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Abstract
 This qualitative research was aimed to study and develop a model of transferring local wisdom concerning 

how to make sugar palm juice at Paknam Village, Chachoengsao Province, Thailand. The research sample consisted 

of local people of a village in Paknam Sub-District, Bangkhla, Chachoengsao Province, which two local experts 

conveyed the knowledge of making sugar palm juice, and 18 trainees who were 16 of members of the agricultural 

group, 1 of the head of the village and 1 of the community developer of Paknam Municipality. Data and information 

were collected using document analysis, in-depth interviews, focus group discussion, and participatory action research. 

The local wisdom concerning how to make sugar palm juice at Paknam Village, Chachoengsao province had been 

done and transferred from generation to generation for a very long time, since 1934. There were six ways to transfer 

the knowledge of making sugar palm juice in the community, i.e., from the family, following models from neighbors, 

self-practice, from government agencies, and from schools. It was found that the model of knowledge transfer 

consisted three principles, i.e., a community based model, the learning process, and knowledge management. From 

this research and development, the model of transferring local wisdom how to make sugar palm juice was obtained 

and a community enterprise was initiated called “The Palm Juice Village” to reinforce and strengthen the 

community economically and socially. Finally, through this model, the local wisdom would be retained within the 

community.

Keywords : A model of transferring local wisdom / local wisdom / sugar palm juice.

บทคัดยอ
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด และเพื่อพัฒนารูปแบบการถายทอด

ภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางในการวิจัย เปนประชาชนที่มี

ถิ่นฐานอยูในหมูบานตําบลปากนํ้า อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนเจาของภูมิปญญาทองถิ่น (ปราชญทองถิ่น) ที่ถายทอดองค

ความรูของการทํานํ้าตาลสด จํานวน 2 คน ผูรับการถายทอดองคความรูการทํานํ้าตาลสดที่เปนสมาชิกกลุมเกษตรกร จํานวน 16 คน 

ผูใหญบาน 1 คน และนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลปากนํ้า 1 คน เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร (Document Analysis) 

การสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) และการปฏิบัติการวิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory 

Action Research : PAR) พบวา สภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา มีการทํา

อาชพีการทํานํา้ตาลสดจากตาลโตนดมาตัง้แต พ.ศ. 2477 จากบรรพบรุษุสบืทอดตอกนัมาตัง้แตอดตีจนถงึปจจบุนั มกีระบวนการถายทอด

ความรูของชมุชน 6 ชองทาง ประกอบดวย จากครอบครวั ทาํตามตัวแบบเพือ่นบาน การฝกฝนดวยตนเอง หนวยงานราชการ และโรงเรยีน 

ในการศึกษาไดนําปจจัยภายในชุมชนมาเปนฐานรากของรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด รูปแบบการถายทอดใช

หลัก 3 ประการ คือ การใชชุมชนเปนฐาน (Community based model) การสรางกระบวนการเรียนรู (Learning process) และการ
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จัดการความรู (Knowledge management) ผลของการวิจัยและพัฒนาครั้งน้ีสงผลใหไดรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินการทํา

นํา้ตาลสด กอใหเกดิการรวมกลุมเปนวสิาหกิจชุมชนใชชือ่วา “หมูบานนํา้ตาลสด” เปนการเสรมิสรางความเขมแขง็ของชมุชน ดานเศรษฐกจิ 

ชุมชน สังคมและเปนการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นใหมั่นคงอยูเคียงคูกับสังคมตลอดไป

คําสําคัญ : รูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น/ภูมิปญญาทองถิ่น/นํ้าตาลสด

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ประเทศไทยมีสิ่งที่ทรงคุณคาอยู หลากหลาย ต้ังแตใน

อดตีกาลจนถงึปจจบุนั ไมวาดานการดําเนนิชีวติ การประกอบอาชพี 

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ตลอดจนศิลปะแขนง

ตางๆ แตเดิมเปนสังคมเกษตรกรรม วิถีทางการเกษตรเปนรากฐาน

ภมูปิญญาของการดาํเนนิชวีติของคนไทย ซึง่สบืทอดมาเปนเวลาอนั

ยาวนานจนถงึปจจบุนั ในการทาํมาหากินมาแตครัง้บรรพบรุุษแสดง

ถึงเอกลักษณของความเปนไทยเปนวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น 

เปนบอเกิดของการสืบทอดวัฒนธรรม ดังท่ี นฤดม บุญหลง และ

กลาณรงค ศรีรอด (2545, หนา 1–4) กลาวถึง การบริโภคของมนษุย

เกี่ยวโยงไปถึงลักษณะของพื้นที่และสภาพของลมฟาอากาศ 

ประสบการณจากธรรมชาต ิรูจกัคดิและพฒันาเพือ่ประโยชนในการ

บริโภค ซึ่งอาศัยอุปกรณ เครื่องมือ และกรรมวิธีตางๆ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อคุณภาพสําหรับปจจัยคุณภาพขึ้นอยูกับความ

เคยชินของการบริโภคขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีเคยปฏิบัติ และ

ความเชื่อของชุมชนทองถิ่นนั้นๆ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ไดกําหนด

แนวการจัดการศึกษาท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมความเขมแข็งของ

ชมุชน หมวด 4 แนวทางจดัการศกึษามาตรา 29 ใหสถานศกึษารวม

กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ๆ สงเสรมิความเขมแข็งของ

ชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมี

การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู ขอมูล ขาวสาร และ

รูจักเลือกสรร ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให

สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการ

สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนากันระหวาง

ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เปนมหาวิทยาลัย

อุดมศึกษาที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษา (สกอ.) รบัผดิชอบโครงการหนึง่มหาวทิยาลยัหนึง่จงัหวดั 

ซึ่งดูแล 3 จังหวัดในภาคตะวันออก มีบทบาท หนาที่ บริการสังคม

ทั้งดานการจัดการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเปนคลังสมอง

ของทองถิ่น ในการวิจัยเชิงพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษและรักษาไว

ภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนรากฐาน องคความรูที่เกิดขึ้นจากการ

สืบทอดความรู ความคิด ความเชื่อกอนที่จะสูญสลายไป

 ชมุชนตาํบลปากนํา้ อาํเภอบางคลา จังหวดัฉะเชงิเทรา เปน

ชุมชนหนึ่งที่ทํานํ้าตาลจากตนตาลโตนด จากการสํารวจขอมูลที่ได

จากเทศบาลตําบลปากนํ้าและจากการที่ไดลงพื้นที่พูดคุยสนทนา

กับชาวบานไดความวา ในอดีตมีตนตาลโตนดขึ้นอยูท่ัวไปทั้งตําบล 

แตปจจุบันมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพนี้ลดลงไปเปนจํานวนมาก

และโอกาสที่สูญสลายไปจากชุมชนในอนาคต เนื่องมาจากสาเหตุ

หลายๆ อยาง เชน จํานวนตนโตนดที่ลดลงทุกวันเพราะถูกตัดโคน

เอาเนือ้ไม และเอาพืน้ทีไ่ปใชประโยชนอยางอืน่ เกษตรกรทีท่าํอาชพี

นี้ก็ลดนอยลงเพราะเปนอาชีพที่มีความเส่ียง และตองใชความ

สามารถเฉพาะตัว จนกระทั่งอาชีพที่เคยทํากันทั่วไป กลายเปนของ

หาดูยากในปจจุบัน ตําบลปากนํ้า อําเภอบางคลา เปนชุมชนเกาแก

แหงหน่ึงของจงัหวัดฉะเชงิเทรา ในพืน้ทีแ่หงนีน้ัน้เตม็ไปดวยตนตาล

โตนดสูงเสียดฟา สงผลใหในสมัยกอนชาวบานในหมูบานแหงนี้มี

อาชีพหลักคือการทํานํ้าตาลสด และนํ้าตาลปก ซึ่งถือวาเปน

ภูมิปญญาทองถิ่นที่นายกยองเปนอยางยิ่ง เพราะสามารถคนหานํ้า

จากตนตาลโตนดท่ีสงูเสยีดฟามากลัน่กรองผานขัน้ตอน และวธิกีาร

ที่คิดคนกันขึ้นมาเอง จนกลายเปนผลิตภัณฑนํ้าตาลสดและนํ้าตาล

ปก ที่มีคุณภาพดีสามารถสงขายและสรางรายไดใหกับครอบครัว

และชมุชน อกีทัง้ยงัเปนการรกัษาวฒันธรรมทองถิน่เอาไวไดอีกทาง

หนึง่อกีดวย แนวโนมการขยายตวัในอนาคตอันใกลในภาคตะวนัออก 

คือ ปญหาที่เก่ียวเนื่องกับความมั่นคงที่ชุมชนตองเผชิญอยูชุมชน

ตําบลปากนํ้า อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับผลกระทบ

เชนกนั ทามกลางการเปลีย่นแปลงกระแสโลกาภวิตันทีร่กุเราเขาไป

ในชุมชน การใหอิสระในการดําเนินกิจกรรมการคาเสรี การต้ัง

โรงงานใกลกับชุมชน กอใหเกิดการละทิ้งส่ิงที่เปนประโยชนซึ่งเปน

ภูมิปญญาทองถิ่นจากเยาวชนรุนหลัง พืชตาลโตนดซึ่งเปนพืชทาง

เศรษฐกิจที่สังคมภายนอกมองวาไรคา แตมีความสําคัญตอวิถีการ

ดําเนินชีวิตของชาวตําบลปากนํ้า เปนภูมิปญญาทองที่ตกทอดมา

ตั้งแตสมัยโบราณกาล และถือเปนลักษณของชุมชนตําบลปากนํ้า

ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพันกับการใชประโยชนจากผลผลิตของตาลโตนดมา

