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บทคัดย่อ
บทความวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเพื่อ
การอธิบายและเสนอข้อค้นพบวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน�้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการศึกษาจากเอกสารงานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ
พบว่า กรอบแนวคิดเพือ่ การอธิบายวิถชี าวนาหรือวัฒนธรรมชาวนาข้าวประกอบด้วย
ประการแรก วัฒนธรรม ความเชื่อ ประการที่สอง เครือข่ายทางสังคม ประการที่สาม
ภู มิ ป ั ญ ญา ความรู ้ ใ น/และของชุ ม ชน โดยลั ก ษณะทั้ ง สามประการนี้ ส ามารถอธิ บ าย
ผ่านกรอบแนวคิดย่อย คือ สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่วนวัฒนธรรมข้าว ชาวลุ่มน�้ำ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมชาวลุ่มน�้ำ
แห่งหนึ่งในคาบสมุทรสยามมลายู มาจากวิถีชีวิตชาวนาที่ด�ำเนินชีวิตจนเป็นแบบแผนแห่ง
ชาวนาในสายน�้ำรอบ 12 เดือน ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมชาวนา เป็นผลมาจากความขาดแคลน
หรือไม่สมบูรณ์ของแต่และหย่อมบ้าน แต่ละพื้นที่หรือลุ่มน�้ำย่อย กับเงื่อนไขความมั่นคง
ที่มีน้อยตามสภาพอ�ำนาจรัฐอ่อน ส่งผลให้เกิดการสร้างระบบความสัมพันธ์แบบปัจเจกบุคคล
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ปรับปรุงมาจากบางส่วนของงานวิจยั การสังเคราะห์ผลการวิจยั ชือ่ “ประวัตศิ าสตร์ลมุ่ น�ำ้ ปากพนัง 100 ปี
กับตัวชี้วัดทางสังคมเศรษฐกิจ เพื่อบริหารจัดการลุ่มน�้ำปากพนัง” ชุดโครงการวิจัยกลุ่ม “ตัวชี้วัดทาง
สังคม: การศึกษาสภาวะทางสังคมเศรษฐกิจเพื่อการบริหาร จัดการลุ่มน�้ำปากพนัง” ภายใต้ชุดโครงการ
วิจยั และพัฒนาลุม่ น�ำ้ ปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการ สนับสนุนของส�ำนักงาน กองทุนสนับสนุน
งานวิจยั (สกว.)
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และเครือข่ายทางสังคมเชิงอุปถัมป์ค�้ำจุนหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลภายในและภายนอก
ชุมชน การครอบครองปัจจัยการผลิต นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพจ�ำเพาะ เช่น
รู้ทันคน ความอดทน ใจถึง รวมกลุ่ม มีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตนเองสูง ค่านิยม
การเรียนรู้ ถือว่าเป็นค่านิยมของปัจเจกบุคคลที่โดดเด่น จนกลายเป็นฐานค่านิยมหลักของ
สังคมชาวลุ่มน�้ำปากพนัง โครงสร้างอ�ำนาจในชุมชนหรือบ้าน จึงตอบโต้และมีปฏิกิริยา
ทั้งเชิงบวกกับราชการ และเชิงลบกับราชการเสมอ
ค�ำส�ำคัญ: วัฒนธรรมข้าว, ลุ่มน�้ำปากพนัง
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Conceptual Framework for Rice Culture Descriptions and
Findings The Pak Phanang Basin, Nakhon Si Thammarat2
Rong Boonsuaykhwan
School of Liberal Arts Walailak, University,
Nakhon Si Thammarat 80160, Thailand
E-mail: bnarong@wu.ac.th

Abstract
This research aimed to present the synthesis results of conceptual
framework of Rice Culture Descriptions and Findings in The Pak Phanang Basin,
Nakhon Si Thammarat by studying other researches and academic document.
It was found that the conceptual framework describing the rice farmer’s
way of life and the rice culture were consisted of 1) culture and beliefs 2) social
networking and 3) local knowledge/ wisdom. These three topics could be
described into 3 sub-conceptual frameworks: social, economic and resources.
For the rice culture of The Pak Panang Basin, Nakohn Si Thammarat, it was one
origin of the basin cultures in Malay Peninsula resulting from the farmer’s lifestyle
to be the pattern of the basin farmer’s lifestyle in 12 months causing the farmer’s
culture created from the shortage or the imperfection of each family, each area
or each sub-basin including the unsecured caused by the powerless of the
government. As a result, the individual relationship, and patronage relationship
2

mproved from the synthesis result of “The History of 100 years of Pak Panang Basin with the
Soico - Economy Indicators for Pak Panang Basin Management” under the Research and
Development Project for Pak Panang Basin, Walailak University supported by Thailand
Research Fund (TRF)
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between community members were created causing the production factors
were occupied. Moreover, there were the specific personalities such as
undeceivable, patient, sporting, unified, independent and confident and learning
inquirable. These distinguish values were recognized as the cores values of the
Pak Panang Basin. As a result, power structures of the community caused the
people had both negative and positive reaction toward the government.
Keywords: Rice Culture, The Pak Panang Basin
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บทน�ำ

ในสังคมชาวสยาม - มลายูหรือในภูมิภาคคาบสมุทรตอนใต้แห่งนี้ได้พัฒนาตนเอง
กลายเป็นสังคมชาวลุ่มน�้ำตามเหตุผลทางกายภาพหรือตามภูมินิเวศ โดยมี “ข้าว” เป็นปัจจัย
หลักทั้งการบริโภคและการด�ำรงชีวิตที่ก่อให้เกิดกระบวนการ กิจกรรมจนกลายเป็นวิถีชีวิต
ของผู้คนและสังคมที่ต่อเนื่อง แท้จริงแล้วข้าวมีความส�ำคัญที่เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญมากอันส่งผล
ต่อสังคม กล่าวคือ ในอดีตนั้น กล่าวถึงข้าวในระดับบ้าน ชุมชนการเมืองหรือนครรัฐอิสระ
ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ว่า “ข้าว” คือ เครื่องบ่งชี้ความมั่นคงในระดับบ้าน นครรัฐ ชุมชน
การเมืองที่เป็นอิสระให้มีความมั่นคง เพราะใช้เลี้ยงผู้คน กองก�ำลังของนครรัฐหรือชุมชน
การเมือง ส่วนข้าวในระดับครอบครัวหรือครัวเรือน คือข้าวเป็นกิจกรรมส�ำหรับการเสริมสร้าง
ในกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมหลาย ๆ ด้าน ทั้งที่ข้าวเป็นเครื่องหมายความกตัญญู
รู้คุณ การปกครองหรือความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน ฝึกฝนความอดทนและรับผิดชอบ
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเป็นสมาชิกที่ดีของบ้านและชุมชน การรวมกลุ่ม
ทางสังคมองค์กร บทบาทของข้าวในระดับนี้มีพลังและมีความเข้มข้นในครัวเรือน บ้านหรือ
ชุมชนโบราณ หรือสรุปว่าบทบาทของข้าวเป็นกลไก กระบวนการ กิจกรรมในการสร้าง
ความมั่นคง ยุทธปัจจัยและความดี ความกตัญญู แต่ส�ำหรับสถานการณ์ปัจจุบันบทบาท
เหล่านี้ได้เปลี่ยนแปลงคลี่คลายลงไปมาก โดยที่ข้าวได้เพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจอื่นขึ้นมา
แทน ยิ่งสังคมเปิดทางเศรษฐกิจในระยะกว่าศตวรรษที่ผ่านมานี้ได้สร้างวัฒนธรรมใหม่
ในบรรยากาศแห่ ง การแข่ ง ขั น การแสวงหาและท้ า ทายจึ ง ได้ ก ลายเป็ น ระยะเวลาของ
การสร้ างให้ ข ้าวกลายเป็น สิน ค้า ส่งผลให้ครัว เรื อ น บ้ า นและชุ มชนในระบบการเมื อ ง
แบบใหม่ พิจารณาข้าวเป็นเพียงแค่สินค้า ยิ่งพัฒนาสังคมที่มีพลเมืองมากขึ้น ข้าวได้กลาย
เป็ น สิ น ค้ า เพี ย งแต่ ยั ง คงด� ำ รงวิ ถี ข องผู ้ ค นสั ง คมชาวนาในอดี ต ให้ ด� ำ รงอยู ่ อ ย่ า งค่ อ ย ๆ
หลงเหลือเจือจางไปตามกาลสมัยแห่งการค้าที่เพิ่มบทบาทมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในท่ามกลาง
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว การพิ จ ารณาการด� ำ รงอยู ่ แ ละเปลี่ ย นแปลงของกลไก
กระบวนการในวิถีชาวนา ข้าวจึงเป็นประเด็นที่บทความชิ้นนี้ให้ความสนใจที่จะน�ำเสนอ
โดยอธิบายผ่านชุมชนชาวนาในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่
ปลู ก ข้ า วใหญ่ ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในภาคใต้ ในระยะเวลาประมาณหนึ่ ง ศตวรรษที่ ผ ่ า นมา
ผลการศึกษาสังคมและเศรษฐกิจผ่านข้าว หรือเป็นความรูเ้ กีย่ วกับสังคมข้าว เศรษฐกิจข้าวของ
ชาวลุ่มน�้ำปากพนังอันเป็นบริบทใหญ่หล่อเลี้ยงให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมเศรษฐกิจใน
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พื้นที่แห่งนี้ เนื้อหาเหล่านี้จึงเป็นประเด็นเชิงวัฒนธรรมข้าวที่พินิจพิจารณาผ่านมุมมอง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีกรอบแนวคิดในการจัดท�ำประเด็นการศึกษาประกอบด้วย
ประการแรก วัฒนธรรม ความเชื่อ ประการที่สอง เครือข่าย ทางสังคม ประการที่สาม
ภูมิปัญญา ความรู้ใน/และของชุมชน จากนั้นก็จะมีกรอบแนวคิดย่อยในการน�ำเป็นประเด็น
ศึกษาเพื่ออธิบาย คือ สังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากร (ดูแผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อ
การวิเคราะห์) โดยที่ทั้งประเด็นหลักและประเด็นย่อย ๆ เหล่านี้จะศึกษาทฤษฎี แนวคิด หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนหรือโต้แย้งด้วย
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์

			

ที่มา: ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2551

กรอบแนวคิดในการจัดท�ำประเด็นการศึกษาดังกล่าวนี้จะเป็นเหมือนหัวข้อหลัก
หัวข้อย่อยน�ำเสนอในบทความชิ้นนี้ แต่ยังมีเนื้อหาสาระในสังคมชาวนาลุ่มน�้ำปากพนัง
นอกจากนี้ยังมีประเด็นย่อยอื่น ๆ ที่เสริมเพื่อให้การอธิบายครอบคลุมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
การน�ำเสนอผลการสังเคราะห์ในการอธิบายเชิงตีความและพรรณนาวิเคราะห์นี้อาจจะ
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ปรากฏในรูปของแนวคิดเป็นนามธรรมที่เหมือน ๆ กับชาวนาในพื้นที่ทั่วไปอื่น ๆ บ้าง แต่ก็
ถือว่าเป็นผลการสังเคราะห์ที่มีกรณีตัวอย่างมีรูปธรรมปรากฏในงานสังเคราะห์ฉบับสมบูรณ์
ที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมและงานกรณีศึกษาพื้นที่ย่อยในลุ่มน�้ำปากพนัง 5 พื้นที่ย่อย3 ซึ่ง
ไม่อาจจะน�ำเสนอได้ในงานชิ้นนี้

วัฒนธรรม ความเชื่อทางเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมการผลิตข้าว พื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิต
“ข้าว” เพื่อเป็นอาหารหลักของชาวภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียงมาแต่โบราณ ทั้งนี้เป็นเพราะ
เหตุปัจจัยทางกายภาพมีสภาพพื้นที่หลังหาดเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ไพศาล มีแม่น�้ำสายหลัก
และคลองสาขาถึง 119 สาย เป็นทั้งที่ราบลุ่ม ประกอบกับเป็นเส้นทางพัดผ่านของมรสุม
จึงก่อให้เกิดความสมบูรณ์ รวมทัง้ ระบบการเมืองการปกครองทีม่ คี วามเป็นอิสระจากการก�ำกับ
ของรัฐส่งผลให้ สามารถส่งข้าวขายได้อย่างปราศจากการก�ำกับ กิจกรรมทางเศรษฐกิจนี้
จึงเร่งให้เกิดการย้ายเข้ามาเกิดเป็นชุมชนชาวนา ชุมชนชาวจีนเป็นกลไกค้าขายข้าวผ่านการสร้าง
โรงสีข้าว และก่อตัวกลายเป็นวัฒนธรรมชาวนา ข้าวเป็นผลให้เกิดวัฒนธรรมการผลิตข้าว
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง เกิดเป็นวิถีชีวิตและความเชื่อหรือลักษณะสังคมเฉพาะขึ้นในพื้นที่
แห่ ง นี้ ทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ลั ก ษณะของปั จ เจกบุ ค คลและสั ง คม กระบวนการท� ำ นาข้ า ว
เป็นวัฒนธรรมที่มากกว่าอาชีพและอาหาร แต่เป็นทุกสิ่งในการหล่อหลอม บ่มเพาะให้เป็น
คนดีของครัวเรือน และสมาชิกของชุมชนท้องถิ่น ความเติบโตของข้าวเป็นสินค้าออกที่ส�ำคัญ
ที่สุดของปากพนังในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2439 – 2481 โดยในการส่งออกข้าวรุ่งเรืองที่สุดในปี
3

