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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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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประชากรของไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะการ

ปลกูขา้วท่ีมีการเพาะปลกูมากท่ีสุดในสังคมไทยและมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน เห็นไดจ้ากท่ีประเทศ

ไทยปลกูขา้วมากเป็นอนัดบั 5 ของโลก มีเน้ือท่ีปลกูขา้ว 61 ลา้นไร่ รองจากอินเดีย จีน อินโดนีเซีย 

และบงักลาเทศ การทาํนาจึงเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และทาํรายได้

ใหส้งัคมไทยในแต่ละปีเป็นจาํนวนมาก รวมถึงเป็นตวักาํหนดวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทย 

(สุวิทย ์ธีรศาศวตั, 2546) จึงเห็นไดว้่า ภาคเกษตรกรรมมีบทบาทสําคญัต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ เน่ืองจากเป็นกลไกลหลกัท่ีก่อให้เกิดรายไดภ้ายในประเทศและเป็นแหล่งนาํเขา้เงินตรา

จากต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 ท่ีมุ่งกาํหนด

วิสยัทศัน์การพฒันาภาคเกษตรให้การบริหารจดัการประเทศตอ้งดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่

อย่างพอเพียงและผาสุก การดาํเนินงานภาคการเกษตรมุ่งสู่ความสมดุลและย ัง่ยืน มีการพฒันา

เพ่ือใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มัน่คง โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรให้เกิด

การสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร การมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกนัแกไ้ขปัญหา การ

ประยุกต์ใชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ งสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ขยายกิจกรรมให้

หลากหลาย โดยประสานความร่วมมือกบัภาคธุรกิจ ภาคองค์กรพฒันาเอกชนและภาคราชการ ใน

ดา้นเงินทุนการตลาด การผลิต การจดัการ และข่าวสารขอ้มูล ดว้ยการพฒันาองค์ความรู้และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรชุมชนอยา่งย ัง่ยืน เช่ือมโยงกบัการ

ปรับโครงสร้างสินคา้เกษตร โดยการเพิ ่มผลิตภาพการผลิต สร้างมูลค่าให้กบัสินคา้เกษตร และ

บริหารจดัการทรัพยากรแผนพฒันาการเกษตรใหมี้ความสมดุลต่อการใชป้ระโยชน์และการอนุรักษ ์

สร้างรายไดแ้ละคุณภาพชีวิตใหก้บัเกษตรกร (สาํนกันโยบายและแผนพฒันาการเกษตร สาํนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2549)  

จากวิถีการผลิตข้าวของชาวนาไทยในภาพรวมของประเทศไทยท่ีผ่านมา ในอดีต 

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเพาะปลูกเพ่ือยงัชีพร่วมกบัการล่าสัตวแ์ละเก็บของป่า นิยมปลูก

ขา้วเพ่ือการบริโภคและแลกเปล่ียนในท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ทุก

ครัวเรือนเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตและธรรมชาติรอบตวั เกิดความสมดุลระหว่างการผลิตท่ีเกิดข้ึน

ตามธรรมชาติ ในการผลิตขา้วมีแรงงานและการเปล่ียนแปลงแรงงานในชุมชนเป็นปัจจยัสาํคญัใน 
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การแลกเปล่ียนซ้ือขายภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ไม่นิยมใชปุ๋้ยเน่ืองจากท่ีดินมีแร่ธาตุอาหาร

ตามธรรมชาติ (ศุภชัย สมปัปิโต, 2546) ต่อมาประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 

การเมือง สงัคม และวฒันธรรมอยู่ไม่น้อยผ่านการกาํหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1-9 มาอยา่งต่อเน่ือง (ดาํรงค์ ฐานดี, 2538)  

รัฐบาลไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมชนบทให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

โดยนาํเอาเทคโนโลยสีมยัใหม่มาเผยแพร่และแพร่กระจายทางวฒันธรรมจากสงัคมเมืองไปสู่สังคม

ชนบท ส่งผลใหช้าวบา้นเกิดการติดต่อกบัโลกภายนอกมากข้ึนและเกิดการปรับตวัในการดาํรงชีวิต 

ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวฒันธรรมข้ึนในสังคมชนบท การ

เปล่ียนแปลงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติใหค้วามสาํคญักบัการผลิตเพ่ือการส่งออก

ป้อนตลาดเมืองและตลาดโลก เป็นการเติบโตโดยส่วนรวมของภาคอุตสาหกรรม ท่ีนาํปัญหาต่างๆ 

มาสู่สงัคมไทยและทาํใหปั้ญหาเดิมมีความร้ายแรงยิง่ข้ึน ไดแ้ก่ ปัญหาความแตกต่างทางชนชั้นและ

อาชีพ ปัญหาหน้ีสิน ความยากจน การสูญเสียท่ีดิน การเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากร และ

การอพยพแรงงาน (ฉัตรทิพย ์นาถสุภา, 2539) แต่เป็นแนวทางสาํคญัในการพฒันาประเทศดว้ย

ความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีดาํเนินการให้ชุมชนชนบทมีการเปล่ียนแปลงตามแนวทางการพฒันา

ของแต่ละหน่วยงาน 

จากระบบการผลิตเพ่ือยงัชีพและการบริโภคจากแรงงานคน สัตว ์และการใชเ้คร่ือง

จากไม ้เช่น ไถ คราด ไดเ้ปล่ียนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจเพ่ือขาย โดยให้ความสาํคญักบัระบบ

เงินตราเพื่อการดาํเนินชีวิต เกิดการปรับเปล่ียนระบบการผลิตไปเป็นการผลิตเชิงพาณิชยม์ากข้ึน 

โดยภาครัฐและเอกชนพยายามส่งเสริมภาคการเกษตร เผยแพร่วิทยาการใหม่แก่เกษตรกรให้นาํไป

ปฏิบติัเพ่ือเพิ่มผลผลิตให้ไดก้าํไรสูงสุด นอกจากน้ี ปัญหาของเกษตรกร แรงงานรับจ้าง และผู ้

ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ยงัคงประสบปัญหารายไดต้ ํ่า การด้อยประสิทธิภาพในการผลิต ท่ี

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและรายไดก้ลายเป็นปัญหาความยากจนโดยสมบูรณ์ ส่วนผูท่ี้มีฐานะดีใน

ชนบทส่วนใหญ่รํ่ ารวยจากการขายท่ีดิน การคา้ขายอ่ืนๆ การใหเ้ช่าท่ีดิน การปล่อยเงินกู ้การรับจา้ง

ไถนา ฯลฯ รวมถึงการประสบปัญหาจากต้นทุนด้านการผลิตท่ีสูงข้ึน ปัญหาด้านการตลาดท่ี

ผูบ้ริโภคเกิดความตระหนกัต่อพิษภยัของสารเคมี และมีความตอ้งการบริโภคพืชผกัปลอดสารพิษ

มากข้ึน (วิทยากร เชียงกลู, 2548) เห็นไดจ้ากขอ้มลูสถานการณ์เศรษฐกิจของบริษทั ศูนยว์ิจยั ไทย

พาณิชย ์จาํกดั ไดส้รุปความเคล่ือนไหวของสินคา้เกษตรในปี 2543 ในหมวดขา้ว พบว่า ราคาขา้ว

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14 เน่ืองจากภาวะการคา้ซบเซาตาม  สต๊อกขา้วของประเทศท่ีมีการนาํเขา้อยู่

ในระดบัสูง ผลผลิตขา้วภายในประเทศมีคุณภาพตํ่าเน่ืองจากฝนตกในช่วงเก็บเก่ียว ทาํให้ขา้วมี

ความช้ืนสูง ตอเน่ืองมาถึงสถานการณ์แนวโน้นการผลิตขา้ว ระหว่างปี 2547-2548 พบว่า ฤดูแลง้
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ยาวนาน ฝนมาล่าชา้ และมีฝนตกต่อเน่ืองตลอดทั้ง 2 เดือน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีชาวนาเพาะปลกูขา้วร้อยละ 

60 ของทั้ งหมดมีนํ้ าท่วมเสียหาย และบางพื้นท่ีไม่สามารถปลูกข้าวได้ ถึงแมว้่าจะมีวิทยาการ

สมยัใหม่ในการปลูกข้าวขยายตัวเข้ามา รวมถึงการนําปัจจัยการผลิตสมยัใหม่ เช่น เคร่ืองจักร 

ปุ๋ยเคมี มาใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้มีปริมาณสูงข้ึน ทาํให้ชาวนาต้องปรับตัวให้

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทั้งปัญหาความยากจน สภาพเศรษฐกิจ และความ

สมดุลทางนิเวศวิทยา (สิริวิมล ตนัติถนอมวงศ,์ 2547) 

ดว้ยปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรประสบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ระบบเกษตรย ัง่ยืน

เป็นแนวทางการพฒันาอาชีพท่ีสัมพนัธ์กับการเกษตรและส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดรับกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไดถู้กบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเกษตรกรรมคร้ังแรกในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 และมีการกาํหนดนโยบายต่อเน่ืองมาถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมดา้นการเกษตรแบบย ัง่ยนืเป็นหน่ึงใน

ยทุธศาสตร์สาํคญัของการเกษตร โดยการขยายการพฒันาการเกษตรแบบย ัง่ยืนเพ่ือสร้างดุลยภาพ

ของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และเสริมสร้างขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิต เพ่ือให้เกษตรย ัง่ยืน

อยูร่อดไดใ้นเชิงพาณิชย ์การสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่เกษตรกร เพ่ือลดปริมาณการใชส้ารเคมี

การเกษตรอย่างทัว่ถึง และเพ่ือส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้แพร่หลาย (สุภารัตน์ สิทธิชยั, 

2548) โดยมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินไปในแนวทางการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ได้

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพียงพอกบัความตอ้งการบริโภคของประชากรท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย  ๆโดย 

การใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเนน้การผลิตท่ีควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ถือได้ว่าเกษตรอินทรียเ์ป็น

ทางเลือกหน่ึงท่ีมีศกัยภาพเพ่ือการพฒันาการเกษตรของไทยอยา่งย ัง่ยนื สอดรับกบัแผนยุทธศาสตร์

การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2551-2554 ท่ีมีเป้าหมายในการบูรณาการทุกภาค

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาเกษตรอินทรียข์องประเทศ เป็นการพฒันาแบบองค์รวมท่ีมีคนเป็น

ศนูยก์ลางเพ่ือแกปั้ญหา ความยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาโดยตั้ งอยู่

บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 

(คณะกรรมการพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ, 2551)  

การบริหารจดัการการผลิตทางการเกษตรดว้ยเกษตรอินทรียเ์ป็นการเกษตรแผนใหม่ท่ี

เพาะปลูกโดยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การฟ้ืนฟคูวามอุดมสมบูรณ์ของดิน การรักษาแหล่งนํ้ าใหส้ะอาด การฟ้ืนฟูความ

หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากน้ี เกษตรอินทรียย์งัให้ความสาํคญักบัเกษตรกรผูผ้ลิตและชุมชน

ทอ้งถิ่นท่ีตอ้งการสร้างความมัน่คงในการทาํเกษตรกรรม ตลอดจนอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวิถีชีวิตของ
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ชุมชนเกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรียจึ์งเป็นวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรตอ้งเรียนรู้ ดดัแปลง 

การผลิตของตนให้เขา้กบัวิถีธรรมชาติ โดยอาศยักลไกธรรมชาติ และสอดคลอ้งกลมกลืนกบัวิถี

ชีวิตของชุมชนเกษตรพ้ืนบา้นของสงัคมไทย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธาํรงค์ พนัธุตะ (2550) ท่ี

ศึกษาการพฒันาเกษตรอินทร์ของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลกูผกั หมู่ท่ี 5 ตาํบลห้วยทราย อาํเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบุรี โดยใชก้ารวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจากเกษตร 15 คน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

9 คน พบว่า จากเดิมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรร่วมกนักาํหนดแผนการปลกูผกัจากประสบการณ์เดิม ใช้

พนัธุ์พืชท่ีไม่ได้มาจากการปลูกแบบอินทรีย์ ปลูกผกัซํ้ ากันในพ้ืนท่ีเดิม ใช้ปุ๋ยเคมีฮอร์โมน

สงัเคราะห์และสารเคมีป้องกนักาํจดัโรคแมลงศตัรูพืชโดยไม่คาํนึงถึงการปนเป้ือนและผลผลิตเกิด

การสูญเสีย นอกจากน้ี สมาชิกขาดความรู้และทกัษะในการวางแผน การปลูก และมีความตอ้งการ

ปลกูผกัแบบเกษตรอินทรีย ์และเม่ือนาํแนวทาง การทาํเกษตรอินทรียไ์ปปฏิบติัแลว้พบว่า สมาชิกมี

การบริหารจดัการพนัธุ์พืช ท่ีดิน แรงงาน วตัถุดิบ ท่ีเปล่ียนแปลงไป และผลผลิตมีจาํนวนมากข้ึน 

ราคาผลผลิตสูงข้ึน ตามลาํดบั  

งานวิจยัของ สายณัห์ กุลวงศ ์(2547) ศึกษาการปรับเปล่ียนการเกษตรเคมีไปเป็นเกษตร

อินทรียข์องเกษตรชุมชนบา้นป่าไผ่ ดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่า เง่ือนไขท่ีมีส่วนทาํให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนระบบเกษตรดั้ งเดิมเป็นระบบเกษตรเคมี คือ ความต้องการเพิ่มรายได ้แรงจูงใจดา้น

ตลาด กระแสของระบบการเกษตรแผนใหม่ การส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ และการปรับเปล่ียน

ตามเพ่ือนบา้น ส่วนเง่ือนไขท่ีมีส่วนทาํให้เกิด การปรับเปล่ียนระบบเกษตรเคมีไปเป็นเกษตร

อินทรีย ์คือ ตน้ทุนการผลิตสูง รายไดไ้ม่แน่นอน ตลาดมีการผกูขาด ภาวะหน้ีสิน การพฒันาตาม

กระแสนโยบายของรัฐบาล ภาวะผูน้าํชุมชน ปัญหาสุขภาพ ความสมัพนัธ์ของระบบเครือญาติ การ

รับรู้และการยอมรับ การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และปัญหาดินเส่ือมโทรม และเม่ือ

ดาํเนินการทาํเกษตรอินทร์ พบว่า เกษตรลดตน้ทุนการผลิต มีรายไดส้ม ํ่าเสมอ มีตลาดแน่นอน เกิด

ธุรกิจขนาดเลก็ในชุมชน เกิดระบบการเรียนรู้ เกิดระบบคุณค่า สุขภาพคนในชุมชนดีข้ึน มีอิสระใน

ตวัเอง เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชน สภาพดินดีข้ึน เกิดตวัหํ้ าตวัเบียนเพิ ่มข้ึน เกิดความหลากหลาย

ของพืชท่ีปลกูในพ้ืนท่ี และสภาพอากาศในชุมชนดีข้ึน 

อาํเภอเสาไหเ้ป็นอาํเภอหน่ึงของจงัหวดัสระบุรีท่ีมีในเร่ืองของการผลิตขา้วท่ีมีคุณภาพ 

เป็นอตัลกัษณ์ของตนเอง เป็นท่ีรู้จกัของผูบ้ริโภคมาเป็นเวลานาน เน่ืองจากสภาพของพ้ืนท่ีอาํเภอ

เสาไหเ้ป็นท่ีราบมีความอุดมสมบูรณ์ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง

การทาํนา จากทาํเลท่ีตั้งท่ีมีพ้ืนท่ีติดต่อกบัหลายอาํเภอท่ีเป็นแหล่งปลูกขา้ว ตั้ งอยู่ใกลแ้ม่นํ้ าป่าสัก

อนัเป็นเสน้ทางคมนาคมขนส่งท่ีสาํคญัสายหน่ึงในอดีตจนถึงปัจจุบนั มีความยาวของลุ่มนํ้ าถึง 350 

กิโลเมตร ความกวา้งลุ่มนํ้ า 45 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ งหมด 16,292.24 ตารางกิโลเมตร หรือ 
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10,182,650 ไร่ อาศยันํ้ าใชใ้นการเกษตรและประโยชน์อย่างอ่ืน นอกจากน้ี พ้ืนท่ีราบในอาํเภอเสา

ไห้มีความเหมาะสมในการทาํนาและการค้า จากการท่ีอาํเภอเสาไห้เป็นแหล่งรวมผลผลิตข้าว

ประกอบกบัมีแม่นํ้ าป่าสกัอนัเป็นเสน้ทางคมนาคมสาํคญั แต่ละปีชาวนาจะทาํพิธีเปิดยุง้เพ่ือนาํขา้ว

ท่ีเก็บเก่ียวจากฤดูนาปีออกแปรรูปเพ่ือการบริโภคหรือขายเป็นบางส่วนแก่ตัวแทนท่ีออกรับซ้ือ 

ส่วนใหญ่ชาวนาจะขนข้ึนเกวียนมาขายโดยตรงใหก้บัโรงสีหรือพ่อคา้ขา้วต่างถิ่นท่ีจอดเรือรับซ้ือริม

แม่นํ้ าป่าสกั ดงันั้น ผลผลิตขา้วเสาไหโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ ่งขา้วเจ๊กเชย จึงแพร่กระจายสู่ทอ้งตลาดทั้ ง

รูปขา้วสารและขา้วเปลือก ตลาดรับซ้ือขา้วท่ีสาํคญั คือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัปทุมธานี 

และกรุงเทพมหานคร ทาํใหข้า้วจากอาํเภอ เสาไหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัดีในเร่ืองของคุณภาพท่ีโดดเด่นเป็น

ท่ียอมรับของผูบ้ริโภคจนถึงปัจจุบนั (คมชดัลึก, 2550) อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้่าการผลิตขา้วเสาไห้จะ

มีความตอ้งการของตลาดเป็นจาํนวนมาก แต่พ้ืนท่ีการปลูกขา้วพนัธุ์น้ีมีไม่มากนักเน่ืองจากสาเหตุ

หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของผลผลิตท่ีค่อนขา้งตํ่า เป็นขา้วนาปีท่ีปลกูไดเ้พียงปีละคร้ัง ความ

แปรปรวนภายในช่ือพนัธุ์เดียวกนั และท่ีสาํคญัคือ ราคาขา้ว เป็นผลทาํให้ชาวนาในอาํเภอเสาไห้

จาํเป็นต้องนําเอาข้าวพนัธุ์อ่ืนมาผลิตเป็นข้าวเสาไห้ทดแทน เช่น ข้าวพ้ืนเมืองพนัธุ์เหลืองทอง 

เหรียญทอง หรือขา้วพนัธุผ์สม ชยันาท 1 สุพรรณบุรี 1 เป็นตน้ และประกอบอาชีพเสริม ไดแ้ก่ ปลกู

ผกัสวนครัว ทอผา้ และเล้ียงสตัว ์ 

ชาวนาเป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใหญ่ของประเทศท่ีตอ้งปรับตวัใหอ้ยูร่อดในสภาพการณ์

ท่ีมี การเปล่ียนแปลงไป และดาํรงตนให้อยู่ในสังคมเกษตรย ัง่ยืนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัจึง

สนใจท่ีจะศึกษาพลวตัชาวนาไทยในอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการ

ผลิต วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของ

ชาวนาในอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเสนอแนะแนวทางการ

ปรับเปล่ียนวิถีการผลิตของชาวนาใหด้าํรงอยูใ่นระบบเกษตรย ัง่ยนืต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้ งนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใน

วิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตเชิงเนือ้หา 

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลหลกัเพ่ือสอบถามการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 

รายได ้วิธีการผลิต การดาํเนินชีวิต ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ปัญหาและ

อุปสรรค และแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนา 

2. ขอบเขตเชิงพืน้ที ่

ผูว้ิจยัเลือกศึกษาขอ้มลูจากพ้ืนท่ีในอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  

3. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั 

3.1 หัวหน้าครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาในอาํเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

จาํนวน 10 ครัวเรือน จาํนวน 10 คน และมีรายไดห้ลกัของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทาํนา  

3.2 เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในอาํเภอ

เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่  เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  และ

หวัหนา้ชุมชน 

4. ขอบเขตเชิงเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นตน้ไป  

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัดาํเนินการศึกษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน 

การกาํหนดประเดน็ท่ีจะศึกษา 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูภาคสนามจากพื้นท่ีในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยมีวิธีการ

ดงัน้ี 

2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผูว้ิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

เป็นขอ้คาํถามปลายเปิดดา้นการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต รายได ้วิธีการผลิต การดาํเนินชีวิต และ

ผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขปัญหา

ในวิถีการผลิต แลว้นาํมาใชเ้ป็นแนวทางสมัภาษณ์หวัหนา้ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาในพ้ืนท่ี

อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 10 ครัวเรือน จาํนวน 10 คน และมีรายไดห้ลกัของครอบครัว

จากการประกอบอาชีพทาํนา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 
 

 

2.2 การสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผูว้ิจยัสมัภาษณ์สมัภาษณ์เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ี

มีบทบาทสาํคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3 

คน เพ่ือศึกษาขอ้มลูท่ีสนบัสนุนการประกอบอาชีพของชาวนาในชุมชน 

2.3 การสงัเกต ผูว้ิจยัสงัเกตสภาพการดาํเนินชีวิต สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน 

ค่านิยม วฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี  

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี 

3.2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งนาํเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาใน

วิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

4. การนําเสนอข้อมูล  

ผูว้ิจัยสรุปผลข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ แลว้นําเสนอข้อมูลในการศึกษาด้วยวิธี

พรรณนาวิเคราะห์ 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาและพบปัจจัยท่ี
สาํคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ทาํให้

เกิดความรู้ ความเขา้ใจ ในการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอย่างแทจ้ริงท่ีส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของชาวนา ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงในดา้นสงัคมและเศรษฐกิจ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการผลิตของชาวนาท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  

3. เพ่ือให้ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเป็นผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ในปัจจุบนั สามารถนาํ

ขอ้มูลไปนาํเสนอแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใชใ้นการแกไ้ขปัญหา และสามารถดาํเนินงานได้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

การวิจัยเร่ือง การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

1.  ทฤษฎีภาวะทนัสมยั (Modernization Theory) 

1.1 ความหมายของทฤษฎีภาวะทนัสมยั 

1.2 ลกัษณะของภาวะทนัสมยั 

1.3 กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยั 

1.4 การเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยท่ีรับเอาภาวะทนัสมยัเขา้มาในประเทศ 

2.  การเปล่ียนแปลงทางสงัคม 

2.1 ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary theory)  

2.2 ทฤษฎีความขดัแยง้ (Conflict theory) 

2.3 ทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ี (Structural-Functional theory) 

3.  แนวคิดเศรษฐกิจการเมือง 

3.1 โครงสร้างของเศรษฐกิจการเมือง 

3.2 รูปแบบของเศรษฐกิจการเมือง 

3.3 ปัญหาสาํคญัของเศรษฐกิจการเมือง 

4. พลงังานการผลิตและความสมัพนัธท์างการผลิต 

4.1 พลงัการผลิต 

4.2 ความสมัพนัธท์างการผลิต 

4.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัการผลิตและความสมัพนัธท์างการผลิต 

5. แนวคิดเครือข่ายทางสงัคม 

 5.1 ความหมายของเครือข่าย 

 5.2 ประเภทของเครือข่าย 

 5.3 การเกิดเครือข่าย 

 5.4 แนวทางในการสร้างเครือข่าย 
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6. เกษตรอินทรีย ์(Organic Agriculture) 

6.1 หลกัการและแนวทางของเกษตรอินทรีย ์

6.2 ความหมายของเกษตรอินทรีย ์

6.3 สถานการณ์การผลิตขา้วอินทรีย ์

6.4 โอกาสทางการตลาดของขา้วอินทรีย ์

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1. ทฤษฎีภาวะทันสมยั (Modernization Theory) 
 

ทฤษฎีภาวะความทันสมยัเกิดจากความสําเร็จอย่างรวดเร็วของโครงการมาร์แชล 

(Marshall Plan) ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยเหลือประเทศต่างๆในยุโรป เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ

สงัคมภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และนกัวิชาการดา้นเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมวิทยา 

ไดป้ระยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประเทศ โดยนกัเศรษฐศาสตร์พยายามหาแนวคิดมาอธิบาย

สภาพการณ์การพฒันาในประเทศดอ้ยพฒันาท่ีตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของแนวคิดความทนัสมยั 

นกัเศรษฐศาสตร์เสนอรูปแบบการพฒันาให้ความสาํคญัต่อการแกปั้ญหาการรักษาการเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ โดยนาํประสบการณ์ท่ีประเทศตะวนัตก

ไปใช้กบัประเทศดอ้ยพฒันา และพบว่าแนวทางพฒันาน้ีไม่เหมาะสมกับประเทศด้อยพฒันาท่ีมี

ความแตกต่างและมีต้นเหตุของปัญหาท่ีซับซ้อนมาก  (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2541) จึงจาํเป็นท่ี

นกัวิชาการหลากหลายสาขาต่างพร้อมกนัอธิบายปรากฏการณ์น้ี 

ทฤษฎีภาวะทนัสมยัเป็นแนวคิดท่ีตั้ งอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ความเจริญหรือการพฒันา

สามารถท่ีจะแผ่ขยายจากสังคมหรือประเทศท่ีเจริญกว่าไปยงัสังคมหรือประเทศท่ีลา้หลงั โดย

ประเทศท่ีเจริญกว่าเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีเห็นว่าจาํเป็น เช่น ความช่วยเหลือทาง

วิชาการ ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ เป็นตน้ เพ่ือใหป้ระเทศท่ีลา้หลงัสามารถเปล่ียนแปลงสภาวะ

ต่างๆ ใหมี้ลกัษณะเหมือนกบัประเทศท่ีเจริญแลว้เคยใชม้า นอกจากนั้น แนวคิดทฤษฎีน้ีมีความเช่ือ

ว่าสงัคมเป็นระบบและมีความสมดุล แต่ขาดการพฒันาหรือความเจริญอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงถา้ตอ้งการให้

สังคมมีความเจริญจะมีความจาํเป็นต้องนําส่ิงท่ีเจริญแลว้เขา้สู่ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา โดยการ

โยกยา้ยถ่ายเทส่ิงท่ีทนัสมยักา้วเขา้สู่ประเทศกาํลงัพฒันานั้น และประเทศเหล่านั้นก็จะมีขบวนการ

ปรับเปล่ียนหรือโยกยา้ย ผสมผสานกลมกลืน ปรับสภาพ ใหมี้รูปแบบตามส่ิงท่ีนาํเขา้ โดยเนน้ท่ีการ

สร้างสถาบนัต่างๆ เป็นแหล่งสร้างความทนัสมยัตามแนวคิดและกลไกการพฒันา จะ เห็นไดว้่า 

แนวความคิดของทฤษฎีภาวะทนัสมยั เกิดจากการผสมผสานหลกัการของระบบเศรษฐกิจแบบทุน
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นิยม กบัระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมของประเทศในกลุ่มยุโรปตะวนัตกและ 

อเมริกาเหนือ ซ่ึงมีลกัษณะตรงกนัขา้มกบักลุ่มประเทศสงัคมนิยม ทฤษฎีภาวะทนัสมยัเป็นท่ียอมรับ

ขององค์การสหประชาชาติ จึงจดัตั้ งโครงการช่วยเหลือการพฒันาระหว่างประเทศและองค์กร

ระหว่างประเทศ  ข้ึนหลายองค์กรท่ีสําคัญ  เช่น  ธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(International Bank for Reconstruction and Development) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund) ธนาคารโลก (World Bank) เป็นตน้ 

 

1.1 ความหมายของทฤษฎีภาวะทันสมยั 
 

Wilbert Moore (1963, อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2546) กล่าวว่า ทฤษฏีภาวะ

ทนัสมยัหมายถึง การเปล่ียนผา่นของสงัคมเดิมไปสู่สังคมของความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี ความ

มัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ และเก่ียวพนักบัเสถียรภาพของประเทศตะวนัตก โดยมีสถาบนัการเมืองท่ีทรง

ประสิทธิภาพเป็นผูต้ดัสินนโยบาย การประเมินทศันะ และปัญหาการพฒันาของตนเอง 

Cyril Black (1967, อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2546) ให้ความหมายของทฤษฎี

ภาวะทันสมยัไวว้่า เป็นกระบวนการของการพฒันาทางปฏิวติัเศรษฐกิจของสถาบันต่างๆ ซ่ึง

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นผลมาจากความรู้ท่ีขยายตวัมากข้ึน

ของมนุษย ์ซ่ึงทาํให้มนุษยส์ามารถควบคุมส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยอ์ยู่ได ้ประกอบกบัการปฏิวติัทาง

วิทยาศาสตร์ 

Wilbert Moore และCyril Black (1967, อา้งถึงใน สญัญา สัญญาวิวฒัน์, 2546) ไดแ้บ่ง

โลกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ส่วนดั้ งเดิม (Traditional) และส่วนทันสมัย (Modern) ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงจากยคุหน่ึงไปสู่อีกยคุหน่ึงผา่นกระบวนการของความทนัสมยั แตกต่างกบัแนวคิดของ 

Emile Durkheim (1987) ท่ีแบ่งสงัคมออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่  

1. Mechanical Solidarity เปรียบสังคมเสมือนเคร่ืองจักร แต่ละส่วนของสังคม

สามารถทาํงานร่วมกนั ตามวิถีการผลิตเพ่ือการยงัชีพ มีวิถีการผลิตคลา้ยกนั 

2. Organic Solidarity แต่ละส่วนของสงัคมทาํหนา้ท่ีแตกต่างกนัแต่ตอ้งอยู่รวมกนั มี

ความสมัพนัธก์นั มีการแบ่งงานกนัทาํเกิดความแตกต่างในหนา้ท่ีการทาํงาน ตอ้งพ่ึงพาอาศยักนั 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า Ferdinand Tonnies (1984) แบ่งสังคมออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

หุน้ส่วน สมาคม บริษทั (Gemeinschaft) และพวกคณะ (Gesellschaft) และ Robert Redfield (1962) 

แบ่งสงัคมออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  

1. สงัคมท่ีมีขนาดเลก็ (Folk) เป็นสังคมท่ีแยกตวัออกจากสังคมใหญ่ ไม่รู้หนังสือ มี 

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัสูง 
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2. สงัคมท่ีมีขนาดใหญ่ (Urban) เป็นสังคมท่ีมีขนาดใหญ่กว่า ไม่แยกออกจากกนั มี

การศึกษา มีความแตกต่างกนัในดา้นการดาํรงชีวิต 

ทฤษฎีภาวะทนัสมยัเป็นแนวคิดท่ีช่วยสร้างความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างกัน ช้ีให้เห็นแนวคิดของการเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และ

เทคโนโลยตีามกระบวนการทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการศึกทฤษฎีภาวะทนัสมยัน้ีมีส่วนช่วย

ใหผู้ว้ิจยัเกิดความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของสงัคมไดดี้ข้ึน 

 

1.2 ลกัษณะของภาวะทันสมยั 
 

แนวความคิดสาํคญัของทฤษฎีภาวะทนัสมยักล่าวไวว้่า สงัคมลา้หลงัทุกสงัคมสามารถ

พฒันาและเปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นทนัสมยัได ้โดยตอ้งมีปัจจยัภายนอกเป็นแรงกระตุน้ให้เกิด 

การเปล่ียนแปลง พยายามมุ่งเสริมใหส้งัคมท่ีลา้หลงัมีลกัษณะทนัสมยัมากข้ึน จุดมุ่งหมายของ การ

พฒันาตามแนวคิดของทฤษฎีภาวะทนัสมยั สาระสาํคญัของทฤษฎีภาวะทนัสมยั (แสวง รัตนมงคล

มาศ, 2534) มีดงัน้ี 

1. การพฒันาประเทศใหมี้ความทนัสมยัเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ียงั

ไม่เจริญกา้วหนา้ มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมลา้หลงั ไปสู่สังคมท่ีมีความเจริญกา้วหน้า

ทางเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และมีเทคโนโลยรีะดบัสูงเช่นเดียวกบัประเทศในกลุ่มยโุรปตะวนัตก

และอเมริกา เหนือ  

2. เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และชีวิตส่วนตวัของบุคคลในแต่ละประเทศ จะมีภาวะ

แตกต่างกนั 2 ประการ คือ ภาวะเก่าแก่โบราณท่ีลา้หลงักบัภาวะทนัสมยัท่ีมีความเจริญกา้วหน้าตอ้ง

สร้างความทนัสมยัแทนท่ีความลา้หลงัโบราณ ประเทศจึงเจริญกา้วหนา้ 

3. ประเทศท่ีพฒันาแลว้สามารถกา้วสู่ภาวะทันสมยัได้ดว้ยตวัเอง แต่ประเทศดว้ย

พฒันาไม่สามารถท่ีจะดาํเนินการไดส้าํเร็จ อาจจะสร้างความทนัสมยัไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้นทาํให้

เกิดความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 

4. กระบวนการสร้างภาวะความทันสมัยของประเทศด้วยพัฒนาต้องเป็นไป

เช่นเดียวกบัลกัษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลาํดบัขั้น และการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงความเจริญก้าวหน้าตามลาํดับขั้นน้ีเกิดข้ึนจากการท่ีสังคมยอมรับ 

เทคโนโลยทีนัสมยัในแต่ละขั้นโดยไม่ขา้มขั้นตอน 

5. ภาวะทนัสมยัทางเศรษฐกิจ คือ การมีโครงสร้างเศรษฐกิจท่ีทันสมยัแบบสังคม

อุตสาหกรรม และการสร้างชุมชนเมืองให้เกิดข้ึนโดยกระบวนการท่ีสาํคัญ คือ การกลายเป็น

อุตสาหกรรม (Industrialization) และการกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
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6. ภาวะความทนัสมยัทางการเมือง คือ การนาํการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

โดยมีตวัแทน (Representative Democracy) ตามแบบกลุ่มประเทศในยุโรปตะวนัตกและอเมริกา

เหนือมาใช ้

7. ภาวะความทนัสมยัทางวฒันธรรม คือ การใชแ้นวความคิดแบบสมเหตุสมผลเป็น

บรรทดัฐานในการตดัสินระบบค่านิยม บรรทดัฐาน ทศันคติ และเป้าหมายของสังคม โดยการวาง

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบักิจกรรมทางสังคมของบุคคลและการจดัรูปแบบองค์กรของสถาบนัต่างๆ เป็น

องคก์รขนาดใหญ่ (Bureaucracy) แบบตะวนัตก 

8. บุคลิกภาพของสมาชิกในสงัคมทนัสมยั (Modern Man) แบบชาวตะวนัตก เช่น มี 

ความรับผดิชอบ มุ่งความสาํเร็จเป็นสาํคญั มีระบบค่านิยมและการเรียนรู้เก่ียวกบัการเขา้มีส่วนร่วม

ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Participation) 

9. ผูท่ี้มีบทบาทสําคัญในการสร้างภาวะทันสมยั คือ ผูเ้ช่ียวชาญทางเทคโนโลยี

สมยัใหม่ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองแบบตะวนัตก ซ่ึงอาจเป็นคนในประเทศ

หรือต่างประเทศก็ได ้

10. รัฐต้องมีบทบาทในการวางแผนเพื่อผลกัดันให้เกิดภาวะทันสมยัด้วยการจัดตั้ ง

องค์กรต่างๆ ข้ึนดาํเนินงานอย่างจริงจงั ขอความช่วยเหลือจากประชาชนในประเทศและความ

ร่วมมือกบัรัฐบาลต่างประเทศ ทั้งในดา้นเงินทุน เทคโนโลยกีารตลาด และผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ 

(ปกรณ์ ปรียากร, 2528) 

นอกจากน้ี พัชรินทร์ สิรสุนทร (2547) ได้นําเสนอลักษณะท่ีสําคัญของสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยั ประกอบดว้ย 

1. การเปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการดาํรงชีวิตจากแบบเรียบ

ง่ายในสังคมจารีต ไปสู่การดํารงชีวิตท่ีอาศัยความรู้และเทคโนโลยีระดับสูง มีความเป็น

วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

2. เปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากเกษตรกรรมแบบยงัชีพ หรือทาํเกษตรกรรมใน

ท่ีดินแปลงเลก็เพ่ือบริโภคในครัวเรือน เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพ่ือขาย มีการจา้งแรงงานภายนอก

ครอบครัวหรือชุมชนแทนการใชแ้รงงานในครอบครัว 

3. มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและการใชเ้คร่ืองจกัรกลเพิ่มมากข้ึน 

4. วิถีชีวิตของคนเปล่ียนแปลงจากความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นแบบเป็น

ทางการ 

5. เกิดเมืองเพิ่มข้ึนและมีการขยายตวัของสงัคมเมือง 

6. มีการสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สาธารณูปโภค โรงเรียน โรงพยาบาล 
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7. เกิดชนชั้นกลางและผูป้ระกอบการ (Entrepreneur) เพิ่มข้ึน 

8. มีการเปล่ียนแปลงระบบความเช่ือของคนจากอาํนาจเหนือธรรมชาติ ครอบครัว

และชุมชนนิยม เป็นความคิดเชิงเหตุผล ปัจเจกชนนิยมและวตัถุนิยม 

9. โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว 

10. สถาบนัทางสงัคมต่างๆ มีความสลบัซบัซอ้นเพิ่มมากข้ึน 

11.  การจดัระเบียบทางสงัคมใชก้ฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรมาก

ข้ึนแทนท่ีบรรทดัฐานและวิถีประชาท่ีใชก้นัในสงัคมจารีต 

จากลกัษณะของภาวะทนัสมยั ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัสาํคญัท่ีส่งเสริมให้เกิด การ

เปล่ียนแปลงตามทฤษฎีภาวะทนัสมยัท่ีสามารถนาํไปใชใ้นการศึกษาสภาพสังคมให้พฒันาไปสู่

ความทนัสมยั ไดแ้ก่ การพฒันาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี รวมถึงการ

ดาํเนินงานของภาครัฐในการสนบัสนุนใหส้งัคมกา้วเขา้สู่ความทนัสมยัท่ีผูว้ิจยัสามารถขอ้มลูเหล่าน้ี

มาใชใ้นการกาํหนดประเด็นคาํถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีสามารถนําผลไปวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงของสงัคมไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

1.3 กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทันสมยั 
 

การพฒันาประเทศยอ่มท่ีจะมีทิศทางกลยทุธ ์(strategies) ท่ีแตกต่างกนัไป เพราะแต่ละ

ประเทศมีอตัลกัษณ์ทางดา้นบริบทสังคมแตกต่างกนั แต่โดยภาพรวมแลว้ การพฒันาประเทศให้

ทนัสมยั (สิทธิพนัธ ์พุทธหุน, 2542) มีลกัษณะดงัน้ี 

1. การพฒันาประเทศใหท้นัสมยัทางดา้นเศรษฐกิจ  

ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ การพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นประเทศ

อุตสาหกรรมนั้น มีความหมายเดียวกบัการทาํประเทศให้ทนัสมยั ซ่ึงจะตอ้งข้ึนอยู่กบัการเพิ ่มพูน

ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชน (GDP = Gross National Product) การพฒันาสังคมเมืองและกระจาย 

ความเจริญไปสู่ชนบท ซ่ึงต้องมีการลงทุนใหม่ๆ อย่างหนัก ทั้งในด้านสาธารณูปโภค ตลอดจน

กิจกรรมเพ่ือการผลิตโดยตรง เช่น เพิ่มเขตอุตสาหกรรม โรงงาน หรือแมแ้ต่ในภาคการเศรษฐกิจ

แบบดั้งเดิม ไดแ้ก่ ภาคเกษตรกรรมและหตัถกรรม ท่ีตอ้งมีการลงทุนใหม่ๆ สนับสนุน การแปรรูป

ผลผลิตของเกษตรกร เช่น นโยบายหน่ึงผลิตภณัฑ์หน่ึงตาํบล (One Tumbol, One Product) อย่างไร

ก็ตาม กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่จาํกดัเพียงอยา่งเดียวหรือสองอย่าง หากแต่มีความสลบัซบัซอ้น

มากข้ึน ระดบัของความชาํนาญสูงข้ึน สดัส่วนของทุนต่อแรงงานเพิ่มข้ึน มีการขยายตวัทางการคา้

และตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงทาํให้สามารถดึงทรัพยากรทั้ งคนและส่ิงของจาก

แหล่งต่างๆ มาใชไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง เกิดเป็นเครือข่ายของระบบเศรษฐกิจท่ีมีความเหนียวแน่น 
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การเกษตรลดความสาํคญัลงเม่ือเทียบกบัการคา้อุตสาหกรรม และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงแนวคิดน้ีเช่ือว่า 

เป็นวิธีท่ีทาํให้ ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ความไม่เท่าเทียมกนัทางเศรษฐกิจ

ลดลง ถึงแมว้่าทฤษฎีภาวะทนัสมยัท่ีมีผลต่อการกาํหนดศกัยภาพทางดา้นเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึง

มีผลต่อกระบวนการพฒันาประเทศเป็นอนัดบัแรก ฉะนั้นการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

รวมทั้ง การไดรั้บความช่วยเหลือจากต่างประเทศจึงเป็นกุญแจสาํคญัสาํหรับการพฒันาประเทศให้

ทนัสมยั 

แนวคิดทฤษฎีภาวะทนัสมยัจะมีลกัษณะเป็นพลวตัในแง่เศรษฐกิจก็ตาม โดยองค์รวม

แลว้ การพฒันาเศรษฐกิจข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืนอีกดว้ย คือ ความรู้สึกนึกคิดทางสติปัญญา ทางการเมือง 

และทางสงัคม ตลอดจนอจัฉริยะภาพดา้นความรู้ความสามารถของผูน้าํทางการเมืองในการท่ีจะนาํ

ทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยูม่าใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

2. การพฒันาประเทศใหท้นัสมยัทางดา้นสติปัญญา 

การพฒันาประเทศใหเ้ป็นประเทศอุตสาหกรรมจะทาํไดต้อ้งผา่นการพฒันาและการใช้

วิทยาศาสตร์สมยัใหม่แลว้ ฉะนั้น การพฒันาในแง่ของสติปัญญาและความรู้สึกนึกคิดของคน ตาม