ยาวนาน จนกลายเปนวฒันธรรม ทัง้การประกอบอาชีพ และการนาํ
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มาแปรรูปเปนของใชในชวีติประจําวนั ตาลโตนดเปนปาลมเศรษฐกจิ

และเปนพืชสวนใบเล้ียงเดี่ยว ที่นํามาจัดสวนเปนไมประดับได

สวยงาม

 หมูบานนํ้าตาลสด หมูท่ี 11 บานปากน้ํา ตําบลบางคลา 

อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทราถือเปนแหลงการทํานํ้าตาลสด

แบบโบราณด้ังเดิม ซ่ึงเปนการรักษาไว ซ่ึงวัฒนธรรมการดํารงชีพ

ของชุมชน และถายทอดสิ่งเหลาน้ีแกลูกหลานและบุคคลทั่วไป 

เพื่อไหภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสดยังคงอยู คูกับสังคมไทย

ตอไป แตในปจจุบันภูมิปญญาทองถิ่นเหลาน้ีกลับไมไดรับความ

สนใจจากเยาวชนรุนหลัง ซึ่งในอนาคตอาจสูญหายไปจากชุมชนไป

ได ชาวบานสวนใหญในแถบนีม้อีาชพีทาํนํา้ตาลสดและอาชพีทาํนา 

อาชพีการทาํนํา้ตาลสดเปนอาชพีทีม่มีาตัง้แตสมยับรรพบรุษุสบืทอด

ตอกันมาถึงรุนลูกรุนหลาน ซ่ึงแตกอนจะทําเพื่อบริโภคภายในครัว

เรือนถาเหลือก็จะแจกจายญาติพี่นอง ปจจุบันนี้มีการทํานํ้าตาลสด

เพื่อจําหนายอาชีพแตตลาดคอนขางแคบและไมมีความแนนอน 

ผูที่มีอาชีพทํานํ้าตาลสดจะตองมีใจรักท่ีจะทํา ตองมีความอดทน 

ตอสู โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ขึ้นตนตาลเพื่อไปเก็บนํ้าตาลสด 

จะเก็บในชวงเชาและเยน็ ซึง่ตนตาลจะอยูสงูมากผูขึน้ไปเกบ็นํา้ตาล

สดจะตองมีความชํานาญ มีความคลองตัวจึงจะสามารถเก็บนํ้าตาล

จากตนตาลได และโอกาสท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือพลัดตกลงมาจาก

ตนตาลนั้นมีมาก ซึ่งจะตองใชความระมัดระวังอยางมาก การทํา

น้ําตาลสดไมตองลงทุนอะไรมากนักเพียงแคมีประสบการณก็

สามารถทําไดและไมตองใชความรูอะไรมากนักเพราะถือวาเปน

ความรูที่ติดตัวมาตั้งแตเกิด

 นอกจากนี้ การทํานํ้าตาลสดจากตาลโตนดเปนอาชีพที่กอ

ใหเกดิรายไดโดยตรง และนบัวาเปนรายไดทีค่อนขางสูง ปจจบุนัชาว

บานไดมีการเปลี่ยนอาชีพจากการทํานา ทําสวนสลับกับการทํา

นํ้าตาลพื้นบานจากตนตาลโตนด มาเปนสวนมะมวง แตเมื่อเกิด

อุทกภัยบอยคร้ัง กอใหสวนตาง ไดรับความเสียหาย ที่ที่สําคัญ

กระแสโลกาภวิตัน ระบบทนุนยิม หลายครวัเรือนหนัไปเปลีย่นอาชพี

เปนเพาะเลีย้งกุงกลุาดาํ ซึง่ตองประสบกับปญหาการขาดทนุในทีสุ่ด 

ผลกระทบจากการเลี้ยงกุงกุลาดําทําใหสภาพดินเปนดินเค็มสงผล

ใหตนตาลที่มีอยูตามธรรมชาติในพื้นท่ีบางสวนไดรับผลผลิตและ

ความหอมหวานของนํ้าตาลสดลดลง กอรปกับพื้นที่ใกลเคียงมี

โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู ทําใหเยาวชนนิยมไปทํางานโรงงาน