ผู้สนใจต้องการรายละเอียดสามารถอ่านได้ในการศึกษาลุ่มน�้ำปากพนังในชุดโครงการนี้มี 5 พื้นที่ย่อย และ
มีนักวิชาการรับผิดชอบศึกษาแต่ละพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่นาข้าวในเขตชลประทาน นาข้าวบริเวณ ลุ่มน�้ำคลอง
บางไทร คลองเชียรใหญ่ และคลองชะเมา วิจัยโดย อาจารย์สมใจ พิมล, พื้นที่รอบอ่าวปากพนัง วิจัยโดย
ดร.นิรนาท แก้วประเสริฐ, อาจารย์จินตนีย์ จิตรานันต์, พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น�้ำปากพนังและพื้นที่นาบริเวณ
ต�ำบลบ้านเพิง ปากแพรก ท่าพญา วิจัยโดย อาจารย์สุนทราภรณ์ จันทภาโส, กรณีพื้นที่นาข้าวในท้องที่
ต�ำบลการะเกด ต�ำบลเขาพระบาท ต�ำบลท่าขนาน ต�ำบลเสือหึง อ�ำเภอเชียรใหญ่ วิจัยโดย อาจารย์ไพโรจน์
นวลนุ่ม, พื้นที่ริมชะอวด – แพรกเมืองและพื้นที่ต�ำบลควนชะลิก แหลม เขาพังไกร รามแก้ว วิจัยโดย
ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง เอกสารวิจัยจะปรากฏอยู่ที่ส�ำนักงานโครงการวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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พ.ศ. 2480 จากนั้นก็จะเริ่มหมดบทบาทการค้าข้าว เพราะห้ามส่งออกข้าวหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 และเกิดมหาวาตภัยในปี 2505 ท�ำให้มีผลกระทบต่อการผลิตข้าวและการค้าข้าว
ให้ชะลอจนถึงปัจจุบัน 			
ข้าว กับ ความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
การแสดงความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ของอาชีพการท�ำนาในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังในยุคอดีต
แตกต่างกัน ทัง้ มองจากการเก็บรายได้ของรัฐจากการเก็บภาษีขายข้าว การใช้ขา้ วเพือ่ แลกเปลีย่ น
ผลผลิตข้าวต่อปี ข้าวกับการท�ำบุญ หรือพิธีกรรมทางจิตวิญญาณ ความหลากหลายของ
พันธุ์ข้าว เพียงแต่หลังจากมีโครงการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบันนั้น
กระบวนการผลิตและเป้าหมายของอาชีพการท�ำนาข้าวมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไป ส่วน
กระบวนการผลิตและการตลาดพบปัญหา คือ (1) ผลผลิตข้าวต�่ำ (2) ราคาข้าวตกต�่ำ
(3) ขาดแคลนแรงงานการท�ำนาหรือขาดแคลนชาวนา (4) ต้นทุนการผลิตข้าวสูง (5) ขาดกลไก
ด้านการซื้อขายข้าว (6) คุณภาพของข้าวต�่ำ (7) การเป็นเกษตรกรรายย่อย คือครองที่ดิน
รายย่อย ๆ (8) การปฏิบัติตามนโยบายรัฐเกี่ยวกับโครงการจ�ำน�ำล้มเหลวจากปัญหาดังที่
กล่าวแล้วนี้เองส่งผลให้เกษตรกรหรือประชาชนลุ่มน�้ำปากพนังมีหนี้สินสูง จนมีค�ำพูดว่า
“ท�ำนาปี มีแต่หนี้สิน ท�ำนาปรังเหลือแต่ซังกับดิน” หรือ “ท�ำนาปรังมีแต่ซังกับหนี้
ท�ำนาปีมีแต่หนี้กับซัง”
กุ้งกุลาด�ำ กับ ความรวดเร็วของอาชีพใหม่น�ำสู่ความร�่ำรวยและหายนะ นับว่า
เป็นอาชีพที่เติบโตในพื้นที่ลุ่มน�้ำเมื่อต้นศตวรรษ 2530 โดยเฉพาะริมทะเลและริมแม่น�้ำฯ
คลองซอยที่น�้ำเค็มรุกเข้าถึงในพื้นที่อ�ำเภอปากพนัง อ�ำเภอหัวไทรและอ�ำเภอเชียรใหญ่
ท�ำให้เกษตรกรปรับพื้นที่นาข้าวให้เป็นบ่อกุ้งกุลาด�ำ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่และผู้คนจ�ำนวนมาก
แม้นว่าจะรุ่งโรจน์เพียงหนึ่งทศวรรษกว่าเท่านั้น นั้นคือเริ่มในช่วง พ.ศ. 2531 เติบโตเต็มที่
พ.ศ. 2536 ก่อมลพิษทางน�ำ้ ระบบนิเวศเปลีย่ นไป ทีด่ นิ นาข้าวถูกใช้ผดิ ประเภท จากนัน้ ก็เกิด
ภาวะขาดทุ น อย่ า งหนั ก เต็ ม ที่ ร วดเร็ ว อาชี พ นี้ ก็ ห มดไปทั น ที ที่ เ ป็ น เหมื อ นความฝั น
อัตรธานไปในระยะสั้น ๆ
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9

สรุปวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมทางการผลิตของประชาชนลุ่มน�้ำปากพนัง
มีลักษณะการปรับตัวในกระบวนการผลิต สัมพันธ์กับงานของยศ สันติสมบัต4ิ และ พอพันธ์
อุยยานนท์5 โดยที่การปรับตัวนั้น พบว่า ประชาชนลุ่มน�้ำปากพนังมีอาชีพและการผลิต
ทั้งภาคนอกเกษตรและภาคเกษตร โครงสร้างรายได้เปลี่ยนแปลงไปแม้นว่ายังคงเป็นสังคม
เกษตรกรนาข้าวและยังคงผลิตข้าวแม้นว่าจะขาดทุน เพราะเป็นเกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน
เป็นของตนเอง จึงมีจิตส�ำนึกที่จะรักษากระบวนการผลิตข้าว เหมือนที่พอพันธ์ อุยยานนท์6
ตี ค วามว่ า ทุ น นิ ย มเสรี ไ ม่ อ าจจะท� ำ ลายวิ ถี เ ศรษฐกิ จ และการผลิ ต เพื่ อ การเกษตรลงได้
ซึ่งสอดคล้องกับสงบ ส่งเมือง7 ที่ตีความว่าการปรับตัวทางด้านอาชีพของชาวภาคใต้ คือการ
ปรั บ เปลี่ ย นแปรรู ป กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ แต่ ก ารตอบโต้ แ ละปฏิ กิ ริ ย าเชิ ง วั ฒ นธรรม
ที่มีต่อการล่วงล�้ำและการบุกรุกเข้าไปในอาณาบริเวณชุมชนหรือปฏิกิริยาต่อกระแสทุนนิยม
ที่พยายามล่วงล�้ำ ปฏิกิริยาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะชุมชนเคยตอบโต้ต่อการล่วงล�้ำเข้ามา
ของรัฐและคนต่างถิ่นในรูปลักษณ์ที่หลากหลาย ทั้งนี้สัมพันธ์กับงานของณรงค์ บุญสวยขวัญ8
ที่ วิ เ คราะห์ ว ่ า ประชาชนในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ ปากพนั ง ปรั บ ตั ว ในการผลิ ต ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ใน
บางกิ จ กรรมการผลิ ต พร้ อ มที่ จ ะรั บ หรื อ ร่ ว มกั บ รั ฐ ท� ำ แทนรั ฐ และบางกิ จ กรรมจะเกิ ด
ปฏิกิริยาต่อต้านรัฐอย่างชัดเจนหากกิจกรรมนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่สัมพันธ์กับวิถีของชุมชน
ท้องถิ่น ส�ำหรับการปรับตัวนั้นมีลักษณะ (1) มีการปรับตัวทางด้านอาชีพมีมากโดยเฉพาะ
ในช่ ว งหลั ง พ.ศ. 2531 เป็ น ต้ น มา พบว่ า กระบวนการและรู ป แบบการผลิ ต ซั บ ซ้ อ น
เปลี่ยนแปลงไปจากการผลิตแบบเดิม ทั้งภาคเกษตรและภาคนอกเกษตร ซึ่งขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขปัจจัย คือ อัตราเร่งรัดในการพัฒนาโดยรัฐ สภาพนิเวศที่ผันแปร จ�ำนวนสมาชิก
แรงงานในครั ว เรื อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น แต่ ป ั จ จั ย เกี่ ย วกั บ จ� ำ นวนที่ ดิ น คงที่ ไ ม่ ผั น แปร แรงงาน
ที่ชราภาพลงไปมาก (2) การปรับตัวเป็นผลหรือสัมพันธ์กับการเรียนรูข้ องบุคคล โดยเฉพาะ
ผลการศึ ก ษาของระบบการศึ ก ษาที่ ชุ ม ชนหมู ่ บ ้ า นเลื อ กที่ จ ะตอบสนอง หรื อ เป็ น สั ง คม
แห่งการเรียนรู้ที่เป็นค่านิยมหลักมาแต่อดีต ดังนั้น การเรียนรู้น�ำไปสู่ศักยภาพในการปรับตัว
(3) การเป็นเกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นที่ครอบครองขนาดเล็กโดยเฉลี่ยประมาณต�่ำกว่า
4
5
6
7
8

ยศ สันติสมบัต.ิ 2546.
พอพันธ์ อุยยานนท์. 2548
พอพันธ์ อุยยานนท์. 2548: 187
สงบ ส่งเมือง. 2548
ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549
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20 ไร่ มีจ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือนจ�ำนวนมาก ดังนั้น จ�ำนวนการถือครองที่ดินคือเงื่อนไข
ปัจจัยในการปรับตัวของเกษตรกร เพราะการผลิตข้าวให้ได้ก�ำไรนั้นต้องท�ำนาเกินกว่า 20 ไร่
หรือก�ำไรสุทธิจากการท�ำนาผันแปรไปตามขนาดการถือครองที่ดิน ส่วนการท�ำนายุคปัจจุบัน
ที่เร่งการผลิตให้ใช้ต้นทุนสูงก็ยิ่งเร่งการขาดทุน ผลจากการขาดทุนและยุ่งยากจึงผลัก
ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนอาชีพการท�ำนาไปสู่อาชีพอย่างอื่นนอกภาคการท�ำนาและนอก
ภาคเกษตร (4) โครงสร้างการผลิตหลัก ๆ หรืออาชีพหลักมีเวลาการก่อเกิดและพัฒนา
การในแต่ละยุคสมัยสั้น ๆ เช่น อาชีพนาข้าวมีช่วงเวลาอยู่สูงสุดประมาณ 100 ปี ประมาณ
ก่อนรัชกาลที่ 5 ถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 อาชีพกุ้งกุลาด�ำมีช่วงเวลาการด�ำรงความเป็นอาชีพ
อยู่ประมาณ 12 ปี ไร่นาสวนผสมมีช่วงเวลาการด�ำรงความเป็นอาชีพอยู่ประมาณ 20 ปี
โดยที่ข้าวจะมีการปลูกต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาข้าว (5) ชุมชนเมืองปากพนังถูกท�ำให้ลด
ความส�ำคัญจากที่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าภายในหรือศูนย์กลางอาณานิคมภายในพื้นที่
ลุ่มน�้ำฯ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา โดยหลังทศวรรษ 2520 แต่ละชุมชน
ท้องถิน่ ไม่ตอ้ งพึง่ พาปากพนังอีกต่อไป ถือได้วา่ พืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนังมีปรากฏการณ์การปรับตัว
ของชาวชุมชนหมู่บ้านลุ่มน�้ำปากพนัง จึงสัมพันธ์กับความรู้และภูมิปัญญาของผู้คนในชุมชน
ท้ อ งถิ่ น แห่ ง นี้ ที่ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นตลอดเวลาเพื่ อ การอยู ่ ร อดและความมั่ ง คั่ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงการตั้งแต่หลังทศวรรษ 2520 ช่วงหลัง 2531 และในช่วงเวลาทศวรรษ 2540
ตามการพัฒนาแนวพระราชด�ำริก็ยิ่งเร่งให้เกิดการปรับตัวของเกษตรกรทางการผลิตมาก
ยิ่งขึ้น ในการปรับตัวนี้จะท�ำเป็นขบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้คน พื้นที่จ�ำนวนมากจึงเป็น
การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เรียกร้องต่อราชการและการจัดการเพื่อปรับตัวของประชาชนเอง
จะว่าไปแล้วการปรับตัวของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังนั้น เป็นการปรับตัวจาก
ประชาชนหรือ “ไพร่อิสระ” ไปสู่ความเป็น “ประชาชนสยามที่มีพันธะ (สูญเสียอิสระ)”
ในกระบวนการและเป้าหมายการผลิตมาจาก 3 ปัจจัย ประการแรก เป็นกระบวนการปรับตัว
จากระบบการพัฒนาของรัฐ หรือการเมือง เช่น การศึกษา จากโรงเรียนที่ช่วยกันสร้างขึ้น
มาน�ำไปสู่การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่รัฐยึดครองเบ็ดเสร็จเด็ดขาด, โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อการผลิต เช่น นบน�้ำ สระน�้ำ หมอนทางเดิน ไปสู่การบริหารจัดการน�้ำตามระบบ
ชลประทาน มีประตูระบายน�้ำต่าง ๆ ที่จัดการโดยอ�ำนาจรัฐหรืออ�ำนาจการเมืองผ่านระบบ
ราชการ, ระบบการค้าขายข้าวจากการส่งออกข้าวอย่างอิสระเสรีโดยโรงสีและพ่อค้าชาวจีน
ไปยังเมืองในภูมิภาค ไปสู่การควบคุมก�ำกับโดยรัฐไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2, กระบวนการ
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ผลิ ต ข้ า วที่ อิ ส ระสั ม พั น ธ์ กั บ ความหลากหลายของระบบนิ เ วศนาข้ า วที่ แ ตกต่ า งกั น
มีการเลือกสรรใช้พันธุ์ข้าวหลากหลายไปตามนิเวศย่อยของแต่ละพื้นที่นา ไปสู่การก�ำกับ
พันธุข์ า้ วเพือ่ เพาะปลูกตามการก�ำหนดโดยโรงสีขา้ ว ประการทีส่ อง การปรับตัวจากระบบนิเวศ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชนท้องถิ่น และบริหารจัดการ การใช้และโอกาส
ในการเข้าถึงทรัพยากรอย่างอิสระ เท่าเทียมโดยกระบวนการทางสังคม สภาพสิ่งแวดล้อม
ตามธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้ง ป่าพรุ ป่าจาก ป่าชายเลน ผันแปร มีกระบวนการใช้ทรัพยากร
ดังที่กล่าวแล้ว ไปสู่ความผันแปรของธรรมชาติทั้งน�้ำแล้ง น�้ำเค็ม น�้ำเน่า น�้ำเปรี้ยว น�้ำกร่อย
จนขาดแคลนสภาพแวดล้อม เป็นนิเวศที่ถูกจัดการโดยอ�ำนาจรัฐหรือนิเวศที่มีมนุษย์ก�ำกับ
เพื่ออรรถประโยชน์สูงสุด ประการที่สาม วิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ ในระยะศตวรรษ
ที่ผ่านมามีเป้าหมายการผลิตเพื่อการค้า บางช่วงส่งออกและการขายในภูมิภาคตลอดมา
สัมพันธ์กับงานณรงค์ บุญสวยขวัญ9 จึงมีการปรับตัวจากระบบการค้าในภูมิภาคคาบสมุทร
สยามมลายูและการค้าทีพ่ งึ่ พาตลาดภายในประเทศหรือในจังหวัดใกล้เคียง กระบวนการค้าที่
เน้นกลไกการตลาดหรือช่องทางการจัดจ�ำหน่วยภายใน เป็นกลไกนอกพืน้ ที่ และความต้องการ
ของประชาชนในการเพิ่มประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่า (values add) จากปัจจัยการผลิตน�ำไปสู่
การปรั บ ตั ว ของอาชี พ ใหม่ ภ ายใต้ ป ั จ จั ย เดิ ม นั้ น คื อ มี ก ารเพิ่ ม มู ล ค่ า จากที่ ร าบเพื่ อ
การท�ำนา ฝ้าย มะพร้าว ไร่นาสวนผสม กุ้งกุลาด�ำ ไม้สน และปาล์ม ดังแผนภูมิที่ 2 เหล่านี้คือ
การปรับตัวของประชาชนลุ่มน�้ำปากพนังเพื่อเพิ่มมูลค่าของปัจจัยการผลิตจึงมีศักยภาพ
สูงมาก แต่อาจจะไม่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการผลิต น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การผลิตอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้น ๆ ดังที่กล่าวแล้ว

