายท่ีจัดหมวดหมูแลว มาตีความ
สรางขอสรุปแบบอุปนยั (analytic induction) ซ่ึงก็คือการสรางขอสรุปจากรูปธรรม หรือปรากฏการณ
ท่ีพบเห็น 

 4) วิเคราะหและสรุปรวบรวมความหมายใหไดความรูตามวัตถุประสงคของการวิจัย
สําหรับข้ันตอนนี้เปนการนําขอมูลตางๆ มาเชื่อมโยงกันจนเกิดเปนโครงสรางของขอสรุป ท่ีสามารถตอบ
ปญหาการวิจัยได 
 5)เขียนรายงานวิจัย ขยายความตามขอมูลการวิเคราะห และเขียนรายงานเชิงพรรณนา
วิเคราะห(descriptive analysis) 
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บทท่ี4 

บริบทชุมชน 
 

4.1 ประวัติความเปนมาของอําเภอสทิงพระ 
 
อําเภอสทิงพระ เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา ตามหลักฐานเอกสารในหนังสือประชุมพงศาวดาร
ภาคท่ี 15 เรื่องพงศาวดารเมืองพัทลุง และตามประวัติศาสตรกลาววา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
คือเมืองพัทลุงเกา ซ่ึงตั้งมาราว 1000 ปมาแลว โดยสันนิษฐานจากโบราณสถานและ โบราณวัตถุ 
ไดแกซากกําแพง คูเมือง เจดีย ท่ียังปรากฏหลักฐานอยูทุกวันนี้ ตามหลักฐานเอกสาร ท่ีกลาวแสดง
วาสถานท่ีตั้งแหงนี้เคยเปนท่ีตั้งเมืองเกาครั้งสมัยสุโขทัย ซ่ึงมีบานเรือนของชุมชน ท่ีเจริญมาแลว
ในสมัยกอนจึงเรียกสถานแหงนี้วา “ในเมือง” (โรงเรียนในเมืองในปจจุบัน) ซ่ึงเคยถูกขาศึกเผาทําลาย
มาแลว 2 ครั้งคือครั้งท่ี 1 สมัยออกหลวงเยาวราชเปนเจาเมือง ตรงกับสมัยอยุธยาระหวางจุลศักราช 915 
ท่ีขาศึกยกกองทัพมาตีเมืองจนยอยยับภายใตการนําของอาแจะลารู เจาเมืองกลัวอาญาจึงกินยาตายเพ่ือ
หนีความผิดครั้งท่ี 2 สมัยออกเมืองคําเปนเจาเมือง ตรงกับสมัยอยุธยาจุลศักราช  930 มีขาศึกชื่อ อุยง
ตะนะ เชื้อชาติมาลายู อยูเมืองยะโฮร ซ่ึงเคยเปนเมืองข้ึนของไทย  อยูปลายแหลม มาลายู ยก
กองทัพมาตั้งคายอยูท่ีบางคาย หรือยางคาย ยกทัพมาตีจนแตก ออกเมืองคําหลบหนี จึงถูกเผาบานเมือง
เสียหาย เหลือแตซากเมืองและสิ่งปรักหักพัง 
 หลังจากนั้นไดปลอยใหเมืองสทิงพระรางอยูเปนเวลานาน คงเหลือแตบานจะท้ิงพระ บานหนาเมือง 
บานชายคู จนกระท่ังป พ.ศ. 2473 จึงยกฐานะเปนอําเภอปละทา มีก่ิงอําเภอข้ึนอยูกับอําเภอปละทา 
คือ ก่ิงอําเภอระโนด ตอมาก่ิงอําเภอระโนดยกฐานะเปนอําเภอราว พ .ศ. 2460 ไดมีผูลอบวางเพลิง
ท่ีวาการอําเภอปละทา ขาวทราบถึงกรมหลวงลพบุรีราเมศร อุปราชปกษใต ไดเสด็จตรวจสถาน ท่ีถูก
วางเพลิงและไดตรวจภูมิประเทศเห็นวา การคมนาคมไมสะดวก จึงยุบอําเภอปละทาลง เปนก่ิง
อําเภอ ข้ึนกับอําเภอเมืองสงขลา และไดเปลี่ยนชื่อก่ิงอําเภอปละทาเปน “จะท้ิงพระ ” เม่ือ 
พ.ศ. 2467 และไดรนอาณาเขตทิศเหนือเขามาเพียงตําบลชุมพล ทิศใตเปนตําบลวัดจันทร 
 ตอมาเม่ือวันท่ี 1 พฤศจกิายน พ .ศ. 2490 ทางราชการจึงยกฐานะจากก่ิงอําเภอจะท้ิงพระ
เปน “อําเภอจะท้ิงพระ” โดยมีนายบรรหาร อุทโยภาศ เปนนายอําเภอคนแรก ตอมาไดมีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนชื่ออําเภอจะท้ิงพระ เปนอําเภอสทิงพระ ตั้งแตวันท่ี 4 เมษายน 2504 เปนตนมา สวนคําวา
“จะท้ิงพระ ” คงใชเปนตําบลจะท้ิงพระ อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (สุธิวงคพงษไพบูลย ,2542, 
หนา7745-7756);(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา,2555, หนา 9-10) 
 ขอมูลท่ัวไปของอําเภอสทิงพระ 
 อําเภอสทิงพระเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลาตั้งอยูบนคาบสมุทรสทิงพระ หรือท่ีเรา
เรียกกันวาแผนดินบกตามทรรศนะของนักวิชาการ ไดแก บริเวณตั้งแตอําเภอระโนด ผานอําเภอสทิงพระ
มาถึงหัวเขาแดงในเขตอําเภอสิงหนคร ซ่ึงอยูในเขตการปกครองของจังหวัดสงขลาในปจจุบัน ดังนั้น
พ้ืนท่ีคาบสมุทร สทิงพระ จึงแบง เขตการปกครองเปนอําเภอตางๆ ไดดังนี้คือ อําเภอสทิงพระอําเภอระโนด 
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อําเภอกระแสสินธุ และอําเภอสิงหนคร 
 สภาพท่ัวไปของอําเภอสทิงพระ 
 อําเภอสทิงพระมีทางหลวงสายระโนด-หัวเขาแดงตัดผาน อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 53 กิโลเมตร มีเนื้อท่ี 120 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 75,000 ไรมีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
 ทิศเหนือ        จด  ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด และตําบลเกาะใหญอําเภอกระแสสินธุ 
 ทิศใต           จด  ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร 
 ทิศตะวันออก  จด  อาวไทย 
 ทิศตะวันตก    จด  ทะเลสาบสงขลา(สุธิวงศ พงศไพบูลย,2542,หนา 7745-7756);(
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา, 2555,หนา 6-21);  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2แผนท่ีอําเภอสทิงพระ 
ท่ีมา:(เครือขายทองเท่ียววิถี โหนด นา เล คาบสมุทรสทิงพระ) 
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 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอสทิงพระ 
 ลักษณะภูมิประเทศของอําเภอสทิงพระ โดยท่ัวไปเปนท่ีราบต่ํา พ้ืนท่ีดานตะวันออกเปนดินทราย
มีทะเลขนาบท้ังสองดาน คือ ดานทิศตะวันออกเปนอาวไทย มีความยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ทิศตะวันตก
เปนทะเลสาบลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียวเหมาะแกการทํานา มีเนินเขาเล็ก 4 เนินเขา คือ
เขาวัดพะโคะ เขาบานคลองฉนวน เขานอย เขาผี ตําบลชุมพล มีเกาะในทะเลสาบ 2 เกาะ คือเกาะบรรทม 
และเกาะกําเหียง โดยมีคลองอาทิตยเปนคลองหลัก เปนคลองขุดท่ีมีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 
กวาง 8.10 เมตร 
 ลักษณะภูมิอากาศของอําเภอสทิงพระ  
 มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน ระหวางปลายเดือนมกราคม -ปลายเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนระหวาง
ปลายเดือนพฤษภาคม-ตนเดือนมกราคม  
 แหลงน้ํา  
 อําเภอสทิงพระมีลักษณะพ้ืนท่ียาวเรียว ทิศตะวันออกและตะวันตกประกอบดวยอาวไทย
และทะเลสาบ ดังนั้นจึงไมมีชลประทานขนาดใหญ การทํานาตองอาศัยน้ําฝน น้ําจากคลองอาทิตย 
และน้ําจากทะเลสาบสงขลา ในชวงทีมีความเค็มต่ํา 
 ประชากรและครัวเรือนในอําเภอสทิงพระ  

 อําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ในป พ.ศ. 2553 มีประชากรท้ังหมด 46,036 คน จําแนกเปน 
ชาย 22,508 คน หญิง 23,528 คน จํานวนครัวเรือน 11,536 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ97.00 รองลงมาคือศาสนาอิสลาม รอยละ 3.00 
 
ตาราง 1  สถิติจํานวนประชากรในอําเภอสทิงพระ 

รายการ ป 2553 

จํานวนประชากรชาย 22,508  คน 

จํานวนประชากรหญิง 23,528  คน 

จํานวนประชากรรวมท้ังสิ้น 46,036  คน 

จํานวนครัวเรือน 11,536  ครัวเรือน 

ความหนาแนนเฉลี่ย 411  คน/ตร.กม. 

ท่ีมา: (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ป 2555) 

 ลักษณะการปกครองในอําเภอสทิงพระ 
 อําเภอสทิงพระแบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 11ตําบล 79 หมูบานมีเทศบาลตําบลจํานวน 
1แหง ไดแก เทศบาลตําบลสทิงพระและมีองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 11 แหง ไดแก 
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 1) องคการบริหารสวนตําบลจะท้ิงพระ 
 2) องคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
 3) องคการบริหารสวนตําบลสนามชัย 
4) องคการบริหารสวนตําบลดีหลวง 
5) องคการบริหารสวนตําบลชุมพล 
                     6) องคการบริหารสวนตําบลคลองรี 
7) องคการบริหารสวนตําบลคูขุด 
8) องคการบริหารสวนตําบลทาหิน 
9) องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร 
10) องคการบริหารสวนตําบลบอแดง 
11) องคการบริหารสวนตําบลบอดาน 
 สภาพเศรษฐกิจในอําเภอสทิงพระ 
 1) ดานเศรษฐกิจ อาชีพหลักไดแก ทํานา ทําสวนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ ขาว 
มะพราว มะมวง กลวย ตาลโตนด สัตวเลี้ยงท่ีสําคัญ คือ โค กระบือ แพะ สุกร เปด ไก 
 2) ดานอุตสาหกรรม ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญเหมือนอําเภออ่ืนๆ มีเพียง
อุตสาหกรรมเล็กๆ ภายในครัวเรือน เชน การผลิตน้ําตาลสด น้ําสมสายชู การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และโรงสีขาว 
 3) หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ อําเภอสทิงพระเปนอําเภอท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี
เอ้ือตอการดําเนินงานโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑไดแก ตนตาลโตนด ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 สภาพสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมในอําเภอสทิงพระ 
 อําเภอสทิงพระมีสภาพเปนสังคมแบบชนบท ผูคนในสังคมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด มี
การพ่ึงพาอาศัยชึ่งกันและกันเปนสังคมแบบเกษตรกรรมประเพณีท่ีสําคัญไดแก ประเพณีการทําบุญเดือน
สิบ ประเพณีสมโภชเจาแมอยูหัววัดทาคุระ หรืองานตายายยาน ประเพณีหมผาพระธาตุ เจดียศรี
รัตนมหาธาตุ วัดจะท้ิงพระ ประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระโบราณ ประเพณีปดทองหลวงพอทวด 
และหมผาพระสุวรรณมาลิกเจดียศรีรัตนมหาธาตุ วัดพะโคะ ประเพณีทองถ่ินไดแกประเพณีรับเทียม
ดา ประเพณีลอยแพ ประเพณีขาวหาบ มีวัด 38แหง สํานักสงฆ 3 แหง และมัสยิด 5 แหง 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรม 
 ชาวบานในอําเภอสทิงพระโดยท่ัวไปมีการรักษาสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
มาโดยตอเนื่อง ไดแก 
 1)ศิลปะการแสดง และการละเลนกีฬาพ้ืนบาน เชนหนังตะลุง มโนราห เพลงบอก 
กลองยาว 
 2)งานประเพณี และงานมงคล เชนทําบุญผูสูงอายู งานแตงงาน งานบวช งานข้ึน
บานใหม  
 3)งานเก่ียวกับประเพณีทองถ่ิน เชน การทําบุญตักบาตรวันข้ึนปใหม งานหมผาพระธาตุเจดีย
งานทําบุญสักการะหลวงปูทวดวัดพะโคะ งานสักการะเจาแมอยูหัววัดทาคุระ และงานวันลูกโหนด 
เปนตน 
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 ระบบบริการพ้ืนฐานในอําเภอสทิงพระ 
 ในอําเภอสทิงพระ การคมนาคมมีท้ังทางบกและทางน้ํา ประชาชนสวนใหญนิยมใชทางบก
เปนเสนทางหลัก เพราะเม่ือมีความเจริญเขามาในชุมชนไดมีการสรางถนนสายตางๆ ทําใหสามารถ
สัญจรไปมาโดยรถยนต ระหวางตัวจังหวัดอําเภอ และตําบลไดเปนอยางดี ดังนั้นเม่ือ พ .ศ.2516จึง
มีการสรางถนนหลวงสาย หัวเขาแดง -ระโนด ทําใหการคมนาคมระหวางอําเภอสทิงพระ กับ
อําเภอเมืองสงขลา สามารถใชทางหลวงแผนดินสาย หัวเขาแดง -ระโนดเดินทางเขาสูตัวเมือง ได
สะดวกข้ึน ซ่ึงจากอําเภอสทิงพระถึงหัวเขาแดง ใชระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร แลวขามแพ
ขนานยนตท่ีหัวเขาแดงและตอมาใน พ .ศ. 2529 ไดมีการสรางสะพานติณสูลานนท ทําใหชาว
อําเภอสทิงพระและอําเภอระโนด ใชเสนทางผานสะพานติณสูลานนท ระยะทางประมาณ 
56กิโลเมตรเขาสูตัวเมืองจังหวัดสงขลาไดอีกเสนทางหนึ่งดวย ใน พ .ศ. 2526 ไดมีการสรางถนนสาย
สทิงพระ-คูขุด และใน พ.ศ. 2538 ไดมีการสรางถนนสายเกาะใหญ-ทาหิน ซ่ึงเปนถนนท่ีอยูเรียบชายฝง
ทะเลสาบสงขลา การสรางถนนสายตางๆทําใหการคมนาคมของชาวบานในชุมชนมีความสะดวก 
คลองตัว รวดเร็วข้ึนใชเวลาในการเดินทางนอยลงทําใหชาวบานสามารถออกไปประกอบอาชีพ
ภายนอกชุมชนไดมากข้ึน (สุธี สังขหิรัญ, 2542,หนา 8) 
 เอกลักษณประจําอําเภอสทิงพระ 
 คําขวัญอําเภอสทิงพระ 
 เมืองเกาสองทะเล       มนตเสนหนกน้ํา       งามหาดมหาราช 
 พระไสยาสนคาลน      ผลิตผลตนตาล         ตํานานหลวงปูทวด 
 การศึกษา 
 ในอําเภอสทิงพระนั้นประชาชนมีการศึกษาอยูในระดับท่ีดี ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  
มีสถานศึกษากระจายท่ัวทุกตําบลดังนี้ 
 1)โรงเรียนประถมศึกษา       จํานวน 28 แหง 
 2)โรงเรียนมัธยมศึกษา       จํานวน 6แหง 
 3)วิทยาลัยการอาชีพ           จํานวน 1แหง 
 4) สถานศึกษาเอกชนจํานวน 2แหง 
 5)กศน. อําเภอสทิงพระ        จํานวน 1 แหง 
 6)กศน. ตําบล                   จํานวน 11 แหง 
 การสาธารณสุขในอําเภอสทิงพระ 
 มีโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงจํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสทิงพระสํานักงานสาธารณสุข1 
แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 12 แหง ไดแก 
  1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลวัดจันทร 
  2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอดาน 
  3) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบอแดง 
  4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนางเหลา 
  5) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชุมพล 
  6) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีหลวง 
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  7) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลกระดังงา 
  8) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสนามชัย 
  9) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูขุด 
  10) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาหิน 
  11) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคลองรี 
  12) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพรวน 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
           มีสถานีตํารวจ 2 แหง คือ สถานีตํารวจภูธรสทิงพระและสถานีตํารวจภูธรชุมพล 
 สถานท่ีทองเท่ียวในอําเภอสทิงพระ 
 มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจดังนี้  
 1) วัดพะโคะหรือวัดราชประดิษฐาน ตั้งอยูบริเวณเขาพัทสิงห หมู  6 ตําบลชุมพล
หางจากตัวอําเภอสทิงพระประมาณ 15 กิโลเมตร เปนวัดท่ีจําพรรษาของสมเด็จเจาพะโคะ หรือ  
หลวงพอทวดเหยียบน้ําทะเลจืด อันเปนท่ีเคารพสักการะของคนภาคใต 
 2) สํานักสงฆตนเลียบ ตั้งอยูหมูท่ี 1 ตําบลดีหลวง เปนท่ีฝงรกของสมเด็จเจาพะโคะ 
เปนสํานักสงฆเกาแก บริเวณรมรื่นมาก 
 3) วัดจะท้ิงพระ ตั้งอยูท่ีหมู 3 ตําบลจะท้ิงพระ เปนวัดเกาแก มีเจดียพระศรีรัตนมหาธาตุ 
เปนเจดียโบราณศาลาหลวงพอเฒานอน สรางเม่ือครั้งสมัยศรีวิชัย และกรมศิลปากรไดข้ึนทะเบียน
เปนโบราณสถานไวแลว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปหลวง “พอเฒานอน” ซ่ึงมีชื่อเสียงและเปนท่ีเคารพ
สักการะของประชาชนท่ัวไปอีกดวย 
 4)วัดทาคุระ ตั้งอยูหมูท่ี 9 ตําบลคลองรี เปนท่ีประดิษฐานของเจาแมอยูหัววัดทาคุระ 
ซ่ึงเปนพระพุทธรูปทองคําขนาดเล็ก เปนท่ีเคารพสักการะของชาวใต  
 5) อุทยานนกน้ําคูขุด ตั้งอยูหมูท่ี 4 ของตําบลคูขุด ตั้งอยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ประมาณ 3 กิโลเมตร ไดรับการประกาศเปนเขตหามลาสัตวปามาตั้งแตป พ .ศ.2518 จากการสํารวจ
พบวามีนกประเภทตางๆอาศัยอยูในบริเวณดังกลาวถึง 44วงค137 สกุล 219 ชนิด อาทินกเปดน้ํา นก
คาบแค นกนางแอน นกกระยาง นกพริก ฯลฯ ชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการชมนกมากท่ีสุดคือ
เดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม โดยนักทองเท่ียวสามารถเชาเรือทองเท่ียวชมนกได 
 6) หาดมหาราช ตั้งอยูหมูท่ี 4 ตําบลจะท้ิงพระ ดานทิศตะวันออกของท่ีวาการอําเภอ
สทิงพระ เปนหาดทรายยาว 3 กิโลเมตร มีการจัดเปนบริเวณพักผอนหยอนใจ และเปนท่ีตั้ง
ของอนุสาวรียรัชกาลท่ี 5 และกลาววา สมัยรัชกาลท่ี 5 ไดเสด็จมาเมืองจะท้ิงพระ ไดมาข้ึนฝงท่ีหาดนี้ 
 7) ยานจําหนายสินคาพ้ืนเมืองสนามชัย ตั้งอยูหมูท่ี2 ตําบลสนามชัย หางจากท่ีวาการ
อําเภอสทิงพระประมาณ 12 กิโลเมตร อยูบริเวณสองฝงถนนหัวเขาแดง -ระโนด เปนสถานท่ีจําหนาย
สินคาพ้ืนเมืองหลายชนิด สินคาท่ีวางจําหนายบริเวณนี้จะเปนสินคาพ้ืนเมืองของชาวสทิงพระ 
ไดแกน้ําตาลแวน น้ําตาลสด เครื่องจักสาน ตลอดจนขนมพ้ืนเมืองชนิดตางๆอีกดวย 
 ขอมูลการประกอบอาชีพในอําเภอสทิงพระ 
 ประชากรสวนใหญของอําเภอสทิงพระประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก การทํานา
ทําน้ําตาลโตนด การประมงและทําการเกษตรอ่ืนๆบาง เชน ทํา สวนตางๆตามสภาพดินฟาอากาศ 
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จะอํานวยทําการประมงในทะเลและทะเลสาบ ตลอดจนการเลี้ยงสัตว เชน วัว หมู เปด ไก 
 1) ดานการเกษตรมีการสงเสริมการจัดทําเกษตรทฤษฎีใหม สงเสริมอาชีพท่ีผลิต
จากตนตาลโตนด และสงเสริมการเลี้ยงสัตว พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญและปลูกกันมากในพ้ืนท่ี ไดแก ขาว 
ตาลโตนด มะมวง มะพราว มะขามเปรี้ยว ฝรั่ง มะละกอ ซ่ึงทางอําเภอไดใหความสําคัญกับอาชีพ
ดังกลาวมาก เพราะถือเปนรายไดท่ีสําคัญของชาวสทิงพระ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมผลเปนรายไดท่ีกําลัง
มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน 
 2) ดานประมง ดวยพ้ืนท่ีท่ีถูกขนาบดวยทะเลท้ังสองฝง ฝงหนึ่งคือทะเลสาบสงขลา
และอีกฝงหนึ่งคืออาวไทย ทําใหชาวอําเภอสทิงพระมีการทําประมงไดท้ังสองฝง โดยฝงอาวไทยใชเรือ
ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใชเครื่องมือประเภทอวนลอยกุง อวนลอยปลา อวนจมปู อวนลาก  
สวนการทําประมงในทะเลสาบสงขลาจะใชเรือแจว เรือหางยาว สวนเครื่องมือในการทําประมง ไดแก 
กัด ไซกุง ไซปลา อวนลอย เปนตน 
 3) ปาไม ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสทิงพระ ไมมีปาไมขนาดใหญ มีแตปาชายเลน บริเวณ
ทะเลสาบและพ้ืนท่ีสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา คือ เขตหามลาสัตวปา
ทะเลสาบสงขลา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทะเลสาบสงขลาในเขตอําเภอสทิงพระท้ังหมด 
 4)ปศุสัตว การปศุสัตวในอําเภอสทิงพระมีการเลี้ยงรายยอยในครัวเรือนเปนสวนใหญ 
สัตวท่ีนิยมเลี้ยงไดแก โค กระบือ แพะ สุกร เปด ไก เปนตน 
 5) อุตสาหกรรม อําเภอสทิงพระ ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนอําเภออ่ืนๆ มีเพียง
อุตสาหกรรมเล็กๆ ในครัวเรือน ไมมีสถานประกอบการขนาดใหญ สวนมากเปนสินคาท่ีผลิตมาจาก
ตนตาลโตนด 
 สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในอําเภอสทิงพระ 
สินคาพ้ืนเมืองท่ีข้ึนชื่อใหเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของอําเภอสทิงพระ สวนใหญ เปน
ผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด ไดแก หมวกใยตาล กลองกระดาษทิชชู (ใยตาล) กระเปา (ใยตาล)
นอกจากนี้ยังมีสินคาท่ีเปนประเภทอาหาร ไดแก น้ําตาลแวน น้ําตาลผงชงกาแฟ น้ําตาลสด น้ําสม
ตาลโตนด และลูกตาลสด เปนตน 
 วิถีโหนด นา เล 
 วิถีโหนด นา เลเปนวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาเปนวิถีชีวิต
ท่ีเรียบงาย มีวัฒนธรรมอันดีงาม มีการดํารงวิถีพ้ืนบานท่ีโดดเดนมีเอกลักษณ มีความผูกพันและ
เก่ียวของกับตาลโตนด การทํานา การทําประมง ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนาน
นับพันป จวบจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะตนตาลโตนดท่ีอําเภอสทิงพระนับเปนแหลงท่ีมีตนตาลโตนด
มากท่ีสุด นํามาซ่ึงอาชีพท่ีหลากหลาย ในขณะท่ีการทําประมงก็เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีชาวสทิงพระดํารง
วิถีมาชานาน เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมากมาย  
ท้ังกุง หอย ปู ปลา ท่ีสมบูรณมาก อีกท้ังทะเลสาบสงขลามีความสวยงาม จนไดรับการยกใหเปนหนึ่ง
ในแหลงทองเท่ียวข้ึนชื่อแหงดินแดนดามขวานดวยเหตุนี้จึงมีเครือขาย “โหนด นา เล”เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
3 ตําบลของอําเภอสทิงพระ ประกอบดวย ตําบลคูขุด ตําบลทาหิน และตําบลคลองรี เพ่ือทํากิจกรรม
สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประกอบดวย 
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 วิถีโหนดเปนวิถีชีวิตท่ีเก่ียวของกับตนตาลโตนด ประกอบดวยการปนข้ึนตนตาลโตนด เพ่ือ
เอาน้ําตาลสดมาทําเปนน้ําผึ้งเหลว ทําน้ําสม ทําน้ําผึ้งแวน ทําลูกตาลเชื่อม เฉาะลูกตาลขาย  การ
แปรรูปผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด และการเพาะลูกตาลโตนด 
 วิถีนาวิถีชีวิตการทํานา เปนอาชีพหลักของชาวบานในอําเภอสทิงพระ ซ่ึงการทํานาจะทําสลับกัน
กับอาชีพการทําน้ําตาลโตนด หรือบางครอบครัวอาจจะทํานาพรอมกันกับการทําน้ําตาลโตนดก็มี 
 วิถีเล เปนวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั้งเดิม แถบชายฝงทะเลสาบสงขลา ท่ีมีธรรมชาติ
ท่ีสวยงามมีความสมบูรณของของทรัพยากรธรรมชาติ เปนท่ีอาศัยของนกน้ําและพันธุปลานาๆ ชนิด เครื่องมือ
ท่ีชาวบานใชในการจับปลาในทะเลสาบประกอบดวย ไซ กัด สุม และการแปรรูปผลิตภัณฑจากประมง  
เชน การทํากุงสม ปลาแหง ปลาตมน้ําผึ้ง เปนตน 
 

4.2 ประวัติความเปนมาของตําบลคูขุด 
 
 จากการบอกเลาสืบตอกันมาของผูเฒาผูแกในตําบลคูขุดวา ในอดีตตําบลคูขุดตั้งอยู ณ  
บานดอนมดคัน เม่ือดอนมดคันไดยกฐานะเปนตําบลทางอําเภอจึงไดแตงตั้ง นายแคลว สิทธิเสนา เปน
กํานันคนแรก และนาย พาย พานิชกรณ เปนกํานันคนตอมา สมัยกอนบานคูขุดมีชาวบานจํานวนนอยมา
ตั้งครอบครัวท่ีผืนแผนดินนี้จํานวนประมาณ 100 ครอบครัว มีทางน้ําไหล ไปทางทิศใตของวัด ไหลลงสู
ทะเลสาบ ชาวบานเรียกวา คูผุด ตอมาเพ้ียนเปนคูขุดจนถึงปจจุบัน ใน พ .ศ.2437 ไดมีการยายท่ีตั้ง
จากตําบลดอนมดคัน เปลี่ยนเปนตําบลคูขุด บานคูขุดจึงไดยกฐานะเปนตําบล มีขุนภักดี ดํารงฤทธิ์ 
เปนกํานัน สวนลูกชายคือ หม่ืนอนุกิจจาการี ไดรับการแตงตั้งใหเปนกํานันคนตอมาหลังจากนั้น นาย
นิยม สุระกําแหง นายพลอย ชูสวัสดิ์ และนายวิชิต สุวรรณรัศมี ไดรับการคัดเลือกใหเปนกํานัน ตอ
ดวยนายสมพงศ หนูสง เม่ือนายสมพงศ หนูสง ไดรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลคูขุด 
นาย ธีรชัย พานิช จึงไดรับเลือกตั้งเปนกํานันตําบลคูขุดแทน(องคการบริหารสวนตําบลคูขุด , 2555,
หนา 4) 

 สภาพท่ัวไปของตําบลคูขุด 
 1)ท่ีตั้ง ตําบลคูขุดเปนตําบลหนึ่งของอําเภอสทิงพระ ตั้งอยูทางทิศตะวันตก ของ
อําเภอสทิงพระหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระตามถนน อบต .สข2064 เปนระยะทางประมาณ  3 
กิโลเมตร 
 2) เนื้อท่ี อาณาเขต องคการบริหารสวนตําบลคูขุด มีพ้ืนท่ีประมาณ  8,398 ไร หรือ
12.52ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลคลองร ี
 ทิศใต             ติดตอกับองคการบริหารสวนตําบลทาหิน 
 ทิศตะวันออก    ติดตอกับตําบลกระดังงา จะท้ิงพระและบอดาน 
 ทิศตะวันตก      ติดตอกับทะเลสาบสงขลา 
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ภาพ 3แผนท่ีตําบลคูขุด  
ท่ีมา:(นุชนาฏ จันทวิเศษ,2543,หนา 62) 
 
  ตําบลคูขุด ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลสาบสงขลา ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ทํานา ทําน้ําตาลโตนด รับจาง คาขาย เลี้ยงสัตว และประมงในทะเลสาบ นับถือศาสนาพุทธ 95% รองลงมา
คือศาสนาอิสลาม 5% มีการตั้งบานเรือนอยูริมฝงทะเลสาบสงขลา ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีสําคัญ
ไดแก ประเพณีลากพระ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีวันสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และ
มีประเพณีทองถ่ินคือทําบุญพอทานจันทรวัดแหลมวัง มีศาสนสถานเปนศูนยกลางของชุมชน และ
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ประกอบกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 6 แหง มีวัดจํานวน 5 แหง และมัสยิดจํานวน 1 แหง ไดแก วัด
คูขุด ตั้งอยูหมูท่ี 4 วัดแหลมวังตั้งอยูหมูท่ี 6วัดดอนคันออก (วัดสุคันธาวาส) ตั้งอยูหมูท่ี 8 วัด
ดอนคันตก  (วัดธรรมประดิษฐ) ตั้งอยูหมูท่ี 7และวัดศรีไชย ตั้งอยูหมูท่ี 2 ตําบลคูขุดและมัสยิดประจํา
ตําบลตั้งอยูท่ีหมูท่ี 4 ตําบลคูขุด 
 3)สภาพภูมิประเทศ ในตําบลคูขุด 
 มีลักษณะเปนท่ีราบลุมริมฝงทะเลสาบ ลักษณะดินสวนใหญ เปนดินเหนียวปนดิน
รวนเหมาะแกการทํานา  ตําบลคูขุดมีคลองท่ีสําคัญไดแก คลองอาทิตย เปนคลองท่ีขุดข้ึนตามแนว
พ้ืนท่ีจากเหนือไปสูใตตลอดท้ังตําบล เพ่ือเก็บน้ําไวใชประโยชนทางเกษตรกรรม คลองชลประทาน
เปนคลองท่ีขุดข้ึนตามแนวทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เพ่ือเก็บน้ําไวใชทางการเกษตร
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีคลองท่ีขุดข้ึนมาใชเปนเสนทางคมนาคมในสมัยโบราณ เชน คลองบานโตนดรอบ
เปนตน และนอกจากนี้ยังมีทะเลสาบสงขลา เปนแหลงน้ําธรรมชาติท่ีใชเปนแหลงทําการประมง
ท่ีสําคัญของชุมชน 

 4) ลักษณะภูมิอากาศในตําบลคูขุด 
 (1)มรสุมตะวันตกเฉียงใต เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
ในชวงนี้จะมีฝนตกชุกในทางภาคใตฝงตะวันตก ชุมชนคูขุดอยูทางภาคใตฝงตะวันออกจึงทําใหไดรับ
ฝนนอยในชวงนี้ 
 (2)มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนมกราคม  
ชุมชนคูขุดจะไดรับมรสุมเต็มท่ีในชวงนี้ มีฝนตกชุก ชาวบานไดอาศัยน้ําฝนในการทํานาและเก็บไว
สําหรับอุปโภคและบริโภค 
 (3)มรสุมตะวันออกเฉียงใต เริ่มในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน มรสุมนี้
พัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใต เปนลมรอนและชื้น ทําใหตําบลคูขุดมีอากาศรอน
และอุณหภูมิสูงข้ึน แตเนื่องจากอยูใกลทะเลสาบอุณหภูมิจึงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 (4)ปริมาณน้ําฝน จากสถิติปริมาณน้ําฝนของอําเภอสทิงพระ ในชวง5 ปเดือนท่ีฝนตก
นอยท่ีสุดคือชวงเดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม และตกมากท่ีสุดในชวงเดือนธันวาคม 

 (5) ลักษณะการปกครอง 
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ตาราง2แสดงเขตการปกครององคการบริหารสวนตําบลคูขุด 
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ผูใหญบาน/กํานัน ขนาดพ้ืนท่ี/ไร 

1 บานบางดวน นายเกียรติศักดิ์  เจริญกุล 583 
2 บานศรีไชย นายปรีชา  คําเจริญ 674 

3 บานโตนดรอบ นายสุทัศนสุวรรณคีรี 519 
4 บานคูขุด นางอัญชลีไกรกราย 526 

5 บานพังจาก นายสิทธิโชค  แกวศรี 943 
6 บานแหลมวัง นายทรงวุฒิสุวรรณะ 842 
7 บานดอนคันเหนือ นายอภิสิทธ  พานิชกรณ 2,398 
8 บานดอนคันใต นายธีระชัย  พานิช 1,073 
9 บานคอหงส นายบุญฤทธิ์  สุวรรณะ 267 

ท่ีมา:  (องคการบริหารสวนตําบลคูขุดพ.ศ.2555) 
 
  ตําบลคูขุด  มีประชากรรวมท้ังหมด 5,206คน เปนชาย 2,555 คน หญิง 2,651 คน 
และมีจํานวนครัวเรือน 1,403ครัวเรือน แบงการปกครองออกเปน 9 หมูบาน ดังนี้ 
  หมูท่ี 1 บานบางดวน ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ 
มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 583ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 144 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 566 คน เปนชาย 273คน หญิง 293คน 
  หมูท่ี 2 บานศรีไชย ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 674ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 138ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 468คน เปนชาย 218คน หญิง 250คน 
  หมูท่ี 3 บานโตนดรอบ ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 519ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 99 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 407คน เปนชาย 195คน หญิง 212คน 
  หมูท่ี 4 บานคูขุด ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 526 ไร มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด
343 ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 1,452คน เปนชาย 727คน หญิง 725คน 
  หมูท่ี 5บานพังจาก ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 3กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 943ไร มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
203ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 692คน เปนชาย 317คน หญิง 375คน 
  หมูท่ี 6 บานแหลมวัง ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 4กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 842ไร มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
122ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 438คน เปนชาย 228คน หญิง 210คน 
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 หมูท่ี 7 บานดอนคันเหนือ ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 8กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,398ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด158ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 494คน เปนชาย 243คน หญิง 251คน 
 หมูท่ี 8 บานดอนคันใต ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 9 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,073ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 163ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 582 คน เปนชาย 271 คน หญิง 257 คน 
 หมูท่ี 9 บานคอหงษ ตั้งอยูริมทะเลสาบสงขลา อยูหางจากท่ีวาการอําเภอสทิงพระ
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 9 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ 267ไร มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังหมด 33ครัวเรือน ประชากรท้ังหมด 161คน เปนชาย 83คน หญิง 78คน 

 6) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 (1) การประกอบอาชีพ ชาวบานในตําบลคูขุดสวนใหญประกอบอาชีพทํานา 
อาชีพทําตาลโตนด อาชีพประมง อาชีพเลี้ยงสัตว อาชีพรับจางและคาขาย เปนตน 

 (2)ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญไดแกขาว ซ่ึงสวนใหญจะขายใหกับพอคาคนกลาง
และนอกจากนี้ยังมีผลไม เชน มะมวง กลวย มะละกอ โดยขายใหเพ่ือนบานในชุมชน 

 (3)ผลผลิตจากตาลโตนดจะขายใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือภายนอกชุมชน 
 ( 4)การขายสัตวน้ําท่ีไดจากการทําประมงในตําบลคูขุดสวนใหญจะขายกันเองกับ
ชาวบานท่ีอยูบานใกลเคียงกันโดยตรง พอคาคนกลางหรือแพปลาชุมชน 

 7) สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม 
 (1)สภาพความเปนอยูในตําบลคูขุดมีลักษณะสังคมเปนแบบเกษตรกรรม ไดแก 
ประกอบอาชีพทํานา ทําน้ําตาลโตนด ทําประมง เลี้ยงสัตว ฯลฯ ตั้งบานเรือนเปนกลุมอยูใกลชิดกัน 
สวนใหญอาศัยอยูติดกับทะเลสาบ มีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ มีการรวมกลุมกันอยางผนึกแนน
ในชุมชน จึงทําใหเกิดการรวมกลุมตางๆข้ึน เชน กลุมแมบาน กลุมเกษตรกร กลุมออมทรัพย 
กลุมประมงอาสา กลุมรักคูขุด เปนตน 
 (2)การศึกษา 
 
ตาราง 3 แสดงจํานวนโรงเรียนระดับประถม ในตาํบลคูขุด 
 

หมูท่ี ชื่อโรงเรียน 
จํานวนนักเรียน 

 ป.1-ป.6 

2 โรงเรียนวัดศรีไชย  49 
4 โรงเรียนวัดคูขุด  167 

6 โรงเรียนวัดแหลมวัง  79 
7 โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ  83 

 รวม  378 

ท่ีมา:  (องคการบริหารสวนตําบลคูขุด พ.ศ. 2555) 
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 ( 3)สถานีบริการสาธารณสุข 
  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หมูท่ี 6 จํานวน 1 แหง 
 (4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
  สถานีตํารวจชุมชน หมูท่ี 4 จํานวน 1 แหง 
 (5)การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
  การคมนาคม มีรถมอเตอรไซดรับจาง รถโดยสารประจําทาง  
 (6)ประเพณีท่ีสําคัญ 
 ก.ประเพณีชักพระ เปนประเพณีท่ีชาวบานในชุมชนรวมใจกันชักลากยาน
บุษบกท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปออกจากวัด ตั้งแตเชาไปยังสถานท่ีปลายทางนัดหมาย แลวคอยชัก
ลากกลับวัดในตอนเย็นเปนงานบุญท่ีจัดข้ึนทุกป ตรงกับวันแรม 1คํ่า เดือน 11 หลังจากออกพรรษา
โดยใชเรือ แตในปจจุบันชาวบานหันมานิยมลากเรือพระท่ีเปนรถยนตแทน 
 ข. ประเพณีวันสารท (งานทําบุญเดือนสิบ)ตามประเพณีกําหนดการทําบุญไว
2 วันคือ แรม 1คํ่าเดือน 10 กับแรม 15 คํ่าเดือน 10 ซ่ึงมีความเชื่อกันวายมบาลจะปลอยพวกเปรต
ใหมารับสวนบุญจากญาติพ่ีนอง จะอยูจนถึงวันทําบุญในครั้งท่ีสอง คือแรม 15 คํ่าก็จะสงกลับ ในวันทําบุญ
เดือนสิบจะมีการทําบุญตักบาตร อุทิศสวนกุศลใหกับญาติท่ีลวงลับไปแลว รวมท้ังมีการตั้งรานเปรต 
เม่ือพระทําพิธีสงเปรตก็จะมีการชิงเปรตกัน 
 ค. ประเพณีลอยกระทง เปนประเพณีท่ีจัดข้ึนทุกปในวันเพ็ญเดือนสิบสอง 
ซ่ึงจะจัดบริเวณทะเลสาบ หรือตามแมน้ําลําคลอง ในงานจะมีพิธีกรรมตางๆเพ่ือเปนการขอขมาตอแมคงคา 
นอกจากนี้ในชุมชนจะจัดงานรื่นเริงเพ่ือใหชาวบานไดสนุกสนาน และไดพบปะสังสรรคกันอีกดวย 
 ง. งานทําบุญเดือนหาหรือวันวาง (วันสงกรานตของภาคอ่ืน) เปนประเพณีท่ีสําคัญ
ของชาวใต มีการทําบุญตักบาตร ไปวัด สรงน้ําพระ รดน้ําใหผูเฒาผูแก ฯลฯ เปนการแสดงความเคารพ
นับถือตอผูใหญถือเปนสิริมงคลกับตัวเอง 
  (7)วัฒนธรรมท่ีสําคัญ  
 ก.มโนราห การแสดงมโนราหมี 2 ลักษณะ คือ แสดงเพ่ือความบันเทิง และ
เพ่ือประกอบพิธีกรรม 
 ข. หนังตะลุง การแสดงหนังตะลุงนั้นถึงแมสมาชิกในคณะมีหลายคน แตก็มีผูเลน
เพียงคนเดียวเทานั้นท่ีเปนตัวเดนในการแสดง ซ่ึงนายหนังตะลุงหลายคนไดรับการยกยองใหเปน
ศิลปนแหงชาติ เชน นายหนังก้ัน ทองหลอ นายหนังฉ้ิน ธรรมโฆษณ (องคการบริหารสวนตําบลคูขุด , 
2555 หนา 4-38). 
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บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิต ของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ

จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ. 2504-2556 เปนการวิจัยท่ีใชวิธีการเชิงคุณภาพ(qualitativeresearch)ซ่ึง
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้โดย 

 1) การศึกษาจากเอกสาร(documentary study) 
 2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม(non-participant observation) 
 3) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (in-depth interview) 
 4) การสนทนากลุม(focus group discussion) 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และ ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556 โดยในบทนี้ผูวิจัยนําเสนอขอมูล เพ่ือแสดงให
เห็นวาวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนามีการปรับเปลี่ยนไปอยางไร ขอมูลท่ีไดมาจากการสังเกต 
การสัมภาษณ ซ่ึงเปนการใหขอมูลของชาวนาและผูเก่ียวของโดย มีการวิเคราะหขอมูลในท้ังสอง
ประเด็นดังตอไปนี้ 
 
5.1การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวาง 
พ.ศ.2504-2556  
  
 จากการศึกษาเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 พบสาระสําคัญดังนี้ 
 5.1.1.การปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ระหวาง พ.ศ. 2504-2556ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกชุมชน 