อุตสาหกรรมกัน มีการยายถิ่นฐานไปที่อื่นบาง 

 ปจจบุนัอาชพีผลตินํา้ตาลจากตาลโตนดไดรบัผลกระทบดวย 

เปนเหตุใหผูประกอบอาชีพผลิตนํ้าตาลมีแนวโนมที่จะลดลงอยาง

รวดเร็ว ขาดผูที่สืบทอดความรู ไมมีรูปแบบการถายทอดที่ชัดเจน 

การไมเห็นคุณคาทรัพยากรตาลโตนดในฐานะทุนทางเศรษฐกิจที่มี

อยูในชุมชน หันไปประกอบอาชีพอื่น ทําใหคุณคาทางวัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกือบจะสูญส้ินไปกับชุมชน บางครอบครัวที่มี

ตนตาลโตนดอยู ยังคงประกอบอาชีพอาชีพการผลิตน้ําตาลสด

อันเปนเอกลักษณของชุมชนอยูบาง หนวยงานภาครัฐยังใหความ

สําคัญที่จะใหมีการอนุรักษและสงเสริมการประกอบอาชีพนี้ 

ในยุคของการตอสูดิ้นรนเพื่อเศรษฐกิจครอบครัว สงผลใหชาวบาน

หันกลับมาประกอบอาชีพและใหความสําคัญกับตาลโตนดท่ียังคง

มเีหลอือยูในหมูบานมากขึน้ โดยมกีจิกรรมสาํคญัคอื การนาํนํา้ตาล

โตนดทีไ่ดมาแปรรปูอยางงาย เชน ผลติเปนนํา้ตาลสด จําหนายเปน

เครื่องดื่ม บางครั้งใชเปนยาบําบัดรักษาโรค เปนตน

 จากเหตุผลที่กลาวขางตน ปญหาตางๆ เชน ชุมชนมีสภาพ

ความเปนอยูอยางไร ตองเผชิญกับสภาพปญหาอยางไรบาง จะ

พัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสดให

สามารถดาํรงอยูอยามัน่คงในภาวะสังคมปจจบุนัใหยัง่ยนืไดอยางไร 

จงึเปนเรือ่งทีน่าสนใจ การทราบปญหาตางๆ และสาเหตขุองปญหา

จะเปนแนวทางของการแกปญหาตอไป การศึกษาสภาพปญหา 

ทาํใหเขาใจและไดรปูแบบการพฒันาการถายทอดภมูปิญญาทองถิน่

การทําน้ําตาลสด ซึ่งเกี่ยวของกับคานิยม วัฒนธรรมชุมชน หรือ

วฒันธรรมชุมชนทีไ่มปฏิเสธกระแสโลกาภิวัตน แตเปนกระบวนการ

ที่เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาสมดุล กลมกลืน และ

กระตุนจิตสํานึกเกี่ยวกับการสืบทอดวัฒน ธรรมชุมชน ภูมิปญญา

ทองถิน่อนัเปนรากเหงา และสงเสรมิความสามารถในการพึง่ตนเอง 

ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนอยางแทจริง และ

สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

รายวิชา GCI723 การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู Development 

of Learning societies ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษามีความรู 

ความเขาใจสภาพและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตาม

กระแสโลกาภิวตันทีส่งผลกระทบตอครอบครวั ชมุชน และประเทศ

ชาติ วเิคราะหลักษณะของสงัคมแหงการเรยีนรูทีเ่สรมิสรางการรวม

พลังเพื่อการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

แสวงหาความรู โดยประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา

คนควาเพ่ือการพัฒนาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางองคความรูอันเปนพื้นฐานในการยก

ระดับการดํารงชีวิตใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงสนใจวาเพราะเหตุใดหมูบานหรือครัวเรือนบานปากน้ําท่ีเคย

ประกอบอาชีพผลิตนํ้าตาลพื้นบานจึงเหลือจํานวนลดลงมาก จะสง

เสริมหรือขับเคลื่อนการประกอบอาชีพใหยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจของ

ชุมชนไดอยางไร โดยการพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญา

ทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย
   1. เพื่อศึกษาสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

   2. เพื่อพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

การทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีดําเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ีใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยมีขั้นการทําวิจัยและพัฒนาดังนี้

 การเลือกพื้นที่ศึกษาการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา

บริบทของแหลงที่จะศึกษาเก่ียวกับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

การทาํนํา้ตาลสด บานปากนํา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา และเลอืกพืน้ทีใ่น

การศึกษา (Multi-site Study) โดยอาศัยการเลือกเชิงทฤษฎี 

(Theoretical Sampling) มหีลกัการสาํคญัคอื เปนพืน้ทีท่ีส่อดคลอง

กับลักษณะโครงสรางทางสังคมที่มีการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

