กรอบคิดของฐานการเรียนรู้ วถิ ีชีวติ ชาวนา
องค์ความรู้จากการจัดการความรู้
ประเด็นการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาฐานการเรี ยนรู้เชิงบูรณาการในชุมชน
ทีม่ าของฐานการเรียนรู้
ปั จจุบนั ผืนดินและวิถีทากินของชาวนาได้เปลี่ ยนแปลงไปจากวิถีด้ งั เดิมอย่างสิ้ นเชิ ง จากการทานา
เพื่อเลี้ ยงชี วิต เพื่อทาบุญ เปลี่ยนเป็ นการผลิตเพื่อขาย ให้ค่ากับผลกาไร ศรัทธาในเงิ นทองที่ได้จากผืนนา
มากกว่าการเคารพธรรมชาติและแม่โพสพ เมื่อต้องการผลผลิตที่สูงขึ้น จึงส่ งผลให้เกิดการขยายพื้นที่ทานา
และเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกข้าวจากนาปี เป็ นนาปรังที่อาศัยระบบคลองชลประทาน ซึ่ งดูเหมือนจะดี แต่
หาดี ไม่ เพราะการใช้พ้ืนที่ปลูกข้าว 2-3 ครั้งต่อปี โดยไม่พกั แปลงนา จะไม่มีการฟื้ นฟูสภาพและปรับปรุ ง
บารุ งดินติดต่อกันเป็ นเวลานาน ธาตุอาหารในดินย่อมมีวนั หมด สภาพดินย่อมเสื่ อมโทรม ผลผลิตข้าวที่ได้ก็
จะลดลง ชาวนาจึงหันมาพึ่งพาอาศัยปุ๋ ยเคมีในการบารุ งต้นข้าวที่ปลูก สายพันธุ์ที่เลือกปลูกจากเดิมเป็ นสาย
พันธ์ทอ้ งถิ่นซึ่ งทนต่อโรคได้ดี ก็เปลี่ยนเป็ นสายพันธุ์ที่ผา่ นการปรับปรุ งพันธุ กรรมให้ตอบสนองต่อสารเคมี
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการสู ญพันธุ์ของข้าวพื้นเมืองบางชนิ ด ลดความหลากหลายทางพันธุ กรรมของพืชท้องถิ่ น
อย่า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ระบบการปลู ก ข้า วที่ ใ ช้ปุ๋ ยเคมี แ ละสารเคมี อย่า งเต็ม รู ป แบบสามารถช่ วยให้ข ้า ว
เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตที่สูง แต่จากการใช้สารเคมีที่เพิ่มสู งขึ้นในทุกๆ ปี ทาให้สารเคมีตกค้างในพืชและดิน
สิ่ งมีชีวติ ที่อาศัยอยูใ่ นท้องนาจึงค่อยๆ สู ญพันธุ์ไป สัตว์และจุลินทรี ยท์ ี่ก่อโรคข้าวบางชนิ ดเพิ่มความรุ นแรง
ขึ้น นอกจากนี้การใช้เครื่ องทุนแรงแทนคน เช่ น รถไถ รถแทรกเตอร์ เครื่ องสู บน้ า เครื่ องนวดข้าว ฯลฯ ทา
ให้ชาวนาผลิ ตข้าวเพื่อป้ อนระบบตลาดได้มากขึ้น บทบาทของการแลกเปลี่ ยนแรงงานโดยใช้ระบบความ
สัมพัทธ์แบบ “ลงแขกหรื อออกปาก” และการใช้แรงงานวัวควายในการทานาจึงหายไปจากท้องนาปัจจุบนั
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมสู่ ระบบใหม่ ทาให้ชาวนาพึ่งพาปั จจัยการ
ผลิตจากภายนอกในการทานาเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับชาวนาส่ วนใหญ่ยงั ขาดความรู ้ในการใช้เทคโนโลยี
และการปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมแบบใหม่ ส่ งผลทาให้ตน้ ทุนการผลิตข้าวของชาวนาเพิ่มสู งขึ้นเป็ นเงาตามตัว
เพราะค่าใช้จ่ายจากเมล็ดพันธุ์ขา้ ว ค่าปุ๋ ย ยาปราบศัตรู พืช และค่าจ้างเก็บเกี่ยวจึงเริ่ มเสี่ ยงต่อการขาดทุนจาก
ปั ญญาการทานาที่มีตน้ ทุนการผลิตที่สูง ผลตอบแทนจากการทานาไม่เพียงพอต่อการครองชี พของชาวนา
อาชีพทานาจึงเป็ นอาชีพที่เปราะบางต่อภาวะความยากจน
สาหรับภาคใต้ จังหวัดพัทลุ งถื อได้ว่าเป็ นเมืองอู่ขา้ ว ซึ่ งมีลกั ษณะสภาพภูมิศาสตร์ ที่เหมาะสมต่อ
การปลูกข้าว เป็ นแผ่นดินที่ราบระหว่างเทือกเขาบรรทัดกับแผ่นน้ าทะเลสาบสงขลา-พัทลุง อาชีพทานาจึง
ถื อได้ว่าเป็ นอาชี พดั้งเดิ มของชาวจังหวัดพัทลุ ง พื้นที่แห่ งนี้ จึงเหมาะสมต่อการพัฒนาเป็ นฐานการเรี ยนรู้
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เพื่อให้นิสิตได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวนาในท้องถิ่น และได้ปฏิบตั ิจริ งในการทานา ทั้งการดานาและการเก็บข้าว
ด้วยแกะ ซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สืบสานนาวานและพิธีทาขวัญข้าว อันเป็ นวัฒนธรรมประเพณี ที่ด้ งั เดิม