9

ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2544
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แผนภูมิที่ 2 เป้าหมายการผลิตและการเพิ่มมูลค่าการผลิตของลุ่มน�้ำปากพนัง
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เป้าหมายเพื่อการขายหรือตลาด
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นอกจากนี้พื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังเป็นพื้นที่วัฒนธรรมการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ที่ด�ำรงอยู่ในอดีต สัมพันธ์กับงานของฉัตรทิพย์ นาถสุภา ซึ่งพบรูปธรรมในพื้นที่
แห่งนี้ทั้งที่เป็นปรากฏการณ์ระหว่างชาวนาในพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ช่วยเหลือกัน
งานประเพณีการมอบที่ดิน การสร้างเครือข่ายภายใน ภายนอก การลงแขกหรือออกปาก
แรงงานในกระบวนการผลิต ความช่วยเหลือเกื้อกูลระว่างชาติพันธุ์ วิถีชีวิตแห่งการเกื้อกูล
ระหว่างผู้ท่ีมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน เช่น โรงสีกับชาวนา โดยเฉพาะความมีน�้ำใจ
การช่วยเหลือเกื้อกูลผ่านการแลกเปลี่ยน หรือ ข้าวคือเครื่องหมายของการแสดงออกถึง
ความมีน�้ำใจ ข้าวเป็นสัญลักษณ์ท่ีแสดงออกในการช่วยเหลือเกื้อกูลของผู้คนในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ปากพนังผ่านรูปแบบต่าง ๆ

วัฒนธรรม ความเชื่อ ทางด้านสังคม
พบว่าพื้นที่แห่งนี้มีค่านิยมการเรียนรู้ หรือว่าปากพนัง คือ ถิ่นก�ำเนิดดอกเตอร์
(ผู้ส�ำร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต) จากการที่ปากพนังเป็นชุมชนที่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาในการขยายการศึกษายุคแรกของประเทศไทย การเรียนหนังสือในระบบโรงเรียน
ท�ำให้ปากพนังซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนในระบบโรงเรียน วิถีชีวิตผู้คนในลุ่มน�้ำปากพนัง
จึงเกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน เป็นระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยพระหรือวัดเป็นหลัก
ที่รัฐได้ใช้การศึกษากล่อมเกลาบุคลิกภาพตามแบบคนสยามผ่าน “สมุดความดี” นอกจาก
การเป็นถิ่นดอกเตอร์แล้ว ในอดีตนั้นพบว่าพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นพื้นที่ผลิตผู้บริหารบ้านเมือง
ในระดับสูงมากและตลอดมา เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี นายพล ตุลาการ และเป็นพื้นที่
ที่มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ของพุทธศาสนา เป็นถิ่นก่อเกิดและด�ำรงอยู่ของศิลปินพื้นบ้านปักษ์ใต้
เหล่านี้ คือบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียน ดังนั้น ในชุมชนการค้าซึ่งต้องใช้
การศึกษาเป็นเครื่องมือและความเป็นสังคมอิสระเสรี ที่การศึกษา คือเครื่องหมายบ่งชี้
ความส�ำเร็จของผู้คน
“วัด” เป็นศูนย์กลางของชุมชนและเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของวิถีชีวิตบ้านนา
เพราะวัดมีบทบาทในการสร้างสรรค์คนในการสร้างโอกาสในการเลื่อนชั้นในสังคมผ่าน
กระบวนการเป็นเด็กวัด บทบาทของวัดที่เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่สมาชิก และเป็น
พื้นที่สาธารณะของชุมชนท้องถิ่นให้สมาชิกร่วมกิจกรรม ซึ่งไม่อาจจะพบได้ในสถานการณ์
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ปัจจุบัน นอกจากนี้วัดในบทบาทการสร้างสรรค์ชุมชนหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นสถาบันใน
การสร้างอัตลักษณ์พหุลักษณ์ของชุมชน วัดจึงเป็นเครื่องบ่งชี้การตั้งถิ่นฐานและวัดร้างก็คือ
รูปธรรมของการย้ายถิ่นออกจากพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง พร้อม ๆ กับพระภิกษุที่มีความเป็น
พระเกจิอาจารย์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังที่ยังคงด�ำรงอยู่เป็นวัด
ที่สร้างในระยะประมาณ 100 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอธิบายการก่อเกิดขึ้นของชุมชน บ้านผ่านอายุ
ของวัด
ในขณะที่ ค วามแตกต่ า งของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การแบ่ ง ช่ ว งชั้ น คนในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ ำ
ปากพนัง ไม่อาจจะใช้เกณฑ์ชนชัน้ โดยใช้เศษรฐกิจเป็นตัวก�ำหนด แต่เป็นการพิจารณาหลวม ๆ
เป็นเพียงเครื่องบ่งบอกสถานภาพที่ไม่ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างตายตัว แต่เป็น “เกณฑ์ที่มองคน
เชิงองค์รวม” โดยที่เกณฑ์ส�ำคัญคือ ที่นาหรือปัจจัยการผลิต ฐานของบ้าน ฐานของทรัพยากร
ฐานของสายตระกูลหรือพรรคพวก ลีลาการใช้ชีวิตที่มีบุคลิกลักษณะเด่นชัด การยอมรับหรือ
การให้เกียรติจากบุคคลอื่นหรือเพื่อนบ้านให้ความไว้วางใจ ต�ำแหน่งแห่งที่ในสังคมหรือ
ชุมชน สภาพ “บ้าน” หรือตัวเรือนที่อยู่อาศัย การมีน�้ำใจไมตรีต่อเพื่อนบ้านเป็นพิเศษ
หรือมากกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดกลุ่มคนหรือคนแตกต่างกันไปสะท้อนถึงการสร้างวาทกรรม
ที่แสดงออกทางภาษาตามบุคลิกลักษณะ ว่ามีดังนี10้
		
พอได้ คือ บุคคลที่มีความเข้มแข็งในทรัพย์สินของตนเองมากพอที่จะ
			
เจือจาน แบ่งปัน มีตำ� แหน่งแห่งทีเ่ ป็นทีเ่ ชือ่ ถือ เกรงใจ ยอมรับ
			
ของเพื่อนบ้าน เป็นที่พึ่งพาแก้ไขปัญหาให้เพื่อนบ้านได้
			
มีสายตระกูล มีพรรคพวกมาก หรือมีความรู้ความสามารถ
			
หรือมีศักยภาพสูง
		
ท�ำพอได้ คือ ไม่มีเหมือน “บุคคลพอได้” แต่พยายามท�ำตัวเองให้เป็น
			
เฉกเช่นคนพอได้
		
พันงั้น ๆ คือ เป็นบุคคลปกติในชุมชน
10

จากการเก็บข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อยฉางข้าวหมู่ที่ 2 วัดลาว ต�ำบลชะเมา อ�ำเภอปากพนัง วันที่ 18
เดือนมิถุนายน 2549, การประชุมกลุ่มย่อยที่โรงเรียนเขาพังไกร หมู่ที่ 1 ต�ำบลเขาพังไกร อ�ำเภอหัวไทร
วันที่ 10 เดือนมิถนุ ายน 2549
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ไม่สาไหร คือ บุคคลที่ไม่ค่อยมีค่า ไม่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น11 ไม่มีประโยชน์
			
ต่อชุมชน ไม่สามารถปกป้องรักษาทรัพย์สนิ ไม่เป็นทีเ่ กรงใจ
			
ของบุคคลอื่น
กลุ่มทางสังคม ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังถือได้ว่ากลุ่มในอดีตนั้นเป็น ปรากฏการณ์
การเคลือ่ นไหวทางสังคมทีส่ ำ� คัญมาก ทีม่ หี ลายลักษณะ โดยทีใ่ นอดีตมาจากความขาดแคลน
ความไม่สมบูรณ์ ความไม่เพียงพอ เป็นต้นว่า เป็นกลุ่มที่เกิดจากความเป็นญาติ ชาติเชื้อ
หรือชาติพันธุ์เดียวกัน เช่น คนบ้านเดียวกัน มีความเชื่อร่วมกัน ใช้ชีวิตภายใต้ค่านิยมระบบ
และความเชือ่ ร่วมหนีภาษี 4 บาทมาด้วยกัน ด�ำรงชีวติ อยูใ่ นภูมศิ าสตร์เดียวกัน ร่วมกิจกรรม
หลากหลายร่วมกัน เช่น ใช้บ่อน�้ำร่วมกัน ชักพระในวัดเดียวกัน + หาปลาในเลเดียวกัน
คลองใหญ่ ขนทรายเข้าวัด โรคระบาดและหาพื้นที่ท�ำนา เป็นกลุ่มที่สัมพันธ์กับการเข้ามา
ตัง้ ถิน่ ฐานเป็นหย่อมบ้าน กลุม่ เพือ่ ความอยูร่ อด ความมัน่ คงปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
เช่น ร่วมกันออกเรือในอ่าว หนีโรคระบาด ท�ำคอกรวม/คอกใหญ่ คนพอได้ ท้องที่ กลุ่มที่เกิด
จากผู้น�ำ เช่น พระภิกษุ คนพอได้หรือกว้างขวาง เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือหรือเป็นที่ยอมรับ
ศรัทธาของสมาชิก ครอบครองทรัพยากร เป็นคนดี มีคุณธรรม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนบ้าน
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีหลักการ กลุ่มเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ขอเขื่อนที่
แสงวิมาน รวมกลุ่มเพื่อขุดถนน คู ทางน�้ำ ท�ำคันดินกั้นน�้ำเค็ม กลุ่มสร้างรถไถนา กลุ่มเรือ
จากบ้านย่านเดียวกัน เหล่านี้ถือเป็นกลุ่มแบบที่เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนาและคุณค่าของระบบนิเวศในพื้นที่
ส่วนองค์กรทางสังคม เป็นพัฒนาการของกลุ่มในปัจจุบันแต่แตกต่างที่มีระบบ
บริหารจัดการที่เป็นวิชาชีพมากกว่า แท้จริงแล้วในลุ่มน�้ำปากพนังในระยะเกือบศตวรรษ
ที่ผ่านมาพบการก่อเกิดองค์กรทางสังคมโดยเฉพาะสมาคมจีนที่มีบทบาทก่อนแล้ว ส่วนใน
ช่วงทศวรรษ 2500 ที่เน้นการพัฒนาโดยรัฐ พบว่า มีองค์กรทางสังคมเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ที่มี
การน�ำเอาระเบียบแบบแผนการบริหารจัดการแบบใหม่ ประกอบด้วยสมาชิกมาจากกลุ่ม
ผู้คนที่มีประเด็นร่วมกัน (Issues & Problems base) เป็นกระบวนการทางสังคมที่ประกอบ
ด้วยสมาชิกมาจากหลากหลายพื้นที่หรือปฏิสัมพันธ์ข้ามพื้นที่หย่อมบ้านหรือชุมชนหมู่บ้าน
11