แนวทฤษฎีภาวะทนัสมยันั้นมีความสาํคญัมาก โดยมองว่าในสังคมลา้หลงันั้น เด็กจะทาํตามผูใ้หญ่

เพียงอยา่งเดียว มีโอกาสเรียนรู้และเผชิญกบัปัญหาในสงัคมหรือทอ้งถิ่นท่ีคนตอ้งประสบต่อไปใน

อนาคต ตามแบบท่ีผูใ้หญ่สอนไว ้ไม่มีโอกาสคน้คิดวิธีหรือส่ิงใหม่ หรือเป็นตวัของตวัเอง ในสังคม

สมยัใหม่นั้นปัญหาพ้ืนฐานของมนุษยแ์ละความสมัพนัธต่์อกนัไม่ไดเ้ปล่ียนไป หากแต่คนในสังคม

ตอ้งเผชิญในสภาพท่ีต่างกนัออกไป ความแตกต่างท่ีสาํคญั คือ ในสังคมคนสมยัใหม่มีเสถียรภาพ

ทางดา้นบรรทดัฐาน (Norms) และรูปแบบของการดาํเนินชีวิต (Pattern of Life) เปล่ียนไปในยุค

ของโลกาภิวตัน์อาริยะทุกคนทุกวยัจะมีความคิดท่ีกวา้งไกล ด้วยเหตุผลท่ีมีการนําความรู้เชิง

วิทยาศาสตร์เชิงสมยัใหม่มาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

กระบวนการพฒันาตามทฤษฎีภาวะทนัสมยัจาํเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาประเทศให้มีความ

ทนัสมยัทั้ งดา้นเศรษฐกิจและสติปัญญาของคนในสังคม เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างเป็นพลวตั 

ดงันั้น การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาจึงควรศึกษารายไดแ้ละระบบเศรษฐกิจ 

รวมถึงแนวคิด ค่านิยมท่ีแสดงถึงสติปัญญาในการประกอบอาชีพของชาวนาประกอบกนัในการ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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1.4 การเปลีย่นแปลงของสังคมไทยที่รับเอาภาวะทันสมยัเข้ามาในประเทศ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีนาํทฤษฏีภาวะทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาประเทศ ซ่ึง

พบว่าสงัคมไทยเกิดการเปล่ียนแปลงของสงัคมไทยท่ีรับเอาภาวะทนัสมยัเขา้มาในประเทศ (สนธยา 

พลศรี, 2545) ดงัน้ี 

1. จากการนาํเขา้ของภาวะทนัสมยัของการเกษตร โดยไม่ไดมี้สาํนึกจากการจดัการ

และความเหมาะสมทางดา้นสภาพแวดลอ้มและการประยกุตใ์ชก้บัความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิน่ท่ีมี

คุณค่า ทาํใหเ้กษตรกรอยูใ่นสภาพเป็นหน้ีสินและสูญเสียท่ีดินทาํกิน อยูใ่นวงจรของความยากจนไม่

จบสิ้น 

2.  การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทยเปล่ียนแปลงมาจากบุคลกลุ่มหน่ึงท่ีมิใช้

โดยประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลง ประชาธิปไตยของไทยไม่ไดพ้ฒันามาจาก

ประชาชนและเพื่อประชาชนโดยแทจ้ริง จึงทาํให้ประชาธิปไตยในประเทศไทยพฒันาไปอย่างไม่

เต็มท่ี 

3.  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัการบริหาร 

4.  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเป็นระบบท่ีทาํให้ประชากรส่วนใหญ่ของสังคมไทย

เป็นผูมี้ภาวะยากจน ถือครองทรัพยสิ์นเป็นส่วนนอ้ย และมีคนกลุ่มนอ้ยท่ีเป็นผูม้ ัง่คัง่รํ่ ารวยเป็นผูถื้อ

ครองทรัพยสิ์นเป็นส่วนใหญ่ของสงัคม 

5.  การรับเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาทาํใหป้ระชาชนไดรั้บความสะดวกสบาย ทาํให้

ประชาชนพยายามให้ได้มาซ่ึงเทคโนโลยีโดยผ่านทางผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในบางกรณีใช้เพ่ือการ

เลียนแบบเพ่ือใหไ้ดก้ารยอมรับของสงัคมไม่ไดรั้บประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ี เทคโนโลยี

บางอยา่งท่ีไม่เหมาะสมยงัส่งผลใหเ้กิดความเสียหายทางสภาพแวดลอ้มและวิถีชีวิตท่ีเหมาะสม 

6.  การเขา้เป็นสมาชิกขององคก์รต่างๆ ของโลกโดยจดัตั้งโดยชาติตะวนัตกท่ีทนัสมยั

แลว้ และมีความแตกต่างทางดา้นความเจริญทางเศรษฐกิจ ทาํใหข้อ้ตกลงบางอยา่งขององค์กรต่างๆ 

เหล่านั้นเป็นประโยชน์กบัเฉพาะ บางประเทศแต่ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัหลายๆ ประเทศท่ีมีการ

พฒันานอ้ยกว่า 

7. การท่ีประชาชนมีโอกาสเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารท่ีไม่มีประโยชน์และย ัว่ยุให้เกิด การ

กระตุน้ใหท้าํตาม เช่น การโฆษณาเพ่ือย ัว่ยใุหเ้กิดความอยากมี อยากได ้อยากใช ้สินคา้ท่ีไม่จาํเป็น 

และการเลียนแบบวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสมกบัพ้ืนฐานและสภาพของสังคม ทาํให้ประชาชนเป็น

เหยือ่ของการโฆษณาชวนเช่ือมากกว่าการบริโภคข่าวสารเพ่ือการพฒันา 
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8.  การเปล่ียนแปลงกฎหมายให้มีความทนัสมยัแต่ไม่เหมาะสมกบัสังคมไทย ทาํให้

ประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่า เสียเปรียบทางการคา้ และวฒันธรรมท่ีดีงาม

บางอยา่งของสงัคม เช่น กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา กฎหมายท่ีส่งเสริมให้คนเล่นการพนัน เป็น

ตน้ 

จากลกัษณะของประเทศไทยในการนาํทฤษฏีภาวะทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาประเทศ 

ทาํใหม้องเห็นไดว้่า การเปล่ียนแปลงในสงัคมไทยในปัจจุบนัยงัพบปัญหาจากภาวะทนัสมยัอยู่เป็น

อนัมากท่ีจาํเป็นต้องนําประเด็นท่ีสาํคัญมาสอบถามผูใ้ห้ข้อมูลหลกัเพ่ือให้ได้ขอ้มูลมานําเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหม้ากท่ีสุด 

 

2.  การเปลีย่นแปลงทางสังคม 
 

ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้ น มีนักวิชาการให้ความหมายไวห้ลาย

ประการดว้ยกนั ไดแ้ก่  

พทัยา สายหู (2529) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นการเปล่ียนแปลงของ

ระบบความสัมพนัธ์ของคนท่ีอยู่ด้วยกัน อนัเป็นผลมาจากระเบียบท่ีกาํหนดการกระทาํ และ

ความสมัพนัธข์องคน เช่น สิทธิ และหนา้ท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทและสถานภาพมีการ

เปล่ียนแปลง 

สนิท สมคัรการ (2538) ให้ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การ

เปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีมีผลทาํใหค้วามสมัพนัธท์างสงัคมเกิดมีความแตกต่างกนัข้ึนในช่วงเวลาใดเวลา

หน่ึงแลว้ การเปล่ียนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรก็ตามย่อมถือไดว้่าเป็น  การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมไดท้ั้งสิ้น 

ราชบณัฑิตยสถาน (2542) อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ีระบบ

สงัคม กระบวนการแบบอยา่งหรือรูปแบบทางสงัคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว 

ระบบการปกครองได้เปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นดา้นก็ตาม การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีอาจ

เป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปอย่างถาวรหรือชั ่วคราวโดยวางแผนให้เป็นไปหรือ

เป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือใหโ้ทษก็ไดท้ั้งสิ้น 

สุริชัย  หวันแก้ว  (2548) อธิบายว่า  การเปล่ียนแปลงทางสังคม  หมายถึง  การ

เปล่ียนแปลงของระบบความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม และการเปล่ียนแปลงทางด้าน

โครงสร้างของความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มและระหว่างส่วนประกอบของสังคม เช่น ความสัมพนัธ์

ระหว่างชาวชนบท ชาวเมือง เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงทางสงัคมดงักล่าวน้ียอ่มเกิดข้ึนในระดบักลุ่ม
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บุคคลและในระดบัสถาบนัทางสงัคมไม่ว่าจะเป็นในสถาบนัครอบครัว เครือญาติ การสมรส ครอง

เรือน หรือสถาบนัการเมืองเศรษฐกิจ ฯลฯ ก็ได ้

เฉลียว ฤกษรุ์จิพิมล (2550) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียน

รูปแบบของโครงสร้างทางสงัคม และพฤติกรรมทางสงัคม 

ผูว้ิจัยสามารถสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชิกในสงัคมทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เช่น ครอบครัว การ

ปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมมีมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ซ่ึง Vago (1981) จาํแนกและแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

 

2.1  ทฤษฎีววิฒันาการ (Evolutionary theory) 
 

ทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionary theory) เป็นแนวความคิดท่ีไดรั้บอิทธิพลจากทฤษฎี

วิวฒันาการทางชีวภาพของ Charles Darwin (1836) โดยนักสังคมวิทยาในกลุ่มทฤษฎีวิวฒันาการ

เสนอว่า การเปล่ียนแปลงของสังคมเป็นกระบวนการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นขั้นตอน

ตามลาํดับ โดยมี การเปล่ียนแปลงจากขั้นหน่ึงไปสู่อีกขั้นหน่ึงในลกัษณะท่ีมีการพฒันาและ

ก้าวหน้ากว่าขั้ นท่ีผ่านมามีการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ีมีรูปแบบเรียบง่ายไปสู่รูปแบบท่ี

สลบัซับซ้อนมากข้ึน และมีความเจริญก้าวหน้าไปเร่ือยๆ จนเกิดเป็นสังคมท่ีมีความสมบูรณ์ 

ตวัอยา่งของนกัสงัคมวิทยาท่ีสร้างทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยใชแ้นวความคิดวิวฒันาการ 

มีดงัน้ี 

Auguste Comte (1966) เสนอว่า สังคมมนุษยมี์พฒันาการและการเปล่ียนแปลงด้าน

ความรู้ผา่น 3 ขั้นตอน ตามลาํดบั คือ ขั้นเทววิทยา (Theological stage) ขั้นอภิปรัชญา (Metaphysical 

stage) และขั้นวิทยาศาสตร์ (Positivistic stage) 

Lewis Henry Morgan (1968) เสนอว่า สังคมมีขั้นของการพฒันา 3 ขั้น คือ จากสังคม

คนป่า (Savage) ไปสู่สงัคมอนาอารยชน (Barbarian) และไปสู่สงัคมอารยธรรม (Civilized) 

Herbert Spencer (1972) เสนอว่า วิวฒันาการของสังคมนุษยเ์ป็นแบบสายเดียว 

(Unilinear) ท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาลมีจุดกาํเนิดมาจากแหล่งเดียวกนัดว้ยและมารวมตวักนัดว้ย

กระบวนการสังเคราะห์ ทาํให้เกิดพฒันาการท่ีก้าวหน้าข้ึนและซบัซอ้นมากข้ึน การพฒันาของ

สงัคมจะมีวิวฒันาการเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ กล่าวคือ มนุษยท่ี์มีความสามารถในการปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัสภาวะแวดลอ้มใหม่ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จะมีชีวิตอยูร่อดตลอดไป และนาํไปสู่การพฒันาท่ีดี

ข้ึนต่อไป 
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Ferdinand Tonnies (1984) เสนอว่า สังคมจะมีการเปล่ียนแปลงจากสังคมแบบ 

Gemeinschaft ไปสู่สงัคมแบบ Gesellschaft 

ต่อมาแนวความคิดในการสร้างทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมแบบสายเดียว 

(Unilinear) ท่ีเสนอว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคมตอ้งเปล่ียนผ่านแต่ละขั้นท่ีกาํหนดไว ้ไดรั้บการ

โตแ้ยง้ว่า การเปล่ียนแปลงทางสงัคม น่าจะมีวิวฒันาการแบบหลายสาย (Multilinear) เพราะแต่ละ

สังคมมีจุดกาํเนิดท่ีแตกต่างกนั มีรูปแบบของสังคมท่ีแตกต่างกนั หรือแมว้่าสังคมท่ีมีรูปแบบท่ี

เหมือนกนัแต่อาจจะมีสาเหตุของการเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัก็เป็นได ้ 

ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ทฤษฎีวิวฒันาการเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการอธิบายการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมของมนุษย ์ซ่ึงการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งทาํ

ความเขา้ใจกบัแนวคิดพ้ืนฐานเพ่ือช่วยให้เกิดความเขา้ใจในการอธิบายการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

2.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict theory) 
 

ทฤษฎีความขัดแยง้เป็นแนวความคิดท่ีมีข้อสมมุติฐานท่ีว่า พฤติกรรมของสังคม

สามารถเขา้ใจไดจ้ากความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มต่างๆ และบุคคลต่างๆ เพราะการแข่งขนักนัในการ

เป็นเจา้ของทรัพยากรท่ีมีค่าและหายาก มีนักสังคมวิทยาหลายท่านท่ีใชท้ฤษฎีความขดัแยง้อธิบาย

การเปล่ียนแปลงทางสังคม แต่ในท่ีน้ีจะเสนอแนวความคิดของนักทฤษฎีความขดัแยง้ท่ีสาํคญั 3 

ท่าน ดงัน้ี 

Karl Marx (1967) มีความเช่ือว่า การเปล่ียนแปลงของทุกๆ สงัคมจะมีขั้นตอนของการ

พฒันาทางประวติัศาสตร์ 5 ขั้น โดยแต่ละขั้นจะมีวิธีการผลิตท่ีเกิดจากความสมัพนัธข์องอาํนาจของ

การผลิต ไดแ้ก่ การจดัการดา้นแรงงาน ท่ีดิน ทุน และเทคโนโลยี กบัความสัมพนัธ์ทางสังคมของ

การผลิต ไดแ้ก่ เจา้ของปัจจยัการผลิต และคนงานท่ีทาํหนา้ท่ีผลิต แต่ในระบบการผลิตแต่ละระบบ

จะมีความขดัแยง้ระหว่างชนชั้นผูเ้ป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตกบัผูใ้ชแ้รงงานในการผลิต ทาํให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ท่ีเป็นโครงสร้างส่วนล่างของสงัคมและเม่ือโครงสร้างส่วนล่างมีการ

เปล่ียนแปลงจะมีผลทาํใหเ้กิดการผนัแปรและเปล่ียนแปลงต่อโครงสร้างส่วนบนของสังคม ซ่ึงเป็น

สถาบันทางสังคม เช่น รัฐบาล ครอบครัว การศึกษา ศาสนา และรวมถึงค่านิยม ทศันคติ และ

บรรทดัฐานของสงัคม เป็นตน้ ลาํดบัขั้นของการพฒันาทางประวติัศาสตร์ของ Karl Marx มีดงัน้ี 

1. ขั้นสังคมแบบคอมมิวนิสต์ดั้ งเดิม (Primitive communism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยั 

การผลิตเป็นของเผ่า (Tribal ownership) ต่อมาเผ่าต่างๆ ได้รวมตัวกันเป็นเมืองและรัฐ ทาํให้

กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเปล่ียนไปเป็นของรัฐแทน 
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2. ขั้นสงัคมแบบโบราณ (Ancient communal) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของ

รัฐ (State ownership) สมาชิกในสงัคมไดรั้บกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นส่วนตวัท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยได ้

ไดแ้ก่ เคร่ืองใชส่้วนตวั และทาส (Slavery) ดงันั้น ทาสจึงเป็นกาํลงัสาํคญัในการระบบการผลิต

ทั้งหมด และต่อมาระบบการผลิตไดเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างเจา้ของทาสและทาส 

3. ขั้นสังคมแบบศกัดินา (Feudalism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของขุนนาง 

คือ ท่ีดิน โดยมีทาสเป็นแรงงานในการผลิต 

4. ขั้นสงัคมแบบทุนนิยม (Capitalism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของนายทุน 

คือ ท่ีดิน ทุน แรงงาน และเคร่ืองจกัร โดยมีผูใ้ชแ้รงงานเป็นผูผ้ลิต 

5. ขั้นสงัคมแบบคอมมิวนิสต ์(Communism) กรรมสิทธ์ิในปัจจยัการผลิตเป็นของทุก

คน ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั ไม่มีใครเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั 
 

ตามแนวความคิดของ Karl Marx ลาํดบัขั้นของการนาํไปสู่การปฏิวติัของชนชั้นล่าง

ของสงัคมเกิดจาก กระบวนการดงัต่อไปน้ี 

1. มีความตอ้งการในการผลิต 

2. เกิดการแบ่งแยกแรงงาน 

3. มีการสะสมและพฒันาทรัพยสิ์นส่วนบุคคล 

4. ความไม่เท่าเทียมทางสงัคมมีมากข้ึน 

5. เกิดการต่อสูร้ะหว่างชนชั้นในสงัคม 

6. เกิดตวัแทนทางการเมืองเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของแต่ละชนชั้น 

7. เกิดการปฏิวติั 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามแนวความคิดของ Karl Marx เป็นการต่อสู่ระหว่าง

ระหว่างชนชั้นในสงัคมโดยใชแ้นวความคิดวิภาษวิธี (Dialectical) เร่ิมจากการกระทาํ (Thesis) ซ่ึง

เป็นสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการกระทาํ (Antithesis) และเกิดการกระทาํแบบใหม่ (Synthesis) 

ตามมา 

Lewis A. Coser (1967) เป็นนกัทฤษฎีความขดัแยง้ท่ีมองว่า ความขดัแยง้ก่อให้เกิดผล

ทั้ งดา้นบวกและดา้นลบ และอธิบายว่า ความขัดแยง้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการขดัเกลาทาง

สงัคม ไม่มีกลุ่มทางสงัคมกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีมีความสมานสามคัคีอยา่งสมบูรณ์ เพราะความขดัแยง้

เป็นส่วนหน่ึงของสภาวะหน่ึงของมนุษย ์ทั้งในความเกลียดและความรักต่างก็มีความขดัแยง้ทั้ งสิ้น 

ความขดัแยง้สามารถแกปั้ญหาความแตกแยกและทาํให้เกิดความสามคัคีภายในกลุ่มไดเ้พราะใน

กลุ่มมีทั้ งความเป็นมิตรและความเป็นศตัรูอยู่ด้วยกัน และมีความเห็นว่าความขัดแยง้เป็นตัว

สนบัสนุนใหเ้กิด การเปล่ียนแปลงทางสงัคม สามารถทาํให้สังคมเปล่ียนชีวิตความเป็นอยูจ่ากดา้น
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หน่ึงไปสู่อีกดา้นหน่ึงได ้เพราะหากสมาชิกในสังคมเกิดความไม่พึงพอใจต่อสังคมท่ีเขาอยู่ เขาจะ

พยายามเปล่ียนแปลงสถานการณ์นั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของเขาได ้นอกจากน้ี ยงัเสนอว่า 

ความขดัแยง้ยงัสามารถทาํให้เกิดการแบ่งกลุ่ม ลดความเป็นปรปักษ์ พฒันาความซับซอ้นของ

โครงสร้างกลุ่มในดา้นความขดัแยง้และร่วมมือและสร้างความแปลกแยกกบักลุ่มต่างๆ  

Ralf Dahrendorf (1968) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมนัปฏิเสธแนวความคิดของ Karl 

Marx ท่ีว่า ชนชั้นในสงัคมเกิดจากปัจจยัการผลิต และเสนอว่าความไม่เท่าเทียมกนัในสังคมนั้นเกิด

จากความไม่เท่าเทียมกนัในเร่ืองของสิทธิอาํนาจ (Authority) กลุ่มท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภท คือ กลุ่มท่ีมีสิทธิอาํนาจกบักลุ่มท่ีไม่มีสิทธิอาํนาจ สังคมจึงเกิดกลุ่ม

แบบไม่สมบูรณ์ (Guasi-groups) ของทั้งสองฝ่ายท่ีต่างก็มีผลประโยชน์แอบแฝง (Latent interest) อยู่

เบ้ืองหลงั ดงันั้นแต่ละฝ่ายจึงตอ้งพยายามรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว  ้โดยมีผูน้าํทาํหน้าท่ีใน

การเจรจาเพ่ือปรองดองผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั ระดบัของความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนจะรุนแรงมาก

หรือรุนแรงน้อยนั้นข้ึนอยู่กบัการจดัการและการประสานผลประโยชน์ของกลุ่มท่ีครอบงาํ และ

เสนอความคิดว่า ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในสังคมเป็นผลมาจากความกดดนัจากภายนอกโดยสังคม

อ่ืนๆ  และความขัดแยง้ท่ี เกิดข้ึนในสังคมสามารถควบคุมได้ด้วยการประนีประนอม ตาม

แนวความคิดของ Ralf Dahrendorf ความขดัแยง้สามารถทาํให้โครงสร้างมีการเปล่ียนแปลงได ้

ประเภทของการเปล่ียนแปลง ความรวดเร็วของ การเปล่ียนแปลง และขนาดของการเปล่ียนแปลง

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของการเปล่ียนแปลง เช่น อาํนาจของกลุ่ม ความกดดนัของกลุ่ม เป็นตน้ 

อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีความขัดแยง้เป็นกลไกหน่ึงท่ีทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

สังคมท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจในการศึกษากลไกเหล่าน้ีในสังคม โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ท่ีทาํให้เกิด

ความสัมพนัธ์และความขดัแยง้ท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเปล่ียนแปลงค่านิยม 

ทศันคติ และบรรทดัฐานทางสงัคม ของบุคคลในสงัคมท่ีส่งผลต่อวิถีการผลิตของชาวนาไทย 

 

2.3 ทฤษฎโีครงสร้าง-หน้าที ่(Structural-Functional theory)  
 

ทฤษฎีโครงสร้าง-หนา้ท่ีเป็นผลมาจากการนาํเอาแนวความคิดทางดา้นชีววิทยามาใช ้

โดยอุปมาว่า โครงสร้างของสังคมเป็นเสมือนร่างกายท่ีประกอบไปด้วยเซลล์ต่างๆ และมองว่า 

หนา้ท่ีของสงัคม คือ การทาํหน้าท่ีของอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยแต่ละส่วนจะช่วยเหลือ

และเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหร้ะบบทั้งระบบมีชีวิตดาํรงอยูไ่ด ้

Robert K. Merton (1976) ไดจ้าํแนกหน้าท่ีทางสังคมเป็น 2 ประเภท คือ หน้าท่ีหลกั 

(Manifest) หนา้ท่ีรอง (Latent) หนา้ท่ีท่ีไม่พึงปรารถนา (Dysfunctional) หน้าท่ีของบางโครงสร้าง

ของสงัคมอาจมีประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ แต่ขณะเดียวกนัคนบางส่วนอาจไดรั้บประโยชน์เพียง
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น้อยนิดหรืออาจไม่ไดรั้บประโยชน์เลย รวมไปถึงอาจจะมีคนบางกลุ่มหรือบางส่วนของสังคม

ไดรั้บผลเสียจากทาํงานของโครงสร้างของสงัคมนั้นก็ได ้

Emile Durkheim (1988) มีแนวความคิดว่า หน้าท่ีของสังคมคือ ส่วนท่ีสนับสนุนให้

สงัคมสามารถดาํรงอยูไ่ด ้และมองว่าหนา้ท่ีทางสงัคมเป็นส่วนสนับสนุนให้โครงสร้างสังคมคงอยู่

อยา่งต่อเน่ือง เพราะสงัคมมีกระบวนการทางสงัคมท่ีทาํให้สังคมเกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

เช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณี เป็นตน้ 

Talcott Parsons (1975) มีแนวความคิดว่า สังคมเป็นระบบหน่ึงท่ีมีส่วนต่างๆ มี

ความสมัพนัธแ์ละสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั ความสัมพนัธ์ท่ีคงท่ีของแต่ละส่วนจะเป็นปัจจยัทาํให้

ระบบสังคมเกิดความสมดุลย  ์(Equilibrium) ส่วนในดา้นการเปล่ียนแปลงทางสังคมเสนอว่า เกิด

จาก ความสมดุลถกูทาํลายลง เพราะองคป์ระกอบของสงัคมคือ บุคลิกภาพ อินทรีย ์และวฒันธรรม 

เกิดความแตกร้าว โดยมีสาเหตุมาจากทั้ งสาเหตุภายนอกระบบสังคม เช่น การเกิดสงคราม การ

แพร่กระจายของวฒันธรรม เป็นตน้ และสาเหตุจากภายในระบบสังคม ท่ีเกิดจากความตึงเครียด 

เพราะความสัมพนัธ์ของโครงสร้างบางหน่วยหรือหลายๆ หน่วยทาํงานไม่ประสานกนั เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางประชากร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีเม่ือส่วนใดส่วนหน่ึงมีการเปล่ียนแปลง

จะเป็นสาเหตุทาํใหส่้วนอ่ืนๆ มี การเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดข้ึน

เฉพาะส่วนใดหน่ึงหน่ึงหรืออาจเกิดข้ึนทั้ งระบบก็ได ้ซ่ึงแนวคิดน้ีเน้นความสาํคญัของวฒันธรรม 

ซ่ึงรวมถึง ความเช่ือ บรรทดัฐาน และค่านิยมของสังคม คือ ตวัยึดเหน่ียวให้สังคมมีการรวมตวัเขา้

ดว้ยกนัและเป็นตวัตา้นทานต่อ การเปล่ียนแปลงในสงัคม 

โดยสรุปแลว้ แนวความคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมของกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง-

หนา้ท่ี มีลกัษณะดงัน้ี 

1. ในการศึกษาและการวิเคราะห์สงัคมตอ้งมองว่า สงัคมทั้งหมดเป็นระบบหน่ึงท่ีแต่

ละส่วนจะมีความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

2. ความสมัพนัธคื์อส่ิงท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

3. ระบบสังคมเป็นการเคล่ือนไหวเข้าสู่ความสมดุลย  ์การปรับความสมดุลยข์อง

ระบบจะทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงภายในระบบตามไปดว้ยความต่อเน่ืองของกระบวนการของ

ข่าวสารจากภายในและภายนอก นอกจากน้ีทฤษฎีระบบยงัมองว่า ความขดัแยง้ ความตึงเครียดและ

ความไม่สงบสุขภายในสังคมก็เป็นสาเหตุหน่ึงของการเปล่ียนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม 

ทฤษฎีระบบก็มีขอ้จาํกัดในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางสังคม เน่ืองจากในการวิเคราะห์ตาม

ทฤษฎีระบบเป็นการศึกษาเฉพาะเร่ือง จึงทาํใหไ้ม่สามารถศึกษาความสมัพนัธ์กบัระบบอ่ืนไดอ้ย่าง

ลึกซ้ึง 
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การศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง-หน้าท่ีเป็นทฤษฎีท่ีช่วยอธิบายความสัมพันธ์ของ

องคป์ระกอบในสงัคม เช่น ประชากร วฒันธรรม ค่านิยม ซ่ึงผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพนัธ์

เหล่าน้ีเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการอธิบายการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตท่ีผูว้ิจยัศึกษา 

 

3.  แนวคดิเศรษฐกจิการเมอืง 
 

3.1  โครงสร้างของเศรษฐกจิการเมอืง 
 

การเรียนรู้ถึงระบบอนัซบัซอ้นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการซ้ือขาย

แลกเปล่ียนนับเป็นพ้ืนฐานเบ้ืองตน้ท่ีจาํเป็นสามารถจาํแนกให้เห็นถึงโครงสร้างของเศรษฐกิจ

การเมืองเป็น 3 ส่วน (สนธยา พลศรี, 2545) ดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบในกระบวนการผลิต  

ในกระบวนการผลิตใดๆ ย่อมจะตอ้งมีกลไกสาํคญัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งคือ พ่อคา้หรือ

พนกังานขาย บริษทัผูผ้ลิต และครอบครัวหรือผูบ้ริโภค ในขณะท่ีจะตอ้งมีปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญั 3 

ส่วนดว้ยกนัคือ ท่ีดิน แรงงานและทุน สาํหรับท่ีดินก็หมายรวมถึงทั้งพ้ืนท่ีและวตัถุดิบอ่ืนๆ ทั้งท่ีอยู่

บนผวิดินและใตดิ้น เช่น พืชพนัธุ์และแร่ธาตุต่างๆ แรงงานก็คือส่ิงท่ีเป็นผลผลิตจากพลงังานของ

มนุษยใ์นรูปของการทาํงาน ส่วนทุนก็หมายถึงส่ิงท่ีนอกเหนือไปจากแรงงานมนุษย ์โดยเฉพาะดา้น

เงินทุน เคร่ืองจกัรและเทคโนโลย ีโดยมีเจา้ของหรือท่ีภาษาเศรษฐศาสตร์ใชค้าํว่าครอบครัวเป็นผู ้

ควบคุม ส่วนบริษทัผูผ้ลิตจะทาํหน้าท่ีประกอบปัจจยัการผลิตทั้ งหลายเขา้ดว้ยกนั ในฐานะท่ีเป็น

ผูป้ระกอบการผลิตสินคา้ สาํหรับสินคา้ดงักล่าวเป็นไดท้ั้งในรูปของสินคา้ เช่น หนงัสือหรือรถยนต ์

เป็นตน้ หรือในรูปของการบริการ เช่น การรักษาพยาบาลหรือการเดินทางโดยเคร่ืองบิน เป็นตน้ 

ผูผ้ลิตสินคา้หรือบริษทัอาจเป็นไดท้ั้ งเป็นผูป้ระกอบการคนเดียว หรือเป็นบริษทัท่ีมี

การจดัองคก์รขนาดใหญ่ก็ได ้หากเป็นผูป้ระกอบการคนเดียวเก่ียวกบักิจการหนังสือ เป็นประเภท

เขียนเองพิมพ์เองและขายเอง ดว้ยการใช้สติปัญญา แรงงานและทุนของตนเอง ซ่ึงต้องมีขนาด

กิจการไม่ใหญ่มากข้ึนเม่ือตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัการผลิตอนัหลากหลาย จึงทาํให้กระบวนการ

ผลิตซบัซอ้นตามไปดว้ย นัน่คือจาํตอ้งอาศยัสินคา้ระดบักลาง (Intermediate Goods) มาใชใ้นกิจการ

น้ี เช่น เยือ่กระดาษ หมึกพิมพ ์โรงพิมพ ์ช่างพิมพ ์เป็นตน้ โดยท่ีผูป้ระกอบการอาจลงทุนผลิตเอง 

หรือซ้ือหามาจากธุรกิจหรือบริษทัผูผ้ลิตสินคา้ก็ได ้การไดม้าซ่ึงสินคา้ดงักล่าวจะไปเก่ียวขอ้งกบั

กิจการอีกมากมาย เช่น การปลูกป่าเพ่ือเอาเยื่อไมม้าทาํกระดาษ โรงงานผลิตกระดาษ การขุดและ

ถลุงแร่หรือการผลิตสารเคมีเพ่ือทาํหมึกพิมพ ์เคร่ืองพิมพ ์การผลิตเคร่ืองสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ 

ทั้งส่วนท่ีเป็นจกัรกล (Hardware) และส่วนท่ีเป็นเทคนิคการผลิต (Software) เป็นตน้ 
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สาํหรับครอบครัวในฐานะของผูบ้ริโภคจะเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งเป็นผูซ้ื้อดว้ยการ

จ่ายเงินเพ่ือแลกเปล่ียนกับสินค้าท่ีบริษัทผูป้ระกอบการผลิตขณะเดียวกันบริษัทผูผ้ลิตสินค้าก็

จาํเป็นตอ้งจ่ายเงินใหก้บัครอบครัวเช่นกนั ในฐานะท่ีเป็นเจา้ของปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ผลิตสินคา้ของบริษทั ดงันั้นทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจมีฐานะเป็นไดท้ั้ งบริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือ

ผูบ้ริโภคทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัว่าตกอยูใ่นฐานะใด ระหว่างการเป็นผูน้าํเอาปัจจยัการผลิตมาประกอบเป็น

สินคา้ หรือการเป็นผูต้อ้งการนาํเอาสินคา้ท่ีผลิตออกมาไปบริโภคปกติแลว้บริษทัผูป้ระกอบการ

จะตอ้งพยายามทุกวิถีทางเพ่ือใหไ้ดก้าํไร ทั้งน้ีดว้ยการทาํใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้สูงกว่ารายจ่าย

ท่ีใชไ้ปในการผลิตนัน่เองแน่นอนว่าส่ิงท่ีบริษทัผูป้ระกอบการต่างพยายามหลีกเล่ียงให้ไดม้ากท่ีสุด

ก็คือการขาดทุน ซ่ึงมีสาเหตุสืบเน่ืองมาจากการเสียค่าใชจ่้ายในการผลิตสูงกว่ารายรับจากการขาย

สินคา้นัน่เอง 

ในส่วนประเด็นของความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภคเร่ืองราคานั้ นสังคม

ดั้งเดิมท่ีเป็นเศรษฐกิจแบบพอยงัชีพ ซ่ึงยงัไม่มีขนาดของระบบเศรษฐกิจใหญ่โตแบบเศรษฐกิจเพ่ือ

การค้าเช่นปัจจุบัน ส่วนมากชาวบ้านจะผลิตเพ่ือใช้ในการบริโภคแต่พอเพียง ท่ีเหลือจึงนําไป

แลกเปล่ียนกนั ต่อมาจึงมีการใชเ้งินเป็นปัจจยัในการซ้ือขายแลกเปล่ียนแทนเพ่ือความคล่องตวัใน

การแลกเปล่ียน ทั้งน้ีโดยอาศยักลไกแห่งราคาตามหลกัอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) 

เป็นตวักาํหนด นั ่นคือหากความต้องการสินคา้หรืออุปสงค์มีมากกว่าผลผลิตหรืออุปทาน ราคา

สินคา้ก็ย่อมแพงเป็นธรรมดา และในทางตรงกนัขา้ม หากผลผลิตมีมากกว่าความตอ้งการ ราคา

สินคา้ก็ยอ่มจะถกูลง แต่หากอุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้เกิดเท่ากนัจะทาํใหเ้กิดส่ิงท่ีทฤษฎีในทาง

เศรษฐศาสตร์เรียกว่าดุลยภาพแห่งราคา (Equilibrium Price) ข้ึนมาได ้

2. การรับ-จ่ายทางเศรษฐกิจ  

ภายใต้ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัผูผ้ลิตกบัครอบครัวหรือผูบ้ริโภคจะทาํให้เกิด

ระบบของการแลกเปล่ียนในรูปของการรับและการจ่ายผลประโยชน์เกิดข้ึนซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก ยิ ่งระบบ

เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่และซบัซอ้นมากข้ึนเท่าใด ย่อมจะมีผูเ้ข้ามาเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการ

กระจายสินคา้มากข้ึน โดยจะมีพ่อคา้คนกลางเขา้มามีบทบาทในกลไกของการแลกเปล่ียนดงักล่าว

ในฐานะเป็นผูเ้ช่ือมต่อระหว่างผูผ้ลิตกับผูบ้ริโภคให้กระบวนการทางเศรษฐกิจครบวงจร  ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในวงจรเศรษฐกิจดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นผูป้ระกอบการ พ่อคา้คนกลาง หรือผูบ้ริโภค ต่างเขา้

ไปเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทั้ งในฐานะผูรั้บและผูจ่้าย โดยท่ีต่างฝ่ายย่อมมีพฤติกรรมในการ

บริโภคต่างกนัไป เช่น มีพฤติกรรมชอบสะสมทรัพยสิ์น ชอบใชจ่้ายซ้ือหาส่ิงของมาบริโภค หรือหา

ความสุขส่วนตวัอ่ืนๆ เพ่ือความบนัเทิงและพกัผอ่น ใชจ่้ายไปทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากผูป้ระกอบการทางเศรษฐกิจมีทั้ งท่ีเป็นบุคคลและบริษัท 

ในทางปฏิบัติ จึงมักพบว่ามีความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนในหลายรูปแบบ  โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือขยายกิจการและผลประโยชน์ร่วมกนั เช่น การจดัตั้ งเป็นกลุ่มหรือสถาบนัข้ึนมา

ควบคุมการใชท้รัพยากรร่วมกนั ในดา้นทุนก็เช่นสภาหรือสมาคมดา้นธนาคารและธุรกิจการค้า

ต่างๆ และดา้นแรงงานก็เช่น สหพนัธห์รือสหภาพกรรมกรและเกษตรกร เป็นตน้ 

3. การเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจของรัฐและของโลก  

นอกจากผูผ้ลิต พ่อคา้คนกลางและผูบ้ริโภคเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเศรษฐกิจแลว้ รัฐก็มี

บทบาทเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกัน โดยมีปัจจัยเป็นตัวจาํแนกประเภทของระบบเศรษฐกิจ

การเมือง ดงัน้ี 

3.1 รัฐในฐานะผูบ้ริโภค เป็นผูซ้ื้อสินคา้จากผูผ้ลิต 

3.2 รัฐในฐานะผูป้ระกอบการ เป็นผูค้วบคุมโรงงานผลิตสินคา้ 

3.3 รัฐในฐานะท่ีเป็นบริษทัผูผ้ลิต เป็นผูผ้ลิตสินคา้ 

3.4 รัฐในฐานะผูอ้อกกฎควบคุมทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ในการกาํหนดนโยบายทั้ง

ในแง่สนบัสนุน หรือป้องกนัพฤติกรรมบางอยา่งของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทางเศรษฐกิจ 

3.5 รัฐในฐานะผูจ้ดัเก็บภาษีอากรจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

3.6 รัฐในฐานะตวักลางของการซ้ือขายแลกเปล่ียนระหว่างฝ่ายต่างๆ  

นอกจากน้ี รัฐยงัมีบทบาทในการกาํกบัควบคุมเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศต่างๆ 

ในโลก ในลกัษณะของการติดต่อคา้ขายกบัต่างประเทศในมิติของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การ

ส่งออกสินคา้ไปยงัต่างประเทศและการสั ่งเขา้สินคา้จากต่างประเทศ เน่ืองจากมีผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบทางการคา้ ดงันั้น รัฐจึงเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั

เศรษฐกิจดว้ยการออกมาตรการต่างๆ มาควบคุม ทั้งน้ีเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น 

การใชม้าตรการทางภาษีการคา้และศุลกากรในการจาํกดัปริมาณสินคา้นาํเขา้เพ่ือเป็นการปกป้อง

สินคา้ภายในไม่ให้ถูกคู่แข่งทาํลาย หรืออาจใช้มาตรการให้สิทธิพิเศษทางการค้าเพ่ือช่วยเหลือ

ประเทศพนัธมิตรก็ได ้

จะเห็นไดว้่า การศึกษาโครงสร้างของเศรษฐกิจการเมืองทาํให้ผูว้ิจยัเห็นความสาํคญั

ของกระบวนการผลิต ความสัมพนัธ์ของบุคคลในระบบเศรษฐกิจการเมือง ท่ีผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งนาํ

หลกัการน้ีมาใชใ้นการศึกษาโครงสร้างและความสมัพนัธใ์นวิถีการผลิตของชาวนา 
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3.2  รูปแบบของเศรษฐกจิการเมอืง 
 

รูปแบบของเศรษฐกิจการเมือง ประกอบดว้ย เศรษฐกิจแบบการตลาดและเศรษฐกิจ

แบบบงการ ความแตกต่างสําคัญของระบบเศรษฐกิจทั้ งสองคือ เศรษฐกิจแบบการตลาดจะมี

ภาคเอกชนควบคุมทั้งหมด ขณะท่ีเศรษฐกิจแบบบงการจะมีภาครัฐควบคุมทั้งหมด สามารถจาํแนก

ความแตกต่างระหว่างระบบเศรษฐกิจทั้งสองจากเกณฑช้ี์วดัสาํคญั 5 ประการ (สนธยา พลศรี, 2545) 

คือ ใครเป็นผูค้วบคุมปัจจยัการผลิต ใครเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะผลิตสินคา้อะไร ใครเป็นผูก้าํหนดราคา

ของสินคา้และวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตซ่ึงต่างกนั ใครเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะกระจายวตัถุดิบในการ

ผลิตและสินค้าอย่างไร และรัฐมีบทบาทอย่างไร ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะพื้นฐานของระบบ

เศรษฐกิจทั้งสองไดด้งัน้ี 

1. เศรษฐกิจแบบการตลาด 

1.1 เศรษฐกิจในระบบน้ีมีภาค เอกชนเป็นผู ้ควบคุมเองโดยตรงทั้ งหมด 

ผูป้ระกอบการจะเป็นผูก้าํหนดปัจจยัในการผลิตเองว่าจะใชท่ี้ดินและทุนไปประกอบการอะไร และ

ว่าจา้งหรือใชแ้รงงานจากแหล่งใด ปกติแลว้ ผูป้ระกอบการหรือบริษทัผูผ้ลิตทุกฝ่ายย่อมมีความมุ่ง

หมายท่ีจะเพิ่มพนูมลูค่าของวตัถุดิบในการผลิตและสินคา้ของตนให้สูงข้ึนเป็นธรรมดา ดงันั้น ทุก

ฝ่ายจึงตอ้งพยายามกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือทาํใหก้ารแลกเปล่ียนสินคา้ช่วยเพิ่มผลกาํไรให ้และช่วยให้

สามารถขยายฐานการผลิตให้ใหญ่โตข้ึนได ้ทว่าก็เป็นไปได้ท่ีอาจตัดสินใจดาํเนินการผิดพลาด 

กระทัง่ทาํใหต้อ้งสูญเสียหรือตอ้งลดฐานการผลิตลง 

1.2 ในระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดท่ีเอกชนมีบทบาทควบคุม การตดัสินใจการ

ผลิตจึงเป็นเร่ืองของผูป้ระกอบการอยา่งเป็นอิสระ ว่าควรจะผลิตอะไรเพ่ือให้ไดผ้ลกาํไรสูงสุด ใน

