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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาภูมิปญญาชาวบานในจังหวัดพัทลุง : กรณีศึกษา วิจัย ฟนฟูภูมิปญญาเกษตรกรรมของชุมชน
พนางตุง ในพื้นที่หมูที่ 5 บานทาชาง ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยใชวิธีการศึกษาขอมูล
พื้นฐานของชุมชน ลงพื้นที่ภาคสนาม รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (interview) ใชวิธีการสนทนากลุม 
(focus grops) และรวมหาขอสรุปพัฒนาเปนโจทยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมคนหารูปแบบการ
ฟนฟูวัฒนธรรมขาว และการทําแปลงทดลองนาอินทรีย ผลการศึกษาสรุปไดวา ภูมิปญญาชาวบานที่เก่ียวกับ
เกษตรกรรมการทาํนา มี 3 ประเภท คือ 1) ภูมิปญญาดานการเลือกสรรและใชปจจัยการผลิต ประกอบดวย ภูมิปญญา
การเลือกที่ดินที่มีความสัมพันธกับโครงสรางของดิน พันธุขาว ฤดูกาล 2) ภูมิปญญา ความเชื่อ ประเพณี และ
พิธีกรรม ที่สอดคลองกับขั้นตอนการทํานา 3) ภูมิปญญาดานการบริโภคและการใชประโยชนจากขาวในแตละชวง 
เวลาการเจริญเติบโตใชประโยชนดวยภูมิปญญาท่ีเหมาะสม นอกจากนี้การศึกษาคร้ังนี้ พบวาการใชกระบวน 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมหารปูแบบการฟนฟูภูมิปญญาการทํานาตามลักษณะปฏิบัติได 2 ลักษณะ 
คือ 1) ลักษณะบุคคล เชน การขอขมาเจาที่นา แรกไถนา แรกดํานา แรกปกกลา และแรกเก็บขาว 2) ลักษณะ
ความรวมมือของชุมชน เชน การกวนขาวยาโค ขาวยาคู การทิ่มขาวเมา (ขาวหมาว) และการทําขวัญขาว มีการรวม
พัฒนาโจทยวิจัยจัดทําแปลงสาธิตการทํานาอินทรีย เกิดเปนทางเลือกของชุมชนในการแกปญหาส่ิงแวดลอม ลด
ตนทุนการผลิตที่ควบคูกับการฟนฟูภูมิปญญาการทํานาไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่ 
 
คําสําคัญ :  
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Abstract 
 
 The study project of popular wisdoms in Phattalung province: the study, research, and 
restoration of agricultural wisdoms in Panangtung community located at moo 5, Tha Chang village, 
Phanangtung sub-district, Kuan Kanun district, Phattalung province, was done by various data 
collections. Primitive data of the community was studied and field work was systematically operated 
by the research methods of in-depth interview, and focus group discussion. Then, the data gathered 
was developed to be reached for a conclusion of the action research problems. With respect to this, 
it was important to state that the community took part in seeking for the patterns of rice culture 
restoration and experimental plots for organic rice fields. The result of the study project revealed that 
popular wisdoms concerning agriculture of rice farming could be categorized into three groups:        
1) wisdoms with regard to selection and factors of production in which the wisdoms of land selection 
corresponding to soil structures, rice breeds, and seasons were included, 2) wisdoms, beliefs, 
customs, and rites concordant with rice farming, and 3) wisdoms involving rice consumption and rice 
utilization with appropriation in each period of growth. Apart from these, it was also found that the 
process of participatory action research in which the community took part of seeking for restoration 
of rice farming wisdoms was to be classified into two practical characteristics: individual and 
community cooperation. In connection with the former; apology to guardian spirits of rice fields at the 
beginning of rice plough, rice seedlings’ transplantation, paddy sprouts’ transplantation in the fields, 
and rice harvest was made. Concerning the community cooperation, such related activities as stir of 
Yaku or Yakoe (young rice milk), pounding Khao Mao (rice flakes), and performing ritual of rice spirits 
(ceremony for encouragement for rice) were collaboratively done. Furthermore; with the cooperation, 
the research problems were developed for demonstration plots of organic rice fields. These provided 
the community with good options for solving environmental problems, reducing production costs, 
and restoring rice farming wisdoms appropriately to and concordantly with the community’s areas. 

