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บทคัดยอ 

งานศึกษาฉบับนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการทําเกษตรกรรมในหมูบานลําทหาร 

หมูท่ี 2 ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแตในชวงกอนป พ.ศ. 2500 ถึงป 

พ.ศ. 2558 เพ่ือศึกษาสาเหตุท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรกรรมจากเกษตรกรรมเคมีสู

เกษตรกรรมอินทรียของชาวบานในชุมชน โดยใชวิธีการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับชาวบานท่ี

เขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป จํานวน 12 คน และสัมภาษณชาวบานท่ีมีอายุ 60 ป

ข้ึนไป จํานวน 2 คน สังเกตการณอยางมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุม รวมถึงศึกษาความเปนมาและ

สาเหตุของการรวมกลุมของชาวบานท่ีเปลี่ยนแปลงการทําเกษตรกรรม 

ผลจากการศึกษาพบวา การเปลี่ยนแปลงของการทําเกษตรกรรมในชุมชนคลองโยงนั้น

เริ่มแรกมีผลมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-2508) ชาวบาน

ไดรับพันธุพืชชนิดใหม ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจากรัฐบาล ชาวบานใชสารเคมีในการทํา

การเกษตรตั้งแตนั้นเปนตนมา จนกระท่ังในชวงป พ.ศ. 2554 ชาวบานไดเปลี่ยนการทําเกษตรกรรม

เปนเกษตรอินทรียและเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน ดวยเหตุผลเพ่ือลดตนทุนการผลิต เนื่องจากเกษตร

เคมีนั้นมีคาใชจายสูงกวาการทําเกษตรอินทรียและการรวมกลุมนั้นยังเปนการเพ่ิมอํานาจการตอรอง 

รวมถึงโอกาสในการขายผลผลิตอีกดวย อีกท้ังยังมีการแบงหนาท่ีกันภายในกลุม และการ

ประชาสัมพันธขอมูลของกลุมโดยผานสื่ออินเทอรเน็ตคือเว็บไซต facebook.com มีเพจกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา เปนสื่อกลางในการติดตอสื่อสารกับผูคนภายนอก

ชุมชน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงและผานพนไปไดดวยดี ดวยความชวยเหลือจากอาจารยท่ีปรึกษา

คือ อาจารยชินวร ฟาดิษฐี หรือพ่ีโฟลค ท่ีสละเวลามาใหคําปรึกษาและชี้แนวทางในการทําสารนิพนธ

เลมนี้ และอดทนในการอานงานชั้นนี้ท่ีท้ังเขียนงานไมเชื่อมโยงและใชคําแปลกๆ อีกท้ังยังใหกําลังใจ

ในชวงหลังท่ีผูศึกษาเกิดความเบื่อหนายและทอแทในการทําสารนิพนธ ขอขอบคุณพ่ีโฟลคมากๆคะ 

และขอขอบคุณอาจารยเอกรินทร พ่ึงประชา กรรมการสอบท่ีแนะนําแนวทางในการปรับปรุงแกไข

งานใหดียิ่งข้ึน รวมถึงขอบคุณอาจารยทานอ่ืนๆในภาควิชามานุษยวิทยาท่ีใหความรูทางมานุษยวิทยา

มาตลอด 4 ป 

 ขอขอบคุณคุณนันทา ประสารวงษ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – 

ลานตากฟาและสมาชิกทานอ่ืนๆในกลุม สําหรับความชวยเหลือและความรวมมือในการใหขอมูล 

แมวาผูศึกษาจะรบกวนหลายครั้ง แตก็ยังใหการตอนรับและความชวยเหลือเปนอยางดี 

 ขอบคุณเพ่ือนๆในกลุมท่ีคอยชวนกันไปทํางาน ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในการ

ทํางานกันมาโดยตลอดจนเสร็จสิ้นการทําสารนิพนธ ขอบคุณเพ่ือนๆในเอกมานุษยวิทยาท่ีคอยให

กําลังใจกันเรื่อยมาเม่ือเจอกัน  

 ขอขอบพระคุณพอและแมท่ีใหการสนับสนุนในการทําสารนิพนธครั้งนี้ ท้ังขับรถพาไปลง

ภาคสนามทุก คอยใหความชวยเหลือและใหกําลังใจในยามท่ีทอแท รวมถึงขอขอบคุณสมาชิกใน

ครอบครัวทุกคนท่ีคอยถามไถความคืบหนาในงานชิ้นนี้และคอยใหกําลังใจเรื่อยมา 

 สุดทายนี้ขอบคุณตัวเองท่ีมีความอดทนในการทําสารนิพนธเลมนี้ ถึงแมวาจะมีความรูสึก

ทอแทและหมดกําลังใจจนไมอยากทํางาน แตก็ยังคงมีความพยายามฮึดสูตอมาจนถึงท่ีสุด และในวันนี้

สารนิพนธเลมนี้ท่ีทํามาเปนเวลาเกือบ 1 ป ก็สําเร็จลงไดดวยดี  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เกษตรกรรมผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษยมาเปนเวลานาน การดํารงชีวิตของมนุษยในสังคม

บรรพกาลน้ันอาศัยการลาสัตวและเก็บอาหารจากธรรมชาติ เชน ผัก ผลไม ตอมาไดมีการปรับเปล่ียน

เปนการผลิตอาหารดวยตนเองโดยการปลูกพืชและเล้ียงสัตว ทําใหมนุษยสามารถควบคุมความ

แนนอนและเพิ่มปริมาณอาหารไดโดยการเก็บสะสมเพื่อบริโภคในระยะยาว (ยศ สันตสมบัติ, 2556 : 

67) นอกจากน้ีการปลูกพืชและเล้ียงสัตวยังสงผลใหเกิดการสรางท่ีอยูอยางถาวร เน่ืองจากมนุษยไม

จําเปนตองออกไปลาสัตวหรือหาอาหารบอยเชนเดิม แตการปลูกพืชบนพื้นท่ีเดิมซํ้าๆ ทําใหพืช

เจริญเติบโตชา แคระแกร็นและใหผลผลิตนอยลง เน่ืองจากธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณของดิน

เริ่มเส่ือมลง จึงตองหาพื้นท่ีใหมในการเพาะปลูกโดยใชวิธีการถางโคนและเผา (slash and burn) คือ

การหักรางถางพงบนท่ีดินผืนใหม แลวทําการเผาเพื่อใหท่ีดินโลงเตียนสําหรับการทําเกษตรและเม่ือ

ดินในพื้นท่ีน้ันเส่ือมสภาพลง ก็หันไปทําการเกษตรในพื้นท่ีอ่ืนแทนโดยใชวิธีการเชนเดิม เพื่อใหผืนดิน

ไดฟนตัวและมีความอุดมสมบูรณอีกครั้ง การทําเกษตรในลักษณะน้ีเรียกไดอีกอยางหน่ึงวาการทําไร

เล่ือนลอย (shifting cultivation) (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2556 : 25-27)  

มนุษยทําการเกษตรในลักษณะดังกลาวเรื่อยมาจนกระท่ังศตวรรษท่ี 18-19 เปนชวงของการ

ปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป มีการเกิดข้ึนของโรงงานอุตสาหกรรม มนุษยประดิษฐคิดคนเครื่องจักร

ทางการเกษตรข้ึนเพื่อนํามาใชแทนแรงงานคน แรงงานสัตวและเครื่องมือการเกษตรของเดิมท่ี

ประดิษฐข้ึนเอง ความรูทางวิทยาศาสตร กระบวนการทางเคมีและชีวภาพเริ่มเขามามีผลตอ

การเกษตรมากย่ิงข้ึน ประกอบกับในป ค.ศ. 1820 เกิดปญหาความเส่ือมโทรมของดิน สงผลใหผลผลิต

ทางการเกษตรของชาวยุโรปลดปริมาณลงไปมาก ดังน้ันเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีเริ่ม

ไมเพียงพอตอจํานวนประชากร มนุษยจึงตองคนหาส่ิงท่ีจะชวยฟนคืนความอุดมสมบูรณของดิน เกิด

การคนหาสารสังเคราะหทางเคมีใหแกผืนดินท่ีขาดแคลนธาตุอาหารโดยใหอยูภายใตการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม เพื่อใหมีราคาไมแพงและเกษตรกรสามารถซ้ือใชไดอยางท่ัวถึง ต้ังแตน้ันมาปุยเคมีจึงเริ่ม

ถูกวางจําหนายและไดรับความนิยมในหมูเกษตรกร (เพิ่งอาง, 2556 : 28-31) การทําการเกษตรใน