 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
  กอนท่ีผูวิจัยจะกลาวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูวิจัยขอนําเสนอ

ขอมูลชุมชนท่ีผูวิจัยเขาไปศึกษาเปนพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  คูขุดเปนชุมชนหนึ่งใน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา อยูในเขตการปกครอง

ของ องคการบริหารสวนตําบลคูขุด ปจจุบันชุมชนคูขุดมีสิ่งสาธารณูปโภคดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ครบถวน เชน การไฟฟา การประปา การโทรคมนาคม/การสื่อสาร และ ถนนสายตางๆมากมาย 
ชุมชนคูขุด มีความสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ คือตนตาลโตนด มีแหลงทองเท่ียวตาม
ธรรมชาติท่ีสําคัญคือ เขตหามลาสัตวปาทะเลสาบสงขลาเปนท่ีอยูของนกมากกวา 200 ชนิด มีสัตวน้ําใน
ทะเลสาบสงขลา ทําใหสามารถประกอบอาชีพประมงซ่ึงเปนอาชีพท่ีสรางรายไดใหชุมชน 
ลักษณะภูมิประเทศ เปนท่ีราบต่ํามีธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันเปยมลนไปดวยมนตเสนหแหงลุมน้ํา
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ทะเลสาบสงขลา มีอัตลักษณของชุมชนท่ีโดดเดน ดวยวิถีโหนด นา เลคือการทําน้ําตาลโตนด
การทํานาขาว และการทําประมงประชาชนในพ้ืนท่ีมีวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ชุมชนคูขุดเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก
การทํานา เนื่องจากมีทะเลขนาบท้ังสองดาน คือ อาวไทย และทะเลสาบสงขลา ประชาชนสวนใหญ
จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีการทํานาเปนสวนใหญ นอกจากนี้ยังมีการทําน้ําตาลโตนด  
ทําประมง เลี้ยงสัตว  ตลอดจนอาชีพเสริมอ่ืนๆ เปนตนวา กลุมทําน้ําตาลแวน กลุมกองทุนหมูบาน 
กลุมคนรักษโหนด และกลุมนารวมรวมเรียนรู ฯลฯ จึงทําใหชุมชนคูขุดเปนชุมชนเกาแกท่ียังคงรักษาวิถี
ชีวิตและทําการเกษตรแบบดั้งเดิม พ่ึงพิงตนเอง ทํามาหากินเลี้ยงชีพดวยวิถีโหนด นา เล อันเปนวิถี
ชีวิตพ้ืนบานท่ีอยูรวมกับ ธรรมชาติจนเกิดเปนภูมิปญญาชุมชน ท่ีมีสวนในการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ในทองถ่ิน ประชาชนสวนใหญจึงมีการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง   

  ผลการศึกษาพบวา นับตั้งแตประเทศไทยเริ่มมีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับแรกเม่ือ พ.ศ.2504 เปนตนมา จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11(
พ.ศ.2555-2559) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี มาสู
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาอยางรวดเร็ว มีการสรางถนนสายสงขลา -ระโนด ท่ี
สามารถเชื่อมตอไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช เม่ือพ .ศ.2516 ทําใหชาวบาน ในตําบลคูขุด อําเภอ
สทิงพระ และอําเภอใกลเคียง เชน ระโนด กระแสสินธุ สามารถเดินทางไปยังจังหวัดสงขลาและ
นครศรีธรรมราช ไดสะดวกรวดเร็ว พรอมท้ังมีความเจริญในดานตางๆ หลั่งไหลเขาสูหมูบาน เริ่มมี
เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอํานวยความสะดวกมากข้ึน มีนายทุนเกิดข้ึนในชุมชน มากมาย การ
เปลี่ยนแปลงมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนเม่ือใน พ.ศ.2529 มีการสรางสะพานติณสูลานนทซ่ึงเปนสะพาน
เชื่อมตอระหวางหัวเขาแดง ไปยังเกาะยอ สามารถเดินทางไปหาดใหญหรือจังหวัด อ่ืนๆไดสะดวก
นอกจากนี้ใน พ .ศ.2538ไดมีการสรางนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลาข้ึน เปนโครงการ
ตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู ภูมิภาคอยาง
ท่ัวถึง ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมข้ึนท่ีภาคใต โดยตั้งอยู ท่ีอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา ควบคุมและดูแลโดยการนิคมแหงประเทศไทย มีหนาท่ีในการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เพ่ือรวบรวมโรงงานตางๆไวในท่ีเดียวกัน เพ่ือใหงายตอการควบคุมและปองกัน ปญหาสิ่งแวดลอม โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายรายไดไปสูภูมิภาค โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนศูนยการพัฒนา
ความเจริญไปสูภาคใต สงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานในทองถ่ิน และจังหวัด
ใกลเคียง รวมถึงสรางโอกาสการจางงานและเพ่ิมรายได และสรางความเจริญ ดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆใหกับภูมิภาคนี้ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติฉบับตอๆ มาทําใหการคมนาคมยิ่งเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึง มีระบบ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆตามมามากมาย เชนระบบไฟฟา ประปา เปนตน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีเกิดมาพรอมกับ
การพัฒนาประเทศใหทันสมัยดังกลาวอันสงผลใหมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนา
เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ทําใหมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตางๆเกิดข้ึนมากมาย ท้ังในตัวเมืองสงขลา และอําเภอหาดใหญ จนทําใหชาวบานหันไป
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือมีการไปทํางานรับจางภายนอกชุมชนมากข้ึน สวนชาวนาท่ีไมไดไป
ทํางานนอกชุมชนก็ไดปรับเปลี่ยนมาทําอาชีพเสริมกันมากข้ึน อยางเชน การทําไรนาสวนผสม โดยการปลูก
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ผลไมเชน กลวย มะมวงหรือผลไมอ่ืนๆนอกจากนั้นยังมีการปลูกปาลม ยางพารา และการรวมกลุม
เพ่ือผลิตสินคาในชุมชนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระข้ึนหลายๆดาน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับชาวนาในดาน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี 
การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆเหลานี้ยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนา อยางหลีกเลี่ยงไมได 
  ผลการศึกษาพบวา การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก
จนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ทําให
ชาวบานประกอบอาชีพกันไดหลากหลาย สามารถเดินทางไปทํางานหารายไดนอกชุมชนกันมากข้ึน 
ตลอดจนในชุมชนเองก็มีการปรับเปลี่ยนมาทําอาชีพเสริมกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการพัฒนา
เทคโนโลยีในดานการเกษตรและดานอ่ืนๆใหทันสมัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงได
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิตตอชาวนาในตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ ดังนี้  

  (1) รายไดสูงข้ึน อัตลักษณท่ีโดดเดนของพ้ืนท่ีดวยวิถี โหนด นา เล มาตั้งแตในอดีต 
ทําใหตําบลคูขุดมีความสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มีแหลงอาหารครบถวน หรือเรียกไดวา 
ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ชาวบานในชุมชนจึงมีคาใชจายในชีวิตประจําวันนอย หรือแทบจะไมมี
คาใชจายในแตละวัน ไมตองซ้ืออาหารจากท่ีอ่ืนมาบริโภค สามารถหาอาหารไดเองจากธรรมชาติ
ท่ีมีอยูในทองถ่ิน เชน กุง ปลาในทะเลสาบ เพราะชาวบานสวนใหญอาศัยอยูริมทะเลสาบ หรือหาปลา
ท่ีอยูในทุงนา เนื่องจากทุงนาในอดีตไมมีสารพิษเพราะชาวนาใชปุยคอก ทําใหปลามาอาศัยอยู
เปนจํานวนมาก สวนขาวก็ปลูกไวกินเองถามีเหลือก็ขายบาง ตลอดจนผักชนิดตางๆก็ลวนหาได
ในชุมชนท้ังสิ้น รายไดของชาวบานสวนใหญมาจากการทํานา ทําน้ําตาลโตนด และทําประมง  
เม่ือนํามาขายก็จะไดราคาไมสูงมากนัก แตก็ไมเปนปญหาเนื่องจากรายจายก็นอยตามไปดวย  

   การเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
ในอดีตชาวนาทํานาแบบเพ่ือยังชีพ วิธีการทํานาแบบดั้งเดิม ในปจจุบันวัตถุประสงคในการทํานา
ของชาวนาเปลี่ยนไป จากการผลิตแบบเพ่ือยังชีพมาเปนการผลิตเพ่ือขายดวยสวนหนึ่ง แปรสภาพ
ผลผลิตของขาวใหเปนเงิน นอกจากนี้ชาวนายังมีการรวมกลุมผลิตสินคา การทําไรนาสวนผสม  
การทํานาปรัง การเลี้ยงสัตว การทําประมง การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม และอาชีพเสริมอ่ืนๆ
ทําใหชาวนาในตําบลคูขุดมีรายไดสูงข้ึน มีเงินออมในรูปแบบตางๆ เชน ฝากธนาคาร สหกรณ
กองทุนหมูบาน ดังท่ี ชาวนาในตําบลคูขุด ท่ีมีรายไดเสริมจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
ไดให รายละเอียดวา                                                                                 

   “…ทํานาไวกินแค 2 ไร ไมตองซ้ือขาวสารกิน สวนรายไดอีกทางหนึ่งมาจาก
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีสงขลา ทํามา 20 ปแลว รายไดแนนอน …”(เอิบ คงแกว
,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

   “…รายไดจากการทํานา 40 ไร ไดเงินประมาณ 300,000 บาท และนอกจาก
ทํานาแลวยังทําไรนาสวนผสมอีกดวยเพ่ือไวกิน ถาเหลือจากกินก็สามารถขายไดอีกเชนกัน...”
(รจนา แกวขาว,30 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

   เชนเดียวกับผูนําชุมชนในตําบลคูขุดท่ีไดใหรายละเอียดเก่ียวกับรายได ท่ี
ไดรับในปจจุบันวา 
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   “ …แตกอนทํานาไมเคยไดเงินแสนเลย เดี๋ยวนี้ขาวราคาแพง ขายขาวไดมาก 
รายไดจึงมากข้ึนดวย...”(ธีรชัย พานิช,30 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) “…รายไดนอกจากจะมาจากการ
ทํานาแลว ยังมีรายไดจากตาลโตนด(โดยการทํายุมขาย)...”(ซอน คงแกว ,30 ธันวาคม 2556,
สัมภาษณ) 

   สวนเกษตรอําเภอระดับชํานาญการไดใหรายละเอียดวา“ …รายไดนอกจาก
การทํานาแลว ยังมีรายไดจากการทําน้ําตาลโตนด บางครอบครัวมีรายไดปละ 100,000-200,000 บาท...”
(กันยารัตน ระกําทอง,1 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

    นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ทําใหปจจุบันชาวบานมีรายได
เพ่ิมมากข้ึน จากการทํางานภายในชุมชน ทํางานรับจางภายนอกชุมชน ทํางานภาคอุตสาหกรรม  
หรือเกิดจาก การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตในการทํานาท่ีทําใหไดผลผลิตมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ได
สงผลกระทบตอชาวบานทําใหมีรายจายเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน เนื่องจากตองซ้ือเครื่องอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึน เปนตนวา คาอาหารในแตละวัน คาเลาเรียนบุตร คาอุปกรณเครื่องใช
ในครัวเรือนและยังมีรายจายท่ีเปนรายจายประจําอีกมากมาย เชน คาโทรศัพทบาน โทรศัพทมือถือ
คาอินเตอรเน็ต คาไฟฟา และคาน้ําประปาเปนตนดังท่ี ประธานกองทุนหมูบาน หมูท่ี 6 ในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ ไดใหขอมูลไว สรุปไดวา 

   “…ในชุมชนเราทุกวันนี้ชาวบานมีรายไดกันแยะมาก ไมวาจะเปนจากการ
ทํางานภายในชุมชน เชน ทํานา ประมง หรือทําตาลโตนด หรือทํางานภายนอกชุมชน เชน ทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม งานกอสราง จะเห็นไดจากการกูเงินจากกองทุนหมูบาน เม่ือกูแลวจะสงกันครบ
ตามกําหนดเปนสวนใหญ บางคนมีสิทธิ์กูไดแตไมกู…”(จารึก แกวศร,ี30 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

    สอดคลองกับ เจาของรานวิริยะเฟอรนิเจอร เปนรานขายของในตําบลคูขุด  
ซ่ึงขายสินคาเงินสดและเงินผอนประเภท เฟอรนิเจอรและเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ท่ีไดใหขอมูลวา 

    “…การท่ีชาวบานในตําบลคูขุดมีรายไดกันมากข้ึน ทําใหชาวบานมาซ้ือของกัน
มากข้ึน ชาวบานจากหลายหมูบานมาซ้ือท่ีนี่กันหมด มีท้ังซ้ือเงินสดและเงินผอน สินคาท่ีซ้ือ
เปนจําพวกเฟอรนิเจอร โตะ ตู เตียง เกาอ้ี จักรยาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
ท่ีนํามาขายใหกับชาวบาน ชาวบานจะซ้ือเปนเงินสดและเงินผอน…”(วิริยะ สุระกําแหง,30 ธันวาคม 2556,
สัมภาษณ) 

    สรุปไดวา ในอดีตชาวบานมีคาใชจายนอยในการดํารงชีวิต ท้ังนี้เพราะ อาหาร
ตามธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ หาไดงายในทองถ่ิน ในปจจุบันถึงแมวาชาวบานจะมีรายไดสูงมากข้ึน
จากการทํานาหรือการประกอบอาชีพอยางอ่ืน ในขณะเดียวกันชาวบานก็มีคาใชจายสูงเพ่ิมข้ึนดวย
เชนเดียวกัน เชน คาใชจายในการซ้ือเครื่องอํานวยความสะดวกท่ีใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงสงผล
ใหวิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนไป 

  (2) รายจายในการทํานาและคาใชจายสวนตัวเพ่ิมข้ึนการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
ในชวง พ .ศ 2524ทําใหมีเทคโนโลยีเขามาในชุมชนมากข้ึน ไดสงผลกระทบตอคาใชจายของชาวนา
ไดแก คาไถนา คาจางเก่ียวขาว คาปุย/ยาฆาแมลง นอกจากนี้ยังมีคาใชจายอ่ืนๆในชีวิตประจําวัน
อีกมากมาย การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ไดสงผลใหตําบลคูขุดมีการเปลี่ยนแปลง  
ทําให การเดินทางไปมาหาสูระหวางชุมชนมีความสะดวกมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟา 
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ประปา มีการแลกเปลี่ยนผลผลิตตางๆระหวางชุมชนกับเมือง ทําใหชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรม มีคานิยมดานวัตถุ ชาวนาแตละครอบครัวจึงตองการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆไวใช
ในครอบครัว เชน รถยนต จักรยานยนต และเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด สงผลใหชาวนามีคาใชจายเพ่ิมข้ึน 

    นอกจากนี้ชาวนายังมีคาใชจายในชีวิตประจําวันดานอ่ืนๆ เปนตนวา
คาใชจายในการศึกษาบุตร คาใชจายในการซ้ือเครื่องแตงกาย คาเฟอรนิเจอร คารักษาพยาบาล ฯลฯ
เกิดการเลียนแบบคานิยมตางๆทางวัตถุของสังคมเมือง ทําใหมีคาใชจายท่ีสูงข้ึน ดังท่ีชาวนา
ในตําบลคูขุดไดใหรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายวา 

   “…คาใชจายในการทํานาสูงมาก ในหมูบานเราจางท้ังหมดไมมีใครไถนา หรือ
เก่ียวขาวเองแลว มีตั้งแตคาไถดะ ไถแปรไรละ 300 บาท คารถเก่ียวขาวไรละ 450 บาท นอกจากนี้
ยังมีคาปุย ยาฆาแมลง และคาใชจายอ่ืนๆอีกมากมายในการทํานา...”(ซอน คงแกว,30 ธันวาคม 2556,
สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,พ่ึง สะรุโณ,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

   สอดคลองกับชาวนาในตําบลคูขุดอีกรายหนึ่งท่ีไดใหขอมูลเก่ียวกับรายจาย
ท่ีตองเพ่ิมข้ึนในชีวิตประจําวันวา 

   “...เม่ือกอนของราคาถูกมาก มีเงินสัก 50 บาทไปตลาดนัดซ้ือของไดเต็มแตรงเลย
(แตรง หมายถึง ตะกราท่ีนําไปใสของท่ีซ้ือจากตลาดนัด) เดี๋ยวนี้ถาไปซ้ือของท่ีตลาดนัด 100 บาท  
ยังไมเห็นไดอะไรเลย...”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,สัมภาษณ) 

   จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ตั้งแตประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 ตั้งแตป พ .ศ.2504 เปนตนมาจนถึงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11ป พ.ศ.2556ใน
ปจจุบัน ไดสงผลกระทบทําใหชาวนามีรายไดสูงข้ึนจากการประกอบอาชีพตางๆ แตในขณะเดียวกัน ก็
ทําใหชาวนามีคาใชจายสูงดวยเชนกันชาวนาตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ท้ังนี้เนื่องมาจากเม่ือมีการพัฒนาใน
พ้ืนท่ีตางๆยอมมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในชนบทดวย โดยเฉพาะหนวยงานทางดานการเกษตรท่ีมีสวน
เก่ียวของกับชาวนา เชนการสงเสริมปลูกขาวท่ีใหผลผลิตเร็ว ปุย ยาฆาแมลงและเครื่องจักรในการทํานา 
ทําใหวิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนไปแตในขณะเดียวกันการพัฒนาของรัฐท่ีผานมาไดกอใหเกิดปญหา 
ผลกระทบ ขาดการบูรณาการขาดการประสานงาน และท่ีสําคัญคือขาดการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของชาวนา   
  2) นโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอชาวนา 

  นโยบายของรัฐบาลในการชวยเหลือชาวนา ในแตละยุคสมัยของรัฐบาลถือเปน
ปจจัยท่ีสําคัญตอเกษตรกรชาวนา นโยบายของรัฐบาลยังสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพ
ของรัฐบาลชุดนั้นๆดวย เพราะหากโครงการของรัฐบาลทําใหคุณภาพชีวิตของชาวนาดีข้ึน มีรายได ท่ี
แนนอน ม่ันคง เพียงพอตอการดํารงชีวิต ยิ่งทําใหรัฐบาลไดรับการสนับสนุนจากชาวนา มากข้ึน
นโยบายของรัฐบาลจึงนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับชาวนานโยบายของรัฐบาลท่ีสําคัญๆ ท่ี
ผานมาไดแก การพักหนี้ใหกับเกษตรกรรายยอย 3 ป โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 
บาทรักษาทุกโรค การจัดตั้งกองทุนหมูบาน และโครงการท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอชาวนามากท่ีสุด ใน
ขณะนี้คือ โครงการประกันราคาขาว และโครงการรับจํานําขาวซ่ึงเปนโครงการของรัฐบาล
นางสาว ยิ่งลักษณ ชินวัตร และเปนหนึ่งในโครงการเรงดวนของรัฐบาลท่ีใหความสําคัญพิเศษกับ
การรับจํานําขาวเปลือก โดยท่ีรัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาวาจะรับจํานําขาวเปลือก 100 % ท่ี 15,000 บาท 
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ตอตัน 
  จากการสัมภาษณผูนําชุมชนในตําบลคูขุด 2 คน คือกํานัน และผูชวยผูใหญบาน 

และท้ัง 2 คนก็มีอาชีพทํานา ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล วา 
  “…ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ นโยบายของรัฐบาลมีผลตอการตัดสินใจ

ในการทํานาของชาวนา เม่ือกอนนี้ท่ีนาในตําบลคูขุดปลอยท้ิงรางไวมาก เนื่องจากชาวนาเห็นวา
ขาวมีราคาถูก ตลอดจนการชวยเหลือตางๆจากภาครัฐมีนอย ดังนั้นเม่ือมีโครงการในการชวยเหลือ
ชาวนาของรัฐบาลเกิดข้ึน จึงทําใหชาวนามีความสนใจท่ีจะทํานามากข้ึน การชวยเหลือจากหนวยงาน
ภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมพัฒนาท่ีดินท่ีชวยสนับสนุนในการไถนาราง ปจจัยตางๆเหลานี้ยอม
สงผลตอการตัดสินใจในการทํานาของชาวนา...”(ธีรชัย  พาณิช, รจนา แกวขาว ,30 ธันวาคม 2556,
สัมภาษณ)  

  จากการสัมภาษณระดับลึกชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เก่ียวกับ
นโยบายของรัฐบาลกับความม่ันคงตออาชีพการทํานา ระหวางนโยบายการประกันราคาขาว  และ
นโยบายรับจํานําขาว ซ่ึงชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ชาวนา
ในตําบลคูขุดแตละครอบครัวมีการทํานาในปริมาณนอยเพียงไมก่ีไร เปนการทํานาเพ่ือกินในครอบครัว  
ถามีเหลือจากกินแลวจึงขาย ทําใหชาวนามองวาการประกันราคาขาวเปนนโยบายท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีการทํานาในตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ ชาวนาสวนใหญมีความพอใจในระดับสูง เนื่องจาก
ถาการปลูกขาวในปนั้นๆหากนาลมน้ําทวมหรือภัยแลง ก็จะไดรับความชวยเหลือชดเชยจากโครงการ
ประกันราคาขาวของรัฐบาลตามจํานวนพ้ืนท่ีนาแตในขณะเดียวกันก็มีชาวนาสวนหนึ่งท่ีไมเห็นดวย
กับการประกันราคาขาวเชนกัน สวนโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลท่ีไดมีข้ึนมาตามนโยบายของรัฐบาล
ในยุคปจจุบัน ชาวนามีความเห็นวาเหมาะสมกับการทํานาท่ีมีปริมาณมากๆ หรือพ้ืนท่ีท่ีมีการทํานาไว
เพ่ือขายมากกวา ซ่ึงอาจไมเหมาะสมกับชาวนาท่ีทํานาในปริมาณนอย เพราะชาวนาในตําบลคูขุด
มีการทํานาไวเพ่ือกินเปนสวนใหญจึงไมมีขาวเหลือมากพอท่ีจะนําไปจํานําได และท่ีสําคัญถามีการนําขาว
ไปจํานําตองเสียคาใชจายในการขนสงท่ีสูง กวาจะไดเงินก็ลาชา โครงการรับจํานําขาวจึงเหมาะสม
กับพ้ืนท่ีในภาคกลาง หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆท่ีมีขาวเปนจํานวนมาก ดังท่ีชาวบานในตําบลคูขุด ท่ีไดใหขอมูล
ในเรื่องการประกันราคาขาวและรับจํานําขาวไววา 

  “…ทํานาเพียง 6 ไรเปนนาของตนเองทําไวกินอยางเดียว ถาเหลือจากกินก็ขายบาง
โดยขายผูท่ีมารับซ้ือในหมูบาน ไมไดเขาโครงการรับจํานําขาว เพราะขาวมีนอย…”(เสริญ สุวรรณปราการ
,25 สิงหาคม 2556,สัมภาษณ) 

  เชนเดียวกับ จํารัสพานิชยกรณอดีตผูใหญบานหมูท่ี 7 ผูท่ีเคยประกอบอาชีพทํานา
เปนอาชีพหลัก แตตอนนี้ไดเปลี่ยนมาทําไรนาสวนผสม ไดทํานาเพ่ือไวกินเองในครอบครัวเพียง 3 ไร 
ไดใหขอมูลเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลในการประกันราคาขาวและจํานําขาวไวสอดคลองกันวา 

  “…โครงการรับจํานําขาวของ รัฐบาลปจจุบันกับโครงการประกันราคาขาวของรัฐบาล
ในอดีต ลุงมีความเห็นวา การประกันราคาขาวจะดีกวา เพราะถาน้ําทวมก็ไดเงิน สวนการจํานําขาว
จะไมคุมกับคารถเม่ือนําขาวไปจํานํา เพราะขาวมีนอยเสียคารถเท่ียวละ 1,500 บาท โครงการ
รับจํานําขาวจึงนาจะเหมาะกับคนท่ีทํานาไดขาวมากๆ …”(จํารัสพานิชยกรณ ,1กรกฏาคม 2556,
สัมภาษณ) 
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 สวนไสว มณียม ชาวนาในบานทาเภา หมูท่ี 6 ไดใหความเห็นในเรื่องการประกัน
ราคาขาววา “…การประกันราคาขาวของนายกคนกอนดีกวา เพราะถาน้ําทวมขาวเสียหาย
หมดก็ไดคาประกันราคาขาว แตถาโครงการรับจํานําขาว ถาขาวเสียหายก็ไมรูวาจะเอาขาวจากท่ีใหน
ไปจํานํา…” (ไสว มณียม,25 สิงหาคม 2556, สัมภาษณ) 

 

ภาพ 4นาขาวในตําบลคูขุด 
 
  สวนสุวิทย เรืองศิลป ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ซ่ึงทํานามากถึง 50 ไร 

มีความเห็นในการขายขาววา การรับจํานําขาวของรัฐเปนโครงการท่ีดีแตตัวเองจะขายขาวใหกับพอคา
คนกลางท่ีมาซ้ือขาวในนาเลยดวยเหตุผลท่ีวา 

  “…จะขายขาวใหรถท่ีมาซ้ือขาวในนาเลยเพราะไดเงินทันที ขายในราคา
เกวียนละ 8,000บาท สวนการรับจํานําขาวถึงแมวาจะเปนโครงการท่ีดีแตไมไดเขาโครงการ
เพราะกลัวความเสี่ยงเรื่องเงินไมรูจะไดเม่ือไร ขายแลวไดเงินเลยดีกวาถึงแมวาราคาจะถูก ...”
(สุวิทย เรืองศิลป ,23พฤศจกิายน2556,สัมภาษณ)   

  สวนชาวนาท่ีเห็นดวยกับโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ไดใหรายละเอียดวา
“…ทํานา 15 ไร ทําไวเพ่ือกินและเหลือจากกินถึงจะขาย เม่ือกอนท่ียังไมมีการจํานําขาวชาวนา
ขายขาวไดเพียงเกวียนละ 8,000 บาทเทานั้นเอง แตพอมีโครงการจํานําขาวขายไดถึง 15,000 บาท 
ถึงจะมีการหักออกไปบางเชน ความชื้น แตราคาท่ีไดรับจริงๆก็ยังถือวาสูงอยูปนี้ ทํานาเพ่ิมข้ึน
เพราะขาวราคาดี เม่ือกอนท่ีนาจะแบงใหคนอ่ืนเชาดวย แตปนี้เอาคืนมาทําเองหมดแลวเพราะจํานํา
ขาวไดราคาสูง …สถานท่ีในการนําขาวไปจํานํา คือท่ีทาคุระ และท่ีระโนด โดยมีคาใชจายในการจาง
รถบรรทุกไปเกวียนละ 500 บาท...”(ผอง ทองพรม, 27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ)   

  ความคิดเห็นของชาวนาท่ีเห็นดวยกับโครงการรับจํานําขาวดังกลาวขางตน 
สอดคลองกับความคิดเห็นของผูนําชุมชนในตําบลคูขุดซ่ึงมีความเห็นวา 

  “…เดี๋ยวนี้รถท่ีมาเก่ียวขาวของชาวนาจะรับซ้ือขาวเลย มีรถมาซ้ือเจาเดียว
ทําใหไมมีการแขงขันเรื่องราคา เปนสาเหตุใหชาวนาท่ีไมอยากขายขาวในราคาท่ีต่ํามาก ตัดสินใจ
ไปเขาโครงการรับจํานําขาวกันมาก คนท่ีไมเขาโครงการจํานําขาวคือคนท่ีมีขาวนอย …แตกอน
มีนารางมากแตพอมีโครงการนี้ทําใหชาวบานทํานากันมากข้ึน ตอนนี้ทํานากันเต็มพ้ืนท่ีเลยนารางไมมี
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แสดงใหเห็นวานโยบายของภาครัฐมีสวนในการตัดสินใจของชาวนา …”(รจนา แกวขาว ,30 ธันวาคม 
2556,สัมภาษณ)  

  “…การขายขาวในนาเลยจะไมคุมกับคาจางในการทํานา ขายไดเพียงเกวียนละ  
8,000-9000บาท หักแลวจะเหลือประมาณ 1,000-1,500 บาท/ไร แตถาโครงการรับจํานําขาวยังอยู ก็
นาจะทํานาอีก เพราะพอคาคนกลางจะไดไมกดราคามากนัก พอคาจะตองสูราคากับการจํานําขาว ท่ี
สูงกวาในราคา  12,000-14,600 บาท มีสวนตางอยางนอย  4,000 บาทข้ึนไป อาจจะไดเงินชา แต
ก็พอใจเพราะไดกําไรมาก ในขณะเดียวกันถาขายพอคาก็จะไดเงินสดเลย...”(ธีรชัย พาณิช ,30 
ธันวาคม 2556,สัมภาษณ)  

  ผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลท่ีมีผลกระทบตอชาวนาในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ ไดแกโครงการรับจํานําขาว ผลการวิจัยพบวา สืบเนื่องมาจากท่ีรัฐบาลประกาศยุบสภา
เม่ือเดือนธันวาคม 2556 และอยูในชวงรักษาการนั้น ทําใหการจายเงินในโครงการรับจํานําขาว
ลาชาออกไปซ่ึงจะเกิดข้ึนกับชาวนาท่ีมีใบประทวนจากการท่ีนําขาวไปจํานําไวแลว ซ่ึงชาวนา
ไมสามารถรับเงินคาจํานําขาวได ทําใหชาวนาในจังหวัดตางๆไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก 
สงผลกระทบมายังชาวนา ในภาคใตโดยเฉพาะชาวนาในอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพราะในชวง
เดือนกุมภาพันธ พ .ศ.2557ท่ีผานมาจะเปนชวงฤดูเก็บเก่ียวขาวนาปของชาวนาในอําเภอสทิงพระ ทํา
ใหในฤดูกาลนี้ชาวนาเปนจํานวนมากไมสามารถนําขาวไปจํานําได ชาวนาจึงตองขายขาว ใหกับ
พอคาท่ีมารับซ้ือในชุมชนโดยไมมีทางเลือกอ่ืน ทําใหพอคาท่ีมารับซ้ือขาวซ้ือในราคาถูกเพียงเกวียนละ 
6,000 บาท ซ่ึงหาก เปรียบเทียบกับปท่ีแลวชาวนาขายขาวใหกับพอคาคนกลางไดถึงเกวียนละ 
8,500-9,000 บาท ทําใหชาวนาขายขาวขาดทุน ไมพอกับรายจายท่ีเกิดข้ึนกับการลงทุนในการทํานา 
ตลอดจนทําใหชาวนาไมไววางใจโครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล สงผลตอการตัดสินใจ ในการทํานา
ของชาวนา ดังท่ีชาวนาในตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ ไดกลาวถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน สรุปไดวา  

  “…ปนี้(พ .ศ.2557) หลังจากท่ีเก่ียวขาวแลวจะนําไปตากแดดและเก็บไว ท่ี
บานกอน ไมไดเอาขาวไปจํานําและไมไดขายพอคา แตจะเก็บไวขายเม่ือราคาแพงมากกวานี้
เพราะในขณะนี้กําลังมีปญหาการรับจํานําขาวของรัฐบาล สวนชาวนารายอ่ืนท่ีขายขาวใหกับพอคาเลย
จะไดราคาถูกมากและถูกกวาปท่ีแลว ชวงแรกพอคาซ้ือในราคาเกวียนละ 6,500 บาทแลวคอยๆลดลง
เหลือเพียง 6,000 บาท โดยพอคาอางเหตุผลวามีขาวมาก …” (รจนา แกวขาว ,7 กุมภาพันธ 2557,
สัมภาษณ)  

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวานโยบายของภาครัฐในดานตางๆเปนปจจัยสําคัญท่ีทํา
ใหชาวนามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะนโยบายท่ีสงผลกระทบตอชาวนาโดยตรง ไดแก นโยบาย
ประกันราคาขาวและนโยบายการรับจํานําขาวเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตั้งข้ึนมา เพ่ือ
ชวยเหลือชาวนานโยบายดังกลาวมีประโยชนตอชาวนาแตจะเหมาะสมกับชาวนาในพ้ืนท่ีใด นั้น
ข้ึนอยูกับปริมาณการผลิตของชาวนา เปนตนวา โครงการรับจํานําขาวอาจจะไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ท่ีทํานาในปริมาณนอย เพราะชาวนาไมมีขาวท่ีจะไปจํานําหรือมีขาวจํานวนนอย ไมคุมกับการนําขาว
ไปจํานําเพราะตองเสียคาขนสงท่ีคอนขางสูง ในขณะเดียวกันผูวิจัยมีความคิดเห็นวา นโยบายของรัฐ
ในการท่ีจะสนับสนุนชวยเหลือชาวนา ควรจะชวยเหลือใหถึงมือชาวนาโดยตรง โดยไมตองผาน
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โครงการตางๆการชวยเหลือท่ีผานโครงการตางๆทําใหเกิดความลาชา ชาวนาไดผลประโยชนนอย
เนื่องจากมีข้ันตอนตางๆมากมาย 

 3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
  โครงสรางพ้ืนฐานเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีสงผลใหระบบเศรษฐกิจ

ของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ท่ีสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของตําบลคูขุด มีดังนี้ 

 (1) ถนนและการคมนาคม 
  ผลการศึกษาพบวา ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ และชุมชน

ใกลเคียง เชนระโนด ปากพยูน มีการเดินทางไปมาหาสูกันระหวางชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาโดยใชเรือ
เปนพาหนะในการเดินทางในทะเลสาบ มีตั้งแต เรือยนต เรือหางยาว หรือถาชุมชนใกลเคียงไมไกลกันมาก 
ก็จะใชเรือถอ เรือพาย เรือใบ และเรือแจว ตอมาเม่ือภาครัฐไดมีนโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานในชุมชน โดยเฉพาะการสรางถนนสายตางๆในชุมชนและระหวางชุมชน ทําใหการเดินทาง
โดยทางเรือหมดความสําคัญไป เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนตมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา 

 

 

ภาพ5การสรางถนนในชุมชน 
 

  การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึนเม่ือการสรางถนน ทําใหการเดินทางโดยรถยนตมีความสะดวกรวดเร็ว
มากข้ึน ทําใหชาวบานมีโอกาสไดสัมผัสกับวิถีชีวิตภายนอกชุมชนมากข้ึนมีโอกาสในการเรียนรู
วิธีการผลิต และชาวบานในชุมชนใกลเคียงสามารถเดินทางมาในชุมชนคูขุดไดสะดวกเชนเดียวกัน 
ดังนั้นการสรางถนน และการคมนาคม จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบทําใหเศรษฐกิจในตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระ มีการเปลี่ยนแปลง ดังท่ี วีรศักดิ์ สะรุโณชาวบานในตําบลคูขุด ท่ีอาศัยอยูชายฝง
ทะเลสาบสงขลา ไดกลาวไวพอสรุปไดวา 

  “…ในสมัยกอนการเดินทางไปมาหาสูและขนสงสินคาระหวางชุมชน การเดินทาง
โดยรถยนตจะมีนอยมาก สวนใหญจะเดินทางโดยทางเรือหากเดินทางในระยะทางท่ีไกลจะเปนเรือยนต
ขนาดใหญวิ่งในทะเลสาบสงขลา เชน เดินทางไประโนด ปากพยูน สวนการเดินทางในระยะทางท่ีใกล
ระหวางชุมชน ชาวบานนิยมใชเรือหางยาว เรือแจว เรือพายและเรือถอ ตอมามีการพัฒนามากข้ึน
มีการสรางถนนสายตางๆข้ึนมากมายในชุมชน และภายนอกชุมชน การเดินทางโดยทางเรือ
จึงมีความสําคัญนอยลงไป การใชเรือในปจจุบันชาวบานจะใชในการออกหาปลาในทะเลสาบ
เปนสวนใหญ…”(วีรศักดิ์ สะรุโณ,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 
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 ( 2) ไฟฟาและการมีเครื่องใชไฟฟาในชุมชน 
  ผลการศึกษาพบวา ตําบลคูขุดในอดีต ประมาณ พ .ศ.2504 ยังไมมีไฟฟาใชใน

สมัยนั้นชาวบานใชตะเกียงน้ํามันกาด เพ่ือแสงสวางในเวลากลางคืน เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ
อํานวยความสะดวกทุกชนิดจึงไมมีใชในชุมชน ในเวลาตอมาเม่ือมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน โดยมีการสรางถนนสายตางๆในชุมชน จึงเริ่มมีไฟฟาใชประมาณป 2524 การท่ีมีไฟฟา เขา
มาไมไดใหแคแสงสวางเทานั้น แตเปนท่ีมาของเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอํานวยความสะดวก ชนิด
ตางๆท่ีหลั่งไหลเขาสูชุมชนอยางหลีกเลี่ยงไมได เชน วิทยุเทป โทรทัศน พัดลม ตูเย็น หมอ
หุงขาวไฟฟา เปนตน 

  (3)ประปา 
   ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ นิยมเก็บน้ําไวดื่มกินโดย ใชโอง

เก็บไวบริเวณบาน ในเวลาตอมาเริ่มมีการทําเปนบอซีเมนตขนาดใหญ เพ่ือท่ีจะเก็บน้ําไดจํานวนมาก 
สวนน้ําท่ีใชในการอุปโภค เชน อาบ ซักผา และอ่ืนๆจะใชน้ําจากคลอง หรือสระน้ําขนาดใหญท่ีมีการขุด
ไวทุกหมูบาน แตเม่ือถึงหนาแลงชาวบานจะไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา เพราะน้ําในคลอง
และในสระน้ําแหง ดังนั้นใน พ.ศ. 2518 จึงไดมีการสรางประปาในตําบลคูขุดข้ึน โดยใชน้ําประปาจาก
น้ําบาดาล ตั้งอยูท่ีหมู 5 โดยใชน้ํารวมกัน 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 4,5 และ 6 ชาวตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระ จึงมีน้ําประปาใชตั้งแตนั้นเปนตนมา 

   ผลกระทบของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สงผลใหชาวบานในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระมีการติดตอไปมาหาสูกันสะดวกมากยิ่งข้ึน เม่ือภาครัฐมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค ทําใหมีการสรางถนนสายตางๆมากมายในชุมชนและระหวางชุมชน ชาวบานจึงได
เปลี่ยนมาใชการคมนาคมทางรถยนตกันมากข้ึน ทําใหการเดินทางโดยเรือลดนอยลงไป หลังจาก
ท่ีถนนหนทางมีความสะดวกข้ึนสิ่งท่ีตามมาพรอมกับถนนคือ ไฟฟา ประปา และเปนท่ีมา
ของเครื่องใชไฟฟาทุกชนิด ดังนั้นการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานจึงทําใหวิถีชีวิตของชาวบาน
เปลี่ยนไป 

   การพัฒนาดานการคมนาคม โดยการสรางถนนสายตางๆในตําบลคูขุด
แมจะทําใหการเดินทางสะดวก รวดเร็ว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตในทางท่ีดีข้ึน
แตในขณะเดียวกันก็ไดสงผลกระทบตอชาวนาดวยเชนกัน เนื่องจากถนนท่ีสรางข้ึนนั้นไมไดศึกษา ถึง
ผลดีผลเสีย ท่ีถองแท ชาวบานไมมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในฐานะท่ีเปนเจาของพ้ืนท่ีอยาง
แทจริง ดังนั้นเม่ือสรางถนนแลวทําใหการระบายน้ําไมทัน สงผลใหเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ีนาขาวและ
บานเรือนประชาชนทําใหเกิดความเดือดรอนและเสียหายเปนจํานวนมาก ดังท่ี ครูภูมิปญญา
จากศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบกในอําเภอสทิงพระ ไดกลาวไววา 

   “… ตอนนี้เปนหวงเรื่องนาขาวมาก โดยเฉพาะขาวท่ีปลูกในท่ีนาท่ีมีคันนาต่ํา
แตมีถนนสูงกวาคันนา เม่ือเวลาน้ําทวมถนนจึงกลายเปนทํานบก้ันน้ําเลย ….แตในการท่ีจะพัฒนา
ผูมีอํานาจในการตัดสินใจไมไดเขามาดูในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ีจะไดรับรูปญหาท่ีแทจริง ไมมีใครรูวาน้ําจะระบาย
ไปทางไหน จึงทําใหเกิดปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีนาขาว และบานเรือนท่ีอาศัยอยูไกลเคียง…” (ไพฑูรย ศิริรักษ
,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ)สวน กรรมการสมาคมสงเสริมชาวนาไทยของจังหวัดสงขลา ไดใหขอมูล
ไปในทิศทางเดียวกันกับครูภูมิปญญา วา 
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  “…การสรางถนนท่ีไมถูกตอง หรือไมไดศึกษาจากผูมีสวนรวมในชุมชน
ทําใหเกิดความผิดพลาด การระบายน้ําไมทัน ทําใหน้ําทวมขังในท่ีนา ซ่ึงถาหากทวมหลายวันก็จะทําให
ตนขาวเสีย…เรื่องน้ําจะตองไมเปนสระน้ําในนา ถนนจึงเปรียบเสมือนขอบสระ เชนถนนสายคูขุด-สทิงพระ
ขอบคลองอาทิตย ถนนดําเรียบชายฝงทะเลสาบสงขลา ปญหาคือถาฝนตกไมมีท่ีระบายทําใหน้ําทวมขัง 
จึงอยากใหหาโครงการทําทอระบายน้ําจากหัวสะพานทวดหมอน วางทอจัดระดับใหลงไปยังสี่แยก 
แลวขุดคูเพ่ือถายน้ําจากคลองอาทิตยบางสวน และท่ีคลองแหลมวังใหฝงทอระบายน้ําดวย
เพ่ือ ไดชวยระบายน้ําไมใหเปนทะเล…”(บรรจง ราชสุวรรณ,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

  นอกจากนี้การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานยังสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนา
ในดานอ่ืนๆ เปนตนวา 