การซ้ือหาปัจจยัการผลิตมาเพ่ือผลิตสินคา้ไปขายผูบ้ริโภค ทั้งน้ีโดยจะดาํเนินไปภายใตห้ลกักลไก

แห่งราคาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของอาดมั สมิท ท่ีว่าดว้ยกฎ “มือท่ีมองไม่เห็น” (Invisible Hand) 

ซ่ึงเช่ือว่าตัวอุปสงค์และอุปทานในตลาดจะทาํหน้าท่ีกาํกับให้วงจรเศรษฐกิจดาํเนินไปได้โดย

อตัโนมติั ตามหลกักลไกแห่งราคาดงักล่าว อุปสงค์หรือความตอ้งการของผูบ้ริโภคในตลาดเป็น

ปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของผูป้ระกอบการว่าจะผลิตหรือไม่ผลิตอะไร นั ่นคือผูผ้ลิตย่อม

ตดัสินใจผลิตสินคา้ท่ีไดร้าคาดีท่ีสุด และใหผ้ลกาํไรมากท่ีสุดนัน่เอง 

1.3 มลูค่าราคาของสินคา้จะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีการแลกเปล่ียนซ้ือขายกนัข้ึน ซ่ึง

ทุกฝ่ายก็หวงัจะแข่งขนักนัให้ไดป้ระโยชน์หรือกาํไรสูงสุด โดยท่ีภายใตห้ลกักลไกแห่งราคานั้น 

อาจเกิดมีลกัษณะผกูขาด (Monopoly) ของผูผ้ลิตรายเดียวหรือนอ้ยรายข้ึนได ้หากไม่มีสภาวะตลาด

สมบูรณ์ท่ีมีคู่แข่งขนัมากรายหากพิจารณาในแง่น้ี รัฐก็อาจจาํเป็นตอ้งคอยกาํกบัดูแลอยู่ห่างๆ เพ่ือ

ป้องกันมิให้เกิดการบิดเบือนตลาดข้ึนมาได้ เช่น ผูป้ระกอบการท่ีมีทุนสูงอาจยอมขาดทุนใน
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ระยะแรก ดว้ยการยอมขายราคาตํ่ากว่าทุนหรือในราคาท่ีไม่มีกาํไร ทว่าหลงัจากท่ีสามารถแยง่ลกูคา้

มาได ้ก็พร้อมจะทาํลายกิจการของคู่แข่งใหย้ติุธุรกิจไปได ้ภายหลงัจึงกลบัมาผกูขาดการผลิต และ

สามารถกาํหนดราคาสินคา้ไดต้ามอาํเภอใจโดยไร้คู่แข่ง 

1.4 เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดเป็นธุรกิจหรือผลประโยชน์ของ
เอกชน ดงันั้น ก็ย่อมจะดาํเนินไปตามกลไกตลาดเป็นสาํคญั ในอนัท่ีจะเป็นตวักาํหนดว่าควรจะ

กระจายการผลิตสินคา้ไปในส่วนใด และมากนอ้ยเพียงใด ทั้งน้ีก็เพ่ือท่ีว่าจะสามารถใหผ้ลตอบแทน

สูงสุดกบัผูป้ระกอบการเป็นสาํคญั หากฝ่ายใดกะเกณฑ์การผลิตผิดพลาด และสินคา้ชนิดนั้นๆ ไม่

เป็นท่ีตอ้งการของตลาดก็ยอ่มจะขาดทุนเป็นธรรมดา 

1.5 ในระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด รัฐจะเขา้ไปมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัระบบการ

ผลิตเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้น ดว้ยการเขา้ไปปกป้องไม่ให้ผูป้ระกอบการเอกชนล่วงละเมิดซ่ึงกนัและ

กนั นอกจากนั้น รัฐยงัตอ้งมีบทบาทช่วยปกป้องหรือต่อตา้นรัฐอ่ืน มิให้มีการล่วงละเมิดสิทธิของ

ประชาชนอีกดว้ย ทั้งน้ีดว้ยการใชม้าตรการต่างๆ เช่น การเขา้ไปช่วยรับซ้ือวตัถุดิบในการผลิตต่างๆ 

ช่วยลดอตัราภาษีให ้หรือไม่ก็เขา้ไปดูแลเก่ียวกบัการสัง่เขา้และส่งออกสินคา้ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม 

หลกัการโดยทัว่ไปของเศรษฐกิจแบบการตลาดนั้นจะถือหลกัว่ารัฐจะไม่เขา้ไปมีบทบาทสาํคญัทาง

เศรษฐกิจ 

2. เศรษฐกิจแบบบงการ 

2.1 ในระบบเศรษฐกิจแบบน้ี รัฐจะเขา้ไปควบคุมปัจจยัการผลิตทั้ งหมดดว้ยการ

ขจดัลม้ลา้งบทบาทของภาคเอกชนและเขา้ไปครอบครองเป็นเจา้ของทั้ งดา้นท่ีดิน แรงงาน และทุน 

รวมทั้งวตัถุดิบโรงงาน เคร่ืองจกัร และส่ิงต่างๆ ดงันั้น รัฐจึงเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะนาํเอาปัจจยัการ

ผลิตไปใชป้ระโยชน์อะไรแต่เพียงฝ่ายเดียว 

2.2 ในฐานะท่ีรัฐมีฐานะเท่ากบัเป็นบริษทัหรือเจา้ของผูป้ระกอบการ รัฐจึงตอ้งทาํ

หนา้ท่ีกาํหนดแผนเศรษฐกิจว่าจะผลิตอะไร จะใชว้ตัถุดิบในการผลิตอะไรบา้ง และจะผลิตมากนอ้ย

แค่ไหน ทั้งน้ีเป็นไปตามแนวคิดทางการเมืองท่ีรัฐเป็นตวัช้ีนาํ ซ่ึงรัฐตั้ งเป้าหมายไวว้่าจะตอ้งจดัหา

สินคา้มาสนองตอบประชาชน เพ่ือให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีสุขสบายโดยถว้นหน้ากนั ดวัย

เหตุน้ี รัฐจึงมุ่งให้ความสําคัญกับอุปทานด้านการผลิตเป็นสําคัญ ซ่ึงนับว่าต่างไปจากระบบ

เศรษฐกิจแบบการตลาด ท่ีเนน้ตอบสนองอุปสงค์ของผูบ้ริโภคเป็นหลกั ส่ิงท่ีรัฐจะตอ้งดาํเนินการ

ใหบ้รรลุผลก็คือจะตอ้งพยายามผลิตสินคา้ให้เหมาะสมและพอเพียงกบัผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุดเท่าท่ี

จะเป็นไปได ้เศรษฐกิจแบบบงการจึงเป็นแบบรวมศูนยไ์วท่ี้ส่วนกลาง โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือ

สนองความตอ้งการและความจาํเป็นของสงัคมส่วนรวม ดงันั้นจึงยอ่มแตกต่างไปจากแบบการตลาด 
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ซ่ึงเป็นการผลิตท่ีเกิดจากการตดัสินใจโดยอิสระของผูป้ระกอบการ โดยมีจุดหมายเพ่ือแสวงหาผล

กาํไรสูงสุดเป็นเป้าหมาย 

2.3 ในฐานะท่ีรัฐเป็นเจา้ของและผูค้วบคุมปัจจยัการผลิตทั้ งหมด รัฐจึงสามารถ

เป็นผูก้าํหนดมลูค่าและราคาสินคา้ในการซ้ือขายแลกเปล่ียนไดท้ั้งหมดระบบการแข่งขนัแบบเสรีจึง

ถูกขจัดไปจากระบบน้ี โดยท่ีรัฐจะกาํหนดปริมาณการเพาะปลูกให้กบัเกษตรกร และจะเป็นผู ้

กาํหนดราคาซ้ือขายท่ีแน่นอนข้ึนมาขณะเดียวกนั รัฐก็จะว่าจา้งกรรมกรหรือคนงานใหท้าํงานใหก้บั

รัฐตามอตัราค่าจา้งท่ีรัฐกาํหนดให ้อยา่งไรก็ตาม แมรั้ฐจะมีบทบาทในการกาํหนดราคาขั้นตน้ ทว่า

หากเกิดการขาดแคลนวตัถุดิบในการผลิตหรือสินคา้ข้ึนมาเม่ือใด ก็อาจเป็นไปไดท่ี้ราคาสินคา้อาจ

เปล่ียนแปลงไปตามสภาวการณ์ในช่วงนั้นๆ ไดเ้ช่นกนั 

2.4 การท่ีรัฐมีเป้าหมายจะให้ประชาชนไดรั้บสินคา้ไปบริโภคโดยถว้นหน้ากนั
ตามอุดมการณ์ท่ีตั้งไว ้จึงเป็นธรรมดาท่ีรัฐจะตอ้งเขา้ไปกาํกบัการกระจายตวัของวตัถุดิบในการผลิต

และสินคา้ไปใหท้ัว่ถึง ดงันั้น รัฐจึงมีการวางแผนการผลิตกระจายไปยงัโรงงานต่างๆ โดยให้ผลิต

สินคา้ตามจาํนวนท่ีตอ้งการ เพ่ือใหป้้อนตลาดตามแหล่งชุมชนหรือพ้ืนท่ีต่างๆ ตามแผน อย่างไรก็

ตาม ในโลกของความเป็นจริงแลว้ ประเทศท่ีใชเ้ศรษฐกิจแบบบงการ หรือแบบท่ีเกือบจะเขา้ไป

กาํกบัควบคุมแบบเบ็ดเสร็จ มกัจะวางแผนใหมี้การกระจายสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจาํเป็น โดยเฉพาะ

สินคา้จาํพวกท่ีเป็นปัจจยัส่ี ดว้ยการยดึหลกัการพ้ืนฐานของความเท่าเทียมกนัเป็นสาํคญั ทว่าในเชิง

ปฏิบติัแลว้ ยากท่ีรัฐบาลจะสามารถดาํเนินการให้ประชาชนทุกคนไดรั้บสินคา้และบริการจากรัฐ

โดยเสมอหนา้กนัอยา่งสมบูรณ์แทจ้ริง ปกติแลว้ ผูมี้อาํนาจทางการเมืองยอ่มมีแนวโน้มท่ีจะจดัสรร

สินคา้และบริการต่างๆ ให้กับกลุ่มท่ีไดรั้บความสาํคัญมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เป็นพิเศษมากกว่าเป็น

ธรรมดา 

2.5 ภาพโดยรวมของเศรษฐกิจแบบน้ี รัฐจะมีบทบาทเข้าไปเก่ียวข้องกับ

กระบวนการผลิตอยา่งใกลชิ้ดทั้งในฐานะเป็นผูค้วบคุมปัจจยัการผลิต การตดัสินใจว่าจะผลิตสินคา้

อะไร การกาํหนดราคาสินค้าและวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ตลอดจนการตัดสินใจว่าจะกระจาย

วตัถุดิบในการผลิตและสินคา้ ดว้ยเหตุน้ี รัฐจึงกลายเป็นผูส้ะสมมลูค่าส่วนเกินแทนท่ีจะเป็นเอกชน

และกลายเป็นผูก้าํหนดว่าจะใชม้ลูค่าส่วนเกินดงักล่าวเพื่อสนองตอบต่อวตัถุประสงคใ์ดของรัฐ และ

พร้อมกนันั้นก็เพ่ือจะสนองตอบต่อบุคคลบางกลุ่มดว้ยการจดัหาสินคา้และบริการเป็นพิเศษให้ ซ่ึง

แน่นอนว่ามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นกลุ่มชนชั้นนาํมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

รูปแบบเศรษฐกิจการเมืองทั้งเศรษฐกิจแบบการตลาดและเศรษฐกิจแบบบงการมีส่วน

ช่วยในการอธิบายคุณภาพชีวิตของชาวนาท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบเศรษฐกิจหลกัของประเทศ รวมถึงการ

ไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของชาวนา จึง
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เป็นประเด็นสาํคญัอนัหน่ึงท่ีผูว้ิจยัสนใจท่ีจะนาํรูปแบบเศรษฐกิจการเมืองมากาํหนดเป็นประเด็น

คาํถาม แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือใหท้ราบถึงวิถีการผลิตของชาวนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

3.3  ปัญหาสําคญัของเศรษฐกจิการเมอืง 
 

1. เศรษฐกิจแบบการตลาด ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นประโยชน์และปัญหาดงัน้ี 

1.1 ความไม่เท่าเทียมกนัดา้นทรัพยากร เศรษฐกิจแบบการตลาดประสบปัญหา

สาํคญัพ้ืนฐานประการหน่ึงคือมีแนวโนม้เกิดความไม่เท่าเทียมกนัดา้นทรัพยากรข้ึน การท่ีเกิดมีการ

แข่งขนักนัอยา่งรุนแรงในการใชว้ตัถุดิบในการผลิตและปัจจยัการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาํ

ให้เกิดผลลพัธ์ท่ีตามมา กล่าวคือ มีทั้ งฝ่ายท่ีประสบความสาํเร็จและลม้เหลว แนวโน้มโดยรวมท่ี

เกิดข้ึนก็คือฝ่ายท่ีควบคุมหรือเป็นเจา้ของทรัพยากรการผลิตไดม้ากกว่าจะกลายเป็นฝ่ายท่ีมัง่คั ่ง

รํ่ ารวยข้ึนทุกที ขณะท่ีฝ่ายตรงกนัขา้มกลบัยากจนหรืออาจถึงขั้นลม้ละลายไปได ้โดยเฉพาะหากรัฐ

ไม่มีนโยบายเขา้ไปช่วยอุม้ชูฝ่ายท่ีขาดแคลนทรัพยากรการผลิตในท่ีสุด ก็ยอ่มเกิดความไม่เสมอภาค

ในสงัคมมากข้ึน ทั้งในดา้นทรัพยสิ์น อาํนาจและสถานภาพ กระทั้งอาจนาํไปสู่ความรู้สึกแปลกแยก

ข้ึนในหมู่ผูไ้ม่ประสบความสาํเร็จ จนทาํให้เกิดช่องว่างและความขดัแยง้แตกแยกระหว่างกลุ่มคน

รวยกบักลุ่มคนจน ถึงขั้นกระทบต่อเสถียรภาพและความมัน่คงของสงัคมโดยรวมได ้

1.2 การมุ่งผลิตเพ่ือผลกาํไรมิใช่เพ่ือสนองความตอ้งการและความจาํเป็น ปัญหา

ถดัไปของเศรษฐกิจแบบการตลาดก็คือ การผลิตเพ่ือสนองความตอ้งการตามอุปสงค์ของตลาด ไม่

แน่เสมอไปว่าจะเป็นการผลิตสินคา้เพ่ือใหรั้บกบัความจาํเป็นของประชาชน ทว่ามกัจะเป็นการผลิต

เพ่ือใหต้อบสนองต่อผลกาํไรเสียมากกว่า ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระกอบการจึงมกัเน้นผลิตสินคา้ฟุ่มเฟือยท่ี

ใหผ้ลกาํไรสูงมากกว่าจะผลิตสินคา้ท่ีจาํเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้พอเพียง ยิ ่งไป

กว่านั้น ผูป้ระกอบการท่ีมุ่งหวงัผลกาํไรเป็นสําคญั ยงัยอมท่ีจะทุ่มทุนลงไปในดา้นการโฆษณา

สินคา้และการบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์ ทั้งน้ีเพ่ือหวงัผลในการกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

พร้อมๆ ไปกบัครอบงาํใหผู้บ้ริโภคติดยดึในยีห่อ้สินคา้อีกดว้ย 

1.3 วฏัจกัรทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง ปัญหาอีกประการหน่ึงของเศรษฐกิจแบบน้ีก็

คือการขาดหลกัประกนัว่าการตดัสินใจของภาคเอกชนในดา้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นไปตาม

หลกักลไกแห่งราคาจะสามารถช่วยใหร้ะบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง แนวโน้ม

ในความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน จึงมกัจะเกิดการเหวี่ยงตวัไปมาระหว่างการเกิดสภาวะเงินเฟ้อกบัสภาวะ

ตกตํ่าและถดถอยทางเศรษฐกิจเสียมากกว่า โดยท่ีภาครัฐก็ไม่สามารถจะเข้าไปแทรกแซงหรือ

จดัการประการใดๆ ใหลุ้ล่วงไปไดโ้ดยง่าย ดว้ยเหตุน้ี การเคล่ือนตวัข้ึนลงไปมาระหว่างช่วงเฟ่ืองฟู

และตกตํ่าทางเศรษฐกิจ จึงมกัก่อให้เกิดความเสียหายกบัระบบการผลิตอย่างซึมลึกและยาวนาน
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พอสมควร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มกัเกิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบการซ่ึงมีตน้ทุนอนัเป็นทรัพยากรการ

ผลิตจาํกดัในลกัษณะท่ีเรียกกนัว่ามีสายป่านไม่ยาวมากพอเป็นพิเศษ 

2. เศรษฐกิจแบบบงการ ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นประโยชน์และปัญหาดงัน้ี 

2.1 มีแรงจูงใจเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพจาํกัด การขาดการแข่งขันในระบบ

เศรษฐกิจแบบบงการทาํใหเ้กิดขอ้จาํกดัหลายประการ เช่น ทาํใหข้าดการผลิตสินคา้อนัหลากหลาย

รูปแบบ และขาดความริเร่ิมใหม่ๆ ในการผลิตสินคา้ใหไ้ดคุ้ณภาพสูงข้ึน กระทัง่ในท่ีสุด ประชาชน

ก็จะชาชินอยู่กับสินค้าคุณภาพตํ่าโดยไม่คิดจะเรียกร้องกดดันให้เกิดการพฒันาเปล่ียนแปลง 

นอกจากนั้ น การท่ีรัฐเป็นผูก้าํหนดราคาสินค้าแต่ฝ่ายเดียว และไม่มีการใช้มาตรการจูงใจให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความกระตือรือร้น ทาํงานหนกั และมีความคิดริเร่ิมใหม่ๆ ในการผลิตอยา่งเพียงพอ 

ผลสุดทา้ยก็มกัเกิดสภาพจาํเจกับวิถีแบบเก่าๆ จนถึงขั้นขาดความกระตือรือร้นขวนขวายข้ึนใน

บรรดาผูจ้ดัการหรือคนงาน 

2.2 การขาดการตอบสนองทางการผลิตต่อผูบ้ริโภค การท่ีรัฐใชว้ิธีการทางการ

ผลิตโดยเนน้ไปท่ีความสามารถการผลิตของอุปทาน แต่ไม่ไดห้วงัจะตอบสนองความตอ้งการสินคา้

ของอุปสงคน์ั้น ถือเป็นแนวโนม้เชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองตามแนวคิดท่ีผูว้างแผนส่วนกลางเป็นผู ้

กาํหนดใหผู้บ้ริโภคว่าควรจะบริโภคอะไร หรือว่าควรจะซ้ือสินคา้อะไร ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงมกัจะ

ก่อให้เกิดสภาพขาดความพอดีตามมา นั ่นคือบางคร้ังก็เกิดการขาดแคลนสินค้าต่างๆ โดยทัว่ไป 

ในขณะท่ีบ่อยคร้ังก็อาจเกิดการผลิตลน้เกิดความตอ้งการ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่าไม่มีมาตรการใดๆ ไป

บงัคบัใหผู้ว้างแผนตอ้งรับผดิชอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคนัน่เอง 

2.3 การรวมศนูยอ์าํนาจมากเกินไปและขาดความยดืหยุน่ ระบบเศรษฐกิจแบบบง

การท่ีมีการรวมศนูยอ์าํนาจทาํใหข้าดโอกาสท่ีจะไดส้มัผสักบัหลายส่ิงโดยเฉพาะความแตกต่างและ

ความสลบัซบัซอ้นของผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการผลิตต่างๆ ปกติแลว้ ผูว้างแผนส่วนกลางมกัจะ

ไม่รู้ถึงการคาํนวณหรือการกระทาํท่ีผดิพลาด ซ่ึงบงัเกิดข้ึนจากการใชแ้ผนการผลิตของรัฐโดยรวม 

และก็มกัจะขาดการปฏิบติัการเพ่ือแกไ้ขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น การยึดติดและการขาดการ

ตอบสนองแกไ้ขของภาครัฐ จึงยอ่มเป็นเหตุใหเ้กิดการใชท้รัพยากรในการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพ

ตามมา กล่าวโดยสรุปรวมก็คือ เศรษฐศาสตร์การเมืองของการผสมผสานกันระหว่างการมีการ

แข่งขนัเพียงเลก็นอ้ย การขาดกลไกแห่งราคาท่ีมีความตอ้งการของอุปสงค์เป็นตวักระตุน้และการ

ขาดความยืดหยุ่นลว้นเป็นผลนาํไปสู่สภาพผลผลิตตํ่า สินคา้มีคุณภาพตํ่า และมีการใชท้รัพยากร

ต่างๆ อยา่งขาดประสิทธิภาพทั้งสิ้น 
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จากการศึกษาปัญหาสาํคญัของเศรษฐกิจการเมืองทาํใหผู้ว้ิจยัเลง็เห็นความสาํคญัและ

ผลกระทบท่ีเกิดจากระบบเศรษฐกิจการเมืองท่ีส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการดาํเนินชีวิตของ

ชาวนาท่ีผูว้ิจยันาํมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาคร้ังน้ี 

 

4. พลงังานการผลติและความสัมพนัธ์ทางการผลติ 
 

พลงัในการกาํหนดการพฒันาและการเปล่ียนแปลงปฏิวติัของสังคม คือ รูปแบบการ

ผลิต ซ่ึงเป็นเอกภาพของด้าน 2 ด้าน ระหว่างพลงัการผลิตและความสัมพนัธ์การผลิต โดยความ

ขัดแยง้ระหว่างพลังการผลิตกับความสัมพันธ์การผลิตเป็นมูลเหตุแห่งการพัฒนาและการ

เปล่ียนแปลงปฏิวติัของรูปแบบการผลิต (Mode of Production) และก็เป็นมูลเหตุพ้ืนฐานแห่งการ

พฒันาและการเปล่ียนแปลงปฏิวติัของลกัษณะของสงัคม โดยจาํเป็นตอ้งศึกษาว่าเหตุใดแบบวิธีการ

ผลิตจึงเป็นพลงัท่ีกาํหนดการพฒันาของสงัคม และการพฒันาของความขดัแยง้ระหว่างพลงัการผลิต

และความสัมพนัธ์การผลิตเป็นอย่างไร และนาํไปสู่การปฏิวติัเปล่ียนแปลงรูปแบบการผลิตและ

ลกัษณะของสงัคมอยา่งไร (พวงทอง กุลธวชัศิริ, 2550) 

 

4.1 พลงัการผลติ 
 

เม่ือมนุษยจ์ะผลิตวตัถุปัจจัยต่างๆ จาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือการผลิตท่ีเหมาะสม การ

รวมตวักนัระหว่างผูผ้ลิตไดแ้ก่ แรงงาน กบัปัจจยัการผลิตท่ีใชผ้ลิต ทาํให้เกิดเป็นพลงัการผลิตของ

สงัคม (พวงทอง กุลธวชัศิริ, 2550) จึงอาจกล่าวไดว้่า พลงัการผลิต คือ แรงงานของมนุษย ์ซ่ึงรวมถึง

ทกัษะและความชาํนาญท่ีนาํปัจจยัการผลิตมาผลิตนั ่นเอง โดยปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ เคร่ืองมือการ

ผลิต ท่ีดิน ป่าไม ้แม่นํ้ า ลาํธาร แหล่งแร่ วตัถุดิบ ส่ิงก่อสร้างเพ่ือการผลิต เคร่ืองมือการส่ือสาร

คมนาคม เป็นตน้ หมายรวมถึงความสามารถในการประดิษฐ์คิดคน้และทรัพยสิ์นทางปัญญา และ

เป็นเคร่ืองช้ีวดัระดบัแห่งการพฒันาของพลงัการผลิตของสังคมและสมรรถภาพของมนุษยใ์นการ

ดดัแปลงธรรมชาติ เคร่ืองมือการผลิตและการใชแ้รงงานอ่ืนๆ เช่น แรงงานการควบคุมตรวจสอบ 

แรงงานการบริหารจดัการ เป็นตน้ ในการผลิตเป็นปัจจยัสาํคญัทางวตัถุของพลงัการผลิตของสังคม 

แต่พลงัการผลิตจะเกิดข้ึนได ้ก็ต่อเม่ือผูใ้ชแ้รงงานไดน้าํเคร่ืองมือการผลิตและปัจจยัการผลิตไปใช้

ในการผลิตเท่านั้น (พวงทอง กุลธวชัศิริ, 2550) 

ผูใ้ชแ้รงงานมีบทบาทหลกัและสาํคัญท่ีสุดในการผลิต ไม่มีการใชแ้รงงานของผูใ้ช้

แรงงาน เคร่ืองมือการผลิตและปัจจยัการผลิต ตลอดจนปัจจยัการใชแ้รงงานอ่ืนๆ ก็ไม่สามารถจะ

กลายเป็นพลงัการผลิตท่ีเป็นจริงได ้ส่วนการประดิษฐแ์ละการปรับปรุงเคร่ืองมือการผลิตจะเกิดข้ึน
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ไดต้อ้งอาศยัผูใ้ชแ้รงงานทั้งสิ้น ผูใ้ชแ้รงงานจึงเป็นพลงัการผลิตท่ีสาํคญัท่ีสุด ดงันั้น การท่ีสังคมแต่

ละยคุสามารถพฒันาพลงัการผลิตไดสู้งกว่าสงัคมยคุก่อนหนา้นั้น ก็เพราะไดใ้ชเ้คร่ืองมือการผลิตท่ี

กา้วหนา้กว่าในการผลิตนัน่เอง 

สาํหรับชาวนาในสงัคมเอเชียในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นชาวนาในเอเชียกลาง 

ใต ้และตะวนัออก รูปแบบการผลิตและความสัมพนัธ์ทางการผลิตมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั Karl 

Marx กล่าวถึงรูปแบบการผลิตแบบเอเชียว่า เป็นพฒันาการทางเศรษฐกิจและสังคมยุคหน่ึงท่ีได้

เกิดข้ึนระหว่างยุคโบราณและยุคศกัดินา (Marx, 1973) และคงอยู่ต่อมานานกว่า 1,000 ปี ไดถู้ก

ทาํลายลงเม่ือถึงสมยัลทัธิจกัรวรรดินิยม ท่ีไดน้าํวิถีการผลิตแบบทุนนิยมเขา้มา (Krader, 1975 อา้ง

ถึงใน วิทยากร เชียงกูล, 2532) รูปแบบการผลิตของชาวนาในสังคมเอเชียเป็นการผลิตเพ่ือเล้ียง

ตวัเองหรือเพ่ือยงัชีพ แต่ละหมู่บา้นสามารถผลิตไดท้ั้ งอาหารและส่ิงจาํเป็นต่างๆ ท่ีจาํเป็นในการ

ดาํเนินชีวิต มีการทาํเกษตรกรรมและหัตถกรรมจึงทาํให้หมู่บา้นมีความเพียงพอใจตวัเองสูง ไม่

จาํเป็นตอ้งพ่ึงภายนอก ดงันั้นการแลกเปล่ียนผลผลิตจึงมีนอ้ย ในระยะแรกหมู่บา้นเป็นเจา้ของท่ีดิน

สาํหรับการเพาะปลกูร่วมกนั เม่ือเขา้สู่ยคุศกัดินา รัฐหรือกษตัริยใ์นฐานะชนชั้นปกครองไดอ้า้งสิทธ์ิ

ในการเป็นเจ้าของท่ีดินแต่เพียงผูเ้ดียว ดังนั้นชาวนานอกจากผลิตเพ่ือยงัชีพแลว้ยงัจะต้องแบ่ง

ผลผลิตส่วนเกินส่วนหน่ึงให้แก่ชนชั้นปกครองเป็นการตอบแทนในการอนุญาตให้ทาํกินบนผืน

แผ่นดินท่ีกษัตริย ์ถือกรรมสิทธ์ิ นับเป็นความสัมพนัธ์ทางการผลิตระหว่างชนชั้นท่ีเกิดข้ึนใน

ระยะแรกๆ สาํหรับแรงงานท่ีใชใ้นการผลิตนั้นชาวนาใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นหลกั จึงไม่ค่อย

เห็นความสมัพนัธท์างการผลิตระหว่างชาวนากบัชนชั้นอ่ืนในแง่น้ีให้เห็น และเม่ือพิจารณาถึงส่ิงท่ี

มีอิทธิพลในการกาํหนดความสมัพนัธท์างการผลิตท่ีเกิดข้ึน พบว่าระบบเครือญาติท่ีมีความผกูพนั

กนัสูง ระบบอุปถมัภท่ี์สอนใหเ้ช่ือฟังและเคารพผูอ้าวุโส และผูน้าํตลอดจนความเช่ือและประเพณี

ของชาวนาเป็นส่ิงท่ีช่วยใหเ้กิดความสมัพนัธใ์นลกัษณะดงักล่าวขา้งตน้ (วิทยากร เชียงกลู, 2532) 

จากการศึกษาแนวคิดดา้นพลงัการผลิตท่ีเป็นหวัใจสาํคญัของการเปล่ียนแปลงวิถีการ

ผลิตของชาวนาไทย ทาํให้ผูว้ิจยัเห็นวิวฒันาการและบทบาทสาํคญัของแรงงานท่ีนับว่าเป็นปัจจยั

หลกัของกระบวนการผลิตขา้ว ซ่ึงผูว้ิจยันาํขอ้สรุปท่ีไดม้าใชใ้นการกาํหนดประเด็นคาํถามในการ

วิจยัต่อไป 

 

4.2  ความสัมพนัธ์ทางการผลติ 
 

ความสัมพนัธ์ทางการผลิต (relations of production) เกิดจากกฎเกณฑ์ธรรมชาติใน

สังคมท่ีกล่าวว่า มนุษยด์าํเนินการผลิตเพ่ือให้ตวัเองมีชีวิตอยู่และสามารถมีลูกหลานต่อไป จึงมี

ความจาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนๆ เช่น ร่วมมือกนัล่าสัตว ์สร้างทาํนบกั้นนํ้ า คา้ขาย หรือ
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ว่าจา้งใหท้าํงาน เป็นตน้ (วิทยากร เชียงกลู, 2532) โดยใหค้วามหมายของความสมัพนัธท์างการผลิต 

ไดว้่า ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในกระบวนการผลิต ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

สงัคมท่ีมีในแต่ละยคุสมยั โดยทัว่ไปประกอบดว้ย  

1. การผลิต (production) หมายถึงการกระทาํใดๆ ท่ีทาํใหม้ลูค่าของส่ิงนั้นๆ เพิ่มข้ึน  

2. การบริโภค (consumption) หมายถึง การกระทาํของบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับการ

จดัหาไดม้า การใชแ้ละจดัการซ่ึงสินคา้ บริการ ประสบการณ์ และความคิด  

3. การแบ่งสรร (distribution) หมายถึง การแบ่งสรรรายได้แก่ปัจจยัการผลิตต่างๆ 

ไดแ้ก่ ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ีย และกาํไร  

4. การแลกเปล่ียน (exchange) หมายถึง การซ้ือขายสินคา้และบริการ  

สาํหรับ Karl Marx เป็นผูมี้อิทธิพลต่อการวางพื้นฐานความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์

ทางการผลิตว่าเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างชนชั้น ไดอ้ธิบายความสัมพนัธ์ทางการผลิตไวอ้ย่างเป็น

ระบบโดยแสดงจุดเน้นว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตของสังคมแบบหน่ึงแบบใด ข้ึนอยู่กับ

องค์ประกอบ 2 ด้าน คือ โครงสร้างส่วนบน (superstructure) ซ่ึงไดแ้ก่ ศาสนา การเมือง ระบบ

กฎหมาย รวมทั้ งวิธีคิดวิธีมองของคน ซ่ึงจะเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดความคิด

ของคนในสังคม  และให้การสนับสนุนความถูกต้องและชอบธรรมแก่สถาบันในสังคม 

องคป์ระกอบอีกดา้นหน่ึงคือ พลงัในการผลิต (productive forces) ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ และทกัษะของ

คน ในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ และสภาพความเอ้ืออาํนวยของส่ิงแวดลอ้มตาม

ธรรมชาติท่ีผูค้นอยูอ่าศยั องคป์ระกอบทั้งโครงสร้างส่วนบนและพลงัในการผลิตจะเป็นตวักาํหนด

ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางการผลิต แต่ในขณะเดียวกนัความสัมพนัธ์ทางการผลิตก็มีส่วนในการ

กาํหนดลกัษณะองค์ประกอบด้านพลงัในการผลิตและโครงสร้างส่วนบนเช่นเดียวกนั กล่าวคือ 

ระบบความสัมพนัธ์เป็นไปไดท้ั้ ง 2 ทาง (reciprocal relations) ทั้งจากบนลงล่าง (downward) และ

จากล่างข้ึนบน (upward) (Gurley, 1988) 

Karl Marx ไดเ้ร่ิมอธิบายเพ่ือให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างชนชั้น หรือความสัมพนัธ์

ทางการผลิตและการเปล่ียนแปลงจากสังคมแบบหน่ึงไปสู่อีกแบบหน่ึงโดยสรุปว่า การผลิตท่ี

เกิดข้ึนในสงัคม คนจาํเป็นตอ้งมีความสมัพนัธ์ท่ีแน่นอนกบับุคคลอ่ืน ตามพฒันาการของพลงัการ

ผลิตในยุคสมยัต่างๆ เช่น ในการล่าสัตว์ (hunting) การหาของป่า (gathering) การเกษตรกรรม 

(agriculture) หรืออุตสาหกรรม (industry) ตวัอยา่งความสมัพนัธท์างการผลิตและการแลกเปล่ียนท่ี

ผา่นมา เช่น ความสมัพนัธร์ะหว่างขุนนางกบัไพร่ นายกบัทาส หรือนายทุนกบัผูใ้ชแ้รงงาน แสดง

ให้เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ทางการผลิตคือ ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้ นนั ่นเอง และใน

ความสมัพนัธด์งักล่าวจะมีโครงสร้างส่วนบน ไดแ้ก่ ศาสนา การเมือง กฎหมาย และวิถีการคิดการ
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มองของคนในสังคมถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นบรรทัดฐานของสังคม ทําหน้าท่ีก ําหนดหรืออยู่

เบ้ืองหลงัความคิดของคนในสังคม รวมไปถึงการสนับสนุนให้ความถูกตอ้งและชอบธรรมให้กบั

สถาบนัต่างๆ สาํหรับประเด็นการเปล่ียนแปลงจากสงัคมยุคหน่ึงไปสู่ยุคหน่ึง Karl Marx อธิบายว่า

เกิดข้ึนเน่ืองจากการท่ีคนเร่ิมมีความตอ้งการมากข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ไดพ้ฒันาความสามารถใน

การผลิตใหสู้งข้ึนดว้ย ส่งผลใหพ้ลงัในการผลิตพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ในไม่ชา้การพฒันาพลงัใน

การผลิตก็ไดก่้อใหเ้กิดความขดัแยง้ในโครงสร้างของชนชั้นอย่างกวา้งขวาง กล่าวคือ Karl Marx มี

ความเช่ือเก่ียวกับคนในสังคมว่าแต่ละชนชั้ นมีการแสวงหาผลประโยชน์หรือถูกแสวงหา

ผลประโยชน์จากชนชั้นอ่ืน ดงันั้นความขดัแยง้ท่ีสืบเน่ืองจากการท่ีพลงัในการผลิตไดเ้ปล่ียนแปลง

ไป จึงเป็นความขดัแยง้ระหว่างชนชั้นเพ่ือแยง่ชิงผลประโยชน์กนั Karl Marx ให้ความเห็นต่อไปว่า 

ในท่ีสุดแลว้ภายใต้สถานการณ์ท่ีเหมาะสม การต่อสู้ระหว่างชนชั้นอย่างรุนแรงจะนําไปสู่การ

เปล่ียนแปลงความสมัพนัธท์างการผลิตใหม่ท่ีเขา้กนัได ้ 

แนวความคิดของ Karl Marx ท่ีว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจเป็นตวักาํหนดความสัมพนัธ์ใน

การผลิตไดถ้กูโตแ้ยง้จาก คาห์เรนดอฟ โดยเขาเช่ือว่าปัจจยัทางการเมือง (political factors) มีความ

เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นตวักาํหนดลกัษณะชนชั้นและความสัมพนัธ์ระหว่างชนชั้นในสังคมมากกว่า

คาห์เรนดอฟ อธิบายว่า สงัคมยดึเกาะกนัไม่ใช่ดว้ยการมีค่านิยมร่วมกนั แต่อยูไ่ดด้ว้ยอาํนาจและการ

บงัคบั โดยเขามีขอ้สมมติฐานว่า 

1. สงัคมมีลกัษณะท่ีสาํคญัคือ มีการใชอ้าํนาจบงัคบั มีการขดัแยง้ และมีการเปล่ียน

แปล 

2. โครงสร้างของสงัคมข้ึนอยูก่บัการใชอ้าํนาจของบางกลุ่มท่ีมีอยูเ่หนือกลุ่มอ่ืนๆ 

3. แต่ละกลุ่มในสังคมจะมีผลประโยชน์ร่วมกัน สมาชิกมีทั้ งท่ีตระหนักและไม่

ตระหนกัในผลประโยชน์ดงักล่าว 

4. เม่ือใดคนมีความสํานึกในผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขา พวกเขาก็อาจจะ

กลายเป็นชนชั้นทางสงัคม (social class) 

5. ระดับความรุนแรงของความขัดแยง้ระหว่างชนชั้นข้ึนอยู่กับ 1) เง่ือนไขทาง

การเมืองและสังคมท่ีกาํลงัเป็นอยู่ เช่น ความเป็นอิสระในการชุมนุมต่างๆ 2) การกระจายอาํนาจ

บงัคบับญัชาและใหร้างวลั 3) การเปิดโอกาสของระบบชนชั้น  

จะเห็นว่าการวางแนวคิดเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างการผลิตหรือความสัมพนัธ์ทางชน

ชั้นและการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์ไปสู่รูปแบบใหม่ของ Karl Marx ซ่ึงใชปั้จจยัทางเศรษฐกิจ

เป็นตวักาํหนด จนถึงปัจจุบนัก็ยงันบัว่ายงัมีส่วนถกูตอ้งอยูม่าก แต่มีขอ้อ่อนอยูต่รงท่ีว่าจนกระทัง่ถึง

ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่ปรากฏการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธท์างการผลิต ไปสู่รูปแบบใหม่ตามคาํทาํนาย
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ของ Karl Marx ส่งผลใหใ้นเวลาต่อมาไดรั้บการโตแ้ยง้จาก ดาห์เรนดอฟ ซ่ึงเป็นผูท่ี้ให้ความสาํคญั

กบัปัจจยัดา้นการเมือง และเห็นว่าความขดัแยง้ส่วนใหญ่จะไดรั้บการแกไ้ขโดยการประนีประนอม 

ในความเห็นของผูว้ิจยัเห็นว่าการโตแ้ยง้ของ ดาห์เรนดอฟ ทาํใหเ้ห็นภาพของความสมัพนัธท์างการ

ผลิตท่ีสอดคลอ้งกับความเป็นจริงในสังคมไทยมากข้ึนและเป็นการเสริมกนัมากกว่า ไม่ใช่การ

หักลา้งกนัโดยสิ้นเชิง ในส่วนของ Karl Marx เองก็ไม่ไดล้ะเลยท่ีจะให้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้น

การเมือง (political factors) เพราะส่วนน้ี Karl Marx ไดใ้ห้ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจเป็น

อันดับแรกสุด ส่วนปัจจัยด้านการเมืองและอ่ืนๆ เป็นอันดับรองลงไป ดังนั้ นในการศึกษา

ความสมัพนัธท์างการผลิตคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงใชแ้นวคิดของ ดาห์เรนดอฟ เสริมในส่วนท่ีเป็นขอ้อ่อน

ของ Karl Marx ดว้ยเพ่ือใหก้ารอธิบายความสมัพนัธท์างการผลิตมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างพลงัการผลติและความสัมพนัธ์ทางการผลติ 
 

ความสมัพนัธก์ารผลิตหน่ึงๆ เป็นผลแห่งการพฒันาของพลงัการผลิตของสังคม การ

พฒันาและเปล่ียนแปลงของความสมัพนัธก์ารผลิต กาํหนดโดยการพฒันาและเปล่ียนแปลงของพลงั

การผลิต ถ้าพลงัการผลิตยงัมิได้พฒันาให้สูงข้ึนอีกระดับหน่ึง ความสัมพันธ์การผลิตใหม่ท่ี

สอดคล้องกันก็ไม่อาจจะปรากฏข้ึนมาได้ พลังการผลิตกําหนดความสัมพันธ์ทางการผลิต 

ความสมัพนัธท์างการผลิต จะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพการพฒันาของพลงัการผลิต โดยพลงัการผลิต

เป็นพลงัช้ีขาดของรูปแบบการผลิตตลอดจนการดาํรงอยูแ่ละการพฒันาของสงัคม และพลงัการผลิต

ท่ีสําคัญอันดับหน่ึงก็ คือ  ประชาชนผู้ใช้แรงงาน  ความสัมพันธ์ระหว่างพลังการผลิตกับ

ความสมัพนัธท์างการผลิตจึงเป็นความสมัพนัธแ์บบวิภาษพลงัการผลิตพฒันาตวัเองภายใต ้รูปแบบ

ของความสมัพนัธท์างการผลิตอนัใดอนัหน่ึง 

ในช่วงประวติัศาสตร์แต่ละยุคสมยัพลงัการผลิตท่ีพฒันาสูงข้ึนจนเต็มท่ีแลว้ตอ้งการ 

ความสมัพนัธท์างการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมกบัและเอ้ืออาํนวยให้พลงัการผลิตสามารถพฒันาต่อไป

ไดสู้งยิง่ข้ึนอยา่งราบร่ืน เม่ือเกิดความสัมพนัธ์ทางการผลิตใหม่ท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการ

พฒันาของพลงัการผลิต ก็จะผลกัดนัใหพ้ลงัการผลิตพฒันาอย่างไปอย่างมาก ในทางกลบักนั หาก

ความสมัพนัธท์างการผลิตเดิมไม่เหมาะสมกบัการพฒันาของพลงัการผลิต ก็จะขดัขวางการพฒันา

ของพลงัการผลิตอยา่งยิง่ สงัคมไทยกาํลงัอยูร่ะหว่างการเปล่ียนผ่านจากพลงัการผลิตแบบเดิมเป็น