ลักษณะดังกลาวเปนเกษตรกรรมแผนใหมหรือมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวาเกษตรกรรมเคมี ซ่ึงถูก

พัฒนาข้ึนในประเทศตะวันตก เม่ือประมาณป ค.ศ. 1870-1890 โดยเริ่มตนท่ีประเทศอังกฤษและ
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คอยๆ แพรไปยังประเทศใกลเคียง โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี นับวาเปนประเทศแรกๆ ท่ีมีการนํา

ปุยเคมีไปใชในการเกษตร การใชปุยเคมี เครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการฟารมอยางเปน

ระบบ สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มข้ึน (วิฑูรย เล่ียนจํารูญและอ่ืนๆ, 2539 : 21) ภายหลังการ

เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม แนวคิดเรื่องการเพิ่มผลผลิตใหไดปริมาณมากๆภายในเวลาอันรวดเร็วน้ัน 

มีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนแรงผลักดัน (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2556 : 31) 

ในขณะท่ีเกษตรกรรมเคมีกําลังแพรกระจายไปยังหลายประเทศ เกษตรอินทรียไดเกิดข้ึนเม่ือ

ป ค.ศ. 1920 ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผูริเริ่มแนวคิดเกษตรอินทรียในชวงแรกน้ันมีความตองการท่ี

จะพลิกฟนและแกไขปญหาการเกษตรท่ีมีมาอยางยาวนาน เชน การสูญเสียธาตุอาหารในดิน การ

ปฏิเสธการปลูกพืชหลายชนิด กลาวคือ เปนการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นท่ีเพาะปลูก เพื่อสะดวกตอ

การดูแล เก็บเก่ียว และทําใหไดผลผลิตปริมาณมากตอความตองการของตลาด นอกจากน้ียังมีปญหา

เรื่องคุณภาพของอาหารตํ่าและความยากจนของชาวชนบท (George Kuepper, 2010 : 2) 

ปญหาหารสูญเสียธาตุอาหารในดินน้ัน เปนผลมาจากการใชสารกําจัดศัตรูพืชดวยเชนกัน ซ่ึง

เริ่มตนจากโรงงานผลิตสารเคมีท่ีผลิตสารสังเคราะหดีดีทีหรือไดคลอโรไดฟนิล ไตรคลอโรอีเทน (DDT-

Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) ในป ค.ศ. 1943 ถูกคนพบโดยพอล แฮรมันน มูลเลอร 

(Paul Hermann Muller) นักเคมีชาวสวิตเซอรแลนดและไดจดทะเบียนสิทธิบัตรใชเปนสวนผสมของ

ยาฆาแมลง โดยใชดีดีทีในการควบคุมโรคมาลาเรียและไขรากสาดใหญในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

(ขาวสด, ออนไลน, 2555) หลังสงครามโลกส้ินสุดลง จึงเริ่มนําดีดีทีมาใชในการกําจัดศัตรูพืชทางการ

เกษตร ผลปรากฏวาดีดีทีเปนสารเคมีท่ีสามารถกําจัดศัตรูพืชท่ีใชไดผลเปนอยางมาก จึงทําใหดีดีที

ไดรับความนิยมจากเกษตรกรอยางรวดเร็ว (เนืองพณิช สินชัยศรี, 2548 : 1)  

ในป ค.ศ. 1946 เกิดสมาคม Soil Association ข้ึน เพื่อเผยแพรแนวคิดเก่ียวกับเกษตรกรรม

อินทรีย โดยผานวารสารประจําสมาคมช่ือ Mother Earth และ Journal of the Soil Association 

แตเม่ือสงครามโลกครึ่งท่ี 2 เกิดข้ึน ขบวนเกษตรอินทรียในยุโรปตองหยุดชะงักลง (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ

และอ่ืนๆ, 2539 : 35-36) ในชวงเวลาเดียวกัน สหรัฐฯไดสงผูเช่ียวชาญเขาไปสํารวจการผลิตธัญพืชใน

ประเทศเม็กซิโกและสามารถปรับปรุงพันธุขาวสาลีใหมีความตานทานโรคสูงและใหผลผลิตสูงได น่ี

เปนจุดเริ่มตนของการเกิดการปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) ซ่ึงเกิดในชวงป ค.ศ. 1950 โดย

มีแนวคิดท่ีจะแกไขปญหาความยากจนและอดอยากหิวโหย ดวยการยกระดับภาคเกษตรกรรมและ

เพิ่มปริมาณผลผลิตใหสูงข้ึน นอกจากน้ียังสงเริมการทําเกษตรกรรมเชิงเด่ียว เปนการปลูกพืชชนิด

เดียวในพื้นท่ีขนาดใหญตามแบบสหรัฐฯและประเทศตางๆในตะวันตก เชนหากจะปลูกขาว ก็ปลูกไป

ใหหมดท้ังพื้นท่ี ไมตองแบงไปปลูกพืชหรือเล้ียงสัตวอ่ืนๆ เพื่อใหไดผลผลิตปริมาณมาก และในชวง
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เวลาเดียวกันน้ัน ประมาณป ค.ศ. 1960 ปฏิวัติเขียวไดเริ่มเขาสูเอเชียภายใตการสนับสนุนของ

ประเทศอุตสาหกรรมและบริษัทขามชาติทางการเกษตร เม่ือสหรัฐฯเขามาจัดต้ังสถาบันวิจัยขาว

นานาชาติหรืออีรี่ (International Rice Research Institute-IRRI) ท่ีประเทศฟลิปปนส มี

นักวิทยาศาสตรเขามาปรับปรุงพันธุขาวใหมีคุณลักษณะอยางท่ีพวกเขาตองการคือ ตนเต้ีย ลําตน

แข็งแรง ตอบสนองปุยเคมีไดดี เก็บเก่ียวไดเร็ว ตานทานโรค แมลงและศัตรูพืชได ซ่ึงขาวพันธุน้ีมีช่ือ

วา IR-8 (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2556 : 31-36) ในปเดียวกันน้ี ขบวนการเกษตรอินทรียไดกลับมามี

บทบาทอีกครั้ง ซ่ึงสมาคม Soil Association1 ไดทําหนาท่ีรวบรวมผูคนในขบวนการเกษตรกรรม

อินทรียใหกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง นอกจากน้ีสมาคมยังเปนแหลงพบปะระหวางเกษตรกรท่ีทําเกษตร

อินทรียในอังกฤษอีกดวย แนวคิดเรื่องเกษตรอินทรียเริ่มแพรหลายไปยังประเทศตางๆท่ัวโลกผานทาง

เอกสารและส่ิงพิมพ เชน สมาคมเผยแพรแนวคิดเกษตรอินทรียไปยังฝรั่งเศสโดยผานวารสารช่ือ 

Nature et Progrès หรือในประเทศแคนาดา เกษตรอินทรียเริ่มไดรับความสนใจจากการเผยแพร

เอกสารและส่ิงพิมพเก่ียวกับเกษตรอินทรียจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (วิฑูรย เล่ียนจํารูญและอ่ืนๆ, 

2539 : 35-36) 

 ตอมาในป ค.ศ. 1962 ราเชล คารสัน (Rachel Carson) นักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกัน ได

ออกมาเปดเผยความจริงถึงผลกระทบทางสุขภาพและส่ิงแวดลอมจากการใชดีดีทีผานการตีพิมพ

หนังสือเรื่อง Silent Spring โดยกลาวถึงดีดีทีกอใหเกิดมะเร็งในมนุษยและฆาแมลงดีๆท่ีมีประโยชน

ตอระบบนิเวศ ซ่ึงผลงานช้ินน้ีทําใหผูคนตระหนักถึงผลกระทบของดีดีทีและเกิดการรณรงคในกลุม

ชาวอเมริกันท่ีมีการเรียกรองใหยกเลิกใชดีดีที เน่ืองจากดีดีทีเปนสารเคมีท่ีตกคางยาวนาน และใน

ท่ีสุด รัฐบาลอเมริกาก็ตัดสินใจออกกฎหมายหามผลิตและหามใชดีดีทีในชวงตนป ค.ศ. 1970 แต

บริษัทสารเคมีการเกษตรตางๆยังคงทําการคิดคนและพัฒนาสารเคมีสูตรกําจัดศัตรูพืชใหมออกมาให

เกษตรกรเลือกใชกันอยางมากมาย (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2556 : 31-36) 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมาเปนเวลานาน เน่ืองจากมีท่ีต้ังและลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีเหมาะสมแกการทําเกษตร เกษตรกรรมในประเทศไทยเริ่มปรากฏต้ังแตในสมัยสุโขทัย

