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 การวิจยัเร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค โดยใช้

วิธีการสมัภาษณ์หวัหนา้ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาและมีรายไดห้ลกัของครอบครัวจากการ

ประกอบอาชีพทาํนา และเจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใน

อาํเภอเสาไห้ ผูว้ิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องและการสัมภาษณ์หัวหน้า

ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต รายได ้วิธีการผลิต การดาํเนิน

ชีวิต และผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการ

แกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิต และสมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมร่วมกับการสังเกตสภาพการดาํเนินชีวิต สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน ค่านิยม 

วฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวติการผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ รวมทั้ ง

นาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี ดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เป็นชุมชนเกษตรกรรมท่ีมี

การเปล่ียนแปลงไปสู่การผลิตเพ่ือการคา้ ชาวนามีการลงทุนเพ่ือการผลิตขา้วทุกขั้นตอน นิยมทาํนา

หว่านมากกว่านาดาํเพ่ือประหยดัแรงงานและลดตน้ทุน ทาํกิจกรรมหลายอยา่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั ปลกู

พืชหมุนเวียนตลอดปี ใช้เทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน ทาํให้ชาวนาทุกครัวเรือนมีการลงทุน

ทางการผลิต และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และมีรายจ่ายดา้นการบริโภคในครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน 

ส่งผลใหเ้กิดหน้ีสินจากการกูย้มืเพ่ือการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน แนวโนม้ในปัจจุบนัอยู่ใน

ยุคของการเปล่ียนสังคมเกษตรแบบทุนนิยมไปสู่การทาํไร่นาสวนผสมตามแผนพฒันาของ

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ   
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This research aims to study the changes of the way of production of rice farmers 

and analyze problems and obstacles through interviews with the heads of farmer families 
which have their main income from rice farming and government officials that have a vital role 
in agriculture in Sao-Hai. The researcher has gathered data from related literatures and 
interviews the heads of farmer families about the changes in the way of rice production, 
income, lifestyle and effects from such changes as well as problems and obstacles and 
guidelines for solving production problems.  The researcher also interviewed government 
officials that have a vital role in agriculture and also observed living conditions and changes in 
the community, values and culture relating to the changes in the way of rice production in the 
area of Sao-Hai district.  Then the guidelines for solving production problems for farmers in 
Sao-Hai district have been presented through descriptive analysis. 

The results showed that rice farmers in Sao-Hai district have transformed their 
production into commercial production. Rice farmers have to invest at all stages of rice 
production.  Farmers prefer paddy-sown farming over transplanted seeding rice farming to 
save cost and labor. They perform various activities in the same piece of land and grow many 
kinds of crops all year round. They use technologies more in their processes, causing their 
rice production more costly and their household expenses also increase, which results in 
debts both for rice production and household expenses. Current trend is in the era of change 
from capitalist agrarian society to horticultural farming development plan of the government 
officials 
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กติตกิรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์เร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 
ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้ ง 3 ท่าน คือ รอง
ศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิทกัษ์ ศิริวงศ ์และ อาจารย ์ดร.สุวิชา วร
วิเชียรวงษ ์ผูซ่ึ้งใหค้วามรู้ ขอ้คิด คาํปรึกษา คาํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถพฒันางาน
จนสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  
 นอกจากน้ี ผูว้ิจัยใคร่ขอแสดงความขอบคุณบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง รายนาม
ดงัต่อไปน้ี คุณสงบ เจริญสุข เกษตรจงัหวดัสระบุรี คุณปรีชา สายแสง เกษตรอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั
สระบุรี รวมถึงตวัแทนเกษตรกรชุมชนอาํเภอเสาไห ้และเกษตรกรอาํเภอเสาไห้ทุกท่าน ท่ีกรุณาสละ
เวลาใหส้มัภาษณ์ รวมทั้งใหข้อ้มลูและขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ในการวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ท่ีดูแลใหก้ารสนับสนุนในทุกๆ ดา้น 

และเป็นกาํลงัใจท่ีสาํคญัยิง่แก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด และเพ่ือนๆ ปริญญาโท ทุกคนท่ีคอยช่วยเหลือกนั
อยา่งดีตลอดเวลาท่ีเรียนดว้ยกนัมา 
 ขอบคุณคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีเปิดหลกัสูตรน้ีข้ึน ทาํให้ผูว้ิจยัได้
รู้จกั ไดเ้รียนรู้ และรู้คุณค่าของการศึกษา พฒันาความคิด สติปัญญา ความสามารถ และท่ีสาํคญัผูว้ิจยั
ไดเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของการให ้และการรับ ทั้งเพ่ือส่วนตวัและเพ่ือสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
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