 

Key Word : restoration of rice farming, wisdoms 
 

 
บทนํา 

 
 สังคมไทยมีลักษณะเดนเปนสังคมเกษตรกรรมมาเปนเวลาอันยาวนาน และอาชีพเกษตรกรรมทางเศรษฐกิจ
สําคัญอยางหนึ่งของสังคมไทยที่คงอยูกับคนไทยและสังคมไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัยคือการทํานา โดยชาวนา
ทํานาผลิตขาวเปนสินคาออกสําคัญของไทยมานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากในแงเศรษฐกิจแลว อาชีพ
การทํานายังมีความสําคัญและผูกพันกับชีวิตของคนไทยอยางลึกซึ้ง กอเกิดเปนแบบแผน รูปแบบภูมิปญญาการ
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ทํานาของชาวนาในปจจุบันหมูบานชาวนาไดรับอิทธิพล และรับกระแสวัฒนธรรมจากภายนอกเขาไปในชุมชน 
ทําใหหมูบานชาวนาและชาวนาเหลานั้นเปล่ียนแปลงไปหลายดาน และการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอ
ภูมิปญญาการทํานาในชุมชนนั้นๆ ด้ังนั้น เพื่อใหภูมิปญญาการทํานายังคงอยู และมีการปรับใชไดอยางเหมาะสม
ในแตละชุมชน ซึ่งจากการศึกษาคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาภูมิปญญาชาวบานในจังหวัดพัทลุง : กรณีศึกษา วิจัย ฟนฟู
ภูมิปญญาเกษตรกรรมของชุมชนพนางตุง ในพื้นที่หมูที่ 5 บานทาชาง ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง โดยเฉพาะภูมิปญญาการทํานา เพื่อศึกษาภูมิปญญาชาวบานที่เก่ียวกับเกษตรกรรมการทํานา และหา
รูปแบบการฟนฟู ภูมิปญญาการทํานาของชุมชนหมูที่ 5 บานทาชาง ตําบลพนางตุง อําเภอควรขนุน จังหวัด
พัทลุง พรอมทั้งรวมกันพัฒนาโจทยวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมในรูปแบบที่เหมาะสม และสอดคลอง
กับวิถีชีวิตเปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงค 
 
  1. เพื่อศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานาของชุมชนพนางตุง 
  2. เพื่อ หารูปแบบการฟนฟู ภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานาชุมชนพนางตุง 
  3. เพื่อการรวมพัฒนาโจทยวิจัยเก่ียวกับภูมิปญญาเกษตรกรรมโดยชุมชนมีสวนรวม 
 

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 ภูมิปญญาการทํานา หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ วัฒนธรรม สภาพแวดลอม จนกลายเปนเอกลักษณทางสังคม และมีการสืบทอด
จากบรรพบุรุษ 
 การฟนฟู หมายถึง การร้ือฟนส่ิงที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิกใหกลับมาเปนประโยชน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยและวรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรวบรวมขอมูลทั่วไปของตําบลพนางตุง  

การศึกษาภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา 

จําแนกประเภทภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา 

หารูปแบบการฟนฟูภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา พัฒนาโจทยวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวน
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 1. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิทั่วไปของตําบลพนางตุง และหมูที่ 5 ตําบลพนางตุง โดยออก
สํารวจ สังเกต พูดคุยกับแกนนําทางการเมือง แกนนําทางธรรมชาติ เจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่และ
เกษตรกรในทองถ่ิน หลังจากนั้นจึงคัดเลือกหมูบานที่ใชเปนตัวแทนในการศึกษา 1 หมูบาน 
 2. การศึกษา เก็บขอมูลในหมูบานที่ศึกษา โดยวิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (Interview) ใชวิธีการสนทนากลุม (Focus groups) ศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา ในอดตี 
มีรูปแบบ วิธีการอยางไร ผลที่ไดรับ คือ อะไร  
 3. การวิเคราะห จําแนกประเภทภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา หมูที่ 5 บานทาชาง มีก่ีประเภท 
 4. การรวมพฒันาโจทยวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวม และหารูปแบบการฟนฟูภูมิปญญา
เกษตรกรรมการทํานา  
 