ภัทรวรรณ แท่นทอง. 2550: 3 - 17
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริก็ยิ่งท�ำให้มีการเกิดกลุ่มและพัฒนา
เป็นองค์กรทางสังคมมากเช่นเดียวกัน หรือยิง่ เร่งการพัฒนาโดยรัฐ ยิง่ เบียดขับให้ประชาชน
รวมกลุ่ม และยิ่งเสริมพลังทางสังคมในกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับอ�ำนาจรัฐขึ้น
มาใหม่ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่อาจจะอธิบายความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลผ่านกลุ่ม
ทางสังคมเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement) ในบางกิจกรรมของการรวม
กลุ่มองค์กรเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New Social movement) ที่ปฏิบัติการ
อยูใ่ นชุมชนหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นชนบท ประกอบด้วยเกษตรกรมากกว่าคนชัน้ กลาง เป็นกระบวนการ
ทางสังคมที่มีสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ มาจากกลุ่ม องค์กร มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งที่มาจาก
กลุ่มองค์กรในพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ และนอกพื้นที่ลุ่มน�้ำ
การย้ายถิ่น ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่งในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
คือ การเคลื่อนตัวการย้ายถิ่นมี 2 ลักษณะ กล่าวคือ การย้ายถิ่นเข้ามาของกลุ่ม ปัจเจกบุคคล
และการย้ายถิ่นออกไปอาศัยที่อื่น การย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง ในระยะ
100 ปีที่ผ่านมา ตามความต้องการข้าวส่งผลให้ย้ายเข้าของแรงงาน ทั้งคนพื้นเมืองที่อพยพ
เข้ามาในช่วงแรก ๆ ประมาณ พ.ศ. 2435 ส่วนคนจีนจะย้ายเข้ามาเป็นบุคคลในกระบวนการ
ค้าข้าว นอกจากนี้เป็นการย้ายจากชุมชนหนึ่งไปยังชุมชนหนึ่งด้วย ส่วนการย้ายถิ่นออกไป
อาศัยที่อื่น พบว่ามีอยู่ 4 ระลอก กล่าวคือ ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (2488) และ
ทยอยย้ายตามกันมาเพื่อหาที่ดินใหม่หรือย้ายหนีนาหาสวน ส่วนคนจีนเริ่มย้ายออกไปอยู่
ในเมืองอื่น ๆ เพราะการค้าข้าวเริ่มชะลอตัว, การย้ายถิ่นครั้งที่สองช่วงหลังวาตภัย 2505
มีทั้งย้ายหนีนาหาสวนและหนีนาหาเมือง โดยที่กลุ่มชนชั้นธุรกิจและปัญญาชนหรือกลุ่ม
ผู้ได้รับการศึกษาสูงจะย้ายไปรับราชการในเขตเมือง, คลื่นการย้ายถิ่นครั้งที่สาม ทศวรรษ
2520 มาจากการย้ายเพราะเหตุจากภัยธรรมชาติ และบุคคลที่ประสบความส�ำเร็จจาก
การศึกษา และการย้ายถิ่นหลัง 2531 ตลอดจนถึงในช่วงปัจจุบันหลังการพัฒนาตามแนว
พระราชด�ำริ เป็นการย้ายที่ไม่เป็นแบบแผน แต่มีผลจากการผลิตเป็นหลัก โดยมีปัจจัยเหตุ
ของการย้ายถิ่น ย้ายเพราะส�ำเร็จการศึกษา การเกิดภัยธรรมชาติซ�้ำเติมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมเทคโนโลยีการท�ำนาโดยการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก ท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
ไม่สามารถท�ำนาไม่ได้ผล ที่ท�ำกินไม่เพียงพอและผลผลิตไม่พอเลี้ยงครอบครัว ครอบครัว
มีบุตรมาก แต่มีที่ท�ำกินน้อย
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ความมี น้� ำ ใจ การช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล หรือเอื้ อ อาทรต่ อ กั นยึดโยงกับฐานของ
ทรัพยากรหรือระบบนิเวศย่อยของลุ่มน�้ำปากพนัง ที่มีความสมบูรณ์และความไม่สมบูรณ์
ในระดับชุมชน ส่งผลให้ต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบเครือข่ายทางสังคมข้ามหย่อมบ้านและภายใน
หย่อมบ้าน ต้องแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ลักษณะนี้ คือความมีน�้ำใจ และเอื้ออาทรต่อกัน
เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมช่วยเหลือเกื้อกูล โดยเฉพาะรูปแบบ “เกลอ” และ “ดอง หรือ
ลักษณะนามที่ใช้เรียกขานในท้องทุ่งว่า อ้ายเกลอ อ้ายคอ อ้ายคาง
ความขัดแย้งและความรุนแรงทางสังคม ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงช่วง
การพัฒนาสังคมไทยที่ลุ่มน�้ำปากพนังประสบวาตภัย (2505) พบความขัดแย้ง ความรุนแรง
ทางสังคมเพราะชุมชนหมูบ่ า้ นต่าง ๆ เปิดโอกาสให้อำ� นาจอืน่ มาสถาปนาและปฏิบตั กิ ารแสดง
อ�ำนาจขึน้ ในชุมชนเล็ก ๆ มีการปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาจนกลายเป็นค่านิยม กลายเป็นวัฒธรรมเฉพาะ
พื้นที่ขึ้นมา ทั้งนี้เพราะว่าราชการอ่อนแอ ไม่มีกลไก กระบวนการที่จะจัดการกับการลักขโมย
นอกจากนี้ภายในชุมชนหมู่บ้านเองก็เกิดการขัดแย้งกัน แต่ความขัดแย้งทั้งสองลักษณะ
สามารถจัดการให้ไม่รุนแรงโดย “บุคคลพอได้” ท�ำหน้าที่ประนีประนอมหรือไกล่เกลี่ย
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ส่วนการขัดแย้งทางสังคมในช่วงหลัง พ.ศ. 2530 พบว่า ความขัดแย้ง
ทางสังคมเพิ่มขึ้นจากเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยกระบวนการผลิตมีความขัดกันและ
เป้าหมายขัดแย้งกัน พบมากในช่วงหลัง พ.ศ. 2531 เพราะอาชีพนาข้าวกับนากุ้ง

วัฒนธรรม ความเชื่อ ทางด้านทรัพยากร
การตัง้ ถิน่ ฐานในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนัง พบว่า เป็นไปตามธรรมชาติกำ� หนด ตัง้ ถิน่ ฐาน
อยู่ใกล้คลอง ที่มีวัดอยู่ด้วยตั้งบ้านเรือนหันหน้าลงคลอง หลังบ้านเป็นนาข้าว รูปแบบ
ลักษณะหย่อมบ้าน การตั้งถิ่นฐานดังกล่าวนั้น ได้หมดสภาพไป เมื่อมีการพัฒนาชนบท
ความส�ำคัญของน�้ำและทางน�้ำหมดไปด้วย ตามนโยบายเงินผันของรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เมือ่ พ.ศ. 2518 มีการขุดถนนเป็นโครงข่ายเส้นทางทางบกเชือ่ มต่อหย่อมบ้านต่าง ๆ
วัฒนธรรม ความเชือ่ การสร้างและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันจากการ
ที่ ช าวนาได้ พ ยายามปรับ การใช้น�้ำเพื่อเพาะปลู ก ของชุ มชนหั ว ไทรมั ก จะประสบปั ญหา
ขาดแคลนน�้ำไว้ท�ำการเกษตรในฤดูแล้ง ด้วยการท�ำนบกั้นน�้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง นอกจากนี้

���������� 16 ���� 2.indd 17

1/30/2560 BE 09:35

18

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

ขุดสระน�้ำของชุมชนเพื่อเป็นทรัพย์สินสาธารณะใช้ร่วมกันของชุมชน โดยในช่วงหลังปี
พ.ศ. 2440 จะเกิดกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างแหล่งเก็บน�้ำของชุมชนแทบทุกหย่อมบ้าน
พร้อม ๆ กับการสร้างกฎเกณฑ์และจัดงานเฉลิมฉลองสระเพื่อเสริมสร้างคุณค่าของสระน�้ำ
ให้มพี ลังทางศีลธรรมเพือ่ ผูค้ นในอดีตปฏิบตั ไิ ปพร้อม ๆ กับการใช้นำ�้ นอกจากนีช้ าวบ้านยังได้
สร้างสาธารณะสมบัติเพื่อใช้ร่วมกัน เช่น หมอนทางเดิน
ทรัพยากร กับ ความมั่งคั่ง และความสมบูรณ์ในลุ่มน�้ำปากพนัง พบว่า ในอดีต
นั้นมีความมั่งคั่ง และความสมบูรณ์ของทรัพยากร ทั้งมิติหรือมุมมองต่าง ๆ คือ ทรัพยากรกับ
การตั้งถิ่นฐานหรือตั้งบ้านเรือนและลักษณะการก่อสร้างบ้านเรือน ประเภทของทรัพยากร
ปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต ภูมิปัญญาในกระบวนการการจัดการ
ทรัพยากรให้สัมพันธ์กับวิถีของชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของผู้คนระหว่างกลุ่ม การใช้
ทรัพยากรที่พอเพียงและเหมาะสมโดยมีกฎระเบียบทางสังคมมองผ่าน ความเชื่อต่าง ๆ
ที่ถือว่าเป็นการจัดระเบียบทางสังคมในการใช้ทรัพยากรหรือเป็นการสร้างกุศโลบายการใช้
ทรัพยากร ซึ่งเป็นระบบความคิดความเชื่อหรือการก�ำหนดคุณค่าของชุมชนต่อทรัพยากร
และเป็นการสร้างอุดมการณ์
ความขัดแย้ง จาก ทรัพยากร ในลุม่ น�ำ้ ปากพนังในระยะทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ราชการและตลาดเน้นการพัฒนาแบบขนาดใหญ่เพื่อป้อนโรงงาน
หรือตลาดเพียงเป้าหมายเดียว มีปรากฏการณ์ความขัดแย้งทางสังคมเนื่องมาจากการใช้
ทรัพยากรที่ต่างกัน หรือเป็นความขัดแย้งเนื่องจากกระบวนการผลิตที่ต่างกัน กล่าวคือ
ชาวนาใช้น�้ำจืด ในขณะที่ชาวนากุ้งต้องการใช้น�้ำเค็มและใช้คลองสาธารณะเป็นแหล่งระบาย
น�้ำเค็มจากบ่อกุ้ง นอกจากนั้นการระบายน�้ำเค็มสู่แปลงนาข้าว นับว่าเป็นความขัดแย้งทาง
สังคมระหว่างชาวนาข้าวกับชาวนากุ้ง เป็นที่โด่งดังมากในช่วงดังกล่าว ปรากฏการณ์
ความขัดแย้งทางสังคมน่าสนใจ ดังที่ ณรงค์ บุญสวยขวัญ, 2536 สรุปไว้วา่ (1) เป็นความขัดแย้ง
ที่ไม่ได้คาดหวังให้เกิดหรือไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้า (2) กระบวนการผลิตบางขั้นตอนของ
การท�ำนากุ้งใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยการผลิตขัดกับเกษตรกรนาข้าว ตลอดจนไป
ท�ำลายทรัพย์สินสาธารณะของชุมชน (3) คู่ขัดแย้งมักจะเกิดกับกลุ่มหรือฝ่ายที่ด้อยโอกาส
ทางสั ง คม ไร้ สิ ท ธิ์ ไร้ เ สี ย ง กั บ กลุ ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ อภิ สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ พิ เ ศษจากนโยบายรั ฐ ที่ เ น้ น
ความเติบโตทางเศรษฐกิจ (4) คู่ขัดแย้งมีแนวโน้มไม่ต่อสู้ระหว่างกัน ไม่ห�้ำหั่นหรือเป็น
ปรปักษ์ต่อกันเพื่อหวังชัยชนะ (5) รูปแบบการแสดงออกของความขัดแย้งมักจะใช้โอกาส
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ทางกฎหมายหรือระบบการพิจารณาของรัฐ พร้อมกับใช้การเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้อง ใช้พลัง
มวลชนชุมนุมประท้วง หนังสือร้องเรียนและบัตรสนเท่ห์และการขอให้ราชการช่วยเหลือ
(6) เป้าหมายการเรียกร้องไปสู่ตัวกลางหรือบุคคลที่สาม ได้แก่ หน่วยงานราชการ ในระดับ
ส่ ว นกลางและระดั บ จั ง หวั ด โดยที่ ห น่ ว ยงานเหล่ า นั้ น จะสั่ ง ให้ ร ายงานข้ อ มู ล รายงาน
สถานการณ์ และแก้ไขปัญหาด้วยการตัง้ ค�ำสัง่ คณะกรรมการศึกษาปัญหา12 นอกจากนี้ พบว่า
มีความขัดแย้งระหว่างกลุม่ บุคคลพืน้ ทีท่ ำ� นากับกลุม่ บุคคลพืน้ ทีไ่ ร่นาสวนผสม และความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านระหว่างชุมชน เนื่องจากการก�ำหนดการพัฒนาโดยรัฐ เช่น เรื่องการก�ำหนด
เขตน�้ำจืด – น�้ำเค็ม อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางสังคมเกี่ยวเนื่องจากทรัพยากรนั้น ส่งผล
ต่อปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีพลังต่อการจัดความสัมพันธ์ระหว่างอ�ำนาจรัฐในกระบวนการ
พัฒนาในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังใหม่ในระยะทศวรรษที่ผ่านมา เพราะเกิดขบวนการทางสังคม
ที่มาจากประเด็นปัญหาของทรัพยากรผันแปรไปจากการพัฒนา เกิดเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มองค์กรทางสังคมกับราชการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ขบวนการ
ทางสังคมนี้เป็นการเชื่อมต่อจากกลุ่ม องค์กรทางสังคมในพื้นที่ ท�ำกิจกรรมที่ตั้งค�ำถาม
ตั้งประเด็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังต่อทางราชการ แท้จริงแล้วคือปรากฏการณ์
การเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดที่มีนักวิชาการหลายคน เช่น
Buechler, Haynes13, Touraine14 คือ (1) เป็นการกระท�ำของกลุ่มคนในพื้นที่ปากพนัง
มากกว่ากระท�ำของปัจเจกบุคคล (2) มีการใช้กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ คือการเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ
เป็นเครือข่ายทางสังคมและด�ำเนินกิจกรรมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และมีการสร้างกลุ่ม
องค์กรทางสังคมอยู่ตลอดเวลา (3) การเคลื่อนไหวมักแสดงออกหรือมีรูปแบบที่พยายาม
สร้างอัตลักษณ์ เช่น ใช้เวทีการประชุมของราชการวิพากษ์รัฐ ใช้เวทีของนักวิจัย หรือสร้าง
เวทีตนเองเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ น�ำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ควรจะเป็น สร้างการศึกษาวิจัย
เอง การชุมนุม การอภิปราย จัดท�ำหนังสือแสดงความคิดเห็น การช่วงชิงเป็นตัวแทนใน
คณะกรรมการ คณะท�ำงานของราชการ (4) เป้าหมายของการเคลื่อนไหวเป็นการอุทธรณ์
หรือร้องทุกข์ในเชิงสาธารณะเพื่อน�ำเสนอให้เห็นถึงความทุกข์ยาก
12