   ก.ความสัมพันธในชุมชนลดลง แตความเอ้ืออาทรแบบวิถีชีวิตชุมชนยังคงมีอยู
จากการศึกษาพบวา ในอดีตชาวนามีการดํารงชีวิตแบบดั้งเดิม มีความสัมพันธกันในชุมชนอยางเหนียวแนน
แบบเครือญาติ มีการพ่ึงพาชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และยังมีการชวยเหลือเก้ือกูลในยามท่ีเพ่ือนบาน
มีความเดือดรอน หรือมีงานบุญตางๆ เชนงานแตงงาน งานบวช งานทําบุญข้ึนบานใหม หรือแมกระท่ัง
การสรางบานใหมก็ตาม ชาวบานจะแสดงออกถึงการมีน้ําใจ ไหววานกันมา โดยไมมีคาจางและชวยกัน
ทําจนเสร็จ ดังท่ี ชาวนาในตําบลคูขุด ไดกลาวถึงเรื่องความสัมพันธในชุมชนไววา 

    “ ….ในชุมชนของเราเม่ือมีงานบุญตางๆ หรือเพ่ือนบานมีความเดือดรอน 
ยังคงมีการชวยเหลือกันเหมือนเดิม มีความผูกพัน มีความสามัคคีกันในชุมชนดี การพ่ึงพาอาศัย
ซ่ึงกันและกัน เชน เม่ือมีงานแตงงานในชุมชน ก็จะไปชวยทํากับขาว ขูดมะพราว หรือชวยเหลือดานอ่ืนๆ 
จนงานเสร็จ...” (จรินทร สะรุโณ, สมใจ เอกทัตร,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ)   

    ในปจจุบันความสัมพันธระหวางชุมชนเริ่มลดนอยลงไปทุกที เนื่องจากการพัฒนา
ดานตางๆในชุมชนสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิตของชาวนาเชน การออกปากกินวาน 
การซอมือเก่ียวขาว การชวยดํานา การสรางบาน และการชวยงาน ดังท่ีชาวบานในตําบลคูขุด ไดกลาว
ไววา 

    “…วิถีชีวิตของชาวบานท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีหลายอยางเชน 
การแลกเปลี่ยนของซ่ึงกันและกันเดี๋ยวนี้ก็ไมมีแลว แตกอนเคยซ้ือขนมจีนแลวแลกกับขาวสาร
ไมตองจายเงิน การชวยเหลือกันภายในชุมชน เชนงานบวช งานแตงงาน และงานอ่ืนๆ มีชวยเหลือกัน
เหมือนเดิม แตมีสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบาง เชน การจาง แมครัวท่ีมาทําอาหาร คนลางจานก็ตองจาง 
ไมเหมือนแตกอนท่ีมีการชวยกันในหมูบาน สวนคนท่ีทําพิธีการในงานตางๆก็เริ่มมีการจางกันบางแลว  
สมัยกอนมีงานการอะไรชาวบานก็จะชวยกันเดี๋ยวนี้ตางคนตางมีภารกิจหรือหนาท่ีท่ีจะตองทํางาน
เรงรีบมากข้ึน เวลาของทุกคนมีคาเปนเงินมากข้ึน ทําใหแตกอนท่ีเคยชวยเหลือกันเริ่มมีการจางกัน
บางแลว...” (จรินทร สะรุโณ,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ)  

    สวน สมใจ เอกทัตร แหงหมูบานทาเภา หมูท่ี 6 ตําบลคูขุด เปนปราชญชาวนา
ผูท่ีเคยทํานามาตั้งแตเด็กๆ และมีโอกาสดีไดไปประกอบอาชีพทํางานรถไฟท่ีอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
จนเกษียณอายุจากการรถไฟ โดยคุณลุงมีความผูกพันกับอาชีพทํานามาก จึงไดกลับมาประกอบอาชีพ
ทํานาอีกครั้งหนึ่ง และยังประกอบอาชีพทํานาอยูถึงปจจุบันนี้ ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตชาวนาวา 
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    “…เดี๋ยวนี้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปเปนอยางมาก ในเรื่อง ของ
การทํานานั้นการ“ออกปาก นาวาน ”ไมมีแลว การซอมือก็ไมมีแลวเหมือนกัน ในอดีตเพ่ือนบาน มา
ชวยเราดํานากอน แลวเราก็ไปชวยเพ่ือนดํานาใหทีหลัง เดี๋ยวนี้พอรถไถนาเสร็จก็หวานเลยไมตองทํา
อะไรแลว จนขาวสุกก็จางรถเก่ียวขาวเลยไมตองมีเพ่ือนบานมาชวย แตชาวบานก็ยังมีความสามัคคีกันดี 
ยังชวยเหลือกันเหมือนเดิม แตอาจจะลดนอยลงไปกวาเม่ือกอน…”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,
สัมภาษณ) 

   ข.ความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลงจากการศึกษาพบวา ในอดีตชาวนา ใน
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระแตละครอบครัวนิยมการมีบุตรมากเพ่ือไดชวยกันทํานา มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะของครอบครัวขยายตั้งแตพอ แม ลูก ปู ยา ตา ยายอาศัยอยูในบานเดียวกัน ทําใหสมาชิก ใน
ครอบครัวมีความอบอุน ใกลชิดสนิทสนมกันมาก ในปจจุบันความสัมพันธเหลานั้นไดหายไป จาก
ครอบครัวของชาวนา เนื่องจากการพัฒนาสาธารณูปโภคมีการคมนาคมท่ีสะดวกข้ึน สงผลใหเกิด การ
เปลี่ยนแปลงอาชีพจากการทําการเกษตรหรือทํานาไปทํางานรับจางภายนอกชุมชน กันมากข้ึน 
โดยเฉพาะการทํางานกอสราง และการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ชาวบานตองเรงรีบทํางาน
เพ่ือนําเงินมาจุนเจือครอบครัวกัน และยังสงผลใหกลายเปนครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน แตละครอบครัว
จะมีลูก1-2 คนหรือมีเฉพาะพอแมและลูกเทานั้นนอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวยังไมมีเวลาท่ีจะอยู
พรอมหนากันในครอบครัว หรือแมแตรับประทานอาหารพรอมกัน ไมมีเวลาท่ีจะดูแลเอาใจใสลูก
และสมาชิกในครอบครัว เปนเหตุใหมีความใกลชิดและความเขาใจในครอบครัวลดนอยลง ท้ังนี้
ก็เพราะพอ แม ตองออกไปทํางานนอกบานหรือนอกชุมชน ในขณะเดียวกันลูกก็ตองไปเรียนหนังสือ
หรือทํางานในตัวเมือง จังหวัดอ่ืนๆ หรือกรุงเทพมหานคร จะกลับบานมาเม่ือถึงเทศกาลและโอกาสสําคัญ
เทานั้น สงผลใหความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลงไป ดังท่ีชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  
ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องนี้ไววา 

   “…เม่ือกอนกินขาวพรอมกันท้ังครอบครัว รูสึกวามีความอบอุนมาก
กินขาวไปดวยคุยไปดวยกับสมาชิกในครอบครัว ปจจุบันนี้มีเวลากินขาวพรอมกันนั้นหาไดยาก อาจจะ
มีกินขาวพรอมกันบางก็ในชวงท่ีลูกกลับมาจากทํางานในเมือง แตก็จะมีนานๆสักครั้ง …”(พ่ึง สะ
รุโณ,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

    เชนเดียวกับ สุมน ศรีแกว ครูชํานาญพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมวัง 
(จันทรมขประชา) ในตําบลคูขุด ไดกลาวเก่ียวกับเรื่องความสัมพันธภายในครอบครัวของนักเรียน 
สรุปไดวา 

    “ …เรื่องการเรียนของเด็กนักเรียนใหไดดีหรือไมนั้น ปจจัยหนึ่งคือพอ แม 
หรือผูปกครอง เพราะผูปกครองตองทํามาหากิน ไมไดทํางานในบานเหมือนสมัยกอน ตองทํางานนอกบาน 
ซ่ึงสวนใหญจะทํางานโรงงานและงานกอสราง เวลาสวนใหญอยูนอกบานและอยูบนรถ ออกจากบาน
ตั้งแตเชากลับมาถึงบานตอนคํ่าๆ บางวันท่ีตองทํางานเขากะกลางคืนก็ไมไดเจอหนาลูกเลย หรือ
บางครั้งพอ แมทํางานกลับมาตอนดึกแตลูกนอนแลว การเอาใจใสลูกไมมีเลย สงผลใหความสัมพันธใน
ครอบครัวลดลงไปอยางนาเปนหวงมาก…”(สุมน ศรีแกว,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

   ค.แนวโนมท่ีจะพัฒนาไปสูความเปนเมืองแตเปนไปอยางชาๆ ผลของการพัฒนาท่ี
ผานมาสงผลใหมีการติดตอหรือเชื่อมโยงระหวางพ้ืนท่ีชนบทกับเมืองมีมากข้ึนอยางเห็นไดชัด 
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โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหวิถีชีวิตของชาวนาเปลี่ยนแปลงไป 
ท่ีสําคัญๆ เชน ระบบการสื่อสารท่ีท่ัวถึง ท้ังโทรศัพท วิทยุ โทรทัศน ระบบการคมนาคมขนสง รวมท้ัง
มีการใชไฟฟา น้ําประปาทุกครัวเรือน เริ่มมีสินคาตางๆจากภายนอกชุมชนเขามาขายในชุมชน มาก
ข้ึน หรือแมแตการสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยก็เริ่มมีการสรางใหมีความทันสมัยมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน
ชาวนาในพ้ืนท่ีก็ยังคงมีการดําเนินวิถีชีวิตแบบโหนด นา เลไวอยางเหนียวแนน ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะตอสูกับ
กระแสบริโภคนิยมท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเขามาสูรอบๆ ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

ภาพ6 การเปลี่ยนแปลงลักษณะบานเรือน 
 
   ง. ความเชื่อ และพิธีกรรมในการทํานากําลังจะหมดไปผลการศึกษาพบวาการ

เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ไดสงผลกระทบตอความเชื่อ และ
พิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานาของชาวนา ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเปนอยางมาก
เนื่องจากชาวนาตองเรงรีบในการทํานามากข้ึน ประกอบกับชาวนาสวนหนึ่งท่ีตองออกไปทํางาน
ภายนอกชุมชนมีมากข้ึน ทําใหชาวนาไมมีเวลาสนใจและใหความสําคัญเก่ียวกับความเชื่อและ
พิธีกรรมในการทํานา ทําใหความเชื่อและพิธีกรรมดังกลาวไดลดนอยลงไป การเปลี่ยนแปลงในดานความเชื่อ
และพิธีกรรมในการทํานามีดังตอไปนี้ 

  ก) การเปลี่ยนแปลงการแรกไถนา ผลการศึกษาพบวา ชาวนาในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ ไถนาดวยรถแทรกเตอร การไถนาจะมีการไถดะกอน แลวจึงไถแปร ในการไถนานั้น
เม่ือรถไถนามาถึงท่ีนาก็สามารถไถนาไดทันที โดยไมตองดูวัน พิธีแรกไถนาก็หมดไป  

   ข)การเปลี่ยนแปลงพิธีแรกหวาน ผลการศึกษาพบวา ชาวนาในตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระบางรายเทานั้นท่ีมีพิธีกรรมแรกหวาน ชาวนาสวนใหญหลังจากไถแปรแลวก็จะหวาน
เมล็ดพันธุขาวเลย ไมจําเปนตองดูวันดี พิธีการแรกหวานจึงลดนอยลงไป  

   ค)การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรรมในการปกดํา ผลการศึกษาพบวาชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไมมีพิธีกรรมแรกปกดําอีกแลว เพราะในปจจุบันไมมีการทํานาดํา  
มีการทํานาหวาน อยางเดียว จะมีก็แตการปกดําเพ่ือซอมแซมขาวหลังจากการหวานแคนั้นเอง 
พิธีกรรมในการปกดํา จึงหายไปในท่ีสุด 

  ง)การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมในการแรกเก็บเก่ียว ผลการศึกษาพบวา
ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีพิธีกรรมในการแรกเก็บเก่ียวขาวในชุมชนเหลือเพียงไมก่ีราย
เพราะในปจจุบันเม่ือขาวในนาสุกก็จะใชรถเก่ียวขาวเลย ถาชาวนาจะรอวันเพ่ือการแรกเก็บเก่ียว
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ก็ไมตรงกับชวงท่ีมีรถมาเก่ียวขาว เนื่องจากรถเก่ียวขาวจะเดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนในภาคกลาง 
พิธีกรรมในการแรกเก่ียวขาวจึงมีเฉพาะชาวนาบางรายเทานั้น 

   จ)การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมในการเอาขาวข้ึน “เรินขาว” หรือ “เรือนขาว” 
ผลการศึกษาพบวาชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไมมีพิธีกรรมในการเอาขาวข้ึน “เรินขาว ” 
หรือ “เรือนขาว ”อีกแลว เพราะในปจจุบันเม่ือขาวในนาสุกก็จะใชรถเก่ียวขาว และจะออกมา
เปนเมล็ดขาวใสกระสอบเลย ไมตองเก็บเหมือนเม่ือกอน หรือหากวาเหลือจากเก็บไวกินแลว  
ชาวนารายใดตองการจะขายก็สามารถขายขาวในนาไดเลย ดังท่ีชาวนาในตําบลคูขุดไดใหรายละเอียด
เก่ียวกับเรื่องนี้วา 

    “ ...เรื่องพิธีกรรมบานเราไมคอยมี ไมเหมือนภาคอ่ืนๆ ท่ีมีการทํา
พิธีกรรมกันอยู บานเราถาวันดีก็หวานเลย หรือไถนาเลย กอนการไถก็ไมมีพิธีกรรม ระหวางทํานาก็ไมมี
พิธีกรรม  มีเพียงการดูวันเอาเอง…”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556, สัมภาษณ) 

    สวนชาวนาในหมูท่ี 6 บานทาเภา ไดกลาวเรื่องพิธีกรรมเก่ียวกับ
การทํานาในลักษณะใกลเคียงกันวา “เรื่องพิธีกรรมสวนมากเปนการดูวันมากกวา มีการทองคาถาและ
มีการฝากขาวกับแมโพสพในขณะหวานขาวดวย และในชวงท่ีจะมีการเก็บขาวก็มีเพียงแตดูวัน แค
นั้นเองสวนพิธีกรรมท่ียังคงมีหลงเหลือใหเห็นอยูบาง ไดแก การแรกเก็บขาวแลวนํามาเก็บไวท่ีบาน แต
สวนใหญจะไมมีใครทํากันแลวในสมัยนี้” (พ่ึง สะรุโณ,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

   ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับปราชญชาวนาในตําบลคูขุด ท่ีไดใหรายละเอียดวา 
    “เรื่องพิธีกรรมในการแรกเก็บ แรกไถ ไมมีแลวในชุมชนบานเรา เม่ือถึง

ชวงไถนา รถไถมาก็ไถนาเลยไมตองรอวัน สวนการแรกเก่ียวขาวก็ไมมีเหมือนกันเลิกกันหมดแลว 
หรืออาจจะมีบางคนท่ีพอจะมีเวลา โดยดูวันแรกเก่ียวเอาเอง แลวไปเก่ียวรวงขาวมาใหไดประมาณ 1 กํา
มือนํามาเก็บไวท่ีบาน”(สุวิทย เรืองศิลป,31 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ; นรินทร แสงชวง,25 สิงหาคม 
2556,สัมภาษณ) 

    “…ความเชื่อในการทํานายังมีอยูบาง เชน เม่ือมีการไถนาเสร็จแลว
จะเอาเมล็ดพันธุขาวไปหวานไวท่ีมุมนา แลววางของถวาย ยกมือไหวอธิษฐาน และเม่ือถึงชวงเก็บเก่ียว
ก็จะตัดประมาณ 5-6 รวงแลวนําเอามาไวท่ีบาน เปนการบูชาและขอบคุณพระแมโพสพ เพ่ือเปนขวัญ
กําลังใจ…”(วีรศักดิ์ สะรุโณ,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 
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ภาพ 7รวงขาวแรกจากผลผลิตของชาวนา 
 4)ยานพาหนะ/เทคโนโลยีการสื่อสาร/อุปกรณอํานวยความสะดวก 
 ผลการศึกษาพบวา ในอดีตตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไมมีระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานท่ีดี อุปกรณอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ และ เทคโนโลยีการสื่อสารมีนอยหลังจากนั้น
เม่ือมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดแก ถนน ไฟฟา ประปา มีถนนลาดยางในชุมชนทําให
การคมนาคมโดยรถยนตมีความสะดวกข้ึน มีเครื่องใชไฟฟาตางๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีน้ําประปาไว
ใชในบานทําใหมีน้ําใชตลอดท้ังป และยังสงผลใหชาวบานมีโทรศัพท คอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆท่ีทันสมัยมากข้ึน 

  ผลการศึกษายังพบอีกวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ทุกครัวเรือนไมวา
จะมีฐานะท่ี แตกตางกัน แตก็มีสิ่งอํานวย ความสะดวกในครัวเรือน และเครื่องมือสื่อสารทุกอยาง
ในระดับ ท่ีใกลเคียงหรือเหมือนกันไมวาจะเปน รถยนต รถมอเตอรไซด คอมพิวเตอร โทรทัศน ตูเย็น 
เครื่องซักผา เครื่องเลนวีดีโอ เครื่องเสียง โทรศัพทบานและโทรศัพทมือถือ ชาวบานจําเปนจะตอง
มีสิ่งอํานวย ความสะดวกเหลานี้ ซ่ึงเปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมาพรอมกับการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคท่ีชาวบานนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันและมีความจําเปนตองใชสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีชาวบานนิยมใชในชีวิตประจําวันมีดังตอไปนี้ 

 (1) ยานพาหนะ เม่ือมีการพัฒนาการคมนาคมดานถนนหนทางในชุมชนทําให
มียานพาหนะของชาวนาเพ่ิมข้ึนไดแก รถยนต รถมอเตอรไซดจักรยาน เพ่ือไวใชในการประกอบอาชีพทํานา
การเดินทางไปยังชุมชนใกลเคียง ตลอดจนใชในการขนสงสินคาทางการเกษตรและนอกจากนี้
ในปจจุบันชาวบานท่ีอาศัยอยูริมทะเลสาบยังมีการใชเรือ เชน เรือถอ เรือพาย และเรือหางยาว
ในการทําประมงในทะเลสาบอยูในปจจุบัน 

 (2) คอมพิวเตอร เปนเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีการใช
ในชุมชนตําบลคูขุด ซ่ึงชาวนามองวาคอมพิวเตอรมีประโยชน โดยเฉพาะชาวนาท่ีมีลูกหลาน
ทําใหชาวนาเริ่มมีคอมพิวเตอรท่ีบานมากข้ึน แตจะใชกันในบานท่ีมีลูกหลานเทานั้น สวนบานท่ีมี
ผูสูงอายุซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของชุมชนไมมีคอมพิวเตอร ระบบอินเตอรเน็ตจึงไมแพรหลาย
ในชุมชน 
 (3) เครื่องใชไฟฟา ชาวนาในชุมชนตําบลคูขุดมีเครื่องใชไฟฟาท่ีจําเปนใชกัน
ทุกครัวเรือน ถึงแมวาจะมีฐานะแตกตางกันไปบางก็ตาม เพราะชาวนาคิดวามีความจําเปนตองใช
สิ่งอํานวยความสะดวกเหลานี้ เพ่ือใหทันตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลง 

 (4) โทรศัพทมือถือซ่ึงเปนท่ีนิยมและใชกันอยางแพรหลายครบทุกบานกลายเปน
เครื่องมือสําคัญในการติดตอสื่อสาร ท้ังใชในการติดตอสื่อสารกันในครอบครัว และสื่อสารในดานการงาน
โดยเฉพาะในปจจุบันชาวนามีการใชโทรศัพทมือถือในการทํานากันมากข้ึน เปนตนวา การโทรศัพทติดตอ
ใหรถมาไถนา เก่ียวขาว กําจัดวัชพืช พนยาฆาแมลงและอ่ืนๆเก่ียวกับการทํานาทําใหชาวนา มี
ความรูสึกวา สามารถติดตอกันไดอยางรวดเร็ว อีกท้ังพกพาไดสะดวก คาใชจายในการบริการนอย 
และมีความสะดวก ทําใหการใชโทรศัพทบานมีความสําคัญลดนอยลงไป 

   ผลกระทบของการมียานพาหนะ/เทคโนโลยีการสื่อสาร/อุปกรณอํานวยความสะดวก
เขามาในชุมชน ทําใหชาวบานในชุมชนมีความพอใจกับเทคโนโลยีสมัยใหมเนื่องจากมีความสะดวกสบาย
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มากข้ึนในการดํารงชีวิต แตในขณะเดียวกันก็ไดสงผลกระทบทําใหชาวบานท่ีหลงใหลในวัตถุสิ่งของ มี
คาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน มีหนี้สินมากข้ึนอันเนื่องมาจากตองการท่ีจะซ้ืออุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
เหลานั้นหากไมไดศึกษาถึงความตองการหรือความเหมาะสมในการท่ีจะใชประโยชนจากสิ่งอํานวย
ความสะดวกเหลานั้นอยางคุมคา ดังท่ีชาวบานในตําบลคูขุดไดกลาวถึงผลกระทบไววา 

  “… วิถีชีวิตของชาวบานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน เม่ือเริ่มมีไฟฟา ประปา
ใชในหมูบาน ทําใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีใชในชีวิตประจําวันเพ่ิมมากข้ึนอยางเชน รถยนต 
มอเตอรไซด คอมพิวเตอร และโทรศัพทมือถือ สิ่งตางๆเหลานี้ไดสงผลกระทบตอชาวบานทําใหตองมีภาระ
คาใชจายเพ่ิมมากข้ึน เชน คาไฟฟาท่ีตองจายเปนประจําทุกเดือนจากการใชเครื่องไฟฟา ประปา 
และยังรวมถึงตองเสียคาใชจายในการซ้ืออุปกรณไฟฟาท่ีมีราคาแพง ท้ังนี้ก็เพ่ือความสะดวกสบาย
ของครอบครัว และยังบงบอกถึงความมีหนามีตาเทาเทียมกับคนอ่ืน…”(พ่ึง สะรุโณ,29 ธันวาคม 2556, 
สัมภาษณ) 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวาชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีทัศนคติ ใน
การใชชีวิตท่ีปรับเปลี่ยนไปตามความเจริญ ความทันสมัย เชนเดียวกับผูท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ ใน
สังคม การพัฒนาประเทศใหทันสมัยในดานตางๆจากนโยบายของรัฐบาล สงผลกระทบตอชุมชน ไมวา
จะเปนการคมนาคม การรับขอมูลขาวสารและการโฆษณาชวนเชื่อในรูปแบบตางๆ ทําใหชาวนา
จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เพ่ือใหสอดคลองตามสถานการท่ีเปลี่ยนไปอยางไรก็ตามถึงแมวาชุมชน
ชาวนาตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จะถูกคุกคามจากกระแสบริโภคนิยม ท่ีหลั่งไหลเขาสูชุมชนอยาง
ตอเนื่อง แตก็ไมไดหมายความวาชาวนาในชุมชนตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ตองการท่ีจะใชชีวิต
เหมือนเชนคนในเมือง แตในความเปนจริงแลวชาวนาใชชีวิตแบบพอเพียง มีการดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ยังคงมีความผูกพันอยูกับธรรมชาติ หรือกลิ่นไอของวิถี โหนด นา เล ท่ีดํารงอยู ใน
ชุมชนอยางผนึกแนน นอกจากนี้ในชุมชนเองไดสรางความเขมแข็งโดยผูนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ ทํา
ใหมีความรักใครกลมเกลียว ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรกันระหวางคนในชุมชนไวไดเปนอยางดีถึงแมวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆคนสวนใหญก็ยังมีความคิด คานิยม ท่ียึดถือวิถีชีวิตแบบเรียบงาย พ่ึงตนเอง
มากกวาพ่ึงภายนอก 

 5) การกวานซ้ือท่ีดินของนายทุน  
  ผลการศึกษาพบวา แนวโนมการถือครองท่ีดินจากชาวนาไปสูนายทุนนอกพ้ืนท่ี
มีมากข้ึน เนื่องจากแรงจูงใจของท้ังสองฝายระหวางชาวนาเจาของพ้ืนท่ีกับนายทุนนอกพ้ืนท่ี
โดยพบวามีนายทุนมากวานซ้ือท่ีดินจากชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ โดยใหชาวบานในพ้ืนท่ี
เปนนายหนาซ้ือท่ีดินในราคาสูงหลังจากซ้ือไดแลวจะรวมตัวเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ นับเปนสัญญาณ ท่ี
จะชี้ใหเห็นวาพ้ืนท่ีนาขาวท่ีเคยเปนอูขาวอูน้ําของชาวนากําลังจะกลายเปนพ้ืนท่ีของนายทุน ใน
อนาคตอันใกลนี้ ผลการศึกษายังพบอีกวายังมีชาวบานอีกจํานวนมากท่ีคัดคานและไมเห็นดวย กับ
การขายท่ีดินใหกับนายทุน เพราะถือวาเปนพ้ืนดินท่ีใชทํานาท่ีสืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษดังท่ี
ประธานกลุมคนรักษโหนดและประธานกองทุนหมูบาน ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไดใหรายละเอียด
เก่ียวกับเรื่องดังกลาวไววา 
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  “…เดี๋ยวนี้มีความพยายามจากกลุมทุนนอกพ้ืนท่ีสูงมากท่ีจะกวานซ้ือท่ีดินจากชาวนา
โดยมีนายหนาท่ีเปนคนในชุมชนเองมาติดตอขอซ้ือกับชาวนา โดยบอกวาจะเอาพ้ืนท่ีนาไปปลูกปาลมโดย
ใหราคาสูงถึงไรละ 70,000 บาท และหากท่ีนาอยูติดกับถนนหรือทําเลดีก็จะไดราคาท่ีสูงข้ึน…” 

  “…ในชวงท่ีมีนายหนามาติดตอขอซ้ือนั้น ไดบอกปฏิเสธคนท่ีมาขอซ้ือไปวา  
ไมสนับสนุนและจะไมขายให ตองการใหคนบานเราไวทํานาเอง คนท่ีขายสวนใหญจะเปนคนตองการ
ใชเงิน คนจนยิ่งถูกกดราคาจากนายหนา…”(ปราณี มณีดุลย,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  สวนชาวนารายหนึ่งในตําบลคูขุด ท่ีรูเรื่องการเขามากวานซ้ือท่ีดินจากกลุมทุนนอกพ้ืนท่ี 
เปนอยางดีไดใหขอมูลวา 

  “…นายทุนมากวานซ้ือท่ีดินก็มี นายหนาในหมูบานมาซ้ือหลายรายแลว บานเรา
ขายกันหลายคนแลว สวนนายทุนหรือคนท่ีใหมาซ้ือไมทราบแนนอนวาเปนใคร …และเปนท่ีนาสังเกต
วาพ้ืนท่ีท่ีชาวบานขาย จะเปนพ้ืนท่ีนาท่ีน้ําทวมบอยๆ หรือพ้ืนท่ีต่ําทํานาแลวไมคอยไดผลดีนัก
ชาวบานจึงตัดสินใจขาย หรือนาบางแปลงท่ีเขาออกลําบาก เนื่องจากเพ่ือนบานขุดลอมรอบแลวจึง
จําเปนตองขาย…”(รจนา แกวขาว,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  ผูนําชุมชนไดยอมรับในเรื่องนี้วามีมูลความจริง โดยกํานันในตําบลคูขุด ไดให
รายละเอียดกับผูวิจัยวา “… มีกลุมพอคาหรือกลุมทุนจากนอกพ้ืนท่ี โดยติดตอผานนายหนาในชุมชน
วิธีการซ้ือโดยนายหนาจะมาติดตอกับเจาของท่ีนาเอง โดยเฉพาะท่ีนาท่ีอยูใกลกับถนนจะใหราคาสูง…”
(ธีรชัย พานิช,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  “…มีนายทุนมากวานซ้ือท่ีดินในอําเภอสทิงพระมานานแลว อยาใหนายทุน
มากวานซ้ือท่ีดิน เขาจะหลอกซ้ือท้ังหมดมาถึงถนน เพ่ือท่ีจะเอานาทําเปนโรงงาน เปนเรื่องท่ีนา
เปนหวงมาก …นายทุนท่ีซ้ือมาจากหาดใหญ จากกรุงเทพมหานครก็มี ตอนนี้ในอําเภอสทิงพระ
ชาวบานขายท่ีนาไปมากแลว เชน ตั้งแตคลองโตนดรอบ ไปถึงศรีชัยนุยเขาซ้ือแลวทํารีสอรทแลว 
ตอนนี้นายทุนเขาซ้ือแลวปลอยท้ิงไวกอน เพราะยังไมมีทางออกมายังถนนใหญได แตถาเม่ือไร
ท่ีนายทุนสามารถซ้ือมาถึงถนนไดชาวบานจะตองเดือดรอนอยางแนนอน …”(บรรจง ราชสุวรรณ
,29 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

 ผลกระทบ จากการกวานซ้ือท่ีดินของนายทุนนอกพ้ืนท่ี ทําใหในอนาคตชาวนา
ในพ้ืนท่ีท่ีขายท่ีดินใหกับนายทุนแลวจะไมมีท่ีดินทํากิน และในท่ีสุดชาวนาก็จะกลายเปนแรงงาน
รับจางของนายทุนท่ีมากวานซ้ือท่ีดินแทน ซ่ึงหากนายทุนซ้ือเพ่ือปลูกปาลมจะไมเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี 
สงผลตอการดําเนินชีวิตของชาวนา และหากซ้ือเพ่ือสรางบานจัดสรรหรือสรางรีสอรท จะสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมของชาวบานในชุมชนเชนกัน ซ่ึงหากปลอยใหเปนเชนนี้โดยไมมีการหาทางปองกัน
ปญหาไวกอนก็อาจจะเกิดปญหาข้ึนระหวางนายทุนท่ีมากวานซ้ือท่ีดินกับเครือขายตางๆท่ีมีอยู
ในชุมชนได 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา นายทุนนอกพ้ืนท่ีมีความพยายามในการท่ีจะกวานซ้ือท่ีดินเพ่ือ
หาผลประโยชนจากพ้ืนท่ีท่ีซ้ือจากชาวนา ซ่ึงหากนายทุนมีการซ้ือท่ีดินไดจํานวนหนึ่งแลว จะ
กอใหเกิดปญหามากมายกับชุมชน เชน ชาวนาไมมีพ้ืนท่ีสําหรับทํามาหากินในดานการเกษตรอีกตอไป 
สงผลใหเกษตรกรหรือชาวนากลายเปนเพียงเกษตรกรรับจางทํานาในพ้ืนท่ีของนายทุนเทานั้น อีกท้ัง
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การเขามาของนายทุนยังทําใหเกษตรกรไมมีรายได หรือไมมีงานทําเนื่องจากไดขายท่ีใหนายทุนไป
หมดแลว 

 
 
 5.1.2 การปรับเปล่ียนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ระหวาง พ.ศ. 2504-2556ท่ีเกิดจากปจจัยภายในชุมชน 
  ผลการศึกษาพบวา ปจจัยภายในชุมชนเปนปจจัยท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจของชาวบานในตําบลคูขุด ผูวิจัยไดจําแนกปจจัยภายในชุมชนท่ีสงผลใหเศรษฐกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ 

 1) ประชากร 
  การเปลี่ยนแปลงดานประชากร เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจของชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากรสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 (1) จํานวนประชากร 

ตาราง 4แสดงจํานวนประชากร แยกเปนชาย-หญิง รายหมูบาน ประจําป 2555 
 

หมูท่ี     หมูบาน  ชาย            หญิง                รวม จํานวนครัวเรือน  

1   บานบางดวน273293 
2 บานศรีไชย 218               250  
    3   บานโตนครอบ     195               212 
    4  บานคูขุด                727              725    
    5 บานพังจาก            317          375 
6 บานแหลมวัง            228              210 
    7 บานดอนคันเหนือ 243              251 
    8 บานดอนคันใต          271             257 
    9บานคอหงส 83               78 

566 144 

468 
           

4071,452 
692 
438 
494 
528 

 161 

138 
99 

343 
203 
122 
158 
163 
33 

ท่ีมา: (องคการบริหารสวนตําบลคูขุด ป พ.ศ.2555) 
 
  จากตาราง จํานวนและความหนาแนนของประชากร ซ่ึงเปนขอมูลของ
สํานักทะเบียนราษฎรของอําเภอสทิงพระ เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2555พบวาองคการบริหารสวนตําบลคูขุดมี
จํานวนประชากรท้ังสิ้น 5,206 คน จําแนกเปนชาย 2,555 คน หญิง 2,651 คน มีความหนาแนน
เฉลี่ย432 คนตอตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 1,403 ครัวเรือนจะเห็นไดวา จํานวน
ประชากรของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในชุมชนเอง การยายถ่ินของประชากรภายนอกพ้ืนท่ี การเกิด การตาย
หรือประชากรแฝง เชน บานเชา หอพักนักศึกษา เปนตน 
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   ผลกระทบจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในตําบลคูขุด ไดสงผลตอระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของชุมชน ท่ีสําคัญไดแก ความตองการปจจัยดานตางๆเพ่ือการดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน  
ทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยางจํากัดจึงไมพอกับความตองการ
ของประชากร สงผลใหเศรษฐกิจของชุมชนคูขุดมีการเปลี่ยนแปลง เชน ระบบการผลิตท่ีหลากหลายท้ังนี้
ก็เพ่ือท่ีจะตอบสนองความตองการของประชากรในชุมชนใหมากข้ึน หรือบางครอบครัวก็หารายไดเสริมโดย
ทํางานรับจางภายใน และภายนอกชุมชน ตลอดจนการทํางานในภาคอุตสาหกรรม ดังท่ี ชาวบานใน
ตําบลคูขุด ไดกลาวไว สรุปไดวา 

  “…ในปจจุบันประชากรมีเพ่ิมมากข้ึน สังเกตไดจากบริเวณริมทะเลสาบ
สมัยกอนจะมีท่ีวางอยูมาก บานเรือนจะไมติดกันเหมือนทุกวันนี้ เนื่องจากมีการขยายครอบครัว
ออกมาจาก พอแม สงผลใหความตองการในดานตางๆในการดํารงชีวิตมีเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็วใน
ขณะท่ีสัตวน้ําในทะเลสาบ แหลงน้ํา และพ้ืนท่ีทางการเกษตรลดลง บางครอบครัวท่ีไมสามารถทํา
มาหากินได ในชุมชน จําเปนตองไปทํางานรับจางนอกชุมชน เชนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ทํางาน
กอสราง…”(สุวิทย เรืองศิลป,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ)  

 (2) ประชากรมีการศึกษามากข้ึน 
  การศึกษาของชาวบานตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระในอดีตสวนใหญเปนการศึกษา

เพียงชั้นประถมสถานศึกษาอยูหางไกล การคมนาคมไมสะดวกทําใหไมมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหชาวบาน
เห็นความสําคัญของการศึกษามากนัก ในปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีระบบสาธารณูปโภค
ท่ีสะดวกข้ึน มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานไดเห็นความสําคัญของการศึกษามากข้ึน
โดยตองการใหบุตรหลานไดเรียนหนังสือในระดับสูง อยางนอยระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา จะไดทํางานดีๆ
และท่ีสําคัญไมตองทํางานเหนื่อยเหมือนพอแม ทําใหเด็กและเยาวชนรุนใหมไดรับการศึกษาในระดับท่ีดีกวา
ในอดีต ดังท่ี สุมน ศรีแกว ครูชํานาญพิเศษ โรงเรียนวัดแหลมวัง(จันทรมุขประชา) ในตําบลคูขุด ไดกลาวไว 
สรุปไดวา 

  “…ในสมัยกอนการเรียนหนังสือลําบากมาก คนท่ีเรียนตองมีความมานะพยายาม
เปนอยางมาก สมัยนี้การศึกษามีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีสถานศึกษาเกิดข้ึนมากมาย ทําใหเม่ือเรียนจบ ป.6 
เด็กนักเรียนสวนใหญจึงสนใจท่ีจะเรียนตอ ม.1 ท่ีโรงเรียนสทิงพระวิทยา เปนโรงเรียนประจําอําเภอสทิงพระ
เรียนตั้งแต ม .1-ม.6 และหลังจากนั้นก็จะสามารถเรียนตอในระดับปริญญาตรีหรือระดับท่ีสูงกวา
ในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชนได …เด็กนักเรียนท่ีจบ ป .6 ท่ีไมไดเรียนหนังสือเลยมีนอยมาก
เพราะทางเขตการศึกษาจะมีการสํารวจการเรียนของนักเรียน เชน ปนี้นักเรียนจบ ป. 6 ก่ีคน จะเรียน
ตอก่ีคน ทางเขตจะติดตามวานักเรียนยังเรียนอยูครบหรือไม …”(สุมน ศรีแกว ,29 ธันวาคม 2556, 
สัมภาษณ) 

  “…ชาวบานมีการศึกษาเพ่ิมข้ึน ไมมีใครท่ีไมเรียนหนังสือแลวอยางต่ํา ป.7 ม.3ม.6 
ถาเรียนไมจบก็จะไปเรียนตอศึกษาผูใหญกันอีก ทุกคนมีความพยายามท่ีจะเรียนใหจบระดับพ้ืนฐานทุก
คนมีความรูกันหมดเลย นอยคนท่ีไมมีความรู การท่ีคนมีความรูมากข้ึน ยิ่งทําใหมีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชมากข้ึนเชนกัน…”(ปราณี มณีดุลย,23พฤศจิกายน2556,สัมภาษณ) 

  ผลกระทบจากการท่ีประชากรในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีการศึกษาสูงข้ึน
สงผลตอการตัดสินใจในการประกอบอาชีพทํานา เนื่องจากเม่ือชาวบานมีการศึกษาสูงแลว ทําให
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มีความตองการท่ีจะไปประกอบอาชีพอ่ืน เปนตนวา รับราชการ หรือทํางานโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีรายได
แนนอน อาชีพทํานาจึงมีคนทํานอยลง ตลอดจนการท่ีประชากรมีความรูสูง ก็จะมีการนําเทคโนโลยี
มาใชในชีวิตประจําวันและการทํานามากข้ึน ทําใหคานิยมเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวนา 

 โดยสรุป จากการท่ีชาวบานในชุมชนไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน สงผลให
ประชากรมีคุณภาพมากข้ึน ทําใหมีความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจในชุมชน ท้ังการเปลี่ยนแปลง
ในดานการบริโภค การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต  

 (3) ประชากรมีสุขภาพดีข้ึน 
  ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด เม่ือเจ็บไขไมสบายมีการรักษากันดวยยาแบบโบราณ

ตอมามีการรักษากันดวยยาชุดบาง มียาจากรถฉายหนังกลางแปลงบาง ซ่ึงจะมียาท่ีรักษาโรคตางๆได
ปจจุบันเม่ือมีการพัฒนาในดานสาธารณสุขในอําเภอสทิงพระและใกลเคียง สงผลใหชาวบานมีสถานท่ี
รักษาพยาบาลมากข้ึนเนื่องจากรัฐไดมีการใหบริการและสนับสนุนทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ มี
การเพ่ิมศักยภาพสถานีอนามัยประจําตําบล (โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในปจจุบัน) มี
โรงพยาบาลประจําอําเภอสทิงพระ ซ่ึงตั้งอยูไมไกลจากตําบลคูขุดมากนัก การเดินทางก็สะดวก
โดยรถยนตดังท่ี ดารียะ ยูโซะ นักวิชาการประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูขุด ไดกลาว
เก่ียวกับการพัฒนาดานบุคลากรเพ่ือรองรับการรักษาพยาบาลใหกับชาวบานในตําบลคูขุดไว พอสรุป
ไดวา 

  “…ในอดีตไมมีพยาบาลวิชาชีพ แตพอเปลี่ยนเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
ทําใหมีพยาบาลวิชาชีพมาดูแลท่ีโรงพยาบาลดวย และนอกจากนั้นยังมีคลินิกรักษาโรคเฉพาะทาง เชน
เบาหวาน ความดัน โดยมีทีมแพทยจากโรงพยาบาลเครือขาย คือโรงพยาบาลประจําอําเภอสทิงพระ
มาทําการรักษาเดือนละครั้ง…”(ดารียะ ยูโซะ,29 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  เชนเดียวกับ ทรงวุฒิ สุวรรณะ ผูใหญบานหมูท่ี 6 ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
ท่ีไดใหขอมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของชาวบานไววา“ …ถาเจ็บไขไมสบายเล็กนอยก็ไปรักษา ท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เขาบริการดี แตถาพิจารณาอาการปวยแลวเกินกวาท่ีจะรักษาได ก็
จะสงไปท่ีโรงพยาบาลประจําอําเภอ หรือโรงพยาบาลประจําจังหวัดตอไป …” (ทรงวุฒิ สุวรรณะ
,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

  จากการท่ีในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีระบบการบริการดานสาธารณสุข
ท่ีดีแกชาวบาน อยางเชน โครงการประกันสุขภาพถวนหนา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
และโรงพยาบาลประจําอําเภอ สงผลใหชาวบานมีสุขภาพดีข้ึนชาวบานมีความสบายใจท่ีไดรับการรักษา
อยางถูกวิธีและมีความเชื่อม่ันวาจะมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขจะใหการดูแลในยามเจ็บปวย ตลอดจนทําให
ชาวบานมีความสนใจในสุขภาพกันมากข้ึน สงผลตอการประกอบอาชีพ ชาวบานมีเวลาในการทํานาหรือ
ประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึนไมตองเสียเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลในตางจังหวัดและคาใชจายใน
การรักษาก็ไมแพงมาก 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ในอดีตการบริการดานสาธารณสุขท่ีมีตอชาวบานใน
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีนอย ปจจุบันมีการใหบริการในดานสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน เปนตนวา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและโรงพยาบาลประจําอําเภอนอกจากนี้ยังมีโครงการประกัน
สุขภาพถวนหนา สงผลใหชาวบานไดรับบริการดานสุขภาพท่ีดีข้ึน 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

80 
 

2) ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ

ของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
 (1)ทรัพยากรดินและการถือครองท่ีดิน 
  ผลการศึกษาพบวา การถือครองท่ีดินของชาวบานในตําบลคูขุด มีการถือครอง