เรื่อยมา เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวเหนียวและขาวเจา ซ่ึงผลผลิตท่ีไดจะนําไปบริโภคภายใน

ครัวเรือนเทาน้ัน จนกระท่ังในสมัยอยุธยา เริ่มมีเรือสินคาจากตางประเทศนําสินคาเขามาขาย ทําให

ประเทศไทยเริ่มการคาระหวางประเทศและการผลิตเพื่อขายข้ึน จนกระท่ังป พ.ศ. 2398 ในสมัย

รัชกาลท่ี4 หลังจากมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ่ง เพื่อเปดประเทศสูการคาเสรี ประเทศไทยเริ่มมี

                                                           
1 Soil Association จัดต้ังข้ึนในป ค.ศ. 1946 โดยกลุมเกษตรกร นักวิทยาศาสตร และนักโภชนาการ 

ซ่ึงคอยดูแลความสัมพันธทางตรงระหวางการทําเกษตรกรรมกับพืช สัตว มนุษย และส่ิงแวดลอม 
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การเปล่ียนแปลงการทําการเกษตร เน่ืองจากความตองการขาวจากตางประเทศสูงข้ึน ทําใหราคาขาว

ในประเทศมีราคาสูงข้ึนตามไปดวย สงผลใหชาวนาขายขาวไดมากข้ึน เม่ือเจาขุนนางและคนรวยเห็น

วากิจการทํานากําลังดําเนินไปไดดวยดี จึงพากันจับจองและซ้ือท่ีดินเพื่อนํามาใหชาวนาเชา บางก็

ลงทุนจางชาวลูกจางมาทํานา หรือนําเครื่องจักรมาใชในการทํานาเปนครั้งแรก คือในสมัยรัชกาลท่ี 5 

ชวงป พ.ศ. 2433-2434 ไดมีการนําเครื่องจักรไถนามาใชเปนครั้งแรก แตปรากฏวาวิธีน้ีเปนวิธีท่ีเพิ่ม

ตนทุนและยุงยากกวาวิธีเกาๆ เน่ืองจากตองใชแรงงานคนจํานวนมากและตองขุดคูข้ึนเพื่อใหเรือท่ี

บรรทุกเครื่องจักรแลน (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2548 : 427-437) 

เทคโนโลยีการเกษตรอีกอยางหน่ึงท่ีชวยใหการทําการเกษตรเปนไปดวยความสะดวกไดแก 

ปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงปุยเคมีเขามาในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือป พ.ศ. 2496 เน่ืองจาก

ประเทศไทยไมสามารถผลิตปุยเคมีเองได จึงตองนําวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาโดยผานโรงงาน

ผสมปุย ผสมใหเปนหลายๆสูตรและนํามาขายใหแกเกษตรกร เชนเดียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีเขา

มาในชวงเวลาเดียวกันกับปุยเคมี ประเทศไทยตองนําเขาสารเคมีมาปรุงแตงและแบงบรรจุ เพื่อนํามา

จําหนายใหแกเกษตรกร ซ่ึงในระยะแรก ผูประกอบการทําธุรกิจปุยเคมีและเปนตัวแทนจําหนายสาร

กําจัดศัตรูพืชควบคูกัน เม่ือธุรกิจเหลาน้ีเติบโตข้ึน บริษัทตางประเทศจึงเขามาต้ังสาขาในประเทศไทย

เอง (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2556 : 49-53) ตอมาป พ.ศ. 2498-2502 ไดมีการประดิษฐรถไถนาหรือควาย

เหล็กข้ึน แตยังไมไดนําออกมาเผยแพรเพราะยังตองมีการแกไขปรับปรุงอีก และเกษตรกรเริ่มนํา

ปุยเคมีมาใชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดินมากข้ึน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2535 : 30) 

การทําเกษตรกรรมในรูปแบบน้ีจึงมีช่ือเรียกวา เกษตรกรรมเคมี ซ่ึงประเทศไทยไดนํามาปฏิบัติอยาง

จริงจังในชวงท่ีมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2508) เปน

ตนมา จนส้ินสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) รัฐบาลได

สนับสนุนใหเกษตรกรยอมรับแนวคิดการทําเกษตรกรรมรูปแบบใหมอยางชัดเจนและเปนท่ีทราบโดย

ท่ัวกันวาเกษตรกรสวนใหญในประเทศไดยอมรับการทําเกษตรกรรมเคมีแลว เห็นไดจากผลการศึกษา

ของกรมวิชาการเกษตรซ่ึงกลาววาประเทศไทยเปนประเทศท่ีติดอันดับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

มากท่ีสุดประเทศหน่ึงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต (พยงคและระวีวรรณ ศรีทอง, 2549 : 19)  

การฉีดพนสารเคมีของเกษตรกรน้ัน กรมวิชาการเกษตรมีรายงานผลการศึกษาวา มีเพียงรอย

ละ 1 ของปริมาณท่ีฉีดท่ีไปถึงตัวแมลงโดยตรง สวนท่ีเหลือรอยละ 99 จะตกคางอยูบนตนพืช ปลิวไป

ตามลม และบางสวนระเหยตัว ท้ังหมดจะปนเปอนอยูในส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะในแหลงนํ้าท่ีใชอุปโภค

บริโภค (เพิ่งอาง, 2549 : 19) โดยเกษตรกรเปนกลุมท่ีเส่ียงท่ีสุดท่ีจะไดรับอันตรายจากการใชสารเคมี

เกษตร รองลงมาคือกลุมคนงานในไร สมาชิกภายในครอบครัวเกษตรกรและผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียง

บริเวณท่ีมีการใชสารเคมี แตการใชสารเคมีในการผลิตของเกษตรกรไมเพียงสงผลตอตัวเกษตรกร
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เทาน้ัน ยังตกคางในผลผลิตท่ีสงไปถึงมือผูบริโภคในระดับท่ีไมปลอดภัยตอการบริโภคดวย ในป พ.ศ. 

2545 กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดท่ัวประเทศ ไดทําการสุมเก็บตัวอยาง

ผักและผลไมของเกษตรกร มาตรวจสอบสารเคมีตกคางจํานวนท้ังส้ิน 3,115 ตัวอยาง พบวามีการ

ตกคางของสารเคมีมากถึงรอยละ 36 ซ่ึงในจํานวนน้ีรอยละ 6 เปนการตกคางในระดับท่ีไมปลอดภัย 

(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546 : 11-13) 

ทามกลางปญหาการเกษตรและส่ิงแวดลอม และความลมเหลวในการแกไขปญหาของรัฐ 

เกษตรกรและองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนหน่ึงไดพยายามแกไขปญหาการเกษตรและส่ิงแวดลอมดวย

การคิดคนเทคนิคและและรูปแบบการเกษตรท่ีแตกตางไปจากเดิม รวมถึงการเขามาของรูปแบบ

การเกษตรจากตางประเทศ ไดแก เกษตรอินทรีย (อนุสรณ อุณโณ, 2546 : 108) ซ่ึงไดรับการ

พัฒนาข้ึนจากประสบการณในทางปฏิบัติของนักการเกษตรและเกษตรกรในประเทศไทยเชน คุณพันธุ

เลิศ บูรณศิลปน ผูท่ีเคยดํารงตําแหนงบริหารในกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมถึงเปนนักวิชาการ 

ไดทดลองทําสวนผลไมและผักในพื้นท่ีทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยนําใบไมตางๆมาใชเปนปุย

อินทรียและหลีกเล่ียงการใชสารกําจัดแมลงในไรนา โดยการทดลองใชสมุนไพรในการควบคุมแมลง

แทน หรือคุณอรรนพ ตันสกุล ผูท่ีเคยทําการเกษตรแบบเคมีมากอน เม่ือประสบปญหาดานตนทุนท่ี

สูงข้ึนและระบบนิเวศเส่ือมโทรมลง คุณอรรนพจึงเริ่มหันมาทําเกษตรอินทรียโดยการทดลองใช

สมุนไพรในการควบคุมแมลง (วิฑูรย เล่ียนจํารูญและอ่ืนๆ, 2539 : 52-54)  

เกษตรอินทรียเริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2533 โดยเริ่มจากการต่ืนตัว

เรื่องสุขภาพและส่ิงแวดลอมของผูบริโภคข้ึน โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ซ่ึงผูบริโภคเริ่ม