พลงัการผลิตแบบใหม่ เกิดการเปล่ียนแปลงความสมัพนัธท์างการผลิตให้สอดคลอ้งและรับใชพ้ลงั

การผลิตแบบใหม่ เช่น การปฏิรูปการเมืองใหก้ลุ่มทุนยดึครองอาํนาจรัฐอยา่งเบ็ดเสร็จ-ภายใตก้ติกา

ใหม่ของรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการคา้ สร้างสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ การ
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ปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูประบบราชการ รวมถึงการใชโ้ครงการเอ้ืออาทรต่างๆ มากระตุน้ให้คน

ชั้นกลางและชั้นล่างเร่งผลิตเพ่ือหาเงินไปใชห้น้ีท่ีกูม้าตามโครงการต่างๆ เหล่านั้น เป็นตน้  

ความสัมพนัธ์ทางการผลิตใหม่จะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือได้เกิดพลงัการผลิตใหม่ข้ึน

มาแลว้เท่านั้ น และพลงัการผลิตใหม่จะพฒันาอย่างมากไดก้็ต่อเม่ือเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์

ทางการผลิตใหเ้ป็นแบบใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิมแลว้ เช่น การพฒันาของการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรขนาด

ใหญ่ในระบบทุนนิยม เกิดข้ึนหลงัจากท่ีชนชั้นนายทุนไดอ้าํนาจรัฐแลว้ พลงัการผลิตค่อนขา้งจะ

เปล่ียนแปลงไดง่้าย ส่วนความสัมพนัธ์ทางการผลิตนั้นมกัจะมีเสถียรภาพมัน่คงกว่าอย่างสัมพทัธ ์

ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการพฒันาของสองส่ิงน้ีจึงเกิดความขดัแยง้กนัอยู่ตลอดเวลา ความขดัแยง้น้ีจะ

แตกต่างกนัตามสภาพของกระบวนการพฒันารูปแบบการผลิต ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เม่ือสร้าง

ความสมัพนัธท์างการผลิตข้ึนใหม่ ใหค้วามสมัพนัธท์างการผลิตกบัพลงัการผลิตเหมาะสมกนัโดย

พ้ืนฐานแลว้ ความสมัพนัธท์างการผลิตในช่วงเวลาน้ีจะช่วยส่งเสริมใหพ้ลงัการผลิตพฒันาไปอย่าง

มาก (อรทยั ป่ินเกตุมณี, 2553) 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า พลงัการผลิตและความสัมพนัธ์ทางการผลิตมีความสัมพนัธ์

แบบวฏัจกัรท่ีไม่สามารถแยกจากกนัได ้ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอ

เสาไห้ จังหวัดสระบุรี  ในคร้ังน้ี จึงต้องศึกษาถึงปัจจัยและรูปแบบของพลังการผลิตและ

ความสมัพนัธท์างการผลิตท่ีเกิดข้ึนในระบบการผลิตขา้ว เพ่ือใหผู้ว้ิจยัสามารถอธิบายปรากฏการณ์

และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได้

อยา่งแทจ้ริง 

 

5.  แนวคดิเครือข่ายทางสังคม 
 

5.1 ความหมายของเครือข่าย 
 

คาํว่าเครือข่ายเป็นคาํท่ีถกูกล่าวถึงมากในปัจจุบนั ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือรูปแบบหน่ึง

ของการพฒันาในทุกวงการ ท่ีจะเช่ือมโยงให้องค์กรเครือข่ายและบุคคลเครือข่ายไดมี้โอกาสได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํมาซ่ึงความสาํเร็จต่อไป จึงมีผูใ้หค้วามหมาย

คาํว่าเครือข่ายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 

กาญจนา แกว้เทพ (2538) ใหค้วามหมายของเครือข่ายไวว้่า เครือข่าย เป็นรูปแบบหน่ึง

ของการประสานงานของบุคคล กลุ่มหรือองค์กรหลายองค์กรท่ีต่างก็มีทรัพยากรของตวัเอง มี

เป้าหมาย วิธีการทาํงาน และมีเป้าหมายของตนเอง บุคคล กลุ่มหรือองค์กร โดยมีการประสานงาน

กนัอยา่งยาวนาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 
 

 

อรรณพ พงษ์วาท (2539) ให้ความหมายเครือข่ายว่า เครือข่ายเป็นการเช่ือมโยงเอา 

ความพยายามและการดาํเนินงานของฝ่ายต่างๆ โดยท่ีแต่ละฝ่ายยงัคงปฏิบติัภารกิจหลกัของตนอยา่ง

ไม่สูญเสียเอกลกัษณ์และปรัชญาของตนเอง 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ (2543) ไดเ้สนอแนวคิดว่า เครือข่าย มีความหมายมากกว่า

การท่ีคนมารวมกนั แต่ไม่ไดร่้วมกนัในการทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง เปรียบเสมือนเอากอ้นอิฐมารวมกนัยอ่ม

ไม่เกิดประโยชน์อนัใด การเช่ือมโยงกนัจะเกิดข้ึนเม่ือเอาอิฐแต่ละกอ้นมาก่อรวมกนัเป็นกาํแพง 

โดยมี การประสานอิฐแต่ละก้อนเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ เครือข่ายจึงหมายถึง การรวมตัวเพ่ือ

แลกเปล่ียนกนั นาํเอาส่วนดี หรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาสนับสนุนกนัและกนั เกิดการผนึกกาํลงั 

(Synergy) เป็น การรวมกนัใหเ้กิดพลงัทวีคูณ ผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการทาํงานเป็นเครือข่ายจึงตอ้งดีกว่า

ผลลพัธข์อง การนาํเอาผลลพัธข์องการต่างคนต่างทาํแลว้นาํมารวมกนั 

วิทย ์เท่ียงบูรณธรรม (2544) ให้ความหมายว่า เครือข่าย คือ ส่ิงท่ีคลา้ยร่างแห ตาข่าย

ร่างแห มีแผนงานประสานซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มลูและประสบการณ์ซ่ึงกนัและ

กนั 

ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2551) ไดใ้หค้วามหมายของเครือข่ายว่า เครือข่าย หมายถึง การ

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ขอ้มลูข่าวสาร ประสบการณ์ และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 

องคก์าร และแหล่งความรู้ท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง จนเป็นระบบท่ีเช่ือมโยง

กนั ส่งผลใหเ้กิดการเผยแพร่และการประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือวตัถุประสงค์ทางวิชาชีพหรือทาง

สงัคม 

จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้่า เครือข่ายเป็นปัจจยัสาํคัย

อนัหน่ึงในการประสานพลงัในสงัคมเพ่ือนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ รวมถึงก่อให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง นาํไปสู่การประยุกต์ส่ิงใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ทางสังคม ท่ีผูว้ิจยั

ควรใหค้วามสาํคญัในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5.2 ประเภทของเครือข่าย 
 

เครือข่ายสามารถแบ่งไดห้ลายประเภท ทั้งน้ีพิจารณาได้จากสมาชิก พ้ืนท่ี กิจกรรม

หลกั วตัถุประสงค์และโครงสร้างในลกัษณะองค์กรของเครือข่ายเอง  (เสรี พงศ์พิศ, 2548) 

เช่นเดียวกบั นฤมล นิราทร (2543) ท่ีสรุปว่า เครือข่ายสามารถแบ่งไดห้ลายมิติ ดงัน้ี 

1. จาํแนกตามพ้ืนท่ีดาํเนินงาน เช่น เครือข่ายระดบัตาํบล จงัหวดั  

2. จาํแนกตามประเภทกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายทาํงานดา้นเด็กและ

สตรี เครือข่ายดา้นเศรษฐกิจ เครือข่ายดา้นมนุษยชน และเครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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3. จาํแนกตามอาชีพ หรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายครู 

เป็นตน้ 

4. จาํแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ ท่ีเกิดข้ึนในเครือข่าย 2 ลกัษณะ 

คือ เครือข่ายแนวนอนและเครือข่ายแนวตั้ ง โดยเครือข่ายแนวตั้ ง หมายถึง เครือข่ายท่ีมีโครงสร้าง

เป็น    ช่วงชั้น ความสมัพนัธใ์นองคก์รภายในเครือข่ายไม่เท่ากนั มีองคก์รท่ีมีสถานภาพสูงกว่าและ

อยูใ่นฐานะท่ีมีสถานภาพสูงกว่าและอยูใ่นฐานะ เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือแก่องคก์รลกูข่าย เครือข่าย

แนวตั้งจะพบมากในองคก์รธุรกิจ ส่วนเครือข่ายตามแนวนอนเป็นเครือข่ายท่ีความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคก์รต่างๆ ภายในเครือข่ายมีความเท่าเทียมกนั ลกัษณะการแลกเปล่ียนเป็นไปโดยการช่วยเหลือ

เก้ือกลูกนั การติดต่อภายในเครือข่ายเป็นการติดต่อระหว่างบุคคล หรือองคก์ร หรืออาจจะมีองค์กร

ทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่างเครือข่าย เช่น การจัดประชุม กระจายข้อมูลข่าวสาร หรือเป็น

แกนกลางเม่ือตอ้งการใหมี้ การปฏิบติัการร่วมกนั 

ส่วน สหทัยา วิเศษ (2547) แบ่งประเภทของเครือข่ายออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. เครือข่ายท่ีแบ่งตามลกัษณะการเกิดของเครือข่าย เช่น 

 1.1 เครือข่ายท่ีเกิดจากการจัดการของภาครัฐ เช่น เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 

เครือข่ายอาสาพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

 1.2 เครือข่ายท่ีเกิดจากการสนับสนุนจากองค์กรพฒันาเอกชน เช่น เครือข่าย

ส่ิงแวดลอ้ม เครือข่ายสุขภาพ เป็นตน้ เครือข่ายประเภทน้ีมกัเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

มีลกัษณะไม่เป็นทางการ มีการจดัโครงสร้างแบบง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น 

2. เครือข่ายท่ีแบ่งตามกิจกรรม ไดแ้ก่ เครือข่ายท่ีดาํเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ

ช่วงเวลาเป็นเกณฑ ์มีการรวมตวักนัเป็นคร้ังคราว เช่น เครือข่ายการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 

นอกจากน้ี Lewis, Goodman and Fandt (2004) ไดแ้บ่งเครือข่ายเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. เครือข่ายภายใน (Internal Network) เป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนในองค์กรเพ่ือป้องกนั

การใช ้ทรัพยากรภายนอกหน่วยงาน ลกัษณะโครงสร้างเครือข่ายภายใน คือ การใหแ้ต่ละหน่วยงาน

มีความเป็นอิสระในการผลิตงานตามความสามารถเฉพาะของหน่วย งานนั้นๆ โดยไม่มีความ

ซํ้ าซอ้นในการผลิต และมีหน่วยงานกลางขององคก์รเป็นผูป้ระสานระหว่างหน่วยงาน 

2. เครือข่ายย ัง่ยนื (Stable network) เป็นเครือข่ายท่ีมีลกัษณะท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร 

แต่บางส่วนมีการติดต่อกบัหน่วยงานภายนอกเพื่อใชท้รัพยากรร่วมกนั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ของงาน โดยท่ีหน่วยงานกลางเป็นผูท้าํสญัญาในการใชท้รัพยากรร่วมกนักบัหน่วยงานภายนอก 
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3. เครือข่ายพลวตั (Dynamic Network) เป็นเครือข่ายท่ีเน้นการประสานงานกับ

หน่วยงานภายนอก แต่ยงัมีหน่วยงานแกนกลางท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในการปฏิบติังานและมีการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภายนอกและภายใน 

จะเห็นไดว้่า ประเภทของเครือข่ายสามารถจาํแนกไดห้ลากหลาย การเปล่ียนแปลงวิถี 

การผลิตของชาวนาจะทาํให้เห็นรูปแบบของเครือข่ายท่ีสังคมเป็นอยู่ในปัจจุบนั และช่วยในการ

อธิบายความสมัพนัธข์องบุคคลในสงัคมไดช้ดัเจนมากข้ึน 

 

5.3 การเกดิเครือข่าย 
 

สมพนัธ ์เตชะอธิกและคณะ (2534) สรุปไวว้่า เครือข่ายอาจเกิดได ้2 รูปแบบ คือ 

1. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เป็นสายใยของความสมัพนัธต์ั้งแต่อดีต ซ่ึงอาจมา

จากสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ ครูกับศิษย์ หรือบุคคลท่ีเคยแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

ก่อใหเ้กิด ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนั เรียนรู้ท่ีจะเก็บเก่ียวประสบการณ์ท่ีดีระหว่างกนั 

2. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยการจดัตั้ ง เน่ืองมาจากความพร้อม และความตอ้งการท่ีจะ

เป็นผูน้าํเครือข่ายเอง อยา่งไรก็ตามครือข่ายสามารถเปรียบไดก้บัส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติของเครือข่าย

ตอ้งมี การเจริญเติบโต 

สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนา ประมุขกุล (2544) ท่ีกล่าวว่า การเกิดข้ึนของเครือข่าย

แต่ละเครือข่ายต่างก็มีจุดเร่ิมตน้ต่างกนั หรือถูกสร้างมาดว้ยวิธีการต่างๆ กนั สามารถจาํแนกได ้3 

ลกัษณะ คือ 

1. เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เกิดจากการท่ีผูค้นท่ีมีความคิดเห็นตรงกนั ทาํงาน

คลา้ยกนั หรือประสบปัญหาแบบเดียวกนัมารวมตวักนั เพ่ือแลกเปล่ียนความคิด ประสบการณ์ และ

อาจรวมไปถึงการร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า เครือข่ายในลกัษณะน้ีมกัเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

หรือชุมชนท่ีมีวฒันธรรม ความเป็นอยูค่ลา้ยคลึงกนั เขา้มารวมเป็นกลุ่มหรือชมรม 

2. เครือข่ายจดัตั้ง มกัจะมีความเก่ียวเน่ืองกบันโยบายหรือการดาํเนินงานของภาครัฐ 

ซ่ึงจะเป็นไปตามแนวคิดแบบเดิมๆ ท่ีอาศยักลไกของรัฐผลกัดนัให้เกิดการดาํเนินงานในรูปของ

เครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอนัรวดเร็ว โดยมีภาคสมาชิกท่ีเขา้ร่วมเครือข่ายมิไดมี้พ้ืนฐาน

ความตอ้งการ ความคิด หรือความเขา้ใจท่ีตรงกนัมาก่อน การรวมตวักนัจึงเป็นเพียงชัว่คราวหรือ

เฉพาะกิจ ไม่มี ความต่อเน่ือง และมกัจะจางหายไปในท่ีสุด ยกเวน้เครือข่ายไดรั้บการช้ีแนะท่ีดีจน

สามารถสร้าง ความเขา้ใจท่ีถกูตอ้งและ นาํไปสู่การพฒันาเป็นเครือข่ายท่ีแทจ้ริงได  ้อย่างไรก็ตาม 

แมว้่ากลุ่มจะยงัคงรักษาสถานภาพเครือข่ายไวไ้ดแ้ต่แนวโน้มเครือข่ายแบบน้ีมกัมีขนาดลดลง เม่ือ

เปรียบเทียบกบัขนาดของเครือข่ายเม่ือเร่ิมก่อตั้ง 
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3. เครือข่ายวิวฒันาการ เป็นเครือข่ายท่ีไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติแต่แรกเร่ิม และ

ไม่ไดถ้กูจดัตั้งไดโ้ดยตรง แต่จะเป็นไปในลกัษณะของกระบวนการพฒันาผสมผสานโดยเร่ิมจาก

การท่ีกลุ่มคน องค์กร มารวมกันด้วยวตัถุประสงค์กวา้งๆในการท่ีจะสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัไปพลางก่อนโดยอาจยงัไม่ไดมี้เป้าหมายหรือวตัถุประสงคร่์วมเฉพาะใดๆ 

ท่ีชดัเจนนกัหรือในอีกลกัษณะหน่ึงอาจเกิดจากการถูกประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็น

การไดรั้บฟังหรือการไดเ้ห็นเครือข่ายอ่ืนๆ แลว้เกิดความคิดท่ีจะรวมตวักนั สร้างพนัธะสัญญาเป็น

เครือข่ายเพื่อช่วยเหลือพฒันาตนเองบา้ง เครือข่ายท่ีว่าน้ี แมว้่ามิไดเ้กิดจากแรงกระตุน้จากภายใน

ตั้ งแต่แรก แต่หากสมาชิกมี ความตั้ งใจ จริงใจท่ีเกิดจากจิตสํานึกท่ีดี และได้รับการกระตุ้น ก็

สามารถร่วมกนักาํหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก ทาํให้เครือข่าย

สามารถพฒันาตนเองต่อไปจนสร้างเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็งได้ เช่นเดียวกับเครือข่ายท่ีเกิดโดย

ธรรมชาติไดเ้ช่นกนั 

การเกิดเครือข่ายจะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีสาํคญั 4 ขั้นตอน (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ

, 2543) คือ 

1. ขั้นตอนการเกิดเครือข่าย การก่อตวัของเครือข่ายอาจเกิดได ้2 แนวทางใหญ่ๆ คือ 

แนวทางแรก เครือข่ายท่ีเกิดจากรัฐเขา้ไปมีส่วนเป็นผูริ้เร่ิม กระตุน้ใหป้ระชาชนเกิดความตระหนัก

ในปัญหา สร้างความต่ืนตัวให้เกิดความสนใจรวมตัวกนั  และแนวทางท่ีสอง คือ เครือข่ายท่ีมี

ประชาชนเป็นแกนนาํในการจดัตั้ง โดยเกิดจากการริเร่ิมสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง เพราะ

ตระหนกัและต่ืนตวัในปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการพฒันาเครือข่ายควรใหมี้การดาํเนินการไปทั้งสองทาง 

โดยพิจารณาถึงความสามารถในการรวมตวักนัของประชาชนเป็นหลกัในเครือข่ายนั้น 

2. ขั้นการประสานเช่ือมโยง เม่ือมีการสร้างเครือข่ายก็ตอ้งมีการจัดระบบบริหาร

เครือข่าย ประกอบดว้ยการจดัผงักลุ่มเครือข่าย การจดับทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย การ

จดัระบบติดต่อส่ือสาร การจดัระบบการเรียนรู้ร่มกนั และการจดัระบบสารสนเทศ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของ John M. Cohen และ T. Uphoff (1977) ท่ีสรุปไวว้่า เครือข่ายท่ีมีคุณภาพสมาชิกตอ้งมี

ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ดงัน้ี 

 2.1 การตดัสินใจ 

 2.2 การปฏิบติัการ 

 2.3 การไดป้ระโยชน์ 

 2.4 การประเมินผล 

3. การพฒันาเครือข่าย  การพฒันาเครือข่ายข้ึนอยู่กับการจัดกิจกรรมต่างๆของ

เครือข่ายเพื่อใหส้มาชิกไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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4. การธาํรงรักษาเครือข่าย การจดักิจกรรมท่ีดาํเนินร่วมกนัอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่

กิจกรรมดงักล่าวกลายเป็นแบบแผนของการกระทาํท่ีสมาชิกเครือข่ายยอมรับโดยทัว่กนั ดงันั้น จึง

เห็นไดว้่า การธาํรงรักษาเครือข่ายสามารถกระทาํไดโ้ดยการกาํหนดโครงสร้างกิจกรรมอยา่งชดัเจน 

ทั้งในแง่ของเวลา ความถ่ี และการจัดกิจกรรมท่ีน่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วม 

ความสมัพนัธท่ี์ดีเปรียบเสมือนนํ้ ามนัท่ีคอยหล่อล่ืนการทาํงาน เช่น การกาํหนดกลไกสร้างระบบจูง

ใจ การจดัหาทรัพยากรการสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ การใหค้วามช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาและการ

สร้างผูน้าํรุ่นใหม่อยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ธนา ประมุขกุล (2544) กล่าวว่า ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย ประกอบดว้ย

ขั้นตอนสาํคญั 6 ขั้นตอนคือ 

1. การวิเคราะห์เครือข่าย 

2. การกาํหนดภารกิจหลกัของเครือข่าย 

3. การศึกษาความตอ้งการของเครือข่าย 

4. การกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งทาํตามลาํดบัความสาํคญั 

5. การวางแผนการดาํเนินงาน 

6. การนาํแผนท่ีวางไวไ้ปปฏิบติั  

ขั้นตอนการเกิดเครือข่ายมีขั้นตอนและรายละเอียดท่ีส่งผลต่อรูปแบบความสัมพนัธ์

ของบุคคลในสังคม ทาํให้เห็นพฒันาการของชุมชนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของ

ชาวนาไทย ผูว้ิจยัจึงเห็นว่า ขั้นตอนการเกิดเครือข่ายเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัเช่นกนัท่ี

จะตอ้งนาํมากาํหนดเป็นประเด็นในการศึกษาคร้ังน้ี 

 

5.4 แนวทางในการสร้างเครือข่าย 
 

เสรี พงศพิ์ศ (2548) กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างเครือข่ายไวว้่า การสร้างเครือข่ายมี

แนวทางในการดาํเนินงานใหป้ระสบความสาํเร็จ ดงัน้ี 

1. ร่างเป้าหมายให้ชดัเจน เพ่ือให้รู้ว่าสาเหตุความเป็นมาของการก่อตั้ งเครือข่ายคือ

อะไร ทาํไมจะตอ้งมีเครือข่ายน้ี ตั้ งแลว้จะทาํกิจกรรมใด การกาํหนดวตัถุประสงค์ของการจดัตั้ ง

เครือข่าย ทิศทางกิจกรรมหลกั และคุณสมบติัของสมาชิกใหช้ดัเจนจะทาํใหส้มาชิกส่วนใหญ่มีส่วน

ร่วมในกระบวนการกาํหนดวตัถุประสงค์ ป้องกันการครอบงาํจากคนบางกลุ่ม ทั้ งน้ีควรมีการ

ทบทวนส่ิงท่ีไดก้าํหนดไวเ้ป็นระยะๆ เพ่ือปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ของสังคมและความ

ตอ้งการของสมาชิกในเครือข่าย 
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2. บอกเป้าหมายและวตัถุประสงค ์โดยเชิญองคก์รและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาประชุม 

โดยมีหวัขอ้การประชุมท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัผลประโยชน์ร่วมกนั หรือเป้าประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกนัและ

มอบหน้าท่ีในการบริหารจัดการ การจัดการประชุมให้กับบรรดาผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

รับผดิชอบ เพ่ือการหาขอ้ตกลงร่วมกนัในกิจกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกนัดงักล่าว 

3. กาํหนดแผนการดาํเนินงาน โดยมีการติดตามผลและประเมินผลเป็นประจาํวนั

สมํ่าเสมอและถ่ีถว้น โดยดูความสอดคลอ้งของแผนการดาํเนินงานกบัวตัถุประสงค์ ความกา้วหน้า 

และความสาํเร็จของเครือข่ายในแต่ละระยะ ทั้งน้ีใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการกาํหนด

วิธีและเคร่ืองช้ีว ัด ประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือข่าย และควรให้สมาชิกร่วมเรียนรู้ตลอด

กระบวนการติดตามและประเมินผล 

4. กาํหนดกฎระเบียบ กฎเกณฑ์พ้ืนฐาน เพ่ือทาํให้เครือข่ายมีสถานภาพถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เพ่ือใหเ้ครือข่ายและผูน้าํเครือข่ายไดรั้บการสนับสนุนและความไวเ้น้ือเช่ือใจจากสมาชิก

เครือข่าย อีกทั้งยงัสามารถทาํใหก้ารดาํเนินงานทาํไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากยิ ่งข้ึน อาจกาํหนดให้มีช่ือ

และสญัลกัษณ์ของเครือข่ายเพื่อใหส้ามารถจดจาํไดง่้ายข้ึน 

5. กาํหนดกระบวนการในการตดัสินใจ ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกเขา้มามีส่วนร่วม

ในกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรม และวิธีการทาํงานของเครือข่ายในลกัษณะเป็น

ประชาธิปไตย เพ่ือสร้างความรู้สึกมีส่วนเป็นเจา้ของและความผกูพนัท่ีเหนียวแน่น ซ่ึงมีส่วนสาํคญั

ต่อความสาํเร็จของเครือข่ายเป็นอยา่งมาก 

6. เตรียมแผนการส่ือสารระหว่างสมาชิก สนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงเครือข่ายกบั

เครือข่าย เพ่ือเสริมใหเ้ครือข่ายมีความเขม้แข็งมากข้ึน ซ่ึงมีทั้ งในแนวราบ แนวตั้ ง หรือในภูมิภาค

ต่างระดบักัน การเช่ือมโยงเครือข่ายทาํได้ทั้ งอย่างท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดว้ยการทาํ

กิจกรรมร่วมกนั หรือเป็นตวัแทนร่วมกนัในการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

7. เลือกโครงสร้างการจดัการองคก์ร โดยการจดัตั้ งกลุ่มแกนนาํเครือข่าย ท่ีปวารณา

ตวัเขา้มาทาํหนา้ท่ีประสานงานจดัการและส่งกาํลงับาํรุงใหก้บัสมาชิก ซ่ึงตอ้งไม่ติดอยู่กบักิจกรรม

ประจาํวนัขององค์กรตวัเองและกลุ่มแกนนําตอ้งดาํเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ทั้ งน้ีต้องมีการหมุนเวียนเปล่ียนกลุ่มผูน้าํเครือข่าย เพ่ือพฒันาภาวะผูน้ ําของสมาชิกและ

ป้องกนั การผกูขาดอาํนาจ และจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมดา้นการจดัการเครือข่ายใหก้บัแกนนาํ

องคก์รหรือผูน้าํเครือข่ายอยา่งสมํ่าเสมอ 

8. จดัหาทุนในการดาํเนินงาน เครือข่ายตอ้งมีวิธีการจดัหาและจดัการทรัพยากรเพื่อ 

ความมีประสิทธิภาพในการขบัเคล่ือนกิจการของเครือข่ายและมีความสามารถในการพ่ึงตนเอง 
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ทรัพยากรน้ีไม่ไดห้มายถึงเงินทุนเท่านั้น แต่ยงัหมายความรวมไปถึงคุณภาพของสมาชิก วิธีการ

จดัการแบบมีส่วนร่วมและเทคโนโลยกีารแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสารดว้ยเช่นกนั 

เน่ืองจากแนวทางการสร้างเครือข่ายมีองคป์ระกอบท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนใหส้งัคมเกิดการ

รวมกลุ่มและดาํเนินกิจกรรมท่ีนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงตามเป้าหมายของชุมชน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาองค์ประกอบและรายละเอียดในการสร้างเครือข่ายของชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมและนํา

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาใชใ้นการสอบถามขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าอธิบาย

แนวทางการสร้างเครือข่ายในระบบการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี เพ่ือนาํเสนอ

แนวทางในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนต่อไป 

 

6.  เกษตรอนิทรีย์ (Organic Agriculture) 
 

6.1  หลกัการและแนวทางของเกษตรอนิทรีย์ 
 

ในภาวะปัจจุบนักระแสความต่ืนตวัดา้นเกษตรอินทรียไ์ดแ้พร่หลายอย่างรวดเร็วใน

หลายประเทศ สืบเน่ืองจากพิษภยัของสารเคมีต่างๆ ท่ีใชท้างการเกษตรหรือกิจการอ่ืนๆ ท่ีส่งผล

กระทบต่อดิน แหล่งนํ้ า และสภาพแวดลอ้ม เกิดพิษภยัอนัตรายต่อชีวิตมนุษย ์ดว้ยเหตุน้ีเองจึงมี

คณะบุคคลกลุ่มหน่ึงดาํเนินการผลิตพืชและสัตวเ์พ่ือบริโภคเอง ตลอดจนขายในหมู่ผูบ้ริโภคท่ีรัก

ชีวิตของตนเองและตอ้งการอาหารท่ีสดสะอาดและปลอดภัยจากสารพิษเป็นสําคัญ การเกษตร

อินทรียข์องโลกคร้ังแรกเกิดข้ึนในทวีปยุโรปและแพร่หลายเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา ฯลฯ ในขณะท่ีประเทศแถบเอเชียนิยมทาํเกษตรกรรมแบบธรรมชาติโดยยึดแนวทางจาก

ประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีใตเ้ป็นหลกั (วิฑูรย ์เรืองเลิศปัญญากุล, 2550) ประเทศไทยทาํเกษตรกรรม

ท่ีปลอดภยัจากสารพิษมาชา้นานแลว้ แต่ถกูเรียกในช่ือต่างกนั เช่น เกษตรไร้สารพิษ เกษตรปลอด

สารพิษ เกษตรปลอดภยัจากสารพิษ เกษตรธรรมชาติ เกษตรย ัง่ยืน เป็นตน้ โดยเซอร์อลัเบิร์ต โฮ

เวิร์ด บิดาของการทาํเกษตรอินทรีย ์นาํเสนอหลกัการทาํเกษตรอินทรียไ์ว ้7 ประการ ไดแ้ก่ 

1. สุขภาพท่ีดีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิตทั้งปวง 

2. สุขภาพท่ีดีต้องใช้ไดก้ับทั้ งดิน พืช สัตว ์และมนุษยซ่ึ์งจะมีความสัมพนัธ์ต่อกัน

อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

3. ความอ่อนแอท่ีเกิดข้ึนกบัห่วงโซ่อาหารแรกคือ ดินจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อ่ืนๆ 

ท่ีอยูล่าํดบัสูงข้ึนไปตามลาํดบัจนถึงมนุษยซ่ึ์งงอยูบ่นสุด 

4. การระบาดของโรคแมลงต่อพืชและสัตวใ์นระบบการเกษตรสมยัใหม่ คือปัญหา

ในห่วงโซ่อาหารท่ีสองและสาม 
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5. ปัญหาสุขภาพของมนุษยเ์ป็นผลมาจากห่วงโซ่อาหารท่ีสองและสาม 

6. สุขภาพท่ีไม่ดีของพืช สตัว ์และมนุษยเ์ป็นผลต่อเน่ืองมาจากสุขภาพท่ีไม่ดีของดิน 

7. การยอมรับกฎและบทบาทของธรรมชาติโดยสาํนึกถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะทาํให้เกิด 

การปรับเปล่ียน การพฒันา ใหถ้กูพฒันาใหถ้กูตอ้งโดยไม่ยาก ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็น 

การรบกวนต่อกระบวนการสะสมธาตุอาหารในดินท่ีดาํเนินการโดยจุลินทรียใ์นดิน 

นอกจากน้ี กรมส่งเสริมการเกษตร (2551) ไดก้ล่าวถึงหลกัพ้ืนฐานของการทาํเกษตร

อินทรียไ์วด้งัน้ี 

1. หา้มใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตรทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญา้ ยา

ป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมน 

2. เนน้การปรับปรุงบาํรุงดินดว้ยอินทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด เป็นตน้ 

ตลอดจนการปลกูพืชหมุนเวียนเพื่อใหพื้ชแข็งแรงมีระยะปรับเปล่ียน เม่ือปฏิบติัอย่างเคร่งครัดและ

ต่อเน่ืองตามมาตรฐานเกษตรอินทรียไ์ม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรียไ์ด ้ชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บัประเภท

ของเกษตรอินทรียท่ี์จะผลิต ซ่ึงไดถ้กูกาํหนดไวใ้นมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ลว้ ขอ้สาํคญั อยู่ท่ีการ

ทาํ ความเขา้ใจเกษตรอินทรียใ์ห้ถ่องแท ้มีความตั้ งใจจริง มีความขยนัหมัน่เพียร ไม่ท้อถอยต่อ

ปัญหาหรืออุปสรรคใด มีความสุขในการปฏิบติัก็จะบรรลุวตัถุประสงค์ และประสบความสาํเร็จ

ดงัท่ีตั้งใจไว ้เพราะเกษตรอินทรียเ์ป็นเร่ืองท่ีทุกคนสามารถปฏิบติัไดจ้ริง เม่ือเป็นเกษตรอินทรียแ์ลว้ 

สามารถขอรับรองมาตรฐานจากภาครัฐ หรือภาคเอกชนจึงจะนบัไดว้่าเป็นเกษตรอินทรียท่ี์สมบูรณ์

อนัเป็นสมบติัล ํ้ าค่าของแผน่ดิน ซ่ึงปัญหาในการทาํเกษตรอินทรียอ์าจเกิดข้ึนไดจ้าก 

 2.1 ผลผลิตจะไม่ออกทั้งปีแต่จะออกตามฤดูกาล เพราะเกษตรอินทร์เป็นเกษตรท่ี

พ่ึงพาอาศยัธรรมชาติมากกว่าการฝืนธรรมชาติ ซ่ึงจะทาํใหต้อ้งมีการใชส้ารเคมีมากข้ึนตามไปดว้ย 

 2.2 ราคาผลผลิตจะสูงกว่าเพราะแมจ้ะใชปั้จจยัในการผลิตลดลงแต่ตอ้งใชแ้รงงาน

ในการดูแลและเอาใจใส่มากข้ึน 
  

มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์(สาํนกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย,์ 2552) ท่ีมีการประกาศใช้

เป็นมาตรฐานในการทาํเกษตรอินทรีย ์มีรายละเอียดดงัน้ี ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of 

America : USA) ได้มีการประกาศใชพ้ระราชบัญญติัผลิตภณัฑ์อาหารอินทรีย  ์(Organic Food 

Production Act-OFPA) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) และมีการแกไ้ขในปี พ.ศ. 2539 (ค.ศ. 1996) 

ตลาดร่วมกลุ่มประเทศในยุโรป (European Unity : EU.) ไดมี้การรวบรวมขอ้กาํหนดของผลิตผล

เกษตรอินทรียไ์วใ้นขอ้กาํหนดของสภาตลาดร่วมยุโรป (EEC No. 2092/91) และฉบับแก้ไข

ข้อกาํหนดส่วนใหญ่ให้คาํแนะนําในการนําเข้าอาหารอินทรีย์ท่ีผลิตจากประเทศอ่ืนๆ ภายใต้

มาตรฐานการผลิตและมาตรการการตรวจสอบท่ีเหมือนกนัทุกประการ ส่วนประเทศญ่ีปุ่น (Japan) 
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รัฐบาลญ่ีปุ่นไดป้ระกาศใช้มาตรฐานเกษตรอินทรียเ์ม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2544 โดยอา้งอิง

กฎหมายมาตรฐานเกษตรญ่ีปุ่น (Japan Agriculture Standard – JAS) 

ในประเทศไทยได้มีการกาํหนดใช้มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย  ์หลงัจากผ่านการ

ปรับปรุงแก้ไขคร้ังสุดท้ายเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2543 โดยคณะทาํงานเฉพาะกิจปรับปรุง

มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องประเทศไทย และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร

งานวิจยัและพฒันาเกษตรอินทรีย ์กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และต่อมาเม่ือ

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2546 สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic 

Agriculture Movement-IFOAM) ไดจ้ดัทาํเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าสาํหรับตรวจสอบรับรองเกษตร

อินทรีย ์เป็นท่ียอมรับในกลุ่มประเทศยโุรป โดยมีหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบรับรองคือ IOAS 

และมีสมาคมดินแห่งสหราชอาณาจกัร (Soil Association) UK เป็นองค์กรท่ีให้ความสําคัญต่อ

เกษตรอินทรียมี์ประวติัความเป็นมายาวนานไดพ้ฒันามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย ์และเป็นท่ี

ยอมรับอย่างกวา้งขวางในสหราชอาณาจักรและในหลายประเทศทัว่โลก นอกจากน้ี ยงัมีองค์กร

เครือข่าย (Pesticide Network Action : PNA) เป็นองคก์รเครือข่ายของสหราชอาณาจกัรและประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ท่ีกาํลงัปฏิบติัการเคล่ือนไหว ซ่ึงจะทาํให้มาตรฐานเกษตรอินทรียส์ากลเป็นไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรียข์องประเทศไทย มีประเด็นหลกัสาํคญัดงัน้ี 

1. ท่ีดินตอ้งไม่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานกาํหนด 

2. พ้ืนท่ีปลกูตอ้งไม่มีสารเคมีสงัเคราะห์ตกคา้ง 

3. ไม่ใชส้ารเคมีสงัเคราะห์ในกระบวนการผลิต 

4. ไม่ใชเ้มลด็พนัธุท่ี์คลุกสารเคมีสงัเคราะห์ 

5. ไม่ใชส่ิ้งท่ีไดจ้ากการตดัต่อพนัธุกรรม (GMOs) 

6. ปัจจยัการผลิตจากภายนอกตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

7. กระบวนการผลิตตอ้งปราศจากส่ิงปนเป้ือนสารเคมีสงัเคราะห์ 

8. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

9. ตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานอยา่งเป็นทางการ 

แนวทางเกษตรอินทรียเ์ป็นแนวทางใหม่ท่ีภาครัฐพยายามใหเ้กษตรกรไดด้าํเนินการใน 

การประกอบอาชีพ เพราะก่อใหเ้กิดผลทางบวกแก่ตวัเกษตรกรเอง รวมถึงสภาพแวดลอ้มของชุมชน 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางการทาํเกษตรอินทรียข์องชาวนาเพื่อให้เห็นวิธีการ

และแนวโนม้ในการนาํเกษตรอินทรียม์าใชใ้นการทาํนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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6.2  ความหมายของเกษตรอนิทรีย์ 
 

นกัวิชาการใหค้วามหมายของคาํว่าเกษตรอินทรียไ์วแ้ตกต่างกนัไปตามขอ้กาํหนดของ

หน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียข์องแต่ละประเทศ ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกต่างจากผกัไร้

สารพิษ  ผกัปลอดภัยจากสารพิษและผกัอนามยั โดยกรมส่งเสริมการเกษตร  (2551) ได้นิยาม

ความหมายของคาํต่างๆ ไวด้งัน้ี 

เกษตรอินทรีย  ์ (Organic Agriculture) คือ ระบบการผลิตท่ีคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม

รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจดัการนิเวศวิทยาท่ี

คลา้ยคลึงกบัธรรมชาติ หลีกเล่ียงการใชส้ารสงัเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและ

ฮอร์โมนต่างๆ ตลอดจนไม่ใชพื้ช หรือสตัวท่ี์เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดมลพิษ

ในสภาพแวดลอ้ม เน้นการใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยชีวภาพในการ

ปรับปรุงบาํรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ือให้ตน้พืชมีความแข็งแรงสามารถตา้นทานโรคและ

แมลงได้ด้วยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วยผลผลิตท่ีได้จะ

ปลอดภยัจากอนัตรายของสารพิษตกคา้งทาํให้ปลอดภัยทั้ งต่อตวัผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคและไม่ทาํให้

สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรมลงอีกดว้ย 

อาหารอินทรีย ์ (Organic Food) คือ อาหารท่ีไดจ้ากผลิตผลและ/หรือผลิตภณัฑ์ทาง

การเกษตรท่ีผลิตจากระบบการเกษตรโดยใชว้สัดุธรรมชาติ แต่ไม่ใชพื้ช หรือสตัวท่ี์มีการตดัต่อสาร

พนัธุกรรม ทั้งน้ี เนน้การปฏิบติัท่ีไม่เพิ่มมลพิษแก่ภาวะแวดลอ้ม 

ผกัไร้สารพิษ คือ ผกัท่ีระบบการผลิตไม่มีการใช้สารเคมีใดๆ ทั้ งสิ้นไม่ว่าจะเป็น

สารเคมีเพ่ือป้องกนัและปราบศตัรูพืช หรือปุ๋ยเคมีทุกชนิด แต่จะใชปุ๋้ยอินทรียท์ั้งหมดและผลผลิตท่ี

เก็บเก่ียวแลว้ตอ้งไม่มีสารพิษใดๆ ทั้งสิ้น 

ผกัปลอดภยัจากสารพิษ (Safe-Vegetables) คือ ผกัท่ีระบบการผลิตมีการใชส้ารเคมีใน 

การป้องกนัและปราบศตัรูพืช รวมทั้ง ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดย้งัมีสารพิษ

ตกค้างไม่เกินปริมาณท่ีกําหนดไว้เพ่ือความปลอดภัยของผูบ้ริโภค ตามประการกระทรวง

สาธารณสุขฉบบัท่ี 163 พ.ศ. 2538 

ผกัอนามยั (Hygienic Vegetable) คือ ผกัท่ีระบบการผลิตมีการใช้สารเคมีในการ

ป้องกนัและปราบศตัรูพืช รวมทั้ ง ปุ๋ยเคมีเพ่ือการเจริญเติบโต ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวไดย้งัมีสารพิษ

ตกคา้งไม่เกินปริมาณท่ีกาํหนดไวเ้พ่ือความปลอดภยัของผูบ้ริโภคและมีความสะอาดผ่านกรรมวิธี

การปฏิบัติก่อนและหลงัการเก็บเก่ียวตลอดจนการขนส่งและบรรจุหีบห่อได้คุณลกัษณะตาม

มาตรฐาน 
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จากรายงานการสาํรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเม่ือปี พ.ศ. 