ในการทํานํ้าตาลสด เพื่อใหผูใหขอมูลเกิดความเชื่อม่ันในตัวผูวิจัย

และมีความเต็มใจใหรายละเอียดขอมูลในทุกประเด็นท่ีศึกษา จึง

กาํหนดใหผูใหขอมลูทีไ่ดจากพืน้ทีท่ีศ่กึษาเปนการเลอืกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) เปนแหลงท่ีมีการประกอบอาชีพการทํา

นํา้ตาลสดมากทีส่ดุในปจจบุนั มคีวามเชือ่ถอืไดวา มคีวามเหมาะสม 

ในการศกึษาวจิยั เพราะมผีูใหขอมลูและมรีองรอยของปรากฏการณ

ที่จะศึกษาเปนอยางดี

ขั้นตอนการศึกษา
 การวจัิยครัง้นี ้เปนการศึกษาและพฒันารปูแบบการถายทอด

ภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Methodology) ผูวจิยักาํหนดข้ันในการศกึษาและนาํเสนอรูปแบบ

การถายทอดภูมปิญญาทองถิน่การทาํนํา้ตาลสด บานปากนํา้ จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา เปน 2 ขั้น คือ 

 ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการ

ทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดดําเนินการ

วิจัย ดังนี้

  1)  การวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) ขอมูล

พื้นฐานของบานปากนํ้า และการทํานํ้าตาลสด ผูวิจัยไดกําหนด

ขอบเขตของการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เชน หนังสือ เอกสาร 

ตาํรา วารสาร และงานวิจยัทีเ่ก่ียวของในบรบิทตาํบลปากนํา้ อาํเภอ

บางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี

ทองถิ่น การทํานํ้าตาลสด เปนตน

  2)  การสัมภาษณระดับลึก (In-depth Interview) 

ภูมปิญญาทองถ่ินจาํนวน 2 คน ผูรบัการถายทอดองคความรูการทาํ

นํา้ตาลสดทีเ่ปนสมาชกิกลุมเกษตรกร จาํนวน 16 คน วเิคราะหและ

สังเคราะหสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทําน้ําตาลสด 

บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกโดยใช

วิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

 3) ไดผลการศึกษาสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

การทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   ขั้นท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

การทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ในขัน้การกาํหนดพฒันารปูแบบการถายทอดภมูปิญญาทอง

ถิน่การทาํนํา้ตาลสด บานปากนํา้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผูวจิยัไดดาํเนนิ

การตามรายละเอียด ดังนี้

 1 การจัดสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพื่อ

กําหนดรูปแบบการพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจําแนก เปน 2 กลุม 

โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือกดังตอไปนี้

  กลุมยอยที่ 1 ผูถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น จํานวน 2 คน 

ผูวิจัยคัดเลือกจากภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสดทีมีชื่อเสียง 

ชาวบานยกยองและนับถือ 

  กลุมยอยที ่2 ผูรบัการถายทอดองคความรูการทาํนํา้ตาลสด 

ผูวิจัยไดกําหนดผูรับการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนสมาชิก

กลุมเกษตรกร จาํนวน 16 คน ผูใหญบาน 1 คน และนกัพฒันาชมุชน 

เทศบาลตําบลปากนํ้า 1 คน 

 2. นาํขอมูลทีไ่ดจากการจดบนัทึกในภาคสนามทีไ่ดจากการ

สนทนากลุมของแตละกลุมมาวเิคราะหและสงัเคราะหผลการประชมุ

สนทนากลุม เพื่อตรวจสอบรางรูปแบบการพัฒนาการถายทอด

ภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

 3. กําหนดรูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในขั้นที่ 2 ผูวิจัย

กําหนดรูปแบบการพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา 

นํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล
 การดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลเปนแบบสัมภาษณเชิงลึก ซึ่งไดคนควา ศึกษาของ 

(ลักษณพร โรจนพทิกัษกลุ, 2550) แลวมาปรบัเพ่ือใหตรงกบัเนือ้หา

และวัตถุประสงค และผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

เปนหลักโดยอาศัยเครื่องมือที่ช วยในการเก็บรวบรวมขอมูล
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บางอยาง ไดแก แนวคําถามในการสัมภาษณ แนวคําถามในการ

สนทนากลุม 

 การเก็บรวบรวมขอมูล การปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูลผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนท่ีตั้งแต

เดือนพฤษภาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2555

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลและการตรวจสอบขอมูล การเก็บ

รวบรวมขอมูลดําเนินการโดย 4 วิธี คือ การวิเคราะหเอกสาร 

การสังเกต การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุม 

การตรวจ สอบเพื่อความเชื่อถือไดของขอมูลและตรวจสอบความ

ครบถวนของคุณภาพขอมูล โดยการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

ดําเนินการใช 2 วิธีการ คือ 1) การตรวจสอบแบบสามเสาดาน

ขอมูล 2) การตรวจสอบแบบสามเสาดานวิธีการรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลที่ไดจากการสังเกต การสัมภาษณ และ