มีความตระหนักถึงการรักษาสุขภาพและการบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย สงผลใหธุรกิจอาหารสุขภาพ

เกิดข้ึนอยางรวดเร็วในสังคมไทยและผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเริ่มออกสูตลาดอยางตอเน่ือง รวมถึงเริ่ม

มีสินคาท่ีมีตรารับรองผลิตภัณฑเกษตรอินทรียออกวางจําหนายตามซุปเปอรมารเก็ตตางๆเพิ่มมากข้ึน 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ, ม.ป.ป.: 13)และในป พ.ศ. 2540 รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ

เกษตรอินทรียจึงจัดต้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 และแผนพัฒนาเกษตร

อินทรียฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2551-2554) ข้ึน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเกษตรย่ังยืน (วิฑูรย ปญญา

กุล, 2557, ออนไลน) นอกจากน้ีทามกลางการเติบโตอยางตอเน่ืองของเกษตรอินทรีย ซ่ึงนําไปสูการ

พัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปนดานกระบวนการผลิต การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ตลอดจนแนวคิด

เรื่องตลาดทางเลือก ซ่ึงเปนรูปแบบความสัมพันธแบบใหมระหวางผูผลิตและผูบริโภค โดยท้ังผูผลิต

และผูบริโภคตางพึ่งพากันเพื่อสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับท้ังสองฝาย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 

ม.ป.ป.: 14-15) 
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 ชุมชนคลองโยงเปนชุมชนหน่ึงในอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ท่ีมีการเปล่ียนรูปแบบ

การทําการเกษตรจากเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรียเชนกัน เปนพื้นท่ีโฉนดชุมชนแหงแรกของประเทศ

ไทย มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 1,800 ไร ชาวบานอพยพยายถ่ินฐานเขามาถางพงหญา เพื่อจับจองท่ีดิน

สําหรับอยูอาศัยและการเพาะปลูก อาชีพหลักของคนในชุมชนสวนใหญคือเกษตรกรรม เน่ืองจากพื้น

ท่ีต้ังของชุมชนเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณและมีคลองไหลผาน จึงทําใหพื้นท่ีละแวกน้ีเปนพื้นท่ีท่ี

เหมาะแกการทําการเกษตรเปนอยางมาก เกษตรกรรมท่ีชาวบานสวนใหญทําคือ ปลูกขาว เดิมการทํา

เกษตรเปนเพียงการเพาะปลูกพืชเพื่อการยังชีพ หากมีผลผลิตเหลือก็จะนําไปจําหนายบาง มีการนํา

มูลสัตวและเศษใบไมมาทําเปนปุย เม่ือประมาณป พ.ศ. 2500 รัฐไดนําพันธุขาวใหมมาใหทดลองปลูก 

ตนมีลักษณะเต้ีย สูงประมาณหน่ึงศอกแตผลผลิตท่ีไดกลับเยอะข้ึนกวาเดิม จึงทําใหชาวบานเริ่มหันมา

ปลูกขาวพันธุน้ีกันมากข้ึน จากน้ันประมาณป พ.ศ. 2505 รัฐไดนําปุยเคมีมาแจก ขาวท่ีใสปุยออกรวง

สวยมากและไดผลผลิตดี สวนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและวัชพืชน้ัน เขามาทีหลังปุยเคมี (คุณบุญเหลือ 

ปาสน, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2557)  

เดิมปุยเคมีมีลักษณะเปนแบบผง ชาวบานเอามาผสมเองตามสูตรหนังสือ ซ่ึงปุยเคมีแบบผง

น้ันตองนํามาผสมนํ้ากอนและหมักไวประมาณ 3 คืน จึงจะนํามาใชใสในนาขาวได ตอมาปุยผงแบบ

ผสมน้ีไดหายไปจากตลาด และเกิดเปนปุยเคมีสําเร็จรูปข้ึนมาแทน โดยเกษตรกรจะเลือกใชปุยเคมีแต

ละชนิดใหเขากับชวงแทน สวนยาฆาแมลงก็จะฉีดบางหากมีปญหาเรื่องแมลงมารบกวน แตเรื่องหญา 

ซ่ึงเปนวัชพืชท่ีชาวบานท่ีทํานาท่ีน่ีตางหวาดกลัว จึงตองใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืชมาโดยตลอด 

จนกระท่ังปจจุบัน แมวาชาวบานจะลดหรือเลิกการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืชไปบางแลว 

เน่ืองจากเรื่องแมลงหรือศัตรูพืชตางๆสามารถใชปุยชีวภาพในการกําจัดหรือควบคุมได แตเรื่องหญา

ชาวบานยังไมสามารถหาปุยชีวภาพหรือวิธีอ่ืนมาควบคุมหรือกําจัดได จึงยังคงมีชาวบานสวนมากท่ี

ยังคงใชสารเคมีในการกําจัดหญา แตในกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ัน ใชวิธีการถอนหรือการจางคนในกลุม

มาเพื่อถอนหญา ซ่ึงมีคาใชจายประมาณวันละ 300 บาท (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 

ตุลาคม 2557) 

ชาวบานในชุมชนทําเกษตรกรรมเคมีเรื่อยมาจนกระท่ังในป พ.ศ. 2554 เปนปท่ีเกิดอุทกภัย

ครั้งใหญ ทําใหผืนดินในบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณข้ึน เน่ืองจากนํ้าไดพัดพานําตะกอนดินและธาตุ

อาหารตางๆมายังท่ีดินแหงน้ี ชาวบานบางคนจึงเริ่มหันมาปรับเปล่ียนการทําการเกษตร จากเดิมท่ีทํา

การเกษตรแบบเคมีเปล่ียนมาทําเกษตรอินทรีย โดยเริ่มจากการลดใชสารเคมีในการทําการเกษตร

ตางๆและใชปุยชีวภาพแทน และในป พ.ศ. 2555 มีการรวมกลุมของชาวบานท่ีทําเกษตรอินทรียข้ึน

เพื่อรวมกลุมชาวบานท่ีทําเกษตรอินทรียและนําผลผลิตเกษตรอินทรีย เชน ขาวและผักปลอดสารพิษ 

และจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟาในป พ.ศ. 2556 
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เพื่อใหกลุมมีอํานาจตอรองและมีโอกาสทางการขายท่ีดีข้ึน ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนไดนําผลผลิตของ

กลุมน้ันมาวางขายท่ีรานคากลุมและตลาดสีเขียว ซ่ึงเปนตลาดทางเลือกท่ีจําหนายผลิตภัณฑเกษตร

อินทรียและปลอดสารเคมีเทาน้ัน เพื่อตอบสนองกลุมผูบริโภคท่ีมีความตองการบริโภคอาหารเพื่อ

สุขภาพ รวมถึงมีการจัดกิจกรรมของกลุมข้ึน เชน กิจกรรมการโยนขาว เปนกิจกรรมท่ีจะใหผูบริโภคท่ี

บริโภคขาวของกลุมมาทําการโยนขาว เพื่อสรางความไววางใจและสรางความสัมพันธระหวางผูผลิต

กับผูบริโภค  นอกจากน้ีกลุมวิสาหกิจชุมชนยังมีการประชาสัมพันธบนพื้นท่ีอินเทอรเน็ตโดยใช 

facebook เปนส่ือกลางในการติดตอและประชาสัมพันธขอมูลกลุมใหแกบุคคลภายนอกท่ีมีความ

สนใจในสินคาอินทรียของกลุมและกิจกรรมท่ีทางกลุมจัดข้ึน ผูศึกษาจึงตองการศึกษาวามีสาเหตุ

ใดบางท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรเคมีเปนเกษตรอินทรียของชาวบานในชุมชน 

และศึกษาสาเหตุของการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนและการเขารวมกลุมของชาวบาน 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเปนมาของบานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา 

2. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรจากเกษตรเคมีสูเกษตรอินทรีย

ของบานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา 

3. เพื่อศึกษาความเปนมาของการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลาน

ตากฟา 

4. เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีมีผลตอการเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลาน

ตากฟา 

สมมติฐานของการศึกษา 

 สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรมาสูเกษตรอินทรียของชาวบานในชุมชนคือ 

ตนทุนการผลิตของเกษตรอินทรียท่ีมีราคาถูกกวาเกษตรเคมีและราคาผลผลิตของเกษตรอินทรียไดสูง

กวาเกษตรเคมี อาจกลาวไดวาระบบเศรษฐกิจเปนปจจัยหลักท่ีทําใหชาวบานในชุมชนตัดสินใจเปล่ียน

