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บทคัดย่อ 
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผ่านเรื่องเล่าจากความทรงจําทางสังคมของ
คนแต่แรกในชุมชนทุ่งรี การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูลจากการสังเกตและ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลจํานวน 25 คน ได้แก่ คนเฒ่าคนแก่ ชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนทุ่งโดน 
ทุ่งงาย และทุ่งรี เป็นกลุ่มแม่ค้า แม่บ้านดูแลหอพัก หน่วยงานภาครัฐ และร้านค้า วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
นําข้อมูลมาจําแนกหมวดหมู่ ตีความ สร้างข้อสรุปและนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 
  ผลการวิจัยพบว่า การนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ในสมัยก่อนพบว่าคนในสมัยนั้นให้คุณค่าและความหมายของที่ดินว่าเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือดํารงชีพ หลังจากมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทําให้คุณค่าและความหมายของที่ดิน
รอบมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปเป็นแผ่นดินทองของการลงทุนมีการสร้างอาคารพาณิชย์เพ่ืออยู่อาศัย , 
ร้านค้า และบริการเพื่อรองรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ค าส าคัญ: การใช้ประโยชน์ที่ดิน, ความทรงจําทางสังคม, เรื่องเล่า, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
Abstract 
  The objective of this article is to study the definition of land use around Songkla 
University, Hat Yai District, Songkhla Province, through stories from the first social 
memories of Thung Ri community. This research uses qualitative research by collecting 
data from observations and in-depth interviews from 25 key informants, including old 
people, villagers living in Thung Doan, Thung Ngai and Thung Ri community, vendors, 
housewives, dormitory caregivers, government agencies and stores. Analyze the data by 
bringing the data to classify, interpret, create conclusions and present it with analytical 
descriptive method.  
  The results of the research showed that In defining the meaning of land use 
around Prince of Songkla University in the past, it was found that people in those days 
gave the value and meaning of land as an agricultural area using land for living. After the 
establishment of Prince of Songkla University, the value and meaning of the land around 
the university changed to the golden land of investment, with the construction of 
commercial buildings for housing, shops and services to support the students and staff 
of the university. 
Keywords: Land use, social memories, stories, Prince of Songkla University 
 