ในปริมาณท่ีลดลง เนื่องจากการแบงปนจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน มีการซ้ือขายท่ีดินกัน
ระหวางชาวบานในชุมชนและการมากวานซ้ือท่ีดินของนายทุนจากนอกพ้ืนท่ี ตลอดท้ังการแบงปนจาก
พอแมท่ีตองแบงใหกับสมาชิกในครอบครัว ทําใหปริมาณการถือครองท่ีดินของชาวบานลดนอยลง
ประมาณ 3-5 ไรตอครอบครัว 

  ในอดีตชาวบานจะทํานาไดผลผลิตดี เนื่องจากท่ีดินมีความอุดมสมบูรณ
เปนดินเหนียวปนทรายเหมาะแกการทํานา ชาวนานิยมใชปุยคอกท่ีเปนมูลสัตว เชน มูลคางคาว มูลวัว
มูลสัตวเหลานี้เม่ือใชเปนปุยใสลงในท่ีนาจะทําใหขาวเจริญเติบโตดี ดินไมแข็ง รวนซุย เม่ือมี
การพัฒนาดานเทคโนโลยี ความเจริญเขามาในชุมชน ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
ในดานตางๆ เชน เปลี่ยนจากวัวมาใชรถไถนาหรือรถเก่ียวขาว ทําใหชาวบานท่ีเคยใชมูลสัตวเปนปุย
ในนาขาวไมมีอีกตอไป สงผลใหมีการใชปุยเคมีมากข้ึนเพราะสามารถใชไดงาย สะดวก ไดผลผลิตเปน
ท่ีนาพอใจของชาวนา ทําใหชาวนาหันมาใชปุยเคมีเพ่ือเรงผลผลิตกันมากข้ึน และปริมาณการใชก็
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะถาใชปุยนอยก็จะไดปริมาณขาวนอย ผลของการใชปุยเคมีของชาวนาทุกๆป และ
ปริมาณการใชท่ีมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง สงผลใหดินแข็ง ไถนายากข้ึน และดินเสื่อมคุณภาพลง
ชาวนาจึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชปุยเคมีและรถไถนาสงผลใหชาวนาตองเสียคาใชจายท่ีเปนตนทุนใน
การทํานาสูงข้ึน ดังท่ีชาวนาในตําบลคูขุด ท่ีไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องดินและการใชปุยเคมี วา  

  “ ในอดีตใชปุยคอกจากข้ีหมู ข้ีวัว ดินจะดีมากใชวัวไถไดสบาย มาในระยะหลัง
เม่ือมีการใชปุยเคมีทําใหดินแนน และแข็งมาก ” (ผอง ทองพรม ,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ ;  
สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556, สัมภาษณ) 

 ผลกระทบจากสภาพดินท่ีมีความเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ อันเนื่องมาจาก
การใชปุยเคมี ไดสงผลกระทบตอชาวนาโดยเฉพาะตนทุนการผลิตในการทํานาท่ีเพ่ิมข้ึน ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต มีการใชท่ีดินเขมขนข้ึน ผลกระทบของการใชปุยเคมีหรือยาฆาแมลง
ยังสงผลตอระบบนิเวศในนาขาว ทําใหสัตวน้ําท่ีอาศัยอยูในทุงนา เชน ปู ปลา ลดนอยลงไปดวย 

 (2) ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบ 
  ดวยอัตลักษณของพ้ืนท่ีดวยวิถีโหนด นา เล ทําใหพ้ืนท่ีนาและทะเลสาบ

มีความเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน ดังนั้นเม่ือระบบนิเวศในนาถูกทําลาย จาก ปุย ยาฆาแมลง ยากําจัดศัตรูพืช
ท่ีชาวนาใชเพ่ือหวังท่ีจะเรงผลผลิตใหไดมากท่ีสุดนั้น ไดสงผลกระทบมายังทะเลสาบ เนื่องจากไมมีปลา
ท่ีชาวบานเรียกวาปลาคลัก หรือลูกคลัก ท่ีฟกไขและเจริญเติบโตเปนปลาตัวเล็กๆในนาแลว
ไหลลงทะเลสาบเม่ือฝนตก ซ่ึงเปนแหลงทํามาหากินของชาวบานท่ีอาศัยอยูติดกับชายทะเลสาบ
ท่ีมีความสมบูรณมากในอดีต(พูนทรัพย ศรีชู ,5 ตุลาคม 2556,สัมภาษณ)ประกอบกับปจจุบนั มี
การเพ่ิมของจํานวนประชากรในตําบลคูขุดและบริเวณชายฝงทะเลสาบมากข้ึน ทําใหมีการแยงชิง
ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบมากข้ึนอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีน้ําเสีย จากการทํานากุง 
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คราบน้ํามันท่ีเกิดจากรถท่ีใชในการขุดลอกคลองชายฝงทะเลสาบ สิ่งตางๆเหลานี้ลวนเปนสาเหตุท่ีทําให
ทะเลสาบมีความเสื่อมโทรม ทําใหสัตวน้ําในทะเลสาบลดนอยลงไป สงผลใหชาวบานจับสัตวน้ําไดนอยลงไม

เพียงพอกับรายจายในครัวเรือนสําหรับผูท่ีทํา
ประมง อยางเดียว ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอาชีพในท่ีสุด 

 

ภาพ8ทะเลสาบสงขลา 

  เก่ียวกับเรื่องนี้ นายกสมาคมประมงทะเลสาบสงขลา อําเภอสทิงพระ ไดให
รายละเอียดไวสรุปไดวา “ …ในอดีตทะเลสาบมีความสมบูรณ โดยเฉพาะทรัพยากรสัตวน้ํา ชาวประมง
สามารถจับสัตวน้ําหรือทําการประมงไดใกลๆกับหมูบาน เนื่องจากบานเรือนอยูติดกับ ทะเลสาบ 
ชาวประมงสามารถใชเครื่องมือท่ีไมสลับซับซอนมาก เชน ไซ กัด สุม เบ็ดและโมระ ในการจับสัตว
น้ํา รายไดจากการทําประมงจึงสามารถเลี้ยงครอบครัวไดโดยไมลําบาก หลังจากนั้น ทะเลสาบเขาข้ัน
วิกฤติ ทะเลสาบมีความตื้นเขิน สัตวน้ําลดนอยลง ท่ีสําคัญคือนโยบายของภาครัฐ ท่ีไมเอ้ือกับคนใน
ชุมชนท่ีอยูรอบทะเลสาบ…”(นิทัศน แกวศรี,2 พฤศจกิายน 2556,สัมภาษณ) 

  สอดคลองกับชาวนาท่ีอาศัยอยูริมทะเลสาบท่ีไดใหขอมูลวา“ …เดี๋ยวนี้ปลาใน
ทะเลสาบมีนอยมีการขุดคลองบริเวณชายฝง ทําใหมีคราบน้ํามันรั่วลงในทะเลสาบ และเกิดน้ําเนาเสีย…” 
(นรินทร แสงชวง,25 สิงหาคม2556,สัมภาษณ) 
 (3) แหลงน้ํา 
  ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีปญหาแหลงน้ําในการอุปโภค บริโภค และ
น้ําเพ่ือการเกษตร เพราะอําเภอสทิงพระมีลักษณะเปนท่ีราบลุม ไมมีปาไม และภูเขา ทําใหไมมีแหลงน้ํา
ขนาดใหญ จึงทําใหไมมีแหลงน้ําตนทุนทางการเกษตร มีเพียงคลองอาทิตย ซ่ึงถือวาเปนเสนเลือดใหญ
ในการหลอเลี้ยงชาวบานในอําเภอสทิงพระ และสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดเพียงฤดูฝนเทานั้น  
สวนฤดูแลงน้ําจะแหงขอด และไมสามารถดึงน้ําจากทะเลสาบลงสูคลองอาทิตย หรือนําไปใช
ประโยชนในการเกษตรไดในบางปท่ีน้ําในทะเลสาบมีสภาพเปนน้ําเค็ม 

  ผลการศึกษาพบวา ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ใช
น้ําในชีวิตประจําวันจากแหลงน้ําท่ีสําคัญๆจาก สระน้ํา คู คลองและเหมือง โดยในหมูท่ี 6,7 ของตําบลคูขุด 
เชน สระน้ําบานทาเภา สระน้ําบานออก สระวัดแหลมวัง สระแก สระบานบน และสระตรุดเปนตน 
สวนคลองท่ีสําคัญในหมูท่ี 7 ประกอบดวย คลองธรรมประดษิฐ คลองแขก คลองปาฉู เปนตนและเม่ือ
ถึงหนาแลงก็มักจะประสบกับปญหาเรื่องน้ําในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนน้ําท่ีใช ในการทํา
การเกษตร โดยเฉพาะการทํานาท่ีตองพ่ึงพาน้ําฝนหรือน้ําตามธรรมชาติ สวนน้ําดื่มในอดีต ชาวบาน
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นิยมใชโองน้ํา และบอซีเมนตในการกักเก็บน้ําฝนไวดื่มกิน เพราะในอดีตไมมีสารปนเปอน ในอากาศ
ท่ีมาจากโรงงานอุตสาหกรรม สําหรับแหลงน้ําท่ีใชในการเกษตรหรือการทํานานั้น ชาวบานยังคงใช
น้ําฝนจากธรรมชาติเปนสวนใหญ หลังจากนั้นประมาณป พ.ศ. 2527 ไดมีการขุดคลองอาทิตยทําใหชาวบาน
สามารถใชน้ําในการทํานาขาว และไรนาสวนผสมได แตไมมีน้ํามากพอท่ีจะทําให ชาวบานทํานาปรัง
ไดท้ังตําบล ผูท่ีจะใชน้ําจากคลองอาทิตยไดมากคือผูอาศัยอยูใกลคลองเทานั้น (สุวิทย เรืองศิลป ,31 
ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  ผลจากการศึกษายังพบอีกวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ทํานาป
โดยอาศัยน้ําฝน ซ่ึงเปนน้ําตามธรรมชาติ สามารถทํานาไดเพียงปละครั้ง การทํานายังตองเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ
ปญหาของชาวนาท่ีประสบอยูทุกวันนี้เก่ียวกับน้ําในการทํานา คือ บางปไมมีน้ํา เนื่องจากประสบปญหา
ฝนแลง หรือบางปน้ํามากจนเกินไป ทําใหน้ําทวมนาไดรับความเสียหาย ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
ไมมีระบบชลประทานเหมือนกับอําเภอท่ีใกลเคียง เชน อําเภอระโนด มีเพียงคลองอาทิตย ท่ีขุดยาวผาน
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ หรือมีเพียงคลองขนาดเล็กท่ีมีอยูในตําบลเทานั้นเอง และยังไมสามารถใช
ประโยชนไดมากมาย ดังท่ี สมใจ เอกทัตร ชาวบานในหมูท่ี 6 บานทาเภา ไดกลาวเก่ียวกับน้ําท่ีใช  
ในการทํานาวา 

  “…การทํานาในบานทาเภาชาวนาอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติอยางเดียว
ท่ีอ่ืนเขามีชลประทานกันสามารถทํานาไดปละ 2 ครั้ง ตั้งแตเริ่มทํานามาใชน้ําฝนมาตลอด ปจจุบันก็
ยังใชน้ําฝนอยู สวนน้ําจากคลองอาทิตยใชประโยชนไดนอย คนท่ีไดประโยชนหรือใชน้ําจากคลองนี้ไดมาก 
คือ คนท่ีอาศัยอยูติดคลอง….”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,สัมภาษณ) 

  สวน ไสว มณียม ไดกลาวเก่ียวกับเรื่องน้ําท่ีใชในการทํานาวา  
  “…น้ําท่ีใชในการทํานาตองรอน้ําฝนอยางเดียว …บานเรามีปญหาเรื่องน้ํา

ในการทํานา อยากมีชลประทานเหมือนท่ีระโนดบางจะไดทํานาปละ 2 ครั้งได ชาวนาท่ีทํานาปรัง
ไดผลดีคือชาวนาท่ีมีท่ีนาอยูใกลคลองอาทิตย….”(ไสว มณียม,25 สิงหาคม 2556, สัมภาษณ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพ9สภาพท่ีนาท่ีถูกน้ําทวม 
 

  สอดคลองกับพวง จันทรวงศ ปราชญชาวนาหมูท่ี 7 บานดอนคัน ท่ีไดใหขอมูล
ในเรื่องเดียวกันวา“ …น้ําท่ีใชในการทํานานี้สําคัญมาก บางปน้ําไมมี ไมสามารถทํานาไดหรือน้ํานอย



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

83 
 

ก็ทําใหขาวมานได บางปน้ําทวมหรือน้ํามากเกินไปก็จะทําใหขาวเสียหายไดเชนเดียวกัน …”(พวง 
จันทรวงศ,27 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพ 10น้ําจากคลองขนาดเล็ก และคลองอาทิตย 
 

  ผลกระทบของการไมมีแหลงน้ําขนาดใหญหรือชลประทาน ทําใหชาวนา
ในตําบลคูขุด ทํานาไดเพียงปละครั้ง สวนชาวนาท่ีทํานาสองครั้งหรือทํานาปรังไดจะตองมีท่ีนาอยูใกล
กับคลองอาทิตย ซ่ึงถือวาเปนเสนเลือดใหญหลอเลี้ยงชาวนาในอําเภอสทิงพระ สงผลใหชาวนาท่ีมีท่ีนา
ไกลจากคลองไมสามารถท่ีจะทํานาปรังเพ่ือหารายไดเสริม จึงนิยมไปทํางานนอกพ้ึนท่ีกันมากข้ึน 
  ในขณะท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไดใหขอมูล
เก่ียวกับปญหาของแหลงน้ําของชาวนาในลักษณะเดียวกันวา 

  “…การทํานาปตอนนี้เสี่ยงตอการขาดทุนเนื่องจากภัยธรรมชาติคือ ฝนตกหนัก 
น้ําทวม หลังจากน้ําทวมแลวฝนท้ิงชวงทันที และยังมีภัยแลงมาอีก ทางองคการบริหารสวนตําบลคูขุด
จะตองทํางบประมาณไวคือถาน้ําในทะเลสาบสงขลาจืดก็ชวยแกปญหาได โดยการสูบน้ําเขาในคลองอาทิตย
เพ่ือใหชาวนาสามารถใชน้ําได แตถาน้ําเค็มก็มีปญหาเหมือนกันเพราะบานเราไมมีแหลงน้ําจืดเลย …”
(สมพงศ หนูสง,27 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไมมีชลประทานหรือ
แหลงน้ําขนาดใหญท่ีใชในการทํานา ในปจจุบันชาวนาทํานาโดยอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ ปละครั้ง
การทํานายังตองมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ในชวง 2-3 ปท่ีผานมาชาวนาเริ่มมีการทํานาปรัง โดยเฉพาะ
ชาวนาท่ีอยูใกลคลองอาทิตย เพราะสามารถสูบน้ําจากคลองไปใชได ในขณะเดียวกันชาวนาบางราย
ท่ีตองการทํานาปรังแตมีปญหาเรื่องแหลงน้ําจึงไมสามารถท่ีจะทํานาปรังได ดังนั้นแหลงน้ําท่ีใช
ในการทํานาจึงเปนอุปสรรคในการทํานา 

 

5.2การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ระหวาง พ.ศ.2504-2556  
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 ผลการศึกษาพบวา การปรับเปลี่ยนดานวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวาง พ .ศ.2504-2556 มีการปรับเปลี่ยนในดานการใชเครื่องมือ
และอุปกรณท่ีทันสมัยตางๆมาใชในการทํานาท้ังนี้ก็เนื่องมาจากความเจริญท่ีหลั่งไหลเขามาสูชุมชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือท่ีใชในการไถนา การเก่ียวขาว พันธุขาว ปุยเคมีและเทคโนโลยีเครื่องทุนแรง
มาใชมากข้ึนสรุปไดดังนี้ 

 1)เครื่องมือในการไถนา 
  ผลการศึกษาพบวา ในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไถนาโดยใชแรงงาน

จากคนและแรงงานจากสัตว เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีสืบตอกันมา เครื่องมือท่ีใชในการทํานา
ในอดีตนั้นเปนแบบลาหลัง เชน คันไถไม จอบ เสียม คราด เปนเครื่องมือหลักในการทํานา ใชปุยคอก
จากมูลสัตวในการบํารุงตนขาว นอกจากนี้ยังมีการใชขาวพันธุพ้ืนเมืองดังนั้นเม่ือมีความเจริญตางๆเขา
มาในชุมชนจึงสงผลทําใหการทํานาของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการนํา เครื่องมือ
สมัยใหมมาใชในการไถนาแทนคนหรือสัตวเชน คันไถเหล็ก รถไถเดินตาม และรถแทรกเตอรเปนตน 
 (1)คันไถ 

  คันไถเปนเครื่องมือในการไถนา ท่ีชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระใชมาตั้งแต
บรรพบุรุษ โดยใชวัว 2 ตัวในการลากคันไถตอมามีการเปลี่ยนจากคันไถไมเปนคันไถเหล็ก แตก็ยังคงใชวัว
ในการไถเหมือนเดิม หลังจากนั้นชาวนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเปนเครื่องมือสมัยใหม มากข้ึนไดแก 
รถไถเดินตาม และรถแทรกเตอรในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการทํานา เปนการนําคันไถเหล็ก
มาใชแทนคันไถไม แตก็ยังตองใชวัวในการไถนาอยู เพียงแตชาวบานไมตองเสียเวลามาทําคันไถไม
เพราะคันไถเหล็กหาซ้ือไดงายกวา นับเปนกาวแรกของการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการทํานา ซ่ึงเก่ียวกับ
เรื่องนี้ วีรศักดิ์ สะรุโณ ชาวนาในตําบลคูขุด ไดใหขอมูลไววา 

  “…เม่ือมีคันไถเหล็กเขามาขาย ทําใหชาวบานหันมาใชคันไถเหล็กกันมากข้ึน
แตก็มีชาวบานบางสวนท่ียังนิยมใชคันไถไมอยูก็มี แตไมวาจะใชคันไถแบบไหนก็ยังตองใชวัวในการไถ...” 

ภาพ11การใชวัวไถนาและรถไถเดินตาม 
(ท่ีมา:  http://www.gotoknow.orgposts) 

 
 (2)รถไถนาเดินตาม (ควายเหล็ก) 
  ผลการศึกษาพบวา หลังจากมีความเจริญเขาสูชุมชน มีถนนหนทางท่ีสะดวกข้ึน

หลังจากนั้นจึงมีผูนํารถไถเดินตามมาใชไถนา ทําใหชาวนาไมตองใชวัวในการไถนาอีกตอไป การไถนาดวย
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รถไถเดินตามซ่ึงทําไดรวดเร็วมากกวาการไถนาดวยวัว สามารถไถนาไดท้ังวันตั้งแตเชาจนเย็น ไมตอง
หยุดพักเหมือนไถนาดวยวัว ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีการใชรถไถนาเดินตาม มากข้ึน
เม่ือรูประสิทธิภาพการทํางานของรถไถเดินตาม จนกระท่ังมีรถไถเดินตามแพรหลายเปนจํานวนมาก
ในชุมชน ชาวนาใหเหตุผลวาการใชรถไถนาเดินตาม มีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีทํานาท่ีนี่เพราะท่ีนี่
เปนแปลงนาขนาดเล็ก และบริเวณคันนาก็มีตนตาลโตนดเปนจํานวนมาก ขนาดของรถก็ไมใหญมากนัก
ชาวนานิยมชื้อมาใชกันมากแตมีไมครบทุกบาน และบางคนท่ีมีรถไถก็รับไถนารับจาง อีกดวย รถไถเดิน
ตามสามารถไถนาไดทุกประเภท ไมวาจะเปน ไถดะ ไถแปร หรือคราดกอนท่ีจะปกดําดังท่ี สมใจ เอกทัตร 
ปราชญชาวนาในพ้ืนท่ี ตําบลคูขุด ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับการใชรถไถนาเดินตาม ไวดังนี้ 

  “…ในชุมชนบานเราตั้งแตอดีตใชวัวในการไถนากันทุกครอบครัว แลวตอมา
จึงเปลี่ยนเปนรถจักรเดินตาม ไถไดดีแตคนไถเหนื่อยมาก และหลังจากนั้นก็ไดเปลี่ยนจากรถจักร
เดินตามเปนรถแทรกเตอร เดี๋ยวนี้การใชวัวไถนาในพ้ืนท่ีไมมีแลว รถจักรเดินตามก็หายากแลว 
สวนมากเอาไปดัดแปลงเปนเครื่องสูบน้ํากันหมด...”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,สัมภาษณ) 

 (3)รถแทรกเตอร 
  ผลการศึกษายังพบวาการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการไถนานั้นไมได

เปลี่ยนแปลงเฉพาะคันไถไปเปนรถไถนาเดินตามแคนั้น แตเม่ือมีการใชรถไถนาเดินตามไปไดชวงเวลาหนึ่ง
เทคโนโลยีในการทํานาในชุมชนก็ไดมีการพัฒนามากข้ึน เม่ือไดมีการนํารถแทรกเตอรขนาดใหญเขามา
ในชุมชน ทําใหสงผลตอวิถีการผลิตในการทํานาเปนอยางมาก เพราะรถแทรกเตอรสามารถไถนาได
ดินละเอียด ไดพ้ืนท่ีในการทํานามากแตใชระยะเวลาในการไถเพียงสั้นๆ ทําใหการทํานารวดเร็วข้ึน 
ในชวงแรกๆรถแทรกเตอรท่ีเขามาไถนาในชุมชน จะเปนรถท่ีมาจากจังหวัดอ่ืน โดยมีนายหนาเปนคนหา
รถมาไถนาของชาวบานโดยคาจางในการไถไรละประมาณ 300 บาท รถแทรกเตอรสามารถไถนาได
รวดเร็ว ชาวบานทุกคนในชุมชนพอใจท่ีจะจาง ตอมาในชวง พ.ศ.2550 เริ่มมีชาวบานท่ีพอมีฐานะไดซ้ือ
รถแทรกเตอรไวไถนาเอง และมีแพรหลายมากมายในชุมชนในเวลาตอมา 

 

ภาพ12 การไถนาดวยรถแทรกเตอร 
 
  การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีในการไถนา สงผลกระทบตอชาวนาคือ ทําให

ชาวนาทํานาไดสะดวกรวดเร็วข้ึน สามารถทํานาไดจํานวนมากๆ ใชแรงงานในการทํานานอยลง
ทําใหชาวนามีเวลาวางมากข้ึนสามารถทํางานอยางอ่ืนได แตในขณะเดียวกันชาวนาตองเสียคาใชจาย
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ในการจางไถนาท่ีแพง สงผลใหตนทุนคาใชจายในการทํานาสูงข้ึน ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํานา
จึงลดลง 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
ไถนาโดยใชคันไถอาศัยแรงงานจากสัตวในการไถ ตอมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
ทางดานการทํานาชาวนาจึงเริ่มหันมาใชรถไถเดินตามหรือรถแทรกเตอรในการไถนาเพ่ิมมากข้ึน  
ทุกๆป ในขณะเดียวกันการไถนาดวยคนและสัตวไดคอยๆลดลง และคาดวาในอนาคตจะไมมีชาวนารายใด 
ท่ีไถนาดวยวัวหรือใชแรงงานจากสัตวอีกตอไป ดังนั้นในปจจุบันชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จึงไถนาโดยใชรถแทรกเตอรท่ีเปนรถของชาวนาเอง และรถไถท่ีมารับจางไถจากภายนอกชุมชน 
 2)เครื่องมือในการเก็บเก่ียวขาว 

  การเก็บเก่ียวขาวเปนข้ันตอนหนึ่งของการทํานา เม่ือขาวออกรวงและสุกเต็มท่ีแลว
ชาวนาก็จะเก็บเก่ียวขาว แตเดิมนั้นชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ใช“แกะ”ในการเก็บเก่ียวขาว 
หลังจากนั้นมีการใช “เคียว”ปจจุบันการเก็บเก่ียวขาวใชรถเก่ียวขาวท้ังหมด 

  จากการศึกษาพบวา ในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ใช“แกะ ”
ในการเก็บขาวโดยเก็บทีละรวงแลวมัดเปนเ ลียง ถาตนขาวสูงมากก็จะใชไมขมขาวใหลมไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือเก็บรวงขาวไดสะดวก การเก็บขาวดวยแกะจะเก็บเปนหนากระดานขาวท่ีเก็บไดจะมัด
เปนเลียงและนําไปเก็บรวมเปนกอง หลังจากนั้นชาวนาก็จะนําเลียงขาวไปเก็บท่ีบาน 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ13 การเก็บขาวทีละรวงดวยแกะ 
(ท่ีมา:  http://www.manager.co.th) 

 
  “…การเก็บขาวดวยแกะเปนภูมิปญญาชาวบานในการถนอมพันธุขาว เพราะในการเก็บขาว

ดวยแกะเมล็ดขาวจะไมช้ํา สามารถใชเปนเมล็ดพันธุในปตอไปไดดีกวาเมล็ดท่ีเก่ียวจากรถเก่ียวขาว 
และในการเก็บขาวดวยแกะสามารถเลือกเก็บเฉพาะขาวท่ีสุกกอนได สวนการเก่ียวขาวดวยรถเก่ียว
จะเก่ียวขาวหมดท้ังแปลงทีเดียว เนื่องจากรถเก่ียวขาวไมสามารถแยกเก่ียวได ...”(ไพฑูรย ศิริรักษ
,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  ตอมาใน พ.ศ. 2520 ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
วัฒนธรรมการเก่ียวขาวอยางชัดเจน เม่ือชาวนาใชเคียวในการเก่ียวขาวแลวนํามาฟด ซ่ึงเปนวิถีการเก่ียวขาว
ของชาวนาภาคกลางนํามาใชในพ้ืนท่ีภาคใต โดยเฉพาะแถบรอบลุมทะเลสาบสงขลา สาเหตุเนื่องมาจาก
ปญหาเรื่องแรงงานภาคเกษตรท่ีหลั่งไหลกันเขาเมือง สูโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหแรงงานหายาก  

http://www.manager.co.th/
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คาจางก็แพงมาก หลังจากป พ .ศ.2525เริ่มมีรถเก่ียวขาวมาแทนการเก่ียวขาวดวยแกะ และการใชเคียว
ของชาวนาในตําบลคูขุดหรือชาวนาท่ีอาศัยอยูบริเวณรอบลุมทะเลสาบสงขลาซ่ึงเก่ียวกับเรื่องนี้
สมใจ เอกทัตรชาวนาใน ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไดใหรายละเอียดวา 

  “…วิถีการผลิตของชาวนาในการเก่ียวขาวท่ีเปลี่ยนไปจากเดิมก็คือ แตกอนนั้น
จะใชแกะเก็บขาวทีละรวง แลวเอามาเก็บท่ีเรินขาว ถาจะขายก็เอาลงมาจากเรินขาวแลวนํามานวดโดยคน
แตถาจะขายในปริมาณมากก็นําขาวลงมาจากเรินขาวท้ังหมดโดยใชวัว4-5 ตัวในการนวดขาว เดี๋ยวนี้ไม
ตองนวดแลวเพราะใชรถเก่ียวขาวออกมาเปนเมล็ดขาวเลย คาจางในการเก่ียวดวยรถประมาณไรละ 
400-500 บาท...”(สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,สัมภาษณ) 

  สวนไพฑูรย ศิริรักษ ไดกลาวถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีการเก่ียวขาว 
ไววา  

  “...ท่ีอําเภอระโนดไดมีชาวนามาจากสุพรรณบุรี มาสอนใหเราเก่ียวขาวดวยเคียว
(จากแกะเปนเคียว) ดังนั้นในพ .ศ.2520 จึงเกิดมีอุปกรณท่ีใชฟดขาวข้ึนมา การเก็บขาวทีละรวงดวย
แกะจึงคอยๆหายไป ชาวนาในชุมชนสามารถเก่ียวขาวดวยเคียวไดแลว และฟดขาวได ชาวนาท่ีมาสอน
การเก่ียวขาวไดกลับไปคุยท่ีจังหวัดของตัวเองวา แถบลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเปนแหลงอูขาวอูน้ํา
แตขาดแรงงาน ก็เลยติดตอรถเก่ียวขาวมาให …รถท่ีมาเก่ียวขาวในขณะนั้นสวนมากมาจากภาคอ่ืน
เพราะท่ีอ่ืนจะทํานากอนเราประมาณ 2-3 เดือน เปนรถเก่ียวขาวท่ีมาจากจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะ
เกษการเก่ียวขาวดวยรถจะตองรอคิวนาน เพราะรถเก่ียวขาวมีนอย รถท่ีมาเก่ียวขาวจะอยูใน
พ้ืนท่ี เปนเวลาประมาณ 1เดือน สามารถนําเงินออกไปจากชุมชนหลายสิบลานบาท …”(ไพฑูรย ศิริ
รักษ,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  สอดคลองกับการสัมภาษณผูท่ีมารับจางเก่ียวขาวในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2557 ท่ีนํารถเก่ียวขาวมาจากจังหวัดพิษณุโลก ไดใหขอมูลกับผูวิจัยวา 

  “…มาจากจังหวัดพิษณุโลก มีรถเก่ียวขาวมาท้ังหมด 5 คันใชเวลาในการเดินทาง 
2วันจากพิษณุโลกถึงสงขลา หลังจากนั้นเม่ือมาถึงอําเภอสทิงพระก็ติดตอกับนายหนาท่ีเถาแก ติดตอ
ไว จึงแยกกันอยูตามพ้ืนท่ีตางๆในจังหวัดสงขลาท่ีมีการปลูกขาว สวนรถท่ีนํามาเก่ียวขาว เปน
ของเถาแกอยูท่ีจังหวัดพิษณุโลก มากับคนขับ 2 คนไดคาจางวันละ 300 บาท บวกกับคารองขาว อีกไร
ละ 10 บาท…ในการเก่ียวขาวจะเริ่มประมาณ 9.00น-17.00น เก่ียวขาวไดวันละประมาณ 20 ไร ในพ้ืนท่ี
อําเภอสทิงพระใชรถเก่ียวขาวยาก พ้ืนดินไมเรียบ และยังมีตนตาลโตนดมากตามคันนาทําให เก่ียวขาว
ไดชา ไมเหมือนภาคกลาง โดยคาเก่ียวขาวไรละ 500 บาท แตตัวเองไมไดเก็บเงินคาเก่ียวขาวเองจะมี
นายหนาท่ีติดตอกับเถาแกมาเก็บเงินเอง สําหรับท่ีพักอาศัยนั้นจะอยูกินกับบานนายหนา โดยมีอาหารให
กินวันละ 3 ม้ือ และอยูไปนานๆก็มีความสนิทสนมกันดี…” (สมเกียรติ สิงหโต ,29 มกราคม 2557,
สัมภาษณ) 
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ภาพ14รถเก่ียวขาว 
 
   ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการเก่ียวขาว ซ่ึงผลการวิจัย

พบวา การใชรถเก่ียวขาวทําใหเกิดการระบาดของโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช ทําใหชาวนาไมสามารถเก็บ
เมล็ดขาวไวทําพันธได เพราะเม่ือมีการเก่ียวขาวดวยรถเก่ียวขาว ทําใหเมล็ดขาวหลายๆพันธุปะปนกัน  
ไมสามารถนําไปทําเปนพันธุขาวปลูกได สงผลใหชาวนาตองซ้ือเมล็ดพันธุในราคาแพง(ซอน คงแกว
,2556, สัมภาษณ)อีกท้ังการเก่ียวขาวดวยรถเก่ียวขาว ไดสงผลกระทบตอชาวนา โดยเฉพาะการท่ีรถเก่ียวขาว
ทําใหเมล็ดขาวบอบช้ําในขณะเก่ียว ซ่ึงเม่ือนําเมล็ดพันธุไปหวานในท่ีนาขาวจะไมคอยข้ึน หรือข้ึนแลว
ออกรวงไมดี ชาวนาจึงไมนิยมนํามาทําเปนเมล็ดพันธุสวนใหญจะใชเมล็ดพันธุท่ีมีขายจากสหกรณ
การเกษตรท่ีใหผลผลิตดีกวา(ไพฑูรย ศิริรักษ,28 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

  นอกจากนี้ยังมีผลกระทบอ่ืนๆ เปนตนวาการใชรถเก่ียวขาวมีแรงจูงใจใหชาวนา
ตัดสินใจขายขาวท่ีไดจากรถเก่ียวขาวทันที เนื่องจากมีพอคามารอรับซ้ือในท่ีนาโดยไมมีการเก็บขาวไวกินเอง
ไมมีการเก็บเมล็ดพันธุไวทําพันธุในปตอไป และสงผลตอราคาขาวเปลือกท่ีชาวนาจะตองขายใหกับ
พอคาท่ีมารับซ้ือ โดยท่ีชาวนาไมสามารถกําหนดราคาขายเองได ตลอดจนการใชรถเก่ียวขาวจะตอง
เสียคาใชจายสูง ทําใหไดรับผลตอบแทนลดนอยลงไป ดังท่ีชาวนาในตําบลคูขุด กลาวไวพอสรุปไดวา 

  “…ตอนนี้ชาวนาจะขายขาวในนาเลย ขายใหกับเจาของรถท่ีมาเก่ียวขาว หรือไม
ก็ขายใหกับพอคาคนกลางท่ีมาซ้ือในชุมชน โดยพอคาจะซ้ือเกวียนละประมาณ 8,500 บาท...”(ไสว มณียม
,25 สิงหาคม 2556; สมใจ เอกทัตร,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ)  

 “…ชาวนาบางรายขายขาวเปลือกท่ีไดในปนั้นจนหมด แลวจึงคอยซ้ือขาวสารกิน 
บางรายก็เก็บไวกินใหพอกับปนั้นโดยไมตองซ้ืออีก โดยใหเหตุผลวาไมตองเสียเวลาเอาขาวมาเก็บท่ีบาน 
การจัดเก็บรักษาก็ลําบากเพราะมีแมลงและหนูมากิน สวนพันธุขาวก็ไมไดเก็บไว สวนใหญชาวนาจะ
ซ้ือมาจากสหกรณการเกษตร เพราะเห็นวามีความสะดวก หวานแลวงอกดีกวาเมล็ดขาวท่ีเราเก็บไว
เอง…”(จํารัส พานิชยกรณ,1 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ชาวนาในอดีตใชเครื่องมือในการเก่ียวขาวท่ีคิดคน
จากภูมิปญญาของบรรพบุรุษ โดยการใชแกะ ในการเก่ียวขาวทีละรวงแลวนํามามัดใหเปนเลียง 
หลังจากนั้นชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเริ่มมีการใชเคียวเก่ียวขาวแทนแกะอยูระยะหนึ่ง
สวนในปจจุบันชาวนาใชรถรับจางเก่ียวขาวสงผลใหการเก่ียวขาวดวยการใชแกะและการใชเคียว
หายไปในท่ีสุด ในขณะเดียวกันไดสงผลกระทบใหชาวนามีตนทุนในการผลิตขาวท่ีสูงดวยเชนกัน 
 3) พันธุขาว 

  จากการศึกษาพบวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ในอดีตจะใชพันธุขาว
ปลูกเปนพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิมเปนขาวข้ึนน้ํา ตามสภาพของท่ีนาเปนนาน้ําลึก ชาวนารูวาขาวตองการ
ปริมาณน้ําเทาไร คันนาตองสูงเทาไรน้ําจึงจะพอดีและเหมาะสมกับสภาพของนา พันธุขาวท่ีใชในอดีต
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เปนพันธุขาวท่ีชาวนาเก็บไวเองโดยไมตองซ้ือ สวนใหญเปนพันธุขาวหนัก เชน ขาวลูกโพธิ์ นางฝาย 
ชอขาว กลีบเมฆ ขาวหัวนา และ กาบดํา นอกจากนั้นจะมีการปลูกขาวเหนียวไวเพ่ือบริโภคดวย 

  ปจจุบันพันธุขาวท่ีชาวนาใชมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพันธุขาวลูกผสมท่ีปรับปรุงใหม
ท่ีตอบสนองตอปุยเคมีเปนสําคัญ ทําใหพันธุขาวท่ีมีอยูในอดีตสูญหายไปจากชุมชนอยางนาเสียดาย
พันธุขาวท่ีมีการสงเสริมใหชาวนานํามาเพาะปลูกในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระนั้น สวนใหญเปนพันธุขาวเบา
ปลูกประมาณ 3 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ไดแก ขาวพันธุชัยนาท ขาวหอมมะลิ ขาว กข
พันธุขาวสวนใหญซ้ือมาจากหนวยงานราชการคือ สหกรณการเกษตร และเอกชน หากมีชาวนารายใด
ท่ีตองการเก็บเมล็ดพันธุไวเอง ก็จะเก็บใสกระสอบไวท่ีบาน แตจะไมเก็บไวใน“เรินขาว”เหมือนในอดีต 
ดังท่ี พูนทรัพย ศรีชู ประธานเครือขายโหนด นา เล ในอําเภอสทิงพระไดกลาวไววา 

  “…สืบเนื่องมาจากเม่ือกอนเราใชขาวพ้ืนเมือง เชน ขาวสาหรี ขาวนางพญา
ขาวสังขหยด ขาวนางหมุย ขาวดอกแฝก ขาวลูกโพธิ์ และขาวนางฝาย เปนขาวพ้ืนเมืองท้ังหมด
เราเรียกกันวา ขาวข้ึนน้ํา คือเม่ือน้ําทวมก็จะไมมีผลกระทบตนขาว จะสูงข้ึนตามระดับน้ํา …เม่ือระบบ
มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีการสนับสนุนใหชาวนาใชขาวพันธลูกผสม มากมายหลายพันธุ โดยเฉพาะขาว 
กข5 7 9 13 31 และ 47…”(พูนทรัพย ศรีชู,5 ตุลาคม 2556, สัมภาษณ) 

 
 

 

 

 

 

ภาพ 15พันธุขาวท่ีชาวนาซ้ือจากสหกรณการเกษตร 
 
  สอดคลองกับ ซอน คงแกว ท่ีไดใหขอมูลเรื่องพันธุขาววา “ …เม่ือกอนเก็บเมล็ด

พันธุขาวไวเอง เพราะเก็บขาวดวยแกะทีละรวง ขาวจะไมปนกันหลังจากนั้นจึงเอามาเก็บท่ีเรินขาว
ในสมัยกอนชาวนาสามารถกําหนดไดวาจะเอาขาวแปลงใดทําพันธุสมัยนี้มีรถเก่ียวขาวทําให
การเก็บพันธุขาวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ชาวนาไมสามารถเก็บพันธุขาวไวทําพันธุได 
เพราะ เม่ือเก่ียวขาวดวย รถเก่ียวเมล็ดขาวจะปะปนกัน จึงทําใหชาวนาหันมาซ้ือพันธุขาวท่ีทางราชการ
หรือเอกชนนํามาขายเนื่องจากมีความสะดวกมากกวา…”(ซอน คงแกว,2556,สัมภาษณ) 

  สวน ไพฑูรย ศิริรักษ ไดกลาวถึงเรื่องท่ีชาวนาไมสามารถเก็บเมล็ดพันธุของตัวเองไว
ทําพันธุในปตอไปไดวา 

 “…การเก็บเก่ียวขาวดวยเครื่องจักรหรือรถเก่ียวขาวไดสงผลกระทบตอชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระเปนอยางมาก โดยเฉพาะการท่ีรถเก่ียวขาวทําใหเมล็ดขาวบอบซํ้า
ในขณะเก็บเก่ียว หรือท่ีชาวบานเรียกกันวาขาวเปน “ตาซํ้า ” ซ่ึงเม่ือชาวบานนําไปหวานแลว
จะไมคอยงอก หรืองอกแลวไมคอยจะออกรวง ซ่ึงแตกตางกันกับในสมัยกอน ภูมิปญญาการเก็บขาวดวย
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แกะ หรือ แกระ เปนการถนอมพันธุขาว นวดขาวก็นวดดวยคนไมบอบซํ้า …”(ไพฑูรย ศิริรักษ
,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

 นอกจากนี้ผูนําชุมชนในตําบลคูขุดไดใหขอมูลเก่ียวกับพันธุขาว สรุปไดวา  
  “...พันธุขาวปลูกท่ีใชจะเก็บเอาไวเองสวนหนึ่งและซ้ืออีกสวนหนึ่งเหตุผลก็คือ

ถาเก็บไวนานเปนปขาวเปลือกจะเสื่อมคุณภาพ หวานแลวงอกนอยประมาณ 60% ทําใหเสียเวลา
ตองไถนาเพ่ือหวานอีกรอบหนึ่งและตองใชขาวปลูกใหมอีก...ถาเปนขาวปลูกท่ีซ้ือมาจากสหกรณ
การเกษตร นอกจากสะดวกแลวเม่ือหวานแลวงอกดีถึงประมาณ 90% ทําใหชาวนาหันมาใชพันธุขาว
ท่ีซ้ือมาจากสหกรณการเกษตรกันมากข้ึน...” (ธีรชัย พาณิช, รจนา แกวขาว ,30 ธันวาคม 2556,
สัมภาษณ) 

  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพันธุขาว พบวาในอดีตชาวนาใชขาวพันธุ
พ้ืนเมืองซ่ึงเหมาะกับสภาพภูมิประเทศ เปนขาวข้ึนน้ําเม่ือน้ําทวมก็จะไมสงผลกระทบมากนัก
ตอมาเม่ือมี การสงเสริมใหปลูกขาวพันธุผสมจากหนวยงานของรัฐ ทําใหชาวนาเปลี่ยนมาใชขาวพันธุ
ใหมท่ีคิดวาใหผลผลิตสูงกวา แตในขณะเดียวกันก็ไดกอใหเกิดปญหาตางๆมากมายกับชาวนา
ท่ีสําคัญๆ เชน ชาวนาตองซ้ือเมล็ดพันธุ ซ้ือปุยในราคาแพง ทําใหตนทุนในการทํานาสูงข้ึน 

 จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวาในอดีตชุมชนมีพันธุขาวท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะขาว
พันธุพ้ืนเมือง ปจจุบันชาวนาสวนใหญใชพันธุขาวท่ีซ้ือมาจากสหกรณการเกษตรมากกวาท่ีจะใช
พันธุขาวของตนเอง การท่ีชาวนาเปลี่ยนมาใชพันธุขาวท่ีซ้ือจากสหกรณการเกษตรไดสงผลตอวิถี
การทํานา ทําใหชาวนามีความสะดวกสบายมากข้ึนในการจัดหาพันธุขาวแตละป ทางราชการ
โดยสํานักงานสหกรณการเกษตรและเอกชน เปนผูจําหนาย นอกจากนี้ผลผลิตจากขาวพันธุใหม
แมจะสามารถใหผลผลิตตอไรสูง แตในทางกลับกันขาวพันธุใหมจะไมทนตอโรค จะตองใชปุยเคมี หรือ
ยาฆาแมลง ทําใหตนทุนของชาวนาสูงข้ึน 