มาทําเกษตรอินทรีย ซ่ึงกอใหเกิดการรวมกลุมของชาวบานท่ีทําเกษตรอินทรียเพื่อสรางอํานาจตอรอง

และโอกาสในการขายสินคามากข้ึน  

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ขอบเขตดานเน้ือหา ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาตองการทราบถึงพัฒนาการเกษตรกรรมของ

ประเทศไทยต้ังแตป พ.ศ. 2398 เน่ืองจากเปนชวงท่ีประเทศไทยมีการเปดการคาเสรี ทําให

การทําการเกษตรในประเทศไทยเริ่มมีการเปล่ียนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภคภายใน
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ครัวเรือนไปสูการผลิตเพื่อขาย จนถึง พ.ศ. 2557 โดยพัฒนาการน้ีสะทอนใหเห็นถึงการ

เปล่ียนแปลงการเกษตรของชุมชนคลองโยงเชนกัน นอกจากน้ียังเกิดการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนข้ึน ผูศึกษาจึงตองการทราบถึงสาเหตุท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลง รวมถึงสาเหตุท่ีสงผล

ตอการตัดสินใจเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา โดยใช

แนวคิดเรื่องปฏิวัติเขียวและพลวัตกลุม มาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา 

2. ขอบเขตดานพื้นท่ี ผูศึกษาไดเลือกทําการศึกษาและเก็บขอมูลท่ีกลุมวิสาหกิจชุมชน บาน

โฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ซ่ึงเปนพื้นท่ีชุมชนท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลง

ของการทําเกษตรในชุมชน เน่ืองจากมีการทําเกษตรเคมีและเกษตรอินทรียในชุมชนเดียวกัน

และมีกลุมวิสาหกิจชุมชนซ่ึงเปนการรวมกลุมของชาวบานท่ีทําเกษตรอินทรียภายในชุมชน 

รวมถึงเก็บขอมูลจาก Facebook Page กลุมวิสาหกิจชุมชนบานโฉนดชุมชนคลองโยง-ลาน

ตากฟา ซ่ึงเปนเพจของกลุมวิสาหกิจชุมชน โดยมีการนําเสนอขาวสารและกิจกรรมตางๆ เชน 

การโยนขาวของกลุมผูกปนโตหรือกลุมอ่ืนๆ การใหความรูเก่ียวกับเกษตรกรรมใหแกชาวบาน

กลุมอ่ืนๆ นอกจากน้ียังสังเกตการณอยางมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีทางกลุมจัดข้ึน  

สถานท่ีในการศึกษา  

กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

เพื่อทราบถึงประวัติความเปนมาของบานโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟา และการจัดต้ัง

กลุมวิสาหกิจชุมชน รวมถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรและแรงจูงใจในการเขารวม

กลุมวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับผูท่ีมีความสนใจในเรื่องดังกลาว 

ระยะเวลาและแผนการดําเนินงาน  

การศึกษาใชระยะเวลาดําเนินงานท้ังส้ิน 10 เดือน เริ่มต้ังแตเดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือน

พฤษภาคม 2558  
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แผนการดําเนินงาน 

ระยะเวลาในการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย 

สิงหาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557 เก็บขอมูลตางๆ จากเอกสาร หนังสือ บทความ 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558 เก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณอยางไม

เปนทางการและการสังเกตการณอยางมีสวนรวม 

มีนาคม 2558 – เมษายน 2558 รวบรวมขอมูลท้ังหมด ท้ังขอมูลเอกสารและ

ขอมูลภาคสนาม เพื่อนํามาเรียบเรียง 

พฤษภาคม 2558 วิเคราะหขอมูลและสรุปผล 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาเรื่องการเปล่ียนแปลงของวิถีการทําเกษตรกรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา : 

กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ผูศึกษาไดศึกษาและนําแนวความคิด

เพื่อนํามาใชในการประกอบการศึกษาท้ังหมด 2 แนวคิด ไดแก แนวคิดเรื่อง Green Revolution 

และแนวคิดเรื่องพลวัตกลุม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1 แนวคิดเรื่อง Green Revolution 

การปฏิวัติเขียว หรือ Green Revolution หมายถึง การเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรแบบ

ด้ังเดิมมาเปนการทําการเกษตรแบบใหมท่ีใหผลผลิตสูงข้ึน ดวยการใชพันธุพืชท่ีถูกนํามาผสมข้ึนใหม 

การใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร การชลประทานแผนใหม และระบบการ

จัดการฟารม (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2535 : 1) ปฏิวัติเขียวน้ันเปรียบเสมือนเปนความหวังของประเทศ

ทางฝงตะวันตก ซ่ึงจะจัดการเรื่องปญหาความขาดแคลนอาหารและเหตุการณขาวยากหมากแพงท่ี

อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ดวยวิธีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในขนาดพื้นท่ีเทาเดิม อาจกลาวไดวา

ปฏิวัติเขียวเปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิธีการทําการเกษตรเพื่อลดภาวะความขาดแคลนอาหารลง 

(Gadsaraporn Wannitikul, 2540 : 83)  

การปฏิวัติเขียวเริ่มตนจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรในประเทศอังกฤษ                                 

มีการผลักดันและคิดคนการวิจัยทางการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิตท่ีสูงข้ึนในท่ีดินเทาเดิมโดยการปลูก

พืชหลายชนิดสลับกันไป ทําใหมีการใชท่ีดินไดอยางเต็มท่ี การเกษตรในรูปแบบใหมน้ีมีแรงกระตุน

จากความตองการผลกําไรท่ีมากข้ึนในการทําการเกษตร ทําใหการเกษตรรูปแบบน้ีไดเขามาแทนท่ีการ

ทําเกษตรแบบด้ังเดิมในประเทศอังกฤษภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากน้ียังแผขยายออกไปยัง

ประเทศตางๆท่ีใกลเคียงกันอีกดวย และยังมีการนําพันธุพืชใหมๆจากดินแดนอาณานิคมมาทดลอง

ปลูกในยุโรป รวมถึงการนําเอาพืชจากดินแดนอาณานิคมหน่ึงไปปลูกท่ีอีกอาณานิคมหน่ึง ซ่ึงอาจมี

เง่ือนไขการผลิตท่ีดีกวา เชน แรงงานราคาถูกกวาหรือสะดวกตอการขนสงเพื่อปอนอุตสาหกรรมของ

ตนมากกวา (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2551 : 35-36) ตอมาเม่ือศูนยกลางของระบบทุนนิยมโลกไดยายจาก

ยุโรปไปสหรัฐอเมริกา การคิดคนและความเจริญกาวหนาทางการเกษตรก็เคล่ือนยายตามไปดวย จึง

ทําใหสหรัฐเขามามีบทบาทตอการเกษตรของโลกนับต้ังแตสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนตนมา (ฉัตรทิพย 

นาถสุภา, 2536 : 214-215 อางถึงใน วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2551 : 36) 
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กอนท่ีปฏิวัติเขียวจะแพรเขามายังเอเชีย ปฏิวัติเขียวไดเกิดข้ึนในเม็กซิโกกอน โดยผูเช่ียวชาญ

จากมูลนิธีร็อกก้ีเฟลเลอร (Rockefeller Foundation) ไดเดินทางไปสํารวจการผลิตธัญพืชของ

เม็กซิโก เพื่อปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรโดยปรับปรุงพันธุขาวสาลีท่ีใหผลผลิตสูงและตานทาน

โรคไดมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการปรับปรุงครั้งน้ีสงผลใหเม็กซิโกประเทศท่ีเคยนําเขาขาวสาลีไดกลายเปน

ประเทศท่ีผลิตขาวสาลีไดเพียงพอตอความตองการภายในประเทศ ความสําเร็จของเม็กซิโกครั้งน้ีทํา

ใหสหรัฐหันความสนใจท่ีเอเชียและเขามาต้ังสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice 

Research Institute – IRRI หรือ อีรี่) ข้ึนในประเทศฟลิปปนส จึงทําใหปฏิวัติเขียวไดเขามาใน

ประเทศแถบเอเชียมากย่ิงข้ึน (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2551 : 41) ผลประโยชนของการปฏิวัติเขียวไมได