วรรณกรรมสนับสนุนกรอบแนวคิด 
 
 ฉัตรทิพย  และพูลศักด์ิ  (2540) ศึกษาเศรษฐกิจหมูบานภาคใตฝงตะวันออกในอดีต ไดกลาววาหมูบาน
ภาคใตฝงตะวันออกในอดีต มีการผลิต 3 ลักษณะ คือ ทํานา ทําสวน และทําการประมง งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ใหเห็นความ
เปนอิสระของหมูบานที่มีอาชีพตางกัน มีความสมบูรณทางดานทรัพยากร สามารถเล้ียงตัวเอง มีการแลกเปล่ียน
ผลผลิต ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งภายในหมูบาน และระหวางหมูบาน สามารถรวมเปนเครือขายในแต
ละทองถ่ิน ทั้งยังสามารถจัดการกันเองในเครือขายไดเปนอยางดีดวยสายใยวัฒนธรรม ทําใหชาวบานมีความม่ันคง 
เขมแข็ง รัฐและทุนนิยมเปนสถาบันภายนอกถูกมองวาขูดรีดเอาเปรียบหมูบาน ลักษณะภาคใตที่เดนที่สุด คือการ
แยกเปน 2 ขั้ว เครือขายหมูบานฝายหนึ่ง รัฐกับระบบทุนนิยมอีกฝายหนึ่ง 
 กิตติ  (2549) ศึกษาเศรษฐกิจทองถ่ินลุมน้ําทะเลสาบสงขลา : ศึกษาเฉพาะกรณีขาวและยางพารา ต้ังแต
พ.ศ.2439 – 2539 ไดกลาววา สภาพชีวิตของชาวนา – ชาวสวนยาง ในอดีตมีชีวิตอยางเรียบงาย ผูกพันธอยูกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ พึ่งพิงธรรมชาติ เพื่อการดํารงชีพ มีการปลูกขาวเพ่ือการบริโภค มีการผลิตที่ไมสลับซับซอน ใช
แรงงานคนในครอบครัว แรงงานสัตวเล้ียง และเคร่ืองมือการผลิตงายๆ มีการพึ่งพิงกันสูงในเครือญาติ เพื่อนฝูง 
ยึดโยงกันดวยสายใยวัฒนธรรม เปนวัฒนธรรมของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีจิตวิญญาณเชื่อมโยงระหวาง
ผูคนกับความเชื่อนั้นไดอยางแนบสนิท เห็นไดชัดชาวนาเชื่อเรื่องแมโพสพ อยางลึกซึ้งและศรัทธา สะทอนไดชัดเจน
ในพิธีการทําขวัญขาว 
 วิมล  (2540) ไดศึกษาภูมิปญญาพื้นบานที่เก่ียวกับวัฒนธรรมขาว พบวาภูมิปญญาพื้นบานที่เก่ียวของ
กับวัฒนธรรมขาว ไดแก ภูมิปญญาดานการเลือกสรรและการใชปจจัยการผลิต ภูมิปญญาดานการสรางระบบ 
รูปแบบ ความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมขาวและพลังอํานาจ และภูมิปญญาพื้นบานดาน
วัฒนธรรมการบริโภคและการดูแลรักษาขาวที่ปรากฏในคติเร่ืองขวัญขาว  
 เอกวิทย  ณ ถลาง (2539) ไดศึกษาคนควาวิจัย “ภูมิปญญาและกระบวนการเรียนรูของชาวบานไทย” 
งานวิจัยเร่ืองนี้ ใหภาพใหสาระความรู ความคิด และแนวทางการศึกษาภูมิปญญาอยางกวางขวาง เฉพาะภูมิ
ปญญาทักษิณ ผูวิจัยไดจัดแบงเปน 6 ประเด็น สําคัญ คือ ภูมิปญญาในการดํารงชีวิตตามสภาพแวดลอมธรรมชาติ 
ภูมิปญญาในการจัดเครือขายระบบความสัมพันธการพึ่งพา ภูมิปญญาในหัตกรรมพื้นบาน ภูมิปญญาสมุนไพร 



ประชุมสัมมนาวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 6  ระบบเกษตรเพื่อความสมดุลของชีวิตและสิ่งแวดลอม  2553 

 427 

ยากลางบาน ภูมิปญญาเกาแกของภาคใต ภูมิปญญาที่ปรากฏเปนโลกทัศนและชีวิทัศน การใชภูมิปญญา
แกปญหาและปรับตัวในบริบทที่เปล่ียนไป 
 