ณรงค์ . 2536. 91-92
Buechler. 1995. p. 443 - 444, Haynes. 1997. p. 13 - 14 เขาได้สงั เคราะห์จากงานของ Touraine
1985, Cohen 1985, Meluci, 1985; Escobar and Alvarez 1992
14
Touraine ใน Haynes, 1997: 13 - 14
13
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ความรู้ ภูมิปัญญา ลุ่มน�้ำปากพนังทางด้านสังคม
ลุ ่ ม น�้ ำ ปากพนังเป็น ชุม ชนหรือเป็น สังคมแห่งผู ้ ค นที่ มีค วามรู ้ สนใจการศึ ก ษา
เล่าเรียนในระบบและนอกระบบจนเป็นค่านิยมที่ส�ำคัญ ความรู้และภูมิปัญญาในการด�ำรง
ชีวิตหรือใช้ประโยชน์จากการปรับตัวโดยธรรมชาติและระบบความสัมพันธ์อื่น ๆ อันเป็น
ความรู้นอกระบบ ส่วนความรู้ที่เป็นในระบบการศึกษานั้นสัมพันธ์กับบทบาทรัฐหรือ
ราชการที่พยายามสอดตัวเข้าไปในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังในกิจกรรมต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
ถือว่าเป็นพื้นที่ของการปะทะสังสรรค์ระหว่างความรู้รัฐหรือความรู้ที่ราชการส่งลงไปในพื้นที่
กับ ความรู้ของชาวบ้านที่พัฒนาขึ้นมาตามบริบทของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ องค์ความความรู้
ของรัฐหรือราชการคือบทบาทในการสร้างชาติสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างโรงเรียนให้ผู้คนได้รับ
การศึกษาในพืน้ ทีก่ ารค้า หรือในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารค้าข้าวต้องมีการศึกษาเป็นเครือ่ งมือจากคนจีน
ได้กลายเป็นค่านิยมการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังถือได้ว่าเป็นค่านิยมหลัก
และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดพื้นที่หนึ่งในภาคใต้ สัมพันธ์กับงานของสุธิวงศ์
พงศ์ไพบูลย์15 ซึ่งถือว่าเป็นระบบคุณค่าของชาวใต้เกี่ยวกับระบบการศึกษา มีปรากฏการณ์
ที่โดดเด่นมาก ประกอบด้วย ประการแรก จ�ำนวนศิลปินพื้นบ้าน เช่น หนังตะลุง โนราห์
เพลงบอก มีมากและมีชื่อเสียงมากที่สุดกว่าพื้นที่อื่นในภาคใต้ เป็นถิ่นก�ำเนิดของหนังตะลุง
โด่งดังในภาคใต้ เพลงบอกที่มีชื่อเสียงเลื่องชื่อลือนามในความมีปรีชาสามารถ ไหวพริบ
ปฏิภาณด้วยการตอบโต้กลอนสดอย่างเลื่องลือจนกระทั่งปัจจุบัน โดยชีวิตชาวนาในพื้นที่
แห่งนี้เป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะหล่อหลอมความเป็นศิลปินและจ�ำนวนศิลปิน ในอดีตนั้น
ศิลปินพืน้ บ้านเหล่านี้ คือกลไกในการจัดการความรูส้ ชู่ มุ ชนท้องถิน่ เพราะว่าศิลปินพืน้ บ้าน
คือ “สือ่ พืน้ บ้าน” ทีเ่ ธียรชัย อิศรเดช16 กล่าวไว้วา่ สือ่ พืน้ บ้านเป็นสือ่ พหุกจิ (multi-function)
ประการที่สอง การเป็นถิ่นของพราหมณ์ โดยเป็นพราหมณ์ในราชส�ำนัก ประการที่สาม
จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาในระบบแล้วไปด�ำรงต�ำแหน่งราชการในระดับสูงจ�ำนวนมากและ
ในต�ำแหน่งส�ำคัญ ๆ ทีม่ เี กียรติภมู ติ อ่ สังคมเป็นทีย่ อมรับกันว่าเป็นถิน่ ของผูท้ ส่ี ำ� เร็จการศึกษาสูง
แต่ในระยะหลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา พบว่าบัณฑิตจากพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ เข้าสู่ต�ำแหน่ง
15
16

สุธวิ งศ์ พงศ์ไพบูลย์. 2544. (II) หน้า 105
หน้าที่สื่อพื้นบ้าน เปลี่ยนจากหน้าที่ทางสุนทรียศาสตร์เป็นการท�ำหน้าที่สื่อสาร ใน กาญจนา แก้วเทพ,
เธียรชัย อิศรเดช. 2549: 123
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ราชการน้อยตามการลดอัตราก�ำลังคนภาครัฐ จึงพบว่าบัณฑิตมุง่ สูโ่ รงงาน สถานประกอบการ
หรือภาคบริการมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการตั้งโรงเรียนในสมัยปฏิรูป
การศึกษาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งพบว่าจ�ำนวนโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง
มีจ�ำนวนมากที่สุดรองจากพื้นที่เขตอ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และส่งผลให้เกิดโรงเรียน
เอกชนมากขึ้นตามความต้องการศึกษาเล่าเรียนด้วย ประการที่สี่ มีบุคคลที่ส�ำเร็จการศึกษา
จากการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ในระดับเปรียญธรรม 9 ประโยค เช่นเดียวกัน พบว่า ในระยะ
หลังทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา นักบวชหรือการบวชพระภิกษุเพือ่ การศึกษาต่อทางเปรียญธรรม
มีน้อยลงเช่นเดียวกัน ประการที่ห้า มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพหรือมีการปรับปรุงอาชีพ
เสริม เช่น สามารถจัดท�ำผลิตภัณฑ์ผ่านการคัดสรรผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 4 ดาว สูงที่สุด
มากกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในช่วงระยะ
การพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ หลัง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นอิทธิพลของความรู้จาก
รัฐที่จัดลงไป

ความรู้ ภูมิปัญญาลุ่มน�้ำปากพนัง ทางด้านเศรษฐกิจ
ความรู้ในการท�ำมาหากิน กล่าวเน้นเฉพาะการท�ำนาข้าวเท่านั้นเพราะเป็นพืชหลัก
พบว่า มีความผันแปรและปรับตัวทัง้ ความรูม้ าจากวิทยาการทางด้านการผลิตแบบใหม่โดยรัฐ
หรือราชการและกลุ่มคนอื่น ๆ ที่ย้ายเข้ามา ทั้งคนไทย คนจีน พร้อม ๆ กับความรู้ของคน
ในพื้นที่นี้ หรือภูมิปัญญามีการผสมผสานและพัฒนาการรวดเร็วมากเพราะเป็นพื้นที่การผลิต
และการค้า โดยที่การท�ำนา คือกระบวนการจัดการความรู้ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ขั้นตอน
การท�ำนาเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์โดยกระบวนการทางสังคม คือ
ครอบครัวและชุมชนเอง เป็นธรรมชาติของภูมิปัญญาที่จัดการกันเอง การท�ำนาจึงเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับที่สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวถึง วิธีการจัดการ วิธีการชี้น�ำ
และการริ่เริ่มเสริมต่อของผู้คนในท้องถิ่นขึ้นมาจากความรอบรู้ ประสบการณ์ ผนวกด้วย
ญาณทัศนะเป็นรากฐาน17 เพื่อให้งอกงามผ่านการสอนสู่คนรุ่นหลัง ๆ นอกจากนี้ยังเป็น
การปรับตัวเพื่อเลือกสรรสิ่งต่าง ๆ เช่น การเลือกใช้พันธุ์ข้าวพันธุ์เพื่อปลูกในแต่ละฤดูกาล
17
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ข้าวพันธุ์หนักและข้าวพันธุ์เบา ให้เหมาะสมกับพื้นที่นาและการประมาณการน�้ำฝน คือ
(1) ระยะเวลา ถ้าฝนมาค่อนข้างช้าก็จะเลือกปลูกข้าวเบา (2) พืน้ ทีน่ าลึกมีนำ�้ มากก็จะปลูกข้าว
หนักเพราะต้นสูงและทนทานต่อน�้ำ ถ้าเป็นนาดอนหรือพื้นที่สูงก็จะปลูกข้าวเบาเพราะต้นต�่ำ
กว่าและชอบน�้ำ (3) พื้นที่น�้ำกร่อยก็จะปลูกข้าว “พันธ์ข้าวยาโค” ซึ่งทนทานและสุกพอดีกับ
น�้ำเค็มรุกตัวขึ้นมาในคลองสาขา เหล่านี้สัมพันธ์กับที่ศรีศักร วัลลิโภดม18 กล่าวว่า ศักยภาพ
ของมนุษย์ในการปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่หนึ่ง ๆ เพื่อที่จะอยู่รอด นี้คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ลุ่มน�้ำฯ ส่วนขั้นตอนการท�ำนานั้นแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่ยิ่งมีการพัฒนาการท�ำนา
ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาก ๆ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการท�ำนาให้ซับซ้อนมากขึ้น
แท้จริงแล้ว พื้นที่ลุ่มน�้ำฯ มีการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาตามเงื่อนไขปัจจัย
ที่ผันแปรไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการความรู้ที่มาจากกลุ่มคนที่ย้ายเข้ามา
ถือว่าเป็นความรูแ้ ละกระบวนการจัดการความรูท้ มี่ าจากภายนอก เป็นต้นว่า การปรับเปลีย่ น
พื้นที่เพื่อเพาะปลูกต้องน�ำเอาเข้ามาจากการย้ายเข้าของชาวมุสลิมจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านแสงวิมาน การจัดความความรู้ในการประกอบอาชีพใหม่มาจากกลุ่ม
คนจีนทีย่ า้ ยเข้ามาอาศัยในพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ ท�ำให้ที่ชาวจีนมีพลังต่อภูมปิ ญ
ั ญาในการพัฒนาอาชีพ
การค้าข้าวสู่ชุมชนท้องถิ่น นอกจากนั้นการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาจากบทบาทรัฐหรือ
ราชการ ในลักษณะต่าง ๆ ตามยุคสมัย มีตลอดทั้งปลูกมะพร้าว ส�ำหรับต้นทศวรรษที่ 2520
ความรู้ทางการผลิตแบบใหม่ ในรูปแบบ “การผลิตข้าวแบบน�้ำตม” เป็นความรู้การท�ำนา
แบบส่งเสริมโดยรัฐผ่าน “เกษตรกรตัวอย่าง” เป็นตัวน�ำแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นกลไก
ในกระบวนการจัดการความรู้การท�ำนาแบบแผนใหม่ในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง ต้นทศวรรษ
2530 ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการท�ำนากุ้ง เป็นองค์ความรู้ที่น�ำเข้ามาจากนโยบายส่งเสริม
การผลิ ต กุ ้ ง ของรั ฐ ตลอดจนปลายทศวรรษ 2540 นโยบายปลู ก ปาล์ ม น�้ ำ มั น ทดแทน
บ่อกุ้งร้างก็เป็นความรู้หรือกระบวนการส่งผ่านความรู้หรือกระบวนการถ่ายทอดความรู้/
เทคโนโลยีจากราชการที่ส่งลงไปในพื้นที่ เพียงแต่กระบวนการตอบโต้ของชาวนาด้วย
กระบวนการจัดการความรู้ของตนเองออกมาเสมอ ๆ ในหลากหลายรูปแบบการผลิต เช่น
ในรูปของการแสวงหาการผลิตแบบใหม่ คือ “เกษตรปลูกผักยกร่อง” หมายถึง การน�ำที่ดิน
นาข้าวมาปรับเป็นคูเพื่อปลูกพริกเป็นการใช้กระบวนการทางสังคมจัดอบรมถ่ายทอดความรู้
18
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และประสบการณ์กระจายความรู้การผลิตใหม่ที่มีบทบาทในการปรับปรุงวิถีการผลิตของ
ชาวนาให้ได้รบั คุณค่าและมูลค่าเพิม่ ขึน้ จากปัจจัยการผลิตเดิม สัมพันธ์กบั สีลาภรณ์ บัวสาย
ทีก่ ล่าวให้ความเห็นในทรรศนะนี้19 ส่งผลให้ประชาชนยอมรับเอาและราชการก็ยอมรับเอาไป
เป็นตัวแบบการผลิตใหม่เสริมรายได้จากการเพิ่มมูลค่าในนาข้าว ที่เรียกว่า “ไร่นาสวนผสม”
ผลของการยกระดั บ ประสบการณ์ ข องชุ ม ชนด้ ว ยกระบวนการบริ ห ารการความรู ้ เ พื่ อ
การพัฒนาของรัฐเอง ตลอดจนถึงรูปแบบการบริหารจัดการตนเอง สัมพันธ์กับความหมาย
ภูมิปัญญาที่สุธิวงศ์ฯ กล่าวไว้อีกมิติหนึ่ง คือ การจัดการตนเอง20 ดังนั้น ในประเด็นเกี่ยวกับ
การสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่ายทางสังคมในการสร้างสถาบันการเงินของหมู่บ้าน พบว่า
มีการจัดสร้างและขยายผล แลกเปลี่ยนความรู้การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ปากพนังที่จัดตั้งแห่งแรกใน พ.ศ. 2534 เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านมิติการจัดการ
ความรู้ตอบโต้ความรู้การเงินของรัฐที่ส่งออกมายังลุ่มน�้ำปากพนังโดยส�ำนักงานของราชการ
นอกจากนีผ้ คู้ นในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปากพนังมีทกั ษะในการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้
และภู มิ ป ั ญ ญาเพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การด�ำรงชีวิตทางสังคมได้เป็นอย่างดีมากชุมชนหนึ่งของประเทศไทย เพราะจากการเป็น
ชุมชนเปิด อิสระจากรัฐ จึงต้องมีการใช้ภูมิปัญญาในการด�ำรงชีวิต เช่น ประการแรก การใช้
ความรู้และภูมิปัญญาในการรักษาฐานะอ�ำนาจ หรือพิทักษ์ไว้ซึ่งทรัพย์สินโดยผสมผสานทั้ง
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์หรือการศึกษาจากระบบการศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉกเช่นที่
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ กล่าวถึงว่าภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาอ�ำนาจ ฐานะ ชีวิตและ
ทรัพย์สิน กล่าวคือ มีการสร้างและจัดการเครือข่ายทางสังคมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส�ำคัญ
ด้วยการเป็นเกลอเป็นดองซึ่งเป็นระบบความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม ประการที่สอง มีภูมิปัญญา
ในการปรับใช้ในวิทยาการแผนใหม่ ความรู้ในระบบโรงเรียนเพื่อการการเลื่อนชั้น นั้นคือ
การเพิ่มคุณค่ามูลค่าจากวิทยาการ ความรู้แผนใหม่ ประการที่สาม การปรับตัวของอาชีพ
บางคราวน�ำไปสู่การลดทอนภูมิปัญญา ลดคุณค่าภูมิปัญญาและคุณค่าในเชิงนามธรรม
ขาดพิธีกรรมและกระบวนการทีจ่ ะเป็นสายใยยึดโยงให้สมาชิกในชุมชนได้เกาะเกีย่ วร้อยรัดกัน
ประการที่สี่ จากการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังโดยรัฐมีตลอดมาก่อนทศวรรษ 2500 โดย
ยิ่งเร่งปฏิบัติการพัฒนามากขึ้นความรู้ใหม่ก็จะลงไปสู่ชุมชนมากขึ้นตามไปด้วย ในช่วง
19
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เริ่มขึ้นทศวรรษที่สองของการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริยิ่งเร่งกระบวนการเรียนรู้หรือ
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ด ้ ว ยกระบวนการซั บ ซ้ อ นและเกิ ด ผลที่ ไ ม่ ค าดหวั ง มากขึ้ น
จนมีขบวนการทางสังคมตอบโต้ราชการมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งสัมพันธ์กับงานของสงบ
ส่งเมือง21 โดยกระบวนการตอบโต้เป็นการเลือกสรรที่พร้อมจะรับและปฏิเสธรัฐหรือสมยอม
กับรัฐหรือแนวทางของราชการ แต่พร้อมที่จะปฏิเสธโดยมีรูปแบบเชิงปฏิกิริยาท้าทายรัฐ
ดังงานของณรงค์ บุญสวยขวัญ22 ที่ศึกษา พบว่า ผู้คนในพื้นที่แห่งนี้มีกระบวนการปฏิบัติการ
แบบท้าทายราชการอยู่ตลอดเวลา