2543 พบว่า ประเทศไทยมีเน้ือท่ีเกษตรกรรมอนัดบัท่ี 48 ของโลก แต่มีการใชย้าฆ่าแมลงมากเป็น

อนัดบั 5 ของโลก ใช้ยาฆ่าหญ้ามากเป็นอนัดับ 4 ของโลก ใชฮ้อร์โมนมากอนัดับท่ี 4 ของโลก 

เกษตรกรตอ้งซ้ือปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมีสังเคราะห์ในการเพาะปลูกทาํให้การลงทุนสูงและ

เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาผลผลิตในรอบยีสิ่บปีไม่ไดสู้งข้ึนตามสัดส่วนของตน้ทุนท่ีสูงข้ึน 

มีผลทาํใหเ้กษตรกรขาดทุนมีหน้ีสินลน้พน้ตวั การเกษตรอินทรียจึ์งเป็นแนวทางของการแกปั้ญหา

ดว้ยการเกษตรสมยัใหม่ หรือเกษตรเชิงเด่ียว ท่ีช่วยแกปั้ญหาทางการเกษตรท่ีเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

1. ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง 

2. ตอ้งใหปุ๋้ยเคมีในปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปีจึงจะไดรั้บผลผลิตเท่าเดิม 

3. เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดทาํใหเ้พิ่มความยุง่ยากในการป้องกนัและกาํจดั 

4. แม่นํ้ าและทะเลสาบปนเป้ือนดว้ยสารเคมีและความเส่ือมโทรมของดิน 

5. พบสารเคมีปนเป้ือนในผลผลิตเกินปริมาณเกณฑ์ท่ีกาํหนดทาํให้เกิดพิษภยัต่อ

ผูบ้ริโภค 

6. สภาพแวดลอ้มถกูทาํลายเสียหายจนยากท่ีจะเยยีวยาใหก้ลบัคืนมาดงัเดิม 
  

นอกจากน้ี การเล้ียงสตัวแ์บบอุตสาหกรรมเป็นการเล้ียงสตัวจ์าํนวนมากในพ้ืนท่ีจาํกดั

ทาํใหเ้กิดโรคระบาดไดง่้ายจึงตอ้งใชย้าปฏิชีวนะจาํนวนมากทาํให้ตกคา้งในเน้ือสัตวแ์ละไข่ ส่งผล

ต่อผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ โรคววับา้ ท่ีเป็นสญัญาณอนัตรายท่ีบอกให้รู้ว่าการเล้ียงสัตวแ์บบอุตสาหกรรม

ไม่เพียงเป็นการทรมานสตัว ์แต่อาจเป็นภยัคุกคามต่อความอยูร่อดของมนุษยด์ว้ย 

การใชท้รัพยากรดินโดยไม่คาํนึงถึงผลเสียของปุ๋ยเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดความไม่

สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดิน ทาํให้ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ในดินนั้ นสูญหายและไร้

สมรรถภาพ ก่อใหเ้กิดความเสียหายอยา่งต่อเน่ือง ผนืดินสูญเสียความสามารถในการดูดซบัแร่ธาตุ

ทาํให้ผลิตผลมีแร่ธาตุ วิตามินและพลงัชีวิตตํ่า เป็นผลให้เกิดการขาดแคลนธาตุอาหารรองในพืช 

พืชอ่อนแอ ขาด ภูมิตา้นทานโรค และทาํให้การคุกคามของแมลงและเช้ือโรคเกิดข้ึนไดง่้ายซ่ึงจะ

นาํไปสู่การใชส้ารเคมีฆ่าแมลงและเช้ือราเพิ ่มข้ึน ดินท่ีเส่ือมคุณภาพนั้นจะเร่งการเจริญเติบโตของ

วชัพืชให้แข่งกบัพืชเกษตร และนาํไปสู่การใชส้ารเคมีสังเคราะห์กาํจัดวชัพืช ขอ้บกพร่องเช่นน้ี

ก่อใหเ้กิดวิกฤติในห่วงโซ่อาหาร และระบบการเกษตรของเรา ซ่ึงทาํให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างยิ ่งในโลกปัจจุบนั ในปี พ.ศ.2546-2547 พบว่า คนไทยเสียชีวิตดว้ยสาเหตุจาก

โรคมะเร็งมาเป็นอนัดบัหน่ึงสองปีติดต่อกนั (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) โดยสาเหตุส่วนหน่ึง

เน่ืองจากการรับประทานอาหารท่ีผดิและมีสารพิษปนเป้ือน นอกจากสารเคมีหลายชนิดเป็นสารก่อ

มะเร็งแลว้ยงัมีพิษต่อระบบประสาทและการทาํงานของกลา้มเน้ือและอาจทาํให้ผูช้ายมีอสุจิอ่อนแอ
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ทาํใหมี้บุตรยาก ปี พ.ศ. 2533 ในประเทศมาเลเซีย จากการสาํรวจพบว่ามีผูเ้สียชีวิตจากการใชย้าฆ่า

หญา้คือ พวกพาราควอทชนิดเดียวถึง 1,200 ราย ทาํให้ปัจจุบนัประเทศมาเลเซียไดห้้ามจาํหน่าย

สารเคมีชนิดน้ีไปแลว้ นอกจากผลเสียต่อสุขภาพและชีวิตแลว้การใชส้ารเคมีเป็นเวลานาน ยงัทาํให้

แมลงมีความตา้นทานต่อยาปราบศตัรูพืชอีกดว้ย  
 

นบัจากปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา การพฒันาเกษตรอินทรียแ์ละแฟร์เทรดในประเทศไทย

โดยภาพรวมดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยก็ไม่ไดรั้บผลกระทบรุนแรงจากภาวะตกตํ่า

ของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟ้ืนตวั ประกอบกบัสภาพการณ์ทางการเมืองในประเทศ

เร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน ทาํใหต้ลาดของทั้งเกษตรอินทรียแ์ละแฟร์เทรดไทยน่าจะมีโอกาสค่อนขา้ง

ดี ส่งผลใหมี้ผูป้ระกอบการทั้งรายเก่าและรายใหม่หนัมาลงทุนขยายการผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงทาํให้พ้ืนท่ี

การผลิตเกษตรอินทรียภ์ายในประเทศขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (วิฑูรย ์ปัญญากุล, 2552) 

ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในช่วงกลางปี 2551 ไม่ไดส่้งผลกระทบรุนแรง

กบัประเทศ ไทย รวมทั้งตลาดเกษตรอินทรียแ์ละแฟร์เทรดในระดบัโลกอย่างท่ีหลายคนคาดการณ์

ไว ้  จากขอ้มลูสรุปสถานการณ์โดยรวมพบว่า มีเพียงประเทศองักฤษเท่านั้นท่ีตลาดเกษตรอินทรีย์

หดตวัลง (แต่ก็หดตวัเฉพาะบางกลุ่มสินคา้ เช่น เน้ือสตัว ์และอาหารพร้อมปรุง ในขณะท่ีกลุ่มสินคา้

อย่างอาหารเด็ก อาหารสด เคร่ืองสําอางกลบัขยายตัวเพิ่มข้ึน)  ในขณะท่ีตลาดเกษตรอินทรีย์

และแฟร์เทรดในยโุรปและสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะเติบโตเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากนโยบายการ

สนบัสนุนของรัฐบาลในประเทศต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานระหว่างประเทศ ท่ีหันมาให้ความสนใจ

กบัเกษตรอินทรีย  ์เน่ืองจากเช่ือว่า สามารถเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนของ

เกษตรกร ช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม และระบบการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศโลก  ดงันั้น แมว้่าภาวะเศรษฐกิจโลกยงัคงชะลอลง แต่ตลาดเกษตรอินทรียก์็ยงัเป็นการ

ขยายตวัเพิ่มข้ึนในเกือบทุกประเทศ  แมแ้ต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประสบวิกฤติเศรษฐกิจท่ี

ค่อนขา้งรุนแรง แต่ปรากฏว่า ตลาดเกษตรอินทรียใ์นอเมริกากลบัยงัคงขยายตวั ซ่ึงเป็นผลมาจาก

นโยบายท่ีจริงจงัในการสนบัสนุนเกษตรอินทรียข์องรัฐบาลโอบามา ซ่ึงไดมี้ทั้งการกาํหนดนโยบาย 

การเลือกแต่งตั้ งผูบ้ริหารฝ่ายงานเกษตรอินทรียท่ี์เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์จริง และการ

จดัสรรงบประมาณผา่นไปใหผู้ป้ระกอบการเกษตรอินทรีย ์เพ่ือกระตุน้การพฒันาทั้ งการผลิตและ

การตลาดเกษตรอินทรียอ์ย่างจริงจงั รวมทั้ งการท่ีทั้ งตวัท่านประธานาธิบดีและภรรยา ท่ีให้การ

สนบัสนุนเกษตรอินทรียโ์ดยส่วนตวั ไม่ว่าจะเป็นการกาํหนดใหใ้ชอ้าหารเกษตรอินทรียใ์นการจดั

เล้ียงในทาํเนียบประธานาธิบดี หรือการเปล่ียนสวนไมป้ระดบัในทาํเนียบประธานาธิบดีให้เป็น

สวนผกัเกษตรอินทรียเ์พ่ือการบริโภคเองของครอบครัวประธานาธิบดี  ทั้งหมดน้ีเป็นตวัอย่างท่ีทาํ

ใหเ้กิดการพฒันาเกษตรอินทรียใ์นสหรัฐ 
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ในส่วนของนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล  ในช่วงปีท่ีผ่านมา ไม่ได้มีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายจากปีท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด  กรอบนโยบายของรัฐยงัคงเป็นแผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ พ.ศ. 2551-2554 และแผนปฏิบติัการพฒันาเกษตรอินทรียแ์ห่งชาติ 

พ.ศ. 2551-2554 โดยอาจมีการขบัเคล่ือนในลกัษณะของอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่

เป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรเกษตรกร (ซ่ึงนับรวมแลว้น่าจะมีการอบรม

เกษตรกรไปราว 1.75 ลา้นครอบครัว หรือประมาณ 34% ของครอบครัวเกษตรกรในประเทศไทย) 

รวมทั้งการจดัหาปัจจยัการผลิตต่างๆ ท่ีหน่วยงานราชการเป็นผูจ้ดัซ้ือปัจจยัการผลิตเหล่านั้นให้กบั

เกษตรกร  กิจกรรมเช่นน้ีแทบจะไม่ไดมี้ผลต่อการปรับเปล่ียนของเกษตรกรในประเทศไทยเท่าไหร่

นกั ซ่ึงแผนยทุธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบติัการฯ ดงักล่าวไดสิ้้นสุดลงเม่ือปลายปี 2554 แต่จนถึงกลาง

ปี 2555 ยงัไม่ปรากฏว่า มีการริเร่ิมจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ฯ ใหม่แต่อยา่งใด (วิฑูรย ์ปัญญากุล, 2554) 

นโยบายรัฐบาลในตลอดช่วงปี 2252 - 2554 ท่ีมีผลกระทบค่อนขา้งมากต่อการพฒันา

เกษตรอินทรียก์็คือ นโยบายการประกนัราคาผลผลิตต่างๆ โดยเฉพาะขา้วเปลือก โดยรัฐบาลได้

กาํหนดราคาประกนัไวค่้อนขา้งสูงกว่าราคาสินคา้เกษตรทัว่ไปในทอ้งตลาดค่อนขา้งมาก เช่น ราคา

ประกนัขา้วหอมมะลิสูงถึง 20,000 บาท/ตนัขา้วเปลือก ทาํให้ผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียต์อ้งรับ

ซ้ือขา้วเปลือกหอมมะลิเกษตรอินทรียจ์ากเกษตรกรสูงกว่าราคาประกนัของรัฐบาล ส่งผลให้ตน้ทุน

ขา้วหอมมะลิเกษตรอินทรียมี์ราคาท่ีสูงมาก การส่งออกจึงค่อนข้างชะลอตัว  ในขณะเดียวกัน 

เกษตรกรจาํนวนหน่ึงเร่ิมแสดงความไม่พึงพอใจกบัราคารับซ้ือขา้วเปลือกเกษตรอินทรีย ์ท่ีมีความ

ต่างจากราคาขา้วเปลือกทัว่ไปไม่มากนกั ทาํใหมี้เกษตรกรจาํนวนน้อยรายท่ีสนใจท่ีจะปรับเปล่ียน

การผลิตเป็นเกษตรอินทรีย ์ 

อยา่งไรก็ดี ในช่วงปี 2553-54 มีผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารและการเกษตรจาํนวนหลาย

ราย ท่ีไดใ้หค้วามสนใจในการปรับเปล่ียนการผลิตมาเป็นเกษตรอินทรีย ์ซ่ึงผูป้ระกอบการเหล่าน้ี

มกัจะมีฟาร์มเป็นของตวัเอง หรือไม่ก็มีฟาร์มเกษตรกรท่ีรับจา้งการผลิตให้อยู่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ท่ีทาํให้การขายสินคา้เกษตรและอาหารทัว่ไปชะลอตวัลง และ

บางส่วนก็ถดถอย  ประกอบกับสินค้าการเกษตรแทบทุกชนิดมีการปรับตัวสูงเพิ่มข้ึน ทาํให้

ผลิตภณัฑเ์กษตรทัว่ไปของประเทศไทยเร่ิมมีความสามารถในการแข่งขนัในต่างประเทศไดน้้อยลง 

การปรับเปล่ียนมาทาํผลิตภณัฑ์ออร์แกนิกจึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ท่ีผูป้ระกอบการไทยหันมาให้ความ

สนใจ (วิฑูรย ์ปัญญากุล, 2554) ปัจจยัเหล่าน้ีทาํให้มีผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียไ์ทยเพิ่มมากข้ึน

อยา่งรวดเร็วในปีท่ีผา่นมา 

ในด้านการตลาดเกษตรอินทรียไ์ทย แมว้่าวิกฤติเศรษฐกิจโลก ท่ีเร่ิมเกิดข้ึนในช่วง

กลางปี 2551 ไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงกับประเทศไทย แต่ก็มีผลทางอ้อมทําให้อตัราการ
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แลกเปล่ียนเงินบาทกบัเงินตราต่างประเทศค่อนขา้งจะตํ่าลง (เงินบาทมีค่าสูงข้ึน) ซ่ึงส่งผลทาํใหก้าร

ส่งออกสินคา้เกษตรอินทรียล์าํบากมากข้ึน โดยเฉพาะผูส่้งออกท่ีไดต้กลงราคาส่งออกล่วงหน้าเป็น

เงินสกุลต่างประเทศ แต่ในขณะเดียวกนั การนาํเขา้สินคา้เกษตรอินทรียจ์ากต่างประเทศจะมีราคา

ลดลง ทาํใหมี้การขยายการนาํเขา้สินคา้ออร์แกนิก เพ่ือจาํหน่ายในร้านต่างๆ เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ

ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต 

 

การผลติเกษตรอนิทรีย์ในประเทศไทย 

จากการสํารวจของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน/กรีนเนท (วิฑูรย  ์ปัญญากุล, 2554) พ้ืนท่ี

เกษตรอินทรียข์องประเทศไทยขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็น 0.212 ลา้นไร่ ในปี พ.ศ. 2553 หรือคิดเป็น 

0.162% ของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมทั้ งหมดของประเทศซ่ึงมีอยู่ 131.27 ลา้นไร่ และมีฟาร์มเกษตร

อินทรีย ์7,405 ฟาร์ม หรือคิดเป็นสดัส่วน 0.145% จากจาํนวนฟาร์มทั้ งหมดในประเทศ 5,100,000 

แห่ง 

ผลผลิตและผลิตภณัฑแ์ปรรูปท่ีไดรั้บการรับรองของผูป้ระกอบการเกษตรอินทรียไ์ทย 

ไดแ้ก่  

1. ขา้ว ไดแ้ก่ ขา้วหอมมะลิ ขา้วมะลิแดง ขา้วหอมนิล ขา้วเหนียว  

2. ถัว่และธญัพืช ไดแ้ก่ ถัว่ลิสง ถัว่เหลือง งา  

3. ผกั ไดแ้ก่ ผกัสดทุกประเภท รวมหน่อไมฝ้รั่ง ขา้วโพดฝักอ่อน  

4. ผลไม ้ไดแ้ก่ มะม่วง กลว้ย มะละกอ ลาํไย มะพร้าว สบัปะรด 

5. เคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ กาแฟ ชา ชาใบหม่อน นํ้ าผึ้ง 

6. ผลิตภณัฑแ์ปรรูป ไดแ้ก่ ขนมจากธญัพืช นํ้ าสลดั เคร่ืองแกง กะทิ 

7. วตัถุดิบอุตสาหกรรม นํ้ าตาลาทราย ไดแ้ก่ แป้งมนัสาํปะหลงั นํ้ ามนัปาลม์ สาร

ใหค้วามหวาน 

8. ผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ไดแ้ก่ กุง้กุลาดาํ เน้ือววั ไข่ 

9. ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ นํ้ ามนัมะพร้าวสกัดเย็น นํ้ ามนัรําข้าว อาหารเด็ก 

นํ้ าสม้สายชู เกลด็ขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งงอก เคร่ืองสาํอาง สบู่ 

 

สถานการณ์เกีย่วกบัมาตรฐานและการตรวจสอบรับรอง 

สาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) (วิฑูรย  ์ปัญญากุล, 

2554) ไดเ้ผยแพร่มาตรฐานเกษตรอินทรียฉ์บบัใหม่ ท่ีปรับปรุงจากฉบบัปี พ.ศ. 2546 โดยมาตรฐาน

ฉบบัใหม่ คือ "มาตรฐานสินคา้เกษตร (มกษ. 9000 เล่ม 1-2552) เกษตรอินทรีย ์เล่ม 1 : การผลิต 
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แปรรูป แสดงฉลาก  และจําหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์" ซ่ึง 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรไดมี้มติเห็นชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ไดอ้นุมติัใหม้าตรฐานเกษตรอินทรีย ์เป็นมาตรฐานทัว่ไป (ไม่ใช่มาตรฐานบงัคบั) รวมทั้ ง

ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 ท่ีผา่นมา     

นอกจากน้ี ในช่วงต้นปี 2552 ทาง มกอช. ยงัได้ริเร่ิมท่ีจะทาํมาตรฐานข้าวเกษตร

อินทรียแ์ละปลาสลิดเกษตรอินทรียเ์พิ่มเติมจากมาตรฐานพืชและการเพาะเล้ียงสัตว์นํ้ าเกษตร

อินทรียท่ี์มีอยูแ่ลว้ โดยในร่างมาตรฐานขา้วเกษตรอินทรียย์งัมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการนาํเขา้ สินคา้

เกษตรอินทรียซ่ึ์งเพิ่มเติมไปจากมาตรฐานเกษตรอินทรียท์ัว่ไป 

อยา่งไรก็ตาม ทั้งน้ีผูป้ระกอบการเอกชนและองคก์รพฒันาเอกชนต่างก็ไม่เห็นดว้ยกบั

การออก มาตรฐานดงักล่าวเน่ืองจากมีมาตรฐานเกษตรอินทรียอ์ยู่แลว้ ซ่ึงมีเน้ือหาครอบคลุมการ

ผลิตเกษตรอินทรีย ์ทั้งการเพาะปลกูพืช การเล้ียงสตัว ์และการเพาะเล้ียงสตัวน์ํ้ า โดยมาตรฐานใหม่

ของขา้วเกษตรอินทรียน้ี์ก็ไม่ไดแ้ตกต่างไปจากมาตรฐานเดิมท่ีมีอยู ่หลายฝ่ายจึงไม่เห็นความจาํเป็น

ในการจดัทาํมาตรฐานเพิ ่มข้ึนอีก 
 

 

การปลูกพชืแบบอนิทรีย์  

อภิชาติ ศรีสอาด (2547) นาํเสนอกระบวนการปลกูพืชแบบอินทรียไ์ว ้ดงัน้ี  

1. การเลือกพ้ืนท่ี 

 1.1 เลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ควรอยูห่่างถนนหลวง ห่างโรงงาน ห่างแปลงปลูกท่ีใช้

สารเคมี มีแหล่งนํ้ าท่ีสะอาดไม่มีสารพิษเจือปน 

 1.2 ศึกษาประวติัของพ้ืนท่ี เช่น เคยปลกูพืชอะไร การใชปุ๋้ย และสารเคมียอ้นหลงั

อยา่งนอ้ย 3 ปี 

 1.3 เลือกปลกูพืชใหเ้หมาะกบัดิน : ดินร่วน ดินเหนียว หนา้ดินต้ืน หนา้ดินลึก ดิน

เป็นกรด ดินเป็นด่าง เป็นตน้ 

 1.4 สงัเกตจากพืชท่ีข้ึนอยูเ่ดิม เก็บตวัอยา่งดิน ตวัอยา่งนํ้ าไปวิเคราะห์ 

2. การวางแผนจดัการ 

2.1 การวางแผนป้องกันสารพิษจากภายนอก ทั้ งทางนํ้ าและทางอากาศ การ

ป้องกนัทางอากาศโดยปลกูพืชกนัชนทั้งไมท้รงสูง ทรงสูงปานกลาง และตน้เต้ีย บนคนักั้นนํ้ ารอบ

แปลง 

2.2 การวางแผนป้องกันภายในจดัระบบการระบายนํ้ า การเก็บรักษาเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ และการเขา้ออกในบริเวณไร่-นา 
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2.3 การวางแผนระบบการปลูกพืช เลือกฤดูปลูกท่ีเหมาะสม พนัธุ์พืชท่ีตา้นทาน

โรค-แมลง พืชบาํรุงดิน พืชไล่แมลง 

3. การเลือกพนัธุป์ลกู 

3.1 คาํนึงถึงสภาพดิน สภาพภูมิอากาศ ความต้านทางต่อโรค-แมลงและวชัพืช 

ความหลากหลายของชนิดพืชในแปลง 

3.2 ไม่ใชพื้ชจีเอม็โอ (พืชท่ีไดจ้ากการตดัต่อสารพนัธุกรรม) 

3.3 ถา้เป็นเมลด็พนัธุพื์ชท่ีมาจากการปลกูแบบอินทรียจ์ะดีมาก 

4. การปรับปรุงบาํรุงดิน 

4.1 เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูง (หา้มตดัไมท้าํลายป่า) 

4.2 ถา้ดินเป็นกรดจดัใหใ้ส่หินปูดบดลดความเป็นกรด 

4.3 ปลกูพืชตระกลูถัว่และไถกลบ ไดแ้ก่ โสน ถัว่พุ่ม ถัว่มะแฮะ ฯลฯ (โสนควร

ปลกูในนา ถัว่ควรปลกูในไร่) 

4.4 ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั เศษซากพืช เพ่ือช่วยปรับโครงสร้างดินและให้ธาตุอาหาร

พืช 

4.5 ดินขาดฟอสฟอรัสใหใ้ชปุ๋้ยหินฟอสเฟต 

4.6 ดินขาดโพแทสเซียม ให้ใช้ปุ๋ยมูลคา้งคาว เกลือโพแทสเซียมธรรมชาติและ

ข้ีเถา้ถ่าน 

5. สารท่ีไม่อนุญาตใหใ้ชป้รับปรุงดิน 

5.1 กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบัผกั) 

5.2 สารเร่งการเจริญเติบโต สารพ่นใบ 

5.3 จุลินทรียแ์ละผลิตผลจากจุลินทรียท่ี์ไดม้าจากการตดัต่อสารพนัธุกรรม 

5.4 สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนกัต่างๆ 

5.5 ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมกัจากขยะในเมือง 

6. สารท่ีอนุญาตใหใ้ชป้รับปรุงดิน 

6.1 สารอินทรีย ์

   6.1.1 ปุ๋ยอินทรียท่ี์ผลิตจากวสัดุในไร่-นา เช่น ปุ๋ยหมกัจากเศษซากพืช ฟาก

ขา้ว ข้ีเล่ือย เปลือกไม ้เศษไม ้และวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรอ่ืนๆ เป็นตน้ 

   6.1.2 ปุ๋ยคอกจากสตัวท่ี์เล้ียงตามธรรมชาติไม่ใชอ้าหารจากจีเอ็มโอ (สารตดั

ต่อพนัธุกรรม) ไม่ใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต และไม่มีการทรมานสตัว ์

   6.1.3 ปุ๋ยพืชสด เศษซากพืชและวสัดุเหลือใชใ้นไร่นาในรูปสารอินทรีย ์
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   6.1.4 ดินพรุท่ีไม่เติมสารสงัเคราะห์ 

   6.1.5 ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรียท่ี์พบตามธรรมชาติ 

   6.1.6 ปุ๋ยอินทรีย ์ส่ิงขบัถ่ายจากไสเ้ดือนดินและแมลง 

   6.1.7 ดินอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ   

   6.1.8 ดินชั้นบน (หนา้ดิน) ท่ีปลอดการใชส้ารเคมีมาแลว้อยา่งนอ้ย 1 ปี 

   6.1.9 ผลิตภณัฑ์จากสาหร่ายและสาหร่ายทะเลท่ีไดรั้บการรับรองอย่างเป็น

ทางการ 

   6.1.10 ปุ๋ยอินทรียน์ํ้ าท่ีไดจ้ากพืชและสตัว ์

   6.1.11 อุจจาระและปัสสาวะท่ีไดรั้บการหมกัแลว้ (ใชไ้ดก้บัพืชท่ีไม่เป็นอาหาร

มนุษย)์ 

   6.1.12 ของเหลวจากระบบนํ้ าโสโครก จากโรงงานท่ีผ่านกระบวนการหมกั

โดยไม่เติมสารสงัเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

   6.1.13 ของเหลือใชจ้ากกระบวนการในโรงฆ่าสตัว ์โรงงานอุตสาหกรรม เช่น 

โรงงานนํ้ าตาล โรงงานมนัสาํปะหลงั โรงงานนํ้ าปลา เป็นตน้ โดยผา่นกระบวนการเหล่านั้นจะตอ้ง

ไม่เติมสารสงัเคราะห์และตอ้งไดรั้บการรับรองอยา่งเป็นทางการ 

   6.1.14 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช หรือสตัวซ่ึ์งไดจ้ากธรรมชาติ 

6.2 สารอนินทรีย ์ไดแ้ก่ หินและแร่ธาตุ เช่น หินบด หินฟอสเฟต หินปูนบด (ไม่

เผาไฟ) ยิปซัม่ แคลเซียม ซิลิเกต แมกนีเซียมซลัเฟต แร่ดินเหนียว แร่เฟลด์สปาร์ แร่เพอร์ไลท์ ซี

โอไลท ์เบนโทไนท ์หินโพแทสแคลเซียมจากสาหร่ายและสาหร่ายจากทะเล เปลือกหอย เถา้ถ่าน 

เปลือกไข่บด กระดูกป่นและเลือดแหง้ เกลือแหง้ เกลือสินเธาว ์โบแร็กซ ์กาํมะถนั ธาตุอาหารเสริม 

(โบรอน ทองแดง เหลก็ แมงกานีส โมลิบดิมนั และสงักะสี) 

การศึกษาความหมายและลกัษณะของเกษตรอินทรียช่์วยให้เห็นถึงองค์ประกอบและ

กระบวนการในการทาํเกษตรอินทรียอ์ยา่งถกูวิธี ช่วยใหผู้ว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การศึกษาสภาพการทาํนาของชาวนาในพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํเกษตรอินทรียไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

 

6.3  สถานการณ์การผลติข้าวอนิทรีย์ 
 

จากรายงานกรมส่งเสริมการเกษตร (2551) ไดน้าํเสนอว่า ผลิตผลเกษตรอินทรียเ์ร่ิมมี 

การจาํหน่ายในต่างประเทศเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2530 หลายหน่วยงาน ทั้ งภาคราชการ องค์กร

ภาคเอกชน ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคในประเทศอิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี และเดนมาร์ก ต่างให้

ความสาํคญัต่อการผลิตและการบริโภคอาหารท่ีผลิตโดยวิธีธรรมชาติเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 
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ต่อปี โดยเฉพาะสินคา้ประเภทผกั ผลไม ้ธญัพืชชนิดต่างๆ ผลิตภณัฑ์นม นํ้ าผลไม ้กาแฟ เน้ือสัตว ์

แมก้ระทัง่เหลา้ไวน์ ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นตน้มา รัฐบาลของหลายประเทศและสหภาพยุโรปได้

ออกกฎระเบียบเก่ียวกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรท่ีปลอดสารพิษ สินคา้เกษตรท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศ

มีการเขม้งวดดา้นสุขอนามยั และระบบการผลิตท่ีรักษาเฉพาะสินคา้ท่ีปลอดสารพิษตามมาตรฐานท่ี

กาํหนด โดยมีการบังคับใช้แลว้ตั้ งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2539 ดังนั้ นหากประเทศไทยยงัไม่

ปรับปรุงมาตรฐานสินคา้ท่ีสหภาพยโุรปกาํหนด อาจจะประสบปัญหาการถูกสั ่งห้ามนาํเขา้ ซ่ึงจะมี

ผลต่อการส่งออกโดยรวมของประเทศไทย นอกจากน้ีประชาชนในสหภาพยุโรปไดนิ้ยมบริโภค

อาหารจากธรรมชาติกนัมากข้ึน รวมทั้ งสินคา้อาหารท่ีปลอดภยัจากสารพิษหรือจากการผลิตแบบ

เกษตรอินทรีย ์ซ่ึงไดมี้การตั้งมาตรฐานไวสู้งมา ทั้งสินคา้ท่ีผลิตในสหภาพยโุรปเองและท่ีนาํเขา้จาก

ต่างประเทศ ราคาสินคา้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรียจ์ะสูงกว่าราคาสินคา้ท่ีผลิตแบบธรรมดา

ประมาณร้อยละ 20-50 ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจูงใจใหมี้การผลิตสินคา้เกษตรอินทรียม์ากข้ึน ปริมาณการผลิต

สินคา้เกษตรอินทรียใ์นปัจจุบนัมีประมาณร้อยละ 5-10 ของผลผลิตรวม 

ในปี พ.ศ. 2543 รัฐบาลของประเทศต่างๆ ในยุโรปหลายประเทศไดต้ั้ งเป้าหมายการ

ผลิตสินคา้เกษตรอินทรียไ์วค่้อนขา้งสูง เช่น ประเทศเดนมาร์กไดต้ั้ งเป้าหมายผลิตสินคา้เกษตร

อินทรียท่ี์ปลอดภยัเพ่ือบริโภคภายในประเทศให้ได้ถึงร้อยละ 40 ของสินค้าเกษตรทั้ งหมดของ

ประเทศ ในขณะท่ีประเทศสวีเดนได้ตั้ งเป้าการผลิตสินค้าเกษตรอินทรียไ์วร้้อยละ 10 ส่วน

ประเทศสวีสเซอร์แลนด์ไดต้ั้ งเป้าเป็นการผลิตสินค้าอินทรียแ์ละสินค้าจากระบบการผลิตท่ีใช้

สารเคมีน้อยทั้ งหมด ในสหรัฐอเมริกา กลุ่ม Living Farms เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีจดัหาผลผลิตเกษตร

อินทรียจ์ากสมาชิกเกษตรกร สาํหรับป้อนตลาดทัว่ประเทศ ผลิตภัณฑ์อาหารตรา Living Farms 

จดัเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพสูงและปลอดจากสารพิษเพราะ Living Farms ไดก้าํหนดมาตรฐานการ

ผลิตโดยเน้นถึงการใช้สารอินทรียใ์นทุกขั้นตอนการผลิตสําหรับประเทศไทยนั้ นการผลิตข้าว

อินทรียมี์ความเป็นไปไดสู้ง เพราะการทาํนาเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรถึงร้อยละ 70 มีพ้ืนท่ีนา

รวมประมาณ 60 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย ดว้ยสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม

สภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการปลกูขา้ว มีพนัธุข์า้วจาํนวนหลากหลายเหมาะสมกบัแต่ละนิเวศ 

เกษตรกรไดส้ร้างสมความรู้ความชาํนาญและประสบการณ์การทาํนาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลา

ยาวนาน มีการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีสังเคราะห์ต่างๆ ในการผลิตขา้วค่อนขา้งน้อย โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีนานํ้ าฝนเขตภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศซ่ึงทาํนาเพียงปีละคร้ังในฤดู

ฝน ทาํใหส้ามารถรักษาสภาพแวดลอ้มไวไ้ดดี้ในระดบัหน่ึง จดัเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพใน การผลิต

ขา้วอินทรียม์ากท่ีสุด หากมีการปรับเปล่ียนวีธีการทาํนาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเขา้สู่ระบบ การทาํ

นาแบบอินทรียไ์ด้ แต่เกษตรกรและผูท่ี้เก่ียวข้องกับระบบการผลิตจะต้องมีความเขา้ใจเล็งเห็น
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ความสาํคญัและความย ัง่ยืนของระบบการผลิตขา้วอินทรีย ์ให้ความสาํคญักบัผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ปราศจากสารพิษและได้ปริมาณท่ีผูผ้ลิตพอใจ มีความมัน่คงด้านการผลิต การตลาดและด้าน

เศรษฐกิจ มีความย ัง่ยนืต่อส่วนรวมเพราะไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและมีเสถียรภาพการผลิต รวมทั้ งมี

ความเท่าเทียมยติุธรรมต่อทุกฝ่ายทั้งผูผ้ลิต ผูค้า้ และผูบ้ริโภค 

การผลิตสินคา้อินทรียเ์พ่ือการส่งออกของประเทศไทยน่าจะมีแนวทางท่ีดี ปัจจุบนัมี

ภาคเอกชน เช่น บริษทันครหลวงคา้ขา้ว จาํกดั และ สหกรณ์สินคา้ธรรมชาติ รวมทั้ งองค์กรและ

กลุ่มต่างๆ ไดผ้ลิตขา้วหอมมะลิเป็นสินคา้อินทรียส่์งไปจาํหน่ายยงัประเทศในยุโรป นอกจากจะ

แปรสภาพเป็นขา้วสารและขา้วกลอ้งแลว้ ยงัแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขา้วอีกด้วย เช่น การแปรรูป

ปลายขา้วอินทรียเ์ป็นอาหารเด็กอ่อน ซ่ึงตลาดมีความตอ้งการสูง เป็นตน้ ส่วนการผลิตขา้วอินทรีย์

เพ่ือการคา้ในประเทศไทย เร่ิมตน้ เม่ือปี พ.ศ. 2534 โดยความร่วมมือระหว่างภาคราชการ เอกชน 

และเกษตรกร แต่พ้ืนท่ี การผลิตยงัมีขนาดเลก็ เน่ืองจากพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตามเง่ือนไขมีจาํกดั รวมทั้ง

การวางระบบการผลิต ตรวจสอบและรับรองผลผลิตยงัไม่สมบูรณ์ในช่วงเร่ิมตน้มีพ้ืนปลูกขา้ว

อินทรียป์ระมาณปีละ 6,000 ไร่ ในพ้ืนท่ี 3 อาํเภอ คือ อาํเภอจุน อาํเภอเชียงคาํ จงัหวดัพะเยา และ

อาํเภอเทิน จงัหวดัเชียงราย ปลกูขา้วพนัธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ไดผ้ลผลิตขา้วเปลือกรวม

ประมาณปีละ 2,000-3,000 ตนั ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร การผลิตในปี พ.ศ. 

2541 มีพ้ืนท่ีปลกู 3,000 ไร่ ใน 2 อาํเภอ คือ อาํเภอจุน จงัหวดัพะเยา และอาํเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย 

ไดผ้ลผลิตรวมประมาณ 1,500 ตัน ทางบริษทันครหลวงคา้ขา้วจาํกดั ไดส่้งตวัอย่างผลผลิตเพ่ือ

ตรวจสอบคุณภาพขา้วและสารพิษตกคา้ในเมลด็ขา้ว ก่อนแปรรูปเพ่ือจดัจาํหน่ายต่อไป ขา้วอินทรีย์

ท่ีผลิตในประเทศไทยไดรั้บการตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดยองค์กรตรวจสอบคุณภาพจาก

ประเทศอิตาลี ซ่ึงเป็นสมาชิกสมาพนัธก์ารเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศ (International Federation 

of Organic Agriculture Movement : IFOAM) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของประเทศสมาชิกในสมาคมยุโรป 

(European Community : EC) นอกจากน้ียงัมีองค์กรพฒันาเอกชน (NGOs) ให้การสนับสนุน

เกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืนผลิตขา้วอินทรียร์วมทั้งมีบริษทัเอกชนผลิตขา้วอินทรียจ์าํหน่ายโดยตรง แต่ยงั

ไม่ได้วางระบบการตรวจสอบรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐานสากล ราคาขา้วเปลือกข้าว

อินทรียท่ี์เกษตรกรไดรั้บจะสูงกว่าขา้วเปลือกโดยทัว่ไปประมาณร้อยละ 5-10 แต่ในส่วนขา้วสารท่ี

บรรจุถุงจาํหน่ายจะสูงกว่าขา้วสารทั ่วไป ประมาณร้อยละ 20 สาํหรับตลาดภายในประเทศทาง

ภาคเอกชนไดมี้สินคา้ขา้วอินทรียท์ั้ งในรูปขา้วกลอ้งและขา้วสารวางจาํหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ตามหา้งสรรพสินคา้ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

การศึกษาสถานการณ์การผลิตขา้วอินทรียท์าํให้ผูว้ิจยัเกิดความเขา้ใจสถานการณ์การ

ผลิตขา้วอินทรียใ์นภาพรวมของประเทศไทย แลว้สามารถนาํไปเปรียบเทียบกบัวิถีการผลิตขา้วของ
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ชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจาก

การผลิตขา้วอินทรียไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม 

 

6.4   โอกาสทางการตลาดของข้าวอนิทรีย์ 
 

ผลิตภณัฑอิ์นทรียแ์มจ้ะเพิ่งเป็นท่ีรู้จกักนัในประเทศไทย แต่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ 

เช่น กลุ่มประเทศในยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ นั้นเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างกวา้งขวางมาแลว้หลายสิบปี 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สุขอนามยั ทั้งน้ีความนิยมผลิตภณัฑ์อินทรียเ์กิดข้ึน

เน่ืองจากสาเหตุสาํคญั 3 ประการ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551) คือ 

1. กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ความกา้วหน้าดา้นการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

เคมีต่างๆ ประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งสูง ไดเ้คมีภณัฑห์ลากหลายชนิด มีประสิทธิภาพสูง สะดวกต่อ

การใชแ้ละไดผ้ลดี จึงมีการใชส้ารเคมีในการผลิตทั้ งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรอย่าง

มากมาย เกิดผลพลอยได้ตกค้างเกินกว่าท่ีธรรมชาติจะสามารถบําบัดได้ ส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะอยา่งยิง่สารพิษท่ีตกคา้งในธรรมชาติ ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัเกษตรอินทรียเ์ป็น

หนทางหน่ึงท่ีจะช่วยลดปริมาณการใชส้ารเคมีเพ่ือแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

2. กระแสความรู้สึกห่วงใยในสุขภาพ ผลจากการใช้สารเคมีในการผลิตทาง

การเกษตรเพิ ่มมากข้ึน นอกจากจะมีสารพิษตกคา้งอยู่ในธรรมชาติในระดบัสูงแลว้ ยงัมีสารเคมี

ปนเป้ือนในพืชอาหารและผลิตภณัฑจ์ากพืช เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑ์จากสัตว ์ตลอดจนอาหารท่ีเรา

บริโภคประจาํวนั ในระดบัท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบได ้ดงัตวัอย่าง

กรณีของสาร Dioxin ท่ีปนเป้ือนอยูใ่นเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุสาํคญัของ

การเกิดมะเร็งในมนุษยไ์ด  ้ทัว่โลกจึงต่ืนตระหนกกบัอนัตรายของสารปนเป้ือนในอาหาร ดงันั้ น

สินคา้เกษตรอินทรียซ่ึ์งมีแนวทางการผลิตท่ีไม่ใชส้ารเคมีจึงสอดคลอ้งกบักระแสนิยมน้ี 

3. การสนบัสนุนจากภาครัฐ รัฐบาลของประเทศท่ีพฒันาแลว้ไดเ้ล็งเห็นถึงค่าใชจ่้าย

จาํนวนมหาศาลท่ีต้องใช้เพ่ือกาํจดัสารพิษตกค้าง การบาํบัดนํ้ าเสีย ตลอดจนค่าใช้จ่ายใน การ

รักษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วยอนัมีสาเหตุจากสารพิษตกคา้งนาการท่ีบริโภคอาหารท่ีผลิตแบบอินทรีย ์

ส่งผลใหเ้กิดตลาดสินคา้เกษตรอินทรีย ์และไดรั้บความนิยมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ตั้ งแต่ปี 2533 เป็น

ตน้มา 
 

ขา้วอินทรียน์บัว่าเป็นผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรียท่ี์มีแนวโน้นในอนาคตสูง จากกระแส 

ความนิยมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย ์และความนิยมบริโภคอาหารจากทางตะวนัออก ซ่ึงอาจแยก

โอกาสทางการตลาดของขา้วอินทรียอ์อกเป็น 2 ตลาด ไดด้งัน้ี 
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1. ตลาดต่างประเทศ กระแสความนิยมบริโภคข้าวและอาหารจากเอเชีย เป็นแรง

กระตุน้สาํคญัในตลาดยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย และภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก ทาํใหข้า้วหอมมะลิจาก

ประเทศไทยซ่ึงถือว่าเป็นขา้วคุณภาพสูง เมล็ดมีลกัษณะยาว รูปร่างเรียว แกร่งใส และมีกลิ่นหอม

เฉพาะตวัเป็นท่ีนิยมไปทัว่โลก ไม่เพียงแต่คนเอเชียท่ีอพยพไปอาศยัอยู่ในประเทศเหล่านั้นท่ีชอบ

รับประทานขา้วหอมมะลิ แมแ้ต่ชาวตะวนัตกเองก็มีความนิยมบริโภคขา้วหอมมะลิไทยมากข้ึน 

ดงันั้นเม่ือมีกระแสความนิยามสินคา้เกษตรอินทรีย ์ขา้วหอมมะลิอินทรียจึ์งเป็นทางเลือกท่ีผูบ้ริโภค

ช่ืนชอบ ปัจจุบันมีผูส้นใจจากทั ่วโลกสอบถามเร่ืองข้าวหอมมะลิอินทรีย  ์และมีข้าวหอมมะลิ

อินทรียว์างขายอยูใ่นร้าน Health Shop ในยโุรป กลุ่มสแกนดิเนเวียและสิงคโปร์ ซ่ึงโอกาสทางการ

ตลาดยงัมีทิศทางท่ีดีอีกมาก 

การพฒันาพนัธุ์พืชโดยการดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically Modified Organisms : 

GMOs) ซ่ึงส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรท่ีไดมี้ลกัษณะดีข้ึน เช่น ผลผลิตสูง ตา้นทานต่อโรคและ

แมลง และทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ทาํให้สามารถเพิ่มผลผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และลด

ตน้ทุนการผลิตไดม้หาศาล ตรงกบัความตอ้งการของการตลาด แต่ในขณะเดียวกนัยงัไม่มีผูใ้ดกลา้

ยนืยนัความปลอดภยัของการบริโภคอาหารท่ีไดจ้ากการดดัแปลงพนัธุกรรม และผลต่อระบบนิเวศ

โดยรวม เช่น การพฒันาพนัธุข์า้วโพดให้แมลงไม่ชอบกิน หรือแมลงกินอาหารดงักล่าวแลว้ทาํให้