วิธีดําเนินการวจิัย 
 
 การวิจัยเร่ืองนี้ใชวิธีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของชุมชน ลงพื้นที่ภาคสนาม รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
เชิงลึก (interview) จํานวน 15 คน และใชวิธีการสนทนากลุม จํานวน 5 ครั้งๆ ละ 20-30 คน ของการเกษตรใน
ชุมชนบานทาชางพรอมทั้งนําขอสรุปพัฒนาเปนโจทยการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวม และหารูปแบบ
การฟนฟูภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา  
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
 1. ลักษณะท่ัวไปของหมูที่ 5 ตําบลพนางตุง อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลักษณะพื้นที่ของตําบล
พนางตุง เปนที่ราบสูงซึ่งอยูตรงกลางของตําบล โดยมีที่ราบลุมซึ่งลอมรอบอยูมีจํานวนหมูบานอยู 13 หมูบาน 
อาชีพของประชากรสวนใหญ ทํานา ทําสวนยางพารา เล้ียงสัตว และสานเส่ือกระจูด ดานทรัพยากรมีพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ ประมาณ 5,000 ไร มีแหลงน้ําธรรมชาติ 5 แหลง หมูที่ 5 บานทาชาง เปนหนึ่งใน 13 หมูของ
ตําบลพนางตุง ต้ังอยูบนที่ควน บริเวณรอบๆ เปนที่นาและท่ีลุมอยูหางจากทะเลนอยประมาณ 3 กิโลเมตร ชุมชน
มีอาชีพหลากหลาย ทั้งทํานา ทําสวน หาปลา ฯลฯ ปจจุบันบานทาชางเปนหมูบานขนาดกลาง มีจํานวนครัวเรือน 
224 ครัวเรือน กลุมอาชีพมีความสัมพันธกับประเพณีและวัฒนธรรม โดยทุกกลุมภายในชุมชนชวยกันพัฒนาสังคม 
 2. การศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาเกษตรกรรมการทํานา พบวาภูมิปญญาชาวบานที่เก่ียวกับเกษตรกรรม 
การทํานา พิจารณาตามขั้นตอนสามารถจําแนกได 3 ประเภท คือ 1) ภูมิปญญาดานการเลือกสรรและใชปจจัย
การผลิต ประกอบดวยภูมิปญญาการเลือกที่ดินที่มีความสัมพันธกับโครงสรางของดิน พันธุขาว ฤดูกาล เปนตน 
กอเกิดภูมิปญญาเก่ียวกับระบบการทํานาท่ีหลากหลายรูปแบบ ไดแก พื้นที่นาดอนดานทิศตะวันตกของหมูบาน 
เหมาะสมสําหรับพันธุขาวเบา เชน ขาวยาโค ขาวรากแหง และพันธุขาวกลางป เชน ขาวชอดํา ขาวชอจําปา สวน
พื้นที่นาลุมหรือพื้นที่นาลึกใชชลประทานและพื้นที่นาลุมมากติดแมน้ําปากประ เหมาะสําหรับปลูกขาวพันธุหนัก 
เชน ขางนางกอง ขาวชอจังหวัด นอกจากนั้นในอดีตมีการใชภูมิปญญาชาวบานในการสังเกตดิน ฟา อากาศท่ี
สัมพันธกับพืช และสัตว เพื่อพยากรณการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เชน การสังเกตการบานของดอกชุมเห็ด 
เชื่อวาถาบานตลอดชอแสดงวาฝนจะหยุดตก ชาวนาก็จะไมม่ันใจตอการปกดํา 2) ภูมิปญญา ความเชื่อ ประเพณี 
และพิธีกรรม พบวากอนเร่ิมการทํานา ชาวนาจะมีการขออนุญาตบอกกลาวแกเทพเจาและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่เก่ียวของ 
เพื่อใหชวยคุมครอง เม่ือเร่ิมการเพาะปลูก มีพิธีกรรมความเชื่อ เชน การแรกไถนา แรกปกดํา ตอไปจะเปนพิธีกรรม
เพื่อการบํารุงรักษา สุดทายเปนพิธีกรรมเพื่อฉลองหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว โดยชุมชนชาวนามีระบบความเชื่อ ประเพณี
และพิธีกรรมอันเนื่องดวยแมโพสพอยางตอเนื่องและยาวนาน เรียกพิธีกรรมโดยรวมวา “การทําขวัญขาว” 3) ภูมิปญญา
ดานการบริโภคและการใชประโยชนจากขาว ชุมชนชาวนานําขาวในแตละชวงเวลาการเจริญเติบโตใชประโยชน
ดวยภูมิปญญาที่เหมาะสม พบวาขาวระยะดีอวน นํามาทําขนมอวน ลักษณะคลายขี้มด ขาวระยะขาวแตกรวง
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ผลิเมล็ดเปนน้ํานม นํามาประกอบพิธีการกวนขาวยาคู ขาวยาโค ขาวมธุปายาสยาคู ขาวระยะสุก นํามาบริโภค 
ขาวเหนียวสุก นํามาค่ัวตอก  
 3. การประชุมกลุมยอย เพื่อทบทวนคัดสรรภูมิปญญาแตละขั้นตอนที่เหมาะสมและสอดคลองวิถีชีวิต
และบริบทของชุมชนในปจจุบัน เกิดเปนรูปแบบการฟนฟูภูมิปญญาการทํานาของหมูที่ 5 บานทาชางตามขั้นตอนการ
ผลิตใน 2 ลักษณะ คือ  