กระจายกันอยางเทาเทียมกันคือ ประเทศผูนําเขาขาวไดผลประโยชนมากกวาประเทศผูสงออกขาว 

เน่ืองจากประเทศผูนําเขาขาวหลายประเทศสามารถพึ่งตนเองในดานอาหารได ดังเชนประเทศผู

นําเขาขาวในอาเซียนหลายประเทศลดการนําเขาลงไดแก ฟลิปปนส ศรีลังกา มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย ซ่ึงประเทศเหลาน้ีลวนแตเคยเปนตลาดขาวสําคัญของไทย (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2534 : 

2) 

  แมวาการปฏิวัติเขียวจะมีสวนชวยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร แตก็มีขอวิพากษวิจารณ

วา การปฏิวัติเขียวน้ันมีสวนในการทําลายระบบนิเวศและสรางปญหาใหแกเกษตรกร (เพิ่งอาง, 2534 

: 2) กลาวคือการทําเกษตรเคมีน้ันมีสวนทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญท่ีสุดของ

ความหลากหลายทางชีวภาพ การทําลายดังกลาวสงผลกระทบตอความม่ันคงทางสังคม วัฒนธรรม

และเศรษฐกิจคือทําลายความสามารถในการพึ่งตนเองของเกษตรกร (กนกวรรณ มะโนรมย, 2548 : 

8-9) สังคมไทยเริ่มเขาสูการปฏิวัติเขียวหลังจากการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ซ่ึงสังคมไทยตองปรับเปล่ียนจากการผลิตเพื่อการยังชีพมาสูการ

ผลิตเพื่อการคาเปนหลัก ทําใหเกษตรกรเริ่มมีการใชปุยและสารเคมีตางๆเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมีคุณภาพ

ดีสําหรับการสงขาย (สรพงค เบญจศรี, 2553 : 78)  

การเขามาของปฏิวัติเขียวในเอเชียไดสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรใน

หลายๆประเทศ ดังเชนหมูเกาะชวา ในประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมีการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตร

ต้ังแตสมัยเปนอาณานิคมของดัตชและการเกิดข้ึนของปฏิวัติเขียวในชวา ซ่ึงเขามาโดยการท่ีชวาตก

เปนประเทศภายใตอาณานิคมของญ่ีปุน ดังเชนจากงานเขียนของ Hiroyoshi KANO เรื่อง The 

Economic History of Javanese Rural Society ซ่ึงกลาวถึงงานเขียนเรื่อง Agriculture 

Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia ของ Clifford Geertz น้ันได

แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงการทําการเกษตรของชวาในสมัยภายใตอาณานิคมของดัตช ซ่ึงทําให

ระบบการเพาะปลูกแบบด้ังเดิมและระบบเศรษฐกิจของชาวชวาไดเปล่ียนแปลงไป  
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ชวาเปนเกาะใหญอันดับท่ีหาของหมูเกาะอินโดนีเซีย อยูทางตอนใตของคาบสมุทรมลายู 

ลักษณะภูมิประเทศของชวาเปนภูเขาสูงและมีภูเขาไฟจํานวนมาก ซ่ึงภูเขาไฟเหลาน้ีชวยใหดินมีความ

อุดมสมบูรณ เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญจึงดํารงชีพดวยการปลูกขาวและ

เพาะปลูกพืชผล (วิบูรณพรรณ ธนไพศาลกิจ, 2544 : 10-11) เม่ือดัตชไดเดินทางมาเอเชียตะวันออก

เฉียงใตเพื่อคนหาแหลงเครื่องเทศและไปยังชองแคบซุนดาเพื่อทําการคาขาย กลุมพอคาชาวดัตชจึง

รวมตัวกันจัดต้ังบริษัทดัตชอินเดียตะวันออกข้ึน และไดรับสัมปทานจากรัฐบาลดัตชใหเขามา

ดําเนินการคาและผูกขาดการคาในตะวันออกไกล การคาของดัตชตองแขงกับท้ังประเทศอังกฤษ 

โปรตุเกส และคนพื้นเมือง ดัตชจึงการพยายามกําจัดคูแขง ควบคุมเสนทางและพยายามผูกขาด

การคากับผูผลิตโดยตรง ดัตชเริ่มขยายอิทธิพลบนเกาะชวาในป ค.ศ. 1619 โดยในระยะเริ่มตนดัตช

สนใจเพียงแคการคา แตเม่ือดัตชตองการแหลงผลิตอาหาร ไม และสินคา ดัตชเริ่มมีนโยบายเขา

ครอบครองท่ีดินและใชกําลังทหารบังคับใหชาวบานอยูภายใตอํานาจของตน (เพิ่งอาง, 2544 : 19-

23) 

เม่ือดัตชไดเขามาควบคุมประเทศภายใตอาณานิคมอยางชวา ก็ไดนําพืชมาใหชาวชวาปลูก

เพื่อสงออกใหแกประเทศของตน คือออยและกาแฟ โดยออยสามารถนํามาปลูกสลับไดกับขาว 

เน่ืองจากชาวชวาปลูกขาวในระบบ sawah ซ่ึงเปนการปลูกขาวท่ีตองอาศัยระบบการชลประทานท่ีดี 

จึงตองมีคันนาเพื่อก้ันกักเก็บนํ้าสําหรับผืนนาแตละผืน ทําใหขาวมีการเจริญเติบโตท่ีดีและสามารถทํา

นาไดปละ 2-3ครั้ง สงผลใหปริมาณของผลผลิตจึงเพิ่มข้ึน และออยเปนพืชท่ีตองการระบบ

ชลประทานท่ีดีเชนเดียวกับขาว รวมถึงยังเปนพืชลมลุกท่ีสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตไดในแตละป จึงทํา

ใหออยและขาวสามารถปลูกบนพื้นท่ีเดียวกันได สวนกาแฟตองปลูกในพื้นท่ีแยก โดยใชระบบการ

เพาะปลูกพืชแบบ swidden หรือการปลูกพืชไรแบบหมุนเวียน ซ่ึงตองใชระยะเวลานานในการฟนฟู

ท่ีดินท่ีใชเพาะปลูก จึงจะกลับมาทําการเพาะปลูกในบริเวณน้ีไดครั้ง ทําใหการเพาะปลูกประเภทน้ี

ตองใชพื้นท่ีเยอะ จึงทําใหออยไดกลายมาเปนสินคาสงออกหลักแทนกาแฟ ดัตชจึงสรางโรงงาน

นํ้าตาลข้ึนเปนจํานวนมากเพื่อการสงออก (Hiroyoshi KANO, 2550 : 7-8) 

ทางดานเศรษฐกิจของดัตชก็มีการเปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน กลาวคือมีลักษณะเปนเศรษฐกิจ

ทวิภาค เน่ืองจากดัตชไดเขามาเปนผูครองทุนคือ ทําหนาท่ีควบคุมราคาขาย แรงงาน และควบคุม

ปริมาณผลผลิตไปจนถึงกระบวนการผลิตในภาคการสงออก สวนภายในประเทศ มีการทําการเกษตร

โดยมีครอบครัวเปนหนวยในการผลิตและมีการคาเพียงเล็กนอย เม่ือภาคการสงออกเกิดการขยายตัว

สูงข้ึน เน่ืองจากราคาสินคาเกษตรของโลกสูงข้ึน ภาคภายในประเทศจะหดตัวลง ท่ีดินและแรงงานถูก

ดึงออกมาจากการปลูกขาวและพืชผัก และถูกนําไปปลูกออยและกาแฟแทน แตเม่ือภาคสงออกเกิด
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การหดตัวเพราะตลาดโลกลม ภาคภายในประเทศจะขยายตัว ประชากรชาวบานพยายามท่ีจะปลูก

ขาวในการบริโภคมากข้ึน เพื่อชดเชยเงินรายไดท่ีลดลง (อคิน รพีพัฒน, 2551 : 24-28) 

ในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 ขณะท่ีดินแดนในอินโดนีเซียเปนของดัตช ญี่ปุนก็ไดบุกเขามาใน

อินโดนีเซียโดยหวังท่ีจะยึดท่ีเก็บนํ้ามัน และเม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 2 ยุติลง ดัตชไดยอมแพในการตอสู

เพื่อแยงชิงอาณานิคม ในขณะน้ันญี่ปุนไดส่ังการงดใชภาษาฮอลันดาและส่ังปดโรงเรียนฮอลันดา

ท้ังหมด รวมถึงนําแนวคิดการปฏิวัติเขียวเขามาในชวา เกียรซจึงมองวาการปรับปรุงเทคนิคการปลูก

ขาวเพื่อใหไดผลผลิตมากข้ึน โดยเปล่ียนจากการหวานเปนการปกดํา ปลูกขางปละ 2-3 ครั้ง ใชระบบ