 4) ปุยเคมี 
  ในอดีตความอุดมสมบูรณของดินในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีความสมบูรณดีมาก

มีการใชมูลสัตวจาก วัว ควาย หมูและสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ มีมากเพียงพอท่ีจะทําเปนปุยคอกท่ีจะใสในนาขาว
ทําใหหนาดินมีความอุดมสมบูรณ รวนซุย และมีความชุมชื้น ในปจจุบันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ชาวนาสวนใหญไมมีเวลาในการเตรียมดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมและ
ขาดความอุดมสมบูรณ ชาวนาใชปุยเคมีเปนหลัก เนื่องจากพันธุขาวท่ีพัฒนาสายพันธุใหมตอบสนอง
ตอปุยเคมีโดยเฉพาะ รวมท้ังการท่ีชาวนาเรงการผลิตใหไดผลผลิตปละมากๆ จําเปนตองมีการเพ่ิมแรธาตุ
แกดิน 

  จากการสัมภาษณ ไพฑูรย ศิริรักษ ครูภูมิปญญา แหงศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ชาวบก ไดใหขอมูลเก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีในการทํานา ไววา 

  “...ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีถือเปนภัยพิบัติจากการ
พัฒนาการใชเครื่องจักร หรือการเกษตรเคมีท่ีเขามาในพ้ืนท่ีเม่ือประมาณ พ .ศ.2510 ใชสารเคมี
มากข้ึน  การใชรถไถนาทําใหชาวนาไมสามารถแตงคันนาได ทําใหพันธุขาวหนักบานเราหายไป มีขาว
พันธุอ่ืนๆเขามาแทน เชน ขาวชัยนาท กข 5 กข7 กข9 แตขาวพวกนี้จะไมทนตอโรค ตองใช
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สารเคมีมากข้ึน สวนรถท่ีมาไถนาก็เหยียบคันนาใหต่ําลงทุกวันๆ ขาวพันธุหนักก็จะหายไปเพราะน้ํา
นอย ไมมีการแตงคันนา หรือทําคันนาใหสูงข้ึน...”(ไพฑูรย ศิริรักษ,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  สวนผูนําชุมชนในตําบลคูขุดไดใหขอมูลเก่ียวกับการใชปุยเคมีวา“...ตอนนี้ใช
ปุยเคมีมีความสะดวกกวามูลสัตวเชน ข้ีหมู ข้ีวัว ใชนอย เพราะทํานามากถาใชมูลสัตวก็ไมเพียงพอท่ีจะ
นําไปใสในนาขาวไดอีกอยางในสมัยนี้มีการเลี้ยงหมู วัว กันนอยและเลี้ยงไวท่ีบานและท่ีของตนเอง
เทานั้นไมไดปลอยใหหากินเองเหมือนเม่ือกอนทําใหมูลสัตวหาไดยากข้ึน...” (ธีรชัย พาณิช, รจนา แกวขาว
,30 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  ผลกระทบจากการใชปุยเคมี หรือปุยวิทยาศาสตร ปจจุบันชาวนาไดใชปุยเคมี
แทนปุยคอกกันเปนสวนใหญความตองการของชาวนาในการท่ีจะเพ่ิมผลผลิตขาว เพ่ือใหไดมา ซ่ึง
เงินตรา จึงจําเปนตองมีการใชปุยเคมีอยางหลีกเลี่ยงไมได การใชปุยเคมีจะสงผลทําใหดินแข็ง แตกระแหง
และแหง อาจมีสารพิษตกคางในตนขาว ในแปลงนา แมน้ําลําคลอง และแหลงน้ําใกลเคียงชาวนาไดให
ขอมูลวาปุยเคมีท่ีมีราคาแพงมากนั้น ไดสงผลกระทบตอคาใชจายของชาวนาเปนอยางมากทํา ให
มีตนทุนในการทํานาท่ีสูงข้ึน แตก็ยังจําเปนตองใชเพราะจะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึนและ มี
ความสะดวกท่ีจะใช สวนปุยคอกเดี๋ยวนี้หายาก เพราะชาวบานไมไดเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมากเหมือนในอดีต
  การใชปุยเคมียังสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในนาขาว ทําให
เกิดโรคระบาดกับสัตวน้ําท่ีอาศัยในนาขาว และเม่ือมีน้ําทวมนาขาวทําใหน้ําในนาขาวซ่ึงมีสวนผสม
ของปุยเคมี ไหลลงสูทะเลสาบสงขลาสงผลกระทบทําใหเกิดน้ําเสีย นอกจากนี้ผลกระทบของการใชปุยเคมี
ทําใหสัตวน้ําท่ีอาศัยอยูในนาขาวท่ีชาวบานเรียกวา “ลูกคลัก” ไดหายไปจากทองนาดังท่ี พูนทรัพย ศรีช ู
ประธานกลุมเครือขาย โหนด นา เล ในอําเภอสทิงพระ ไดใหขอมูลไววา 

 “…ในอดีตการทํานาจะใชปุยคอก ข้ีหมู ข้ีวัว ข้ีคางคาว ระบบนิเวศในนาขาวจะดีมาก
ในนาเม่ือกอนจะมี ปลาคลัก หรือ ลูกคลัก เติบโตในนา ตัวปลาจะฟกไขในนา พอไขเสร็จหลังจากนั้น
จะเปนปลาตัวเล็กๆ พอฝนตกก็จะไหลลงสูทะเลสาบ ระบบนิเวศของนากับทะเลสาบจะเชื่อมโยงกัน 
ท่ีเราเรียกวาในน้ํามีปลา ในนามีขาว แตในความจริงแลวในนาก็มีปลาเหมือนกัน... ”(พูนทรัพย ศรีชู
,5 ตุลาคม 2556,สัมภาษณ) 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ16ปุยคอกจากมูลสัตว 
 

  เชนเดียวกับ สมใจ เอกทัตร ท่ีไดใหรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องดินเพ่ิมเติมวา
“…ในอดีตใชปุยคอกจากข้ีหมู ข้ีวัว ดินจะดีมากใชวัวไถไดสบาย มาในระยะหลังเม่ือมีการใช
ปุยเคมี ทําใหดินแนน และแข็งมาก…” (สมใจ เอกทัตร,29 มิถุนายน 2556,สัมภาษณ) 
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  จากขอมูลท่ีนําเสนอสรุปไดวา ปุยถือเปนปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ ชาวนาในอดีต
ใชปุยคอกจากมูลสัตวใสในนาขาว ทําใหดินดี รวนซุย ดินไมแนน ไดผลผลิตดีและชาวนาสามารถ ดํารง
อยูได วิถีการทํานาของชาวนาเปลี่ยนไปเม่ือมีขาวสายพันธุใหมข้ึนมา ชาวนาตองเรงผลิตขาวเพ่ือใหได
ปริมาณมากทําใหชาวนาในปจจุบันหันมาใชปุยเคมีกันมากข้ึน เพราะชาวนาเห็นวามีความสะดวก  
ถึงแมวาจะมีตนทุนสูงและสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมก็ตาม 
 จากการศึกษายังพบอีกวาชาวนามีรายไดไมเพียงพอกับรายจายท่ีสูงข้ึน ทําใหชาวนา
ตองประกอบอาชีพเสริมเพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัวการหารายไดเสริมของชาวนายังคงมีความผูกพัน
กับวิถี โหนด นา เล หรือภาคเกษตร อาชีพเสริมท่ีสําคัญๆ เปนตนวา การรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาของชุมชน
การหารายไดเสริมจากตนตาลการทําน้ําตาลโตนด การทําถานลูกตาล การเก็บลูกตาลโตนดขาย การทํา
ลูกตาลสดขาย การทําไรนาสวนผสม การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม การทํางานรับจางการประมงการ
ปลูกผักขายการเลี้ยงสัตว ฯลฯโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1)การรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาของชุมชนจากการศึกษาพบวา การประกอบอาชีพเสริม
ของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ อยูในรูปแบบของการรวมกลุมกันทําของกลุมแมบานโดยแบง
เวลาสวนท่ีวางเวนจากการทํานา ทําใหมีรายไดเสริมอีกทางหนึ่งเพ่ือมาจุนเจือครอบครัว กลุมตางๆ
ประกอบดวย กลุมนารวมบานดอนคันผลิตขาวไรสารพิษ กลุมคนรักษโหนดทําผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด
กลุมผลิตสบูลูกตาล กลุมผลิตลูกตาลกรอบ กลุมทําน้ําตาลแวน เปนตนดังท่ีกลุมแมบานไดใหขอมูล
ไววา  

  “…ในบานเรามีการรวมกลุมกันทําน้ําตาลแวน โดยมีรายไดสามารถเลี้ยงครอบครัวได 
ไมตองไปทํางานท่ีอ่ืน…”(ดํา คลายสีนวล,1 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

 

 

 

ภาพ17การรวมกลุมผลิตสินคาในชุมชน 
 
 ( 2)การเปลี่ยนแปลงจากการทํานาไปทําสวนปาลม และยางพารา 
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  ปาลมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของภาคใต ซ่ึงเหมาะกับอากาศรอนชื้น
ดังนั้นปาลมจึงเจริญเติบโตไดดีในภาคใตของประเทศ บริเวณท่ีปลูกมากท่ีสุดคือ กระบี่ สุราษฏธานี  
ชุมพร สตูล และตรัง ท้ังนี้เนื่องจากผลตอบแทนจากการปลูกปาลมดีกวาการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เชน 
การทํานาขาว ซ่ึงเปนแรงจูงใจทําใหเกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพ้ืนท่ี
ปลูกปาลมท่ัวประเทศ และจากคติความเชื่อของชาวนาท่ีวาทําสวนดีกวาทํานาทําไร ซ่ึงการทํานา
จะเหนื่อยมาก เสี่ยงตอการขาดทุนทุกๆป ซ่ึงจะเห็นไดวา ชาวนาเราจะมีฐานะลําบากยากจน มีหนี้สิน 
สูชาวสวนไมได ลงทุนแลวคอยๆเก็บเก่ียวผลประโยชน  
  ผลการศึกษาพบวาการทํานาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ยังตองอาศัยน้ํา
จากธรรมชาติ มีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ฝนแลง สงผลทําใหขาวเสียหาย ทําใหชาวนา
ตองปรับเปลี่ยนไปทําอาชีพเสริมอ่ืนๆ ซ่ึงไดแก การทําสวนปาลม และยางพารา นับเปนอาชีพเสริม
อีกอาชีพหนึ่งท่ีชาวบานหันมาสนใจกันมากในขณะนี้ 
 

ภาพ18การปลูกปาลมในพ้ืนท่ีนาขาว 
 
  ผลการศึกษายังพบอีกวา ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ชาวบานเริ่มสนใจมา
ปลูกปาลมแทนการทํานาโดยสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคูขุดไดกลาว สรุปรายละเอียดไดวา 
ในชวงแรกไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมาสํารวจในชุมชนวาชาวบานสนใจ
ท่ีตองการจะทําสวนปาลมจํานวนก่ีราย หลังจากนั้นเม่ือชาวบานตัดสินใจจะทําสวนปาลม ทางกรม
พัฒนาท่ีดินจึงทําการขุดสวนใหฟรี ไถใหฟรี ปุยฟรี ตลอดจนนําพันธุตนปาลมมาใหฟรี ทําใหชาวนา
เริ่มสนใจท่ีจะทําสวนปาลมกันมากข้ึน โดยในการตัดสินใจท่ีจะปลูกปาลมหรือไมเปนสิทธิ์ของชาวบานเอง 
เพราะโครงการดังกลาวไมไดผานมาทางเกษตรอําเภอ ผูนําชุมชนอยาง กํานัน ผูใหญบานหรือองคการ
บริหารสวนตําบลแตอยางใดจนถึงขณะนี้ชาวบานใชเวลาในการทําสวนปาลมมาแลวประมาณ 3 ปมี
การทําสวนปาลมกันหมูบานละไมเกิน 10 ครัวเรือน ในชวงนี้ปาลมยังไมใหผลผลิตซ่ึงคาดวาจะใชเวลา
อยางนอย 5 ปถึงจะเก็บเก่ียวผลผลิตได ซ่ึงชาวนาก็ตองรอตอไปวาการทําสวนปาลมนั้นผลจะออกมา
เปนเชนไร สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคูขุดยังไดตั้งขอสังเกตวา ชาวนาท่ีปลูกปาลมนั้น ไมไดใช
พ้ืนท่ีนาท้ังหมด แตสวนหนึ่งก็ยังทํานาขาวเหมือนเดิม ดวยเหตุผลท่ีจะตองดูผลผลิต ราคา ตลาดท่ีจะรับ
ซ้ือผลผลิตตอไปในอนาคตดวย(เฉลิมชล หมองหอง,3 กุมภาพันธ 2557, สัมภาษณ) 
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  เชนเดียวกับไพฑูรย ศิริรักษ ครูภูมิปญญาแหงศูนยการเรียนภูมิปญญาชาวบก
ในอําเภอสทิงพระ ไดกลาวไววา 

  “…มีกระแสปาลมและยางพาราทําใหชาวบานหลงใหลในกระแสปาลม
และยางพารามาก เพราะชวงนั้นชาวบานเห็นวาปาลมและยางพารามีราคาดี …”(ไพฑูรย ศิริรักษ
,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  สวน ประธานกลุมคนรักษโหนด และประธานกลุมผูสูงอายุ ไดใหขอมูล
สนับสนุนถึงการปลูกปาลมของชาวนาวา “…มีหนวยงานราชการมาสนับสนุน เขาไถใหฟรี ปุยฟรี  
ทําใหชาวนาสนใจในการท่ีจะปลูกกันมาก…”(ปราณี มณีดุลย,23พฤษจิกายน2556,สัมภาษณ) 

  พ้ืนดินในท่ีราบลุมทะเลสาบเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการทํานาขาวมายาวนาน 
ชาวบานเขาใจธรรมชาติ มีความรูมีปญญาในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ความเปนภูมิปญญาสูงดังท่ีบรรพบุรุษ
ไดอนุเคราะหให ทดสอบ ทดลองดินปลูกพืช ปลูกไมมาหลายชั่วอายุคน ตามภาษาสมัยใหม ท่ีเรียกวา
การวิจัย แตคนในสมัยนี้ไมไดอยูกับธรรมชาติ ไมไดทําอะไรกับมือตัวเองเลย อยากรวย อยากได ชอบทําลาย
ธรรมชาติ ทําอาชีพใหมท่ีไมเคารพภูมิปญญาของบรรพบุรุษ (ไพฑูรย ศิริรักษ,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  ผลกระทบหลังจากท่ีชาวนาเปลี่ยนแปลงจากการทํานาไปปลูกปาลมและ
ยางพารานั้น ไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน ในระยะ 10 ปท่ีผานมามีหลายท่ี เชน พัทลุง บางแกว หรือ
แถวอําเภอสทิงพระก็มีเหมือนกันท่ีขุดนาแลวปลูกยางพารา หรือปาลม ชาวบานไมไดศึกษาสภาพ
ของดิน ซ่ึงการเลือกท่ีดินทํากินเปนภูมิปญญาของชาวบาน บรรพบุรุษเขาเขาใจธรรมชาติ เขารูวา
พ้ืนดินตรงนี้จะปลูกอะไรได แตปจจุบันคนอยูกับธรรมชาตินอยลง หรืออยูกับทองนานอยลงเลยไมรูวา
จะปลูกพืชชนิดใดไดหรือไม เม่ือเห็นกระแสปาลมหรือยางพาราเขามาในชุมชน จึงนับไดวาเปนภัยพิบัติ
กับชาวนา ในเชิงนโยบาย เปนการสงเสริมท่ีผิดทาง เพราะพ้ืนท่ีในอําเภอสทิงพระเหมาะแกการทํานา
แตกลับไปปลูกปาลมหรือยางพารา หรือบางครั้งชาวบานหลงผิดไปเอง ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก (ไพฑูรย ศิริรักษ
,28 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

  เชนเดียวกับ กันยารัตน ระกําทอง เจาหนาท่ีเกษตรระดับชํานาญการ 
สํานักงานเกษตรอําเภอสทิงพระ ท่ีไดกลาวถึงผลกระทบของการท่ีชาวบานเปลี่ยนจากการทํา
นามาปลูกปาลมและยางพาราในพ้ืนท่ีทํานาวา 

  “ …ทางสํานักงานเกษตรอําเภอสทิงพระ ไมคิดสงเสริมใหชาวบานปลูกปาลม
หรือยางพาราเลย เพราะสภาพดินไมเหมือนกัน ในอําเภอสทิงพระดินอุดมสมบูรณ เหมาะแกการทํานา 
หรือทําไรนาสวนผสม…”(กันยารัตน ระกําทอง,1 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

  สวน บรรจง ราชสุวรรณ ไดใหทัศนคติเก่ียวกับการปลูกปาลมในพ้ืนท่ีอําเภอสทิงพระ วา 
  “…ในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไมสมควรอยางยิ่งท่ีจะปลูกปาลม ตนปาลม

เปนพืชท่ีไมมีแกน ตองการน้ํามาก อยูในตระกูลเดียวกับพวกสาคู กลวย พืชประเภทนี้ตองการน้ํามาก 
แตน้ําในดินเราไมมี เพราะในอดีตคาบสมุทรสทิงพระเปนทะเล พ้ืนท่ีนี้เหมาะแกการปลูกพืชลมลุก ผัก
ตางๆ กลวย มะมวง โดยเฉพาะการทํานาขาวจะเหมาะสมท่ีสุด…” (บรรจง ราชสุวรรณ,29 ธันวาคม 2556, 
สัมภาษณ)  

 (3)การหารายไดจากตนตาลโตนด 
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  วิถีโหนดเปนวิถีชีวิตท่ีอยูคูกับวิถีนาและวิถีเล ของชาวนาในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ ซ่ึงในพ้ืนท่ีนาจะมีตนตาลโตนดข้ึนอยูเปนจํานวนมาก โดยพ้ืนท่ีนา 1 ไรจะมีตนตาล
ประมาณ 20 ตน แตในบางพ้ืนท่ีจะมีตนตาลมากกวา 100 ตนตอท่ีนา 1 ไร และในปจจุบันนี้ เฉพาะ
อําเภอสทิงพระ มีตนตาลท้ังหมดประมาณ 1 ลานตน และจากการท่ีอําเภอสทิงพระมีจํานวนตนตาล
เปนจํานวนมาก ไดสงผลใหชาวนามีอาชีพเสริมท่ีเก่ียวของกับตาลโตนดดังนี้ 

 ก. การเก็บลูกตาลโตนด (ท่ีสุกแลวลวงลงจากตน) เพ่ือนําไปจําหนาย  
   ผลการศึกษาพบวา ในแตละวันหลังจากท่ีชาวนาทํางานประจําเสร็จแลว 

เม่ือมีเวลาวางจะออกไปเก็บลูกตาลท่ีลวงหลนมาจากตนตาลจากท่ีนาของตนเองหรือท่ีนาของเพ่ือนบาน
เพ่ือนําไปขายใหกับพอคาจากภายนอกชุมชนท่ีมารับซ้ือ เปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
โดยไมตองเสียคาใชจายในการลงทุน ดังท่ีสมปอง สุวรรณคีรี ซ่ึงมีอาชีพเสริมในการเก็บลูกตาลขาย ได
ใหขอมูลวา 

   “… ลุงมาหาลูกโหนดขาย ซ่ึงจะเก็บไปขายได 100 เม็ดในราคา 20 บาท
ราคาดีกวาปท่ีแลวท่ี 100เม็ดราคาเพียง18 บาท โดยมีรถมารับซ้ือในหมูบาน มาจากชุมพล แลวเขาสงไป
ขายตอท่ีจังหวัดเพชรบุรีเพ่ือทําเปนจาวตาล…” 

  คุณลุงยังไดใหขอมูลอีกวา “ปกติลุงจะทํานา ซ่ึงการทํานาเปนอาชีพหลัก
ของลุงอยูแลว นี่เห็นวาพอจะมีเวลาวาง และลูกโหนดก็ราคาดีดวย ไมตองลงทุนอะไรเลย ใชแรง
ของตัวเองอยางเดียว วันหนึ่งๆลุงจะหากับภรรยาดวยอีกคนหนึ่ง หาไดประมาณ  1000 กวาเม็ด หรือ
ถาขายแลวจะได 200 กวาบาท ซ่ึงถือเปนรายไดเสริม โดยลูกโหนดท่ีเก็บจะเก็บจากนาใครก็ได
เจาของเขาไมหวง แตท่ีหามคือการปนข้ึนเอาลูกตาลสด …บานเราถาตองการจะหารายไดก็ใหมาหา
ท่ีทุงนาเพราะสามารถทําเปนรายไดเปนอยางดี โดยเฉพาะจากตนตาลโตนด”(สมปอง สุวรรณคีรี
,25 สิงหาคม 2556,สัมภาษณ) 

 
 

 

 

ภาพ 19เมล็ดลูกตาลสุก 
 

 ข.การทําถานลูกตาล  
  จากการศึกษาพบวา การทําถานลูกตาลเปนอาชีพเสริมของชาวนาในตําบลคูขุด

อําเภอสทิงพระ ท่ีใชภูมิปญญาของชาวบาน ใชเมล็ดตาลสุกท่ีลวงหลนอยูใตตนตาลใหเกิดประโยชน
โดยการนําเมล็ดตาลท่ีสุกนํามาตากใหแหง นํามาเผาใหเปนถานท่ีใชในการหุงตม วิธีทําโดยการนําลูกตาลสุก
ท่ีแหงแลวมาเผาในหลุมดิน กอไฟขางในหลังจากนั้นจึงใชแกลบปดหลุมถาน ใชเวลาเผาเชาถึงเย็น
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จนกระท่ังไมมีควันข้ึน เมล็ดตาลจะกลายเปนถาน นําลูกตาลท่ีเผาเสร็จแลวจุมน้ําเพ่ือใหไฟจากการเผาดับ
ตากใหแหงอีกครั้งหนึ่ง จะไดถานลูกตาลท่ีใหความรอนสูง เนื้อแข็งและคุณภาพดี การประกอบอาชีพเสริม
ในการทําถานลูกตาลขาย ไมตองเสียคาใชจายหรือลงทุนอะไรท้ังสิ้น เพียงแตชาวบานออกไปเก็บลูกตาล
ท่ีลวงหลนอยูใตตนตาล จะเปนของตัวเองหรือของเพ่ือนบานก็ได ชึ่งแตละคนจะไมหวงกัน ถานลูกตาล 
นอกจากชาวบานจะใชในการหุงตมอาหารประจําวันของชาวบานท่ีตองการประหยัดคาไฟฟาคาแกสแลว 
ชาวบานสามารถนําถานไปขายเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง 

 ค. การทําลูกตาลสดขาย  
  ผลการศึกษาพบวา การทําลูกตาลสดถือเปนอาชีพรองหรือทําควบคูกับ

การทํานา เชนเดียวกับการทําน้ําตาลโตนด ปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุดเปลี่ยนจากการทําน้ําตาล
โตนดมาทําลูกตาลสดขายกันมากข้ึน เพราะไมตองลงทุนมากเหมือนการทําน้ําตาลโตนด การทําลูกตาลสด
ขายชาวบานจะใชตนตาลในท่ีนาของตัวเอง หรือเชาตนตาลของคนอ่ืนดวยเพ่ือใหไดลูกตาลในปริมาณมาก
เชนเดียวกับการทําน้ําตาลโตนด ในการทําลูกตาลขายนั้นจะทําไดตลอดท้ังปหมุนเวียนสลับกันไป  
แตจะทําไดมากท่ีสุดในชวงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมของทุกป เพราะในชวงนี้จะ เปนชวงท่ีลูก
ตาลออกมากท่ีสุด โดยทุกวันนี้ชาวบานสามารถทําลูกตาลขายไดถึงวันละ 20 ถุงหรือมากกวา ขายใน
ราคาถุงละ 20-25 บาท บรรจุถุงขนาด 6 x 12 นิ้ว เรียงลูกตาลใหเต็มแลวมัดปากถุงไมตองชั่งน้ําหนัก
โดยมีพอคามารับซ้ือลูกตาลของชาวบาน โดยนํารถปคอ๊ัพมาซ้ือในชุมชนเวลา 14.00-16.00 น ของทุกวัน 
ไมตองนําไปขายภายนอกชุมชน 

 
 

 

 

 
 

ภาพ20การทําลูกตาลสดขาย 
 

 ง. การทําน้ําตาลโตนด  
 ผลการศึกษายังพบอีกวา การทําน้ําตาลโตนดเปนอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่ง

ของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ในการทําน้ําตาลโตนดชาวนาบางรายจะทําควบคูไปกับการทํานา
หรือชาวนาบางรายเลือกท่ีจะทําน้ําตาลโตนดเม่ือทํานาเสร็จแลว เพราะถาทําพรอมกันท้ังสองอยางชาวนา
จะมีความเหน็ดเหนื่อยมาก การทําน้ําตาลโตนจะใชตนตาลท่ีอยูในท่ีนาของตัวเอง หากชาวนารายใด
ตองการท่ีจะไดน้ําตาลมากๆ ก็จะตองเชาตนตาลของชาวนารายอ่ืนท่ีไมไดทําน้ําตาล  

   ชาวบานท่ีทําน้ําตาลโตนดเปนอาชีพเสริมไดใหขอมูลอีกวาการทําน้ําตาลโตนด
ในอดีตเปนการทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือน และถามีเหลือก็แจกจายใหญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือนบานใกลเคียง 
โดยใชเวลาวางจากการทํานาแลว ในปจจุบันมีการทําน้ําตาลโตนดเพ่ือจําหนายเปนอาชีพเพราะน้ําตาล



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

97 
 

โตนดมีราคาแพงข้ึนในปจจุบันราคาปบละ1,500บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุมผูผลิตผลิตภัณฑจาก
น้ําตาลโตนด เพ่ือขายภายในและตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพ 21การทําน้ําตาลโตนด 

 
  (4)การทําไรนาสวนผสม 
  โดยสภาพท่ีโดดเดนของพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระท่ีมีพ้ืนท่ีดานทิศ

ตะวันตกติดกับทะเลสาบ เหมาะแกการทําประมง สวนพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกเปนดินเหนียวปนดินรวน 
เหมาะแกการทํานา ในอดีตชาวบานดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและมีความสุข เนื่องจากในพ้ืนท่ีเปน
แหลงท่ีมีความสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแกการทํามาหากินของมนุษยสะดวกสบายมา
แตโบราณ ทําใหเกิดชุมชนตางๆมากมาย ผลของการพัฒนาประเทศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
มายังชุมชน สงผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณมีความเสื่อม
โทรมและ มีจํานวนลดนอยลง เนื่องจากมีการเพ่ิมข้ึนของประชากร มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
มากข้ึน ตลอดจนการทํานาอยางเดียวก็มีความเสี่ยง เนื่องจากตองรอน้ําฝนจากธรรมชาติ ปญหาเหลานี้
ไดเกิดข้ึนกับชาวนาอยูตลอด ทําใหปจจุบันชาวนาสวนหนึ่งไดเปลี่ยนจากการทํานาอยางเดียวไป
เปนการทําไรนาสวนผสมเพ่ือใหมีรายไดเสริมอีกทางหนึ่งโดยชาวนาจะแบงพ้ืนท่ีนามาปลูกผลไม ชนิด
ตางๆ เชน มะมวง กลวย ออยและมะละกอ นอกจากนี้ยังมีการปลูกผักสวนครัว และขุดบอเลี้ยงปลา 

   ผลจากการศึกษาพบวา การทําไรนาสวนผสมเปนรูปแบบใหมของการทํานา 
และเปนวิธีการหารายไดเสริมของชาวนาในตําบลคูขุด จากการเดินสังเกตในพ้ืนท่ี ทําใหผูวิจัยไดทราบวา
การทําไรนาสวนผสม มีรูปแบบการทํา คือ การใชท่ีนาสวนหนึ่งเพ่ือการขุดบอเลี้ยงปลา และปลูกผลไม
เชนกลวย ออย มะมวง และพืชผักสวนครัว เปนตน สวนใหญจะไวบริโภคในครอบครัว ถาเหลือจาก
การบริโภคแลวจึงจะนําไปขายใหกับเพ่ือนบานในชุมชน 
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ภาพ22การทําไรนาสวนผสม 

  (5)การทําประมง/การรวมกลุมจัดตั้งแพปลาชุมชน 
   ผลการศึกษาพบวา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
นอกจากมีการทําอาชีพตางๆดังกลาวขางตนแลว ยังมีกลุมแพปลาชุมชนบานคูขุด กลุมแพปลามีแนวคิด
มาจากสมาชิกกลุมออมทรัพยชาวประมง และประมงอาสา ชึ่งมองเห็นวาถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคา
สัตวน้ําจากพอคาและนายทุน จึงรวมกันตั้งแพปลาข้ึน เพ่ือรับซ้ือสัตวน้ําจากสมาชิกและชาวประมง
แลวนําไปขายสงท่ีตลาด นอกจากนี้ยังมีการระดมทุน โดยใหชาวประมงถือหุนคนละ 100 บาท ดวยสาเหตุนี้
จึงทําใหชาวประมงท่ีไดรับผลกระทบ ตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนจึงมีการรวมกลุมเพ่ือแกไขปญหา 
ชวยเหลือฟนฟูและเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสัตวน้ําในทะเลสาบอีกดวย จากการสัมภาษณ
ประธานกลุมแพปลาชุมชนคูขุด ไดใหรายละเอียดเก่ียวกับจุดเริ่มตนของเรื่องนี้ โดยมีรายละเอียด
พอสรุปไดวา 

   “…ไดคุยปญหากับพ่ีนองชาวประมงในตําบลคูขุด ถึงเรื่องท่ีชาวประมง
ถูกเอารัดเอาเปรียบในการขายสัตวน้ํา เรานาจะมีการจัดตั้งแพปลาชุมชน แตในขณะนั้นยังไมมีใครรู
อะไรเก่ียวกับแพปลาเลย งบประมาณก็ไมมี แตอยากจะทําเพ่ือชวยเหลือชาวประมง หลังจากนั้น
จึงไดไปดูงาน ท่ีแพปลาชุมชนตําบลเขาคราม จังหวัดสตูลท่ีเขาตั้งมากอนแลว เราไปดูงานเขามาแลว
เอามาปรับปรุง …ในชวงแรกของการจัดตั้งแพปลา ขณะนั้นกลุมยังไมมีโรงเรือนท่ีรับซ้ือสัตวน้ํา
จึงใชบานของสมาชิกชั่วคราว กอตั้งเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม ป พ.ศ.2548  มีสมาชิกในขณะนั้น 17 คน
กรรมการ 15 คน และในป 2549 ทางกลุมไดทําโครงการขอเงินทุนสนับสนุนเพ่ือสรางโรงเรือน ใน
การรับซ้ือสัตวน้ําตอองคกรพัฒนาชุมชน 60,000 บาท ปจจุบันมีสมาชิก 189 คน กรรมการ 16 คน…”
(นิทัศน แกวศรี,2 พฤศจิกายน2556,สัมภาษณ) 
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ภาพ 23อาชีพประมงชายฝงทะเลสาบสงขลา 
 
   ในดานการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบ ทางกลุมพยายามสราง
จิตสํานึกใหกับสมาชิกชาวประมง เชน หากชาวประมงจับกุงท่ีกําลังจะวางไขได จะไมนํามาขาย
โดยจะปลอยกุงท่ีกําลังวางไขนั้นลงสูทะเลสาบเพ่ือขยายพันธุตอไป และนอกจากนี้ทางกลุมยังมีการจัดตั้ง
ธนาคาร “กุงไข”ข้ึนเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2555ซ่ึงหากชาวประมงจับกุงไขไดก็จะนํามาให ท่ี
ธนาคารกุงไขฟร ีโดยไมคิดเงิน 
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เพ่ือหา
รายไดเสริม ยังมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอ่ืนๆอีก เปนตนวา 
 (1) การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

  จากการศึกษาพบวา ในอําเภอสทิงพระไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเขามา
ทําลายระบบนิเวศของสิ่งแวดลอมในชุมชน หากชาวนารายใดท่ีตองการหารายไดเพ่ิมเติมในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงเปนรายไดนอกเหนือจากการทํานาตองออกไปทํางานท่ีในตัวเมืองสงขลา ผูท่ีไปทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมบอกวา การทํางานก็ไมเหนื่อยมาก เปนรายไดท่ีแนนอน รายไดอาจจะไดรับ
เปนรายวัน หรือรายเดือนแลวแตนายจางเปนผูกําหนด  

  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไปทํางานนอกชุมชน เนื่องจากการทํา
นาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เปนการทํานาปละครั้ง ตองอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ ไมมีระบบ
ชลประทาน การทํานาจึงข้ึนอยูกับความเสี่ยงจากธรรมชาติ บางปน้ําทวม บางปฝนแลง ทําใหไดรับ
ผลผลิตไมแนนอน แตในขณะเดียวกันตนทุนคาใชจายในการทํานาสูงข้ึน ตั้งแตการไถดะ ไถแปร คาปุย
คาจางรถเก่ียวขาวและคาใชจายอ่ืนๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอชาวนาเปนอยางมาก ซ่ึงรายได
ไมพอกับคาใชจายในการดํารงชีพและตอมามีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายในตัวจังหวัดสงขลา
ทําใหชาวนาท่ีอยูในวัยหนุมสาว หรือชาวนาท่ีอายุไมมากนัก ไดเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปน
จํานวนมาก ท้ังนี้เพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง เชนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมกุงแช
แข็ง โรงงานปลากระปอง แพปลา เปนตนดังท่ี เสริญ สุวรรณปราการ ชาวนาในตําบลคูขุด ท่ีไป
ทํางาน ในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือหารายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ไดใหขอมูลไววา   

  “… ตอนนี้ท้ังสองคนในครอบครัวไปทํางานนอกพ้ืนท่ีกันหมด ไปทํางานท่ีทาสะอาน
สงขลา มีรถรับสงไป -กลับทุกวัน ในหมูบานเรามี 3 คนท่ีไปทํางานโรงงานดวยกัน ทํามา 10 ปแลว 
ไมมีโบนัสแตมีประกันสังคม ทําตั้งแตวันละ 50 บาท ตอนนี้ไดคาจางวันละ 300 เขาเพ่ิงปรับให หรือ
ถาจะทําเปนแบบเหมาก็ได ถาแบบเหมาอาจจะไดวันละ 400-500 บาท ในสวนของการทํานานั้น
ถาตรงกับชวงทํานา ก็จะทํานาในชวงวันอาทิตย หรือวันท่ีโรงงานหยุด โดยการจางใหเขาไถ  
และหลังจากนั้นก็จะหวานแลวท้ิงไว คอยออกไปดูบางเปนครั้งคราว ไมคอยไดดูแลนาเหมือนเม่ือกอน 
เพราะรายไดหลักตอนนี้มาจากการทํางานในโรงงานมากกวา ทํานาอยางเดียวไมพอกิน...” 
(เสริญ สุวรรณปราการ,25 สิงหาคม 2556,สัมภาษณ) 

  สวนชาวนาในหมูท่ี 6 ตําบลคูขุดรายหนึ่ง ท่ีไดไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 
ในตัวเมืองสงขลา ไดใหรายละเอียดพอสรุปไดวา 
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  “ … มีอาชีพทํานา และทํางานโรงงานดวย ตอนนี้ทํานา 2 ไร ทําไวกินอยางเดียว 
การทํานาตองจางทุกอยาง ทํานาถาจะใหไดกําไรจะตองไมจาง …ทํางานโรงงานมา 20 ปแลวรายได
แนนอน รายไดม่ันคง วันละ 300 บาท มีการทํางานลวงเวลาดวยรายไดก็เพ่ิมข้ึนอีก นอกจากนี้
ยังมีโบนัส คารักษาพยาบาล บริษัทท่ีทํามีพนักงาน 2,000 กวาคน โรงงานตั้งอยูท่ีบานน้ํากระจาย 
จังหวัดสงขลา ผลิตอาหารพวกปลา ปู กุง ขนม ขาว แกงฯลฯ ใสกระปอง เดินทางมาทํางานสะดวก 
โดยมีรถสองแถวมารับสงทุกวัน แตตองจายคาโดยสารเอง เริ่มรับตั้งแตบานดอนคันไปถึงหัวเปลว  
ในตําบลคูขุดมีคนไปทํากันหลายคน…”(เอิบ คงแกว,31 ธันวาคม 2556,สัมภาษณ) 

  เชนเดียวกับ นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขุด ท่ีไดใหขอมูลสนับสนุนใน
เรื่องเดียวกันนี้วา  

  “…ชาวบานอยากจะทํานากันเปนสวนใหญ แตเม่ือปท่ีแลวมีชาวนาเลิกทํา
กันไปบาง แลว เพราะไมคุมกับการลงทุน ปลอยใหเปนนารางบาง แลวเขาไปในเมืองทํางานโรงงาน
อุตสาหกรรม ไปทํากันมากไมคอยจะมีใครอยูบานกันแลว บานเงียบมาก …” (สมพงศ หนูสง
,27กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 

 (2) การทํานาปรัง   
  การทํานาปรัง เปนการปรับตัวของชาวนาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวอีก

อาชีพหนึ่งชาวนามีการทํานาปรังกันมากข้ึนเม่ือประมาณ 2-3ปท่ีแลวท่ีผานมา ในตําบลคูขุด  
อําเภอสทิงพระไมมีระบบชลประทาน ดังนั้นจึงเปนการทํานาปรังท่ีไมไดใชน้ําจากชลประทาน ทําให มี
ปญหาเรื่องน้ําในการทํานาปรัง ชาวนาบางครอบครัวท่ีมีท่ีนาอยูหางจากคลองจึงไมสามารถทํานาปรังได
จากการศึกษายังพบอีกวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ สวนใหญทํานาปละครั้ง สวนชาวนา
ท่ีทํานาปรังไดนั้นจะตองเปนชาวนาท่ีมีท่ีนาติดกับแหลงน้ําตางๆ เชน คลองอาทิตย เพราะสามารถใชน้ํา 
จากคลองดังกลาวได ดังนั้นการทํานาปรังจึงเปนอาชีพท่ีเพ่ิมรายไดใหกับชาวนาอีกอาชีพหนึ่งดังท่ีชาวนา
ในตําบลคูขุดไดกลาวไว พอสรุปไดดังนี้ 

  “… ถาทํานาไดปละ2 ครั้งจะดีมาก…บานเรามีปญหาเรื่องน้ําในการทํานา อยากมี
ชลประทานเหมือนท่ีระโนดบางจะไดทํานาปรังหรือทํานาปละ 2 ครั้งได ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
ชาวนาท่ีทํานาปรังไดผลดีคือชาวนาท่ีมีท่ีนาอยูใกลคลองอาทิตย ….”(ไสว มณียม,25 สิงหาคม 2556,
สัมภาษณ) 

  สวน นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขุด ไดใหขอมูลเก่ียวกับน้ําท่ีใชในการทํานาปรัง
ไววา 

  “… ชาวบานท่ีทํานาปไมไดผลก็จะมาทํานาปรังเพ่ือเปนรายไดเสริมอีกทาง
หนึ่ง และทางองคการบริหารสวนตําบลคูขุดก็จะสนับสนุนใหมีการทํานาปรัง ปท่ีแลวตั้งงบประมาณไว 
500,000 บาท เพ่ือไวสําหรับสูบน้ําเขานาอยางเดียว และนอกจากนั้นก็ไดประสานงานขอความชวยเหลือไป
ยังหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ไดแก กรมชลประทาน และ องคการบริหารสวนจังหวัด ในการทํานาปรัง
สวนใหญชาวบานจะมาขอความรวมมือเรื่องน้ําทุกป…” (สมพงศ หนูสง,27กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 
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ภาพ 24นาปรังท่ีใชน้ําจากคลองอาทิตย 
 
 

  ความสะดวกเรื่องแหลงน้ําในการทํานามีมากข้ึน เม่ือมีการสนับสนุนจาก
องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ทําใหชาวนาในตําบลคูขุดเริ่มมาสนใจในการ
ทํานาปรังกันมากข้ึน มีการปลูกขาวตอเนื่องในท่ีนาเกือบตลอดท้ังป แตในขณะเดียวกันก็ไดสงผล
กระทบ ตอหนาดิน ท่ีมีเวลาพักตัวนอย ชาวนาไมมีเวลาในการเตรียมดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรม 
ขาดความอุดมสมบูรณ และนอกจากนี้ในการทํานาปรังชาวนาจะไมทําพรอมกันทุกครัวเรือน ทําให
เกิดปญหา หนูและแมลงตางๆท่ีมากัดกินตนขาวมีมากข้ึนดังท่ีชาวนาในตําบลคูขุด ไดใหรายละเอียดใน
เรื่องการทํานาปรัง วา 

  “…ถาจะทํานาปรังในบานเรา นาจะทําไมเกิน 2 ครั้ง เพราะบานเราเปนทุงตาลโตนด
ถาชาวนาทํานาปรังมาก ก็จะมีน้ําในนาเกือบตลอดท้ังป จะสงผลกระทบตอตนตาลโตนด เพราะถา
รับน้ํามากเกินไปจะทําใหรากเนาและตายในท่ีสุด...”(บรรจง ราชสุวรรณ,29 ธันวาคม 2556, สัมภาษณ) 

  และนอกจากนี้ เจาหนาท่ีเกษตรระดับชํานาญการยังไดกลาวถึงผลกระทบ  
ถึงความไมเหมาะสมท่ีชาวบานในพ้ืนท่ีมาทํานาปรัง หรือทํานาปละสองครั้ง ไวอีกวา 

  “ พ้ืนท่ีบานเราถาทํานาปรัง หรือทํานาปละสองครั้งจะไมเหมาะสม เพราะ
พ้ืนท่ีบานเราทํานาโดยอาศัยน้ําฝน ไมมีชลประทาน การทํานาปรังตอนนี้ทําแลวไมไดอะไรมากเพราะมี
ปญหาหลายอยาง เชน มีศัตรูขาว หรือมีแมลงมาก จึงจําเปนตองพนสารเคมี อีกท้ังน้ําท่ีใชทํานาก็ไม
เพียงพอ” (กันยารัตน ระกําทอง,1 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