บทน า 
  แนวทางการพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ .4 
(พ.ศ. 2520 - 2524) เป็นต้นมา ได้ให้ความสําคัญกับการกระจายอํานาจสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย 
การให้ความสําคัญกับการพัฒนาเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา  หรือสงขลา 
ในภาคใต้ จึงทําให้เมืองหลักแต่ละภูมิภาคมีบทบาทเป็นศูนย์กลางความเจริญในการบริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ แทบทุก ๆ ด้าน ทั้งศูนย์รวมทางด้านเศรษฐกิจ ศูนย์รวมระบบราชการ แหล่งท่องเที่ยว หรือแม้กระทั้ง
ศูนย์กลางของสถาบันการศึกษา (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556) 
  การพัฒนาที่เกิดจากการกระจายอํานาจดังกล่าว .นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทําให้ชุมชนชนบท
กลายเป็นเมือง สอดคล้องกับ ณรงค์ เส็งประชา (2523, น.105) ที่กล่าวว่า เป็นความพยายามของผู้นํา
ประเทศท่ีต้องการสร้างชนบทให้กลายเป็นเมือง โดยการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน 
เช่น การเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางการขนส่ง การเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม การเป็นที่ตั้งของ
สถาบันการศึกษาทําให้ชุมชนอันเป็นที่ตั้งของสถานที่สําคัญดังกล่าว เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจากเกษตรกรรมถูกเปลี่ยนมาเป็นการใช้ที่ดินเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
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อาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษา เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต เนื่องจากพ้ืนที่ทําการเกษตรเดิม 
ซึ่งเป็นฐานในวิถีผลิตถูกแทนที่ด้วยสิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมือง ทําให้ประชาชนต้องถูกบีบบังคับให้ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพไปสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม 
โดยปริยาย เช่น ธุรกิจการค้า รับจ้าง หรือเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเป็นต้น ในขณะเดียวกันงาน
ศึกษาของสุเทพ สุนทรเภสัช (2540) ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ลักษณะความเป็นเมืองดังกล่าวว่า 
เป็นการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้าสู่แหล่งงานใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการ
อพยพของคนจํานวนมาก เพ่ือเข้าสู่วิถีด้านการค้าและบริการ และอุตสาหกรรมในบริเวณเมือง (Urban 
areas) ความหลากหลายของโครงสร้างทางสังคมดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการดํารงอยู่ในสังคม
ที่มีความซับซ้อน การพัฒนาจนเกิดความเจริญและกลายเป็นเมืองด้านหนึ่งถือเป็นความเสื่อมโทรมของ
สภาพแวดล้อมอีกด้านหนึ่ง ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ปัญหาความแออัดของเมือง การขยายตัว
ของเมืองแบบไร้ทิศทาง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจราจร หรือปัญหาด้านคุณภาพชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยน
ไปจากความเป็นเมืองที่เข้ามา (ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล, 2541, น.5) 
 เช่นเดียวกันในพ้ืนที่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถือได้ว่าเป็นเมืองหลักในส่วนภูมิภาคของทาง
ภาคใต้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการกลายเป็นเมืองหลังจากมีนโยบายการกระจาย
ความเจริญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ ซึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญและทําให้มองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลง
ของเมืองหาดใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นก็คือ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ตําบลคอหงส์ อําเภอ
หาดใหญ่ บนเนื้อที่ประมาณ 690 ไร่ที่ได้รับการบริจาคจากคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และใช้เป็นที่ทํา
การถาวรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2514 และเมื่อปี พ.ศ. 2538 หาดใหญ่มีความเจริญ
มากขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกและทางอากาศ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทําให้
ถูกยกฐานะจากเทศบาลเมืองหาดใหญ่เป็น"เทศบาลนครหาดใหญ่"  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับฎีกาเล่มที่ 112 ตอนที่ 40ก ลงวันที่ 24 กันยายน 2538 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 
2538 (เทศบาลนครหาดใหญ่, 2562) ปรากฎการณ์ดังกล่าวนี้เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเคลื่อนย้าย
และอพยพของประชากรต่างถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ภายในอําเภอหาดใหญ่ เอกชนมีบทบาทสําคัญในการเข้า
มาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจค้าขายซึ่งหาดใหญ่เป็นเมืองที่มีทําเลที่ตั้งใกล้กับชายแดนไทย–มาเลเซีย 
ดังนั้นหาดใหญ่จึงมีบทบาทสําคัญในฐานะเมืองคู่ค้ากับต่างชาติซึ่งมีอํานาจในการซื้อสูง ทั้งมาเลเซียและ
สิงคโปร์ มีการจ้างงานและการหลั่งไหลของแรงงานเป็นจํานวนมาก (เก็ตถวา บุญปราการ, 2559) 
 จากความเจริญและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวของอําเภอหาดใหญ่เป็นผลทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดิน จากเดิมเคยเป็นพ้ืนที่ในส่วนของภาคเกษตรกรรม มีการปลูกผัก 
ทํานา ทําสวน โดยเฉพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพารา อีกทั้งพ้ืนที่มีความเหมาะสมกับการเกษตรกรรม
เพราะทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดกับเขาคอหงส์ และมีแม่น้ําสายใหญ่สองสาย คือ แม่น้ําคลองเตย และ
คลองเรียน ดังนั้นภาคการเกษตรจึงมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี ทว่าเมื่อมีการขยายพ้ืนที่เมืองจึงเป็นเหตุให้พ้ืนที่
เมืองรุกล้ําพ้ืนที่ทางการเกษตร การใช้ประโยชน์ของที่ดินจึงเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้สอดรับกับความเป็น
เมือง คือ มีการปิดเส้นทางน้ําโดยการถมคลองเพ่ือสร้างเป็นที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สถานที่ทางราชการ 
ซึ่งชุมชนทุ่งรีเป็นชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากเดิมที่เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาคอหงส์ ประชากร
มีอยู่ไม่กี่ครัวเรือน ซึ่งบ้านแต่ละหลังมีระยะห่างกันพอสมควร มีการปลูกยางพาราและทําไร่ทํานา ปลูกผัก 
เพ่ือยังชีพ แต่เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในพ้ืนที่ ทําให้การใช้ที่ดินในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย  
ซึ่งหมายรวมถึงพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชนทุ่งรีด้วย ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยมีการเปลี่ยนแปลง
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พ้ืนที่จากสวนยาง และไร่นา เป็นอาคารพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย เช่น หอพักนักศึกษา คอนโดมิเนี่ยม ตลาดศรีตรัง 
ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และสถานที่ของราชการ ซึ่งมีผู้คนอยู่อาศัยอย่าง
หนาแน่น มียานพาหนะ ทั้งรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่ได้มาตรฐาน  
ไร้ระเบียบแบบแผน สะเปะสะปะ จึงเป็นสาเหตุให้ เกิดการจราจรติดขัด อุบัติเหตุ อาชญากรรม ต่าง ๆ 
มากมายจึงเป็นเหตุให้ผู้คนต้องปรับตัวต่อการกลายเป็นเมืองดังกล่าว และการนิยามความหมายของที่ดิน
ได้เปลี่ยนไปจากเดิม ทําให้คนแต่แรกที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนทุ่งรีได้ขายที่ดินทํากินอพยพเข้าไป
อาศัยอยู่ในชุมชนทุ่งโดน และชุมชนทุ่งงาย คนแต่แรกเหล่านี้คือคนที่เคยอาศัยอยู่ตั้งแต่ก่อนสร้าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บางคนยังมีชีวิตอยู่ บางคนเสียชีวิตไปแล้ว แต่รุ่นลูกยังมีความทรงจําของคน
แต่แรกอยู่ และหลังจากที่มหาวิทยาลัยสร้างเสร็จแล้วมีกลุ่มนายทุน นักศึกษาเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนมาก
ทําให้คนแต่แรกต้องอพยพโยกย้ายหนีความวุ่นวาย 
 จากปรากฏการณ์ข้างต้นผู้วิจัยเกิดคําถามว่า การนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านเรื่องเล่าจากความทรงจําทางสังคมของคนแต่แรกเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะ
ทําความเข้าใจการดํารงอยู่การปรับตัวของคนแต่แรกที่สะท้อนมุมมองการใช้ประโยชน์ที่ดินจากความทรง
จําที่หลากหลายนํามาเป็นเรื่องเล่าถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการถวิลหาอดีตที่มีคุณค่าของคนแต่แรก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  การนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านเรื่องเล่าจาก
ความทรงจําทางสังคมของคนแต่แรก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินกับกระบวนการกลายเป็นเมือง 
  การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกิจกรรมที่มนุษย์ใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิต และระบบการ
ผลิต โดยเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ความหนาแน่นของประชากร และการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปยังพ้ืนที่นั้น .ๆ.สูง .เพ่ือจัดสร้างสิ่งก่อสร้าง และปรับเปลี่ยนวิถีผลิตด้าน
เกษตรกรรมสู่วิถีการค้า และบริการ ตลอดจนอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากเมืองเหล่านั้นเป็นศูนย์กลาง