 
 
 1) ลักษณะบุคคล เชน การขอขมาเจาที่นา แรกไถนา แรกดํานา แรกปกกลา และแรกเก็บขาว เปนตน  
  1.1) กลุมพิธีกรรมที่มีเปาหมายมุงบวงสรวง ออนวอน บูชา เส่ียงทาย กอนฤดูกาล หรือกอน
เร่ิมทํานา เพื่อบอกกลาว แจกแจง ขออนุญาต ขอโอกาสแถลงรายละเอียดแกเทพเจาและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ที่เก่ียวของ
วาบัดนี้ถึงเวลาบริหารจัดการเก่ียวกับขาวและการทํานาอีกแลวขอใหทานไดรับรูและชวยคุมครอง ส่ิงใดดีขอให
เกิดขึ้น ส่ิงใดรายขอใหขจัดไป ขอใหทานไดรับเอาเครื่องบูชา เม่ือหลังฤดูเก็บเกี่ยวขาวแลว จะนําเครื่องบูชาสังเวย 
ถวายทานอีกคร้ัง  
  1.2) กลุมพิธีกรรมที่มีเปาหมายเพื่อการเพาะปลูกโดยตรง เชน เร่ิมไถนา เร่ิมปกดํา เปนการขอ 
โอกาสกระทํา หรือลวงเกิน ขอขมาลาโทษที่ลวงเกินและฝากฝงใหเปนภาวะ ใหรับรูวา ไดเร่ิมตนกิจกรรมทํานาแลว 
  1.3) กลุมพิธีกรรมที่มีเปาหมายเพื่อการบํารุงรักษา กลาวคือ เม่ือปลูกขาวแลวทั้งคนและขาว
จะตองไดรับการบํารุงรักษาดูแลอยางดี การรักษาขาว เชน ถอนหญาก็ใหปลอดภัยจากอสรพิษ หนอนหนาม 
ขณะเดียวกันก็ขอใหขาวงอกงามเติบโตแข็งแรงจนออกรวงไดเก็บเก่ียว อยาไดมีศัตรูตางๆ มาเบียดเบียน หากเกิดส่ิง
เหลานี้ ก็จัดพิธีกรรมกลุมนี้ขึ้นตามลักษณะอาการที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อวาสามารถปดเปาไปได 
  1.4) กลุมพิธีกรรมที่มีเปาหมายเพื่อการเก็บเก่ียว เปนพิธีกรรมที่มุงใหคน ขาวและสัตวตลอด
ถึงส่ิงที่เก่ียวของ ดําเนินการเก็บเก่ียวขาวดวยความสะดวกปลอดภัยและขออนุญาตลวงเกินตอแมโพสพขออยา ได
ตกใจ เสียขวัญ ซึ่งเปาหมายกลุมนี้เพื่อการบํารุงรักษา คือ ขั้นตอนการดําเนินงานตอจากขั้นแรก (การเพาะปลูก) 
ซึ่งการดําเนินงานแตละขั้นนี้ ชาวนาทราบดี           
  1.5) กลุมพิธีกรรมที่มีเปาหมายเพื่อการเฉลิมฉลองหลังฤดูกาล หรือส้ินสุดการดําเนินงานใน
รอบปหนึ่งๆ บุคคลหรือชุมชนเคยมีประเพณี วาจา สัญญาบนบานไววาอยางไร ถึงเวลาท่ีจะตองปฏิบัติแลว หรือ
เคยลวงเกินตอส่ิงใด ก็ถึงเวลาขอขมาโทษแลว  
  จากการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมขาวมีระบบ ความเชื่อ ประเพณีและพิธีกรรม อันเนื่องดวยแม
โพสพอยางตอเนื่องและยาวนานมาหลายช่ัวอายุคน เขามักเรียกพิธีกรรมดังกลาวโดยรวมๆ วา “การทําขวัญขาว”  
 2) ลักษณะความรวมมือของชุมชน เชน การกวนขาวยาโค ขาวยาคู การทิ่มขาวเมา (ขาวหมาว) 
และการทําขวัญขาว เกิดเปนทางเลือกของชุมชนในการแกปญหาส่ิงแวดลอม สุขภาพ และลดตนทุนการผลิต
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โดยรวมพัฒนาโจทยวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยชุมชนมีสวนรวมจัดทําแปลงสาธิตการทํานาอินทรีย จํานวน 18 ไร 
มุงเนนกระบวนการเรียนรูของเกษตรกรในการทําปุยหมักชีวภาพ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
  2.1) กิจกรรมทิ่มขาวเมา (ขาวหมาว) ประชากร คือ ชุมชนพนางตุง นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่
ตําบลพนางตุง เครือขายเกษตรทางเลือกเมืองลุง และเยาวชน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
ทักษิณ และชุมชนใกลเคียง  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 247 คน จากการประเมินผล พบวาความคิดเห็นของ
ประเด็นการประเมินความพึงพอใจพิจารณาเปนรายขอปรากฏวามีคาเฉล่ียรวมที่ 3.88 ซึ่งคาที่ไดจากการประเมิน
ทุกขออยูในระดับมาก ทั้ง17 ขอ สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย (ดูตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมทิ่มขาวเมา (ขาวหมาว) 

ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ 
1 ควรดําเนินกิจกรรมตอไป 4.23 
2 ความพอใจในกิจกรรมรวมเรียนรูวัฒนธรรมการบริโภคขาว การสาธิต 

การทําขนมพื้นบานตางๆ 
4.15 

3 ผูเขารวมมีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการจัดกิจกรรมฟนฟู
วัฒนธรรมขาวของชุมชนพนางตุง 

4.14 

4 ความพอใจในกิจกรรมการแขงขันการทิ่มหมาว 4.09 
5 ความพอใจในความเหมาะสมของกิจกรรม 4.02 
6 การนําความรูความสามารถกลับไปใช 3.91 
7 ความพอใจในกิจกรรมการแขงขันการตอบคําถามเกี่ยวกับ  

“ภูมิปญญาการทํานา” 3.90 

7 ความพอใจกิจกรรมรวมเรียนรูการทําขาวหมาว การเก็บขาว นวดขาว  
ค่ัวขาว ทิ่มหมาว ฯลฯ 3.90 

8 ความพอใจเวลาที่ใชดําเนินกิจกรรม 3.89 
9 ความพอใจของนิทรรศการใหความรู 3.87 

10 พอใจความเหมาะสมของสถานที่ 3.81 
11 ความพอใจในกิจกรรมการแขงขันการกินหมาว 3.78 
12 ผูเขารวมมีความรูและเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมขาวหลังรวมกิจกรรม 3.74 
13 ความพอใจในปริมาณของกิจกรรม 3.69 
14 ความพอใจในโอกาสการไดแสดงความสามารถ 3.64 
15 จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 3.59 
16 เกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมทุกภาคสวนในพื้นที่ 3.55 

 คาเฉล่ียความพึงพอใจ 3.88 
ที่มา : รายงานสรุปกิจกรรมท่ิมขาวเมา (2551) 
 
 2.2) กิจกรรมการกวนขาวยาคู หรือขาวยาโค ประชากร คือ ชุมชนพนางตุง นักเรียนจาก
โรงเรียนในพ้ืนที่ตําบลพนางตุง เครือขายเกษตรทางเลือกภาคใต และเยาวชน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ และชุมชนใกลเคียง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 150 คน จากการประเมินผล โดยใช
แบบสอบถามมีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาชั้นมัธยม จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 58 พบวา
ความคิดเห็นของประเด็นการประเมินความพึงพอใจพิจารณาเปนรายขอปรากฏวามีคาเฉล่ียรวมที่ 4 ซึ่งคาที่ได
จากการประเมินอยูในระดับมาก สามารถเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย (ดูตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการกวนขาวยาคู หรือขาวยาโค 
ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ียความพึงพอใจ 