 ( 3) การดําเนินวิถีชีวิตแบบ โหนด นา เล 
  ผลการศึกษาพบวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสวนหนึ่ง

ของคาบสมุทรสทิงพระ หรือท่ีคนรุนเกาเรียกวา “แผนดินบก”ซ่ึงเริ่มตั้งแตเขตอําเภอระโนด ผานอําเภอสทิงพระ 
มายังหัวเขาแดงในเขตอําเภอสิงหนคร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนบนแผนดินบกหรือ “คาบสมุทร
สทิงพระ”จึงมีความผูกพันกับ โหนด นา เล ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีสืบทอดกันมาหลาย ชั่วอายุคนนับพันป 
จนถึงปจจุบันนี้ 

  สําหรับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนาในคาบสมุทรสทิงพระ ของตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ มีการดํารงชีวิตวิถีพ้ืนบานท่ีโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน เปนวิถีชีวิต
ท่ีเรียบงาย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เก่ียวของกับตาลโตนด การทํานา และการทําประมง โดยเฉพาะ
ตาลโตนดท่ีอําเภอสทิงพระเปนแหลงท่ีมีตนตาลมากท่ีสุดในประเทศไทย นํามาซ่ึงอาชีพท่ีหลากหลาย 
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ในขณะเดียวกันการประมงก็เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระดํารงวิถีนี้
มาชานาน เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางทะเลมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 25  วิถีชีวิตโหนด นา เล 
 

 ( 4) การดําเนินวิถีชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง ”คือเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถอุมชูตัวเองได  
ใหมีพอเพียงกับตัวเอง หลักปฏิบัติโดยพ้ืนฐานคือการพ่ึงตนเองเปนหลัก พิจารณาถึงความพอดี 
พอเหมาะ พอควร สมเหตุ สมผล การสรางความสามัคคีใหเกิดบนพ้ืนฐานของความสมดุลครอบคลุม
ท้ังทางดานจิตใจ สังคม เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ 
  ผลการศึกษาพบวา ชาวนาในอําเภอสทิงพระ ไดนอมนําเอาแนวความคิด
ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มาใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือลดรายจาย สรางรายได 
พ่ึงตนเอง นําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชสรางอาชีพเพ่ือใหมีรายไดจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน 
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมและขยายโอกาส โครงการท่ีสําคัญๆท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูในอําเภอสทิงพระ เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบก
โดยครูไพฑูรย  ศิริรักษ ศูนยการเรียนรู โหนด นา เล โดยนางพูนทรัพย ศรีชู กลุมนารวมรวมเรียนรู,กลุม
คนรักษโหนด โดยนางปราณี มณีดุลย นอกจากนี้ยังมีศูนยเศรษฐกิจพอเพียงกระจายทุกหมูบานโดย
เริ่มจากอาชีพเกษตรกรรมของชาวนาเปนสําคัญ ชาวนาจะทํานาและปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนท่ีเกือบ
ท้ังป มีการสงเสริมใหปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน นอกจากนี้ยังไดสงเสริมใหมีการเพาะเห็ด เลี้ยงไก 
เลี้ยงปลา การทําปุยชีวภาพ การใชสารสกัดจากสมุนไพรแทนสารเคมีในการปราบศัตรูพืช และโรค
แมลง ชีวิตชาวบานมีการเปลี่ยนแปลง มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือคนหาสาเหตุรวมวิเคราะห ปญหา
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ตางๆท่ีมีในชุมชนจากการจัดเวที ชาวบานรวมตัวท่ีจะชวยเหลือตนเองโดยการนอมนํา เอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน มีการประหยัดคาใชจาย มีการเพ่ิมรายได เกิดการออม  มี
ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต นําเอาความรูภูมิปญญามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 

 

 

 

 

ภาพ 26  ศูนยการเรียนรูในอําเภอสทิงพระ 
 
 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี เพราะอําเภอสทิงพระมีแหลง
ทองเท่ียวธรรมชาติ แหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ซ่ึงมีศักยภาพในการพัฒนาการทองเท่ียวในดานตางๆได เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ศึกษาวิถีชีวิต
และภูมิปญญาชาวบานกับ โหนด นา เล การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ บริเวณทะเลสาบสงขลาอุทยานนก
น้ําคูขุด 
 (5) แนวโนมการทํานาของชาวนาตําบลคูขุด 

 ก. ทัศนคติของพอแมตอการสืบทอดอาชีพการทํานาของลูกหลานชาวนา
ความสัมพันธในสถาบันครอบครัว ระหวางพอแม ลูก ของชาวนาในอดีตและปจจุบันมีความแตกตางกัน
เปนอยางมาก ในสมัยกอนชาวนานิยมมีลูกมากเพ่ือมุงการใชแรงงานในครอบครัว ครอบครัวใดท่ีมีลูกมาก
ก็จะทํานาไดมาก ลูกหลานของชาวนาจึงไมไดเรียนหนังสือในระดับสูงๆ ซ่ึงพอแมในสมัยกอนนั้น
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ใหความสําคัญกับการทํานามากกวาท่ีจะสงลูกเรียน ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลผลิตเพียงพอตอการบริโภค
ในครอบครัวโดยไมตองซ้ือ 

   การประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับท่ี 1 เม่ือพ .ศ.2504
เปนตนมาทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศใหทันสมัยในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ในดานการศึกษา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในชุมชนชาวนา ชาวนานิยมสงลูกเรียนหนังสือกันมากข้ึน โดย
เรียนชั้นประถมจากโรงเรียนในชมุชน และหลงัจากนัน้เขาเรียนตอในระดับมัธยมท่ีโรงเรียนประจํา
อําเภอ และเรียนในระดับสูงข้ึนไปในโรงเรียนประจําจังหวัด ซ่ึงสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับตอๆมา โดยเฉพาะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 8 เปนการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม 
สงผลใหความเจริญในชุมชนขยายตัวอยางรวดเร็ว เกิดผลกระทบอยางกวางขวางท้ังในจังหวัดสงขลา 
กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑล โดยเฉพาะการเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหคนหนุมสาว
ท่ีอยูในชุมชน นิยมเขาไปทํางานในโรงงงานอุตสาหกรรม หรือทํางานนอกภาคเกษตร มากข้ึน ทําให
ครอบครัวของชาวนาในปจจุบันมีทัศนคติตอลูกหลานท่ีแตกตางไปจากอดีต ทําใหชาวนา ในปจจุบัน 
เห็นความสําคัญของการศึกษาของลูกหลานมากกวาในอดีต ชาวนาสวนใหญจึงมีทัศนคติดานลบ
ตออาชีพการทํานา เพราะตองการใหลูกหลานทํางานอยางสบาย ไมตองเหนื่อยเหมือน
พอแม และ ยิ่งไปกวานั้นความตองการของชาวนายังตองการใหลูกหลานทํางานอ่ืนๆท่ีมีเกียรติ
ในสังคม เชน ขาราชการ บริษัทเอกชน หรืองานนอกภาคเกษตรท่ีมีรายไดดีกวาการประกอบอาชีพทํานา 

  จากการท่ีผูวิจัยลงพ้ืนท่ีสัมภาษณระดับลึกผูใหขอมูลคนสําคัญ เก่ียวกับ
แนวโนมในการประกอบอาชีพการทํานาของลูกหลานชาวนา พบวา ชาวนาสวนใหญนิยมสงลูกเรียน
ในระดับสูง เพ่ือใหไดทํางานในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชนท่ีมีรายไดคอนขางสูงและแนนอน  
ไมนิยมใหลูกหลานทํานา ถึงแมวาตัวเองจะทํางานหนักเพ่ือสงใหลูกเรียนก็ตาม 

  จากการสัมภาษณ นางพ่ึง สะรุโณ อายุ 54 ป ซ่ึงประกอบอาชีพทํานา
มาไมนอยกวา 30 ป หรือเคยทํานามาตั้งแตเด็ก ไดใหขอมูลเก่ียวกับการสืบทอดอาชีพการทํานา
ของลูกหลานชาวนาในอนาคตไววา 

  “...การทํานาของบานเราตอไปจะลดลง เด็กรุนใหมจะไมทํานา ลูกเราไมมีใคร
ทํานาแลว ตอไปเด็กรุนใหมท่ีมีการทํานาบางก็คงจะมีแตลูกหลานชาวนาท่ีไมเรียนหนังสือสูงมาก
ท่ีอยูในหมูบาน สวนลูกเราไมเคยทํานาเลย ตอนนี้ลูกเรียนจบปริญญาตรีแลวคงไปทํางานในเมืองท่ีสงขลา
หรือไมก็ท่ีหาดใหญ เพราะทํานามันเหนื่อยมาก ไมเหมือนรุนเราเด็กๆทํานามาตลอด... ” (พ่ึง สะรุโณ
,27 กรกฎาคม 2556, สัมภาษณ) 

  เชนเดียวกับ พวง จันทรวงค อายุ79 ป ซ่ึงเปนปราชญชาวบานของบานดอนคัน
และเปนประธานกองทุนหมูบานหมูท่ี 7 อีกตําแหนงหนึ่ง ซ่ึงไดใหขอมูลและขอคิดเห็นเก่ียวกับการสืบทอด
อาชีพการทํานาของลูกหลานชาวนาในอนาคตไวอีกวา 

  “...การทํานาตอไปจะลดลง เด็กทุกวันนี้ไมทํานากันแลว เรื่องหันหนามาทํานา
คงจะไมมีแลว ถามาทําก็นาจะเลี้ยงครอบครัวไมได นาท่ีมีอยูก็คงจะตองขายเพราะไมมีคนทํา
ลูกก็คงไมมาทํานาแลวเพราะทํางานอยูตางจังหวัด และอีกคนก็ทํางานอยูท่ีสงขลา เด็กทุกวันนี้ไมสนใจ
เรื่องการทํานาแลว แตถาคนท่ีมีลูกหลานอยูท่ีบานท่ีไมไดไปทํางานในเมืองก็อาจจะมีการทํานาบาง... ” 
(พวง จันทรวงศ,27 กรกฎาคม 2556,สัมภาษณ) 
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  สวนเสริญ สุวรรณปราการ อายุ 52 ป มีลูก 2 คน ชาวนาในพ้ืนท่ีหมู 6 
ตําบลคูขุดเปนผูท่ีเคยทํานาเปนอาชีพหลัก และปจจุบันไดเปลี่ยนมาทํางานโรงงานในตัวจังหวัดสงขลา 
ไดใหขอมูลเก่ียวกับการสืบทอดอาชีพการทํานาในอนาคตวา  

  “...ลูกคงไมมาทํานาอีกแลว ไมรูจักนา ตอนนี้ลูกเรียนจบ ปวส. แลวท้ังสองคน
ตอนนี้ทํางานอยูท่ีหาดใหญ ลูกบานอ่ืนก็เหมือนกันคิดวาไมมีลูกใครมาทํางานแลว...” 
(เสริญ สุวรรณปราการ,25 สิงหาคม 2556,สัมภาษณ) 

 ข. ทัศนคติของลูกหลานชาวนาตออาชีพการทํานา ในปจจุบัน และอนาคต  
 จากการศึกษาทัศนคติของลูกหลานชาวนา ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 

โดยผูวิจัยไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลในการวิจัย ไปยังคุณครูกันยา แสงจันทร ครูใหญ
โรงเรียนวัดแหลมวัง (จันทรมุขประชา) โดยผูวิจัยขอความอนุเคราะหใหครูท่ีสอนวิชาภาษาไทย
ใหเด็กนักเรียนชั้น ป 4-6 จํานวน 33 คน เขียนเรียงความเรื่อง “แนวโนมการทํานาของลูกหลาน
ในอนาคต”ซ่ึงมีนักเรียนชายคนหนึ่งเขียนบรรยายความในใจดังนี้ 

  “ถาโตข้ึนผมจะไมทํานา เพราะการทํานามันเหนื่อย และรายไดก็นอยลําบาก
แตถาทํานาก็ดีเพราะไมตองซ้ือขาวสาร ท่ีเหลือจากกินก็เอาไปขายได แตก็ไมคุม เพราะมีการลงทุนลงแรงมาก 
ผมอยากเปนตํารวจ”(เด็กชายภูวดล อินทชาติ) 

  สวน เด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่ง ท่ีเรียนอยูชั้นเดียวกัน ไดเขียนเรียงความ
ถายทอดความรูสึกในลักษณะท่ีใกลเคียงกันพอสรุปไดวา 

  “หนูไมอยากทํานาเพราะมันเหนื่อย และหนูก็ทํานาไมเปนดวย การทํานา
เปนสิ่งท่ีดีก็จริงอยู แตทําแลวขาดทุน ตองจางคนมาไถนา หนูอยากจะเปนคุณหมอคะ เพราะอยางนอย
หนูก็จะไดทําหนาท่ีท่ีตัวหนูพอใจ และไดรักษาคนไทยทุกคนคะ”(เด็กหญิงสุดารัตน มากสังข) 

  เด็กชายเดชาวุธ เฉียบแหลม นักเรียนชั้น ป.6 ไดอธิบายวา“ผมไมอยากทํา
นาการทํานานั้นดีอยูแตข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ บางปก็ไดผลผลิตมาก บางปก็ไดผลผลิตนอยจึง
ไมอยากทํานา” 

  นักเรียนหญิงชั้น ป.5 อีกคนไดถายทอดความรูสึกวา“ถาหนูโตข้ึนหนูไมอยาก
ทํานา เพราะหนูไมรูวาจะทํานาอยางไร ถาหนูทําอาชีพนี้คงจะเหนื่อยมาก การไถนา เก็บเก่ียว ก็ตองจางคน
มาทํา” 

  สวนทัศนคติของลูกหลานชาวนาท่ีมีตออาชีพทํานาในทางบวก ซ่ึงมีจํานวน
ในสัดสวนท่ีนอย คือ11 คน จากจํานวนท้ังหมด 33 คน จากการวิเคราะหขอมูล สัดสวนของนักเรียนท่ี

อยากจะสืบทอดอาชีพการทํานานั้น เปนท่ีนาสังเกตวา นักเรียนสวนใหญท่ีตองการท่ีจะสืบทอด อาชีพ

การทํานา มีเหตุผลคือ เพราะตองการท่ีจะอนุรักษภูมิปญญาในการทํานาใหดํารงอยู เพราะถือวาการทํา
นาเปนอาชีพท่ีอยูคูกับบรรพบุรุษมาชานาน และลูกหลานจะไดกินขาวท่ีเราปลูกเองโดยไมตองซ้ือ ดังท่ี
นักเรียน ป.6 คนหนึ่งไดเขียนเรียงความสรุปไดวา 

  “…การทํานาเปนภูมิปญญาทองถ่ินของชาวนาท่ีสืบตอกันมา หนูอยากทํานา
เพราะจะไดสืบทอดการทํานาจาก ปู ยา ตา ยาย และเราไดกินขาวท่ีมีประโยชน ถาเปนขาวสารท่ีเราซ้ือ
อาจจะมีสารกันมอด ทําใหเกิดโรคตางๆได…ในอนาคตหนูอยากจะปลูกขาวเอง” (เด็กหญิงวิภาดา แกวศรี) 
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  เชนเดียวกับ เด็กหญิงจันธิดา มณียม ท่ีไดมีทัศนคติตอการทํานาในเชิงบวกวา
“…การทํานาเปนวิถีชีวิตของคนไทย ในอนาคตหนูอยากจะทํานา เพราะการทํานาถือเปนการอนุรักษ
วิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย โดยเฉพาะสทิงพระเปนอําเภอท่ีมี โหนด นา เล ในความคิดของหนูคิดวาตอไป
จะไมคอยมีใครทํานา เพราะการทํานาเหนื่อยมาก บางปไดผลผลิตมาก บางปไดผลผลิตนอย หลายคน
ท่ีทํานาแลวขาดทุนติดตอกันหลายปจึงไมคิดอยากจะทํานา แตท่ีทําอยูก็เพราะคิดวาไมตองซ้ือขาวสารกิน
แคนั้นเอง….แตสําหรับหนูอยากจะทํานา เพราะหนูจะไดนําขาวท่ีปลูกเองกับมือมากิน …การทํานา
เปนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับหนูในอนาคต เพราะถาทุกคนไมทํานา ทุกคนจะไมมีขาวกิน หนูอยากใหทุกคน
ทํานาไมวาจะไดผลผลิตดีหรือไมก็ตาม...” 
 
 
 
ตาราง5แสดงความคิดเห็นของนักเรียน เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2556 
 

ความคิดเห็นของนักเรียน จํานวน (33คน) รอยละ 

ตองการทํานา 
33ไมตองการทํา 33นา 

           11                              33.30 

           22 66.70 

 
 สรุปไดวา ความคิดเห็นของนักเรียนซ่ึงเปนลูกหลานชาวนามีทัศนคติตอการท่ีจะเลือกประกอบ
อาชีพทํานา หรือทําอาชีพอ่ืนๆท่ีไมใชการทํานานั้น ข้ึนอยูกับความสัมพันธในครอบครัว เชน ครอบครัว
ท่ีมีพอแมทํานามานานตั้งแตบรรพบุรุษ ไมวาเวลาจะผานไปหลายๆปก็ตาม แตในขณะเดียวกัน
ฐานะในครอบครัวของเขายังมีความลําบากอยู ไมไดหลุดพนไปจากความยากจน ความลําบาก และยิ่งไปกวานั้น
ลูกหลานชาวนายังมีความคิดวาการทํานายังตองตองมีความเสี่ยงจากฤดูกาล ทําใหลูกหลานของชาวนา
มีทัศนคติท่ีไมดีตออาชีพการทํานา และเปนท่ีนาสังเกตวา นักเรียนซ่ึงเปนลูกหลานชาวนาสวนใหญนั้น
จะทํานาไมเปน ท้ังนี้เนื่องจากเด็กสมัยนี้ไมไดไปทํานากับพอแมเหมือนในอดีต ท้ังนี้เนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานาโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการทํานาแทบทุกข้ันตอนของการทํานา 
โอกาสของเด็กรุนใหมท่ีจะไดไปทํานากับพอแมเหมือนในอดีตจึงลดนอยลงไปในท่ีสุด 
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บทท่ี 6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

งานวิจัยเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุดอําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหวาง พ .ศ.2504-2556 ในครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมี
วัตถุประสงคของการวิจัยคือ1) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา 2) ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ.2504-2556 โดยมีรายละเอียดของการวิจัยดังตอไปนี้ 
 1)วิธีการดําเนินวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเปนการรวบรวมขอมูลและการคนควา
จากเอกสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
การสนทนากลุม และการสํารวจชุมชน 

 2)ผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบดวยเกษตรกรผูประกอบอาชีพทํานาปราชญชาวบาน
ผูนําชุมชนผูท่ีเก่ียวของกับอาชีพการทํานาเจาหนาท่ีของรัฐและองคกรเครือขายในชุมชน 
 3)เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ท่ีผูวิจัยพัฒนาจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวของ ไดแก แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบสังเกตและแบบสํารวจชุมชน 
 4)การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการนําแบบสัมภาษณแบบเจาะลึก แบบสังเกต
แบบสํารวจชุมชน สงใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ จํานวน 5 ทาน ประเมินตรวจสอบความถูกตอง 
เหมาะสมสอดคลองตามวัตถุประสงค 
 5)การเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 
(1) การศึกษาจากเอกสาร โดยวิเคราะหจากแหลงวิชาการตางๆ เพ่ีอนําผลการศึกษาท่ีไดมาวิเคราะห
รวมกับการเก็บขอมูลในวิธีอ่ืนๆ 
 (2) วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
กับตัวแทนผูใหขอมูลสําคัญทุกกลุมท่ีเก่ียวของจํานวน 29 คน เพ่ือนําขอมูลไปใชในการสรุป เพ่ือใหได
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
(3) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัยใชวิธีการลงไปในพ้ืนท่ีโดยสังเกตการทํากิจกรรมของชาวนา โดยใช
แบบสังเกตในการจดบันทึกเหตุการณตางๆท่ีเกิดข้ึน 
 ( 4) การสนทนากลุม เพ่ือชวยกันในการระดมความคิดและแสดงความคิดเห็นของ
ผูมีสวนเก่ียวของแตละคน โดยใชแนวคําถามท่ีกําหนดไวในการสนทนากลุมในประเด็นตางๆท่ี
เก่ียวของตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 6)การวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้จะใชการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา โดยนําขอมูล
เชิงคุณภาพ ไดแกขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเอกสาร สวนขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกการ
สังเกตแบบไมมีสวนรวม การสํารวจชุมชน และการสนทนากลุม ใชวิธีการวิเคราะหดวยการจําแนก
ประเภทขอมูล การเปรียบเทียบขอมูล และการสรางขอสรุปแบบอุปนัย 
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6.1สรุปผลการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ.2504-2556 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 6.1.1 การปรับเปล่ียนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ระหวาง พ.ศ. 2504-2556ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกชุมชน 

 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหชาวนาในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีประกาศใชครั้งแรก
เม่ือ พ.ศ. 2504 โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบายและแนวทาง ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐบาลในชวงเวลาท่ีกําหนด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติทําหนาท่ีโดยอาศัยความรวมมือจากกระทรวงตางๆของรัฐตลอดจนเอกชนท่ีเก่ียวของ
หลังจากท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกเม่ือ พ .ศ. 2504 โดยขณะนี้
อยูในการใชแผนท่ี 11 ซ่ึงเริ่มใชตั้งแต พ .ศ.2556 เปนตนมา จึงนับวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีการเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิต 
เนื่องจากในการพัฒนาหนวยงานตางๆตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้นยอมมีการพัฒนาชนบทไปพรอม
กันดวยเสมอ เชน กรมพัฒนาท่ีดินท่ีไดแกปญหาเรื่องนารางหรือการใชประโยชนจากท่ีดิน หรือ
สํานักงานเกษตรอําเภอท่ีพยายามสงเสริมใหมีการปลูกขาวพันธุใหมท่ีใหผลผลิตสูง การใชปุยเคมีและ
เครื่องจักรในการทํานาเปนตน 

 2)นโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอชาวนานโยบายของรัฐบาลเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ชาวนา เชน โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30บาทรักษาทุกโรค การจัดตั้งกองทุนหมูบานและ
นอกจากนี้ยังมีนโยบายท่ีสงผลกระทบตอชาวนาโดยตรง ไดแก นโยบายประกันราคาขาวและนโยบาย
การรับจํานําขาว เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือชาวนา แตนโยบายเหลานี้จะ
เหมาะสมกับชาวนาในพ้ืนท่ีใดหรือไมนั้นข้ึนอยูกับระบบและปริมาณการผลิตขาวของชาวนา เปนตน
วา โครงการรับจํานําขาวอาจจะไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีทํานาในปริมาณนอย  เพราะชาวนาไมมีขาวท่ี
จะไปจํานําหรือมีขาวจํานวนนอย ไมคุมกับการนําขาวไปจํานําเพราะตองเสียคาขนสงท่ีคอนขางสูง
 3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหระบบเศรษฐกิจ ของ
ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมีการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 ( 1) ถนนและการคมนาคม ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ และ
ชุมชนใกลเคียง มีการเดินทางไปมาหาสูกันระหวางชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาโดยใชเรือเปนพาหนะ
ในการเดินทางในทะเลสาบ ตอมาเม่ือภาครัฐไดมีนโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชน 
โดยเฉพาะการสรางถนนสายตางๆในชุมชนและระหวางชุมชน ทําใหการเดินทางโดยทางเรือหมดความสําคัญไป 
เนื่องจากการเดินทางโดยรถยนตมีความสะดวกรวดเร็วมากกวา   
 (2) ไฟฟาและการมีเครื่องใชไฟฟา ในอดีตตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไมมีไฟฟาใช
ในเวลาตอมาเม่ือมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และมีการสรางถนนสายตางๆในชุมชน  
จึงเริ่มมีไฟฟาใชประมาณ พ.ศ.2524 การท่ีมีไฟฟาเขามาในชุมชนสงผลใหเปนท่ีมาของเครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณอํานวยความสะดวกชนิดตางๆ  
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 ( 3)ประปาในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ นิยมเก็บน้ําไวดื่มกินโดย
ใชโองเก็บไวบริเวณบาน ในเวลาตอมาเริ่มมีการทําเปนบอซีเมนตขนาดใหญ เพ่ือท่ีจะเก็บน้ําไดจํานวน
มาก สวนน้ําทีใชในการอุปโภค เชน อาบ ซักผา ฯลฯ จะใชน้ําจากคลอง หรือสระน้ําขนาดใหญ ท่ีมี
การขุดไวทุกหมูบาน แตเม่ือถึงหนาแลงชาวบานจะไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา เพราะ
น้ําในคลองและในสระน้ําแหง ดังนั้นใน พ.ศ. 2518 จึงไดมีการสรางประปาในตําบลคูขุดข้ึน  

 นอกจากนี้การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปนการสรางถนน ไฟฟา ประปาฯลฯ
ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนาในดานอ่ืนๆ เปนตนวาความสัมพันธในชุมชนลดลงความสัมพันธใน
ครอบครัวลดนอยลง แนวโนมการพัฒนาไปสูความเปนเมืองแตเปนไปอยางชาๆ ตลอดจนความเชื่อ
และพิธีกรรมในการทํานากําลังจะหมดไป 
 4) ยานพาหนะ/เทคโนโลยีการสื่อสาร/อุปกรณอํานวยความสะดวก ในอดีตชุมชนคูขุด 
อําเภอสทิงพระ ไมมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดี อุปกรณอํานวยความสะดวก ยานพาหนะ และ 
เทคโนโลยีการสื่อสารมีนอยหลังจากนั้นเม่ือมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดแก ถนน ไฟฟา 
ประปา มีถนนลาดยางในชุมชนทําใหการคมนาคมโดยรถยนตมีความสะดวกข้ึน มีเครื่องใชไฟฟา
ตางๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีน้ําประปาไวใชในบานทําใหมีน้ําใชตลอดท้ังป และยังสงผลใหชาวบาน
มีโทรศัพท คอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆท่ีทันสมัยมากข้ึน 

 5) การกวานซ้ือท่ีดินของนายทุนแนวโนมการถือครองท่ีดินจากชาวนาไปสูนายทุน
นอกพ้ืนท่ีมีมากข้ึน เนื่องจากแรงจูงใจของท้ังสองฝายระหวางชาวนาเจาของพ้ืนท่ีกับนายทุนนอกพ้ืนท่ี 
โดยพบวามีนายทุนมากวานซ้ือท่ีดินจากชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ โดยใหชาวบานในพ้ืนท่ี
เปนนายหนาซ้ือท่ีดินในราคาสูง หลังจากซ้ือไดแลวจะรวมตัวเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ นับเปนสัญญาณ
ท่ีจะชี้ใหเห็นวาพ้ืนท่ีนาขาวท่ีเคยเปนอูขาวอูน้ําของชาวนากําลังจะกลายเปนพ้ืนท่ีของนายทุน
ในอนาคตอันใกลนี้   

 6.1.2การปรับเปล่ียนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ระหวาง พ.ศ. 2504-2556ท่ีเกิดจากปจจัยภายในชุมชน 

 1) ประชากร เปนปจจัยภายในชุมชนท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ
ของชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระปจจัยดานประชากรท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (1) จํานวนประชากรของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นข้ึนอยู
กับปจจัยหลายอยาง ไดแกการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในชุมชน การยายถ่ินของประชากร
ภายนอกพ้ืนท่ี การเกิด การตายหรือประชากรแฝง เชน บานเชา เปนตนจํานวนประชากรและความหนาแนน
ของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในตําบลคูขุด ไดสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ท่ีสําคัญไดแก 
ความตองการปจจัยดานตางๆเพ่ือการดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยางจํากัดจึงไมพอกับความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

(2) ประชากรมีการศึกษามากข้ึนการศึกษาของชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ในอดีต
สวนใหญเปนการศึกษาเพียงชั้นประถมแตในปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  มี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกข้ึน มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานไดเห็น
ความสําคัญของการศึกษามากข้ึน โดยตองการใหบุตรหลานไดเรียนหนังสือในระดับสูงอยางนอยระดับ 
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ปริญญาตรีหรือสูงกวา  
 3) ประชากรมีสุขภาพดีข้ึน ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด เม่ือเจ็บไขไมสบาย

มีการรักษากันดวยยาแบบโบราณ การดูแลสุขภาพของชาวบานจะไมคอยดูแลเอาใจใสกันมากนัก 
ปจจุบันเม่ือมีการพัฒนาในดานสาธารณสุขในอําเภอสทิงพระและใกลเคียง สงผลใหชาวบานมีสถานท่ี
รักษาพยาบาลมากข้ึน เนื่องจากรัฐไดมีการใหบริการและสนับสนุนทางสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการเพ่ิมศักยภาพสถานีอนามัยประจําตําบล และมีโรงพยาบาลประจําอําเภอ 

 2) ทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระเปลี่ยนแปลง ทรัพยากรท่ีสําคัญๆ ไดแก 

 (1) ทรัพยากรดินและการถือครองท่ีดิน ชาวนามีการถือครองในปริมาณท่ีลดลง
เนื่องจากมีการแบงปนจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนการซ้ือขายท่ีดินกันระหวางชาวบาน
ในชุมชน และการมากวานซ้ือท่ีดินของนายทุนจากนอกพ้ืนท่ี ตลอดท้ังการแบงปนจากพอแมท่ีตองแบง
ใหกับสมาชิกในครอบครัว ทําใหปริมาณการถือครองท่ีดินของชาวบานลดนอยลง 

 (2) ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบในอดีตทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ เปนท่ีอาศัย
ของสัตวน้ําหลากหลายชนิด เม่ือระบบนิเวศในนาขาว ท่ีเชื่อมโยงกับทะเลสาบถูกทําลาย จาก 
ปุย ยาฆาแมลง และยากําจัดศัตรูพืชท่ีชาวนาใชเพ่ือหวังท่ีจะเรงผลผลิตใหไดมากท่ีสุด 
ตลอดจน มีการแยงชิง ทรัพยากรสัตวน้ํากันเปนจํานวนมาก ไดสงผลกระทบตอระบบนิเวศของ
ทะเลสาบ ทําใหสัตวน้ํา ในทะเลสาบลดนอยลงไป   
 ( 3) แหลงน้ําอําเภอสทิงพระมีลักษณะเปนท่ีราบลุม ไมมีปาไม และภูเขา ทําใหไม
มีแหลงน้ําขนาดใหญ หรือชลประทานจึงไมมีแหลงน้ําตนทุนทางการเกษตร มีเพียงคลองอาทิตย ซ่ึง
ถือวาเปนเสนเลือดใหญในการหลอเลี้ยงชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ และสามารถกักเก็บน้ํา
ไวใชไดเพียงฤดูฝนเทานั้น สวนฤดูแลงน้ําจะแหงขอด และในบางปไมสามารถดึงน้ําจากทะเลสาบลงสู
คลองอาทิตยเพ่ือนําไปใชประโยชนในการเกษตรได เพราะน้ําในทะเลสาบมีสภาพเปนน้ําเค็ม 
 6.1.3การปรับ เปล่ีย นดานวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ.2504-2556  

 1) เครื่องมือในการไถนาในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไถนาโดยใชคันไถ
ใชแรงงานจากคนและสัตว เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีสืบตอกันมา เครื่องมือท่ีใชในการทํานา
ในอดีตนั้นเปนแบบลาหลัง เชน คันไถไม จอบ เสียม คราด เปนเครื่องมือหลักในการทํานา เม่ือมีความเจริญตางๆ
เขามาในชุมชนจึงสงผลทําใหการทํานาของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการนําเครื่องมือสมัยใหม
มาใชในการไถนาแทนคนหรือสัตวไดแก คันไถเหล็ก รถไถเดินตาม และรถแทรกเตอร 
 (1)คันไถเปนเครื่องมือในการไถนา ท่ีชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระใชมา
ตั้งแตบรรพบุรุษ โดยใชวัวในการลากคันไถ ตอมามีการเปลี่ยนจากคันไถไมเปนคันไถเหล็ก แตก็ยังคง
ใชวัวในการไถเหมือนเดิม ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการทํานา เปนการนําคันไถ
เหล็กมาใชแทนคันไถไม แตก็ยังตองใชวัวในการไถนาอยู เพียงแตชาวบานไมตองเสียเวลามาทําคันไถ
ไม เพราะคันไถเหล็กหาซ้ือไดงายกวา  

 (2)รถไถนาเดินตาม หลังจากมีความเจริญเขาสูชุมชน มีถนนหนทางท่ีสะดวกข้ึน 
หลังจากนั้นจึงมีผูนํารถไถเดินตามมาใชไถนา ทําใหชาวนาไมตองใชวัวในการไถนาอีกตอไป การไถนา
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ดวยรถไถเดินตามซ่ึงทําไดรวดเร็วมากกวาการไถนาดวยวัว สามารถไถนาไดท้ังวันตั้งแตเชาจนเย็น
ไมตองหยุดพักเหมือนไถนาดวยวัว  

 ( 3)รถแทรกเตอร เทคโนโลยีในการทํานาในชุมชนก็ไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว
เม่ือไดมีการนํารถแทรกเตอรขนาดใหญเขามาในชุมชน สงผลกระทบตอวิถีการผลิตในการทํานาเปนอยางมาก 
เพราะรถแทรกเตอรสามารถไถนาไดดินละเอียด ไดพ้ืนท่ีในการทํานามากแตใชระยะเวลาในการไถ
เพียงสั้นๆ ทําใหการทํานารวดเร็วข้ึน  
 2) เครื่องมือในการเก็บเก่ียวขาวเม่ือขาวออกรวงและสุกเต็มท่ีแลวชาวนาก็จะเก็บเก่ียวขาว
ในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ใช“แกะ” (อุปกรณในการเก็บเก่ียวขาวทีละรวง)ในการเก็บ
เก่ียวขาวทีละรวงแลวนํามามัดเปนเลียง หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนมาใช “เคียว”ในการเก่ียวขาวแลวนํามา
ฟดเอาแตเมล็ดขาวสวนในปจจุบันชาวนาในตําบลคูขุดเก่ียวขาวโดยใชรถเก่ียวขาว 

 3) พันธุขาว ในอดีตชาวนาใชพันธุขาวท่ีเปนพันธุพ้ืนเมืองสวนใหญเปนพันธุขาวหนัก
เชน ขาวลูกโพธิ์ นางฝาย ชอขาว กลีบเมฆ ขาวหัวนา และกาบดํา ปจจุบันพันธุขาวท่ีชาวนาใช
มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีพันธุขาวท่ีมีการสงเสริมใหชาวนานํามาเพาะปลูกในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระนั้น 
สวนใหญเปนพันธุขาวเบา ปลูกประมาณ 3 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ไดแก ขาวพันธุชัยนาท 
ขาวหอมมะลิ ขาว กข 

 4) ปุยเคมี ในอดีตมีการใชมูลสัตวจาก วัว ควาย หมูและสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ ทําเปนปุยคอก
ท่ีจะใสในนาขาว ทําใหหนาดินมีความอุดมสมบูรณ รวนซุย และมีความชุมชื้น ในปจจุบันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ชาวนาสวนใหญไมมีเวลาในการเตรียมดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรม
และ ขาดความอุดมสมบูรณ ชาวนาใชปุยเคมีเปนหลัก  

 นอกจากนี้ชาวนาไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ไดแก  
 1)การรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาของชุมชนเปนการประกอบอาชีพเสริมของชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ในรูปแบบของการรวมกลุมกันทําของกลุมแมบาน โดยแบงเวลาสวนท่ีวางเวน
จากการทํานา ทําใหมีรายไดเสริมอีกทางหนึ่งเพ่ือมาจุนเจือครอบครัว กลุมตางๆประกอบดวย กลุมนารวม
บานดอนคันผลิตขาวไรสารพิษ กลุมคนรักษโหนดทําผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด กลุมผลิตสบูลูกตาล 
กลุมผลิตลูกตาลกรอบ กลุมทําน้ําตาลแวน เปนตน 
 2) การทําสวนปาลม และยางพาราปาลมเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญชนิดหนึ่งของภาคใต 
ซ่ึงเหมาะกับอากาศรอนชื้น ปาลมจึงเจริญเติบโตไดดีในภาคใตของประเทศ ท้ังนี้เนื่องจาก
ผลตอบแทนจากการปลูกปาลมดีกวาการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ เชน การทํานาขาว ซ่ึงเปนแรงจูงใจทําให
เกษตรกรขยายพ้ืนท่ีปลูก ประกอบกับมีโครงการเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกปาลมท่ัวประเทศ และจากคติความเชื่อ
ของชาวนาท่ีวาทําสวนดีกวาทํานาทําไร ซ่ึงการทํานาจะเหนื่อยมาก เสี่ยงตอการขาดทุนทุกป   

 3) การหารายไดจากตนตาลโตนด 
 ( 1) การเก็บลูกตาลโตนด (ท่ีสุกแลวลวงลงจากตน) เพ่ือนําไปจําหนาย ในแตละ

วันหลังจากท่ีชาวนาทํางานประจําเสร็จแลว ชาวนาท่ีมีเวลาวางจะออกไปเก็บลูกตาลท่ีลวงหลนมาจาก
ตนตาล จากท่ีนาของตนเองหรือของเพ่ือนบาน เพ่ือนําไปจําหนายใหกับพอคาท่ีมารับซ้ือจากภายนอก
ชุมชน เปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวโดยไมตองเสียคาใชจายในการลงทุน 
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 ( 2)การทําถานลูกตาลเปนอาชีพเสริมของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
เปนภูมิปญญาของชาวบานท่ีใชเมล็ดตาลสุกท่ีลวงหลนอยูใตตนตาลใหเกิดประโยชน โดยการนําเมล็ด
ตาลท่ีสุกนํามาตากใหแหง นํามาเผาใหเปนถานท่ีใชในการหุงตมหรือนําไปจําหนายเพ่ีอเปนรายได
เสริมใหครอบครัว 

 (3) การทําลูกตาลสดขาย เปนอาชีพรองหรือทําควบคูกับการทํานา เชนเดียวกับ
การทําน้ําตาลโตนด ปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุดเปลี่ยนจากการทําน้ําตาลโตนดมาทําลูกตาลสดขาย
กันมากข้ึน เพราะไมตองลงทุนมากเหมือนการทําน้ําตาลโตนด การทําลูกตาลสดขายชาวบาน จะใช
ตนตาลในท่ีนาของตัวเอง หรือเชาตนตาลของคนอ่ืนดวยเพ่ือใหไดลูกตาลในปริมาณมาก ในการทํา ลูก
ตาลสดขายนั้นจะทําไดตลอดท้ังป 

 ( 4) การทําน้ําตาลโตนดเปนอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งของชาวนาในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ ในการทําน้ําตาลโตนดชาวนาจะทําควบคูไปกับการทํานา แตชาวนาบางรายเลือกท่ีจะทํา
น้ําตาลโตนดเม่ือทํานาเสร็จแลว  

 4)การทําไรนาสวนผสม การทําไรนาสวนผสมเปนการหารายไดเสริมอีกทางหนึ่งของ
ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ โดยเปนการแบงพ้ืนท่ีจากนาขาวเพ่ือปลูกไมผลและผักชนิด ตางๆ 
นอกจากนี้ยังมีการขุดบอเลี้ยงปลา สวนใหญจะไวบริโภคในครอบครัว ถาเหลือจากการบริโภคแลวก็จะ
นําไปขายใหกับเพ่ือนบานในชุมชน 
 5) การทําประมง/การรวมกลุมจัดตั้งแพปลาชุมชนกลุมแพปลาชุมชนมีแนวคิดมา
จากสมาชิกกลุมออมทรัพย กลุมชาวประมง และกลุมประมงอาสา เห็นวาถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องราคา
สัตวน้ําจากพอคาและนายทุน จึงรวมตัวกันตั้งแพปลาชุมชนข้ึน จุดประสงคเพ่ือรับซ้ือสัตวน้ําจากชาวประมง
เพ่ือใหชาวประมงขายสัตวน้ําไดในราคาท่ีเปนธรรม 
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เพ่ือหารายไดเสริม 
ยังมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอ่ืนๆอีก เปนตนวา 
 1) การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมจากการท่ีชาวบานมีรายไดไมพอกับคาใชจาย
ในการดํารงชีพ และมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายในตัวจังหวัดสงขลา ทําใหชาวนาท่ี
อยูในวัยหนุมสาว หรือชาวนาท่ีอายุไมมากนัก ไดเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก 
ท้ังนี้เพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง 

 2) การทํานาปรังเปนการปรับตัวของชาวนาเพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับครอบครัวอีกอาชีพหนึ่ง
ชาวนามีการทํานาปรังกันมากข้ึนเม่ือประมาณ 2-3ปท่ีแลวท่ีผานมา ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
ไมมีระบบชลประทาน ดังนั้นจึงเปนการทํานาปรังท่ีไมไดใชน้ําจากชลประทาน ทําใหมีปญหาเรื่องน้ํา
ในการทํานาปรัง ชาวนาบางครอบครัวท่ีมีท่ีนาอยูหางจากคลองจึงไมสามารถทํานาปรังได   

 3) การดําเนินวิถีชีวิตแบบ โหนด นา เล สําหรับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนา
ในคาบสมุทรสทิงพระ ของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการดํารงชีวิตวิถีพ้ืนบานท่ีโดดเดนมีเอกลักษณ
เฉพาะของชุมชน เปนวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย มีวัฒนธรรมท่ีดีงามเก่ียวของกับตาลโตนด การทํานา 
และการทําประมง โดยเฉพาะตาลโตนดท่ีอําเภอสทิงพระเปนแหลงท่ีมีตนตาลมากท่ีสุดในประเทศไทย 
นํามาซ่ึงอาชีพท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกันการประมงก็เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีชาวบานทํามาตั้งแตอดีต 
เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรทางทะเลมากมาย 
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 4) การดําเนินวิถีชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียงชาวนาในอําเภอสทิงพระ ไดนอมนําเอา
แนวความคิดในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มาใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือลดรายจาย 
สรางรายได พ่ึงตนเอง นําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาใชสรางอาชีพเพ่ือใหมีรายไดจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ิน
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมและขยายโอกาส โครงการท่ีสําคัญๆท่ีสอดคลองกับการดําเนินชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีอยูในอําเภอสทิงพระ 
 5) แนวโนมการทํานาในอนาคต 