ไม่สามารถสืบพนัธุไ์ด ้ซ่ึงอาจทาํใหแ้มลงชนิดนั้นลดจาํนวนลงอย่างมาก จนกระทบห่วงโซ่อาหาร 

หรือแมลงชนิดนั้ นหันไปกินพืชอ่ืนๆ หรืออนัตรายอนัอาจเกิดจากการใช้ข้าวโพดท่ีดัดแปลง

พนัธุกรรมเป็นอาหารสัตว ์ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบถึงสัตวแ์ละมนุษยไ์ด ้ถึงแมย้งัไม่มีผลวิจยัใน

เร่ืองดงักล่าวท่ีชดัเจน กระแส การต่อตา้นพืชและสัตวด์ดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) สูงข้ึนเร่ือยๆ 

โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในยโุรปและออสเตรเลีย ซ่ึงมีการห้ามนาํเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากพืชและ

สตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรม ความนิยมในสินคา้เกษตรอินทรียจึ์งเพิ่มมากข้ึน เพราะเป็นสินคา้ท่ียืนยนั

และรับรองว่าไม่ไดผ้ลิตจากพืชและสตัวด์ดัแปลงพนัธุกรรมใดๆ ทั้งสิ้น 

ขา้วจดัเป็นสินคา้เกษตรท่ีมีการพฒันาทางดา้น GMOs น้อยมาก ยกเวน้ขา้วท่ีปลูกใน

สหรัฐอเมริกา เพราะขา้วส่วนใหญ่มีแหล่งกาํเนิดและแหล่งปลูกอยู่ในประเทศทางตะวนัออก หรือ

ประเทศท่ีกาํลงัพฒันา ซ่ึงมีการใช้เทคโนโลยีด้านเก่ียวกบัการดัดแปลงพนัธุกรรมน้อยมาก จึง

สามารถเช่ือไดว้่าขา้วท่ีผลิตในภูมิภาคน้ีปลอดจาก GMOs โดยเฉพาะขา้วอินทรีย ์ซ่ึงทั้ งขบวนการ

การผลิตหา้มใชพ้นัธุข์า้วท่ีผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรมหรือใชผ้ลพลอยไดจ้าก GMOs ตามขอ้ตกลง

ขององคก์รการคา้โลก (Word Trade Organization : WTO) ซ่ึงพยายามลดขอ้กีดกนัทางการคา้ หรือ

ส่งเสริมใหมี้การคา้เสรี แต่ยงัมีขอ้ยกเวน้ในหมวดของสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงหลายประเทศ

พยายามท่ีจะยกข้ึนมาเป็นและนาํมาใชเ้ป็นการกีดกนัทางการคา้ทดแทน โดยมีการตั้ งมาตรฐาน
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ความปลอดภยั (Hazard Analysis of Critical Control Point HACCP) เพ่ือกีดกนัสินคา้ท่ีอาจเกิด

อนัตรายต่อผูบ้ริโภคและมาตรฐานการทาํลายส่ิงแวดลอ้ม เช่น ห้ามนาํเขา้กุง้ทะเลท่ีไดจ้ากการลาก

อวนอนัอาจทาํใหเ้ต่าทะเลติดอวนได ้ซ่ึงเคยเป็นขอ้พิพาทระหว่างไทยกบัสหรัฐอเมริกามาแลว้ 

สินคา้เกษตรอินทรียจึ์งเป็นสินคา้สาํคญัท่ีปลอดจากการถกูกีดกนัจากมาตรการต่างๆ ท่ี

กล่าวข้างตน้ เน่ืองจากมีพ้ืนฐานการผลิตท่ีอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและไม่มีอนัตรายต่อผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภค เพราะไม่มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทั้ งในขบวนการผลิต การเก็บรักษา และการแปร

สภาพ นอกจากน้ี การส่ือสารท่ีทนัสมยัโดยเฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตทาํให้

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยเฉพาะเกษตรกรหรือผูค้า้สินคา้เกษตรอินทรีย ์มีช่องทางและโอกาสใน

การจดัจาํหน่ายสินคา้เกษตรอินทรียข์องตนเองส่งตรงถึงมีผูบ้ริโภคไดอ้ย่างง่ายดาย ผูบ้ริโภคเองก็

สบายใจท่ีสามารถซ้ือสินคา้เกษตรอินทรียไ์ดโ้ดยตรงจากผูผ้ลิตหรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น เพราะ

เช่ือว่าจะไดสิ้นคา้คุณภาพดีและปลอดภยั ปัจจุบนัมีผูเ้ปิด Website เพ่ือขายสินคา้อินทรียก์ว่า 10,000 

Website คาดว่ามีมลูค่าตลาดทัว่โลกหลายหม่ืนลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีสินคา้เกือบทุกชนิดตั้ งแต่

พืชผกั ผลไม ้นม เน้ือสตัว ์และผลิตภณัฑแ์ปรรูปต่างๆ เช่น ซอส อาหารสาํเร็จรูป หรือแมแ้ต่เส้ือผา้ 

และส่ิงต่างๆ ท่ีแปรรูปจากผลผลิตธรรมชาติ 

ปัญหาและอุปสรรคในการขยายตลาดต่างประเทศ อาจมีข้ึนเน่ืองจากสินค้าเกษตร

อินทรียไ์ม่สามารถใชส้ารฆ่าแมลงศตัรูพืชผลเกษตรได ้เช่น มอดขา้วสารในขา้วอินทรีย ์เป็นต้น 

เทคโนโลย ีการบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่งถูกนาํมาใชเ้พ่ือรักษาคุณภาพของสินคา้จากผูผ้ลิตจนถึง

ผูบ้ริโภค ซ่ึงใชเ้วลามากกว่า 3 เดือน ผูผ้ลิตจาํเป็นตอ้งบรรจุขา้วอินทรียใ์นถุงสุญญากาศ หรือส่ง

มอบดว้ยตู ้ปรับ ความเย็นทาํให้ตน้ทุนสินคา้สูงข้ึน ผูบ้ริโภคในต่างประเทศมีความเข้าใจสินค้า

เกษตรอินทรียค่์อนขา้งดี และรู้ว่ากระบวนการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียจ์ะตอ้งมีการรับรองจาก

สถาบนัท่ีเช่ือถือได ้จึงจะสามารถระบุว่าเป็นสินคา้อินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรอง (Certified Organic 

Products) แต่ในขณะน้ีผูผ้ลิตของไทยยงัไม่เขา้ใจระบบการผลิตสินคา้เกษตรอินทรียเ์ท่าใดนัก และ

มกัเกิดความสบัสนระหว่างสินคา้ปลอดสารพิษกบัสินคา้เกษตรอินทรียว์่าเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนั 

ทาํใหก้ารพฒันาการผลิตเพ่ือเป็นสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บรองถูกตอ้งตามมาตรฐานค่อนขา้งชา้

แต่ผูน้าํเขา้ในแต่ละประเทศตอ้งการเอกสารท่ีรับรองความเป็นสินคา้อินทรียท์ั้งสิ้น 

ประเทศไทยยงัไม่มีหน่วยงานท่ีให้การรับรองสินคา้เกษตรอินทรียโ์ดยตรง ปัจจุบัน

กรมวิชาการเกษตรและหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องกาํลงัพยายามผลกัดนัให้มีองค์กรรับรองสินค้า

เกษตรอินทรียข์องประเทศ ซ่ึงเม่ือสามารถจัดตั้ งได้สาํเร็จแลว้ จะทาํให้การส่งออกสินค้าเกษตร

อินทรียร์าบร่ืนและเป็นไปไดโ้ดยสะดวก ประเทศผูน้าํเขา้มกัจะมีระเบียบการนาํเขา้เฉพาะสินคา้

เกษตรอินทรียข์องแต่ละประเทศแตกต่างกนั ซ่ึงผูน้าํเข้าจะต้องมีความรู้ในการดาํเนินการเร่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 

เอกสารกํากับต่างๆ ซ่ึงถ้าประเทศผูผ้ลิตใช้มาตรฐานเดียวกันกับประเทศผูน้ ําเข้าก็สามารถ

ดาํเนินการไดโ้ดยสะดวก ปัจจุบนัมาตรฐานท่ีถือว่าเป็นท่ียอมรับของทั ่วโลก คือมาตรฐานของ

สมาพนัธ์การเกษตรอินทรียร์ะหว่างประเทศ (International Federation of Organic Agriculture 

Movement : IFOAM) ประเทศไทยมีผูผ้ลิตสินคา้เกษตรอินทรียท่ี์ไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน

ของ IFOAM เพียงไม่ก่ีราย ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีมีการ

ติดต่อต่างประเทศ แต่รายท่ีสามารถทาํเป็นการคา้ไดมี้เพียงหน่วยงานเดียว คือ ขา้วหอมมะลิอินทรีย์

ของบริษทันครหลวงคา้ขา้ว จาํกดั ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดใ้หก้ารสนบัสนุนอยู ่ 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ผูบ้ริโภคชาวไทยไดใ้หค้วามสนใจในสินคา้เกษตรอินทรียม์าเป็น

เวลาหลายปีแลว้ โดยเร่ิมตน้จากกระแสความห่วงใยสุขภาพและจากสารตกคา้งท่ีอาจปนเป้ือนอยูใ่น

อาหารท่ีบริโภคประจาํวนัโดยเฉพาะผกั ผลไม ้ขา้วสาร และอ่ืนๆ เพียงแต่ผูบ้ริโภคยงัไม่เขา้ใจคาํว่า

สินค้าเกษตรอินทรียเ์ท่าใดนัก สืบเน่ืองจากการนําเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผูผ้ลิตใน

ระยะแรกๆ ท่ีนาํสินคา้เขา้ตลาดใหม่ๆ ดว้ยเกรงว่าผูบ้ริโภคจะไม่เขา้ใจประโยชน์ของสินคา้เกษตร

อินทรียจึ์งไดต้ั้งช่ือว่า สินคา้ปลอดสารพิษ เช่น ผกัปลอดสารพิษ หรือขา้วปลอดสารพิษ เป็นตน้ ส่ิง

น้ีเองทาํให้ผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่ผูผ้ลิตเองสับสนต่อสินคา้และกระบวนการผลิตท่ีถูกตอ้ง ทั้งท่ีจริง

แลว้สินคา้เกษตรอินทรียห์รืออาหารทุกชนิดท่ีสามารถจาํหน่ายให้ผูบ้ริโภคไดจ้ะตอ้งเป็นสินคา้ท่ี

ปลอดภยัจากสารพิษ คือไม่มีสารพิษท่ีจะเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคโดยเฉพาะขา้วสาร ซ่ึงทุกยี่ห้อใน

ประเทศไทยต้องถือว่าเป็นข้าวปลอดภัยจากสารพิษทั้ งหมด  แต่มีเพียงไม่ก่ียี่ห้อเท่านั้ นท่ีมี

กระบวนการผลิตแบบเกษตรอินทรียจ์ริงๆ มี การคาดการณ์ว่าตลาดสินคา้เกษตรอินทรียใ์นประเทศ

ไทยมีมลูค่ากว่าหม่ืนลา้นบาทโดยมีตลาดหลกัอยู่ในกรุงเทพมหานคร หัวเมืองใหญ่ และเมืองท่ีมี

สถานศึกษา โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มท่ีรักสุขภาพ และผูมี้การศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า โอกาสทางการตลาดของขา้วอินทรียใ์นประเทศไทยยงัไม่มี ความ

มัน่คงเทียบเท่ากบัตลาดของประเทศอ่ืน ซ่ึงทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการนาํเสนอ แนว

ทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการผลิตขา้วของชาวนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

7.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

จนัทรัตร์ กฤชอาคม (2553) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวนาในเขตตาํบลโนนพะยอม 

อาํเภอชนบท จังหวดัขอนแก่น พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 40-59 ปี มี

สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีหน้ีสินนอ้ยกว่า 50,000 บาท 

โดยมีหน้ีสินเฉล่ีย 49,762.75 บาท เม่ือพิจารณาคุณภาพชีวิตของชาวนาในภาพรวม พบว่า อยู่ใน
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ระดบัปานกลาง โดยชาวนามีคุณภาพชีวิตในระดบัดีในดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นท่ีมีคุณภาพชีวิตอยู่

ในระดบัปานกลาง คือ ดา้นชีวิตในชุมชน ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นสุขภาพ ดา้นชีวิตการ

ทาํงาน และดา้นเศรษฐกิจ ตามลาํดบั และมีขอ้เสนอแนะให้พยาบาลชุมชน เจา้หน้าท่ีสาธารณสุข 

และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกหน่วยงาน ท่ีรับผดิชอบดูแลชาวนาควรร่วมมือกนัเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา

คุณภาพชีวิตของชาวนาใหดี้และอยูดี่มีสุข 

กฤษฎา นาโสก (2552) ศึกษาวิถีชาวนาอีสานตอนล่าง: ศึกษากรณีชุมชนชาวบา้นตาํแย 

ตาํบลม่วงสามสิบ อาํเภอม่วงสามสิบ จังหวดัอุบลราชธานี เพ่ือศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจและการปรับตวัของชุมชนชาวบา้นตาํแย ตาํบลม่วงสามสิบ อาํเภอม่วงสามสิบ 

จงัหวดัอุบลราชธานี โดยการสมัภาษณ์หสัหนา้ครัวเรือน ผูใ้หญ่บา้นและผูรู้้ในชุมชน และผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่า ในอดีตชุมชนชาวบา้นตาํแยเป็นชุมชนเกษตรกรรม ทาํนาเป็นอาชีพหลกั 

มีการผลิตเพ่ือยงัชีพเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลกั ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจโดยผลิตเพ่ือการคา้เป็นสาํคญั มีการลงทุนเพ่ือผลิตเกือบทุกขั้นตอน ดว้ยการจา้งแรงงาน 

ใชเ้ทคโนโลยีทางการผลิต ทาํให้ครัวเรือนมีค่าใชข่้ายดา้นการผลิตเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี รายจ่าย

ดา้นปัจจยัการบริโภคในครัวเรือนก็เพิ่มสูงข้ึนเช่นกนั ส่งผลให้ชาวนาเกิดหน้ีสินจากการกูย้ืมเพ่ือ

ผลิตในภาคเกษตรและการบริโภคในครัวเรือน นอกจากน้ี ปัญหาท่ีประสบอยู่ในปัจจุบนัไดแ้ก่ 

ปัญหาราคาปัจจัยทางการผลิตเพิ่มสูงข้ึน ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า ปัญหาหน้ีสินภาค

เกษตรและหน้ีสินจากการบริโภคในครัวเรือนและปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ดา้นการ

ปรับตัวของชุมชนชาวนาบ้านตําแยมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมอยู่

ตลอดเวลา มีการติดต่อกบัภายนอกชุมชนหมู่บา้นและรับเอาวฒันธรรมใหม่ๆ จากภายนอกเขา้มาใน

หมู่บ้าน รับเอาความรู้ เทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้นกระบวนการผลิตซ่ึงส่งผลต่อความสัมพนัธ์

ทางการผลิตของชาวนาทั้งในทางท่ีดีและในทางลบ และมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลายนอกจาก

การทาํนาเพียงอยา่งเดียวเพื่อใหมี้รายไดห้ล่อเล้ียงครัวเรือน 

พิทยา อรุณพงษ ์(2551) ศึกษาการปรับเปล่ียนกระบวนการในการทาํนาของชาวบา้น 

หนองตาบุญ ตาํบลยาง อาํเภอนํ้ ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี และศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวฒันธรรมภายหลงัการปรับเปล่ียนกระบวนการในการทาํนาของชาวนา ผลการวิจยัพบว่า บา้น

หนองตาบุญเป็นชุมชนท่ีแยกตวัออกมาจากบา้นปลาขาว ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพทาํนา

เป็นหลกั จากการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทาํนา พบว่า เป้าหมายการผลิตในอดีตการทาํนา

ข้าวมีลกัษณะเพื่อยงัชีพ ปัจจุบันผลิตเพ่ือขาย เคร่ืองมือในอดีตใช้ไถในการไถนา ปัจจุบันใช้

เคร่ืองจักร มีการใช้ยาปราบศัตรูพืชในกระบวนการผลิตทุกขั้ นตอน ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการในการทาํนา พบว่า สภาพแวดลอ้มและสภาพเศรษฐกิจของชาวบ้าน 
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ชาวนายงัมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน มีการลงทุนจา้งแรงงาน และปัญหาท่ีพบในการทาํนาขา้ว ไดแ้ก่ ฝน

แลง้ โรคระบาด การเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนภายในหมู่บา้น คือ ชาวนามีรายไดจ้ากการ

ขายขา้วและรับจา้ง มีการอพยพไปทาํงานท่ีอ่ืน ชาวนายอมรับการทาํนาหว่านมากข้ึน และมีความ

เช่ือว่า การทาํนาดาํตอ้งใชแ้รงงานคนและสตัวม์าก 

มธุรส สิริประภาพรรณ (2550) ศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนการทาํนาสู่เกษตรกรรม

ย ัง่ยนืของชาวนาตาํบลท่างาม อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี พบว่า พฒันาการของระบบการเกษตร

สามารถแบ่งยคุการทาํนาออกเป็น 3 ช่วง ไดแ้ก่ ช่วงท่ี 1 ทาํนาดาํและนาหว่านสาํรวย ใชแ้รงงานคน

และสตัว ์ส่ิงแวดลอ้มอุดมสมบูรณ์ อยูดี่กินดี ไม่ตอ้งซ้ือปัจจยัการผลิต ช่วงท่ี 2 เร่ิมทาํนาปีหว่านนํ้ า

ตม ใชแ้รงงานคนและเคร่ืองจกัรขนาดเลก็ สภาพแวดลอ้มเร่ิมเส่ือมโทรม รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มมาก

ข้ึน และช่วงท่ี 3 ทาํราปรังและนาปี ใชเ้คร่ืองจกัรขนาดใหญ่ สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม ชาวนาพ่ึง

ตวัเองไดน้อ้ยลง จากผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า สามารถจดักลุ่มชาวนาออกเป็น 3 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสนใจ เป็นกลุ่มท่ีมีความสนใจในประเด็นการเรียนรู้ท่ีจดัข้ึนแต่ยงัไม่เกิดการ

เปล่ียนแปลงทางดา้นการพ่ึงตนเอง กลุ่มท่ี 2 กลุ่มพฒันา เป็นกลุ่มท่ีสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการ

เรียนรู้ไปทดลองปฏิบติัแต่ยงัไม่มีการนาํไปใชใ้นแปลงนาอย่างชดัเจน สามารถผลิตผกัท่ีปลอดภยั 

สามารถบริโภคในครัวเรือนได ้ส่วนกลุ่มท่ี 3 กลุ่มกา้วหน้า เป็นกลุ่มท่ีมีการเปล่ียนแปลงชดัเจน 

สามารถผลิตขา้วและผกัท่ีปลอดภยั บริโภคในครัวเรือนโดยประยกุตใ์ชส้ารไล่แมลงและปุ๋ยชีวภาพ

ในนาข้าว จึงอาจกล่าวได้ว่า การปรับเปล่ียนการทาํนาต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และสร้างสม

ประสบการณ์จากการทดลอง เพ่ือใหเ้กิดความมัน่ใจและมีความเช่ือมัน่ในแนวทางการปฏิบติั 

พวงทอง กุลธวชัศิริ (2550) ศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขต

ชลประทานลาํปาว อาํเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ์ เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตและ

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขตชลประทานลาํปาว อาํเภอยางตลาด 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษาค้นควา้พบว่า การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาในเขต

ชลประทานลาํปาวเกิดจากปัจจยั 2 ประการ ไดแ้ก่ นโยบายของรัฐคือการสร้างชลประทานการขยาย

เส้นทางคมนาคม และการเปล่ียนแปลงสู่ระบบทุนนิยมส่งผลกระทบไปสู่ครอบครัวและชุมชน

เก่ียวกบัรายได ้วิถีการผลิต และการดาํเนินชีวิตทาํให้วิธีชีวิตเปล่ียนแปลงไป 3 ช่วง ไดแ้ก่ วิถีการ

ผลิตแบบใชน้ํ้ าฝน แบบเปล่ียนผ่านจากวิธีการผลิตแบบการใชน้ํ้ าฝนสู่การผลิตเพ่ือการคา้ และวิถี

การผลิตเพ่ือการคา้ โดยช่วงท่ี 1 คือ วิถีการผลิตแบบใชน้ํ้ าฝน การผลิตหลกัคือการทาํนาปีและเก็บ

หาของป่า พ่ึงพาธรรมชาติเป็นสาํคญั ใชแ้รงงานในครอบครัวและสตัวโ์ดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น ไม่

มีการปรับพ้ืนท่ี ท่ีดินหรือท่ีนาการใช้พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไม่เต็มท่ี มีพ้ืนท่ีเป็นป่าหัวไร่ ปลายนา

สาํหรับการเล้ียงสัตว์และเก็บหาอาหาร ช่วงท่ี 2 คือ แบบเปล่ียนผ่านจากวิธีการผลิตแบบการใช้
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นํ้ าฝนสู่การผลิตเพ่ือการคา้ การผลิตของชาวนาเร่ิมเปล่ียนแปลง เพราะมีระบบชลประทานจากเข่ือน

ลาํปาว พ้ืนท่ีหน่ึงในสามของโครงการสามารถใชน้ํ้ าทาํนาและเพาะปลูกนอกฤดูได ้ประกอบกบัมี

หน่วยงานของรัฐและเอกชนเขา้มาสนบัสนุนและส่งเสริมการเพาะปลูกหลงัการทาํนาปี พ้ืนท่ีดอน

หวัไร่ปลายนาถกูปรับเปล่ียนเป็นคลองส่งนํ้ า มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกปอ มนัสาํปะหลงัอย่าง

มาก และช่วงท่ี 3 ไดแ้ก่ วิถีการผลิตเพ่ือการคา้ การผลิตชาวนาเปล่ียนแปลงอยา่งมากเพราะโครงการ

ชลประทานลาํปาวเสร็จสมบูรณ์ คูคลองใชเ้ป็นถนนสญัจรไดส้ะดวก หมู่บา้นขยายไปยงัท่ีนา มีการ

ปรับผืนนาและพัฒนาพื้นท่ีตามแนวคลองชลประทาน  การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตในเขต

ชลประทานลาํปาวส่งผลกระทบต่อชาวนาอย่างมากทั้ งในระดบัครอบครัวและชุมชน เปล่ียนการ

ผลิตแบบยงัชีพโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นและดาํรงชีวิตแบบพอเพียงไปสู่การผลิตเพ่ือการค้า เน้น

เทคโนโลยแีละดาํรงชีวิตแบบวตัถุนิยม รายไดสู้งข้ึน การซ้ือขายและระบบเงินตราสาํคญักว่าการ

แบ่งปันและช่วยเหลือ มีการใชพ้ื้นท่ีตลอดปีทั้ งทาํนาปรังและเล้ียงกุง้กา้มกรามเป็นกิจกรรมหลกั

สร้างรายไดแ้ก่ชุมชน มีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมู่บา้น เป็น

แหล่งเงินกูแ้ละก่อหน้ีของชาวนา มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทุกขั้นตอน ละเลยภูมิปัญญา

ทอ้งถิ่น ให้ความสําคญัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีน้อยลงและบางอย่างได้หายไป นอกจากน้ี 

ชาวนาในเขตชลประทานลาํปาวสามารถปรับตวัในการผลิตได้อย่างเหมาะสมกบัปัจจยัท่ีเข้ามา

เก่ียวขอ้งเพ่ือยกมาตรฐานการดาํรงชีวิตท่ีดีข้ึนของครอบครัว ยอมรับการเปล่ียนแปลงจากนวตักรรม

ใหม่ การศึกษาคน้ควา้น้ียงัแสดงใหเ้ห็นถึงระบบการจ่ายนํ้ าของโครงการชลประทานลาํปาว ยงัมีขอ้

ตอ้งปรับปรุงโดยเฉพาะการจ่ายนํ้ าในพ้ืนท่ีตอนปลายโครงการ 

ประสพสุข ฤทธิเดช (2550) ศึกษาการปรับตวัของชุมชนชาวนาในเขตทุ่งกุลาร้องไห ้

ผลการวิจยัพบว่า ประวติัศาสตร์ชุมชนของคนทุ่งกุลาในยคุก่อนประวติัศาสตร์ เป็นชุมชนโบราณ มี

อายปุระมาณ 2,500 ปี จากหลกัฐานโบราณคดีท่ีขุดพบ แสดงให้เห็นว่ามีการฝังศพ ปลูกขา้ว ถลุง

เหลก็และการผลิตเกลือในชุมชน นอกจากน้ีชุมชนมีทุนทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนํ้ า ป่า และท่ีดิน 

เป็นสงัคมเกษตรกรรม และชุมชนทุ่งกุลาร้องไหใ้นปัจจุบนั เป็นชุมชนไทยลาว ไทยเขมร และไทย

ส่วย ท่ีอพยพมาตั้ งถิ่นฐานอยู่อาศยัซอ้นทับชุมชนโบราณตั้ งแต่ 200 ปี ผ่านมา โดยยงัรักษาทุน

ธรรมชาติจากระบบนิเวศบางส่วนไวไ้ด ้คือ มีแหล่งนํ้ า ป่า และท่ีดิน โครงสร้างสังคมของชุมชนท่ี

ส่งผลต่อกระบวนปรับตัวในสังคมเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านและแบบใหม่  คือ  ในสังคม

เกษตรกรรมพ้ืนบา้นมีโครงสร้างสงัคมเป็นครอบครัวแบบขยาย ระบบเครือญาติ มีอตัลกัษณ์ร่วมกนั

ทางวฒันธรรมของชาติพนัธุไ์ทยลาว ไดแ้ก่ การนบัถืออาํนาจผเีมือง เจา้พ่อศรีนครเตา และไทยเขมร

นบัถืออาํนาจผบีรรพบุรุษ ความสัมพนัธ์กบัรัฐเป็นไปตามแนวคิดการพฒันากระแสหลกั ส่วนใน
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สงัคมเกษตรกรรมแบบใหม่โครงสร้างสงัคมเป็นครอบครัวเด่ียว ใชแ้รงงานเครือญาติลดนอ้ยลง อตั

ลกัษณ์ทางวฒันธรรมของชาติพนัธุย์งัคงอยู ่

ความสัมพนัธ์กับรัฐและองค์กรพฒันาเอกชนเป็นไปตามแนวคิดการพฒันากระแส

หลกัและกระแสทางเลือก ส่งผลให้ชุมชนมีชนชั้นทางสังคมแตกต่างกนัอย่างชดัเจน คือ มีชาวนา

ฐานะรวยปานกลาง และยากจน ลกัษณะร่วมของการปรับตวัในสังคมเกษตรกรรมพื้นบา้น ทั้ งยุค

ชุมชนบุกเบิกทาํกินและเม่ือเร่ิมเขา้สู่การพฒันาตามแนวคิดกระแสหลกั มีการปรับตวัเป็นแบบต่อสู ้

พ่ึงพา ยอมรับ เพ่ือแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีดินทาํกินใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนั้นยงัมีการ

อนุรักษ์ทุนธรรมชาติ จากระบบนิเวศของชุมชนทาํให้ชุมชนดาํรงอยู่และรักษาท่ีดินไว ้ในสังคม

เกษตรกรรม 

อภิญญา เฟ่ืองฟสูกุล (2546) ไดศึ้กษาตวัอยา่งของสงัคมชาวนาท่ีผลิตสุราพ้ืนบา้นโดยมอง

ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนผา่นกระบวนการทางพื้นท่ี พบว่า สงัคมชาวนาเป็นสังคมท่ีมีความผกูพนักนั

ในดา้นวฒันธรรมอยา่งเขม้ขน้ ในความผกูพนัของชาวนาพยายามสร้างความเป็นอตัลกัษณ์จากคนๆ 

เดียวหรือคนกลุ่มหน่ึงถึงชาวนาทั้งสงัคมเพ่ือจะนิยามตวัตนและเลือกแสดงตวัตนใหต้วัตนของกลุ่ม

ชนในแต่ละทอ้งถิ่น จะถูกสร้างใหม่ในลกัษณะเป็นการประนีประนอม ท่ีเกิดจากการผสมผสาน

ระหว่างพลงัทางสังคมท่ีกาํลงัปฏิบติัการต่อตา้นอาํนาจครอบงาํและการยอมรับองค์ประกอบทาง

ความเช่ือบางอย่างของวฒันธรรมใหม่เข้าสู่บริบทของความเป็นท้องถิ่น การเกิดข้ึนใหม่ของ

ความสมัพนัธภ์ายใตภ้าวะแตกแยกและความแตกต่างของส่วนต่างๆ ในสังคมน้ีเอง เป็นจุดกาํเนิน

ความเป็นอตัลกัษณ์ของสังคมชาวนาท่ีกาํลงัเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมเมือง  ทาํให้

สามารถมองพ้ืนท่ีท่ีผลิตสุราพ้ืนบา้น ว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีบรรจุไวด้ว้ยวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของคนในชุมชนนอกจากน้ีความสมัพนัธก์นัทางพ้ืนท่ียงัเป็นเคร่ืองมือในการแสดง

อาํนาจ โดยอาศยัอตัลกัษณ์ความเป็นชาวนาในกระบวนการเรียกร้องเพ่ือการมีสิทธิปกป้องทุนทาง

สังคมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถอยู่รอดได้ในกระแสโลกาภิวตัน์ซ่ึงผลพวงท่ีตามมา

ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหว่างรัฐกบัชุมชน ก่อให้เกิดขบวน การเคล่ือนไหวของชุมชนและสังคม

ดงัท่ีปรากฏในปัจจุบนั 

Falk (1987 อา้งในไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2545) กล่าวถึงการเคล่ือนไหวทางสังคม

ว่า ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ มีลกัษณะเด่นอยู่ท่ีความสามารถในการประสาน

เช่ือมโยงชีวิตประจําว ันเข้ากับการเมืองทั้ งในระดับประเทศและในระดับโลกและยงัปฏิเสธ

วิธีการใชค้วามรุนแรง ขณะเดียวกนัเป้าหมายของการต่อสูเ้รียกร้องก็ไม่ใช่เพ่ือการช่วงชิงอาํนาจรัฐ 

ดงัท่ีไดเ้ป็นมาในการเมืองแบบเก่าการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่คือ ตวัอย่างรูปธรรมหน่ึง

ของการเมืองแบบใหม่หรือการเมืองภาคประชาชน มีวิธีคิดท่ีไปไกลกว่าเร่ืองของอาํนาจรัฐและ
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ความรุนแรง แต่ให้ความสาํคญักับเร่ืองของการปกครองแบบมีมนุษยธรรมและการพฒันาแบบ

เสมอภาคและเท่าเทียมกันมากกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศและเง่ือนไขแบบประชาธิปไตยอนั

นาํไปสู่การสร้างประชาสังคมท่ีเขม้แข็ง ต่ืนตวั เม่ือเป็นเช่นน้ีในดา้นหน่ึงก็แสดงออกในลกัษณะ

ของการต่อตา้นรัฐ ต่อตา้นระบบราชการ แต่ในออกดา้นหน่ึงก็คือการแสดงออกของความเช่ือมัน่

ศรัทธาในพลงัอาํนาจประชาชนจึงเป็นการเปิดพ้ืนท่ีทางการเมืองใหป้ระชาชนมีบทบาทเพิ่มมากข้ึน 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวธิีวจิยั 

 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

รวมทั้ งนําเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห้ 

จังหวดัสระบุรี ผูว้ิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Research) ด้วย

กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาวฒันธรรมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม เก็บรวมรวม

ขอ้มลูดว้ยเทคนิควิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การสังเกต (Observation) โดยอาศยั

เคร่ืองมือวิจยัหลายชนิด มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ประชากรและผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั 

 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ชาวนาท่ีอาศยัอยูใ่นอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี  

2. ผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key Informant)  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลกัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนด

คุณสมบัติของผูใ้ห้ข้อมูลหลกัท่ีมีความเหมาะสมกับประเด็นท่ีจะศึกษา และสามารถให้ข้อมูล

สนับสนุนและขอ้มูลหักลา้งแนวคิดของการวิจยัได ้ผูว้ิจยัใชก้ารเลือกผูใ้ห้ข้อมูลหลกัแบบลูกโซ่ 

(Snowball Sampling) จากประชากรในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของการวิจยั 

ไดแ้ก่ 

2.1 หวัหนา้ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 

จาํนวน 10 ครัวเรือน จาํนวน 10 คน และมีรายไดห้ลกัของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทาํนา  

2.2 เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ี

อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3 คน 
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เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ในคร้ังน้ี 

ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ไดแ้ก่  

1. ผู้วจิยั โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีเขา้ไปคลุกคลีอยูก่บัผูใ้หข้อ้มูลหลกัในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี เพ่ือไดข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นปัจจยัผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมและความรู้สึกของผูใ้ห้ขอ้มูล

หลกั จนได้ข้อมูลเพียงพอท่ีจะนําไปวิเคราะห์ แปลผล สรุปผลหรือสร้างทฤษฎีเพ่ือใช้อธิบาย

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของผูใ้หข้อ้มลูหลกัได ้

2. สมุดบันทึกข้อมูลภาคสนาม โดยบนัทึกขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

2.1 ช่ือผูใ้หข้อ้มลู 

2.2 สถานภาพ 

2.3 อาย ุ

2.4 หมายเลขโทรศพัท ์

2.5 ท่ีอยูท่ี่ติดต่อ  

2.6 พฤติกรรม ความรู้สึก ลกัษณะท่าทางในการใหข้อ้มลู 

2.7 บรรยากาศในการสนทนา 

3. ประเด็นคาํถามสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการกาํหนดประเด็นคาํถามสมัภาษณ์ ดงัน้ี 

3.1 ผูว้ิจยักาํหนดประเด็นคาํถามสมัภาษณ์เพ่ือเป็นกรอบในการสมัภาษณ์เชิงลึก 

(Indepth Interview) โดยกาํหนดประเด็นคาํถามแบบกวา้งๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง ตอ้งประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

1) คาํถามในการวิจยั (Research questions)  

2) จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องการวิจยั (Purpose)  

3) กรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั (Conceptual context) 

3.2 นําประเด็นคําถามสัมภาษณ์ท่ีผู ้วิจัยสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษา

ตรวจสอบแลว้นาํมาปรับปรุงขอ้คาํถามตามคาํแนะนาํก่อนนาํไปใชจ้ริง 

3.3 ผูว้ิจยัสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูดว้ยตนเอง โดยใชเ้ทคนิคการสนทนากระตุน้ให้

ผูใ้ห้ข้อมูลเล่าเร่ืองราวได้อย่างมีเป้าหมาย และไม่รู้สึกว่าตนเองกาํลังถูกสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัผูถู้กสัมภาษณ์ในลกัษณะเป็นคู่สนทนาร่วมกบัวิธีการตะล่อม (Probe) เพ่ือให้การ

พูดคุยดาํเนินไปอย่างดี ไม่ถูกขดัจังหวะ แลว้จบัคาํสาํคญัในการกาํหนดคาํถามต่อเน่ืองจนครบ

ประเด็นคาํถามสมัภาษณ์  
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3.4 วิ เคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล เ พ่ืออธิบายการ

เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

4. เคร่ืองบนัทึกเสียงและเคร่ืองบนัทึกภาพ ผูว้ิจยัขออนุญาตผูใ้ห้ขอ้มูลบนัทึกเสียง

และเคร่ืองบนัทึกภาพก่อนการเก็บรวบรวมขอ้มลูทุกคร้ัง 

 

วธิีดําเนินการวจิยั 
 

1. การเข้าสู่สนามและการกาํหนดบทบาทผู้วจิยั  

การเขา้สู่สนามและการกาํหนดบทบาทผูว้ิจยัในการศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต

ของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

1.1 ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคยกบัชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดยศึกษา

สภาพพ้ืนท่ี การดาํเนินชีวิต วฒันธรรม รวมถึงการศึกษาจาํนวนประชากร รายได้ และสภาพ

เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชุมชน รวมถึงการกาํหนดผูใ้ห้สัมภาษณ์หลกัท่ีมีความยินดีในการเปิดเผยขอ้มูล

ตามกรอบการวิจยัดว้ย การสุ่มตวัอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากประชากรในพ้ืนท่ี

อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ผูใ้หข้อ้มลูหลกัของการวิจยัประกอบดว้ย หวัหนา้ครอบครัวท่ีประกอบ

อาชีพทาํนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 10 คน และเจา้หน้าท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาท

สาํคญัต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3 คน  

1.2 ผูว้ิจัยกาํหนดบทบาทของตนเองในการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยระยะเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจนเพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

1.3 ผูว้ิจยัช้ีแจงและแนะนาํตนเองกับสมาชิกในอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล  3 วิธี ได้แก่ 

การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร (Document Analysis) การสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการ

สงัเกต (Observation) มีรายละเอียดดงัน้ี   

2.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร  (Document Analysis) ผูว้ิจัยศึกษาเอกสาร

ราชการ บนัทึก หนงัสือพิมพ ์รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ทะเบียนประวติั จดหมายติดต่อ ฯลฯ 

ของประชากรและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชากร เพ่ือศึกษากิจวตัร ความคิดพ้ืนฐาน 

ค่านิยม วิถีการดาํเนินชีวิตของประชากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

 

2.2 การสัมภาษณ์ (Interview) ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์ผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัด้วยเทคนิคการสนทนากระตุน้ให้ผูใ้ห้ขอ้มูลเล่าเร่ืองราวได้อย่างมีเป้าหมายร่วมกับ

วิธีการตะล่อม (Probe) เพ่ือใหก้ารพดูคุยดาํเนินไปดว้ย การสมัภาษณ์ในการวิจยัเป็นการสนทนาเพ่ือ

แลกเปล่ียนความคิด ข้อมูล ประสบการณ์ระหว่างผูว้ิจัยกบัผูใ้ห้ขอ้มูล มีทั้ งลกัษณะเป็นทางการ 

(Formal Interview) และไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ข้ึนอยูก่บับุคคลและเหตุการณ์ แลว้จบั

คาํสาํคญัในการกาํหนดคาํถามต่อเน่ืองจนครบประเด็นคาํถามสัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์

ผูว้ิจยัขออนุญาตผูใ้หข้อ้มลูบนัทึกเสียงการสนทนาเพื่อใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูทุกคร้ัง 

2.3 การสังเกต (Observation) ผูว้ิจยัสังเกตพฤติกรรมและปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ห้

ขอ้มลูระหว่างการสมัภาษณ์ โดยผูว้ิจยับนัทึกพฤติกรรมต่างๆ ลงในสมุดบนัทึกภาคสนาม และขอ

อนุญาตบนัทึกภาพและวิดีโอเพ่ือใชใ้นการตรวจสอบขอ้มลูทุกคร้ัง 

3. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล   

เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี การ

ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลูพิจารณาจากนํ้ าหนกัและความน่าเช่ือถือของขอ้มูลดว้ยวิธีการ

ตรวจสอบขอ้มลูแบบ 3 เสา้ (Triangulation) ไดแ้ก่  

1) ต่างวิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  (method triangulation) เป็นการใช้

หลายๆ วิธีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เช่น เก็บรวบรวมข้อมูลในเร่ืองเดียวกนัจากกลุ่มตัวอย่าง

เดียวกนั ดว้ยวิธี การสงัเกต สมัภาษณ์ และเก็บขอ้มลูจากเอกสาร แลว้นาํขอ้มูลมาตรวจสอบยืนยนั

กนั  

2) ต่างแหล่งขอ้มลู (data sources triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มลูท่ี

ไดม้าจากแหล่งท่ีต่างกนันั้นดว้ยวิธีการเก็บขอ้มลูเหมือนกนั หรือใชข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเดียวกนั

แต่ต่างเวลา สถานท่ี และบุคคล แลว้นาํขอ้มลูมาตรวจสอบยนืยนักนั 

3) ต่างนกัวิจยั (investigator triangulation) เป็นการใชน้ักวิจยัท่ีมาจากต่าง

สาขา หรือต่างประสบการณ์ หรือต่างภูมิหลงัมาเก็บรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์ขอ้มลูและสรุปผล แลว้

นาํผลการวิจยัมาตรวจสอบยนืยนักนั 

4) ต่างทฤษฎีหรือแนวคิด (theory triangulation) เป็นการใชท้ฤษฎีหลายๆ 

ทฤษฎีมาเป็นแนวทางในการอภิปรายขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงอาจจะสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนั

ก็ได ้

4. การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี

ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ โดยนําขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาสรุปและ
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วิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ดว้ยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ตีความ

สร้างขอสรุปจากขอ้มลู 

5.  การเสนอผลสรุปการวจิยั  

ผูว้ิจยันําเสนอขอ้มูลท่ีไดใ้นลกัษณะขอ้มูลเชิงพรรณนา โดยคัดเลือกประเด็นสาํคัญ

ตามกรอบการวิจยัเป็นหลกั อธิบายถึงรายละเอียดของสภาพการณ์ การเสนอขอ้มูลบางอย่างใน

รายละเอียด รวมถึงขอ้คิดเห็นของผูว้ิจยัแลว้การบรรยายสรุป  

 

ผูว้ิจยัสามารถสรุปขั้นตอนการดาํเนินการวิจยัไดต้ามตารางการดาํเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนดาํเนินการวจิยั 

ระยะเวลา (สปัดาห์ท่ี) 

เมษายน พฤษภาคม 

2 3 4 1 2 3 4 

1. การเขา้สู่สนามและการกาํหนดบทบาทผูว้ิจยั  

1.1 ผูว้ิจยัสร้างความคุน้เคยกบัชาวนาอาํเภอ เสา

ไห ้จงัหวดัสระบุรี 

       

1.2 ผูว้ิจยักาํหนดบทบาทของตนเองใน 

การสมัภาษณ์และเก็บรวบรวมขอ้มลู 

       

1.3 ผูว้ิจยัช้ีแจงและแนะนาํตนเองกบัสมาชิกใน

อาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี และบุคคลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง 

       

2. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 

       

2.2 การสมัภาษณ์ (Interview)        

2.3 การสงัเกต (Observation)        

1. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มลู
วิเคราะห์ขอ้มลู  

       

4. การวิเคราะห์ขอ้มลู        

5. การเสนอผลสรุปการวิจยั        
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บทท่ี 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค 