ธุกริจที่สําคัญ หรือมีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาจึงทําให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณดังกล่าวมีความ
หลากหลายและซับซ้อนขึ้นมีลักษณะต่าง ๆ ตามที่นักวิชาการได้สนใจศึกษาดังนี ้
  สุวัฒนา ธาดานิติ (2547, น.19-22) อธิบายความหมายของการใช้ที่ดิน คือ ลักษณะกายภาพบน
พ้ืนที่ดินอันเป็น ผลมาจากกิจกรรมต่าง.ๆ.ของมนุษย์.ซึ่งการใช้ที่ดินในเมืองสามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้ คือ 
1) การใช้ที่ดินเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย (Residential Land use) 2) การใช้ที่ดินเพ่ือเป็นโรงงานอุตสาหกรรม 
(Manufacturing Land use) 3) การใช้ที่ดินเพ่ือพาณิชยกรรม (Commercial Land use) 4) การใช้ที่ดิน
เพ่ือเป็นสถานที่ราชการ (Government Land use) 5) การใช้ที่ดิน เพ่ือเป็นที่พักผ่อนของประชากรเมือง 
(Recreation.Land.use) .6) .การใช้ที่ดินเ พ่ือการขนส่ง (Transport.Land.use) 7) การใช้ที่ดินเ พ่ือ
การเกษตรชานเมือง (Resource Production and Extraction Land use) 8) บริเวณที่ยังไม่มีการ
พัฒนา (Undeveloped Areas) 
  สําหรับงานศึกษาของณตมณีย์ อู่สุวรรณทิม (2546) ทําการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า จากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
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แม่ฟ้าหลวงในปี .พ.ศ.2541.เป็นตัวการดึงดูดนักลงทุนและประชาชนเข้ามาในพ้ืนที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินไปอย่างชัดเจน .คือ.เกิดการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรม ทําไร่ 
ทํานา.เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าเพ่ือรอการก่อสร้างอาคารต่าง .ๆ.โดยเป็นการกว้านซื้อโดยนายทุนเพ่ือรอการ 
เก็งกําไร.รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างสถาบันการศึกษา .และ
อาคารพานิช.ตลอดจนพบว่า.จากชุมชนที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทดแทน
พ้ืนที่ทําการเกษตรเดิมที่เปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างสิ่งต่าง .ๆ.และเพ่ือต้องการพ้ืนที่สําหรับไว้รองรับการ
ขยายตัวของเมืองในอนาคตด้วย.จึงเกิดการบุกรุกลุกล้ําพ้ืนที่ป่าเกิดการใช้ที่ดินผิดประเภทการนําพ้ืนที่ 
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาใช้สําหรับเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง
ก่อให้เกิดปัญหาระยะยาวกับเกษตรกรผู้ทําการเกษตร .ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย
จากราคาท่ีดินที่เพ่ิมข้ึน.และยังก่อให้เกิดปัญหาต่าง.ๆ.ตามมาอีกมากมาย.เช่น.ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูง 
ปัญหาขยะ.และปัญหาน้ําท่วม.เป็นต้น 
  เช่นเดียวกับงานศึกษาของชลนิษา.สาระพล.(2540).ที่มีการศึกษาการวางแผนการใช้ที่ดิน 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี .พบว่า.เมื่อมีมหาวิทยาลัยเข้ามา
ตั้งในพ้ืนที่ประกอบกับการขยายตัวของเมืองทําให้เกิดการพัฒนาระบบคมนาคม มีการตัดถนนใหม่เกิดการ
ทําลายสภาพแวดล้อมเกิดการรุกล้ําพ้ืนที่ป่าสงวนเพ่ือสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเมือง ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ที่ดินไม่เป็นระเบียบการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีการ
วางแผนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคจากการทําลายพ้ืนที่ป่า .และปัญหาอ่ืน.ๆ.เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  กระบวนการกลายเป็นเมือง 
 กระบวนการเกิดเป็นเมืองเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพประชากร .กระบวนการผลิต .และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองของเศรษฐกิจชุมชน .ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอบนพ้ืนที่ 
มีลักษณะการใช้แรงงานเข้มข้น.และมีความเป็นปัจเจกภาพสูง.ไปสู่ฐานะของเศรษฐกิจเมือง.ซึ่งมีการ
กระจุกตัวกันบนพ้ืนที่ค่อนข้างมาก.มีความชํานาญเฉพาะอย่างในการผลิตสินค้าและการบริการสูง .และมี
การพ่ึงพาต่อกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาลอย่างใกล้ชิด .ที่สําคัญก็คือ.เศรษฐกิจเมืองมีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี.นวัตกรรม (Innovation) และลักษณะของการประกอบการในระดับสูง 
 Gould and Kobb (1964, p.739) อธิบายว่า ความเป็นเมืองมีหลายความหมายดังนี้ 
 1. ความเป็นเมืองอาจหมายถึงการกระจาย (Diffused) ของอิทธิพลสังคมเมืองไปสู่สังคมชนบท 
คําว่า“อิทธิพล” ที่ได้กระจายไปนั้นหมายถึงขนบธรรมเนียมและลักษณะ (Trait) ของเมือง 
 2. ความเป็นเมืองหมายถึง ปรากฏการณ์ของลักษณะสังคมเมืองที่เกิดขึ้น หรือลักษณะของสังคม
เมืองในแง่ประชากร คํานิยามนี้พบเสมอ ๆ ในหนังสือของสังคมวิทยาชนบท กล่าวคือการปฏิวัติทางด้าน
วัฒนธรรมในเขตชนบทได้กลายเป็นวัฒนธรรมแบบสังคมเมือง 
 3. นักประชากรศาสตร์เข้าใจความเป็นเมืองว่าเป็นกระบวนการของประชากรที่มารวมกันอยู่อย่าง
หนาแน่น มีความหมายสําคัญท่ีว่าเป็นกระบวนการหนึ่งของการเคลื่อนไหวจากที่ไม่ใช่สังคมเมืองไปเพ่ือให้
ดึงความสมบูรณ์ของลักษณะเมืองของประชาชนที่มารวมอยู่อย่างหนาแน่น 
 4. ความเป็นเมือง เป็นกระบวนการของการรวมตัวอยู่อย่างหนาแน่นของประชากรซึ่งในอัตราขอ
ประชากรในเมือง ต่อประชากรทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึน12 
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 นอกจากนี้.Hawley (1981.อ้างถึงใน.ดารณี.ถวิลพิพัฒน์กุล,.2541) ได้ให้คําจํากัดความของ
กระบวนการกลายเป็นเมือง หรือ Urbanization ว่าเป็นการเคลื่อนไหวจากหน่วยเรียบง่าย และมีความ
เป็นท้องถิ่นสูงไปสู่ระบบที่ซับซ้อนและมีการขยายอาณาบริเวณออกไปโดยมีการจัดองค์กรแบบเมือง.การที่
อัตราและระดับของกระบวนการเป็นเมืองจะเพ่ิมขึ้นได้นั้น ขึ้นอยู่อย่างมากกับเทคโนโลยีที่ใช้เกี่ยวกับการ
จัดองค์กรเพ่ือให้ทุก.ๆ.ส่วนประสานสัมพันธ์กัน 
 งานศึกษาของรตาพร.สุกแก้วมณี (2546) ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและแบบรูปการ
ตั้งถิ่นฐานในอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา.พบว่า.หลังการสร้างถนนลพบุรีราเมศวร์ และการวางระบบ
โครงข่ายคมนาคมทําให้เมืองขยายไปตามเส้นทางคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากพ้ืนที่
เกษตรกรรมมาเป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยเป็นสําคัญถึง.ร้อยละ.6.09.รองลงมาเป็นพ้ืนที่พานิชยกรรม.ร้อยละ 2.44 
พ้ืนที่อุตสาหกรรม.ร้อยละ.1.06 และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน.ๆ.ร้อยละ 0.76 การกระจายตัวของเมืองขยายตัว 
เป็นช่วง.ๆ โดยเฉพาะบริเวณทางแยกที่สําคัญ.ๆ และลักษณะการขยายตัวของเมือง และการใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นไปตามทฤษฎีรูปลิ่ม (Sector.Theory) รวมกับทฤษฎีการพัฒนารูปดาว (Axial Development 
Theory) ทฤษฎีรูปลิ่ม คือ บริเวณที่เป็นย่านธุรกิจการค้าจะอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองและการเติบโตของ
เขตพาณิชยกรรมนั้นจะกระจายออกจากศูนย์กลางเดิมไปตามแนวถนนสายสําคัญของเมืองออกสู่เขต  
ชานเมือง.ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของวรรณรินทร์.พัฒนาอเนก (2543, น.26-32; กฤช.เพ่ิมทันจิตต์, 
2542) ได้อธิบายทฤษฎีการเติบโตของเมือง และการขยายตัวของเมืองไว้ ดังนี้ 
 1. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบวงกลม เป็นการขยายตัวของเมืองในลักษณะของวงแหวนโดยแต่ละ
ส่วนจะขยายออกไปจากศูนย์กลางเมือง หรือย่านศูนย์กลางธุรกิจซึ่งเกิดจากเมื่อศูนย์กลางเมืองขยายตัว
หรือมีความเจริญเต็มที่ โดยแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็นบริเวณ (Zone) ต่าง.ๆ  
 2. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบเป็นสัดส่วนของวงกลม คือการขยายตัวของเมืองในลักษณะเป็น
สัดส่วนของวงกลมโดยการขยายตัวของเมืองออกจากศูนย์กลางไปสู่รอบนอกตามเส้นทางคมนาคมโดย
กระจายไปตามสองฟากถนนหรือหรือทางรถไฟทําให้มีรูปร่างคล้ายใบพัดลม (Fan.shape) หรือลักษณะ
รูปดาว 
 3. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบหลายศูนย์กลาง เป็นลักษณะการขยายตัวของเมืองที่มีศูนย์กลางด้าน
เศรษฐกิจหลายด้าน.เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีการคมนาคมสื่อสารที่ทันสมัย ศูนย์กลางแต่ละแห่งอาจมี
ความสําคัญเฉพาะด้าน เช่น ศูนย์กลางการค้าหลัก ศูนย์กลางการค้ารอง เป็นลักษณะการกระจายความ
เจริญจากศูนย์การค้าหลักไปสู่ส่วนต่าง.ๆ.ของเมือง  
 4. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบศูนย์กลางย่อย (Sub-center) คือการใช้ที่ดินแบบศูนย์กลางย่อยจะ
เกิดขึ้นบริเวณชาญเมืองที่เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของศูนย์กลางธุรกิจการค้า ในเมืองใหญ่โดยมี
เส้นทางคมนาคมจากศูนย์กลางธุรกิจไปยังศูนย์กลางย่อยต่าง.ๆ  
 5. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบเส้นตรง คือรูปแบบการใช้ที่ดินที่อธิบายถึงการขยายตัวของเมืองเป็น
แนวเส้นตรง ตามถนนหรือแม่น้ําลําคลอง ลักษณะการขยายตัวเป็นแนวยาวนี้ ส่วนมากจะเกิดขึ้นกับถนนที่
เชื่อมต่อกับศูนย์กลางเมือง.โดยจะเป็นการขยายจากศูนย์กลางหนึ่งไปสู่อีกศูนย์กลางหนึ่ง 
 6. รูปแบบการใช้ที่ดินแบบ Ribbon - development คือ การขยายตัวของเมืองจะเป็นเส้นตรง 
ไปตามถนนตามขวาง การขยายตัวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับถนน ซึ่งเชื่อมระหว่างศูนย์กลางหนึ่งไปอีกศูนย์กลาง
หนึ่ง เป็นไปในลักษณะวงแหวน 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1166 