 ( 1) ทัศนคติของพอแมตอการสืบทอดอาชีพการทํานาของลูกหลานชาวนา พบวา 
ชาวนาสวนใหญนิยมสงลูกเรียนในระดับสูง เพ่ือใหไดทํางานในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชนท่ีมีรายได
คอนขางสูงและแนนอน ไมนิยมใหลูกหลานทํานา ถึงแมวาตัวเองจะทํางานหนักเพ่ือสงใหลูกเรียนก็ตาม 

 (2) ทัศนคติของลูกหลานชาวนาตออาชีพการทํานาในปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงลูกหลาน
ชาวนาสวนใหญท่ีตองการสืบทอดอาชีพการทํานามีเหตุผลคือ เพราะตองการท่ีจะอนุรักษภูมิปญญา
ในการทํานาใหดํารงอยู เพราะถือวาการทํานาเปนอาชีพท่ีอยูคูกับบรรพบุรุษมาชานาน และลูกหลาน
ไดรับประทานขาวท่ีเราปลูกเองโดยไมตองซ้ือ 
 

6.2 อภิปรายผล 
 
 การอภิปรายผลในการศึกษาครั้งนี้ จะขอแบงการอภิปรายผลออกเปน 2 ประเด็น โดยมีรายละเอียด

ของการอภิปรายผล ดังนี้ 
 6.2.1 การปรับเปล่ียนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 
 การปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 ท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกชุมชน 
 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหชาวนาในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ท่ีประกาศใช ครั้ง
แรกเม่ือป พ.ศ. 2504 โดยมีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบายและแนวทาง ในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลในชวงเวลาท่ีกําหนด โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติทําหนาท่ีโดยอาศัยความรวมมือจากกระทรวงตางๆของรัฐตลอดจน
เอกชนท่ีเก่ียวของหลังจากท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกเม่ือป
พ.ศ. 2504 โดยขณะนี้อยูในการใชแผนท่ี 11 ซ่ึงเริ่มใชตั้งแต พ .ศ.2556 เปนตนมา จึงนับวา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มี
การเปลี่ยนแปลงในดานวิถีชีวิต สอดคลองกับการศึกษาของสันติ ศรีสวนแตง ( 2550, หนา277-278)ท่ี
ศึกษาเรื่องภูมิปญญาและกระบวนการเรียนรูของชาวนา :กรณีศึกษาการเปลี่ยนผานของระบบ
เกษตรกรรม ในท่ีราบลุม เจาพระยาฝงตะวันตก ผลการศึกษาท่ีพบวาในชวงแรกของการเริ่มใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ ยังมีการทํานาแบบยังชีพอยูถึงแมจะมีระบบชลประทานแลว
ก็ตาม หลังจากนั้นประมาณหนึ่งทศวรรษเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการทํานาเชิงพาณิชยกันมากข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีสองระบบของโบเค อางอิงจากฉัตรทิพย นาถสุภา (2548,หนา 33-36 ) ท่ีระบุไววา
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“ระบบเศรษฐกิจชุมชนหมูบานจะตองอยูคูกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสมอมีความเชื่อมโยงกัน
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เปนสองระบบครอบคลุมท่ัวประเทศ” 
 2) นโยบายของรัฐบาลท่ีมีตอชาวนานโยบายของรัฐบาลเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
ชาวนา เชน โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค การจัดตั้งกองทุนหมูบาน 
และนอกจากนี้ยังมีนโยบายท่ีสงผลกระทบตอชาวนาโดยตรง ไดแก นโยบายประกันราคาขาวและ
นโยบายการรับจํานําขาว เปนนโยบายของรัฐบาลท่ีตั้งข้ึนมาเพ่ือชวยเหลือชาวนา นโยบายดังกลาวมี
ประโยชนตอชาวนา แตจะเหมาะสมกับชาวนาในพ้ืนท่ีใดนั้นข้ึนอยูกับปริมาณการผลิตของชาวนา เปน
ตนวา โครงการรับจํานําขาวอาจจะไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีทํานาในปริมาณนอย เพราะชาวนาไมมีขาวท่ีจะ
ไปจํานําหรือมีขาวจํานวนนอย ไมคุมกับการนําขาวไปจํานําเพราะตองเสียคาขนสงท่ีคอนขางสูง
สอดคลองกับการศึกษาของสุพัดชา โอทาศรี ( 2554,หนา 134-135) ท่ีศึกษาเรื่องการดํารงอยู
ของอาชีพชาวนาไทย:กรณีศึกษาชาวนาจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา “นโยบายของรัฐในการชวยเหลือ
ชาวนามีสวนกระตุนใหชาวนาติดสินใจในการทํานาในอนาคต ซ่ึงชาวนาสวนใหญมีความเห็นวา
ตองการ ใหมีโครงการประกันรายไดเกษตรกร มากกวาโครงการรับจํานําขาว ”สอดคลองกับ
การศึกษาของพวงทองกุลธวัชศิริ (2550, หนา 129) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา
ในเขตชลประทานลําปาว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษาพบวา“ นโยบายของรัฐ
ท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานวิถีการผลิตของชาวนาคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ”
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้อีกเปนจํานวนไมนอย เปนตนวางานวิจัยของ บุญเลิศ บรรเลง 
(2552,หนา 111-119) ทําการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขาวของเกษตรกรตําบลชายนา  
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา “สาเหตุท่ีทําใหวัฒนธรรมขาวของเกษตรกรตําบลชายนา
มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากนโยบายของรัฐท่ีมีการสงเสริมใหมีการปลูกขาวในเชิงพาณิชย ทําใหเกษตรกร
มีความพยายามท่ีจะเพ่ิมผลผลิตตอไรใหไดมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังมีการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก  
การเพ่ิมจํานวนครั้งการทํานาในรอบป สงผลใหวัฒนธรรมขาวเปลี่ยนไป”และงานวิจัยของชินสัคค สุวร
รณอัจฉริย (2555 หนา 64-70)ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคาตนทุนธุรกรรมของเศรษฐกิจชาวนาใน
คาบสมุทรสทิงพระผลการวิจัยท่ีพบวา “นโยบายของภาครัฐท่ีมี การดําเนินการเพ่ือชวยเหลือ
ชาวนาใหปลูกขาวเชิงพาณิชย คือตนเหตุสําคัญท่ีสงผลกระทบใหชาวนา ตองเผชิญ กับตนทุนในการทํา
นาท่ีสูงข้ึน เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหรายรับหนวยสุดทายในเศรษฐกิจชาวนามีระดับท่ีลดต่ําลง และเปน
ท่ีมาของการเกิดตนทุนธุรกรรมแบบถาวรซ่ึงเปนตัวการสําคัญ ท่ีทําใหชาวนาตองเผชิญกับปญหา
การขาดสภาพคลองในขบวนการผลิตซํ้าของทุน” 
 3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่ง ท่ีสงผลใหระบบเศรษฐกิจ
ของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการเปลี่ยนแปลง ท่ีสําคัญไดแก (1) ถนนและการคมนาคม ซ่ึงเม่ือภาครัฐ
ไดมีนโยบายในการพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชน โดยเฉพาะการสรางถนนสายตางๆในชุมชนและ
ระหวางชุมชน ทําใหการเดินทางโดยรถยนตมีความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน (2) ไฟฟาและการมีเครื่องใชไฟฟาใน
ชุมชนเม่ือมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยมีการสรางถนนสายตางๆ ในชุมชน จึงเริ่มมีไฟฟาใช
ประมาณป 2524 การท่ีมีไฟฟาเขามาในชุมชนสงผลใหเปนท่ีมาของเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณอํานวย
ความสะดวกชนิดตางๆ และ (3)ประปา ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ นิยมเก็บน้ําไวดื่มกิน
โดยใชโองเก็บไวบริเวณบาน ในเวลาตอมาเริ่มมีการทําเปนบอซีเมนตขนาดใหญ เพ่ือท่ีจะเก็บน้ําไดจํานวนมาก
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สวนน้ําทีใชในการอุปโภค เชน อาบ ซักผา และอ่ืนๆจะใชน้ําจากคลอง สระน้ําขนาดใหญ ท่ีมีการขุด
ไวทุกหมูบาน แตเม่ือถึงหนาแลงชาวบานจะไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ํา เพราะน้ํา
ในคลองและในสระน้ําแหง ดังนั้นใน พ .ศ. 2518 จึงไดมีการสรางประปาในตําบลคูขุดข้ึน สอดคลอง
กับการศึกษาของ สุธี สังขหิรัญ (2542, หนา126) ท่ีศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของชาวบานใน
ชุมชนคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พบวา“การสรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในชุมชน อัน
ไดแก ถนนหนทางในชุมชนและระหวางชุมชนทําใหการคมนาคมสะดวกข้ึน การมีไฟฟาใชทําให มี
สิ่งอํานวยความสะดวกมากข้ึนและการสรางประปาในชุมชน ทําใหชาวบานมีน้ําใชเพียงพอ
สงผลใหเศรษฐกิจในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง” 
  นอกจากนี้การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไมวาจะเปนการสรางถนน การคมนาคม การท่ีมีไฟฟา
และมีประปาใชในชุมชน ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนาในดานอ่ืนๆ เปนตนวาความสัมพันธ
ของชาวบานในชุมชน และความสัมพันธในครอบครัวลดนอยลงไปมีแนวโนมการพัฒนาไปสูความเปนเมืองแต
เปนไปอยางชาๆ และความเชื่อและพิธีกรรมในการทํานากําลังจะหมดไป  สอดคลองกับการศึกษาของ
กาญจนา รัตนพันธ( 2552, หนา 3-4) ศึกษาเรื่องชุมชนชาวนาทามกลางกระแสบริโภคนิยมใน
อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาท่ีพบวา “การใชชีวิตในชุมชนของชาวนา
ยังคงมีอุดมการณของการทํานาท่ียังคงดํารงอยูในชุมชน เปนวิถีชีวิตของชาวนาท่ีผสมผสาน
ท้ังแบบใหมและเกาเขาดวยกัน เปนการใชชีวิตท่ียึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและคานิยม
อยางเครงครัด แตในบางมิติการใชชีวิตของชาวนาก็ไมไดยึดถือประเพณีท่ีเครงครัดตาม แบบ
สมัยกอนอยางท่ีเคยปฏิบัติกันมา ”โดยมีวิทยานิพนธิ์สนับสนุน ของ มณเฑียร เรียบเรียง 
(2551,หนา 156) ศึกษาเรื่องการศึกษาเครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบานในการทํานาของสุพรรณบุรี ผลการศึกษา
ท่ีพบวา“พิธีกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํานาไดรับผลกระทบมาจากการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ทําให
กระบวนการทํานามีข้ันตอนนอยลง การทํานาในปจจุบันท่ีตองการผลผลิตรวดเร็วสงผลใหการประกอบ
พิธีกรรมท่ีเคยทํากันมาในอดีตเริ่มสูญหายไปในปจจุบัน” 
 4) ยานพาหนะ/เทคโนโลยีการสื่อสาร/อุปกรณอํานวยความสะดวก 
  ในอดีตชุมชนคูขุด อําเภอสทิงพระ ไมมีระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดี อุปกรณ
อํานวยความสะดวก ยานพาหนะ และเทคโนโลยีการสื่อสารมีนอยหลังจากนั้นเม่ือมีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานไดแก ถนน ไฟฟา ประปา มีถนนลาดยางในชุมชนทําใหการคมนาคมโดย
รถยนตมีความสะดวกข้ึน มีเครื่องใชไฟฟาตางๆมากมาย นอกจากนี้ยังมีน้ําประปาไวใชในบานทําใหมี
น้ําใชตลอดท้ังป และยังสงผลใหชาวบานมีโทรศัพท คอมพิวเตอรและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆท่ี
ทันสมัยมากข้ึน 

 5) การกวานซ้ือท่ีดินของนายทุนแนวโนมการถือครองท่ีดินจากชาวนาไปสูนายทุน
นอกพ้ืนท่ีมีมากข้ึน เนื่องจากแรงจูงใจของท้ังสองฝายระหวางชาวนาเจาของพ้ืนท่ีกับนายทุนนอกพ้ืนท่ี 
โดยพบวามีนายทุนมากวานซ้ือท่ีดินจากชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ โดยใหชาวบานในพ้ืนท่ี
เปนนายหนาซ้ือท่ีดินในราคาสูง สอดคลองกับ ธารารัตน บํารุงศรี (2553,หนา 62) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตหลังการขายท่ีดินของชาวนาตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลการศึกษาท่ีพบวา 
“นายทุนเริ่มเขามามีบทบาท มีการติดตอซ้ือท่ีดินของชาวนาในอําเภอธนู ในราคาท่ีสูงเพ่ือนําไปใชสราง
โรงงานอุตสาหกรรมในชวงแรกนายทุนเปนคนตั้งราคา แตตอมาเจาของท่ีดินตั้งราคาเองตามท่ีพอใจ”
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หลังจากซ้ือไดแลวจะรวมตัวเปนพ้ืนท่ีขนาดใหญ นับเปนสัญญาณท่ีจะชี้ใหเห็นวาพ้ืนท่ี นาขาวท่ีเคย
เปนอูขาวอูน้ําของชาวนากําลังจะกลายเปนพ้ืนท่ีของนายทุนในอนาคตอันใกลนี้   

 การปรับเปลี่ยนดานวิถีชีวิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ระหวาง พ.ศ. 2504-2556 ท่ีเกิดจากปจจัยภายในชุมชน  

 1) ประชากร เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของชาวบาน
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปจจัยดานประชากรท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (1) จํานวนประชากรของตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้นข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายอยาง ไดแกการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรในชุมชนเอง การยายถ่ินของประชากรภายนอก
พ้ืนท่ี การเกิด การตายหรือประชากรแฝง เชน บานเชา เปนตนจํานวนประชากรและความหนาแนน
ของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนในตําบลคูขุด ไดสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน ท่ีสําคัญไดแก ความตองการ
ปจจัยดานตางๆเพ่ือการดํารงชีวิตเพ่ิมมากข้ึน ทําใหการใชทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยางจํากัดจึงไมพอกับความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน  

 (2) ประชากรมีการศึกษามากข้ึนการศึกษาของชาวบานตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ
ในอดีตสวนใหญเปนการศึกษาเพียงชั้นประถมแตในปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มี
ระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกข้ึน มีสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนเปนจํานวนมาก ทําใหชาวบานไดเห็นความสําคัญ
ของการศึกษามากข้ึน โดยตองการใหบุตรหลานไดเรียนหนังสือในระดับสูง อยางนอยระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวา สอดคลองกับการศึกษาของ นันทิยา หุตานุวัตร และณรงค หุตานุวัตร ( 2544, หนา 36)
ศึกษาเรื่อง บทพิสูจนภูมิปญญาชาวนาแหงกุดชุมของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา
ท่ีพบวา “คานิยมของสังคมไทยมักจะสงเสริมลูกหลานใหมีการศึกษาสูง เพ่ือหวังทํางานในหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน คานิยมเชนนี้ก็มีใหเห็นในสังคมชนบทเชนกัน เกษตรกรตองการให
ลูกหลานตนเองทํางานแบบมีเงินเดือน มีงานทําในเมือง โดยเปลี่ยนวิถีชีวิตของตน อยางนอย
ท่ีสุดการรับราชการครูในโรงเรียนชุมชนของตนก็เปนสิ่งท่ีเชิดหนาชูตาของคนในชนบท” 

 (3)ประชากรมีสุขภาพดีข้ึน ในอดีตชาวบานในตําบลคูขุด เม่ือเจ็บไขไมสบาย
มีการรักษากันดวยยาแบบโบราณ การดูแลสุขภาพของชาวบานในอดีตจะไมคอยดูแลเอาใจใสกัน
มากนัก ปจจุบันเม่ือมีการพัฒนาในดานสาธารณสุขในอําเภอสทิงพระและใกลเคียง สงผลใหชาวบาน
มีสถานท่ีรักษาพยาบาลมากข้ึน เนื่องจากรัฐไดมีการใหบริการและสนับสนุนทางสาธารณสุข
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการเพ่ิมศักยภาพสถานีอนามัยประจําตําบล มีโรงพยาบาลประจําอําเภอสอดคลองกับ
การศึกษาของอําพน แสงดี ( 2546, หนา 129) ท่ีศึกษาเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา
ของชาวบานในอําเภอระโนด จังหวัดสงขลาท่ีพบวา“ทางภาครัฐไดเอาใจใสชาวบานมากข้ึนในเรื่องสุขภาพ มี
สถานีอนามัย โรงพยาบาลประจําอําเภอ และมีการชวยเหลือจากภาครัฐดานอ่ืนๆเชนการประกัน
สุขภาพถวนหนา” สอดคลองกับธารารัตน บํารุงศรี ( 2553,หนา 60-63) ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตหลังการขายท่ีดินของชาวนาตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาท่ีพบวา
“วิถีชีวิตดานสาธารณสุข ในอดีตการรักษาพยาบาลจะใชภูมิปญญาทองถ่ินยาสมุนไพรในการรักษา  
ตอมาในปจจุบันเม่ือเจ็บปวยจะเขารักษาท่ีโรงพยาบาลหรือคลีนิค” 
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 2) ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ทรัพยากรธรรมชาติ เปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหระบบเศรษฐกิจของตําบลคูขุด 

อําเภอสทิงพระเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ 
 (1) ทรัพยากรดินและการถือครองท่ีดิน  การถือครองท่ีดินของชาวบาน มีการถือครองใน

ปริมาณท่ีลดลง มีการแบงปนจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน การซ้ือขายท่ีดินกันระหวางชาวบานใน
ชุมชน และการมากวานซ้ือท่ีดินของนายทุนจากนอกพ้ืนท่ี ตลอดท้ังการแบงปนจากพอแมท่ีตองแบงใหกับ
สมาชิกในครอบครัว ทําใหปริมาณการถือครองท่ีดินของชาวบานลดนอยลง 

 (2) ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลสาบ ในอดีตทะเลสาบมีความอุดมสมบูรณ เปนท่ีอาศัย
ของสัตวน้ําหลากหลายชนิด เม่ือระบบนิเวศในนาขาวท่ีเชื่อมโยงกับทะเลสาบถูกทําลาย จาก ปุย ยาฆา
แมลงยากําจัดศัตรูพืช ท่ีชาวนาใชเพ่ือหวังท่ีจะเรงผลผลิตใหไดผลผลิตมากท่ีสุด ตลอดจนมีการแยงชิง
ทรัพยากรสัตวน้ํากันเปนจํานวนมาก ไดสงผลกระทบมายังทะเลสาบ ซ่ึงเปนแหลงทํามาหากินของชาวบาน
ท่ีอาศัยอยูติดกับชายทะเลสาบ ทําใหสัตวน้ําในทะเลสาบลดนอยลงไป 

 (3) แหลงน้ํา อําเภอสทิงพระมีลักษณะเปนท่ีราบลุม ไมมีปาไม และภูเขา ทําใหไมมี
แหลงน้ําขนาดใหญ หรือชลประทานจึงไมมีแหลงน้ําตนทุนทางการเกษตร มีเพียงคลองอาทิตย  
ซ่ึงถือวาเปนเสนเลือดใหญในการหลอเลี้ยงชาวบานในอําเภอสทิงพระ และสามารถกักเก็บน้ําไว
ใชไดเพียงฤดูฝนเทานั้น สวนฤดูแลงน้ําจะแหงขอด และไมสามารถดึงน้ําจากทะเลสาบลงสูคลองอาทิตย
หรือนําไปใชประโยชนในการเกษตรไดในบางปท่ีน้ําในทะเลสาบมีสภาพเปนน้ําเค็ม 

 6.2.2 การปรับเปล่ียนดานวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพร ะ 
จังหวัดสงขลา ระหวาง พ.ศ.2504-2556  

 1) เครื่องมือในการไถนาในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ไถนาโดยใชคันไถใช
แรงงานของตัวเองและแรงงานจากสัตว เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษท่ีสืบตอกันมา เครื่องมือท่ีใชใน
การทํานาในอดีตนั้นเปนแบบลาหลัง เชน จอบ เสียม คราด เปนเครื่องมือหลักในการทํานา
เม่ือมีความเจริญตางๆเขามาในชุมชนจึงสงผลทําใหการทํานาของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระมี
การนําเครื่องมือสมัยใหมมาใชในการไถนาแทนคนหรือสัตวไดแก คันไถเหล็ก รถไถเดินตาม  
และรถแทรกเตอร 
 (1) คันไถเปนเครื่องมือในการไถนา ท่ีชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระใชมาตั้งแต
บรรพบุรุษ โดยใชวัว 2 ตัวในการลากคันไถ ตอมามีการเปลี่ยนจากคันไถไมเปนคันไถเหล็ก แตก็ยังคงใชวัว
ในการไถเหมือนเดิม ในชวงแรกของการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการทํานา เปนการนําคันไถเหล็ก
มาใชแทนคันไถไม แตก็ยังตองใชวัวในการไถนา เพียงแตชาวบานไมตองเสียเวลามาทําคันไถไม  
เพราะคันไถเหล็กหาซ้ือไดงายกวา 
 (2)รถไถนาเดินตาม หลังจากมีความเจริญเขาสูชุมชน มีถนนหนทางท่ีสะดวกข้ึน 
หลังจากนั้นจึงมีผูนํารถไถเดินตามมาใชไถนา ทําใหชาวนาไมตองใชวัวในการไถนาอีกตอไป การไถนา
ดวยรถไถเดินตามซ่ึงทําไดรวดเร็วมากกวาการไถนาดวยวัว สามารถไถนาไดท้ังวันตั้งแตเชาจนเย็น
ไมตองหยุดพักเหมือนไถนาดวยวัว 
 (3)รถแทรกเตอร เทคโนโลยีในการทํานาในชุมชนก็ไดมีการพัฒนามากข้ึน 
เม่ือไดมีการนํารถแทรกเตอรขนาดใหญเขามาในชุมชน ทําใหสงผลตอวิถีการผลิตในการทํานาเปนอยางมาก
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เพราะรถแทรกเตอรสามารถไถนาไดดินละเอียด ไดพ้ืนท่ีในการทํานามากแตใชระยะเวลาในการไถเพียงสั้นๆ
ทําใหการทํานารวดเร็วข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของ มณเฑียร เรียบเรียง (2551,หนา115) ท่ีศึกษาเรื่อง
การศึกษาเครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบานในการทํานาของสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวา “การทํานา
ท่ีอาศัยเครื่องมือเครื่องใชพ้ืนบานมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังเชนมีการนําเครื่องทุนแรง รถแทรกเตอร
รถไถนามาใชในการถากดินหรือยอยดินแทนไถและคราด การใชเครื่องสูบน้ําแทนการใชระหัดวิดน้ํา 
เปนตน” 

 2)เครื่องมือในการเก็บเก่ียวขาว การเก็บเก่ียวขาวเปนข้ันตอนหนึ่งของการทํานา
เม่ือขาวออกรวงและสุกเต็มท่ีแลวชาวนาก็จะเก็บเก่ียวขาว ในอดีตชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระใช
“แกะ”ในการเก็บเก่ียวขาวทีละรวงแลวนํามามัดเปนเลียง หลังจากนั้นมีการใช “เคียว”ในการเก่ียวขาวสวน
ในปจจุบันการเก็บเก่ียวขาวใชรถเก่ียวขาวท้ังหมด สอดคลองกับงานวิจัยของนริศรา วิรัชศิลป
(2552,หนา 219) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียวกับขาว
ของชาวนาจังหวัดนครนายก :กรณีศึกษา ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พบวา
“รถเก่ียวขาวเปนท่ีนิยมของชาวบานในตําบลหนองแสง เพราะสามารถเก่ียวและนวดออกมาเปนเมล็ด
ไดเลย” 

3) พันธุขาว ในอดีตใชพันธุขาวปลูกเปนพันธุพ้ืนเมืองดั้งเดิม สวนใหญเปนพันธุขาวหนักเชน ขาว
ลูกโพธิ์ นางฝาย ชอขาว กลีบเมฆ ขาวหัวนา และกาบดํา ปจจุบันพันธุขาวท่ีชาวนาใช มีการ
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีพันธุขาวท่ีมีการสงเสริมใหชาวนานํามาเพาะปลูกในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระนั้น สวน
ใหญเปนพันธุขาวเบา ปลูกประมาณ 3 เดือนก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ไดแก ขาวพันธุชัยนาท 
ขาวหอมมะลิ ขาว กข.ซ่ึง เอ่ียม ทองดี(2551,หนา 44)ไดกลาวไววา “การคนควาของนักวิจัยทําใหมีการ
เกิดข้ึนของขาวพันธุใหมมากข้ึนในประเทศไทย ไดแกขาวพันธุ กข . หรือท่ีชาวบานเรียกวา ขาวเตี้ย ” 
สอดคลองกับสํานักสงเสริมการผลิตขาว ( 2552, หนา16)ท่ีระบุวา“ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี2 มีความกาวหนาในการขยายพันธุขาวพันธุผสม ไดแกขาวพันธุ กข 1 กข2 และ 
กข3 ท้ังสามพันธุเปนขาวตนเตี้ยใหชาวนาปลูกกันมากข้ึน” 

4) ปุยเคมี ในอดีตมีการใชมูลสัตวจาก วัว ควาย หมูและสัตวเลี้ยงอ่ืนๆ ทําเปนปุยคอกท่ีจะใสใน
นาขาว ทําใหหนาดินมีความอุดมสมบูรณ รวนซุย และมีความชุมชื้น ในปจจุบันเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเทคโนโลยี ชาวนาสวนใหญไมมีเวลาในการเตรียมดิน ทําใหสภาพดินเสื่อมโทรมและ
ขาดความอุดมสมบูรณ ชาวนาใชปุยเคมีเปนหลัก สอดคลองกับการศึกษาของสันติ ศรีสวนแตง
(2550, หนา278) ท่ีศึกษาเรื่องภูมิปญญาและกระบวนการเรียนรูของชาวนา: กรณีศึกษาการเปลี่ยนผาน
ของระบบเกษตรกรรมในท่ีราบลุมเจาพระยาฝงตะวันตก ท่ีพบวา“การใชสารเคมีไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสุขภาพของชาวนาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีสารพิษท่ีตกคางในขาว” 
  ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไดปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทําอาชีพเสริม
เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับรายจายซ่ึงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพ่ือหารายไดเสริมของชาวนาสวนใหญ 
ยังคงมีความผูกพันอยูกับภาคเกษตร สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ( 2553,หนา40) ซ่ึงทําการวิจัยเรื่องวิถี
ชีวิตชาวนาภาคกลาง โจทยใหมภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลง ท่ีพบวา “ชาวนาในภาคกลางนอกจาก
จะทําเก่ียวกับการเกษตร อยางเชนการทําไร ทําสวนผลไมแลวก็จะทําอาชีพอ่ืนเพ่ือเปนรายไดเสริมใหกับ
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ครอบครัวดวย และอาชีพท่ีทําสวนใหญยังเก่ียวของการผลิตสินคาชุมชนและการคาขาย ”
เชนเดียวกับอําพน แสงดี ( 2546,หนา129) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานาของชาวบาน ใน
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาท่ีพบวา “ชาวบานมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการขาย ผลผลิตและ
จากการประกอบอาชีพเสริมอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการทํานา”ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอัญชลี มีบุญ
(2556, หนา176) ท่ีศึกษาเรื่องวิถีชีวิตชาวนาลุมน้ําปราจีนบุรี พ.ศ.2398 ถึงพ.ศ.2549 ผลการศึกษาพบวา
“ชาวนาปราจีนบุรีทําการเกษตรเปนอาชีพหลักมาตั้งแตอดีตและไดทําอาชีพเสริม เม่ือยามหนาแลง 
หรือวางเวนจากการทํานา เปนงานดานศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีสําคัญ ไดแก การทอเสื่อ หมวกสาน  
ผลิตภัณฑจากไมไผ ผลิตภัณฑจากเถาวัลย หมวกใบลาน และการทอผาไหม เปนตน ”และนอกจากนี้
ยังสอดคลองกับการศึกษาของนักวิชาการตางประเทศ เชน การศึกษาของ ปแอร เปาโล วีอาสโซ(Viajjo, 
2005,p. 387) ไดศึกษาเรื่องลูกหลานเกษตรกรจากบริเวณเทือกเขาแอลป ซ่ึงมีท้ังชาวนาและคนเลี้ยงแกะ 
ไดละท้ิงอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษไปทํางานเปนคนใชอยูทางตอนใตของทวีปยุโรป เนื่องจากอาชีพ
เดิมฝดเคืองหรือมีรายไดไมพอใชจายในครัวเรือน ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้แตกตาง จากผลการวิจัย
ของเออรนา โลเปซและคณะ ( Lopeg et al, 2005, p. 62-68) ท่ีศึกษาพบวา มีชาวนา จากบริเวณท่ี
ราบลุมของเม็กซิโก อพยพยายถ่ินไปทํางานในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนจํานวนมาก เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของหนาดินท่ีใชทางการเกษตร อีกท้ังประชากรมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหอัตราการถือ
ครองท่ีดินของเกษตรลดลง ซ่ึงผลการวิจัยดังกลาวนี้ก็เปนไปในทิศทางเดียวกันกับ ผลงานวิจัย
ของมิงเฟงฮีและคณะ (He.et al, 2007,p. 1621)ท่ีระบุวาในปจจุบันนี้มีลูกหลานชาวจีนเปนจํานวนมาก
อพยพยายถ่ินไปยังเมืองใหญเพ่ือหางานท่ีมีรายไดดีกวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยูตามชนบท 
ซ่ึงเปนลักษณะเดียวกันกับลักษณะการปรับตัวของชาวนาในตําบลคูขูด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ของการศึกษานี้ 
  ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีอาชีพเสริมท่ีสําคัญๆ ไดแก  
 1)การรวมกลุมเพ่ือผลิตสินคาของชุมชนการประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระ เปนการรวมกลุมกันของกลุมแมบาน โดยแบงเวลาสวนท่ีวางเวนจากการทํานา  
ทําใหมีรายไดเสริมอีกทางหนึ่งเพ่ือมาจุนเจือครอบครัว กลุมตางๆประกอบดวย กลุมนารวมบานดอน
คันผลิตขาวไรสารพิษ กลุมคนรักษโหนดทําผลิตภัณฑจากตนตาลโตนด กลุมผลิตสบูลูกตาล
กลุมผลิตลูกตาลกรอบ กลุมทําน้ําตาลแวน เปนตนซ่ึงการศึกษาของจิตราภรณ เพ็งดี ( 2552,หนา108)
ศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง:ความสามารถในการปรับตัวของชาวนาไทยสูภาวะดุลยภาพ ผลการศึกษาท่ี
พบวา “กระบวนการกลุมของชาวนา เปนกระบวนการกลุมท่ีเกิดข้ึนโดยการชักนํา ของผูนําชุมชน
เพ่ือรวมกันหาทางในการแกปญหาหนี้สินและรายจายท่ีเพ่ิมข้ึน ไดแก การแปรรูปผลิตภัณฑขาวกลอง
ขาวดีเพ่ือสุขภาพ จําหนายภายในและภายนอกชุมชน สามารถสรางรายไดโดยชาวนาเปนผูกําหนดราคาเอง” 
สอดคลองกับการศึกษาของ พรเพ็ญ ศาสตริยาภรณ (2549,หนา91)ศึกษาเรื่อง ชาวนาในยุคเศรษฐกิจ
เพ่ือการคา ผลการศึกษาท่ีพบวา “การพัฒนาเศรษฐกิจของชาวนาชุมชนนาโส อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
นอกจากมีการรวมตัวกันขายขาวแลว ยังมีการรวมกลุมเปนรานคาชุมชนเพ่ือเปนศูนยกลาง
ในการจัดหาสินคามาจําหนายแกชุมชน” สอดคลองกับทฤษฏีองคกรการผลิตของชาวนาของชายานอฟ
อางอิงจากฉัตรทิพย นาถสุภา( 2551,หนา67-73 ) ท่ีระบุวา “ชาวนาควรมีการรวมตัวกันในรูปแบบ
สหกรณ จัดการและรวบรวมการขายเอง ทําหนาท่ีเปนคนกลางเอง มีการสะสมทุนในระบบสหกรณ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

120 
 

โดยไมตองผูกมัดเขากับระบบตลาดในระบบทุนท่ีจะกดใหชาวนาอยูใตอิทธิพลโดยการใหกูยืม ดังนั้น
ชาวนา จึงสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดดวยตัวเอง ไมวาเศรษฐกิจจะเปนระบบใด” 
 2)การทําสวนปาลม ยางพาราและ อินทผาลัม 
  เนื่องจากการทํานาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ยังตองอาศัยน้ําจากธรรมชาติ มี
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ฝนแลง สงผลทําใหขาวเสียหาย ทําใหชาวนาตองปรับเปลี่ยน
ไปทําอาชีพเสริมอ่ืนๆ ไดแก การทําสวนปาลม ยางพารา และอินทผาลัม นับเปนอาชีพเสริมอีกอาชีพ
หนึ่งท่ีชาวบานหันมาสนใจกันมากข้ึน ชาวบานเริ่มสนใจมาปลูกปาลมแทนการทํานา โดยในชวงแรก
ไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาท่ีของกรมพัฒนาท่ีดินมาสํารวจในชุมชนวาชาวบานสนใจท่ีตองการ
จะทําสวนปาลมจํานวนก่ีราย หลังจากนั้นเม่ือชาวบานตัดสินใจจะทําสวนปาลม ทางกรมพัฒนาท่ีดิน
จึงทําการขุดสวนใหฟรี ไถใหฟรี ปุยฟรี ตลอดจนนําพันธุตนปาลมมาใหฟรี ทําใหชาวนาเริ่มสนใจ
ท่ีจะทําสวนปาลมกันมากข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของธิติญา เหลาอัน ( 2553,หนา 59) ศึกษาเรื่อง
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมชาวนาอีสานตั้งแต พ.ศ.2500-2550:ศึกษากรณีหมูบานกูกาสิงห
จังหวัดรอยเอ็ดพบวา“มีการสนับสนุนใหมีการปลูกยูคาลิปตัสในบริเวณทุงกุลารองไห โดยรัฐบาล ทํา
การสํารวจท่ีนาแลวนําพันธุกลายูคาลิปตัสมาแจก ชาวบานนิยมปลูกบริเวณคันนาและปลูกท่ีสวนใกล
บาน” 

 3) การหารายไดจากตนตาลโตนดประกอบดวย ( 1) การเก็บลูกตาลโตนด (ท่ีสุกแลว
ลวงลงจากตน) เพ่ือนําไปจําหนาย ในแตละวันหลังจากท่ีชาวนาทํางานประจําเสร็จแลว ชาวนาท่ีมีเวลาวาง
จะออกไปเก็บลูกตาลท่ีลวงหลนมาจากตนตาล จากท่ีนาของตนเองหรือท่ีนาของเพ่ือนบานเพ่ือนําไปขาย
ใหกับพอคาจากภายนอกชุมชนท่ีมารับซ้ือ เปนรายไดเสริมใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งโดยไมตองเสีย
คาใชจายในการลงทุน(2)การทําถานลูกตาล การทําถานลูกตาลเปนอาชีพเสริมของชาวนาในตําบลคูขุด 
อําเภอสทิงพระ ท่ีใชภูมิปญญาของชาวบาน ใชเมล็ดตาลสุกท่ีลวงหลนอยูใตตนตาลใหเกิดประโยชน 
โดยการนําเมล็ดตาลท่ีสุกนํามาตากใหแหง นํามาเผาใหเปนถานท่ีใชในการหุงตมหรือนําไปจําหนาย
เพ่ีอเปนรายไดเสริมใหครอบครัว ( 3) การทําลูกตาลสดขาย เปนอาชีพรองหรือทําควบคูกับการทํานา 
เชนเดียวกับการทําน้ําตาลโตนด ปจจุบันชาวบานในตําบลคูขุดเปลี่ยนจากการทําน้ําตาลโตนดมาทํา
ลูกตาลสดขายกันมากข้ึน เพราะไมตองลงทุนมากเหมือนการทําน้ําตาลโตนด การทําลูกตาลสดขาย
ชาวบานจะใชตนตาลในท่ีนาของตัวเอง หรือเชาตนตาลของคนอ่ืนดวยเพ่ือใหไดลูกตาลในปริมาณมาก 
เชนเดียวกับการทําน้ําตาลโตนด ในการทําลูกตาลขายนั้นจะทําไดตลอดท้ังปหมุนเวียนสลับกันไป และ
(4) การทําน้ําตาลโตนดเปนอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ ในการทํา
น้ําตาลโตนดชาวนาบางรายจะทําควบคูไปกับการทํานา หรือชาวนาบางรายเลือกท่ีจะทําน้ําตาลโตนด
เม่ือทํานาเสร็จแลว สอดคลองกับการศึกษาของ พรรณิภา โสตถิพันธุและคณะ (2547,หนา51) ท่ีศึกษา
เรื่องวัฒนธรรมตาลโตนด กระบวนการสรางชุมชนเขมแข็งในพ้ืนท่ีคาบสมุทรสทิงพระ ท่ีพบวา
“ชาวบานในคาบสมุทรสทิงพระตั้งแตอดีตทํานาเปนอาชีพหลักอาชีพรองลงมาไดแกการทําผลิตภัณฑท่ีมา
จากตนตาลโตนด อยางเชน การทําน้ําตาลเหลว น้ําสม และการทําขนม” 