ชลประทาน การใชมีดเก่ียวขาวแทนเคียว ส่ิงเหลาน้ีคือวิวัฒนเวียนวนตามคํานิยามของเกียรซ 

กลาวคือไมไดเปล่ียนวิธีการปลูกขาว แตปรับปรุงเทคนิคการทํางานทุกข้ันตอนและลงแรงงานคนเขา

ไปมากข้ึน ซ่ึงเปนเพียงแคการรักษาระดับปริมาณการผลิตใหเพิ่มข้ึนหรือคงท่ีบนพื้นท่ีการเพาะปลูก

เทาเดิมเพื่อรองรับจํานวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน หรือสามารถกลาวโดยส้ันๆไดวาเปนเพียงแคการ

เปล่ียนใหระบบซับซอนข้ึน แตไมไดมีความกาวหนาทางการเกษตร (วิบูรณพรรณ ธนไพศาลกิจ, 2554 

: 78) 

 จากแนวคิดเรื่อง Green Revolution ไดกลาวถึงระบบการทําการเกษตรรูปแบบใหมท่ีใหผล

ผลิตมากข้ึนบนท่ีดินเทาเดิมโดยมีระบบการจัดการฟารมและการชลประทานแผนใหม รวมถึงพึ่งพา

ปจจัยภายนอกมากข้ึนคือ พึ่งปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตรเพื่อใหไดผลผลิต

เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพดีสําหรับการคาขาย การปฏิวัติเขียวน้ันเกิดข้ึนเพื่อรองรับนโยบายเรื่องของ

เศรษฐกิจและการสงออกผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงเกษตรกรสวนมากก็หันมาเปล่ียนการทํา

การเกษตรเกือบท้ังหมด เพื่อการคาขายภายในประเทศและการสงออก เชนเดียวกับการเปล่ียนแปลง

การทําเกษตรกรรมในชุมชนคลองโยง ซ่ึงมีการพึ่งพาปจจัยภายนอกมากข้ึนท้ังปุยเคมีและสารเคมี

กําจัดศัตรูพืช โดยมีรัฐบาลไดใหการสนับสนุนในการทําเกษตรกรรมเคมี เพื่อใหไดผลผลิตและรายไดท่ี

เพิ่มข้ึน ผูศึกษาจึงนําแนวคิดเรื่อง Green Revolution มาใชในการอธิบายปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงการทําเกษตรกรรมภายในชุมชนคลองโยง 

1.2 แนวคิดเรื่องพลวัตกลุม  

พลวัตกลุม หมายถึง ความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงของความสัมพันธภายในกลุม ซ่ึงไมได

หมายความวาแตละคนในกลุมจะตองทําอะไรอยางเดียวกันหมด แตหมายถึงการท่ีสมาชิกแตละคนมี

ความเก่ียวของสัมพันธกับคนอ่ืน ซ่ึงพลวัตกลุมน้ันไมใชกลุมท่ีมีแตการเก่ียวของสัมพันธกันเทาน้ัน แต

ยังเปนกลุมท่ีมีการเคล่ือนไหวอีกดวย กลาวคือเปนกลุมท่ีสมาชิกแตละคนมีการเปล่ียนแปลง มีการ

ปรับตัวปรับความสัมพันธซ่ึงกันและกันในลักษณะท่ีตอเน่ือง (พนม ล้ิมอารีย, 2529 : 1-2) 
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กลุมเปนลักษณะท่ีสําคัญของมนุษย เน่ืองจากมนุษยจําเปนตองอยูรวมกันในสังคมเปนกลุม 

บุคคลใดจะอยูเพียงลําพังคนเดียวโดยไมมีการติดตอส่ือสารกับใครเลยน้ันเปนไปไมได เพราะมนุษย

ตองอาศัยพึ่งพากันและกัน จึงจะทําใหมีชีวิตอยูรอดได (สุรีพร แสงคํามา, 2545 : 4) ในแตละสังคม

ประกอบดวยกลุมคนจํานวนมาก ท้ังกลุมคนท่ีกอต้ังข้ึนมาและกลุมท่ีเกิดข้ึนเอง กลุมคนเปน

ปรากฏการณทางสังคมท่ีมีอยูคูกับสังคม กลาวคือ เม่ือมีมนุษยก็มีสังคม และเม่ือมีสังคมก็มีกลุมคน 

มนุษยมีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหตองมาอยูรวมกันเปนกลุมสังคม เชน มนุษยไมสามารถเล้ียงหรือชวย

ตัวเองไดในชวงแรกเกิด หรือการท่ีมนุษยจะประกอบกิจกรรมบางอยางได จําเปนตองอาศัยบุคคลอ่ืน

ชวย ดังเชนการรวมกลุมเพื่อการผลิต การรวมกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรอง เปนตน สาเหตุเหลาน้ีทํา

ใหมนุษยจําเปนตองรวมตัวกันและเกิดเปนกลุมตางๆข้ึน โดยปกติกลุมสังคมน้ัน ถูกสรางข้ึนเพื่อ

จุดหมายอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง อาจเกิดจากความตองการแกปญหาหรือความตองการท่ี

จะไดในส่ิงอ่ืนๆ เพื่อสนองความตองการดานตางๆ (ณรงค เส็งประชา, 2541 : 65)  

กลุมสังคมจึงหมายถึง คนต้ังแต 2 คนข้ึนไป มีความสัมพันธกันในการรวมมือหรือพึ่งพาอาศัย

กัน มีความสัมพันธติดตอกันจนกลายเปนความผูกพัน และมีความสํานึกรวมกันวาเปนสมาชิกรวมกัน

ในกลุมเดียวกัน ซ่ึงการเกิดกลุมทางสังคมน้ัน จะมีปจจัยองคประกอบดังน้ี ภายในกลุมจะตองมี

กิจกรรมหรืองานท่ีสมาชิกชวยกันคิดและทํา มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํากิจกรรม และมี

การวางบทบาทและสถานภาพของสมาชิกในกลุมเพื่อความสะดวกในการทํากิจกรรมรวมกัน (บันเทิง 

พาพิจิตร, 2547 : 23) 

กลุมสังคมอาจเกิดข้ึนได 2 วิธีคือ ถูกสรางข้ึนโดยเจตนาและเกิดข้ึนโดยบังเอิญ ซ่ึงกลุมท่ี

เกิดข้ึนโดยเจตนาน้ัน มักจะเกิดจากใครคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนกอต้ังข้ึนเพื่อวัตถุประสงคของตน

และกลุม โดยท่ัวไปแลว มนุษยสรางกลุมข้ึนมาเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง กลุม

อาจเกิดจากความตองการท่ีจะแกปญหาหรือความตองการท่ีจะไดในส่ิงอ่ืนๆ และหากมนุษยจะรวมตัว

เปนกลุมไดน้ัน จําเปนตองมีแรงกระตุนหรือแรงจูงใจในระดับหน่ึง สมาชิกกลุมยอมมีความคิดวาจะ

ไดรับผลประโยชนจากกลุมอยางพึงพอใจ หรือหากผูท่ีมีแนวคิดตรงกัน เม่ือมีโอกาสไดพบปะและ

พูดคุยกันจนรูสึกวามีความคิดเห็นตรงกัน คนเหลาน้ีก็จะเริ่มรวมกลุมกัน โดยในระยะแรกอาจเปนการ

รวมกลุมแบบไมเปนทางการ มีแกนนําหรือคนใดคนหน่ึงในกลุมเริ่มดําเนินการ เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ

ของกลุมใหบรรลุจุดมุงหมาย เม่ือเห็นวากลุมน้ันสามารถดําเนินตอไปไดและเปนท่ียอมรับ ก็เริ่มจัดต้ัง

กลุมอยางเปนทางการ มีการดําเนินงานตามแผนงานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคและเปาหมายของกลุม 

และยังมีการบรรจุคนลงในตําแหนงหนาท่ีตางๆตามความเหมาะสม (ณรงค เส็งประชา, 2541 : 71-

72) 
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เม่ือมนุษยอยูรวมกันในสังคมยอมมีการอาศัยพึ่งพากัน มีการแลกเปล่ียนปจจัยตางๆเพื่อให

ไดมาในส่ิงท่ีตนตองการ และความตองการของแตละคนก็ไมเหมือนกัน คนท่ีมีความตองการ

คลายๆกันหรือเหมือนกันก็จะอยูกลุมเดียวกันโดยอาศัยพลังของกลุมในการทํางานเพื่อใหไดในส่ิงท่ีตน