การสนทนากลุม ใชการวิเคราะหดวยการจําแนกประเภทขอมูล 

การเปรียบเทียบขอมูลและสรางขอสรุปแบบอุปนัย

 การสงัเคราะหผลการศกึษา เปนการเสนอขอคนพบจากการ

ศึกษาวิจัยมาสังเคราะหเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนขอความรู ตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ที่เชื่อมโยงกัน สามารถอธิบายพฤติกรรม

ที่เปนปรากฏการณทางสังคมได

สรุปผลการวิจัย
 1. การศึกษาสภาพการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาลสด 

   จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา การประกอบ

อาชีพการทํานํ้าตาลสดเริ่มเสื่อมถอยลงนับตั้งแตป พ.ศ. 2540 

เปนตนมา และในป พ.ศ. 2546 หนวยงานภาครัฐไดเขามาสงเสริม 

ฟ นฟูการประกอบอาชีพแนววัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินตาม

นโยบายของประเทศ สงผลใหการประกอบอาชีพการทํานํ้าตาลสด

เริ่มฟนตัวอีกครั้ง เพราะนํ้าตาลมีความ สําคัญตอครัวไทย ขนมไทย 

การจดัประเพณแีบบครวัไทยทีม่กีารใชนํา้ตาลเปนสวนประกอบของ

อาหารคาว หวาน แทบทุกครัวเรือน และพบวาในอดีตชุมชนแหงนี้

มีชื่อเสียงในการการนํ้าตาลสดจากตาลโตนด โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สวนของการทาํนํา้ตาลท่ีเรยีกวา นํา้ตาลสด นํา้ตาลทีผ่ลิตจากชมุชน

แหงนี้มีคุณภาพดีมีชื่อเรียกกันวา “นํ้าตาลปากนํ้า” จากการศึกษา

พบวา ทักษะการทํานํ้าตาลสดของผู ประกอบอาชีพยังมีอยู ใน

ชมุชน อีกทัง้ชมุชนมคีวามสมัพนัธทีถู่กปลกูฝงถายทอดสบืตอกนัมา

จนกลายเปนรูปแบบของพฤติกรรม ระบบความคิด ความรู  

ความเชื่อ ที่ถูกจัดระเบียบไวจากประสบการณที่สั่งสมมา กอใหเกิด

ความตระหนัก ความภาคภูมิใจ ท่ีมีรากฐานมาจากภูมิปญญาใน

ครัวเรือน

   ปจจัยที่เอื้อหนุนตอการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํา

นํ้าตาลสด

 ปจจัยภายใน ขอคนพบเชิงคุณภาพพบวาชุมชนมีปจจัย

ภายในทีเ่ขมแขง็เปนทนุอยางเหน็ไดชดัเจน ประกอบดวย 1) คน คอื

ผูรู ผูเชี่ยวชาญ ปราชญชาวบาน 2) ทรัพยากร คือตนตาลโตนด 

3) ชื่อเสียงการทํานํ้าตาลของชุมชน 4) การตั้งถิ่นฐาน 5) กลุมเครือ

ญาต ิ6) การจดัระเบยีบชุมชน 7) วฒันธรรม และ 8) ภมูปิญญาทอง

ถิ่น

 ปจจัยภายนอก ขอคนพบเชิงคุณภาพพบวา หนวยงานภาค

รัฐที่มีบทบาทและเปนแกนสําคัญในการพัฒนาและสงเสริม ไดแก 

หนวยงานระดับจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด อําเภอ 

สาํนกังานเกษตรอาํเภอ สาํนกังานสาธารณสขุ องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เทศบาลตําบลปากนํ้า การศึกษานอกโรงเรียน สถานศึกษา

และสถาบันทางการเงิน สนับสนุนและกระตุนใหเกิดการทํานํ้าตาล

สดจากตาลโตนดในชุมชนและมีการพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน ขอคนพบจากการศึกษาทั้ง 2 สวนพบวา ปจจัยภายใน

สําคัญที่สงเสริมการประกอบอาชีพการทํานํ้าตาลสดจากตาลโตนด 

ประกอบดวย 4 สวน ไดแก 1) ปจจัยดานภาวะผูนํา (Leadership) 

2) โครงสรางทางสังคม(Structure) 3) ความสามารถในการผลิต

(Ability) และ 4) วัฒนธรรม (Culture)

 ผลการสังเคราะหรายดาน พบวา ปจจัย ที่สงเสริมและ

การถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินการทํานํ้าตาลสด ไดแก ผูนําชุมชน 