 

 พรนิภา อ่อนเกิด (2550, น.19-20) อธิบายเพ่ิมเติมว่า การพิจารณาหรือตัดสินใจว่า พ้ืนที่ใดใน
เมืองควรมีกิจกรรมการใช้ที่ดินประเภทใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง .ๆ เช่น ความสูงต่ําของพ้ืนที่.ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ เป็นการประเมินผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ที่ดินออกมาเป็นตัวเงิน เช่น พ้ืนที่ว่างที่เป็น
สนามเด็กเล่นไม่ได้ผลตอบแทนแต่อย่างใด.แต่ถ้านํามาสร้างเป็นอาคารให้เช่าจะได้ผลตอบแทน ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี การใช้ที่ดินบางอย่างมีลักษณะกายภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น บริเวณน้ําท่วม แต่ก็สามารถนํา
เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาให้เกิดย่านที่พักอาศัยต่าง.ๆ.ได ้
 สรุปได้ว่า.การเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในเมือง ประกอบด้วยการใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ต่าง.ๆ ตามความเหมาะสมและการเข้าถึงทรัพยากรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดินอยู่ตลอดเวลา.จากการ
ใช้ที่ดินประเภทหนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่ง.โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรในอดีต
มาเป็นการใช้ที่ดินเพ่ือสิ่งก่อสร้างเป็นสําคัญ ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการขยายตัวของ
เมืองและปัจจัยต่าง.ๆ.เช่น ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี และการเปลี่ยนไปสู่
ความเป็นเมืองต่าง.ๆ.ล้วนให้เกิดปัญหาตามมาด้านสิ่งแวดล้อมแทบทุกพ้ืนที่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. พื้นที่ของการวิจัย 
  ผู้วิจัยศึกษาชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากในอดีตเป็นพ้ืนที่
ชนบท เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร แต่เมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพ่ือเป็นสถาบันการศึกษา
ในภูมิภาคภาคใต้ ทําให้การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป๋นเมือง 
 2. ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น.3.กลุ่ม.คือ.กลุ่มที่.1.เป็นกลุ่มคนแต่แรกเคยอาศัยอยู่ในทุ่งรีมานานก่อนที่จะ
สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.แต่ได้ถูกรุกพ้ืนที่ทําให้ต้องขายที่ดินทํากินไปอยู่ที่ทุ่งโดนและทุ่งงาย 
จํานวน.5.คน.คนกลุ่มนี้จะอายุมากแล้ว.แต่ยังมีความทรงจํา.และได้ถ่ายทอดสู่รุ่นลูก.รุ่นหลาน.กลุ่มที่ 2 
เป็นกลุ่มคนแต่แรกเช่นเดียวกันอาศัยอยู่ในช่วงระหว่างที่กําลังก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
แต่ยังคงอาศัยอยู่ที่ทุ่งรีจนถึงปัจจุบัน .จํานวน 10 คน เป็นคนที่ทํางานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เกษียณแล้ว.จํานวน.4.คน และเป็นคนที่รับจ้างทํางานเล็ก ๆ น้อย.ๆ.3.คน และเป็นกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ 
จํานวน 3 คน ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มคนทีท่ําธุรกิจในพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรี ซึ่งอพยพเข้ามาหลังจากที่มีการสร้าง
มหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 10 คน โดยเปิดร้านซักอบรีด 2 คน ทําร้านอาหาร 2 คน ขายของที่ตลาดศรีตรัง 
เสริมสวย 2 คน ดูแลหอพัก 2 คน ร้านขายของชํา 2 คน การให้ได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการ 
snowball โดยการบอกต่อผู้ให้ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ เพ่ือสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นการนิยาม
ความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนทุ่งรีในอดีต และปัจจุบัน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกซึ่งเป็นเพียงแนวคําถามที่สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
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 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสังเกตอแบบไม่มีส่วนร่วม 
และจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล ในประเด็นการนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชุมชนทุ่งรีซึ่งอยู่รอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งการนิยามความหมายในอดีต และปัจจุบัน ผ่านเรื่อง
เล่าของความทรงจําของคนแต่แรก 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และสังเกตมาจําแนกหมวดหมู่ตามประเด็น ตีความ สร้าง
ข้อสรุป และนําเสนอด้วยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัย 
  1. การนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน: ทุ่งรี.ทุ่งนากับวิถีผลิตของเกษตรกร 
  ในการนิยามความหมายผ่านเรื่องเล่าจากความทรงจําทางสังคมของคนแต่แรกซึ่งมีความทรงจํา
อยู่มากมายที่มีต่อชุมชนทุ่งรี ซึ่งคนแต่แรกเล่าให้ฟังว่า อดีตที่ผ่านมาประมาณปี พ.ศ. 2500- 2520 นั้นเรา
สามารถมองเห็นความเป็นมาหรือความเป็น “แต่แรก” ของชุมชนทุ่งรีทั้งสภาพทางกายภาพ สังคม
วัฒนธรรมหรือแม้แต่เรื่องเศรษฐกิจคงจะเป็นเรื่องที่สวนทางและแตกต่างจากความเป็นจริงที่เรามองเห็น
ความเป็นทุ่งรีในปัจจุบัน คําว่า “ทุ่งรี” แยกได้เป็น 2 คํา คือ คําว่า “ทุ่ง” มีความหมายตรงกับคําว่า 
“ท่อง” ในภาษาถ่ินปักษ์ใต้ซึ่งมักใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร แต่ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการทํานาปลูกข้าว ส่วนคํา
ว่า “รี” เป็นความหมายที่ใช้บอกลักษณะรูปร่างหรือทรวดทรงของสิ่งของรูปร่างหรือสถานที่ว่ามีลักษณะ
เป็นวงรี ซึ่งลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรีนั้นเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาที่มีลักษณะเป็นรูปวงรี ชาวบ้าน
เมื่อไปทําธุระปะปังที่ไหนก็มักบอกว่าตนมาจากทุ่งรี ดังนั้น คําว่า “ทุ่งรี” จึงเป็นคําที่ใช้เรียกพ้ืนที่ดังกล่าว
นี้มาโดยตลอดตั้งแต่อดีต 
  นอกจากนั้นผู้วิจัยได้เข้าไปพูดคุยกับคนแต่แรกที่มีภูมิลําเนาและบรรพบุรุษอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรี
ตั้งแต่เกิดจนโตจึงพบว่า แต่ก่อนพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรีมีลักษณะเป็นป่ารกทึบเชิงเขาคอหงส์ มีต้นไม้หลากหลาย
ชนิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ เจริญเติบโตแน่นขนัดเต็มพ้ืนที่เนื่องด้วยลักษณะป่าไม้ทางภาคใต้เป็นแบบป่า
ดงดิบชื้น (Tropical.rain.forest) ซึ่งอยู่ในเขตลมมรสุมพัดผ่านเกือบตลอดทั้งปีจึงทําให้มีปริมาณน้ําฝน
มากส่งผลให้ชุมชนทุ่งรีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพสูง และพันธุ์ไม้ที่พบ เช่น 
ยางพารา (ยางพันธุ์พ้ืนเมือง) กระท้อน ลางสาด ทุเรียน ขนุน เงาะ เสม็ดชุน มะม่วง มะขาม ฯลฯ อีกทั้ง
ยังมพีวกพืชตระกูลไม้ล้มลุก ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้เลื้อย ต่าง ๆ อีกมากมาย 
  จากลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรีจึงมีลักษณะเหมาะสมในการใช้
ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากการมียางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นแหล่ง
รายได้ในสมัยนั้น ยังคงมีการทําไร่นาปลูกข้าวเพ่ือเลี้ยงปากท้องสมาชิกในครอบครัวข้าวจึงไม่จําเป็นต้องไป
หาซื้อ หรือแลกเปลี่ยนกับชุมชนใด ๆ เพราะสามารถปลูกเองและเก็บไว้กินได้ทั้งปี ดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
  
  “...เมื่อก่อนเราไม่ต้องซื้อข้าวสารกิน เรามีนาเราปลูกข้าวไว้กินเอง พอถึงฤดูทํานา ก็สนุกสนาน
เราไปดํานา เพ่ือน ๆ ก็มาช่วยออกแรงกัน...” (ยายเกียว สาวสูงวัย, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2562) 
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  “...สมัยสาว ๆ ยายก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ดํานา เพราะยายอยู่กับแม่ เราต้องปลูกข้าวไว้กินเอง แต่
ถ้าเราจะซื้อก็ได้เหมือนกัน แต่เราต้องไปซื้อในตลาดในหาดใหญ่ ตอนนั้นข้าวไม่แพงหรอก 1 โล (กิโลกรัม) 
20 กระป๋อง หรือ 1 ถังราคาแค่ 16 – 17 บาทเอง…” (ยายให้ ทุ่งรี, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2562) 
 
 “...สมัยนั้นแถวนี้เป็นป่ารกกับทุ่งนาทั้งทุ่งรี ทุ่งโดน หรือโคกวัด ก็ทํานาและตัดยาง (กรีดยาง)  
กันทั้งนั้น แต่ที ่ๆ ปลูกข้าวได้ดีนั้นคือ แถวทุ่งโดนที่อยู่ท้ายชุมชนทุ่งรีโน้น ที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็น นาลึก 
เพราะน้ําไม่แห้ง ตอนฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยนาจะเหลืองอร่ามเต็มทุ่งนาเป็นสีทอง เรียกได้ว่าเป็นนาที่มีความ
สวยงามที่สุดในแถบนี้มันเป็นภาพที่หาชมที่ไหนไม่ได้แล้ว…” (ลุงจํา ปราชญ์ชาวบ้าน, สัมภาษณ์วันที่ 7 
พฤษภาคม 2562) 
   
  “...สมัยนั้นลุงก็ตัดยางเป็นยางพาราน้ํายางไม่ค่อยไหลไม่เหมือนยางพันธุ์ในปัจจุบัน พอถึงฤดูทํา
นาก็ไปทํานา ฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปเก็บข้าว ปีหนึ่งทํานาหนึ่งครั้ง…” (ลุงเสวียน ทุ่งรี, สัมภาษณ์วันที่ 7 
พฤษภาคม 2556) 
 
 นอกจากคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพในการทําสวนยางพาราและการทําไร่นาปลูกข้าวซึ่งเป็น
อาชีพหลักในการเลี้ยงตนและสมาชิกในครอบครัวแล้ว แต่เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทําให้
ทรัพยากรอ่ืน ๆ มีมากเพียงพอที่จะเลี้ยงคนได้ทุกคนในชุมชนโดยไม่ต้องอาศัยเงินทองมาจับจ่ายซื้อขาย
กับ ทว่ามีความขยันและรู้จักการทํามาหากินก็สามารถมีอยู่มีกินได้อย่างสบายไม่อดยากดังคําสัมภาษณ์
ต่อไปนี้ 
 
 “...ในน้ํามีปลา ในนามีข้าว ในป่ามีของกินแล้วแต่ใครจะหากินเอา อยากได้ปลาก็ไปหาเอา 
ในคลองในนา มีไม่ขาดไม่อดแน่นอน...” (ลุงชอบ ทุ่งรี, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562) 
 
 “...พอยายขายของขายขนมเสร็จแล้ว บางวันก็ไปหาปลามากิน ชวนเพ่ือน ๆ ไปครั้งละหลาย ๆ 
คน สนุกดีเพราะปลามีมากจับกินกันไม่หมด ถ้าอยากกินผัก กินน้ําพริกก็หากินเอาแถวข้าง  ๆ บ้านเพราะ
ทุกบ้านก็ปลูกเหมือนกันหมด ทั้งพริก มะนาว ผักกาด ผักบุ้ง ใครอยากกินอะไรก็มีกิน ไม่ลําบากไม่ต้อง
เสียเบี้ยซื้อ…”(ยายละไม ทุ่งรี, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562) 
 