ความรู้ ภูมิปัญญา ลุ่มน�้ำปากพนังทางด้านทรัพยากร
ทรั พ ยากรมี ป ริ ม าณมากที่ ส ามารถแสดงความมั่ ง คั่ ง และความสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากร ทั้งสัตว์บก สัตว์น�้ำ กุ้งหอย ปูปลา สัตว์ปีก ในขณะที่จ�ำนวนประชาชนน้อย และ
การใช้ทรัพยากรด้วยเทคโนโลยีพื้นบ้าน ดังนั้น ทรัพยากรจึงมีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
เพี ย งแต่ ป ระเภทของทรั พ ยากรอาจจะต่ า งกั น เหล่ า นี้ จึ ง ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต เช่ น เดี ย วกั บ
ทรัพยากรส่งผลต่อการตั้งถิ่นฐานหรือการตั้งบ้านเรือนและลักษณะการก่อสร้างบ้านเรือน
และสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ก่อให้เกิดการปรับตัวจนเป็นภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร
ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ วิ ถี ข องชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ข องผู ้ ค นระหว่ า งกลุ ่ ม เช่ น เดี ย วกั บ
กระบวนการจัดการทรัพยากรเพื่อการด�ำรงชีพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย เพียงพอ
เอื้ออาทรต่อทรัพยากร และแบ่งปันกันและกัน และมีการพยายามสร้าง ดัดแปลงทรัพยากร
หรือสร้างขึ้นมาด้วยสมาชิกในชุมชนเอง เช่น “ท�ำนบกั้นน�้ำ” การ “ขุดสระน�้ำ” การขุดคลอง
และใช้ทรัพยากรโดยมีกุศโลบายใช้ระบบความเชื่อ ระบบคุณค่า ผ่านกฎระเบียบทางสังคม
ความเชื่อต่าง ๆ หรือการสร้างอุดมการณ์ เกี่ยวกับทรัพยากร ที่ถือว่าเป็นการจัดระเบียบ
ทางสังคมในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ส�ำหรับปัจจุบันนั้นความสมบูรณ์กลับลดลงอย่างมาก
ระบบนิเวศเปลีย่ นแปลงไปทัง้ จากธรรมชาติและนโยบายการพัฒนาของรัฐ ก่อเกิดการย้ายถิน่
การปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า มีความความยุ่งยากในกระบวนการผลิตมากขึ้น
21
22

สงบ ส่งเมือง. 2545: 23
ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549.
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เครือข่ายทางสังคม
ในช่วงเกือบศตวรรษที่ผ่านมามีปรากฏการณ์ว่าเป็นเครือข่ายทางสังคม เช่น “เป็น
เกลอ” เป็นความสัมพันธ์เสมอด้วยญาติ ลักษณะของเกลอ คือระบบความสัมพันธ์ทางสังคม
ในลักษณะเป็นญาติที่สร้างขึ้นมา นอกจากนี้ พบว่ามีรูปแบบเครือข่ายของศิลปินพื้นบ้าน
เครือข่ายการค้าของกลุ่มชาติพันธุ์ การจัดตั้งสมาคมจีนแซ่ เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยพุทธและไทยมุสลิม บริเวณพื้นที่ชุมชนใหม่รอบอ่าว อย่างไรก็ดี เครือข่าย เป็นการช่วย
เหลือเกื้อกูลระหว่างกัน เป็นผลมาจากความขาดแคลนและความมั่นคงหรือความไม่มั่นคง
และความไม่พอเพียงทางสังคม เศรษฐกิจและทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ ส�ำหรับในช่วง
ปัจจุบันยุคการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ เกิดเครือข่ายทางสังคมภายในลุ่มน�้ำฯ มาจาก
ปัจจัยเหตุของการมีประเด็นร่วมกันของกลุ่ม องค์กร อาจจะสรุปว่าสังคมลุ่มน�้ำปากพนัง
เป็นสังคมที่มีความขาดแคลน หรือมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างกัน มีความมั่นคงต�่ำ
และอ�ำนาจรัฐมีน้อย แต่มีอิสระสูง ส่งผลให้เกิดเครือข่ายทางสังคมที่ต้องเกื้อกูลกัน และ
มีประสบการณ์ในการรวมกลุ่มทางสังคม องค์กรทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผันแปร
รูปแบบไปตามสภาวะวิสัย

เครือข่ายทางเศรษฐกิจ
ในช่วงโบราณจนถึงยุค 2505 จะเกิดการท�ำเครือข่ายทางสังคมภายในชุมชน และ
เครือข่ายภายนอกชุมชนที่มักจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายข้ามสภาพภูมิศาสตร์ ซึ่งมาจาก
เงือ่ นไขปัจจัยหลัก ๆ คือ ความมัง่ คัง่ ของกระบวนการผลิต ความสมบูรณ์ทางการผลิต ก่อให้เกิด
เครือข่ายปัจเจกบุคคลภายในและข้ามสภาพภูมิศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อการแลกเปลี่ยนปัจจัย
การการผลิต เช่น ฝากวัวเลี้ยงวัวในฤดูกาลน�้ำหลากช่วงปลายเดือน 9 จนกลายเป็น “เกลอเล
เกลอท่ ง 23” ความสั ม พั น ธ์ แ บบนี้ เ ป็ น เครื อ ข่ า ยทางเศรษฐกิ จ ข้ า มพื้ น ที่ ห รื อ ข้ า มชุ ม ชน
ส่วนเครือข่ายภายในชุมชนหรือในพื้นที่หย่อมบ้านต่าง ๆ มีกิจกรรม การรวมกลุ่มไปหา
ผลผลิตทางธรรมชาติมาใช้บริโภคในครัวเรือน การเกิดเกลอดองซึ่งเป็นเครือข่ายต่างพื้นที่
23

ท่ง หมายถึง ทุง่ นา
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สัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนระหว่างข้าวกับเครื่องอุปโภคและบริโภคอื่น ๆ ในช่วงทศวรรษ
2520 และทศวรรษ 2530 มีการเชื่อมเครือข่ายข้ามพื้นที่หรือสภาพภูมิศาสตร์ของปราชญ์
ชาวบ้ า น หลั ง จากมี ป ระเด็ น ร่ ว มกั น ส� ำ หรั บ ในช่ ว งปั จ จุ บั น หลั ง การพั ฒ นาตามแนว
พระราชด�ำริหรือทศวรรษ 2540 เกิดเครือข่ายภายในลุ่มน�้ำฯ ที่มาจากเหตุปัจจัยของ
การมีประเด็นร่วมกันของกลุ่มอาชีพ ยิ่งประชาชนประสบปัญหามาก ๆ ก็จะเคลื่อนไหว
ในลักษณะการสร้างเครือข่ายจ�ำนวนมากขึ้นและแตกรูป แปรสภาพออกไปอย่างซับซ้อน
จึงเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมที่นับวันจะมีมากขึ้นเพราะไปปฏิสัมพันธ์จนเป็นเครือข่าย
ทางสังคมภายนอกลุ่มน�้ำ ต้องการดึงงบประมาณ ดึงทรัพยากร แสวงหาภาพลักษณ์หรือ
เป็นสร้างภาพลักษณ์ให้กลุ่ม องค์กร เป็นการอ้างอิงอ�ำนาจ งานของณรงค์ บุญสวยขวัญ 24
อธิบายว่า การเกิดขึ้นของขบวนการทางสังคมใหม่ เป็นการปรับตัวของกลุ่มองค์กรที่มีผู้น�ำ
ใหม่ ๆ เข้ามา พร้อมกับสังคมเปิดเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงาน สถาบัน องค์กร
ภายนอกพื้นที่ลุ่มน�้ำฯกระตุ้นประเด็นเพื่อการเคลื่อนไหว ที่ต้องการใช้สมาชิกกลุ่มองค์กร
เกิดสิทธิ์ เสียสิทธิ์ โอกาสจนเป็นขบวนการทางสังคมที่มีขอบข่ายทางเป้าหมายและวิธีการ
ชัดเจนขึ้น

เครือข่ายทางทรัพยากร
ในอดีตกว่าห้าทศวรรษมาแล้วนั้น มีเครือข่ายทางสังคมด้านการใช้ทรัพยากร
เนือ่ งจากการใช้ทรัพยากร การขาดแคลนหรือความไม่สมบูรณ์ของระบบนิเวศ มักจะท�ำบนฐาน
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นเครือข่ายของปัจเจกบุคคลที่ปฏิสัมพันธ์กัน คนที่บริหาร
จัดการเครือข่ายจึงเป็นผู้น�ำ กลุ่มแกนน�ำ ที่ประชาชนไว้วางใจ25 ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
(1) การจับจองที่ดิน (2) ส่วนเครือข่ายทางสังคมเนื่องจากความไม่สมบูรณ์และขาดแคลน
โดยที่เครือข่ายของการแลกเปลี่ยนระบบของต่อของดังกล่าวท�ำให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์
และใช้ ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ โ ดยปกติ สุ ข เครื อ ข่ า ยทางทรั พ ยากรที่ ก ลุ ่ ม คนในพื้ น ที่ ชุ ม ชนลุ ่ ม น�้ ำ
ต้องการทรายเพือ่ ใช้ถมบริเวณลานวัดและก่อสร้าง มีการย้ายถิน่ ออกไปหาสวนของผูค้ นในพืน้ ที่
24
25

ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549: 309
ภัทรวรรณ แท่นทอง. 2550: อ้างแล้ว, ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549 อ้างแล้ว, สมใจ พิมล. 2550: อ้างแล้ว
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ลุม่ น�ำ้ ปากพนัง เกิดเครือข่ายเนือ่ งจากความเป็นญาติทยี่ า้ ยออกไปจากลุม่ น�ำ้ ฯ กลับภูมลิ ำ� เนา
ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของขบวนการพรรคคอมมิวนิตส์แห่งประเทศไทย ในทศวรรษ 2510
ส�ำหรับในปัจจุบันเกิดเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ ได้แก่ (1) เครือข่ายของคนที่ย้ายถิ่น
ไปท�ำมาหากินในชุมชนเมืองไปตั้งกลุ่มองค์กรและเชื่อมโยงกันภายนอกและเชื่อมโยงกับ
ภายในเพื่อมาทอดผ้าป่าในภูมิล�ำเนา (2) เครือข่ายภายในของกลุ่มคน องค์กรทางสังคม
ที่ประสบปัญหาและประเด็นร่วมกัน มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นเครื่องมือในการตอบโต้
กับความรูข้ องราชการ สัมพันธ์กบั งานของณรงค์ บุญสวยขวัญ26 และงานพรใจ ลีท่ องอินทร์27
ที่ประชาชนแสดงการตอบโต้โดยจัดตั้งกลุ่มองค์กร เครือข่ายทางสังคม ลักษณะการเชื่อมโยง
เครือข่ายภายใต้ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปจากการด�ำเนินงานของโครงการพัฒนาโดย
เฉพาะหลังปิดประตูระบายน�้ำอุทกวิภาชน์ประสิทธ์ เมื่อ 2542 มีลักษณะ คือ (1) เป็นการ
ด�ำเนินการผ่านผู้น�ำและกลุ่มบุคคลแกนน�ำเข้าด้วยกัน (2) มีการสร้างประเด็นร่วมกันและ
ขยายประเด็นให้เป็นประเด็นสาธารณะ (3) เชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกและเล่นกับสื่อสาร
มวลชน (4) ลักษณะและวิธีการหรือรูปแบบเข้าร่วมประชุมในเวทีหรือการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการได้แสดงความคิดความเห็นจนเกิดเป็นความถี่ของประเด็น, พยายามโน้มน้าว
หรือแสวงหาช่องทางให้รัฐหรือราชการตัดสินใจสนับสนุนความต้องการของกลุ่มทางสังคม,
เสนอข้อเท็จจริงและความคิดความเห็น เป็นเอกสารมาจากการวิจัยของชาวบ้าน
ดังนั้นหากสรุปการมีเครือข่ายทางสังคมพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนัง สัมพันธ์กับที่ณรงค์
บุญสวยขวัญ วิเคราะห์ไว้แล้วและตัง้ ข้อสังเกตเพิม่ เติม คือ ประการแรก ในยุคศตวรรษทีผ่ า่ นมา
จนถึงทศวรรษ 2510 นั้นการมีเครือข่ายเป็นกลุ่มญาติสนิทมิตรสหาย หรือวงศาคณาญาติ
มีการเริ่มสร้างขึ้นเองในนามการผูกความสัมพันธ์การเป็น “เป็นอ้ายเพื่อน” “เป็นอ้ายคอ”
และ “เป็นอ้ายเกลอ” หมายถึงว่า การเป็นเกลอ คือระดับความเข้มข้นของความสัมพันธ์แล้ว
จะมีผลสืบเนื่อง คือการเชื่อมโยงสู่การเป็นกลุ่มเครือญาติที่สัมพันธ์กันเป็นขบวนการทาง
สังคม ถือว่าเป็นตัวชี้ถึงความมั่นคงทางสังคม นั้นคือ ต้องดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลทรัพยากร
ระหว่างกันครอบคลุมทุกมิตขิ องวิถใี นสังคม เครือข่ายแบบนีเ้ ริม่ ต้นมาจากเหตุผลความมัน่ คง
ปลอดภัยและความมั่งคั่งหรือความสมบูรณ์ของการด�ำรงชีวิตที่พึ่งตนเองไม่ได้ ประการที่สอง
26
27

ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549
พรใจ ลีท่ องอินทร์. 2545
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เครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ลุ่มน�้ำปากพนังยุคปัจจุบันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มองค์กร
ทางสังคม นับว่ามีมากขึ้นโดยในช่วงหลังที่ราชการเข้าไปมีบทบาทในชุมชนหมู่บ้านหลัง
ทศวรรษที่ 2520 พบว่า มีกลไกที่รัฐขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน คือ การส่งเสริมให้
ประชาชนรวมกลุ่มในรูปของกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ ในขณะที่ชาวบ้านรวมกลุ่ม
กันเองในกระบวนการพัฒนารูปแบบการผลิต จากนั้นหลังทศวรรษ 2531 พบว่า ประชาชน
ใช้ความรู้ประสบการณ์จากราชการปรับกระบวนการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มองค์กรที่มีความเป็น
ทางการมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามประเด็นที่กลุ่มตนเองสนใจ เป็นความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย
ข้ามพื้นที่ และมาจากเหตุของประเด็นการพัฒนา มากกว่าประเด็นความมั่นคงเฉกเช่นอดีต
ประการที่สาม การเกิดขบวนการทางสังคมในลักษณะเครือข่ายทางสังคม สัมพันธ์กับแนวคิด
ทางทฤษฎีที่ว่า ยิ่งเร่งการพัฒนาอาชีพของชุมชนก็จะสัมพันธ์กับจ�ำนวนกลุ่มที่เพิ่มขึ้น หรือ
ยิ่งเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจยิ่งเร่งให้เกิดกระบวนการรวมตัวเป็นกลุ่ม การพัฒนาเป็นกลไก
ส�ำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มองค์กร
เหล่านั้นจะเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรมทางสังคมให้มีความสัมพันธ์ในเชิงดุลยภาพกับรัฐ
พลังและศักยภาพของภาคสังคมที่เกิดจากกระบวนการทางสังคมอันเนื่องมาจากกลุ่มองค์กร
ทางสังคมในพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ มีอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าใจได้ว่า เป็นธรรมชาติของผู้คนที่รวม
เป็นกลุ่มทางสังคมพยายามจัดการด�ำเนินชีวิตตนเอง ครัวเรือนและชุมชนด้วยการพึ่งพา
ศักยภาพของตนเองมาโดยตลอดท่ามกลางสภาพธรรมชาติที่ผันแปร ระบบราชการอ่อน
แต่พยายามเร่งการพัฒนา ระบบการค้าที่เข้ามาอย่างอิสระเสรีกว่า 100 ปี เหล่านี้เป็น
ปฏิบัติการบนแนวคิดการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อจัดการตนเองจนเป็นขบวนการทาง
สังคมในหลายมิติ เป็นต้นว่า มิติจัดการแก้ปัญหาสังคมอันเป็นเรื่องของความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน และมิตกิ ารจัดการด้านอาชีพ ลุ่มน�้ำปากพนังมีขบวนการของประชาชนที่ก้าวหน้า
ที่จะพยายามคิดค้นวิธีการประกอบการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตตลอดมา พบว่ามี “กลุ่ม
ชาวนา” มีขบวนการทางสังคมที่ช่วยกันพัฒนาการผลิตในรูปแบบต่าง ๆ ตามบ้านต่าง ๆ
ด้วยการขุดดินนาข้าวเป็นร่อง หรือยกเป็นโคกปลูกพืช เป็นรูปแบบการผลิตแบบใหม่ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว นาม “ไร่นาสวนผสม” หลังการพัฒนาอาชีพในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้ำ
ปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เมื่อ พ.ศ. 2537 ก็จะพบการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในรูปแบบใหม่ที่มีความสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นตามประเด็นปัญหาและมีการเชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่าย นั้นคือ ผลจากการที่มีประเด็นปัญหาและความต้องการภายในพื้นที่ภูมิศาสตร์
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ร่วมกัน มีทั้งการสมยอมกับราชการหรือรัฐหรือตลาด ปฏิเสธราชการหรือตลาด พร้อม ๆ
กับมีกระบวนการ กลไกในการตอบโต้ ปรับตัวอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์
จ�ำกัดของทรัพยากรและโอกาส พบว่า มีการเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มมูลค่า
จากศักยภาพหรือปัจจัยที่มีอยู่อย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ การท�ำนา โรงสี คอกรวม
รวมกลุ่ม เกลอ การขุดถนน นบน�้ำ ไร่นาสวนผสม การท�ำนากุ้ง ธนาคารหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือน ชุมชนท้องถิ่น เหล่านี้คือรูปธรรมของปฏิบัติการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมทีม่ พี ลังต่อการพัฒนาครัวเรือน บ้านและลุม่ น�ำ้ ปากพนัง ทัง้ แสดงออกมา
ในรูปการต่อสู้ เรียกร้อง เสนอแนะ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
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แผนภูมิที่ 3 แสดงตัวอย่างเครือข่ายองค์กรสังคมที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองปากพนัง

องค์การการเงินปากพนัง
โครงการวิจัยสิทธิชุมชน
ออมทรัพย์ ธนาคารฯ

ชมรม ผู้เลี้ยงกุ้งกุลาด�ำลุ่มน�้ำฯ

เครือข่ายประมงชายฝั่ง
ปากพนัง - หัวไทร
สร้างปะการังเทียม

รณรงค์ราคากุ้ง/เทคนิควิธีการเลี้ยงกุ้ง

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฯ ในพื้นที่น�้ำจืด
ราคากุ้ง/ต่อต้านการเลี้ยงกุ้งในนาข้าว

เครือข่ายการอนุรักษ์ลุ่มน�้ำฯ
ประสานงาน

โรตารี ปากพนัง
บริจาคทุน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชมรมอนุรักษ์อ�ำเภอปากพนัง
อนุรักษ์ป่าชายเลน/คลอง
สนับสนุนทุน

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
องค์กรเครือข่าย
จัดตั้งและแสวงหาทุน

สมาคมเพื่อนเกลอเทือกเขาหลวง
องค์กรเครือข่าย
ประสานงานและแสวงหาทุน

กลุ่มปฏิรูปที่ดินเพื่อคนยากจน

กรมทรัพยากรน�้ำ

ส�ำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2549: 108
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บทสรุป

ประการแรก ลุ่มน�้ำปากพนัง เป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมชาวลุ่มน�้ำแห่งหนึ่ง
ในคาบสมุทรสยามมลายู อันเนื่องจากการเป็นแหล่งผลิตข้าวเพื่อค�้ำยันความมั่นคงของ
นครรัฐอิสระในแถบคาบสมุทรแห่งนี้ นอกจากนั้นการผลิตข้าวยังเป็นสินค้าในยุคสมัยที่เป็น
ระบบทุนที่เปิดมากขึ้น ๆ การที่ข้าวกลายเป็นสินค้าก่อให้เกิดผลพวงที่ตามมา โดยเฉพาะ
ชุ ม ชนชาวนา ชุ ม ชนแห่ ง การค้ า ชุ ม ชนของแต่ ล ะชาติ พั น ธุ ์ เ ต็ ม พื้ น ที่ และชุ ม ชนแห่ ง
การเรียนรู้ ชุมชนแห่งการปรับตัว นอกจากนีข้ า้ วยังเป็นกระบวนการทางสังคมทีเ่ ป็นเบ้าหลอม
ความเป็นอัตลักษณ์ของผู้คนในลุ่มน�้ำแห่งนี้ให้โดดเด่นท่ามกลางความหลากหลายของ
พฤติกรรม และแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เปิดมากขึ้น
ประการที่สอง วัฒนธรรมชาวนาในลุ่มน�้ำเป็นการผสมผสานจากเงื่อนไขความ
ขาดแคลนหรือไม่สมบูรณ์ของแต่และหย่อมบ้าน แต่ละพื้นที่หรือลุ่มน�้ำย่อย กับเงื่อนไข
ความมั่นคงที่มีมากน้อยตามอ�ำนาจรัฐ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางอ�ำนาจเชิงสัมพัทธ์ จาก
ความไม่สมบูรณ์หรือความขาดแคลน และความมั่นคงดังที่ว่านี้ส่งผลให้เกิดการสร้างระบบ
ความสัมพันธ์แบบปัจเจกบุคล และเครือข่ายทางสังคมขึ้นมา เกิดระบบอุปถัมป์ค�้ำจุนหรือ
การช่วยเหลือเกื้อกูลภายในและภายนอกชุมชน มีการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุ่มคน
เพื่อแก้ไขความขาดแคลนและความไม่มั่นคง
ประการทีส่ าม จากเงือ่ นไขความขาดแคลนหรือไม่สมบูรณ์ของแต่และหย่อมบ้าน แต่ละ
พื้นที่หรือลุ่มน�้ำย่อย กับเงื่อนไขความมั่นคงที่มีมากน้อยก่อเกิดเป็นกิจกรรม แต่ครอบครอง
ปัจจัยการผลิต เช่น ที่ดิน และมีความรู้ ส่งผลให้เกิดบุคลิกภาพจ�ำเพาะ เช่น รู้ทันคน
ความอดทน ใจถึง รวมกลุ่มแต่มีความเป็นตัวของตัวเอง มั่นใจในตนเองสูง จนมีการตีตรา
พฤติกรรมดังกล่าวจากราชการ บุคคลภายนอกเชิงลบ
ประการที่สี่ จากเงื่อนไขความขาดแคลนหรือไม่สมบูรณ์ของแต่และหย่อมบ้าน
หากจะน�ำเสนอวิถีชีวิตในมิติระยะเวลาในการวิถีชาวนาในลุ่มน�้ำปากพนังนั้นสามารถจัดท�ำ
เป็นบ้านอนุทินชีวิตชาวนาลุ่มน�้ำปากพนังในยุคอดีต จนสามารถอธิบายว่าเป็นวัฒนธรรม
และความเชื่อแห่งสายน�้ำ หรือ “ภารกิจและกิจกรรมของชาวบ้านในรอบ 12 เดือน” โดย
สรุป คือ
		
เดือนอ้าย / เดือนยี่ เป็นช่วงที่ปริมาณน�้ำฝนมากสูงสุดและลดลงใน
เดือนยี่ น�้ำในนาคงที่ กิจกรรมตามหย่อมบ้านก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมากกว่าการหาปลา หาไม้
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ขนทรายเข้าวัด โดยกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้านจะมีการขนทรายเข้าวัดจากชุมชนอื่น ๆ อ�ำเภอ
อื่น ๆ บางกลุ่มก็จัดท�ำแพ เรือเป็นกลุ่มไปในป่าพรุ เพื่อหาไม้มาใช้ในครัวเรือน และสาธารณะ
ของชุมชน นับเป็นช่วงเวลาที่ต้นข้าวจะได้เจริญเติบโต เป็นช่วงที่น�้ำพัดพาปุ๋ยธรรมชาติ
จากภูเขาหรือปุ๋ยจากพื้นที่สูงมากับกระแสน�้ำที่ไหลหลาก มาตกตะกอนและเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดินเหมาะส�ำหรับข้าวจะได้แตกกอ ตั้งท้อง ออกรวง ในช่วงท้ายของช่วงนี้อากาศ
จะร้อนมากขึ้นเป็นตัวเร่งการสุกของรวงข้าว เริ่มเกี่ยวข้าวและไปรับวัวที่ฝากเพื่อนในชุมชน
ทีร่ าบเชิงเขาเลีย้ งไว้กลับมา เพราะหญ้า หรือซังข้าวจะมีมากพอ พร้อม ๆ กับพืน้ ทีน่ าน�ำ้ ลดแล้ว
		
เดือน สาม – เดือนสี่ ชาวบ้านจะชวนกันเดินทางเท้า นั่งเรือไป “คอน28”
หรือไป “ในพระ29” เพื่อร่วมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เริ่มฤดูการเก็บเกี่ยว จะมีการเย็บเปี้ยว
ซึ่งท�ำจากใบจากและใบตาลโตนด (ใบโหนด) แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ใบโหนด ท�ำแกะ
เก็บ ข้าว ท� ำแสก (สาแหรก) ส�ำหรับ หาบข้าว ข้าวเริ่ม สุก อากาศเริ่ มทวี ค วามร้ อ นขึ้ น
มีการท�ำบุญข้าวใหม่ ท�ำขนมถวายพระ เพราะช่วงเวลาจากนี้จึงเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยว
ความร้อนของอากาศที่ต่อเนื่องท�ำให้น�้ำในท้องนาจะเริ่มเหือดแห้ง ท�ำให้การเก็บเกี่ยวข้าว
เป็นไปโดยสะดวก และเป็นช่วงที่ต้องรีบเร่งเก็บเกี่ยวข้าวให้เสร็จ
		
เดือน 5 จะมีวันว่าง หรือเล่นสงกรานต์อยู่ 3 วัน30 ในช่วงนี้จะมีบันเทิง
พื้นบ้าน คือ “เพลงบอก” ที่ส่งเสียงบอกเล่าประวัติวันสงกรานต์และนางสงกรานต์ บางก็ขอ
ให้เพลงบอกท�ำขวัญข้าวให้ โดยหยิบข้าวมาสักสามเลียงมาใส่ไว้ในที่แล้วผูกผ้าขาว ในช่วง
ดังกล่าวนี้ยังมีพิธีส�ำคัญของอาชีพท�ำนาคือ การท�ำขวัญข้าว ชาวบ้านจะชวนกันไปวัด
เพื่อท�ำกิจกรรม นอกจากนี้ในช่วงต่อจากเดือนสี่อาจจะเข้าป่าพรุอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาปลา
		