โดยที่มีผู นําที่ชาวบานเคารพนับถือที่อยู ในชุมชนไดรวมกันใน

การดําเนินงานตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการถายทอด

ภูมปิญญาทองถิน่การทาํนํา้ตาลสดของชุมชน โดยไดโคนลมตนตาล 

การใหที่ดินช่ัวคราวเพื่อการกอสรางอาคารหมูบานนํ้าตาลสด 

ซึง่ปจจบุนัเปนแหลงเรยีนรูและเปนศูนยรวมของการดาํเนนิกจิกรรม

ของกลุมโครงสรางทางสังคม ชุมชนมี ทรัพยากรที่สามารถนํามาใช

ประโยชนไดตามความตองการ มรีะบบเครอืญาต ิการแบงบรเิวณท่ี

กอใหเกิดการอยูรวมกันอยางเสรี ทุกคนมีความตระหนักและสํานึก

ทางวัฒนธรรมการอยูรวมกันในการจัดการ เปนการจัดระเบียบ

ชุมชนโดยคนในชุมชน การตั้งถิ่นฐานที่เอื้ออํานวยและกอใหเกิด

ความกลมกลืนกับธรรมชาติ ชุมชนมีผูผลิตที่มีความสามารถใน

การพัฒนาภูมิปญญาใหยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ

   2. การพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

การทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผูวิจัยไดนําปจจัย

ภายในและปจจัยภายนอกชุมชนดังกลาวมาเปนรูปแบบการ

ถายทอดภมูปิญญาทองถิน่การทาํนํา้ตาลสด โดยใชวธิกีารปฏิบตักิาร

วิจัยแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) 
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ประกอบดวยชาวบาน ผูวิจัย และหนวยงานทองถิ่น ในลักษณะ

รวมกันคิด รวมกันปฏิบัติการ และรวมกันแกปญหา มีกรอบคิด 

กรอบการวิจัย และกรอบการปฏิบัติการ ดังภาพที่ 1

สงเสริมการประชาสัมพันธ ผูวิจัยเปนพี่เลี้ยง พัฒนารูปแบบการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทําน้ําตาลสด บานปากน้ํา จังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยมีเปาหมายของการพัฒนา คือ ชุมชนมีการพัฒนา

ความสามารถของตนเอง โดยใชหลกัการมสีวนรวมในการพฒันาจาก

ฐานของชมุชนรวมคดิ รวมปฏบิติัการ รวมแกไขปญหา เปนกระบวน

การเรียนรูรวมกัน มีการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนํา

ความรูเดิมที่มีอยูมาประยุกตใชกับสิ่งที่คนพบเพื่อใหไดองคความรู

ใหม ซ่ึงมี 10 ขั้นตอนที่สําคัญ ในการนําปจจัยภายในชุมชน

และหนวยงานภาครัฐ มาจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชน

(ลักษณพร โรจนพิทักษกุล, 2550) การจัดประชุมชาวบาน 

ใชฉนัทามต ิกาํหนดเปาหมาย/วตัถปุระสงค แนวคดิหลกัการ ศกึษา

เพื่อการพัฒนา สรางกระบวนการเรียนรู  เชื่อมโยงเครือขาย 

ตดัสนิใจ และกระทาํเพือ่ใหเกดิการพฒันา ผลของการพฒันารปูแบบ

จะสามารถยั่งยืน เขมแข็งขึ้นอยูกับพลังภายในของกลุมหมูบาน

นํ้าตาลสด ผูที่มีความเขมแข็งในการจัดระเบียบกลุม การจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อการประชาสัมพันธของกลุม

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
 1. การพัฒนาโดยใชวัฒนธรรม ภูมิปญญาเปนเครื่องมือใน

การพัฒนา ควรคํานึงถึงวา ขีดความสามารถของชุมชน ศักยภาพ

ของผูนําชุมชน ปราชญทองถิ่น กลุมสมาชิกเกษตรกร มีความ

สามารถ มีความรู เช่ียวชาญ ดังน้ัน หนวยงานภาครัฐหรือเอกชน

ควรเขามาสนบัสนนุมากกวาการมาควบคุมชุมชน สนบัสนนุดานการ

จดัหาแหลงการจดัจาํหนาย จดัสถานทีท่ีเ่ปนศนูยกลางการจัดแสดง

สนิคาของชุมชน มบีทบาทในดานใหคาํปรกึษาและทีส่าํคญัสนบัสนนุ

ดวยการสรางเครือขายเชื่อมโยงกับเครือขายภายนอกชุมชน

 2.  ชมุชนและหนวยงานภาครฐัควรใชประโยชนจากรูปแบบ

การถายทอดภูมปิญญาทองถิน่การทาํนํา้ตาลสด เพือ่สรางระบบการ

เรียนรูในชุมชน ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน

และรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน และมั่นคงตอไป

ขอเสนอแนะเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป
 1. ขอสรุปเชิงทฤษฎี (Theoretical generating) และ