ฐานการเรี ยนรู ้น้ ีจะทาให้นิสิตได้สัมผัสและตระหนักและเห็นคุณค่าของอาชีพทานา ค้นหาสิ่ งที่แฝงอยูใ่ นภูมิ
ปั ญญาและพิธีกรรมของชาวนา ช่วยรักษาสื บสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้คงอยูต่ ่อไป
การพัฒนาทีผ่ ้ เู รียนจะได้ รับ
ฐานการเรี ยนรู ้น้ ี เป็ นการเรี ยนรู ้โดยการกระทา (Learning by doing) ที่ผสู ้ อนจัดกิจกรรมเพี่อสร้าง
ประสบการณ์ชีวติ ให้กบั ผูเ้ รี ยน โดยการลงมือปฏิบตั ิ มีปฏิสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมคือท้องนา วัฒนธรรม
นาวาน และพิธีกรรมของชาวนา เป็ นการใช้สัมผัสทางกายเพื่อส่ งผลไปยังจิตใจ สร้างความเจริ ญงอกงามให้
เกิดขึ้นจากภายในจิตใจ กิจกรรมที่เกิดขึ้นผูเ้ รี ยนจะต้องมี “สติสัมปชัญญะ” อยูต่ ลอดเวลา เนื่องจากเป็ นการ
ลงมือปฏิบตั ิในเรื่ องใหม่ที่ตนเองไม่ถนัด จึงเป็ นการฝึ กใจให้จดจ่ออยูก่ บั การเรี ยนรู ้ มีสมาธิ และอดทน
กิจกรรมถอดความรู้จากครู ชาวนา โดยการพูดคุย สัมภาษณ์และนามาวิเคราะห์ จะทาให้ผเู้ รี ยนได้
ทราบถึงความยาก ลาบากของคนอีกอาชีพหนึ่งในสังคม ในขณะที่ภูมิปัญญาที่แฝงอยูใ่ นอาชีพชาวนา จะ
ช่วยสอนให้ผเู ้ รี ยนทราบว่าหากเราสังเกตและไตร่ ตรองจะพบความรู ้อยูท่ ุกหนแห่ง
นอกจากนี้ผสู ้ อนจะ
สอดแทรกความรู ้ทางวิชาการที่เชื่ อมโยงกับวิถีปฏิบตั ิ เช่น หลักการทางฟิ สิ กส์ในท่าทางการแบกหาม หลัก
ทางเคมีและชีววิทยาในการเจริ ญเติบโตและการแปรรู ปข้าว เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นว่าวิชาความรู ้ในห้องเรี ยนมี
ประโยชน์อย่างไร เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาเรี ยนรู้ภูมิปัญญาการทานา วัฒนธรรมและประเพณี ที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนเห็นคุณค่าและความสาคัญของอาชีพทานา
3. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนได้พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กบั ชาวนาในชุมชน
ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบฐานการเรียนรู้
1. อาจารย์/นักวิชาการของมหาวิทยาลัย
2. ครู ชาวนาในชุมชน
กิจกรรมประจาฐานการเรียนรู้
1. ถอดความรู้จากการสัมภาษณ์ครู ชาวนา เช่น เหตุผลที่ประกอบอาชีพทานา สภาพเศรษฐกิจ
ในครอบครัว รายได้และการใช้ชีวติ ความรู ้ หรื อวิธีการต่างๆ ที่ได้จากประสบการณ์ในการ
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ทานาให้ได้ผลผลิตข้าวที่ดี ความรู ้สึกที่มีต่ออาชี พทานา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทาอาชี พ
ทานาในอนาคต หรื อประเด็นต่างๆ ที่ผเู้ รี ยนสนใจ
2. ดานา และเกี่ ย วข้า ว (ปฏิ บตั ิ จริ ง ) โดยกิ จกรรมจะขึ้ นอยู่ก ับ ช่ วงเวลา คื อ ภาคเรี ย นที่ 1
ปฏิ บตั ิกิจกรรมดานา ภาคเรี ยนที่ 2 ปฏิ บตั ิกิจกรรมเก็บข้าวด้วยแกะ และร่ วมพิธีทาขวัญ
ข้าว โดยพื้นที่นา 1 ไร่ ให้ผเู ้ รี ยนทากิจกรรมประมาณ 50-60 คน
3. การจาลอง/สาธิ ต วิธีปฏิ บตั ิและกระบวนการต่างๆ หลังจากการเก็บเกี่ยว เช่ น การผูกเรี ยง
การนวดข้าว การฝัดข้าว การจัดลอมข้าว การหาบข้าวด้วยสาแหรก
เวลาทีใ่ ช้ ในฐานการเรียนรู้
ใช้เวลา 5-6 ชัว่ โมง ภาคเช้าและภาคบ่าย
ตัวอย่ างคาถามประจาฐานการเรี ยนรู้
1. ในระหว่างที่ปฏิบตั ิกิจกรรมมีความคิดอะไรเกิดขึ้นบ้าง
2. ได้เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากกิจกรรมดังกล่าว
3. ภูมิปัญญาของชาวนาที่ได้พบเห็นคืออะไร
4. บอกเล่ า ประสบการณ์ ที่ ส ามารถนาไปปรั บใช้ใ นชี วิตประจาวัน หรื อการขยายผลไปสู่
ครอบครัวและชุมชนของผูเ้ รี ยน
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