1 ความเหมาะสมในการเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการจัดโครงการ 4.39 
2 ความรูที่ไดจากมารวมกิจกรรม 4.36 
3 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับกลุมเปาหมาย 4.32 
4 ความเหมาะสมของสื่อ-อุปกรณที่นํามาใช 4.32 
4 การไดรับความสะดวกในการมารวมกิจกรรม 4.32 
5 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.29 
6 โครงการนี้มีสวนทําใหเกิดความตื่นตัวทางวิชาการ 4.28 
7 ประโยชนที่ไดรับจากวิทยากร 4.25 
8 เนื้อหาสาระตรงกับความสนใจ 4.24 
9 ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดกิจกรรม 4.22 

10 ความนาสนใจของกิจกรรม 4.17 
10 ความรูที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนได 4.17 
11 การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 4.15 
12 ความรูที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนกับกลุมและเครือขาย 4.14 
13 ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดโครงการ 4.09 
14 ความเหมาะสมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธภายในงาน 4.08 
15 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.03 

 คาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.00 
ที่มา : รายงานสรุปกิจกรรมการกวนขาวยาคู หรือขาวยาโค (2552) 
 
 2.3) กิจกรรมการทําขวัญขาว ประชากร คือ ชุมชนพนางตุง นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ตําบล
พนางตุง เครือขายเกษตรทางเลือกภาคใต และเยาวชน อาจารย บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
และชุมชนใกลเคียง มีผูเขารวมโครงการจํานวน 114 คน จากการประเมินผล โดยใชแบบสอบถามมีผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีการศึกษา 
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ตารางที่ 3 แสดงลําดับความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมการทําขวัญขาว 
 

ลําดับที่ ประเด็นการประเมิน คาเฉล่ียความพึงพอใจ 
1 วิทยากรใชเทคนิคนาสนใจ 4.41 
2 อาหารและเคร่ืองดื่มเหมาะสม 4.35 
2 การนําไปประยุกตใชประโยชนในชีวิตประจําวันหรือหนาที่การงาน 4.35 
3 ส่ืออุปกรณที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม 4.29 
4 เนื้อหาที่จัดครอบคลุมเพียงพอ 4.27 
5 วิธีการที่ใชเหมาะสมกับผูรวมกิจกรรม 4.26 
6 กิจกรรมท่ีจัดสอดคลองกับหัวขอ 4.24 
6 ความรูความเขาใจที่ไดรับ 4.24 
7 ประสบการณ/ทักษะท่ีไดรับ 4.15 
8 การตอบสนองความตองการ/วัตถุประสงค/ความหวังที่มาเขารวม 4.19 
9 กิจกรรมท่ีจัดทําใหเกิดการมีสวนรวม 4.11 

10 วิธีการที่ใชเหมาะสมกับกิจกรรม 4.09 
11 วิธีการที่ใชเหมาะสมหัวขอ/ประเด็น 4.08 
11 กิจกรรมท่ีจัดเหมาะสมผูเขารวม 4.08 
11 วิทยากรสามารถทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู/ความเขาใจ/ 

ปฏิบัติได 4.08 

12 วิทยากร/ผูชวยวิทยากรใหคําแนะนําชวยเหลือ 4.06 
12 ชวงเวลาที่จัดมีความเหมาะสม 4.06 
13 สถานที่จัดมีความเหมาะสม 4.05 
14 ความนาสนใจในเนื้อหาสาระของนิทรรศการ 4.03 
15 ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดนิทรรศการ 3.89 
15 การอํานวยความสะดวกของบุคลากรท่ีจัด 3.89 
16 การประชาสัมพันธโครงการไดทั่วถึงกลุมเปาหมาย 3.88 

 คาเฉล่ียความพึงพอใจ 4.10 
ที่มา : รายงานสรุปกิจกรรมการทําขวัญขาว (2552) 
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 1. การพัฒนาภูมิปญญาเกษตรกรรม มีการรวมพัฒนาโจทยวิจัยจัดทําแปลงสาธิตการทํานาอินทรีย 
จํานวน 18 ไร ประกอบดวย ขาวพันธุเล็บนก สังหยด และขาวเหนียวดํา เปนแปลงนารวมของชุมชนรวมกับวิทยาลัย
ภูมิปญญาชุมชน โดยกระบวนการดําเนินการรวมกันระหวางผูวิจัยกับกลุมแกนนําชุมชนในทุกกระบวนการผลิต 
เพื่อรวมกันเรียนรู และแกปญหา และเพื่อเปนการฟนฟูวัฒนธรรมควบคู ดังตอไปนี้ 
 