รวมทั้ งนําเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้

จงัหวดัสระบุรี ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) และการ

สงัเกต (Observation) ผลการเก็บรวบรวมขอ้มลู สามารถนาํเสนอไดด้งัน้ี 

 

การเปลีย่นแปลงวถิีการผลติของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 

 

ด้านวถิีชีวติ 

ผลการสมัภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพทาํนาเป็นหลกั พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหว่าง 46 – 50 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่จากโรงเรียนในอาํเภอเสาไห้แลว้

ไม่ไดเ้รียนต่อ ออกมาประกอบอาชีพทาํนาช่วยเหลือครอบครัว ครอบครัวส่วนใหญ่มีลกัษณะแบบ

ครอบครัวเด่ียว แต่ละครัวเรือนประกอบด้วยพ่อ  แม่  ลูก  อยู่ ร่วมกัน  สมาชิกครอบครัวมี

ความสัมพนัธ์เหนียวแน่นโดยมีบิดาทาํหน้าท่ีหัวหน้าครอบครัวและทาํงานหาเล้ียงสมาชิกใน

ครัวเรือน มารดาประกอบอาชีพเดียวกนัและประกอบอาชีพเสริมเพ่ือหารายไดม้าจุนเจือครอบครัว

เพิ่มเติมจากอาชีพทาํนา ได้แก่ นาข้าว พืชไร่ เล้ียงสัตว ์และประมง เป็นตน้ ยุทธพงษ์ สภาทอง 

(2554, สัมภาษณ์) กล่าวว่าหัวหน้าครัวเรือนอาํเภอเสาไห้ให้ความสําคัญกับการศึกษามากข้ึน 

ส่งเสริมใหล้กูหลานเรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนในโรงเรียนในอาํเภอเมืองและกรุงเทพมหานคร โดยมี

ความคาดหวงัว่า ลกูหลานจะเรียนจบในระดบัท่ีสูงข้ึน สามารถประกอบอาชีพอ่ืนท่ีพฒันาคุณภาพ

ชีวิตของตนและครอบครัวไดม้ากข้ึน เช่นเดียวกบัท่ี ถนอม ควรชม ชาวนาในอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี กล่าวว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจจะเป็นชาวนา เพราะรายไดน้้อย และนิยมไปเรียนในกรุงเทพ 

เพราะตอ้งการความเจริญก้าวหน้า จะกลบัมาท่ีหมู่บ้านในช่วงปิดภาคการศึกษา แต่ก็ไม่ได้มา

ประกอบอาชีพชาวนา มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีจบการศึกษาแลว้และหางานทาํไม่ได ้จึงกลบัมาเป็นชาวนา 

แต่ก็มีจาํนวนนอ้ย เพราะตอ้งการประกอบอาชีพท่ีมีเกียรติ เช่น รับราชการ พนักงานบริษทั ไม่ตอ้ง

ทาํงานหนกัเหมือนคนรุ่นพ่อแม่ต่อไป (ถนอม ควรชม, 2554) 
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ด้านการผลติ 

 ในอดีตชาวบา้นมีการผลิตเพ่ือยงัชีพเป็นหลกั มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบริโภคในครอบครัว 

ผลิตเฉพาะของท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต มีการปลกูพืชผกัสวนครัวเพ่ือประกอบอาหาร ไดแ้ก่ พริก 

มะเขือ เป็นตน้ และเล้ียงสัตว ์ไดแ้ก่ หมู ววั ควาย เป็ด ไก่ แต่ปัจจุบนัพบว่า มีการปรับเปล่ียนการ

ผลิตเน้นการปลูกข้าวเพ่ือขาย โดยนิยมปลูกข้าวพนัธุ์สุพรรณบุรี 1 ชัยนาท 1 และปทุมธานี 1 

เน่ืองจากไดร้าคาดี ทาํให้การถือครองท่ีดิน การใชแ้รงงาน พนัธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบ

ศตัรูพืช การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองมือในการเกษตร รวมถึงความรู้ทางการเกษตรสมยัใหม่ มี

ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและวิถีชาวนาเป็นอยา่งมาก โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 การถือครองท่ีดินและการใช้ที่ดนิ 

 เน่ืองจากท่ีดินเป็นปัจจยัการผลิตท่ีสาํคญัในการเกษตร การถือครองท่ีดินของชาวนาอาํเภอ

เสาไห ้จงัหวดัสระบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธ์ิในการถือครองท่ีดิน 

ไดแ้ก่ โฉนด และ นส.3ก แต่จาํนวนการถือครองในปัจจุบนัมีจาํนวนนอ้ยกว่าในอดีต สมพร จุลทะ

เส กล่าวว่า สาเหตุของการถือคอรงท่ีดินนอ้ยลงกว่าอดีต เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร เจา้ของ

ท่ีดินตอ้งแบ่งใหก้บัทายาทท่ีแต่งงานและขอแยกครอบครัวออกไป และบางรายมีความจาํเป็นตอ้ง

ขายท่ีดินใหมี้จาํนวนนอ้ยลงเน่ืองจากขาดแคลนแรงงานในการทาํนา และในบางรายให้ญาติพ่ีน้อง

หรือบุคคลอ่ืนทาํนาแทนโดยมีข้อตกลงในเร่ืองการแบ่งผลผลิตข้าวหลงัจากการเก็บเก่ียว ใน

ลกัษณะของคนทาํนาไดรั้บ 2 ส่วน และเจา้ของท่ีนาไดรั้บ 1 ส่วน หรือตอบแทนเป็นค่าเช่าท่ีนาเป็น

รายปี ข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัในแต่ละปี (สมพร จุลทะเส, 2554) 

นอกจากน้ี บุญยิง่ เกษตรภิบาล กล่าวว่า อีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํใหก้ารใชท่ี้ดินของชาวนามีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ือทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน ไดแ้ก่ ปลกู

ผกั ผกัสวนครัว เพ่ือขายหลงัจากเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแลว้ ในบางรายมีการขุดสระเล้ียงปลาและ

เพาะพนัธุข์าย ปลกูหญา้เล้ียงสตัวห์รือปลกูหญา้ขายใหแ้ก่เกษตรกร ชาวนาส่วนใหญ่นิยมปรับพ้ืนท่ี

นาของตนเองใหมี้ขนาดใหญ่เพ่ือความสะดวกในการไถนาดว้ยรถไถ เน่ืองจากสามารถเก่ียวขา้วได้

เร็วกกว่า ประหยดัเวลาในการเก็บเก่ียว และลดแรงงานไดม้าก (บุญยิ ่ง เกษตรภิบาล, 2554) โดย 

เสนาะ อารีมิตร อธิบายว่า การใชร้ถเก่ียวขา้วทาํให้ชาวนาไม่ตอ้งนวดขา้ว เพียงแต่นาํขา้วเปลือกท่ี

ไดจ้ากการเก็บเก่ียวไปตากให้แห้งแลว้นาํไปเก็บท่ียุง้ฉางหรือไปขายให้แก่โรงสีขา้ว การใชท่ี้ดิน

เพ่ือการปลกูขา้วนิยมทาํนาหว่านมากกว่านาดาํ เน่ืองจากขั้นตอนของการทาํนาหว่านมีนอ้ยกว่าและ

ง่ายกว่า ไม่ตอ้งใชแ้รงงานมากก็สามารถทาํได้ ช่วยลดตน้ทุนในการผลิตและสามารถทาํเสร็จได้

รวดเร็วกว่ามาก แต่ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลูกข้าวน้อยจะยงัทาํนาดาํอยู่บ้าง (เสนาะ อารีมิตร, 
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2554) นอกจากน้ี ถนอม ควรชม ใหข้อ้มลูว่า ชาวนาอีกกลุ่มหน่ึงทาํนาหว่านและนาดาํผสมกนั โดย

ทาํนาหว่านในพ้ืนท่ีปลกูขา้วท่ีเตรียมไวส้าํหรับขายให้กบัพ่อคา้ขา้วท่ีมารับซ้ือหรือโรงสีขา้ว และ

ทาํนาดาํในพ้ืนท่ีปลกูขา้วท่ีเก็บไวบ้ริโภคในครัวเรือน กล่าวไดว้่า การใชท่ี้ดินในการทาํเกษตรกรรม

ท่ีความแตกต่างไปจากเดิม โดยชาวนาใช้การเพาะปลูกในลกัษณะไร่นาสวนผสมหรือเกษตร

ผสมผสานมากข้ึน ทาํกิจกรรมหลายอย่างในพ้ืนท่ีเดียวกนั ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี เล้ียงสัตว ์

เล้ียงปลา ควบคู่กนัไปเป็นการใชพ้ื้นท่ีใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด โดยแต่ละครัวเรือนนิยมทาํนาปรัง 

มีผลผลิตทางการเกษตรปีละ 2 คร้ัง และในช่วงว่างจากการทาํนาจะปลกูพืชไร่ พืชสวน อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

ขา้วโพด ขา้วฟ่าง พืชตระกลูถัว่ กลว้ย ฝรั่ง และจดัสรรพ้ืนท่ีบางส่วนในการประมงและเล้ียงสัตว ์

ไดแ้ก่ ววั ควาย ไก่ เป็ด (ถนอม ควรชม, 2554)    

 

การประกอบอาชีพ 

ปรีชา สายแสง กล่าวว่า ช่วงเวลาในการทาํนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้ชาวนานิยมเร่ิมทาํนา

ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมตน้กลา้หรือหวา่นขา้วกลา้ใน

กรณีทาํนาหว่าน และปักดาํตน้กลา้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน เก็บเก่ียวขา้วในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม หลงัจากเสร็จฤดูทาํนาสมาชิกครอบครัวบางคน ชาวนานิยมเดินทาง

ไปทาํงานรับจา้งในกรุงเทพมหานคร โดยพกัอาศยัอยูก่บัญาติท่ีประกอบอาชีพในจงัหวดันั้นอยู่แลว้ 

และพอถึงฤดูทาํนาก็กลบัมาทาํนาอีกคร้ัง (ปรีชา สายแสง, 2554) พนัธุ์ขา้วท่ีนิยมปลูกในอาํเภอเสา

ไห้ในปัจจุบนัเป็นพนัธุ์ข้าวท่ีได้รับการเผยแพร่จากเกษตรอาํเภอและเกษตรจงัหวดั ได้แก่ ข้าว

ชยันาท 1 และขา้วสุพรรณบุรี 1 ท่ีมีการทดลองปลกูในศนูยเ์มลด็พนัธุข์า้วเขตพื้นท่ีจงัหวดัสระบุรีว่า

เป็นพนัธุท่ี์เหมาะสมกบัสภาพดินในเขตจงัหวดั ทาํให้ชาวบา้นส่วนใหญ่เลิกปลูกขา้วพ้ืนเมือง คือ 

ขา้วเจ๊กเชย เร่ืองจากเป็นพนัธุข์า้วท่ีปลกูไดเ้พียงปีละ 1 คร้ัง มีผลผลิตน้อยกว่าการปลูกขา้วนาปรัง

โดยทัว่ไป แต่ยงัพบว่ามีชาวนาบางกลุ่มยงัปลกูขา้วพนัธุพ้ื์นเมืองไวส้าํหรับการบริโภคในครัวเรือน

และจาํหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวหรือพ่อคา้ท่ีตอ้งการซ้ือไปบริโภค ไม่ไดเ้พาะปลกูไวจ้าํนวนมากนกั 

กิจกรรมการเกษตรของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีวิถีการผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป

จากอดีตอย่างมาก วินัย กองอินทร์ กล่าวว่า สาเหตุท่ีกิจกรรมการเกษตรมีการเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากชาวนามีการปรับตัวในการทํานาเป็นอย่างมาก  มีวิถีการปลูกข้าวท่ีสอดคล้องกับ

สภาพการณ์และสมยันิยมมากข้ึน นั ่นคือ ชาวนาทุกบา้นใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน ทาํให้

ชาวนาทุกครัวเรือนมีการลงทุนทางการผลิต และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากในอดีตวิถีการ

ผลิตส่วนใหญ่เน้นการผลิตโดยภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่มีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรหรือ

เคร่ืองจกัรในการทาํนา วิธีการผลิตเป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีบรรพบุรุษไดส้ัง่สมประสบการณ์มาจาก
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รุ่นสู่รุ่น ใช้แรงงานจากควายซ่ึงเป็นสัตว์เล้ียงของชาวนา และใช้วสัดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นผลิต

เคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ก่ียวกบักระบวนการทาํงาน ไม่มีการปรับพ้ืนท่ีนา คนันามีขนาดใหญ่ตามสภาพ

พ้ืนท่ี ใช้ปุ๋ยคอกเป็นตัวสร้างความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต การปลูกข้าวใช้การปักดําโดย

แรงงานคนในครอบครัว ตลอดจนการเก็บเก่ียวและนาํข้ึนเก็บในยุง้ฉางเพ่ือการบริโภคเป็นหลกั 

(วินยั กองอินทร์, 2554) 

 การนาํเทคโนโลยทีางการเกษตรและเคร่ืองทุ่นแรงมาใชใ้นการผลิตทุกขั้นตอน มีเป้าหมาย

ในการผลิตเปล่ียนไปจากการผลิตเพ่ือการบริโภคไปสู่การผลิตเพ่ือการคา้ วนัชยั จนัทร กล่าวว่า 

ชาวนาส่วนใหญ่ปรับพ้ืนท่ีนาใหเ้หมาะสมและสะดวกในการระบายนํ้ า คนันามีขนาดเล็กลง มีการ

ใชปุ๋้ยเคมีและยาปราบศตัรูพืช ใชพ้นัธุพื์ชใหม่ท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาการผลิต การไถนาโดยใชร้ถ

ไถนาเดินตามหรือควายเหล็กเป็นสาํคญั ทาํให้การทาํนามีตน้ทุนสูงข้ึนและยงัทาํให้ควายสัตวใ์ช้

งานลดลงอย่างรวดเร็ว (วนัชัย จันทร, 2554) ส่วนวิธีการปลูกข้าวมีทั้ งการปักดาํและการหว่าน 

กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตเปล่ียนแปลงอยา่งสิ้นเชิง โดยเฉพาะการทาํนาปรัง จากเคร่ืองมือท่ีเคย

ใชใ้นอดีต เช่น เคียว ไมห้าบ ไมตี้ขา้ว พดัวี คะทากวาดขา้ว การทาํลานเก็บขา้ว นวดขา้ว โดยใชแ้รง

คนและการลงแขกของเพ่ือนบา้น เปล่ียนไปสู่การเก็บเก่ียวโดยใชร้ถเก่ียวขา้วท่ีมีความสะดวกสบาย

รวดเร็ว กล่าวได้ว่า ชาวนาในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตอย่างมาก  โดยมุ่งความ

สะดวกสบายใชเ้ทคโนโลยทุีกขั้นตอน อารีย ์อางคาสยั กล่าวว่า การทาํนาแบบเดิมไม่ทนัการณ์ แม้

ไม่ตอ้งห่วงเร่ืองนํ้ าฝน แต่ตอ้งเร่งทาํให้เสร็จเพ่ือไปประกอบอาชีพอ่ืนต่อไป โดยชาวนาส่วนใหญ่

เห็นว่าวิธีการผลิตโดยใชเ้คร่ืองจกัรและเทคโนโลยีดา้นเกษตรกรรมมีความจาํเป็นอย่างยิ ่ง เช่น รถ

ไถนาเดินตาม ปุ๋ยเคมี ยาปราบศตัรูพืช และตอ้งการผลิตใหเ้สร็จเร็วจึงใชว้ิธีการจา้งแรงงานเพิ ่มเติม

จากแรงงานในครอบครัว ขั้นตอนในการทาํนาในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ใน

อดีตชุมชนเกษตรกรรมส่วนใหญ่ตอ้งอาศยัแรงงานในครัวเรือนและแรงงานจากสัตว ์ได้แก่ ววั 

ควาย ทาํใหเ้กิดกิจกรรมในภาคเกษตรกรรม เช่น การลงแขกดาํนา การลงแขกเก่ียวขา้ว การลงแขก

นวดขา้ว เป็นตน้ (อารีย ์อางคาสยั, 2554) แต่ในปัจจุบนัการลงแขกเหล่าน้ีไม่มีใหเ้ห็นอีกแลว้ วนัชยั 

จนัทร กล่าวว่า ชาวนานิยมจา้งเคร่ืองนวดขา้วมาใชแ้ทนการนวดขา้วดว้ยแรงงานคน โดยเคร่ืองนวด

ขา้วสามารถนวดขา้วและบรรจุขา้วเปลือกท่ีนวดแลว้ใส่กระสอบไดท้นัที และช่วยกนัขนขา้วข้ึนยุง้

ฉางไดร้วดเร็วข้ึน และเน่ืองจากชาวนาปลกูขา้วชยันาท 1 และขา้วสุพรรณบุรี 1 ท่ีมีช่วงเวลาในการ

ทาํนาและเก็บเก่ียวใกลเ้คียงกนัทาํใหช้าวนาแต่ละคนตอ้งรีบเก็บเก่ียวผลผลิตในท่ีนาของตนเองเป็น

หลกั ไม่มีเวลาพอท่ีจะไปช่วยเหลือครอบครัวผูอ่ื้นได ้เน่ืองจากกลวัว่าขา้วในนาจะสุกพร้อมกนั ตน้

ขา้วแหง้กรอบทาํใหเ้มลด็ขา้วหล่น (วนัชยั จนัทร, 2554) ส่วนดา้นการใชแ้รงงาน พบว่า การทาํนา

ส่วนใหญ่ยงัมีการใชแ้รงงานทั้งจากคนในครอบครัวและการจา้งแรงงานภายนอก การจา้งแรงงาน
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ภายนอกนิยมจา้งในการถอนตน้กลา้ มดักลา้ ดาํนา เก่ียวขา้ว ราคาในการจา้งแรงงานอาจมีความ

แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัช่วงเวลาในการเก็บเก่ียว หากช่วงเวลาในการเก็บเก่ียวสั้น คือ ขา้วสุกพร้อมกนั

ค่าจา้งแรงงานก็จะสูงกว่าปกติ เพราะเจา้ของท่ีดินบางรายอาจให้ค่าจา้งแรงงานสูงข้ึนเพ่ือตอ้งการ

ใหแ้รงงานภายนอกรับเก่ียวขา้วในท่ีนาของตนเองเสร็จก่อนท่ีนาของคนอ่ืน  

 

 การใช้เคร่ืองจกัรและเทคโนโลย ี

การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองมือทางการเกษตรของชาวนาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยผ่อนแรง

และประหยดัเวลา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน สายชล สะมะโน กล่าวว่า ชาวนาทุก

ครัวเรือนใชร้ถไถนาเดินตามไถเตรียมดินปลูกขา้วแทนการไถนาดว้ยแรงงานสัตว ์ทาํให้สามารถ

เตรียมดินไดก้ว่าเพราะไถไดลึ้กกว่า ไดป้ริมาณงานมากกว่าการใชแ้รงงานสตัว ์มีการดดัแปลงรถไถ

นาพ่วงเป็นรถบรรทุกของไปใชใ้นการทาํงานไดอี้กดว้ย (สายชล สะมะโน, 2554) นอกจากน้ี ทอง

ใบ เลิศลอด กล่าวว่า ชาวนาส่วนใหญ่ยงันิยมปรับพ้ืนท่ีนาใหเ้ป็นแปลงขนาดใหญ่เพ่ือความสะดวก

ในการไถนาดว้ยรถแทรกเตอร์ ส่วนการเก่ียวขา้วนิยมใชร้ถเก่ียวขา้วแทนการใชแ้รงงานคน นิยม

จา้งแรงงานภายนอกท่ีมีรถเก่ียวขา้วในอาํเภอหรือจงัหวดัเดียวกนั ส่วนใหญ่จะนิยมจ้างแรงงาน

ภายนอกในคราวเดียวกนัจนกว่าจะเสร็จฤดูเก่ียวขา้ว การใชร้ถเก่ียวขา้วจะทาํให้ชาวนาลดขั้นตอน

การนวดขา้ว แต่ตอ้งนาํขา้วเปลือกท่ีไดไ้ปตากให้แห้งก่อนนาํไปเก็บในยุง้หรือฉาง หรือนาํไปขาย

ใหก้บัโรงสีขา้ว ส่วนครอบครัวท่ียงันวดขา้วจะใชเ้คร่ืองนวดขา้วแทนแรงงานคนเช่นกนั (ทองใบ 

เลิศลอด, 2554) 

การใชปุ๋้ยและสารเคมีในการทาํนาขา้ว บุญปัน แกว้เลก็ กล่าวว่า ชาวนาส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมี

เป็นหลกัในการเพิ่มผลผลิต ชาวนาทุกครัวเรือนใชปุ๋้ยเคมี แต่มีปริมาณการใชแ้ตกต่างกนัข้ึนอยู่กบั

ทุน โดยมีช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย 2 ช่วง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 เม่ือขา้วอาย ุ20 – 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 + 

46-0-0 อตัรา 1 : 1 จาํนวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ และคร้ังท่ี 2 เม่ือขา้วอายุ 60 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 

อตัรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ การใชส้ารเคมีมีวตัถุประสงค์หลกัในการกาํจดัวชัพืชและศตัรูพืช ไดแ้ก่ 

เพล้ีย หนอนกอ แมลง จึงมีการใชส้ารเคมีไม่มากนกัเป็นเพียงการใชเ้พ่ือป้องกนัการลดของผลผลิต

และป้องกนัการทาํลายผลผลิตจากสัตวแ์ละแมลงต่างๆ (บุญปัน แกว้เล็ก, 2554) และพบว่ามีการ

สนบัสนุนใหใ้ชส้ารสกดัชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัเองในแปลงปลกูพืชต่างๆ และมีการปรับปรุงดิน

โดยการหว่านถัว่เขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 
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ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 

ค่าใชจ่้ายในการเพาะปลกูขา้วของชาวนาอาํเภอเสาไห้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี โดยเฉพาะ

ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานภายนอก ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ค่าปุ๋ย ฯลฯ แต่รายไดข้องชาวนามีราคาไม่

แน่นอน เสนาะ อารีมิตร กล่าวว่า ในขั้นตอนการเตรียมดินชาวนาท่ีไม่มีรถไถเดินตามจะตอ้งเสีย

ค่าจ้างรถไถจากแรงานภายนอก ชาวนาทีมีรถไถก็ยงัมีค่าใช้จ่ายค่านํ้ ามนัเช้ือเพลิงและค่าซ่อม

บาํรุงรักษา ในช่วงดาํนามีค่าจา้งแรงงานถอนตน้กลา้และค่าจา้งแรงงานภายนอกดาํนา ขั้นตอนการ

เก็บเก่ียวขา้วมีค่าจา้งแรงงาน ค่าจา้งรถเก่ียวขา้ว ซ่ึงค่าจา้งเก่ียวขา้วจะสูงข้ึนอีกหากตน้ขา้วสุกพร้อม

กนั ต้นข้าวเร่ิมแห้งกรอบ อาจเก็บเก่ียวไม่ทันเวลาทาํให้เมล็ดข้าวร่วงหล่น พ้ืนนาได้รับความ

เสียหายตามมาอีก ในขั้นตอนการนวดข้าวนิยมใช้เคร่ืองนวดข้าวท่ีตอ้งเสียค่าจ้างนวดขา้วตาม

จาํนวนกระสอบบรรจุขา้วเปลือก และขั้นตอนการดูแลตน้กลา้และตน้ขา้วจะมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ

ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย ์ค่ายาปราบศตัรูพืช (เสนาะ อารีมิตร, 2554) จึงอาจกล่าวไดว้่า ในทุกขั้นตอน

ของการปลกูขา้วมีค่าใชจ่้ายทั้งสิ้น 

เน่ืองจากค่าใชจ่้ายในการทาํนามีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สมพร จุลทะเส กล่าวว่า ชาวนาตอ้ง

หาเงินมาเป็นค่าใชจ่้ายในการทาํนาดว้ยการกูย้ืมจากญาติพ่ีน้องและสถาบันการเงินต่างๆ แหล่ง

เงินทุนท่ีชาวนาอาํเภอเสาไหม้กักูย้มื ไดแ้ก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูและ

พฒันากองทุนหมู่บ้าน และธนาคารพาณิชยต่์างๆ รายได้ของเกษตรกรในอาํเภอเสาไห้มีรายได้

ประมาณ 60,000 – 80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สัดส่วนในการจดัสรรผลผลิตจาํแนกไดเ้ป็นการปลูก

ขา้วเก็บไวบ้ริโภคบางส่วน เก็บไวท้าํพนัธุ์ขา้ว 10% ท่ีเหลือเป็นการขายข้าวเปลือกเขา้โรงสีใน

ชุมชนและนาํขา้วไปจาํนาํขา้วกบัโครงการจาํนาํขา้วเปลือก (สมพร จุลทะเส, 2554) การขายขา้ว

ส่วนใหญ่แลว้พ่อคา้มารับซ้ือในหมู่บา้น ชาวนาตอ้งรีบขายทนัทีเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จทาํให้ชาวนาขาย

ขา้วไดใ้นราคาตํ่าเพราะปริมาณขา้วออกสู่ทอ้งตลาดเป็นจาํนวนมาก พ่อคา้หรือโรงสีสามารถกด

ราคาตํ่าลงและถกูหกัค่าความช้ืนของขา้วเปลือกดว้ย บุหงา ชมช่ืน กล่าวถึงสาเหตุท่ีชาวนาตอ้งรีบ

ขายขา้วเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จว่า เพราะชาวนามีความจาํเป็นตอ้งขายเพ่ือนาํเงินมาเป็นค่าใชจ่้ายหรือ

ส่งคืนเงินกูท่ี้ขอยืมมาลงทุน และจะมีการขายขา้วอีกรอบหน่ึงเม่ือใกลฤ้ดูทาํนาเพ่ือรวบรวมเป็น

ค่าใชจ่้ายในการทาํนาของต่อไป นอกจากน้ี การเพาะปลกูไมผ้ล พืช ผกั การเล้ียงสัตว ์เช่น เป็ด ไก่

เน้ือ ท่ีชาวนาเพาะปลูกและเล้ียงไวบ้ริโภคในครัวเรือนและขายให้กบัพ่อคา้ส่งและพ่อคา้ปลีกใน

ตลาดในจงัหวดัหรือนอกจงัหวดั โดยมีพ่อคา้มารับซ้ือโดยตรง ส่วนครัวเรือนท่ีเล้ียงปลากระชงัจะ

ส่งไปขายท่ีโรงงานในจงัหวดัแลว้มีพ่อคา้มารับซ้ือจากโรงงานอีกทอดหน่ึง (บุหงา ชมช่ืน, 2554) 
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ด้านรายจ่าย 

เกษม เอิบอาบ กล่าวว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีเคร่ืองใชใ้นการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ 

วิทย ุโทรทศัน์ พดัลม เตารีด ตูเ้ยน็ โทรศพัทมื์อถือ รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองปรับอาการ รถยนต์ บาง

ครัวเรือนมีจานดาวเทียมและเคร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามความต้องการครบครัน การมี

เคร่ืองอาํนวยความสะดวกมากข้ึนทาํให้ครัวเรือนมีรายจ่ายต่างๆ เพิ่มมากข้ึน หัวหน้าครอบครัว

จาํเป็นตอ้งหารายไดเ้พิ่มข้ึนมาเป็นค่าใชจ่้าย รวมถึงการกูย้มืเงินจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือนาํมาใชใ้น

การเพาะปลูกและจัดสรรบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ีด้วย

ถึงแมว้่าจะทาํให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายมากยิ ่งข้ึน และในบางปีท่ีมีรายรับไม่

เพียงพอกบัรายจ่ายทาํใหช้าวนามีการกูห้น้ียมืสินเพิ่มมากกว่าเดิม หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ หน้ีสินจาก

การกูย้มืเพ่ือการเกษตร หน้ีสินจากการบริโภคและรายจ่ายสาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก หน้ีจาก

การกูย้มืเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน (เกษม เอิบอาบ, 2554)    

 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

นอกจากการทาํนาปรังและนาปีตามปกติแลว้ ปรีชา สายแสง กล่าวว่าเจา้หน้าท่ีภาครัฐได้

ส่งเสริมใหช้าวนาทาํไร่นาสวนผสม โดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํไร่นาสวนผสมท่ีชาวนาตอ้ง

รู้จกัวางแผนการผลิต มีการจดัการท่ีเหมาะสมในการเพาะปลกูขา้วและเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ในดา้นการ

วางแผนการผลิต พบว่า ชาวนาท่ีสามารถทาํไรนาสวนผสมประสบความสาํเร็จ ได้แก่ ชาวนาท่ีมี

พ้ืนท่ีของตนเอง มีแหล่งนํ้ าและท่ีดินท่ีมีปริมาณนํ้ าเพียงพอ เป็นพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งนํ้ าธรรมชาติ ไม่เกิน 

25 ไร่ มีการแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีดาํเนินการ คาํนึงถึงกิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม มี

ความสนใจและมีประสบการณ์ในการทาํไร่นาสวนผสม สนใจใฝ่รู้ในการจดัการเทคโนโลยสีาํหรับ

การผลิตพืชชนิดต่างๆ การปศุสตัวแ์ละการประมง มีการหมุนเวียนนาํส่ิงเหลือใชภ้ายในฟาร์มมาใช้

ให้เกิดประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดการเก้ือกูลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั มีทุนเร่ิมตน้และทุนหมุนเวียน

ภายใน และตอ้งมีความมานะอดทน ขยนัและมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพออย่างน้อย 2 – 3 คน 

รวมถึงตอ้งจดบนัทึกและทาํบญัชีฟาร์มเป็นบญัชีรายรับรายจ่ายเพื่อใหเ้กิดการตรวจสอบความสาํเร็จ

ของการทาํไร่นาสวนผสมได ้เพ่ือใหช้าวนาสามารถจดัการวางแผนการใชน้ํ้ าในการผลิตพืช ปศุสตัว ์

ประมง ไดเ้หมาะสมกบัสภาพดิน ทุน แรงงาน มีความรู้และประสบการณ์การบริหารจดัการฟาร์ม 

การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ผลตอบแทนและการลงทุน จดบนัทึกและการจดัทาํบญัชีฟาร์ม 

ผลผลิตท่ีไดมี้ความหลากหลาย สามารถตอบสนองตลาดทอ้งถิ่นและชุมชนไดเ้ป็นอย่างดีและความ

ตอ้งการของตลาดดงักล่าวเน้นเพ่ือการบริโภคและใชส้อย ก่อให้เกิดรายไดต่้อเน่ือง รายวนั ราย

สปัดาห์ รายเดือน และรายปี (ปรีชา สายแสง, 2554) นอกจากน้ี ไก่พ้ืนเมืองท่ีชาวนาเล้ียงสามารถ
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เติบโตไดน้ํ้ าหนกัประมาณ 1.5 – 1.8 กิโลกรัมต่อตวั ภายในระยะเวลา 8 – 10 สัปดาห์ ไก่พ้ืนเมือง

อายปุระมาณ 5 เดือน เฉล่ียราคาตวัละ 65 บาท โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น ตรุษจีน ราคา

ไก่พ้ืนเมืองจะแพงท่ีสุด อาจมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 – 140 บาท เป็นการเพิ่มรายรับให้แก่

ครัวเรือนไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทาํนาของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี 

ไดแ้ก่ 

1. ราคาปัจจัยทางการผลิตสูงข้ึน เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ นํ้ ามัน ยาฆ่าแมลง ค่าจ้าง

เคร่ืองจกัร ยทุธพงษ ์สภาทอง กล่าวว่า ขั้นตอนการปลูกขา้วประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ตั้ งแต่การ

เตรียมดินใหถ้กูวิธีโดยการปรับพ้ืนท่ีใหร้าบเรียบและสมํ่าเสมอทั้ งแปลง ตอ้งไถดินให้ลึกพอท่ีราก

ขา้วจะสามารถชอนไชหาอาหารไดส้ะดวก ควรไถอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง เพ่ือทาํลายวชัพืชและกลบวชัพืช 

หญา้ฟางลงไปในดิน เพ่ือใหเ้น่าเป่ือยเป็นอาหารต่อตน้ขา้วและทาํใหดิ้นร่วนซุย (ยทุธพงษ ์สภาทอง

, 2554) กระบวนการเหล่าน้ีตอ้งใชแ้รงงานและเคร่ืองจักรเป็นเคร่ืองทุ่นแรง การใช้ควายเป็น

แรงงานหลกัไม่สามารถทาํงานไดท้นัต่อความตอ้งการ ชาวนาทุกบา้นนิยมใชร้ถไถนาเดินตามหรือ

ควายเหลก็ นอกจากน้ี อารีย ์อางคาสยั กล่าวว่า กระบวนการเก็บเก่ียวผลผลิตก็เปล่ียนแปลงไปจาก

อดีตเป็นอยา่งมาก ชาวนานิยมใชร้ถเก่ียวขา้วเพราะสะดวกสบายมากกว่า และเก็บเก่ียวผลผลิตได้

รวดเร็ว เพ่ือใหมี้เวลาว่างไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น ปลกูพืชสวนครัว เล้ียงสัตว ์(อารีย ์อางคาสัย, 

2554) หรือในบางรายเมื่อหมดฤดูเก็บเก่ียวอาจมาหางานทาํในจงัหวดัใหญ่ๆ เพ่ือเป็นตน้ทุนในการ

ปลกูขา้วในคร้ังถดัไป ในขั้นตอนการนวดขา้ว วนัชยั จนัทร กล่าวว่า ชาวนานิยมจา้งเคร่ืองนวดขา้ว

มาใชแ้ทนการนวดขา้วดว้ยแรงงานคน โดยเคร่ืองนวดขา้วสามารถนวดขา้วและบรรจุขา้วเปลือกท่ี

นวดแลว้ใส่กระสอบไดท้ันที และช่วยกนัขนข้าวข้ึนยุง้ฉางได้รวดเร็วข้ึน กล่าวไดว้่า ชาวนาใช้

เคร่ืองจกัรและแรงงานในการผลิตเกือบทุกขั้นตอน ใชว้ิธีการจา้งแรงงานเพิ ่มเติมจากแรงงานใน

ครอบครัวและแรงงานภายนอก เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีจาํนวนมากข้ึน ทาํให้ราคาปัจจยัทางการผลิต

สูงข้ึนตามลาํดบั (วนัชยั จนัทร, 2554) 

2. ราคาผลผลิตตํ่า ราคาข้าวเปลือก มีราคาท่ีไม่แน่นอน ทาํให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการ

ประกนัราคาขา้วและรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลกั ถนอม ควรชม กล่าวว่า ถึงแมว้่าชาวนา

จะเป็นผูผ้ลิตขา้ว แต่กลไกลการตลาดข้ึนอยูก่บัพ่อคา้คนกลาง ซ่ึงในปัจจุบนัมีพ่อคา้คนกลางทั้ งคน

ไทยและชาวต่างชาติ ดว้ยกลไกการตลาดท่ีตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลางทาํให้ชาวนาไม่มีอาํนาจต่อรอง 

ไม่สามารถกาํหนดราคาขายไดด้ว้ยตนเอง (ถนอม ควรชม, 2554) ชาวนาส่วนใหญ่ตอ้งการขายขา้ว
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ใหไ้ดใ้นเวลารวดเร็วเท่านั้น ทาํใหต้อ้งยอมรับราคาท่ีพ่อคา้คนกลางเสนอให ้เพ่ือป้องกนัปัญหาการ

ขาดทุนและนาํเงินไปใชจ่้ายในชีวิตประจาํวนั ปรีชา สายแสง กล่าวว่า ในขณะน้ี รัฐบาลมีนโยบาย

รับจาํนาํขา้วเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร โครงการน้ีชาวนาเกือบทุกครัวเรือนให้ความสนใจเขา้ร่วม

โครงการ เพราะราคาข้าวจะมีราคาตํ่ าในฤดูเก็บเก่ียว ชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถเก็บ

ขา้วเปลือกไวเ้พ่ือรอขายในช่วงท่ีผลผลิตเร่ิมลดลงเพ่ือทาํใหไ้ดร้าคาท่ีสูงข้ึน หรือหากชาวนามีความ

จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน ไม่สามารถท่ีจะเก็บขา้วเพื่อรอใหร้าคาปรับเพิ่มข้ึนสามารถนาํขา้วเปลือกมาจาํนาํ

ไวก้บัรัฐ เม่ือขา้วมีราคาท่ีสูงข้ึนก็นาํเงินมาไถ่ถอนขา้วเปลือกเพ่ือนาํไปจาํหน่าย โดยคิดดอกเบ้ียใน

อตัราท่ีตํ่า แต่หากไม่มาไถ่ถอนในเวลาท่ีกาํหนดขา้วเปลือกท่ีนาํมาจาํนาํก็จะตกเป็นของรัฐ จากการ

ดาํเนินงานท่ีผ่านมา พบว่า ขา้วจะมีราคาตํ่าสุดในช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนธนัวาคม หลงัจากนั้ น

ราคาจะปรับตวัเพิ่มข้ึนตามผลผลิตท่ีเร่ิมลดลงคือในช่วงเดือนกุมภาพนัธถึ์งเดือนเมษายน และจะเร่ิม

ปรับตวัสูงข้ึนอีกคร้ังในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน ชาวนาจึงนาํขา้วมาจาํนาํในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และขายข้าวในช่วงท่ีมีราคาสูงคือช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือน

เมษายน (ปรีชา สายแสง, 2554) ปัญหาหน่ึงท่ีพบคือ ชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการจะไดต้อ้งแจง้จาํนวน

ผลผลิตท่ีจะจาํนาํล่วงหน้า ทาํให้ผลผลิตท่ีแทจ้ริงไม่สามารถเข้าร่วมการจาํนาํได้ทั้ งหมด ทาํให้

ชาวนาจาํนวนมากยงัไม่พอใจท่ีจะตอ้งรับความเส่ียงในส่วนน้ี และมีชาวนาอีกจาํนวนมากท่ีไม่

สามารถข้ึนทะเบียนการจาํนาํขา้วได ้

3. ชาวนาไม่มีความชาํนาญด้านการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว ต้องรอรับความช่วยเหลือจาก

เจา้หนา้ท่ีภาครัฐในการพฒันาพนัธุข์า้วและแจกจ่ายแก่ชาวนาในเขตอาํเภอเสาไห้ แต่ทาํให้ชาวนา

สามารถดูแลรักษาพืชพนัธุต่์างๆ ไดต้ามหลกัวิชาการในระดบัหน่ึง เพราะชาวนาท่ีขอพนัธุ์ขา้วจาก

รัฐตอ้งเป็นสมาชิกศนูยส่์งเสริมและผลิตเมลด็พนัธุข์า้วชุมชนและสมาชิกโครงการส่งเสริมการผลิต

ขา้วปลอดภยัจากสารพิษ จึงไดรั้บความรู้จากเจา้หน้าท่ีเพ่ือนาํมาปฏิบติัในพ้ืนท่ีของตนเอง ทองใบ 

ลอดเลิศ กล่าวว่า ชาวนาท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐดา้นเมลด็พนัธุต์อ้งเป็นสมาชิกและเขา้รับ

การอบรมการเพาะปลกูขา้วจากภาครัฐ ทาํใหช้าวนาจาํนวนมากไม่ไดรั้บเมล็ดพนัธุ์ขา้วจากภาครัฐ

ไดเ้พียงพอ เพราะการปลกูขา้วตามแนวทางของรัฐพยายามใหช้าวนาทาํเกษตรอินทรียเ์ป็นหลกั ซ่ึง

ผลผลิตท่ีไดมี้จาํนวนน้อย ปลูกไดปี้ละ 1 คร้ังเท่านั้น ถึงแมว้่าผลผลิตจะมีคุณภาพ แต่ไม่สามารถ

ขายไดใ้นราคาสูงกว่าราคาขา้วทัว่ไป ทาํให้ชาวนาปลูกขา้วพนัธุ์เดิมเป็นหลกั (ทองใบ ลอดเลิศ, 

2554) ชาวนาบางรายใชก้ารแบ่งพ้ืนท่ีนาปลูกขา้วแบบเกษตรอินทรียเ์พ่ือทดลองและเปรียบเทียบ

ตน้ทุนการผลิตและรายรับจากการขายขา้ว และยงัสามารถไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีของรัฐ

ไดอี้กทางหน่ึง 
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ขา้ววชัพืชและวชัพืชระบาด มีแมลงศตัรูพืชและศตัรูพืชรบกวน ชาวนาแกไ้ขดว้ยการใชย้า

ฆ่าแมลงเป็นหลกั ทาํให้มีตน้ทุนในการผลิตขา้วสูงข้ึนจากค่าสารเคมี วินัย กองอินทร์ กล่าวว่า 

ปัญหาของการปลูกขา้วส่วนใหญ่ในช่วงน้ีจะเจอปัญหาเพล้ีย หรือสภาพแวดลอ้มของอากาศเม่ือ

อากาศหนาวจะทาํใหต้น้ขา้วไม่ค่อยจะเจริญเติบโต เม่ือเพล้ียมาลงท่ีแปลงขา้ว ทาํใหต้น้ขา้วมีอาการ

ไหม ้ใบเหลือง ตน้เต้ีย ใบแคบและสั้น (วินยั กองอินทร์, 2554) เช่นเดียวกบัท่ี ปรีชา สายแสง กล่าว

ว่า ภาครัฐพยายามสนับสนุนให้ชาวนาปลูกขา้วพนัธุ์อ่ืนบา้ง เช่น สุพรรณบุรี 2 สุพรรณบุรี 90 

สุพรรณบุรี 60 พิษณุโลก 2 ชยันาท 2 กข29 และ กข31 สลบัหมุนเวียนกนัไป ไม่แนะนาํใหป้ลกูขา้ว

พนัธุ์เดียวติดต่อกันเกิน 4 ฤดู เพราะชาวนายงัใชย้าฆ่าแมลงกันเป็นจาํนวนมาก เพล้ียบางชนิด

สามารถทนต่อยาฆ่าแมลงและขยายพนัธุไ์ดร้วดเร็ว ภาครัฐพยายามให้ความรู้และแกปั้ญหาศตัรูพืช

มาโดยตลอด แต่พบว่า ชาวนายงัเคยชินกับการใชย้าฆ่าแมลงเพราะมีความเช่ือว่าสามารถกาํจัด