 “...ข้าวปลา อาหารมีครบสมบูรณ์ไม่ต้องไปหาซื้อกิน เพราะในคลองในนา ก็มีให้หากิน แต่อย่า  
ขี้คร้าน (ข้ีเกียจ) ชีวิตก็ไม่อดตาย…” (ยายแหว่ง, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562) 
 
 “...นอกจากหาปูหาปลาหาผักกิน ลุงชอบไปดักนก ดักรอก หาของกินในป่า สมัยนั้นหาได้ง่าย  
มีอยู่มากแถวในป่าแถวข้าง ๆ เขานั้นแหละ…” (ลุงทอง ทุ่งร,ี สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562) 
 
  นอกจากการประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นการกรีดยางเพ่ือเป็นรายได้เสริมมีเก็บไว้ในยาม
จําเป็นเช่น ตอนหน้าฝนที่ไม่สามารถไปกรีดยางพาราได้ การปลูกข้าวไว้กินเองและเลี้ยงคนในครอบครัว 
หรือเอาไว้แลกกับสินค้ากับคนต่างถิ่นที่ในชุมชนไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ และการปลูกผัก หาปูปลาจับ
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สัตว์ป่ากินแล้วนั้น สิ่งที่สําคัญนอกจากการลงมือหรือหาอาหารมาเลี้ยงท้อง คือการมีเครื่องไม้เครื่องมือใน
การให้ได้มาซึ่งอาหารเหล่านั้นก็สําคัญไม่แพ้กันเลย กล่าวคือ คนแต่แรกในชุมชนทุ่งรีได้นําวัสดุอุปกรณ์ที่
หาได้จากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ต้นไม้ รากไม้ ต้นกก มาประดิดประดอย เช่น การจักสานเป็นเครื่องมือดัก
ปลา จําพวก ไซ ข้อง สุ่ม ชนาง เจ้ย หรือ ที่บดแป้ง ที่ตําข้าว เป็นต้น เป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกจากการ
ทํางานเกษตรซึ่งเป็นหน้าที่หลักมาประดิษฐ์เครื่องมือง่าย ๆ ที่สามารถทําขึ้นใช้เองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
ดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 
  “...เครื่องไม้เครื่องมือในการหาปลาส่วนใหญ่เราจะทํากันเองแบบง่าย ๆ ความประณีตก็ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบุคคล ถ้าใครทําไม่เป็นก็สามารถไหว้วานให้เพ่ือนบ้านที่ทําเป็นทําให้ก็ได้…” (ลุงสุพจน์ 
ทุ่งโดน, สัมภาษณ์วันที่ 15 กันยายน 2562) 
 
  “...พ่อลุงเป็นคนที่มีฝีไม้ฝีมือประณีต และความชํานาญการเป็นอย่างมากในการทําเครื่องไม้
เครื่องมือ เครื่องจักสาน ที่เป็นหัตถกรรม ทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ไซ ข้อง สุ่ม ยอ แห เป็นต้น…” 
(ลุงหมัด ซัก อบ รีด, สัมภาษณ์วันที่ 14 เมษายน 2562) 
 
 จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ข้างต้น.สะท้อนให้เห็นถึงการนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในช่วงนั้นเป็นพ้ืนที่ในการดํารงชีวิต.ใช้เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร.ทํานา ทําสวน ทําไร่ หรือหาปลา ซึ่งเป็น
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ของชุมชนทุ่งรีในอดีต สําหรับพ้ืนที่ที่เป็นป่ารกทบ
คุณค่า และความหมายของที่ดินจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งมีลักษณะเป็นป่ารกทึบเชิงภูเขา 
เป็นพ้ืนที่ที่ถูกใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกทางการเกษตรเช่นเดียวกัน นอกจากใช้เพ่ือการล่าสัตว์ 
ด้านการวางผังเมืองก็เป็นไปในลักษณะที่ไม่มีแบบแผน.มีการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนแบบเป็นหย่อม.ๆ.เพราะ
เป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรและเจ้าของที่ดินแต่ละคนต่างถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินกันคนละมาก .ๆ.ทําให้การเกิด
เมืองเป็นไปแบบช้า.ๆ.อีกทั้งการคมนาคมที่ไม่สะดวกทําให้การเดินทางติดต่อกับชุมชนอ่ืน.ๆ.เป็นไปด้วย
ความยากลําบากและส่งผลให้เกิดเป็นพ้ืนที่ที่มีความที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากเป็นป่ารกทึบทํา
ให้เป็นปัจจัยเสริมที่เพ่ิมให้เกิดการก่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อบุคคลอ่ืน.เช่น.การลอบฆ่า.ปล้นหรือการข่มขืน 
เพราะผู้กระทําผิดสามารถหลบหนีเข้าป่าจึงทําให้จับกุมได้ยาก อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากป่ารกทึบ
เพ่ือเป็นการหลบเลี่ยงสายตาชาวบ้านเพื่อเข้ามาก่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ง่ายเช่นกัน 
 การตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของคนแต่แรกในชุมชนทุ่งรีสร้างอยู่ห่าง .ๆ.กันทําให้การไปหาหาสู่กัน
โดยเฉพาะตอนกลางคืนยิ่งต้องเพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย 
เพราะพ้ืนที่ในชุมชนโดยเฉพาะเส้นทางตามถนนปุณณกัณฑ์ซึ่งเมื่อก่อนเป็นเส้นทางสายแคบ .ๆ.และเป็น
ถนนลูกรังซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ถนนขึ้นช่อง 10” มีความเหมาะสมในการหลบเลี่ยงสายตาผู้คนและโจรผู้ร้าย
มักใช้ช่องทางนี้เพื่อเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็น การปล้น จี้ ฆ่า ลวงมาฆ่า การข่มขืน การนําศพ
ที่ถูกฆ่าจากที่อ่ืนนํามาทิ้งไว้บริเวณป่าในชุมชนทุ่งรีแห่งนี้จึงถือได้ว่าพ้ืนที่ป่าของชุมชนทุ่งรีเป็นพ้ืนที่ที่
อันตรายและมีประวัติที่น่ากลัวมากดังคําสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
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  “...ที่ตรงนี้พอตกกลางคืนแถวนี้ไม่มีใครกล้าไปมาหรอก เพราะเป็นพ้ืนที่อันตราย พอมีการฆ่ากัน
ตายก็มักนํามาทิ้งไว้ตรงนี้ บ้างก็พากันมาฆ่ากันตรงนี้เลยก็มี ส่วนผู้หญิงก็ถูกข่มขืนกัน การปล้นก็มีกันบ่อย
ส่วนของพ่ีเมื่อก่อนควายก็โดนขโมย...” (พ่ีเสริญ ทุ่งงาย, สัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2562) 
 
  “...เมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นป่ามีทั้งสวนยางพารา ต้นกระท้อน ต้นมะม่วง มะพร้าว มะปริง ผลไม้ป่า 
เป็นป่าที่ผสมผสานบ้างก็ขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ต้องไปปลูกมัน มันไม่ได้เป็นเหมือนสวนยางในปัจจุบัน  
คือ ต้นยางไม่ได้ปลูกกันเป็นแถวเป็นแนวเหมือนปัจจุบัน ส่วนถนนปุณณกัณฑ์เมื่อก่อนเป็นถนนเส้นเล็ก ๆ 
เป็นถนนดินลูกรัง ถนนเส้นนี้มันเปลี่ยวมากคนไม่นิยมใช้กัน ลุงเคยเห็นมีคนลอบมาฆ่าแล้วทิ้งศพไว้  
บ้านคนก็มีน้อยมากอยู่กันห่าง ๆ กัน นับบ้านได้ส่วนใหญ่เป็นญาติ.ๆ.กันทั้งนั้น...” (ลุงทิม ซัก อบ รีด, 
สัมภาษณ์วันที่.14.เมษายน.2562) 
 
 การเดินทาง การคมนาคมที่ไม่สะดวกเพราะมีเส้นทางหลักที่ใช้เชื่อมเส้นทางระหว่างคนในหมู่บ้าน
กับคนชุมชนอ่ืน.ๆ.เพียงไม่กี่เส้นและการเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลําบากทําให้การกระจายตัว การ
สร้างบ้านเรือนจึงมีความหนาแน่นน้อย อีกทั้งการที่เป็นพ้ืนที่เชิงเขาที่มีลักษณะทางกายภาพที่ไม่เหมือน
พ้ืนที่ราบทั่ว ๆ ไปจึงทําให้เส้นทางการคมนาคมมีความคดเคี้ยวและก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายโดยผู้ให้
ข้อมูลได้ได้เล่าให้ฟังว่า 
 