ขอเสนอ (Proposition) ทีไ่ดจากการวจิยัครัง้นีเ้ปนแนวทางรปูแบบ

การพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น ผูสนใจนํารูปแบบไป

ประยุกตในการพัฒนาการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นอื่นๆ เพ่ือให

คงอยูอยางยั่งยืนและมั่นคงสืบตอไป

 2.  ควรศึกษาตอยอดรูปแบบการถายทอดภูมิป ญญา

ทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด โดยขยายกลุมเปาหมายใหกวางขึ้น เชน 

ขยายตัวอยางใหมีจํานวนมากขึ้น

 
Input Process Output 

1. ปราชญ(ทองถ่ิน) 
2. ผูรับการถายทอด"
3. ผูวิจัย"

PAR 
1. การมีสวนรวมของชุมชน"
2. จัดเวทีระดมความคิด 
3. สนทนากลุม"(Focus group) 

1. ประมวลสังเคราะหปญหา"
2. ไดแนวทางการพัฒนาจาก
ความตองการของชุมชน 
3. รูปแบบการการพัฒนา 
และสงเสริมจากมติของ
ชุมชน"

การดําเนินการสรางรูปแบบความ

ตองการของชุมชน"

พฒันารูปแบบโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กระบวนการ/วิธีการพัฒนา 
1. คนหาภาวะผูนํา"(L-Leadership) 
2. ความสามารถ/ความเชียวชาญ"(A-
Abilities) ดานภูมิปญญา 
3. วัฒนธรรม"(C-Culture) การผลิตและการ
บริโภคของทองถ่ินภายในและภายนอกชุมชน 

รูปแบบการถายทอดภูมิ
ปญญาทองถ่ินการทํานํ้าตาล

สด"บานปากนํ้า"จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ท่ีปรากฏเปน

ผลงานท่ีเปลี่ยนแปลงและมี
แนวโนมแสดงถึงความ

เขมแข็งของชุมชน"

กรอบคิด/กรอบการปฏิบัติการ 
1. รูปแบบการพัฒนาชุมชนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
2. ทฤษฎีสังคมวิทยา 
3.ทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรม 
 

ภาพที่ 1 การพัฒนารูปแบบการถายทอดภูมิปญญา ทองถิ่น 

  การทํา  นํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

อภิปรายผล
 1.  การพัฒนารูปแบบการถายทอด ภูมิปญญาทองถิ่น

การทํานํ้าตาลสด บานปากน้ํา จังหวัดฉะเชิงเทรา รูปแบบการ

ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด บานปากนํ้า จังหวัด

ฉะเชงิเทราเกดิขึน้จากวฒันธรรมภายในชมุชน ใชหลกัปฏบิตัแิบบมี

สวนรวมจากสภาพชุมชนที่มีศักยภาพ ไดแก ผูนําชุมชน (Leader-

ship : L) โครงสรางทางสังคม (Structure : S) ความสามารถ 

(Ability : A) วัฒนธรรม (Culture : C) จากสภาพและเงื่อนไขของ

ชุมชน ไดแก คนที่มีความรูความเช่ียวชาญอยูในชุมชน ทรัพยากร

ตนตาลโตนดที่มีในทองถิ่น ชื่อเสียงของชุมชน การตั้งถิ่นฐาน 

กลุมเครือขายญาติที่สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขาย การมีระเบียบ

ชุมชน โดยใชจิตสํานึกทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมการบริโภค

แบบครัวไทย และภูมิปญญาท่ีสืบทอดอยางยาวนานเปนทุนของ

ชุมชน ซึ่งมีหนวยงานภาครัฐทําหนาที่ประสานความรวมมือ 

ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ

บางคลา เทศบาลตาํบลปากน้ํา ใหคาํแนะนาํ สนบัสนนุ เปนทีป่รึกษา 

ชุมชนรวมคิด/รวมวิเคราะหปญหาเพื่อพัฒนารูปแบบ/สรุปรูปแบบ
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 3.  ควรศกึษาปจจยัและตวัแปรตางๆ ทีส่งผลตอแรงจงูใจใน

การถายทอดภูมิป ญญาทองถิ่นการทํานํ้าตาลสด เช น อายุ 

เพศ การศึกษา สภาพครอบครัว เปนตน

 4.  ควรมีการศึกษารูปแบบการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น

ในดานอาชีพอื่นๆ และประเพณีอื่นๆ เพื่อเปนการขยายตอยอดใน

เชิงวิจัยองคความรูใหมๆ ตอไป
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