ศตัรูพืชทุกชนิดไดร้วดเร็ว ส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตขา้วเพิ่มข้ึนประมาณ 500-1,000 บาทต่อไร่ 

คิดเป็นประมาณ 20-30 เปอร์เซ็น ถึงแมว้่าเจา้หนา้ท่ีภาครัฐพยายามใหค้วามรู้เก่ียวกบันํ้ าหมกัชีวภาพ

ท่ีนาํมาใชจ้าํกดัเพล้ียได ้แต่มีกระบวนการผลิตยุง่ยากทาํใหช้าวนาไม่นิยมใชน้ํ้ าหมกัชีวภาพเท่ากบั

ยาฆ่าแมลง (ปรีชา สายแสง, 2554) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวจิยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี เป็น

การศึกษาการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตของชาวนา และวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งนาํเสนอ

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการผลิตของชาวนาของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี โดย

ผูว้ิจยัเก็บรวมรวมขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชก้ารสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นข้อ

คาํถามปลายเปิดดา้นการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต รายได ้วิธีการผลิต การดาํเนินชีวิต และผลกระทบ

ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต ปัญหาและอุปสรรค แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในวิถีการ

ผลิต จากหวัหนา้ครอบครัวท่ีประกอบอาชีพทาํนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 10 

ครัวเรือน จาํนวน 10 คน และมีรายไดห้ลกัของครอบครัวจากการประกอบอาชีพทาํนา และ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญต่อการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี จาํนวน 3 คน ร่วมกบัการสงัเกตสภาพการดาํเนิน

ชีวิต สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน ค่านิยม วฒันธรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตการ

ผลิตของชาวนาในพ้ืนท่ีอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี จากนั้นผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ แลว้

นาํเสนอขอ้มูลในการศึกษาดว้ยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการวิจยั อภิปรายผล และ

ขอ้เสนอแนะซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

สรุปผลการวจิยั 

1. ชาวบา้นอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ในอดีตมีการผลิตเพ่ือยงัชีพเป็นหลกั มีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือการบริโภคในครอบครัว ผลิตเฉพาะของท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต มีการปลกูพืชผกัสวนครัวเพ่ือ

ประกอบอาหาร ไดแ้ก่ พริก มะเขือ เป็นตน้ และเล้ียงสัตว ์โดยนิยมปลูกขา้วพนัธุ์สุพรรณบุรี 1 

ชยันาท 1 และปทุมธานี 1 เน่ืองจากไดร้าคาดี ทาํใหก้ารถือครองท่ีดิน การใชแ้รงงาน พนัธุ์ขา้ว การ

ใชปุ๋้ย การใชย้าปราบศตัรูพืช การใชเ้คร่ืองทุ่นแรงหรือเคร่ืองมือในการเกษตร รวมถึงความรู้ทาง

การเกษตรสมยัใหม่ มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและวิถีชาวนาเป็นอยา่งมาก 

2. ชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธ์ิ

ในการถือครองท่ีดิน ไดแ้ก่ โฉนด และ นส.3ก แต่จาํนวนการถือครองในปัจจุบนัมีจาํนวนน้อยกว่า

ในอดีต เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของประชากร เจา้ของท่ีดินตอ้งแบ่งใหก้บัทายาทท่ีแต่งงานและขอแยก

ครอบครัวออกไป และบางรายมีความจาํเป็นตอ้งขายท่ีดินให้มีจาํนวนน้อยลงเน่ืองจากขาดแคลน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

 

แรงงานในการทาํนา และในบางรายให้ญาติพ่ีน้องหรือบุคคลอ่ืนทาํนาแทนโดยมีขอ้ตกลงในเร่ือง

การแบ่งผลผลิตขา้วหลงัจากการเก็บเก่ียว ในลกัษณะของคนทาํนาไดรั้บ 2 ส่วน และเจา้ของท่ีนา

ไดรั้บ 1 ส่วน หรือตอบแทนเป็นค่าเช่าท่ีนาเป็นรายปี ข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัในแต่ละปี 

3. การใชท่ี้ดินของชาวนามีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากมีการจดัสรรท่ีดินเพ่ือทาํ

กิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่วนใหญ่นิยมปรับพ้ืนท่ีนาของตนเองให้มีขนาดใหญ่เพ่ือความ

สะดวกในการไถนาดว้ยรถไถ การใชท่ี้ดินเพ่ือการปลกูขา้วนิยมทาํนาหว่านมากกว่านาดาํ แต่ชาวนา

ท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลกูขา้วนอ้ยจะยงัทาํนาดาํอยู่บา้น และอีกกลุ่มหน่ึงทาํนาหว่านและนาดาํผสมกนั 

ชาวนาใชก้ารเพาะปลกูในลกัษณะไร่นาสวนผสมหรือเกษตรผสมผสานมากข้ึน ทาํกิจกรรมหลาย

อยา่งในพ้ืนท่ีเดียวกนั ปลกูพืชหมุนเวียนตลอดปี เล้ียงสัตว ์เล้ียงปลา ควบคู่กนัไปเป็นการใชพ้ื้นท่ี

ใหไ้ดป้ระโยชน์มากท่ีสุด  

4. ช่วงเวลาในการทาํนาของชาวนาอาํเภอเสาไห้จะนิยมเร่ิมทาํนาในช่วงเดือนพฤษภาคม
ถึงมิถุนายน โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน เตรียมตน้กลา้หรือหว่านขา้วกลา้ในกรณีทาํนาหว่าน และ

จะปักดาํตน้กลา้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน เก็บเก่ียวขา้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง

เดือนมกราคม หลงัจากเสร็จฤดูทาํนาสมาชิกครอบครัวบางคนจะนิยมเดินทางไปทาํงานรับจา้งใน

กรุงเทพมหานคร และพอถึงฤดูทาํนาก็กลบัมาทาํนาอีกคร้ัง พนัธุข์า้วท่ีนิยมปลูกในอาํเภอเสาไห้ใน

ปัจจุบนัเป็นพนัธุข์า้วท่ีไดรั้บการเผยแพร่จากเกษตรอาํเภอและเกษตรจงัหวดั ไดแ้ก่ ขา้วชยันาท 1 

และขา้วสุพรรณบุรี 1 แต่ยงัพบว่ามีชาวนาบางกลุ่มยงัปลูกขา้วพนัธุ์พ้ืนเมืองไวส้าํหรับการบริโภค

ในครัวเรือนและจาํหน่ายแก่นักท่องเท่ียวหรือพ่อคา้ท่ีต้องการซ้ือไปบริโภค ไม่ได้เพาะปลูกไว้

จาํนวนมากนกั 

5. ชาวนามีการปรับตวัเก่ียวกบักิจกรรมการผลิตโดยการใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตมากข้ึน 

ทาํใหช้าวนาทุกครัวเรือนมีการลงทุนทางการผลิต และตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน ใชแ้รงงานจากควาย

ซ่ึงเป็นสัตว์เล้ียงของชาวนา และใช้ว ัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่นผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เก่ียวกับ

กระบวนการทาํงาน มีการปรับพ้ืนท่ีนาใหเ้หมาะสมและสะดวกในการระบายนํ้ า คนันามีขนาดเล็ก

ลง มีการใชปุ๋้ยเคมีและยาปราบศตัรูพืช ใชพ้นัธุ์พืชใหม่ท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาการผลิต การไถนา

โดยใชร้ถไถนาเดินตามหรือควายเหลก็เป็นสาํคญั ทาํใหก้ารทาํนามีตน้ทุนสูงข้ึนและยงัทาํให้ควาย

สตัวใ์ชง้านลดลงอยา่งรวดเร็ว การเก็บเก่ียวโดยใชร้ถเก่ียวขา้วท่ีมีความสะดวกสบายรวดเร็ว โดย

นิยมจา้งแรงงานภายนอกท่ีมีรถเก่ียวขา้วในอาํเภอหรือจงัหวดัเดียวกนั โดยส่วนใหญ่จะนิยมจา้ง

แรงงานภายนอกในคราวเดียวกนัจนกว่าจะเสร็จฤดูเก่ียวขา้ว การใชร้ถเก่ียวขา้วจะทาํให้ชาวนาลด

ขั้นตอนการนวดขา้ว แต่ตอ้งนาํขา้วเปลือกท่ีไดไ้ปตากให้แห้งก่อนนาํไปเก็บในยุง้หรือฉาง หรือ

นาํไปขายใหก้บัโรงสีขา้ว ส่วนครอบครัวท่ียงันวดขา้วจะใชเ้คร่ืองนวดขา้วแทนแรงงานคนเช่นกนั  
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6. การใชปุ๋้ยและสารเคมีในการทาํนาขา้ว พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมีเป็นหลกัในการ

เพิ่มผลผลิต ชาวนาทุกครัวเรือนใช้ปุ๋ยเคมี แต่มีปริมาณการใช้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับทุน โดยมี

ช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย 2 ช่วง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 เม่ือขา้วอายุ 20 – 30 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0 + 46-0-0 

อตัรา 1 : 1 จาํนวน 25 กิโลกรัมต่อไร่ และคร้ังท่ี 2 เม่ือขา้วอายุ 60 วนั ใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อตัรา 20 

กิโลกรัมต่อไร่ ใชส้ารเคมีเพ่ือป้องกนัการลดของผลผลิตและป้องกนัการทาํลายผลผลิตจากสตัวแ์ละ

แมลงต่างๆ และมีการสนบัสนุนใหใ้ชส้ารสกดัชีวภาพท่ีไดจ้ากการหมกัเองในแปลงปลูกพืชต่างๆ 

และมีการปรับปรุงดินโดยการหว่านถัว่เขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 

7. ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวของชาวนาอาํเภอเสาไห้มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี 

โดยเฉพาะตน้ทุนค่าจา้งแรงงานภายนอก ค่าเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ค่าปุ๋ย ฯลฯ แต่รายไดข้องชาวนามี

ราคาไม่แน่นอน แหล่งเงินทุนท่ีชาวนาอาํเภอเสาไห้มกักู้ยืม ได้แก่ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์ กองทุนฟ้ืนฟูและพฒันากองทุนหมู่บา้น และธนาคารพาณิชยต่์างๆ นอกจากน้ี ยงัพบว่า 

รายไดข้องเกษตรกรในอาํเภอเสาไห้มีรายไดป้ระมาณ 60,000 – 80,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สัดส่วน

ในการจดัสรรผลผลิตจาํแนกไดเ้ป็น การปลกูขา้วเก็บไวบ้ริโภคบางส่วน เก็บไวท้าํพนัธุ์ขา้ว 10% ท่ี

เหลือเป็นการขายขา้วเปลือกเขา้โรงสีในชุมชนและนาํขา้วไปจาํนาํขา้วกบัโครงการจาํนาํขา้วเปลือก 

การขายขา้วส่วนใหญ่แลว้พ่อคา้จะมารับซ้ือในหมู่บา้น ชาวนาจะรีบขายทนัทีเม่ือเก็บเก่ียวเสร็จ  

8. ชาวนาส่วนใหญ่มีเคร่ืองใชใ้นการอาํนวยความสะดวกต่างๆ ไดแ้ก่ วิทยุ โทรทศัน์ พดั

ลม เตารีด ตูเ้ยน็ โทรศพัทมื์อถือ รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองปรับอาการ รถยนต ์จานดาวเทียมและเคร่ือง

อาํนวยความสะดวกต่างๆ ตามความตอ้งการ การมีเคร่ืองอาํนวยความสะดวกมากข้ึนทาํใหค้รัวเรือน

มีรายจ่ายต่างๆ เพิ่มมากข้ึน หวัหนา้ครอบครัวจาํเป็นตอ้งหารายไดเ้พิ่มข้ึนมาเป็นค่าใชจ่้าย รวมถึง

การกูย้ืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการเพาะปลูกและจัดสรรบางส่วนเป็นค่าใช้จ่าย

สําหรับเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ีด้วยถึงแม้ว่าจะทําให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ ท่ี

สะดวกสบายมากยิง่ข้ึน และในบางปีท่ีมีรายรับไม่เพียงพอกบัรายจ่ายทาํใหช้าวนามีการกูห้น้ียืมสิน

เพิ่มมากกว่าเดิม หน้ีสินท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ หน้ีสินจากการกูย้ืมเพ่ือการเกษตร หน้ีสินจากการบริโภค

และรายจ่ายสาํหรับส่ิงอาํนวยความสะดวก หน้ีจากการกูย้มืเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน  

9. นอกจากการทาํนาปรังและนาปีตามปกติแลว้ เจา้หน้าท่ีภาครัฐไดส่้งเสริมให้ชาวนาทาํ

ไร่นาสวนผสม โดยการใหค้วามรู้เก่ียวกบัการทาํไร่นาสวนผสมท่ีชาวนาตอ้งรู้จกัวางแผนการผลิต 

มีการจดัการท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูกขา้วและเล้ียงไก่พ้ืนเมือง ชาวนาท่ีสามารถทาํไรนาสวน

ผสมประสบความสําเร็จ ได้แก่ ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีของตนเอง มีแหล่งนํ้ าและท่ีดินท่ีมีปริมาณนํ้ า

เพียงพอ เป็นพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งนํ้ าธรรมชาติ ไม่เกิน 25 ไร่ มีการแบ่งสดัส่วนพ้ืนท่ีดาํเนินการ คาํนึงถึง

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม มีความสนใจและมีประสบการณ์ในการทาํไร่นาสวน
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ผสม สนใจใฝ่รู้ในการจดัการเทคโนโลยสีาํหรับการผลิตพืชชนิดต่างๆ การปศุสัตวแ์ละการประมง 

มีการหมุนเวียนนาํส่ิงเหลือใชภ้ายในฟาร์มมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ท่ีก่อให้เกิดการเก้ือกูลประโยชน์

ซ่ึงกนัและกนั มีทุนเร่ิมตน้และทุนหมุนเวียนภายใน และตอ้งมีความมานะอดทน ขยนัและมีแรงงาน

ในครัวเรือนเพียงพออยา่งนอ้ย 2 – 3 คน  

10. ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทาํนาของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

ไดแ้ก่ ราคาปัจจยัทางการผลิตสูงข้ึน ราคาผลผลิตตํ่า เกษตรกรไม่มีความชาํนาญดา้นการผลิตเมล็ด

พนัธุข์า้ว และขา้ววชัพืชและวชัพืชระบาด มีแมลงศตัรูพืชและศตัรูพืชรบกวน 

 

อภิปรายผลการวจิยั 

ชาวบา้นอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี มีการเปล่ียนแปลงวิถีการผลิตจากเดิม โดยในอดีต

ชาวบา้นมีการผลิตเพ่ือยงัชีพเป็นหลกั มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการบริโภคในครอบครัว ผลิตเฉพาะของท่ี

จาํเป็นในการดาํรงชีวิต มีการปลูกพืชผกัสวนครัวเพ่ือประกอบอาหาร ไดแ้ก่ พริก มะเขือ เป็นตน้ 

และเล้ียงสตัว ์ไดแ้ก่ หม ูววั ควาย เป็ด ไก่ แต่ปัจจุบนัพบว่า มีการปรับเปล่ียนการผลิตเน้นการปลูก

ขา้วเพื่อขาย โดยนิยมปลกูขา้วพนัธุสุ์พรรณบุรี 1 ชยันาท 1 และปทุมธานี 1 เน่ืองจากไดร้าคาดี ทาํ

ใหก้ารถือครองท่ีดิน การใชแ้รงงาน พนัธุ์ขา้ว การใชปุ๋้ย การใชย้าปราบศตัรูพืช การใชเ้คร่ืองทุ่น

แรงหรือเคร่ืองมือในการเกษตร รวมถึงความรู้ทางการเกษตรสมยัใหม่ มีผลกระทบต่อการประกอบ

อาชีพและวิถีชาวนาเป็นอยา่งมาก ถือไดว้่า ชาวบา้นอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี มีรูปแบบสังคมท่ี

เปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยั เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการเปล่ียนแปลงไปสู่ความ

ทนัสมยัตามแนวคิดของพชัรินทร์ สิรสุนทร (2547) หลายประการ ไดแ้ก่ มีการเปล่ียนแปลงระบบ

การผลิตจากเกษตรกรรมแบบยงัชีพ หรือทาํเกษตรกรรมในท่ีดินแปลงเล็กเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

เป็นการผลิตขนาดใหญ่เพ่ือขาย มีการจา้งแรงงานภายนอกครอบครัวหรือชุมชนแทนการใชแ้รงงาน

ในครอบครัว  มีระบบอุตสาหกรรมในโรงงานและการใช้เคร่ืองจักรกลเพิ่มมากข้ึน วิถีชีวิต

เปล่ียนแปลงจากความสัมพนัธ์แบบไม่เป็นทางการเป็นแบบเป็นทางการ  เกิดชนชั้นกลางและ

ผูป้ระกอบการเพิ่มข้ึน โครงสร้างของครอบครัวเปล่ียนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเด่ียว

มากข้ึน ซ่ึงลกัษณะเหล่าน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุรี เป็นอยา่งมาก นอกจากน้ี ยงัพบว่า รูปแบบการผลิตของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 

มีรูปแบบเศรษฐกิจแบบการตลาด นัน่คือ ผูป้ระกอบการหรือชาวนาเป็นผูก้าํหนดปัจจยัในการผลิต 

พยายามกระทาํทุกวิถีทางเพ่ือทาํให้การแลกเปล่ียนสินค้าช่วยเพิ่มผลกาํไรอย่างเป็นอิสระ โดย

ดาํเนินการภายใตห้ลกักลไกแห่งราคา อุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดทาํหนา้ท่ีกาํกบัใหว้งจรเศรษฐกิจ

ดาํเนินไปไดโ้ดยอตัโนมติั เพ่ือใหผู้ผ้ลิตผลิตสินคา้ท่ีไดร้าคาดีท่ีสุดและให้ผลกาํไรมากท่ีสุด และมี
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รัฐคอยกาํกบัดูแลอยูห่่างๆ เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดการบิดเบือนตลาด ปกป้องไม่ใหมี้การล่วงละเมิดซ่ึง

กนัและกนั และไม่ใหมี้การล่วงละเมิดสิทธิของประชาชน ดว้ยการใชม้าตรการต่างๆ  

ชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี ส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธ์ิใน

การถือครองท่ีดิน มีการจดัสรรท่ีดินเพ่ือทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายมากข้ึน ส่วนใหญ่นิยมปรับพ้ืนท่ี

นาของตนเองใหมี้ขนาดใหญ่เพ่ือความสะดวกในการไถนาดว้ยรถไถ การใชท่ี้ดินเพ่ือการปลูกขา้ว

นิยมทาํนาหว่านมากกว่านาดาํ แต่ชาวนาท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลกูขา้วนอ้ยจะยงัทาํนาดาํอยู่บา้น และอีก

กลุ่มหน่ึงทาํนาหว่านและนาดาํผสมกัน ชาวนาใช้การเพาะปลูกในลกัษณะไร่นาสวนผสมหรือ

เกษตรผสมผสานมากข้ึน ทาํกิจกรรมหลายอย่างในพ้ืนท่ีเดียวกนั ปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปี เล้ียง

สัตว ์เล้ียงปลา ควบคู่กนัไปเป็นการใชพ้ื้นท่ีให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด ช่วงเวลาในการทาํนาของ

ชาวนาอาํเภอเสาไหจ้ะนิยมเร่ิมทาํนาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน โดยเร่ิมตั้งแต่การเตรียมดิน 

เตรียมตน้กลา้หรือหว่านขา้วกลา้ในกรณีทาํนาหว่าน และจะปักดาํตน้กลา้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกนัยายน เก็บเก่ียวขา้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม หลงัจากเสร็จฤดูทาํนาสมาชิก

ครอบครัวบางคนจะนิยมเดินทางไปทาํงานรับจา้งในกรุงเทพมหานคร และพอถึงฤดูทาํนาก็กลบัมา

ทาํนาอีกคร้ัง ซ่ึงพบว่า รูปแบบการผลิตขา้วของชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี มีความแตกต่าง

จากผลการวิจยัของ บุษกร สาํโรง (2546) ท่ีศึกษาการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํนาขา้วในเขต

ปฏิรูปท่ีดินทุ่งกุลาร้องไห้ กรณีบ้านฮ่องสังข์ ตาํบลทุ่งกุลา อาํเภอสุวรรณภูมิ จังหวดัร้อยเอ็ด ท่ี

พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมการทาํนาดาํมาเป็นการทาํนาหว่าน เพราะเห็นว่าช่วยให้

เกษตรกรประหยดัแรงงาน เวลา และทุนทรัพย ์มีขั้นตอนการผลิตไม่หลากหลาย ช่วยลดปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้ชาวนามีเวลาว่างมากข้ึนในการทาํอาชีพเสริมหรือเดินทางไปรับจา้ง

ทาํงานนอกหมู่บา้น เช่นเดียวกบัผลงานวิจยัของ มณีมยั ทองอยู่ (2546) ท่ีพบว่า ครอบครัวชาวนา

อีสานลุ่มนํ้ าพองมีบทบาทสําคญัในฐานะหัวหน้าครอบครัวในการจัดการด้านแรงงานและการ

จดัสรรทรัพยากรในครัวเรือน การแตกตวัดา้นเศรษฐกิจจากการผลิตสาขาเกษตรไปสู่การรับจา้ง

นอกภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะมีการโยกยา้ยแรงงานบางส่วนไปรับจา้งต่างถิ่น แต่ยงัคงมีการผลิต

ขา้วเพื่อการบริโภคควบคู่ไปกบัการผลิตเพ่ือการคา้ และมีความพยายามรักษากรรมสิทธ์ิท่ีดินของ

ตนเองใหส้ามารถสร้างผลผลิตทางเกษตรไดม้ากท่ีสุด  

ชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี มีการปรับตัวเก่ียวกบักิจกรรมการผลิตโดยการใช้

เทคโนโลยใีนการผลิตมากข้ึน ทาํให้ชาวนาทุกครัวเรือนมีการลงทุนทางการผลิต และตน้ทุนการ

ผลิตท่ีสูงข้ึน มีการใชปุ๋้ยเคมีและยาปราบศตัรูพืช ใชพ้นัธุ์พืชใหม่ท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาการผลิต 

นิยมจา้งแรงงานภายนอกท่ีมีรถเก่ียวขา้วในอาํเภอหรือจงัหวดัเดียวกนั โดยส่วนใหญ่จะนิยมจา้ง

แรงงานภายนอกในคราวเดียวกนัจนกว่าจะเสร็จฤดูเก่ียวขา้ว การใชร้ถเก่ียวขา้วจะทาํให้ชาวนาลด
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ขั้นตอนการนวดขา้ว แต่ตอ้งนาํขา้วเปลือกท่ีไดไ้ปตากให้แห้งก่อนนาํไปเก็บในยุง้หรือฉาง หรือ

นาํไปขายใหก้บัโรงสีขา้ว ส่วนครอบครัวท่ียงันวดขา้วจะใชเ้คร่ืองนวดขา้วแทนแรงงานคนเช่นกนั 

ชาวนาส่วนใหญ่ใชปุ๋้ยเคมีเป็นหลกัในการเพิ่มผลผลิต ชาวนาทุกครัวเรือนใชปุ๋้ยเคมี แต่มีปริมาณ

การใชแ้ตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัทุนเพ่ือป้องกนัการลดของผลผลิตและป้องกนัการทาํลายผลผลิตจาก

สตัวแ์ละแมลงต่างๆ นอกจากน้ี ยงัพบว่า เจา้หน้าท่ีภาครัฐไดส้นับสนุนให้ใชส้ารสกดัชีวภาพท่ีได้

จากการหมกัเองในแปลงปลกูพืชต่างๆ และมีการปรับปรุงดินโดยการหว่านถัว่เขียวเป็นปุ๋ยพืชสด 

ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของกรมส่งเสริมการเกษตร (2551) ท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรของไทยใช้

สารอินทรียใ์นทุนขั้นตอนการผลิต เน่ืองจากประเทศไทยมีความเป็นไปไดใ้นการผลิตขา้วอินทรีย์

ไดสู้ง เพราะการทาํนาเป็นอาชีพหลกัของเกษตรกรไทย มีพ้ืนท่ีดินท่ีเหมาะสม สภาพภูมิอากาศ

เอ้ืออาํนวยต่อการปลกูขา้ว รวมถึงมีพนัธุข์า้วท่ีหลากหลาย โดยพยายามสร้างความเขา้ใจในการปลกู

ขา้วอินทรียใ์ห้แก่ชาวนาไทยให้เล็งเห็นความสาํคญัและความย ัง่ยืนของการผลิตขา้วอินทรีย ์ให้

ความสาํคญักบัผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปราศจากสารพิษ อีกทั้งสร้างความมัน่คงดา้นการผลิต การตลาด 

และเศรษฐกิจในภาพรวมเป็นอยา่งมาก ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีมีลกัษณะร่วมเช่นเดียวกบัผลงานวิจยั

ของ ภราดร กลางรัมย ์(2543) ท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมชุมชนเกาะหนอง

แก่งวงัยาว ตาํบลพลบัพลา กิ่งอาํเภอเชียงขวญั จงัหวดัร้อยเอด็ ท่ีพบว่า ลกัษณะการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจของชาวนาเป็นการเปล่ียนแปลงจากการผลิตเพ่ือยงัชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการคา้ มีความ

พยายามเพิ ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ มีการติดต่อซ้ือขายระหว่างหมู่บา้นและสังคมอ่ืนๆ มาก

ยิ ่งข้ึน โดยเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในการผลิตมากข้ึนตามลาํดับ รวมถึงการใชร้ถไถนาและ

ปุ๋ยเคมีท่ีมีบทบาทสาํคญัในการผลิต และมีการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายไดใ้หก้บัครอบครัว  

ชาวนาส่วนใหญ่มีเคร่ืองใชใ้นการอาํนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากข้ึน หวัหนา้ครอบครัว

จาํเป็นตอ้งหารายไดเ้พิ่มข้ึนมาเป็นค่าใชจ่้าย รวมถึงการกูย้มืเงินจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือนาํมาใชใ้น

การเพาะปลูกและจัดสรรบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเคร่ืองอาํนวยความสะดวกเหล่าน้ีด้วย

ถึงแมว้่าจะทาํให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบายมากยิ ่งข้ึน และในบางปีท่ีมีรายรับไม่

เพียงพอกบัรายจ่ายทาํใหช้าวนามีการกูห้น้ียืมสินเพิม่มากกว่าเดิม อาจกล่าวไดว้่า ระบบเศรษฐกิจ

แบบการตลาดเขา้มามีบทบาทสาํคญัในสังคมชนบทเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกบัแนวคิดของ ดาํรง 

ฐานดี (2544) ท่ีกล่าวว่า ชาวนามีความยากลาํบากและยากจน ไม่มีสภาพชีวิตท่ีดี เน่ืองจากรายไดท่ี้

ชาวนาหามาส่วนใหญ่ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใหน้ายทุนเพราะการกูย้ืมเงินมาลงทุนปลูกขา้ว ตอ้งจ่ายคืน

ในรูปแบบของขา้วตามสดัส่วนท่ียมืเงินมา ทาํใหช้าวนาเกิดภาวะตอ้งพ่ึงพานายทุนเป็นหลกั ส่งผล

ใหร้ายไดข้องชาวนาไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ไม่พอกินพอใช ้มีสภาพชีวิตอยู่อย่างยากลาํบาก และถูก

เอารัดเอาเปรียบ สอดคลอ้งกบัทฤษฎีโครงสร้างและหนา้ท่ีท่ีกล่าวว่า ทุกส่วนของโครงสร้างสงัคมมี
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ความเช่ือมโยงกนั เม่ือมีส่วนใดส่วนหน่ึงเปล่ียนแปลงไป ส่วนอ่ืนๆ ก็เปล่ียนแปลงเช่นกนั โดย

สังคมการผลิตสินค้าข้าวของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จังหวดัสระบุรี พบว่า ความสามารถในการ

สนองตอบความตอ้งการปริมาณขา้วมีมากเกินไป ส่งผลให้ภาวะสินคา้หรือผลิตผลลน้ตลาดทาํให้

ผูผ้ลิตไดรั้บค่าตอบแทนน้อยลงหรือเกิดภาวะขาดทุน ประกอบกบัการกูห้น้ียืมสินเพ่ือจัดหาส่ิง

อาํนวยความสะดวกแก่ครอบครัว และความพยายามส่งลูกหลานเรียนหนังสือในระดบัสูงข้ึนหรือ

โรงเรียนท่ีมีคุณภาพสูง ท่ีส่งผลสะทอ้นใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขนาดใหญ่ในสังคม ท่ีมาพร้อมกบั

ความทนัสมยัและความเจริญของสงัคมท่ีทาํใหพ่้อคา้คนกลางหรือนายทุนเอารัดเอาเปรียบชาวชนท่ี

เป็นผูผ้ลิตชั้นตน้แทบทุกทาง  

นอกจากน้ี เจ้าหน้าท่ีภาครัฐได้ส่งเสริมให้ชาวนาทาํไร่นาสวนผสม โดยการให้ความรู้

เก่ียวกบัการทาํไร่นาสวนผสมท่ีชาวนาตอ้งรู้จกัวางแผนการผลิต มีการจดัการท่ีเหมาะสมในการ

เพาะปลกูขา้วและเล้ียงไก่พ้ืนเมือง รวมถึงการเขา้ร่วมโครงการประกนัราคาขา้วของรัฐบาลท่ีพบว่า 

ชาวนาอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรีเกือบทุกครอบครัวเขา้ร่วมโครงการประกนัราคาขา้วของรัฐบาล 

เพ่ือลดปัญหาการขายข้าว โดยแบ่งเป็นการรับประกันราคาเพียงบางส่วนและรับประกันราคา

ทั้ งหมด เป็นไปตามหลกัการของโครงการรับประกนัราคาสินคา้เกษตร (2551) ท่ีกาํหนดให้การ

รับประกนัราคายึดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการกาํหนดการแทรกแซงราคาในรูปแบบของการ

ประกนัราคาขั้นตํ่า ซ่ึงเทียบเคียงไดก้บัมาตรการรับซ้ือผลผลิตอุปทานส่วนเกิน การกาํหนดราคา

ประกนัหรือราคารับจาํนําให้สูงกว่าราคาตลาดนั้นจูงใจให้เกษตรกรเพาะปลูกเพิ่มข้ึน ส่งผลให้

ผลผลิตเพิ่มข้ึนทุกปี  รัฐบาลจึงต้องเข้าไปรับซ้ืออุปทานส่วนเกินมากข้ึนเร่ือยๆ  อัตราการ

เปล่ียนแปลงของปริมาณมีมากกว่าการเปล่ียนแปลงของราคา เม่ือราคาปรับตวัเพิ่มข้ึน ปริมาณ

ผลผลิตก็จะเพิ่มข้ึนตาม ดงันั้นเม่ืออุปทานมีความยดืหยุน่มากรัฐจึงตอ้งใชง้บประมาณในการเขา้ไป

ซ้ืออุปทานส่วนเกินเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัพบว่า โครงการรับจาํนาํสินคา้เกษตรเป็นวิธีท่ีใช้

แกปั้ญหาไดร้วดเร็วท่ีสุด เม่ือเทียบกบัวิธีการอ่ืนๆ เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการ

ปลกูพืชชนิดอ่ืน การส่งเสริมใหพ้ฒันาคุณภาพผลผลิต โดยเกษตรกรไดเ้งินโดยตรงจากรัฐบาลหาก

ราคาท่ีซ้ือขายตํ่ ากว่าราคาประกัน ถือได้ว่า เป็นเพียงการดูแลและพยุงราคาสินค้าเกษตร

ภายในประเทศ และส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยใหดี้ข้ึนอีกดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั 

1. จากการวิจัย พบว่า ชาวนาใชเ้คร่ืองจักรและแรงงานในการผลิตเกือบทุกขั้นตอน ใช้

วิธีการจา้งแรงงานเพิ่มเติมจากแรงงานในครอบครัวและแรงงานภายนอก เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีมี

จาํนวนมากข้ึน ทาํให้ราคาปัจจัยทางการผลิตสูงข้ึน เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย  ์นํ้ ามนั ยาฆ่าแมลง 
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ค่าจา้งเคร่ืองจกัร ดงันั้น จึงควรมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัดา้นการวางแผนการผลิต

เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีท่ี

เหมาะสม การวางแผนการตลาดและการจาํหน่ายผลผลิตเพ่ือสร้างอาํนาจทางเศรษฐกิจของชาวนา

อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

2. จากการวิจยั พบว่า ชาวนามีค่าใชจ่้ายในการทาํนามีมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัมี

รายจ่ายของเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในชีวิตประจาํวนัมากข้ึนตามสมยันิยม เช่น โทรทัศน์ 

โทรศพัท์มือถือ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองปรับอาการ รถยนต์ จานดาวเทียม  หัวหน้าครอบครัว

จาํเป็นตอ้งหารายไดเ้พิ่มข้ึนมาเป็นค่าใชจ่้าย รวมถึงการกูย้มืเงินจากแหล่งทุนต่างๆ เพ่ือนาํมาใชใ้น

การเพาะปลูกและจดัสรรบางส่วนเป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเคร่ืองอาํนวยความสะดวก ดงันั้น จึงควร

ส่งเสริมใหมี้การรวมกลุ่มในรูปของกลุ่มออมทรัพยห์รือสถาบนัการเงินระดบัชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง

กูย้ืมเงินภายในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพหลกัและอาชีพเสริมของคนในชุมชนให้

สามารถยดืหยดัไดด้ว้ยตนเอง และสามารถขยายเครือข่ายไปยงัชุมชนใกลเ้คียงเพื่อสร้างชุมชนให้

เป็นชุมชนเขม้แข็งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. จากการวิจยั พบว่า วิถีการผลิตขา้วของชาวนายงัพบปัญหาเร้ือรัง เช่น ปัญหาตน้ทุนการ

ผลิตท่ีสูงข้ึน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ภาวะหน้ีสิน  ภัยธรรมชาติ การใช้สารเคมี มาอย่าง

ต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีในการผลิต รวมถึงขาดโอกาสในการเป็นผู ้

ขบัเคล่ือนกลไกตลาด ตอ้งอาศยัพ่อคา้คนกลางเป็นหลกั ดงันั้น ภาครัฐควรให้ความสนใจในการ

แกไ้ขปัญหาของชาวนาอยา่งจริงจงัและเป็นรูปธรรม ท่ีส่งผลใหช้าวนาสามารถดาํเนินชีวิตในระบบ

เศรษฐกิจแบบการตลาดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

4. จากการวิจยั พบว่า ชาวนาขาดความรู้ ความเขา้ใจ ในวิถีการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้ง ทาํให้

ตอ้งรอรับความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ ทั้งในดา้นการพฒันาพนัธุ์ขา้ว วิธีการปลูกขา้วแบบ

เกษตรอินทรีย ์การใชส้ารเคมีและยาปราบศตัรูพืชท่ีเป็นอนัตรายต่อตนเองและผูอ่ื้น โดยเน้นท่ีการ

ผลิตเพ่ือขายเป็นสาํคญั ส่งผลใหช้าวนามีคุณภาพชีวิตท่ีไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู ่ตอ้งอาศยัการทาํ

อาชีพเสริมในต่างจงัหวดัเพ่ือชดเชยค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตของครอบครัว ดงันั้น จึงควรส่งเสริม

ใหมี้การนาํทฤษฎีแนวใหม่ เช่น แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการทาํนาสวนผสม มาให้ความรู้

แก่ชาวนาและเกษตรกรใหส้ามารถวิเคราะห์ขอ้มลูรายรับและรายจ่ายของครอบครัวไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

ทาํใหเ้กิดความตระหนกัและรอบคอบในการดาํรงชีวิต 
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ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษารูปแบบการปลกูขา้วเกษตรอินทรียท่ี์เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวนาใน
อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี โดยวิจยัและพฒันาพนัธุ์ขา้วท่ีสามารถสร้างผลผลิตและรายไดใ้ห้แก่

ชาวนา และเป็นท่ีนิยมแก่ผูบ้ริโภค เพ่ือเป็นการสร้างตลาดให้แก่ชาวนา ทาํให้ชาวนาเกิดความ

ตระหนกัและใหค้วามสนใจในการทาํเกษตรอินทรียม์ากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการดาํเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงสาํหรับชาวนา
อาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี โดยศึกษาพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต การให้ความรู้เก่ียวกบัการดาํเนิน

ชีวิตดว้ยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง และการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการดาํรงชีวิต เพ่ือสร้าง

เขม้แข็งใหก้บัครอบครัวและชุมชน ส่งผลใหเ้กิดชุมชนย ัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

ควรมีการศึกษาระบบและกลไกความช่วยเหลือจากภาครัฐท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของ

ชาวนา ช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหาถกูเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลาง และปัญหาจากการขาด

โอกาสในการขบัเคล่ือนกลไกตลาด เพ่ือใหช้าวนาเป็นกลุ่มหลกัในการกาํหนดราคาตลาด สามารถ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั และส่งเสริมให้คนรุ่นหลงัประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เพ่ือผลิตสินคา้เกษตรใหย้ ัง่ยนืต่อไป 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลหลกั 

 

1. นายเสนาะ อารีมิตร   เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

2. นายถนอม ควรชม    เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

3. นายทองใบ เลิศลอด   เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

4. นายบุญปัน แกว้เลก็   เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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6. นางบุหงา ชมช่ืน    เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

7. นายยทุธพงษ ์สภาทอง    เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 

8. นายวนัชยั จนัทร    เกษตรกรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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11. นางอารีย ์อางคาสยั   ตวัแทนเกษตรกรชุมชน อาํเภอเสาไห ้ 
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12. นายเกษม เอิบอาบ    ตวัแทนเกษตรกรชุมชน อาํเภอเสาไห ้ 

    จงัหวดัสระบุรี 

13. นายปรีชา สายแสง    เกษตรอาํเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุรี 
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ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

การเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติของชาวนาอาํเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุรี 

 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคล 

 1.1 เพศ  

 1.2 อาย ุ

 1.3 สถานภาพสมรส จาํนวนบุตร 

 1.4 ระดบัการศึกษาและการฝึกอบรมความรู้ดา้นการเกษตร 

 1.5 อาชีพหลกั อาชีพเสริม  

 1.6 รายได ้(รวมและเฉล่ียต่อหวั)  

 1.7 รายจ่ายในการประกอบอาชีพ ประกอบดว้ย  

  1.7.1 รายจ่ายเงินสดเกษตร (ค่าพธุั ์ยาปราบ/กาํจดัศตัรูพืช ปุ๋ย นํ้ ามนั เช้ือเพลิง 

ค่าจา้งแรงงาน ฯลฯ)  

  1.7.2 รายจ่ายเงินสดนอกเกษตร (ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายและ

ของใชป้ระจาํวนั ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล ค่าเส่ียงโชค/บนัเทิง ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา

ของบุตรหลาน ค่าดอกเบ้ียเงินกูแ้ละเงินผอ่น ฯลฯ) 

 1.7 หน้ีสิน สาเหตุของหน้ีสินครัวเรือน และเงินออมของครัวเรือน 

2.  การดําเนินชีวติ 

 2.1 สภาพการเปล่ียนแปลงในชุมชน 2.2 ค่านิยม 

 2.3 วฒันธรรม 2.4 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

 2.5 โครงสร้างสงัคม/ความสมัพนัธข์องชุมชน 2.6 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

 

3. คุณภาพชีวติของชาวนา 

 3.1 ชีวิตครอบครัว ประกอบด้วย จาํนวนสมาชิกในครอบครัว จาํนวนสมาชิกท่ีไป

ทาํงานต่างถิ่น (แรงงานอพยพ) จาํนวนสมาชิกสูงอายใุนบา้น จาํนวนสมาชิกท่ีประกอบอาชีพทาํนา  

 3.2 ชีวิตในชุมชน ประกอบดว้ย ความภูมิใจของเกษตรกร ครัวเรือนมีความอบอุ่น คน

สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม/สถาบัน

เกษตรกร 

 3.3 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ประกอบดว้ย สัดส่วนพ้ืนท่ีป่าไมต่้อพ้ืนท่ีทั้ งหมด

ของประเทศ และการฟ้ืนฟแูละอนุรักษท์รัพยากรดิน  
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 3.4 ดา้นสุขภาพ ประกอบดว้ย ครัวเรือนเกษตรไดกิ้นอาหารมีคุณภาพไดม้าตรฐาน

และครัวเรือนเกษตรมีการจดับา้นเรือนเป็นระเบียบถกูสุขลกัษณะ 

 3.5 ดา้นชีวิตการทาํงาน ประกอบดว้ย การทาํการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง การรวมกลุ่มของเกษตรกร  

 3.6 ดา้นเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย รายไดค้รัวเรือนเกษตร การมีสิทธิในท่ีดินทาํกิน การ

มีงานทาํของแรงงานเกษตร รายจ่ายอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร เงินออมของครัวเรือน

เกษตรและสดัส่วนหน้ีสินต่อทรัพยสิ์นของครัวเรือนเกษตร 

 3.7 ดา้นการศึกษา ประกอบดว้ย สมาชิกครัวเรือนเกษตรไดรั้บการศึกษาสูงกว่าภาค

บงัคบัและสดัส่วนจาํนวนเกษตรกรต่อแรงงานเกษตรท่ีไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละฝึกอบรม 
 

4. วถิีการผลติ 

4.1 เป้าหมายการผลิตและการลงทุนเพ่ือการผลิต 

 4.1.1  ตน้ทุนการผลิต 

 4.1.2  สภาพของดินท่ีทาํการเกษตร 

 4.1.3  การจา้งแรงงาน 

 4.1.4 เทคโนโลยทีางการผลิต 

 4.1.5 กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  

 4.1.6 แหล่งนํ้ า 

 4.1.7  ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี 

 4.1.8  การขนส่งสินคา้ 

 4.1.9  ราคาและตลาดกลาง 

  4.1.10 ความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน 

4.3 ปัญหาทางการผลิต 

5. การเปลีย่นแปลงวถิีการผลติ  

5.1 อาชีพเดิมคืออะไร  

5.2 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงอาชีพเกิดจากอะไร 
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