 “...ทางก็ไม่สะดวก เส้นปุณณกัณฑ์ชาวบ้าน เขาเรียกว่าทางขึ้นช่อง 10 เพราะบนเขาคอหงส์จะมี
สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 10 ตั้งอยู่ และบริเวณใกล้ ๆ กับโรงฆ่าสัตว์น้อง (ผู้วิจัย) เคยไปไหม แต่ก่อนน่า
กลัวมันเป็นทางโค้งทางก็แคบเป็นเชิงเขาด้วย.พอรถสวนทางกันทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจําตายกันมา
หลายศพแล้ว บ้านเรือนก็มีไม่กี่หลังอยู่ห่าง ๆ กันคนก็ไม่ค่อยกล้าไปอยู่หรอกแถวนั้นป่ารกทึบจะตาย...” 
(ป้าณี ดูแลหอพัก, สัมภาษณ์วันที่ 10 สิงหาคม 2562) 
 
 “…ทางท่ีใช้กันในหมู่บ้านก็มีด้วยกันสองเส้นหลัก ๆ คือ ถนนปุณณกัณฑ์ กับ ถนนทุ่งรี ซึ่งทั้งสอง
เส้นนี้เป็นถนนแคบ.ๆ.และเป็นถนนลูกรัง การเดินทางก็ไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะทางขึ้นเขาแถวโรงฆ่าสัตว์
เกิดอุบัติเหตุบ่อยตอนรถสวนทางกัน…” (ลุงกร ร้านขายข้าวแกง, สัมภาษณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2562) 
 
 จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์ข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ของชุมชนทุ่งรีใน
อดีตในด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกทําให้การเดินทางติดต่อกับชุมชนอ่ืน ๆ เป็นไปด้วยความยากลําบาก
และส่งผลให้เกิดเป็นพ้ืนที่ที่มีความที่เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากเป็นป่ารกทึบทําให้เป็นปัจจัยเสริม
ที่เพ่ิมให้เกิดการก่อเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่อบุคคลอ่ืน เช่น การลอบฆ่า ปล้นหรือการข่มขืน เพราะผู้กระทํา
ผิดสามารถหลบหนีเข้าป่าจึงทําให้จับกุมได้ยาก อีกทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์จากป่ารกทึบเพ่ือเป็นการ
หลบเลี่ยงสายตาชาวบ้านเพื่อเข้ามาก่อเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ง่ายเช่นกัน 
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 2. ทุ่งรถีูกนิยามความหมายว่าเป็นแผ่นดินทองของนายทุนเพื่อรองรับสถาบันการศึกษา 
 ในช่วงนี้ที่ดินถูกนิยามความหมายที่แตกต่างจากยุคแรก ทั้งนี้เนื่องจากทุ่งรีที่เคยเป็นพ้ืนที่ของทุ่ง
นาได้ถูกทําให้กลายเป็นเมืองโดยการก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในปี 
พ.ศ. 2512-2514 ช่วงแรกผู้คนในทุ่งรียังคงดําเนินชีวิตตามปกติ แล่พอมาช่วงปี 2520 ผู้คนอพยพเข้ามา 
เพ่ือเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์จากการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรมาเป็นการสร้างตึก สร้างอาคารเรียนแทนที่เป็นครั้งแรก ทว่าการ
ก่อสร้างมหาวิทยาลัยนั้นจําเป็นต้องใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดการสร้างงาน และมีการจ้าง
งานในธุรกิจก่อสร้างเกิดขึ้น ทําให้คนจากทุกทิศทุกที่ต่างเริ่มอพยพหลั่งไหลเข้าในพ้ืนที่ทุ่งรีตั้งแต่นั้นมา  
ดังคําสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 “...ผมเข้ามาทํางานก่อสร้างตั้งแต่ มอ.(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) สร้างตึกแรก  ๆ โน่น คือ 
เมื่อก่อนที่ผมสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกวิศวะ ตึกฟักทอง(ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ) ตึกทรัพย์(ตึกคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ) ผมสร้างหมดแหละตอนนั้นผมมากับเพ่ือนหลายคนที่มาจากอีสาน ผมมาจากชัยภูมิ 
มาพักแถวห้องพักคนงานก่อสร้างอยู่รวมกันหลายครัวเรือน…” (ลุงเชน ชัยภูมิ, สัมภาษณ์วันที่ 20 ตุลาคม 
2562) 
 
 นอกจากการสร้างตึกอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .เพ่ือรองรับนักศึกษากับ
บุคลากรทางการศึกษาที่กําลังจะเข้ามาเรียนและทํางานในปีการศึกษาที่ .1/2515 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 
2514 ก็ยังคงมีประชากรส่วนหนึ่งที่กําลังอพยพเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรีบ้างก็เพ่ือเข้ามาทํางานเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัย บ้างก็เพ่ือทําธุรกิจต่อยอดเพ่ือรองรับการเข้ามาของนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป  
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นการส่งเสริมทางด้านการศึกษา เช่น การสร้างที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น 
ดังคําสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 
 “...ผมเป็นคนนครฯ (นครศรีธรรมราช) ย้ายมาอยู่นานแล้ว ผมเข้ามาเป็นครูได้ไม่กี่วันต้องถูกไทร์ 
(ให้ออก) สอนเด็กไม่ได้ผมชอบดื่มเหล้า แล้วเมาเขาไม่ให้ไปสอนเด็ก ผมเลยไปเป็นทหารที่ค่ายเสนาณรงค์
ต้ังแต่นั้นมา ตอนนี้ภรรยาผมทํางานในมอ. เขาเป็นคนที่ทุ่งรีเหมือนกัน…” (จ่าศักดิ์  คนคอน, สัมภาษณ์
วันที่ 20 ตุลาคม 2562) 
 
 “...ป้าเป็นคนพัทลุง ป้าย้ายตามพ่อแม่มาอยู่นี้นานแล้วตั้งแต่เด็ก .ๆ.พ่อแม่ของป้าเขามาทํา
ก่อสร้างที่หาดใหญ่เขาก็มากันเยอะ ตอนนั้นหาดใหญ่ยังไม่ค่อยมีตึกเลย พวกคนรุ่นนั้นแหละที่มาสร้าง
เมือง อย่างเช่น โรงแรมเจบี ตึกแถวจุติ (ถนนจุติอนุสรณ์) พ่อแม่ป้าและเพ่ือน ๆ ที่มาจากพัทลุง และยังมี
คนจากนครศรีธรรมราช คนอีสานต่างเข้ามาก่อสร้างกันทั้งนั้น แหละ ตอนนั้นมากันจากหลายที่…” (ป้าจิ
รา ไกท่อด, สัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562) 
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 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่ามีคนจากต่างถิ่นได้เริ่มอพยพเข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรี
แล้ว ซึ่งการที่มีคนจากต่างถิ่นได้เข้ามาอาศัยรวมอยู่กับคนแต่แรกหรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมในชุมชน
นั้น ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นปรกติธรรมดาสําหรับคนในพ้ืนที่แน่นอน ทว่าอาจจะเป็น
ผลดีเป็นช่องทางหรือเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างความมั่งคั่งให้กับคนแต่แรกในชุมชนทุ่งรีได้ไม่
น้อย เนื่องด้วยสิ่งที่ตามมาจากการสร้างเมือง 
 ในปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงปี 2562 การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจต่างถิ่นที่ไม่มีที่ทางเป็น
ของตนเอง แต่ใช้ความสามารถในการระดมทุน หรือการที่มีทรัพย์สินเงินทองมากพอที่จะเข้ามากว้านซื้อ
ที่ดินอันเป็นที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ โดยการที่คนแต่แรกนั้นมีทั้งโอกาสที่จ ะ
สร้างความมั่งคั่งด้วยตนเองโดยการเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ในการลงทุนสร้าง หอพัก บ้านเช่า 
ร้านอาหาร ตลาด และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง .ๆ.เช่น.ร้านสะดวกซื้อ.ธนาคาร.ร้านขายยา.ร้านซัก 
อบรีด การให้เช่าบ้านเพ่ือให้ชาวบ้านแถวนั้นได้ประกอบอาชีพ เสริมสวย รับซ่อมจักรยานยนต์ เพ่ือรองรับ
ทั้งนักศึกษา และประชาชนที่เข้ามาหางานทํา ทว่ามีอีกวิธีการคือ การเปลี่ยนมือในการถือครองที่ดินให้
นายทุนเข้ามากว้านซื้อที่ดินของตนแล้วไปทําธุรกิจต่อยอด ส่วนคนแต่แรกที่ เป็นเจ้าของที่ดินก็จะได้เงิน
ก้อนโตไปใช้ตามแต่ต้องการ ดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 
 “...น่าเสียดายส่วนใหญ่คนบ้านเราขายที่ขายทางให้กับนายทุนหมด พอขายที่ได้เงินมาก็มาจ่ายไม่
ประหยัด พอเงินหมด ที่ก็หมด ไม่มีเงินไม่มีที่ ต้องไปเช่าห้องอยู่ งานก็ไม่มีทําเพราะไม่ได้เรียนหนังสือต้อง
ไปเป็นลูกจ้างเขาน่าเวทนา...” (พ่ีสลิ่ม ซักอบรีด, สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562) 
 