เดือน 6 จะเริ่มมีการแยบ หรือการเริ่มไปสู่ขอหญิงสาว ด้วยการละเล่น
ร่วมกันของหนุ่มสาว ช่วงเดือน 5 (ช่วงว่าง) ท�ำให้เกิดรู้จักและชอบพอกัน พร้อม ๆ
กับการเตรียมเสบียง เช่น ไม้ฟืน ข้าวสาร กะปิพริกแห้ง ไว้บริโภคในฤดูฝน นอกจากนั้น
ยังมีพิธีโกนจุก ช่วงนี้หรือก่อนเล็กน้อยและไปจนถึงเดือนถัดไปจะเป็นช่วงของความบันเทิง
28

เมืองนครศรีธรรมราช
เป็นภาษาชาวบ้านที่หมายถึง ในวัดพระมหาธาตุที่มีองค์พระบรมธาตุประดิษฐ์ฐาน
30
สุนทราภรณ์ (2-23 - 2-25) พรรณนาถึงการละเล่นหรือบันเทิงชาวบ้านในช่วงเดือน 5 จะมีการละเล่นใน
วันว่าง โดยแบ่งการ เล่นออกเป็น 2 เวลา คือ เวลากลางวัน (ตอนบ่ายแสงแดดไม่ร้อน) 1. การเล่นสะบ้า
(ยิงละบ้า) มี 2 ชนิด 1.1 สะบ้าเลย ใช้ 1.2 สะบ้าหลาก) 2. เล่นทอยล้อ 3. ช้างข้ามห้วย 4. ยับสาก
5. ตะกร้อ มี 2 อย่าง คือ ตะกร้อวงและตะกร้อห่วง 6. วิ่งเปี้ยว เวลา กลางคืน (ใช้แสงไฟจากแม่ใต้เตยและ
ตะเกียงน�ำ้ มันมะพร้าว) 1. ฟาดทิง่ 2. ปลาวิง่ ฟ้อง 3. อุบลูกไก่ 4. โยนลูกคลี 5. มอนซ่อนผ้า
29
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แห่งท้องทุ่ง จะมีมโนราห์หรือหนังตะลุงมาแสดงประชันกัน เรียกว่า “โนราห์แข่ง” หรือ
“หนังแข่ง” จัดแข่งกันตามลานวัด ผู้ชมก็จ่ายค่าผ่านประตูเข้า เมื่อก่อนโนราห์แข่งตอนกลาง
วัน ส่วนหนังตะลุงนั้นแข่งกลางคืน นอกจากนั้นจะมี ร�ำโทน ที่มีคนแต่งเพลง นางร�ำก็จะร�ำไป
ตามเพลง จะเล่นตอนที่มีงานวัด และก็มีการแข่งร�ำโทนด้วย ร�ำวงเวียนครกก่อน
		
เดือน 7 ช่วงนั้นฝนจะแล้งอยู่นานพอสมควร ใครสนใจจะบวชเรียนก็จะ
ถูกส่งตัวเพื่อไปศึกษาธรรมะ ส�ำหรับคนที่ไปสู่ขอหญิงสาวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะบวช
เพื่อแต่งงานในเดือน 9 หรือไม่ก็เดือน 11 ต่อไป ส�ำหรับการท�ำนาในฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้น
ในช่วงนี้ เพราะฝนเดือนหกเริ่มตกจึงท�ำการไถ และหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว การไถนาในอดีต
จะใช้วัว การไถนามี 4 ขั้นตอน คือ ไถดะ ไถแปร ไถกลบ และไถหว่าน ส่วนผู้ชายวัยรุ่นจะเริ่ม
เข้าสู่การถวายตัวเป็นนาคที่วัด เพื่อเตรียมตัวในการจะบวชพระ ทั้งการท่องค�ำพระ ภาษา
พระ การปฏิบัติตนช่วยพระ
		
เดือน 8 การบวชพระภิกษุ สามเณรเข้าพรรษา มีการค้างตอก เอาเก็บไว้
ให้พระที่เข้าพรรษา เพราะเป็นช่วงฤดูฝน พระออกไปไหนไม่ได้ ก็จะได้ฉันข้าวตอกเป็น
อาหาร
		
เดือน 9 มีการแต่งงานกันมาก เตรียมตัวยกเริน31 เหตุที่คนชอบ ยกเริน
ในช่วงนี้เพราะว่า คนจะว่างในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส�ำคัญคือ “ออกปากยกเริน” นอกจากนี้
เป็นช่วงที่ไถนาเสร็จ และน�้ำก�ำลังจะมา จึงต้องไปส่งวัว ไปฝากชุมชนที่ราบเชิงภูเขาช่วยเลี้ยง
		
เดือน 10 ท�ำขนม พอง ลา เครื่องกระยาสารท ไปท�ำบุญที่วัด ญาติ ๆ
หรือลูก ๆ หลาน ๆ ที่ออกไปท�ำงานนอกบ้าน ก็จะกลับบ้านมาร่วมกันท�ำบุญเดือนสิบ
เป็นเทศกาลท�ำบุญที่เรียกว่า “ยกหฺมฺรับ” เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ปู่ย่า ตายายญาติ
พีน่ อ้ งทีล่ ว่ งลับไปแล้วซึง่ เชือ่ ว่าไปเป็น “เปรต” โดยการท�ำการ “ยกหฺมรฺ บั ” จะมี “ยกหฺมรฺ บั
เล็ก32” หรือการท�ำบุญเล็ก เป็นการรับบรรพชนที่มาจากยมโลกหรือเปรตภูมิ และท�ำบุญ
ใหญ่ หรือ “ยกหฺมฺรับใหญ่33” เพื่อส่งบรรพชนกลับสู่ยมโลก ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ได้
รวมวงศาคณาญาติ เพราะลูกหลานทีจ่ ากบ้านไปอยูไ่ กล ๆ จะกลับมาท�ำบุญทีบ่ า้ นเกิดของตัวเอง
31

หมายถึง ปลูกบ้าน สร้างเรือน
ในวันแรม 1 ค�่ำเดือน 10
33
ในวันแรม 15 ค�่ำเดือน 10
32
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เดื อ น 11-12 ชั ก พระ “ลากพระบก, ลากพระน�้ ำ ” ออกพรรษา
ทอดกฐิน การลากพระ จะลากโดยใช้เรือเพรียว พระลากจะท�ำให้หญิงชายได้พบกัน 1 ครั้ง
ลากพระจะมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถบนบานอะไรก็จะได้ (ก็จะรับ) หากถ้าได้ หรือจะเป็น
กิจกรรมที่จะได้แสดงพลังอ�ำนาจ บารมีของบุคคลจึงมักจะมีคนชักพระทะเลาะกันหน้าพระ
หรือขัดแย้งกัน จึงเป็นกิจกรรมเพื่อร่วมกันท�ำบุญและเล่นซัดหลุดโคลนอาจจะขัดแย้งกัน
วั ด ที่ จ ะลากพระจะเริ่ ม “คุ ม โพน” (ดนตรี ใช้ ตี ป ระโคมตะโพน) เพื่ อ ปลุ ก ใจชาวบ้ า น
ให้กระตือรือร้นร่วมพิธีลากพระ และอาจน�ำไปท้าทายแข่งขันกับวัดใกล้เคียง พร้อมกันนั้น
ทั้งภิกษุ สามเณรและอุบาสกที่มีฝีมือทางช่างก็จะช่วยกันจัดตกแต่งเรือพระซึ่งต้องท�ำกัน
อย่างสุดฝีมอื การชักพระจะเป็นการบอกกล่าวนัดหมายวัดทอดกฐินของวัดด้วย ส่วนการท�ำนา
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ การซ่อมข้าว โดยท�ำการแบ่งกล้าจากหย่อมที่หนาไปแซม
ในหย่อมที่มีข้าวเบาบาง ส�ำหรับการท�ำนาด�ำในช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะส�ำหรับไถเทือก
เพราะฝนที่ตก ในช่วงนี้ปริมาณน�้ำฝนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้าวงอกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ถึงช่วงนี้ชาวนาจะดูความสมบูรณ์ของพื้นนา บางหย่อมอาจจะมีข้าวงอกอย่างแน่นหนา
ขณะที่บางหย่อมอาจมีข้าวอยู่เบาบางหรือไม่มีเลย เมื่อมีน�้ำฝนลงมา ส�ำหรับการท�ำนาด�ำ
ในช่วงนี้เป็นเวลาที่เหมาะส�ำหรับไถเทือกเพราะฝนที่ตกในช่วงเดือนสิบ – เดือนสิบเอ็ด
จะตกเป็นห่าใหญ่และค่อนข้างต่อเนื่องจึงเหมาะที่จะท�ำเทือกส�ำหรับด�ำนา และเหมาะ
ส�ำหรับถอนต้นกล้าที่เพาะเอาไว้มาปักด�ำ
		
โดยสามารถสรุปออกเป็นแผนภูมิวงจรหรือกระบวนการด�ำเนินชีวิตของ
ชาวนา ดังแผนภูมิที่ 4 วัฒนธรรมข้าว ดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 วัฒนธรรมข้าว

ที่มา: ณรงค์ บุญสวยขวัญ. 2551
จากแผนภูมิ พบว่าในช่วง ระยะเกือบ 100 ปีทผี่ า่ นมา หรือประมาณ พ.ศ. 2450 2520 พบกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนของชาวนาเกิดอยู่อย่างต่อเนื่องและปรับเปลี่ยนไป
โดยมีนาข้าวเป็นแกนในการยึดโยงชีวิตของประชาชน บางกิจกรรมอาจจะพ้องกับสังคม
ชาวนาในพื้นที่อื่นของสังคมไทยหรือเอเชียอาคเนย์ แต่บางกิจกรรมก็มีเฉพาะของชาวนา
ในพื้นที่ลุ่มน�้ำฯ แห่งที่นี้ ในบางขั้นตอนของประเพณีอาจจะแตกต่างกันตามอัตลักษณ์และ
พหุลักษณ์ เช่น ท�ำนาแต่ไม่มีประเพณีให้ทานไฟ การน�ำสารข้าวใหม่ไปท�ำบุญ การท�ำบุญ
เดือนสิบที่ใช้ขนมลา (เช็ดน�้ำมัน) ขนมพอง ใช้ขนมพองขนมลามอบให้กับบุคคลอันเป็น
ที่เคารพ มิใช่คนตายเพียงอย่างเดียว มีทั้ง บุญเล็ก บุญใหญ่
ประการที่ห้า ค่านิยมการเรียนรู้ ถือว่าเป็นค่านิยมของปัจเจกบุคคล ที่โดดเด่น
จนกลายเป็ น ฐานค่ า นิ ย มหลั ก ของสั ง คมชาวลุ ่ ม น�้ ำ ปากพนั ง โดยแสดงออกจากใน
(1) กิจกรรมในวิถีชีวิต ได้แก่ การปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า (values add)
ทัง้ เพิม่ คุณค่า มูลค่าบุคคลและพืน้ ทีน่ าข้าว จากบุคคลธรรมดาเป็นปราชญ์ชาวบ้าน จากการใช้
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ที่ดินท�ำนาเป็นการเพาะปลูกอย่างอื่น ๆ หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ นอกเหนือ
การท�ำนาข้าว (2) การศึกษาเล่าเรียน ที่พบว่ามีจ�ำนวนมากพอที่จะกล่าวว่าเรียนหนังสือ
เกือบทุกครัวเรือน จึงพบว่ามีนักวิชาการ ตุลาการ พระภิกษุ นักบริหารระดับสูงของประเทศ
จ�ำนวนมากมาจากลูกหลานชาวท้องทุ่งแห่งนี้
ประการที่หก โครงสร้างอ�ำนาจในชุมชนหรือบ้าน เป็นความสัมพันธ์ในระบบ
คุณค่าทางด้านศีลธรรม เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ แต่อ�ำนาจรัฐที่แม้นว่าเป็นอ�ำนาจแฝง
ไม่อาจจะแผ่เข้าไปเป็นแกนหลักในโครงสร้างอ�ำนาจของชุมชน ระบบ กลไกของอ�ำนาจรัฐ
จึงถูกตอบโต้และมีปฏิกิริยาจากชุมชนเสมอมา ปฏิกิริยานี้อาจจะมีทั้งปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับ
รัฐหรือราชการ และปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับรัฐหรือราชการ ในขณะที่ผู้คนในลุ่มน�้ำก็ผลิต
วาทกรรมหลายแบบในแต่ละยุคสมัย ย�้ำความเป็นชาวนา
ประการที่เจ็ด ชาวนาลุ่มน�้ำปากพนัง มีจินตนาการความเป็นชาวนาสูง หรือ
ให้คุณค่ากับอาชีพท�ำนา แต่ให้มูลค่าการท�ำนาต�่ำมาก นั้นคือ การรักษาที่นาข้าว การท�ำนา
ในแต่ละปีแต่ละฤดูกาล แม้นว่าในมิติเศรษฐกิจจะขาดทุน และบุตรหลานชาวนาไม่อยาก
ท�ำนา รวมทั้งกระบวนการกล่อมเกลาให้ออกจากอาชีพแห่งมาตุภูมิ สู่การเป็นอาชีพอื่น
นอกการท�ำนาข้าว พร้อม ๆ กับการย้ายถิ่นสูง กลายเป็นระลอกคลื่นของการย้ายถิ่นของคน
ลุ่มน�้ำปากพนังไปอาศัยชุมชนป่า และเขตเมืองต่าง ๆ ปล่อยให้ชุมชนค้าข้าว ชุมชนชาวนา
วัดร้างเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น จินตนาการอาชีพชาวนากับวิถีชาวนาขัดแย้งกันในตนเอง
นาข้าวจึงเป็นทางเลือกสุดท้ายในกระแสทุนนิยมที่เชี่ยวกราก
สุดท้ายของงานชิ้นนี้จึงแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่อาจจะเป็นสถิตในช่วงหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ชุมชนแห่งลุ่มน�้ำปากพนัง แต่ก็พยายามเสนอให้พลวัตของวัฒนธรรม เพราะ
วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขดังกรอบแนวคิดในแผนภูมิที่ 1 ที่กล่าวแล้ว
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