 
 

  การเตรียมดิน ดวยการเร่ิมการทํานาคร้ังนี้เปนชวงเวลาปลายฤดูการเตรียมดินในทํานา ดังนั้น 
คณะผูดําเนินการจึงตัดสินใจในการเลือกใชเครื่องจักร รถไถเตรียมดิน คือ 

1) กิจกรรมพิธีการแรกนา     4) กิจกรรมหวานขาว  
2) ไถดะ พื้นที่ทํานา จํานวน 18 ไร   5) ไถกลบ 
3) แรกหวานขาว  
   
การบํารุง และดูแลรักษา 
1) กิจกรรมถอนกลา เพื่อซอมในพ้ืนที่นาดํา  4) ใสปุยคร้ังที่ 1 
2) กิจกรรมดํานา     5) ใสปุยคร้ังที่ 2 
3) กิจกรรมทําปุยหมักแหง จํานวน 4 ตัน  
การเก็บเกี่ยวผลผลิต 
1) การออกปาก   
2) การจัดการเมล็ดพันธุ มีมติ จัดการใหเปนกองทุนเมล็ดพันธุหมุนเวียนแกเกษตรกร 
 

 ผลการจัดทําแปลงสาธิตการทํานาอินทรียของชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง มีการ
ขยายผลสูการจัดทํากองทุนเมล็ดพันธุหมุนเวียน และกลุมปุยหมักชีวภาพในรูปแบบการรวมหุน รวมแรงกันทํา 
และแยกกันใชไดอยางเหมาะสม 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 ภูมิปญญาการทํานาของชุมชนหมูที่ 5 บานทาชาง ไดสะทอนใหเห็นถึงวิถีที่มีความสัมพันธกับธรรมชาติ
และส่ิงเหนือธรรมชาติที่มีการส่ังสม สืบทอด เกิดเปนพลังชุมชนมีจิตสํานึก ตระหนักในคุณคาและเคารพตอธรรมชาติ 
ทรัพยากร บุคคล และสัตวอยางเก้ือกูลและสมดุล เกิดพลวัต (Dynamic) ทางดานจิตวิญาณในการกลับสูรากเหงา
ของตนใหมีการดํารงอยูของระบบความเชื่อ กระบวนการผลิต และวัฒนธรรมการบริโภค เกิดความสมดุลของ
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ระบบนิเวศวิทยา เกิดเปนพลังทางปญญาของชุมชนในการตอสูกับกระแสการเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคมโดยเฉพาะ
การฟนฟูประเพณีวัฒนธรรมขาวจนเปนประเพณีประจําปของหมูบานและหมูบานใกลเคียง เกิดเครือขายชาวนา
ในจังหวัดพัทลุง มีกองทุนหมุนเวียนเมล็ดพันธุขาวพื้นเมืองจังหวัดพัทลุง เกิดการรวมตัวจัดต้ังกลุมปุยหมักชีวภาพ
ในชุมชน และเกิดเปนแหลงเรียนรูแบบ บูรณาการของนักเรียน นักศึกษา อาจารย นักวิชาการ และชุมชน ดังนั้น 
ในการทําโครงการวิจัยคร้ังนี้ จึงถือไดวาเปนการจุดประกายทางความคิดในการคนหาตัวตนของชาวนาที่มีการส่ังสม
ภูมิปญญา ทบทวน คัดสรรและพัฒนาโดยบุคคลภายในชุมชนเอง เกิดเปนพลังความเขมแข็งที่จะพัฒนางานเกษตรกรรม
ที่ย่ังยืนอยางพออยู พอกินไดตอไป 
 ส่ิงที่นาเปนไปไดในการพัฒนาพื้นที่นี้เพื่อเกิดความยั่งยืน โดยการนําภูมิปญญาชาวบานมาตีความ 
และอธิบายดวยกระบวนการขององคความรูสมัยใหม เพื่อใหคนรุนหลังไดรูจัก ตระหนักในคุณคาของภูมิปญญา
ชาวบาน พรอมทั้งนี้ควรมีการพัฒนายกระดับภูมิปญญาชาวบานใหเกิดประโยชนตอชุมชนและสังคม โดยใช
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนผลักดันสูแผนและนโยบายขององคกรที่เก่ียวของในสังคมตอไป 
  

เอกสารอางอิง 
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