 4) การทําไรนาสวนผสมโดยสภาพท่ีโดดเดนของพ้ืนท่ีของตําบลคูขุด ท่ีมีพ้ืนท่ี
ดานทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบ เหมาะแกการทําประมง สวนพ้ืนท่ีทางทิศตะวันออกเปนดินเหนียว
ปนดินรวน เหมาะแกการทํานา ในอดีตชาวบานดํารงชีวิตอยูไดอยางม่ันคงและมีความสุข เนื่องจากในพ้ืนท่ี
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เปนแหลงท่ีมีความสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ เหมาะแกการทํามาหากินของมนุษยสะดวกสบาย
มาแตโบราณทําใหเกิดชุมชนตางๆมากมาย ผลของการพัฒนาประเทศทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมายัง
ชุมชน สงผลกระทบถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีเคยมีความอุดมสมบูรณ มีความเสื่อมโทรมและ มี
จํานวนลดนอยลง เนื่องจากมีการเพ่ิมข้ึนของประชากร มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มากข้ึน 
ตลอดจนการทํานาอยางเดียวก็มีความเสี่ยง เนื่องจากตองรอน้ําฝนจากธรรมชาติ ปญหาเหลานี้
ไดเกิดข้ึนกับชาวนาอยูตลอด ทําใหปจจุบันชาวนาสวนหนึ่งไดเปลี่ยนไปทําไรนาสวนผสม เปนการเปลี่ยน
วิถีการทํานา จากการทํานาปเพียงอยางเดียว มาเปนการทําไรนาสวนผสมกันมากข้ึนซ่ึงวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ
(2554,หนา 247-248) ไดกลาวไววา “การใชระบบการผลิตแบบผสมผสานท่ีไมเนนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
มีการนําพืชพันธุพ้ืนเมืองท่ีมีคุณคาทางอาหารมาใชประโยชน มีการเลี้ยงปลาในนาขาวและ
การเกษตรผสมผสานรูปแบบตางๆ โดยผลิตเพ่ือบริโภคในครอบครัวกอนท่ีเหลือจึงขาย การทํา
การเกษตรแบบผสมผสานนี้จะทําใหเกิดการอนุรักษ เปนการผลิตอาหารท่ีปลอดภัยตอสุขภาพ
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีตนทุนในการผลิตต่ําไมตองพ่ึงพาน้ํามัน ”เชนเดียวกับไพฑูรย มีกุศล 
(2550,หนา 34-35) ท่ีไดศึกษาเรื่องแนวคิดและแนวทางในการศึกษาภูมิปญญาทองถ่ิน พบวา
“การทําเกษตรแบบผสมผสานโดยใชพืชและสัตวแตละชนิดเก้ือกูลกัน มีการขุดบอเลี้ยงปลาคู
กับการทํานา และยกรองสวนเพ่ือปลูกผลไมในท่ีนา เปนการปรับเพ่ือหาทางเลือกใหกับชีวิตตนเอง
และยังเปนตัวอยางท่ีดีแกสังคม ”สอดคลองกับการศึกษาของ เกินศักดิ์ ศรีสวย ( 2552,หนา190)
ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพและแนวทางในการสงเสริมการสืบทอดอาชีพทํานาของลูกชาวนา  
ผลการศึกษาท่ีพบวา “ตอไปในอนาคตชาวนาจะเปลี่ยนจากการทํานาอยางเดียวไปเปนการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน มีการจัดการระบบฟารมท่ีดี ใชความรูเก่ียวกับเกษตรทฤษฎีใหม
เปนการเกษตรแบบเก้ือกูลมีการรวมกลุมชวยเหลือกันในชุมชน ”นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ ศิริจิต ทุงหวา และคณะ( 2547, หนา 7-8) ศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
ของชุมชนชาวนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ผลการศึกษาท่ีพบวา “เกษตรกรตัดสินใจทําไรนาสวน
ผสมตามแนวทฤษฎีใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมรายไดใหครอบครัว ลดความเสี่ยงจากการทํานา 
ลดคาใชจายในครัวเรือน กิจกรรมในการทําไรนาสวนผสมประกอบดวยการทํานา ปลูกผัก เลี้ยงสัตว 
ปลูกผลไม และการเลี้ยงปลา” 
 5) การทําประมง/การรวมกลุมจัดตั้งแพปลาชุมชนกลุมแพปลาชุมชนมีแนวคิดมาจาก
สมาชิกกลุมออมทรัพยกลุมชาวประมง และกลุมประมงอาสา ท่ีเห็นวาชาวประมงถูกเอารัด เอาเปรียบ
เรื่องราคาสัตวน้ําจากพอคา จึงไดรวมตัวกันตั้งแพปลาชุมชนข้ึน เพ่ือรับซ้ือสัตวน้ําจากชาวประมงและนําไป
ขายเองไมตองผานพอคาคนกลาง ทําใหชาวประมงขายสัตวน้ําไดในราคาท่ีเปนธรรมข้ึน  จาก
การศึกษาของ นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ(2545,หนา 47-48) ท่ีศึกษาเรื่องฅนลุมน้ําทะเลสาบสงขลา พบวา“ใน
อดีตการทําประมงในทะเลสาบเปนการทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเทานั้น แตเม่ือมีการประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายเพ่ิมการสงออกอยางกวางขวาง ตลอดจนมี
ความตองการบริโภคสัตวน้ําชนิดตางๆขยายตัวมากข้ึน ทําใหราคาสัตวน้ําแพงข้ึน แตในขณะเดียวกันไดสงผล
กระทบใหทะเลสาบเสื่อมโทรมลง”สอดคลองกับเลิศชาย ศิริชัย และนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ(2552,หนา 203) 
ท่ีศึกษาเรื่องประมงพ้ืนบานลุมทะเลสาบสงขลา:วิถีและการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษาพบวา“การซ้ือขาย
สัตวน้ําทําไดงาย ไมวาจะเขาฝงเวลาไหนหรือจับสัตวน้ําอะไรมาก็ขายไดหมด ผูรับซ้ือจะเปนคนในหมูบาน 
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และคนตางหมูบาน แลวจะขายสงใหพอคาในเมืองอีกทอดหนึ่ง ตลาดรับซ้ือท่ีสําคัญอยู ท่ีสงขลา 
และหาดใหญ นอกจากนี้ในปจจุบันยังมีการรับซ้ือสัตวน้ําแบบอุปถัมภท่ีชาวประมง เสียเปรียบคือ 
ชาวประมงไปเอาเงินจากพอคามากอน เพ่ือเอามาลงทุนในการทําประมงหรือคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
จึงไมสามารถขายสัตวน้ําใหพอคาคนอ่ืนไดตองขายใหกับคนท่ีชาวประมงไปเอาเงินมากอนเทานั้น
ซ่ึงจะขายไดในราคาต่ํากวาปกติ” 
 นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ  เพ่ือหา
รายไดเสริม ยังมีการปรับเปลี่ยนในรูปแบบอ่ืนๆอีก เปนตนวา 
 1) การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวนาไปทํางาน
นอกชุมชน เนื่องจากการทํานาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เปนการทํานาปละครั้ง ตองอาศัยน้ําฝน
จากธรรมชาติ ไมมีระบบชลประทาน การทํานาจึงข้ึนอยูกับความเสี่ยงจากธรรมชาติ บางปน้ําทวม 
บางปฝนแลง ทําใหไดรับผลผลิตไมแนนอน แตในขณะเดียวกันตนทุนคาใชจายในการทํานาสูงข้ึน 
ตั้งแตการไถดะ ไถแปร คาปุย คาจางรถเก่ียวขาวและคาใชจายอ่ืนๆ ทําใหเกิดผลกระทบตอชาวนา
เปนอยางมาก ซ่ึงรายไดไมพอกับคาใชจายในการดํารงชีพ และตอมามีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึน
มากมายในตัวจังหวัดสงขลา ทําใหชาวนาท่ีอยูในวัยหนุมสาว หรือชาวนาท่ีอายุไมมากนัก ไดเขาไปทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก ซ่ึงการศึกษาของ สุวัฒน เรืองศิลป (2552,หนา 240) ศึกษาเรื่อง
ภูมิปญญาชาวบานในการทําน้ําตาลโตนด:กรณีศึกษาบานแหลมวัง จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาท่ีพบวา
“ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ สงผลใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมากมายในตัวเมือง
ทําใหผูท่ีอยูในวัยหนุมสาวในบานแหลมวัง จังหวัดสงขลา หันไปทํางานในโรงงานกันมากข้ึน”สอดคลอง
กับงามพิศ สัตยสงวน( 2545,หนา487) ทําการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมขาวในสังคมไทย ผลการวิจัย
พบวา“การปรับตัวของชาวนาในหมูบานในปจจุบันคือ การเลิกอาชีพทํานา หันไปทําอาชีพรับจาง
ขายแรงงานในชุมชนและนอกชุมชนกันมากข้ึน และยังมีชาวนาอีกจํานวนหนึ่งอพยพไปทํางาน
ท่ีกรุงเทพมหานครอยางถาวร”สอดคลองกับพิทยา อรุณพงษ (2551,หนา 62) ศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการทํานาของชาวนาบานหนองตาบุญ ตําบลยาง อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการศึกษาท่ีพบวา “เพ่ือใหมีรายไดมาจุนเจือครอบครัวมากข้ึน ทําใหชาวนาบางสวนนิยมไปทํางาน
รับจางในกรุงเทพมหานคร และเม่ือถึงหนาทํานาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ”สวนงานวิจัยของนริศรา 
วิรัชศิลป ( 2552,หนา 240) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมเก่ียว
กับขาวของชาวนาจังหวัดนครนายก :กรณีศึกษา ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
พบวา“ชาวนาในตําบลหนองแสงนิยมไปขายแรงงานนอกหมูบาน ในเมืองและกรุงเทพมหานคร” 

 2) การทํานาปรัง การทํานาปรัง เปนการปรับตัวของชาวนาเพ่ือเพ่ิมรายได ใหกับ
ครอบครัวอีกอาชีพหนึ่ง การทํานาปรังในพ้ืนท่ีตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ เริ่มมีการทํากันมากข้ึน
เม่ือประมาณ2-3ปท่ีแลวนี่ผานมา ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระไมมีระบบชลประทาน ดังนั้น จึงเปน
การทํานาปรังท่ีไมไดใชน้ําจากชลประทาน ทําใหมีปญหาเรื่องน้ําในการทํานาปรัง ชาวนาบางครอบครัว
ท่ีมีท่ีนาอยูหางจากคลองจึงทํานาปรังไมได สอดคลองกับงามพิศ สัตยสงวน(2545,หนา297)ท่ีทําการวิจัย
เรื่องวัฒนธรรมขาวในสังคมไทย ผลการวิจัยพบวา “ในอดีตชาวนาทํานาอาศัยน้ําฝนจึงทํานาไดปละครั้ง  
และเม่ือมีน้ําจากคลองชลประทานทําใหชาวนาสามารถทํานาปรังได ทําใหวิถีชีวิต ของชาวนา
เปลี่ยนแปลงไป”จากการศึกษายังพบอีกวา ชาวนาในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ สวนใหญทํานาปละครั้งแต
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ชาวนาท่ีทํานาปรังจะเปนชาวนาท่ีมีท่ีนาติดกับแหลงน้ําตางๆ เชน คลองอาทิตย เพราะสามารถใชน้ํา
จากคลองดังกลาวได การทํานาปรังจึงเปนอาชีพท่ีเพ่ิมรายไดใหกับชาวนาอีกอาชีพหนึ่ง ซ่ึงผลการวิจัย
ดังกลาวนี้จะแตกตางกับผลการวิจัยของ พวงทอง กุลธวัชศิริ (2550, หนา 120) วิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลง
วิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานลําปาว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุพบวา
“ในพ้ืน ชลประทานลําปาวมีการทํานาปรังกันมาก แตชาวนาหลายครอบครัวเลิกทํานาปรังแลวดวย
การหันมาเลี้ยงกุงกามกรามแทน เนื่องจากมีรายไดท่ีดีกวา” 

 3) การดําเนินวิถีชีวิตแบบ โหนด นา เลสําหรับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวนา
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ มีการดํารงชีวิตวิถีพ้ืนบานท่ีโดดเดนมีเอกลักษณเฉพาะของชุมชน 
เปนวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม เก่ียวของกับตาลโตนด การทํานา และการทําประมง หรือ
ท่ีเรียกวาวิถีโหนด นา เล โดยเฉพาะตาลโตนดท่ีอําเภอสทิงพระเปนแหลงท่ีมีตนตาลมากท่ีสุด
ในประเทศไทย นํามาซ่ึงอาชีพท่ีหลากหลาย ในขณะเดียวกันการประมงก็เปนอีกอาชีพหนึ่งท่ีชาวบาน
ในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระดํารงวิถีนี้มาชานาน เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมสมบูรณไปดวย
ทรัพยากรทางทะเลมากมาย สอดคลองกับการศึกษาของ อุไรวรรณ สุภานิตย และศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล 
(2554,หนา61) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาวัฒนวิถีชุมชน 
“โหนด นา เล ”อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาผลการวิจัยพบวา “ความอุดมสมบูรณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติในอําเภอสทิงพระทําใหเกิดการผสมผสานในการประกอบอาชีพไดแก 
การทํานา  การทําประมงพ้ืนบาน และอาชีพจากตนตาลโตนด” 
 4) การดําเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงชาวนาในอําเภอสทิงพระ ไดนอมนําเอา
แนวความคิด ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ มาใชในการดําเนินชีวิต เพ่ือลดรายจาย  
สรางรายได และขยายโอกาส นอกจากนี้ยังมีศูนยเศรษฐกิจพอเพียงทุกหมูบาน โดยเริ่มจากอาชีพ
เกษตรกรรมของชาวนาเปนสําคัญ ชาวนาจะทํานาและปลูกพืชหมุนเวียนในพ้ืนท่ีเกือบท้ังป มีการสงเสริม
ใหปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน สอดคลองกับการศึกษาของ สุรศักดิ์ เชื้องาม ( 2555,หนา111-112)ท่ี
ศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนและการดํารงอยูของวิถีชีวิตชาวนาตําบลกบเจา อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต พ.ศ. 2500 ถึง พ.ศ.2549ผลการศึกษาพบวา “ชาวนาในตําบลกบเจามี
การดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย มีการปลูกขาว ผลไม เพ่ือบริโภคในครัวเรือนเปนการพ่ึงพาตนเองอยูได
โดยไมตองเนนการผลิตเพ่ือแสวงหากําไรเหมือนระบบทุนนิยม ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจชุมชน
สามารถแลกเปลี่ยนชวยเหลือซ่ึงกันและกันได มีรายไดและฐานะทางการเงินเพียงพอตอการดําเนินชีวิต 
สามารถแบงปนชาวนาในชุมชนบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงได ทําใหชาวนารวมมือกันรักษา
วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไวได กลายเปนระบบเศรษฐกิจท่ีพอเพียงท่ีเขมแข็งเปนการสอดคลองกับแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง” และยังสอดคลองกับ จิตราภรณ เพ็งดี ( 2552,หนา118) ท่ีศึกษาเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง :ความสามารถในการปรับตัวของชาวนาไทยสูภาวะดุลยภาพ ผลการศึกษา พบวา 
“ชาวนาท่ีบานชลประทานมีวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยผลิตขาวในปริมาณท่ีพอประมาณ  
ไมตองพ่ึงตลาดมากนัก ขาวท่ีไดจะนํามาแปรรูปเปนขาวกลองและทําการผลิตท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุมตางๆ ทําใหมีรายรับรายจายท่ีม่ันคง”นอกจากนี้ยังมีวิทยานิพนธสนับสนุน
ของสุพัดชา โอทาศรี ( 2554,หนา 144) ท่ีศึกษาเรื่องการดํารงอยูของอาชีพชาวนาไทย : กรณีศึกษา
ชาวนาจังหวัดลพบุรี พบวา “ชาวนาไมควรท่ีจะทํานาเพียงอยางเดียว ควรมีการใชปรัชญา เศรษฐกิจ
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พอเพียง ดวยการดําเนินการตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหมโดยการปลูกพืชใหหลากหลายพ่ึงตนเอง
ได ไมจําเปนตองพ่ึงภาครัฐ ”สวนการศึกษาของธันวา ใจเท่ียง ( 2550,หนา 16-17) ศึกษาเรื่อง  นิเวศ
ชาวนาลุมแมน้ําโขง ผลการศึกษาพบวา “ชาวนามีความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมหรือ
ภูมิปญญาทําใหพ่ึงตัวเองได เอาตัวรอดได เชนมีระบบการบริหารน้ําโดยการทําเหมืองฝาย คันนา บอ
น้ํา การบริหารจัดการดิน เปนตน ”สําหรับประเด็นการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มี
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่องนี้อีกเปนจํานวนมาก เปนตนวา งานวิจัยของกิจการพรหมมา (2555, หนา38)ทํา
การวิจัยเรื่อง การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาในชวงวิกฤตราคาขาวตกต่ํา ผลการวิจัย ท่ี
พบวา “ชาวนาท่ีมีหนี้สินมากวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุดคือ ใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนอยใชนอย 
ทําบัญชีครัวเรือน ลดตนทุนการทํานาท่ีไมจําเปน ชาวนาควรเลิกการใชปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช
เพราะมีผลเสียตอชาวนาและผูบริโภค ”และงานวิจัยของมยุลี พิมพพาท ( 2547, หนา 4-5) วิจัยเรื่อง 
เศรษฐกิจชุมชนชาวนาแบบพ่ึงตนเองโดยใชภูมิปญญาชุมชน :ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐมผลการวิจัยพบวา“ชุมชนท่ีมีการบริหารจัดการแปลงนาท่ีพัฒนาอยางสมบูรณแบบ สามารถลด
การพ่ึงพาปจจัยจากภายนอกชุมชนได และการปลูกขาวดวยเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถลดการพ่ึงพา
ปจจัยจากภายนอกชุมชน และสงผลดีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน” นอกจากนี้ในอําเภอสทิงพระ
ยังไดสงเสริมใหมีการเพาะเห็ด เลี้ยงไก เลี้ยงปลา การทําปุยชีวภาพ การใชสารสกัดจากสมุนไพรแทนสารเคมี
ในการปราบศัตรูพืช และโรคแมลง ชีวิตชาวบานมีการเปลี่ยนแปลง มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือคนหา
สาเหตุรวมวิเคราะหปญหาตางๆท่ีมีในชุมชนจากการจัดเวที ชาวบานรวมตัวท่ีจะชวยเหลือตนเองโดยการนอม
นําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในครัวเรือน มีการประหยัดคาใชจาย มีการเพ่ิมรายได เกิดการออม 
มีภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิต นําเอาความรูภูมิปญญามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
 5) แนวโนมการทํานาในอนาคต 

 1) ทัศนคติของพอแมตอการสืบทอดอาชีพการทํานาของลูกหลานชาวนา พบวา 
ชาวนาสวนใหญนิยมสงลูกเรียนในระดับสูง เพ่ือใหไดทํางานในหนวยงานของภาครัฐ หรือเอกชนท่ีมี
รายไดคอนขางสูงและแนนอน ไมนิยมใหลูกหลานทํานา ถึงแมวาตัวเองจะทํางานหนักเพ่ือสงใหลูก
เรียนก็ตามสอดคลองกับการศึกษาของ โสภิดา ชัวชมเกตุ ( 2552,หนา 48) ท่ีศึกษาเรื่องการสืบทอด
อาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา“เหตุผลท่ีไมเลือก
สืบทอดอาชีพชาวนาเพราะคิดวาเปนอาชีพท่ีลําบากและไดรับผลตอบแทนไมคุมคา”และยังสอดคลองกับ
นริศรา วิรัชศิลป ( 2552,หนา 227) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความเชื่อและพิธีกรรม
เก่ียวกับขาวของชาวนาจังหวัดนครนายก:กรณีศึกษา ตําบลหนองแสง อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ผลการวิจัยพบวา “เด็กรุนใหมจะเลือกทํางานเก่ียวกับท่ีตัวเองศึกษามากอนและบางคนบอกวาจะไมกลับมา
ทํานาอยางแนนอน” 

 2) ทัศนคติของลูกหลานชาวนาตออาชีพการทํานา ในปจจุบัน และอนาคต ซ่ึงลูกหลาน
ชาวนาสวนใหญท่ีตองการท่ีจะสืบทอดอาชีพการทํานามีเหตุผลคือ เพราะตองการท่ีจะอนุรักษภูมิปญญา
ในการทํานาใหดํารงอยู เพราะถือวาการทํานาเปนอาชีพท่ีอยูคูกับบรรพบุรุษมาชานาน และลูกหลาน
จะไดกินขาวท่ีเราปลูกเองโดยไมตองซ้ือสอดคลองกับการศึกษาของ โสภิดา ชัวชมเกตุ (2552,หนา 56)ท่ี
ศึกษาเรื่องการสืบทอดอาชีพชาวนาในพ้ืนท่ีตําบลบางภาษี อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบวา“ลูกหลานชาวนามี ทัศนคติท่ีดี ตออาชีพชาวนา โดยมีความเห็นวาการทํานาเปนอาชีพท่ีสุจริต  
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เปนอาชีพท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ ม่ันคงและสามารถสงเสียใหตัวเองเรียนจบ” 
 

6.3 ขอเสนอแนะ  
 
 การศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิง
พระจังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 6.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ผูวิจัยขอใหขอเสนอแนะ โดยมีพ้ืนฐานอยูบนขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้คือ  
1)รัฐบาลและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ ควรจะมีความละเอียดรอบคอบและ ความเปนธรรมในการ
กําหนดแผน นโยบาย หรือมาตรการตางๆท่ีเก่ียวของกับชาวนา เนื่องจากสิ่งเหลานีอ้าจจะกอผลกระทบ
ในทางลบหรือกอใหเกิดผลเสียหายแกชาวนาท้ังทางตรงและทางออม เชนชาวนาท่ีประสบภัยธรรมชาติ
แตไมไดรับเงินจากการประกันราคาขาวแตอยางใด ในขณะเดียวกันโครงการรับจํานําขาวทําใหชาวนา
ไดรับเงินลาชา ถูกโรงสีและพอคาคนกลางเอารัดเอาเปรียบ กดราคาโดยหักคาความชื้นนอกจากนั้น
นโยบายดังกลาวยังทําลายพันธุขาวพ้ืนเมืองท่ีตองใชระยะเวลาปลูกนานและขาวพันธุดีชนิดอ่ืนๆ ยิ่งไป
กวานั้นยังทําลายกลไกตลาดและเปนผลเสียตอตลาดขาวไทยในตางประเทศอยางรายแรงจนเปน
สาเหตุใหไทยหลุดจากผูสงขาวเปนสินคาออกเปนอันดับหนึ่งของโลกไปในขณะนี้ และตองใช
เวลาในการฟนฟูกลไกและตลาดเชนวานั้นโดยตองใชเวลาอยางนอย 5ปข้ึนไป 
 2)รัฐบาลและหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของควรเปดโอกาสใหชาวนา หรือตัวแทนชาวนา
ไดเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดแผน นโยบาย หรือมาตรการตางๆท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบตอ
ชาวนาโดยตรง 
 3) รัฐบาลควรสงเสริมโดยการสนับสนุนดานงบประมาณ ดานวิชาการ แกหนวยงาน
ท่ีพัฒนาพันธุขาวเปนตนวาศูนยพัฒนาพันธุขาว 
 4) ควรสงเสริมใหมีสภาชาวนาในประเทศไทยข้ึน เพ่ือใหนายกสภาไดเขารวมประชุม
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 5) สถาบันการศึกษาควรมีหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีเก่ียวของกับชาวนาเพ่ือใหเยาวชน
ของชาติไดตระหนักในคุณูปการของชาวนาท่ีมีตอประเทศชาติและใหความเห็นอกเห็นใจ สนับสนุน
และหากเปนลูกหลานชาวนาก็ใหแรงบันดาลใจรวมท้ังการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหลูกหลาน
ชาวนาไดมีโอกาสเรียนในสาขาวิชาเก่ียวกับอาชีพทํานาและสนับสนุนใหลูกหลานชาวนาเหลานั้น
คนควาวิจัยในอาชีพชาวนามีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 6.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 การศึกษาเรื่อง การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิต ของชาวนาไทยใน ตําบลคูขุด
อําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556 สามารถใชเปนพ้ืนฐานในการวิจัยท่ีเปนประโยชน
สําหรับการวิจัยในอนาคต และเปนการตอยอดงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิต
ของชาวนาท่ีเปนท่ียอมรับและรูจักกันในระดับสากลมากข้ึน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวานาจะศึกษาเพ่ิมเติม
เพ่ือใหเกิดความเขาใจเก่ียวกับเรื่องท่ีเก่ียวของกับชาวนามากยิ่งข้ึนดังนี้ 
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 1)การศึกษาเก่ียวกับการเขามากวานซ้ือท่ีดินในตําบลคูขุดอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ของนายทุนนอกพ้ืนท่ี 
 2) การศึกษาเรื่องการแสวงหาทางเลือกใหมใหชาวนา เก่ียวกับการปลูกปาลม ยางพารา 
มาเปนอินทผลัม เพ่ือเปนทางเลือกใหชาวนาอีกอาชีพหนึ่ง 
 3)การศึกษาเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียของโครงการประกันราคาขาว และโครงการ
รับจํานําขาวของรัฐบาล 
 4)การศึกษาการทําประมงในทะเลสาบสงขลาสงเสริมการเลี้ยงปลาในกระชังชายฝงทะเลสาบ
รวมท้ังการปองกันมลพิษทางน้ํา และสงเสริมใหมีพันธุปลาใหมากข้ึน 
 5)การศึกษาเก่ียวกับตาลโตนดในการรวมกลุมทําผลิตภัณฑจากลูกตาลชนิดตางๆ
และมีการทําบรรจุภัณฑท่ีดี 
 6)การศึกษาวัฒนธรรม โหนด นา เล 
 7)ศึกษาเรื่องแหลงเรียนรูภูมิปญญาชาวบานในคาบสมุทรสทิงพระ 
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5.การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต (ผูใหสัมภาษณอธิบายการเปลี่ยนแปลงดานวิถีชีวิตตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
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............................................................................................................................................................... 
 6.2วิธีการไถนาทําอยางไร.......................เปลี่ยนแปลงอยางไร........................มีอุปกรณ
อะไรบาง
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.3 การออกปากกินวาน การซอมือ ยังมีอยูอีกหรือไม......................... อยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 6.4วิธีการทํานาดําทําอยางไร................................เปลีย่นแปลงอยางไร  
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.5วิธีการทํานาหวานทําอยางไร................................เปลี่ยนแปลงอยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.6ตนกลาท่ีนํามาดํามีการวิธีการไดมาอยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.7การดูแลการบํารุงรักษาตนขาวมีวิธีการอยางไร 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 6.8การใชปุยคอกปุยหมักและปุยเคมีมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 6.9วิธีการเก่ียวขาวทําอยางไร.........................................ใชเครื่องมืออะไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 6.10วิธีการนวดขาวทําอยางไร.........................................ใชเครื่องมืออะไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.11วิธีการฝดขาวทําอยางไร............................................ใชเครื่องมืออะไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.12วิธีการสีขาวทําอยางไร..............................................ใชเครื่องมืออะไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.13วิธีการจัดการฟางขาวทําอยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 6.14แหลงน้ําท่ีใชในการทํานามาจากท่ีใด 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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7. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง(ขอใหผูถูกสัมภาษณอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง 
ดานวิถีชีวิตตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยละเอียด)  
 7.1การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนาอยางไร
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.2การเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี สงผลกระทบตอวิถีการผลิตของชาวนาอยางไร   
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.3การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนาอยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 7.4 การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรม สงผลกระทบตอวิถีการผลิตของชาวนา
อยางไร   
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.5การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวนาอยางไร 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.6การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สงผลกระทบตอวิถีการผลิตของชาวนาอยางไร   
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.7เครื่องจักรท่ีใชการทํานาสงผลกระทบตอชุมชน และสิ่งแวดลอมของชาวนาอยางไร 
 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 7.8การเปลี่ยนแปลงในดานสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมสงผลผลกระทบดานความเชื่อ 
ประเพณีของชาวนาอยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 7.9ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบาง 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 7.10ผลกระทบอ่ืนๆท่ีสงผลตอชาวนา (ถามี) 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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8.การปรับตัวของชาวนา เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงในดานตางๆ (ขอใหผูถูกสัมภาษณอธิบาย
การปรับตัวเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยละเอียด)  
 8.1การปลูกขาวแบบเกษตรอินทรียมีหรือไม.......อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.2การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํานาในชมุชนมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม..........อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.3วิถี โหนด นา เล มีขอดีอยางไร........ชวยในการดํารงชีวิตของชาวนาท่ีอําเภอสทิงพระ
อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.4การประกอบอาชีพเพ่ือหารายไดเสริมของชาวนาท่ีทํากันมากในชุมชนมีอะไรบาง
.............อยางไร     
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.5การปรับตัวของชาวนาเพ่ือความอยูรอดท่ีเปนจุดเดนมากท่ีสุดของชุมชนนี้ คือเรื่องใด 
.........เพราะอะไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.6การปรับตัวเพ่ือรับมือกับกระแสบริโภคนิยมมีหรือไม............อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.7กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการดํารงอยูหรือการรักษาวัฒนธรรมและความเชื่อดั้งเดิมมี
อะไรบาง 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.8การปรับตัว/ปรับเปลี่ยนดานการคมนาคมมีหรือไม .............อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.9 สินคา หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)ของชุมชนมีหรือไม......อะไรบาง 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 8.10การรวมกลุมของชุมชนเพ่ือทํากิจกรรมดานสงเสริมอาชีพรวมกัน เชนกลุมสหกรณ ทํา
ปุยหมัก มีหรือไม......อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.11มีสมาชิกครอบครัวของทานไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม ...........ท่ีไหน ......
อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 8.12การปรับตัวดานอ่ืนๆ (ถามี)  
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
9. ปญหา อุปสรรค ในการประกอบอาชีพทํานา(ขอใหผูถูกสัมภาษณอธิบาย ปญหา อุปสรรคใน 
การทํานา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบันโดยละเอียด)  
 9.1 ปญหาอุปสรรคในการประกอบอาชีพทํานามีอะไรบาง 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.2ปญหาการสนับสนุน/สงเสริมจากภาครัฐในการประกอบอาชีพทํานามีหรือไม………
อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.3ปญหาดานตนทุน หรือคาใชจายในการทํานามีหรือไม........อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.4ปญหาเก่ียวกับอุปกรณในการทํานามีอะไรบาง 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.5โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาลมีปญหาหรือไม..........อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.6 โครงการประกันราคาขาวของรัฐบาลมีปญหาหรือไม..........อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 9.7มีปญหาเรื่องตลาด/ราคาขาวและพอคาคนกลางหรือไม ..........อยางไร......... ชาวนาถูก
เอารัดเอาเปรียบหรือไม..........อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 9.8ปญหาเรื่องแรงงานในการทํานามีหรือไม..............อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 9.9ปญหาการรวมกลุมของชาวนาเพ่ือจัดทํากิจกรรมตางๆมีหรือไม ..........อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.10ปญหาดานสุขภาพอันเนื่องมาจากการทํานามีหรือไม........... อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.11ปญหาภายในชุมชนท่ีทานคิดวามีผลกระทบตออาชีพทํานามีหรือไม..............อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.12 ปญหาภายนอกชุมชนท่ีทานคิดวามีผลกระทบตออาชีพทํานามีหรือไม..............อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.13ปญหาดานสิ่งแวดลอม (เชน ดินเสื่อมโทรม น้ําทวม ฝนแลงวัชพืช) มีหรือไม..............
อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.14 ปญหาเรื่องแหลงน้ํา (เชนคลองชลประทาน น้ําฝน) มีหรือไม..............อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.15 ปญหาเรื่องพันธุขาวท่ีใชปลูกในแตละปมีหรือไม..............อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.16ปญหาศัตรูขาว เชน นก หนู ปู หอยเชอรี่ เพลี้ย หนอนท่ีทําลายขาวมีหรือไม..........
อยางไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 9.17ปญหาอ่ืนๆ ท่ีทานคิดวาเปนอุปสรรคในการทํานามีหรือไม..........อะไรบาง  
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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10. แนวโนมการประกอบอาชีพทํานาในอนาคต(ขอใหผูถูกสัมภาษณอธิบายแนวโนมในการประกอบ
อาชีพทํานาโดยละเอียด)  
 10.1 หนวยงานราชการมีการสงเสริมเก่ียวกับการทํานาหรือไม........อยางไร........และ
โครงการท่ีไดรับการชวยเหลือมากท่ีสุดคืออะไร......เพราะเหตุใด(ใหเรียงตามลําดับ)   
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.2ทานคิดวาคนรุนใหมมีความคิดเห็นตออาชีพทํานาอยางไร......... เพราะอะไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 10.3 จํานวนชาวนาท่ีทํานาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ..........อยางไร.........เพราะเหตุใด
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.4 ผูสืบทอดอาชีพทํานามีอยางตอเนื่องหรือไม.........เพราะเหตุใด..........บุตรหลานของ
ทานทํานาหรือไม.........ถาไมทําเพราะเหตุใด..........และหันไปประกอบอาชีพอะไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.5 ทานอยากเปลี่ยนอาชีพทํานาหรือไม.......และถาเปลี่ยนไดทานจะเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอะไร......... เพราะเหตุใด
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 10.6 ทานคิดวาแนวโนมการประกอบอาชีพทํานาในอนาคตเปนอยางไร............. เพราะเหตุใด
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.7 ตลาดท่ีรับซ้ือขาวในชุมชนมีหรือไม .............และถามีชวยอะไรชาวนาไดบาง.........อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.8 ความนิยมของ ชาวนาผูบริโภค ในการบริโภคขาวท่ีผลิตเอง เปนอยางไร .......... ทําไม
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
 10.9การสงเสริมเก่ียวกับการทํานาของรัฐบาลในปจจุบันสามารถชวยอะไรไดบาง........ อยางไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.10 ถาใหรัฐบาลชวยสงเสริมอาชีพทํานาทานอยากจะใหชวยเหลือเรื่องใดมากท่ีสุด....
เพราะอะไร
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 10.11 แนวทางการพัฒนาของรัฐบาลตออาชีพทํานา ควรดําเนินไปในทิศทางใด........เพราะอะไร 
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.12 การตอบสนองตอชาวนาของภาครัฐ เปนอยางไร 
 ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 10.13 ความเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับแนวโนมการประกอบอาชีพการทํานาในอนาคต (ถามี)  
 ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
แบบสังเกต 

เร่ือง 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556 

 
............................................................................................................................................................. 
 
ชื่อผูสังเกต..................................................................... 
ชื่อผูถูกสังเกต..........................................................  อายุ...............................  เพศ........................... 
สถานท่ีสังเกต..........................................................  ชวงเวลาท่ีสังเกต............................................. 
กิจกรรมท่ีสังเกต................................................................................................................................ 
วันท่ีสังเกต.........................................................................................................................................  
พฤติกรรมท่ีสังเกต............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
แบบสํารวจชุมชน 

เร่ืองการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556 

....................................................................................................... 

 
1.ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ  

วันท่ี........ เดือน................ พ.ศ. ........ 
ชื่อ........................................................................  สกุล...................................................................... 
ท่ีอยู...................................................................................................................................................... 
เพศ........................................................................  อายุ.................ป  จํานวนบุตร.........................คน 
การศึกษา...............................................................  อาชีพหลัก........................................................... 
ระยะเวลาประกอบอาชพีจนถึงปจจุบัน..........................................ป  อาชีพรอง................................. 
ตําแหนงสําคัญในชุมชน  ..................................................................................................................... 
2.ประวัติชุมชนท่ีสํารวจ 
 ( 2.1) ชื่อชุมชน
 ................................................................................................................................................ 
 ( 2.2) ประวัติความเปนมา
 ................................................................................................................................................ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
แนวคําถามในการสนทนากลุม 

เร่ือง 
 

การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และวิถีการผลิตของชาวนาไทยในตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลาระหวาง พ.ศ.2504-2556 

 
 1)ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจของชาวนา 
 -การทํามาหากินของชาวนา/ชาวบาน ในปจจุบันเปนอยางไร?ความอุดมสมบูรณ/ 
อาชีพ ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลง เชน การทํางานโรงงาน  
 - วิถีชีวิต ท่ีเรียกวา “โหนด นา เล” คืออยางไร?อดีตเปนอยางไร? และปจจุบัน
เปลี่ยนไปจากอดีตหรือไม? อยางไร? 
 -  การถือครองท่ีดิน หรือการเปนเจาของท่ีดิน/ท่ีนาเปนอยางไร? สวนใหญถือครอง
ท่ีดินคนละประมาณก่ีไร ?รายเล็ก/รายใหญ ถือครองประมาณก่ีไร? 
 - การเชาท่ีนาเปนอยางไร? คาเชาจาย เปนตัวเงินหรือสิ่งของ?  
 - เปนการสืบทอดอาชีพจากพอแม สูรุนลูกอยางไร? 
  - วิถีชีวิตของชาวนา/ชาวบาน ในอดีต และปจจุบัน เปนอยางไร? 
  - การทํานาในอดีต และ ปจจุบัน แตกตางกันหรือไม? อยางไร? (ตนทุนการผลิต 
แรงงาน เครื่องมือ ฯลฯ) 
 - คานิยม ความคิดเห็น ท่ีมีตออาชีพชาวนาของคนรุนในปจจุบัน (คนหนุมสาว) เปน
อยางไร? การสืบทอดอาชีพชาวนาเปนอยางไร? 
  - ชาวนามีอายุมากข้ึน/ระยะเวลาในการทํานามากข้ึนกวาคนรุนกอนหรือไม? 
 

 2) ประเด็นการเปล่ียนแปลงดานสังคมวัฒนธรรม  
  - สังคมไทยในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรอืไม? อยางไร?(วิถีชีวิต การทํางาน 
ครอบครัว การสื่อสาร การเดินทาง การแตงกาย อาหารการกิน ฯลฯ) 
  -  คานิยมของคนในสังคม (ชาวนา) เปลี่ยนแปลงไปหรือไม? อยางไร? เชน ความ
ทันสมัย วัตถุนิยม บริโภคนิยม& เศรษฐกิจพอเพียง การพ่ึงตนเอง 

  -การพ่ึงพาอาศัยของคนในชุมชนเปนอยางไร ? 
  -เรื่องของภูมิปญญาชาวบานภูมิปญญาทองถ่ิน เครื่องมือ เครื่องทุนแรง เชน แกะ
เก่ียวขาว หรืออ่ืนๆ ยังมี ยังดํารงอยู ยังมีใชในปจจุบัน มีอะไรบาง? เปนอยางไร? 
  -เกิดปญหา เกิดผลกระทบ อะไรบาง?อยางไร? เชน ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ขาด
แรงงาน คนรุนใหมหลีกหนีอาชีพ “หลังสูฟา หนาสูดิน” หรือไม? อยางไร? 

 -ปญหาใหญๆของชาวนา/ชาวบาน มีอะไรบาง? อยางไร? 
 - พืชตัวใหมท่ีเขามาในชุมชน เชน ยางพารา ปาลม ชาวบานมีความคิดเห็นอยางไร  
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 - การทํานาปรัง ชาวบานมีความคิดเห็นอยางไร  
 - มีการแกไข หรือ มีการปรับตัวอยางไร? 
 -  ชาวนาสวนใหญ อยูไดหรือไม?มีหนี้สินหรือไม? อยางไร? 

 -  สภาพแวดลอมในตําบลคูขุด อดีตเปนอยางไร?ปจจุบันเปลี่ยนไปอยางไร? เชน 
ความอุดมสมบูรณของท่ีดิน ทะเลสาบ การเดินทาง การทํานา ฯลฯ 

 3.ประเด็นการเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 
 - การใชเครื่องมือการเกษตรในอดีตมีอะไรบาง? อยางไร?  

  - การใชเครื่องมือการเกษตรสมัยใหม มีอะไรบาง?  อยางไร? (รถไถนา เครื่องสูบน้ํา 
ฯลฯ)  อยางไร? 
  - ปจจัยการผลิต (เงินทุน เมล็ดพันธุ เครื่องมือ เทคโนโลยี ฯลฯ) เปนอยางไร? 

  - การใชปุยเคมี และการใชปุยอินทรีย ชาวนามีความคิดอยางไร? 
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บุคลานุกรม 

 

 
ไพฑูรย  ศิริรักษ         
ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบกอําเภอสทิงพระ 
 

 

 

 

 

นิทัศน แกวศรี 
ประธานกลุมแพปลาชุมชนตําบลคูขุด 
 

 

 

 

 
ปราณี  มณีดุลย 
ประธานกลุมคนรักษโหนดตําบลคูขุด 

 

 

 

 

 
                     วิริยะ สุระคําแหง 
            รานคาวิริยะเฟอรนิเจอรตําบลคูขุด 
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บุคลานุกรม(ตอ) 

 

  

 พูนทรัพยศรีชู 
ศูนยการเรียนรู โหนด นา เล ตําบลทาหิน                          
 

 
 
 

 
 
 
 
 
จารึก แกวศรี 
ประธานกองทุนหมูบานตําบลคูขุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
สมพงษ  หนูสง 
นายกองคการบริหารสวนตําบลคูขุด 
 

 

 

 

 
กันยารัตน  ระกําทอง 
เกษตรชํานาญการอําเภอสทิงพระ 
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บุคลานุกรม (ตอ) 

 

 

  ดํา  คลายสีนวล 
                  กลุมทําตาลโตนดคลองฉนวน 
 

 

 

 

 
ไสว มณียม 

ชาวนา 
 

 

 

 

เสริญ สุวรรณปราการ 

                    ชาวนา/ ทํางานโรงงาน 
 

 

 
 
 
นรนิทร แสงชวง 
ปราชญชาวบาน 
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บุคลานุกรม (ตอ) 

 
 
พ่ึง สะรุโณ 
                              ชาวนา 
 
 
 

 

 

พวง จันทรวงค 
ปราชญชาวบาน 
 
 
 
 
 

 

                       จํารัส พาณิชยกรณ 
                        ปราชญชาวบาน 
 

 

 
 
 
                          ผอง ทองพรม 
ปราชญชาวบาน 
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บุคลานุกรม (ตอ) 

   
 

   
    สุวิทย  เรืองศิลป 
        ปราชญชาวบาน  

 

 
 
 
 
  

 วีระศักดิ์ สะรุโณ  
            ชาวนา 

 
 
 

 
  

  เฉลิมชล หมองหอง  
    สมาชิก อบต.หมู 6 

  
 

 

 

 
ซอน คงแกว 
ชาวนา/ผูชวยผูใหญบานหมู 6 
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บุคลานุกรม (ตอ) 

 

   
               สมใจ เอกทัตร  
        ปราชญชาวบาน   

 
 
 
 
 
 

                 เอิบ คงแกว  
           ชาวนา /ทํางานโรงงาน 

 
 

 

 
  

             บรรจงราชสุวรรณ  
              ปราชญชาวบาน 

 
 

 

 
  
  

 ธีรชัย พานิช 
             กํานันตําบลคูขุด 

 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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บุคลานุกรม (ตอ) 

 

 สุมน ศรีแกว 
 ครูชํานาญพิเศษโรงเรียนวัดแหลมวัง 

 

 

 

 

ดารียะ ยูโซะ 
นักวิชาการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคูขุด 

 

 
 

 
 
   
รจนา  แกวขาว 
 ชาวนา /ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 7 
 
 

 
 
 
  
 ทรงวุฒิ สุวรรณะ 
  ผูใหญบานหมูท่ี 6 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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บุคลานุกรม (ตอ) 

 
  

 รศ.ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท 
 อาจารยท่ีปรึกษารวม  

 
 
 
 
 
 
 

 ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์  
 อาจารยท่ีปรึกษารวม 

 
 
 

  
 
  

ผศ.ดร. ศิริวัฒน    จิระเดชประไพ 
 อาจารยท่ีปรึกษาหลัก 

 

 

 
 
 

  

 สุวัฒน  เรืองศิลป   ผูวิจัย  
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 
เรียงความเร่ือง “แนวโนมการทํานาของลูกหลานในอนาคต” 

ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมวัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

186 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 

 

 

 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช 

ภาพประกอบการทําวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทําวิจัย 

   พื้นที่ศึกษา 

 

บานเรือนริมทะเลสาบนาขาวในตําบลคูขุด 

คลองอาทิตย                                        ตนตาลโตนด  

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทําวิจัย (ตอ) 

ศูนยการเรียนรูในอาํเภอสทิงพระ 

ศูนยการเรียนรูวิถีโหนด นา เลศูนยการเรียนรูภูมิปญญาชาวบก 

แพปลาชุมชนหองสมุด กศน.สทิงพระ 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทําวิจัย(ตอ) 

สินคาที่ผลิตในชุมชน 

สบูตาลโตนดน้ําตาลแวน 

ขาวกลองไรสารพิษลูกตาลกรอบ 
 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทําวิจัย(ตอ) 

วิถีชีวิตของชาวบานในตําบลคูขุด 

ตลาดนัดคูขุด                                รถขายของในชุมชน  

 

รถรับซื้อลูกตาลสดประมงพื้นบานริมทะเลสาบ 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทาํวจิัย (ต่อ) 

การทํานาในปัจจบุนั 

ชาวนาขายขาวในนา                                 รถแทรกเตอร  

รถเกี่ยวขาว                                       พันธุขาว 

 

 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ภาพประกอบการทาํวจิัย(ต่อ) 

อาชีพเสริมของชาวบ้าน 

การเพาะเห็ดนางฟาการทําไรนาสวนผสม 

การทําถานลูกตาลโตนดการเคี่ยวน้ําตาลโตนด 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบการทาํวจิัย (ต่อ) 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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เก็บข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลูสําคญั 

การสงัเกตวิถีชีวิตในชมุชนการเก็บข้อมลูจากชาวนาในชมุชน 

สมัภาษณ์เชิงลกึปราชญ์ชาวบ้านการจดัสนทนากลุ่ม 

 

 

 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

ประวัติผูวิจัย 
  

ช่ือ-ช่ือสกุล นายสุวัฒน เรืองศิลป 
วันเดือนปเกิด 23 สิงหาคม 2510 
สถานท่ีเกิด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ท่ีอยู 117/113 หมู 2 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 เบอรโทรศัพท 085-183-2510 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน ผูจัดการโรงงาน 
สถานท่ีทํางาน บริษัท ไทย-ทักษิณ แมททีเรียล แอนด โปรดักส จํากัด   

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา อศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
พ.ศ. 2539 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาไทยคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2552 
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