 “...เมื่อก่อนที่ดินตรงนี้ห้องไม่กี่บาทแต่ตอนนี้ขายกัน สิบล้านก็ไม่มีใครขายแล้ว แต่บางคนมีที่ 
ห้องสองห้องก็ขายกินหมด ลูกหลานก็ไม่ให้เรียนหนังสือ ปล่อยให้เที่ยว ไปติดยาติดการพนันกันหมด พอ
ไม่มีเงินก็ลําบากต้องไปทํางานจ้างเพ่ือน ต้องไปเช่าบ้าน เช่าหอพักท่ีเป็นที่ดินของตัวเอง แต่มีอยู่คนหนึ่งใน
ทุ่งรี คือ ลุงผุดแกไม่ขายที่ออกเลยมีแต่ซื้อเพ่ิมเข้ามา ตอนนี้แกเป็นเจ้าของตลาดศรีตรัง 109 แต่แกไม่ยอม
สร้างหอพัก หรือเอาที่ไปทําอย่างอ่ืน...” (พ่ีนภา ร้านเสริมสวย, สัมภาษณ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) 
 
 “...ยายยังอยู่ที่ดั้งเดิมนี้แหละ แต่มีที่บางส่วนก็ขายให้เขาไปสร้างเป็นหอพัก ห้องไม่กี่บาท 6,700 
- 10,000 ส่วนยายก็ขายขนมเหมือนเดิม แต่บางคนก็เปิดร้านอาหารขายนักศึกษา...” (ยายจัน ทุ่งรี, 
สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562) 
 
 “...ป้านาไม่ขายที่ เพราะท่ีตรงนี้เป็นที่ดินที่ปู่ย่าตายายเราสร้างมา เราต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานเรา
ต่อไป แต่มีคนเคยมาชวนเอาท่ีไปตั้งไว้ในธนาคารเหมือนกันไปเอาเงินมาทําธุรกิจสร้างหอพัก สร้างบ้านเช่า
แต่เราไม่ทํา เพราะเราคิดว่าเรายังไม่พร้อม ไม่อยากสร้างภาระให้กับตัวเองมีที่ก็รักษาไว้ก่อน...” (ป้านา 
ทุ่งร,ี สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2562) 
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 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มนายทุนต่างถิ่นได้เริ่มเข้ามามีบทบาทและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิธีคิดของคนแต่แรกในชุมชนทุ่งรี กล่าวคือ คนบางกลุ่มมองเห็นว่าที่ดินมี
ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมมากจึงอาศัยโอกาสนี้ในการเปลี่ยนมือโดยการขายให้กับนายทุน ในระหว่างที่มีคนอีก
จํานวนหนึ่งไม่ยอมที่จะขายที่ดินทํากินของตนเองไปเพราะเกิดความรักและห่วงแหนในสิ่งที่บรรพบุรุษได้
สร้างเอาไว้ให้และกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตว่าถ้าลงทุนทําธุรกิจใหญ่ .ๆ.แล้วจะไม่ประสบความสําเร็จ
เหมือนคนอ่ืนเขาจึงไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปลงทุนด้วยตัวเองอีกท้ังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือย 
 เมื่อความต้องการในการบริโภคปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่พักหรือที่อยู่อาศัยมากขึ้นที่เป็นสาเหตุมา
จากการหลั่งไหลเข้ามาศึกษาและประกอบอาชีพของคนต่างถ่ิน จึงเป็นเหตุให้นายทุนที่มีกําลังทรัพย์เข้ามา
กว้านซื้อที่ดินเพ่ือการเก็งกําไรในการขายต่อให้เจ้าอ่ืน .ๆ.ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการปั่นราคาที่ดินให้สูงขึ้น 
ทําให้ชาวบ้านที่เป็นกลุ่มคนแต่แรกบางคนเห็นช่องทางที่จะเป็นเศรษฐีจึงได้ตกลงขายที่ดินให้กับกลุ่ม
นายทุนดังคําสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
 
 “...เมื่อก่อนที่ห้องหมื่นสองหมื่นแต่เดี๋ยวนี้ขายกันหลายบาทเป็นล้าน ๆ คนแถวนี้ก็ขายกันหลาย
คนเหมือนกัน นี่ก็ซื้อที่ดินกับบ้านแล้วเอามาสร้างหอพักใหม่ ไม่ใช่คนแถวนี้ มาจากเชียงใหม่...” (นงนภัส 
ขายของตลาดศรีตรัง, สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2562) 
 
 “...บางคนมีที่ห้องสองห้องพอเห็นว่าที่ดินราคาสูงก็ขายให้เขาไปตัวเองได้เงิน บางคนก็ดีไปซื้อที่
อยู่ที่อ่ืน แต่บางคนฟุ่มเฟือยพอเงินหมดก็ไม่มีที่อยู่ต้องเช่าเขาอยู่ การศึกษาก็ไม่มีเลยต้องไปเป็นลูกจ้าง
ทํางานเป็นแม่บ้านหอพัก นายทุนที่เข้ามาทําธุรกิจเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็มาจากที่อ่ืน ตัวเองก็เช่นเดียวกันมา
จากน่าน มาซื้อที่ดินสร้างหอพัก สร้างบ้านเช่าให้เขาเช่าบ้านบ้าง...” (เพียงเพ็ญ เจ้าของหอพักและบ้าน
เช่า, สัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562) 
 
 “...คนบ้านเราขายที่หมดให้เพ่ือน (คนต่างถิ่น) เข้ามาสร้างความเจริญ แต่ตัวเองจน ที่อยู่ก็ไม่มี 
หนังสือก็ไม่ได้เรียนมา ลูกก็เสเพล ส่วนผม ผมไม่ขายที่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเอง บ้านผมเป็นเรือนไทยเก่า.ๆ 
อยู่ข้างในถนน เป็นบ้านสวน แต่ผมชอบมันส่วนตัวดี ตอนนี้ผมก็เป็นยามอยู่...” (พ่ีสนธยา รปภ. ม.อ., 
สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2562) 
 
 “...ป้ารู้จักคนแต่แรกเดิม.ๆ.แถวนี้หลายคนเพราะป้าขายของ ส่วนใหญ่คนแถวนี้ (คนแต่แรก) 
ขายที่กันหมดเพราะที่ราคาสูง.บางคนก็ย้ายไปอยู่ท้ายหมู่บ้าน อยู่ติด.ๆ.กันหลายหลัง น้อง(ผู้วิจัย) ลองขับ
รถไปดูซิมีบ้านหลายหลังเลย บางคนก็ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนไม่กลับมาเลยก็มี...” (เจ๊นงค์ ร้านของชํา, สัมภาษณ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562) 
 
 จากคําสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนให้นิยามความหมายและคุณค่าของที่ดินเป็น
ปัจจัยต้นทุนทางเศรษฐกิจที่จะต่อยอดสู่การทําธุรกิจต่าง .ๆ.ทั้งด้านการค้า และบริการ เพ่ือรองรับ
สถาบันการศึกษา คนแต่แรกจึงต้องมีการปรับตัวไปตาสถานการณ์ ที่คนส่วนใหญ่ให้คุณค่าและความหมาย
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางเศรษฐกิจ คนแต่แรกที่ใช้ชีวิตอยู่ ณ ที่แห่งนี้หากไม่ขยับขยายไปอยู่รอบ
นอกของชุมชน เช่น ชุมชนทุ่งโดน และชุมชนอื่น.ๆ.ที่ไกลออกไปก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้เป็นหอพัก หรือ
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ร้านค้าเพ่ือรองรับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้น
สถาบันการศึกษาจึงถือได้ว่าเป็นแหล่งกําเนิดของการเกิดความเจริญและส่งผลให้ชุมชนบริเวณใกล้
มหาวิทยาลัยได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะตามมาด้วยไม่ว่าจะเป็นผลทางด้านบวก หรือด้าน
ลบ แต่ที่สําคัญคือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามคน
แต่แรกในชุมชนทุ่งรีที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้
มหาวิทยาลัยมากที่สุด คนแต่แรกในชุมชนทุ่งรีจึงมีความจําเป็นอย่างมากในการที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของตนให้สอดคล้องกับการนิยามความหมายการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนทุ่งรีเพ่ือความอยู่รอดของตน ครอบครัวและชุมชน 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การนิยามความหมายของการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเรื่องเล่า
จากความทรงจําทางสังคมของคนแต่แรกโดยเฉพาะชุมชนทุ่งรีซึ่งเป็นความทรงจําทางสังคมแบบรวมหมู่ 
เป็นความทรงจําร่วมกันของคนทั้งชุมชนผ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่ง Erll (2011 อ้างถึงใน นัทธนัย 
ประสานนาม, 2557) ได้กล่าวว่า ความทรงจําของคนในอดีตเป็นความทรงจําที่ไหลวน และยังกล่าวย้ําถึง
สถานะ อันพิเศษของความทรงจําทีไ่ดส้ลายเส้นแบ่งของเวลา รัฐชาติ ถือเป็นความทรงจําร่วมกันของคนใน
ท้องถิ่นถูกหล่อหลอมเข้าด้วยกันผ่านคําบอกเล่าที่สามารถ่ายทอดออกมาเป็น เรื่องเล่า ความทรงจําของ
คนแต่แรกในชุมชนทุ่งรีที่ถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่าสิ่งละอันพันละน้อย ประกอบสร้างขึ้นเป็นความทรงจํา
แบบรวมหมู่ที่ให้คุณค่าและกาครใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า ในอดีตการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกนิยามความ
หมายถึงวิถีผลิตที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย  ที่ดินจึงมีความหมายในการเป็นส่วน
สําคัญของระบบการผลิต และการดํารงชีวิตที่ต้องพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่า แม่น้ําลําคลอง  
หลังจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพ้ืนที่ชุมชนทุ่งรีส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินจากภาคเกษตรกรรมไปเป็น การ
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ด้านการค้าและบริการเพ่ือรองรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
เช่น การสร้างหอพัก บ้านเช่า ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร ร้านซักอบรีด ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนแต่
แรกค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย พ่ึงพาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้กลาย
ไปเป็นวิถีแบบชุมชนเมืองทั้งทางด้านสังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ .เช่น.ลักษณะการสร้างบ้านเรือน 
การปฏิสัมพันธ์กัน การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตร กลุ่มคน
แต่แรกบางกลุ่มยอมขายที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเพียงเพ่ือต้องการเงินมาใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตที่มีลักษณะความเป็นทุนนิยมมากขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ความทันสมัยได้ถูกทําให้เกิด
กระบวนการกลายเป็นเมืองได้เร็วขึ้น  เพ่ือให้เกิดความเจริญรอบบริเวณมหาวิทยาลัย ดังเช่นงานศึกษา
ของดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล (2541) ที่สะท้อนถึงกระบวนการพัฒนาชุมชนชนบทให้กลายเป็นเมืองทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศที่กําลังพัฒนา ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืน .ๆ.ด้วย 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จะทําให้เห็นว่า และเมื่อชาวบ้านในชุมชนทุ่งรีขายที่ดินแล้วก็จะ
อพยพย้ายออกไปจากชุมชน อีกบางส่วนไปซื้อที่ดินที่ราคาถูกที่ท้ายหมู่บ้านเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ ใน
ระหว่างที่มีกลุ่มคนบางส่วนที่ไม่ยอมขายที่ดินของตนอีกทั้งยังซื้อที่ดินบางส่วนเพ่ิมเติมและได้เปลี่ยนการ
ประกอบอาชีพไปเป็นอาชีพที่มีความเหมาะสมกับชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเพ่ือให้บริการนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาและคนต่างถิ่นที่ เข้ามาทํางาน เช่น เปิดร้านซักอบรีด ร้านค้าของชํา  
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ศูนย์อาหาร ร้านถ่ายเอกสาร การทีชุ่มชนทุ่งรีเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนชนบทไปเป็นชุมชนเมืองตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับการกลายเป็นเมืองของ ณรงค์ เส็งประชา (2523) กล่าวว่า สถานที่ตั้งของสถาบัน
ทางการศึกษาถ้าตั้งอยู่ที่ใดก็ย่อมมีโอกาสที่จะช่วยให้อาณาบริเวณนั้นกลายเป็นเมืองได้  ส่งผลให้มีการ
หลั่งไหลเข้ามาของนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และแรงงานที่เข้ามาทํางานเกี่ยวกับธุรกิจการบริการ
ทางการศึกษา เป็นปัจจัยก่อให้เกิดการเข้ามาลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย.และพาณิชยกรรมต่าง.ๆ 
ทําให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณการก่อตั้งสถาบันทางการศึกษาเหล่านั้นถูกนิยามความหมายที่ทําให้กลายเป็น
สินค้า กลายเป็นแผ่นดินทองของนายทุนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเชิงพาณิชย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการกลายเป็นเมืองในงานศึกษาของ Eames and Goode (1977 อ้างถึงใน ปรีชา คุ
วินทร์พันธ์, 2545) กล่าวว่า กระบวนการของการเป็นเมือง เป็นการให้คุณค่าของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และการประกอบสร้างของการอพยพทางประชากรจากเขตที่ไม่ใช่เมือง ไปยังเขตเมือง หรือเนื่องมาจาก
การขยายตัวของเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ใช่เมืองมาก่อน ทั้งในด้านรูปแบบและหน้าที่ (Forms และ 
Functions) ของการตั้งถิ่นฐานนั้น ๆ จนเกิดเป็นชุมชนเมืองขึ้น 
 เช่นเดียวกับงานศึกษาของฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ พรรณยุพา นพรัก ดารารัตน์ คําเป็ง นิศาชล 
พรหมรินทร์ ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ ณัฐฑรี สินธุนาวา พงษ์พิพัฒน์ และกัญณภัทร วศะวัน (2560) ศึกษาการ
กลายเป็นเมืองที่ เกิดขึ้นภายในชุมชนตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา .จากการตั้งอยู่ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า การกลายเป็นเมืองของชุมชนตําบลแม่กาเกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2540 เรื่อยมา 
ภายใต้พัฒนาการของตําบลแม่กาสามารถ แบ่งได้เป็น .4.ยุค ได้แก่ แม่กาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
แม่กาภายใต้การบริหารของเชียงราย แม่กากับการจัดการตนเองภายใต้จังหวัดพะเยา และแม่กากับการ
กลายเป็นเมือง ซึ่งในยุคสุดท้ายนี้ตําบลแม่กามีความเป็นเมือง เพ่ิมขึ้นทั้ง .5.มิติ คือด้านประชากรและวิถี
ชีวิต ด้านพ้ืนที่การปกครอง ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม และด้าน
ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ความเป็นเมืองนี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับผลกระทบทางสังคม .24.ประการ ซึ่งเมื่อ
จัดอันดับความรุนแรง/ความสําคัญ พบว่า อาชีพในตําบลแม่กามีความหลากหลายมากขึ้น เป็นผลกระทบ
เชิงบวกที่สําคัญที่สุด และปัญหาขยะเป็นผลกระทบเชิงลบที่รุนแรงที่สุด นอกจากนี้งานชิ้นนี้ได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาตําบลแม่กาสู่เมืองมหาวิทยาลัยน่าอยู่และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเมืองทั้ง .5.มิติของการ
กลายเป็นเมืองข้างต้น ซึ่งนํามาสู่การจัดทําแผนพัฒนาพ้ืนที่ด้วยวิชาการของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในท้ายที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรศึกษาเรื่องผลกระทบจากการกลายเป็นเมืองของชุมชนทุ่งรีด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
 2.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างส่วนร่วมของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งเพ่ือสร้าง
อํานาจต่อรองต่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ดําเนินงานอันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชน 
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บุคลานุกรม 
จ่าศักดิ์  คนคอน, สัมภาษณ์วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
เจ๊นงค์ ร้านของชํา, สัมภาษณ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
นงนภัส ขายของตลาดศรีตรัง, สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ป้าจิรา ไก่ทอด, สัมภาษณ์วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
ป้าณี ดูแลหอพัก, สัมภาษณ์วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
ป้านา, สัมภาษณ์วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พ่ีนภา ร้านเสริมสวย, สัมภาษณ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
พ่ีสนธยา รปภ. ม.อ., สัมภาษณ์วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
พ่ีสลิ่ม, สัมภาษณ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
พ่ีเสริญ ทุ่งงาย, สัมภาษณ์วันที่ 10 เมษายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
เพียงเพ็ญ เจ้าของหอพักและบ้านเช่า, สัมภาษณ์วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ 

อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ยายเกียว สาวสูงวัย, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
ยายจัน, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ยายละไม, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ยายแหว่ง, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ยายให้, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ลุงกร ร้านขายข้าวแกง, สัมภาษณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
ลุงจํา ปราชญ์ชาวบ้าน, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 
ลุงชอบ, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ลุงเชน ชัยภูม,ิ สัมภาษณ์วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 
ลุงทอง, สัมภาษณ์วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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ลุงทิม ซัก อบ รีด, สัมภาษณ์วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

ลุงสุพจน์, ทุ่งโดน สัมภาษณ์วันที่ 15 กันยายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

ลุงเสวียน, สัมภาษณ์วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ลุงหมัด ซัก อบ รีด, สัมภาษณ์วันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ชุมชนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 