ตองการ ซ่ึงลักษณะของกลุมก็จะมีความแตกตางกันไปในสังคม การแบงกลุมโดยท่ัวไปสามารถแบง

ออกไดเปน 2 แบบคือ 

1. กลุมท่ีเปนทางการ คือกลุมท่ีมีโครงสรางถาวร มีกฎเกณฑ ขอบงชัดแนนอนถึงการ

ดําเนินงาน และมีวิธีการจัดผูรับผิดชอบในตําแหนงหนาท่ีตางๆเฉพาะคน ซ่ึงบทบาทของสมาชิกแตละ

คนน้ันจะไมเหมือนกัน แตมีจุดมุงหมายรวมกัน (ดํารงค องคะเส, 2540 : 24) สวนคุณณรงค เส็ง

ประชา ไดใหความหมายของกลุมท่ีเปนทางการไววา เปนกลุมสังคมท่ีมีการจัดระเบียบในการทํา

กิจกรรมรวมกันและมีการกําหนดตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ กลุมในลักษณะน้ีมักเปนกลุมขนาด

ใหญและพบไดมากข้ึนเรื่อยๆในสังคมปจจุบัน เน่ืองจากในสังคมมีกิจกรรมตางๆท่ีตองพึ่งพาอาศัยกัน

มากข้ึน เพราะฉะน้ันจึงตองมีการรวมกลุมกันเพื่อทํางานเฉพาะอยาง มีการแบงงานกันทําเฉพาะอยาง 

และมีการจัดระบบการทํางานของกลุม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานภายในกลุม (ณรงค เส็ง

ประชา, 2541 : 74-75) 

2. กลุมท่ีไมเปนทางการ คือกลุมท่ีสมาชิกแตละคนไมทราบวาตนมีหนาท่ีอะไรบาง ภายใน

กลุมไมมีกฎเกณฑท่ีถูกวางไวตายตัว และจะนัดพบกันตามเวลาท่ีสะดวกของสมาชิก เชน กลุมเพื่อน 

กลุมครอบครัว เปนตน (ดํารงค องคะเส, 2540 : 24) 

 การรวมกลุมน้ันสามารถเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุไดแก จากการถูกชักชวนหรือชักจูงใหเขา

รวม จากความชอบพอกันเปนสวนตัวระหวางสมาชิกเชน เปนเพื่อนกัน หรือมีนิสัยคลายๆกัน หรือ

อาจเกิดจากความพอใจในเปาหมายกิจกรรมของกลุมหรือทางกลุมมีจุดมุงหมายตรงกับอุดมการณของ

บุคคลน้ันๆท่ีจะเขามาเปนสมาชิกของกลุม นอกจากน้ีการรวมกลุมยังมีการแบงลักษณะกลุมโดย

พิจารณาจากความสมัครใจหรือไมสมัครใจของการเขารวมกลุมอีกดวยดังน้ี การเขาเปนสมาชิกดวย

ความสมัครใจ คือการท่ีมีบุคคลตองการเขามาเปนสมาชิกในกลุมท่ีตองการและมีความพึงพอใจตอ

กลุม ซ่ึงกลุมประเภทน้ีจะมีความกลมเกลียวกันระหวางสมาชิกในกลุม และการบังคับใหเปนสมาชิก

ของกลุม คือเม่ือบุคคลจําเปนตองเปนสมาชิกในกลุมท่ีไมตองการจะเปนหรือถูกบังคับใหคงเปน

สมาชิกในกลุมท่ีตนตองการในอดีตแตในปจจุบันความตองการน้ันไดหมดไปแลว กลุมประเภทน้ีจะมี

ปญหาในการทํางาน อาจทําใหการทํางานน้ันไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงกลุมท่ีมีบุคคลเขามาเปนสมาชิก

โดยความสมัครใจน้ันจะตองมีลักษณะพิเศษท่ีดึงดูดใจบุคคลน้ันๆ เพื่อท่ีจะใหสมาชิกท่ีเขารวมกลุมน้ัน

อยูในกลุมตอไปอีกนาน กลุมจึงจะสามารถพัฒนาตอไปได (เจิดหลา สุนทรวิภาค, 2521 : 4-5) 
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 เม่ือบุคคลมาอยูรวมกันหลายๆคน แตละคนยอมมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงบุคคล

ท่ีอยูในกลุมถือวาเปนสมาชิกของกลุม สมาชิกน้ีเองท่ีจะเปนผูมีสวนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงตางๆ

ข้ึนภายในกลุม การท่ีกลุมจะทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันข้ึนอยูกับการแสดงบทบาทหนาท่ีท่ี

แตกตางกันของสมาชิก กลาวคือ บทบาทของสมาชิกกลุมท่ียึดกลุมเปนหลัก โดยสมาชิกกลุมมีหนาท่ี

บางประการท่ีกระทําภายในกลุมเพื่อชวยใหกลุมอยูได (ศศิธร เขมาภิรัตน, 2525 : 42-45) 

 จากแนวคิดขางตนไดกลาววาภายในกลุมสมาชิกแตละคนจะมีบทบาทหนาท่ีเปนของตัวเอง

และมีความสัมพันธ เ ก่ียวของกับสมาชิกอ่ืนในกลุมอยู เสมอ ซ่ึงในแนวคิดน้ีจะประกอบดวย

องคประกอบ 2 ประการของการรวมกลุมไดแก การเก่ียวของสัมพันธทางสังคมและบทบาทสมาชิก

ภายในกลุม ซ่ึงสองส่ิงน้ีเปนส่ิงท่ีทําใหสมาชิกในกลุมแตละคนน้ันมีความรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงของ

กลุม ทําใหกลุมน้ันเกิดการพัฒนาและสามารถดํารงอยูได การนําแนวคิดน้ีมาใชในการศึกษาเรื่องการ

รวมกลุมวิสาหกิจชุมชนของชาวบานน้ันแสดงใหเห็นถึงการแบงงานและหนาท่ีภายในกลุม รวมถึง

ความสัมพันธของคนในกลุมผานการทํางานตามหนาท่ีและกิจกรรมท่ีทางกลุมไดจัดข้ึน  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาในครั้งน้ี ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพื่อใหเขาใจถึงประวัติ 

พัฒนาการ และความเปนมาของเกษตรกรรมในประเทศไทย รวมถึงการรวมกลุมของเกษตรกร โดย

แบงประเด็นการศึกษาเปน 2 สวน ไดแก  

1. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการเกษตรกรรมไทย  

2. วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการรวมกลุม 

1.วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการเกษตรกรรมไทย 

การทําการเกษตรในประเทศไทย เปนการทําการเกษตรเพื่อการยังชีพ กลาวคือเปนการผลิต

เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเทาน้ัน ระบบการผลิตจึงเปนขนาดเล็กท่ีใชแรงงานภายในครัวเรือนและ

หมูเครือญาติ เนนการพึ่งพาตนเอง ไมไดมีการผลิตเพื่อขาย ผลผลิตสวนเกินท่ีไดหากไมเก็บไวบริโภค

ในยามจําเปน ก็จะนําไปแลกเปล่ียนกับผลผลิตอ่ืนๆท่ีไมสามารถผลิตได (สุมาลี สิทธิประเสริฐ, 2551 : 

1) กอนท่ีประเทศไทยจะพัฒนาไปสูยุคสังคมเกษตรกรรม มนุษยหาอาหารโดยการลาสัตวปาและเก็บ

พืชผักผลไมปา หรือเพาะปลูกพืชบางชนิด เชน เผือกและมัน ในยุคสังคมลาสัตวหาของปาตอนปลาย

เริ่มมีการนําขาวปามาปลูกและพบวาทําใหไดจํานวนขาวเพิ่มข้ึน สงผลใหมีความม่ันคงทางอาหารสูง

กวาเดิม (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2547 : 10-11) คนไทยนิยมปลูกขาวกันเรื่อยมาต้ังแตสมัยสุโขทัย 
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จนกระท่ังในสมัยอยุธยา พอคาจากตางประเทศเขามาคาขายและซ้ือสินคาออกไป จึงทําใหระบบการ

ผลิตและการเพาะปลูกเปล่ียนไปจากเดิม กลาวคือจากการผลิตเพื่อจากยังชีพเปนการผลิตเพื่อคาขาย 

(เพิ่งอาง, 2547 : 427-433) และเม่ือรัชกาลท่ี 4 ข้ึนครองราชยในป พ.ศ. 2394 พระองคไดทรง

ดําเนินการเพื่อสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจการคาของประเทศ โดยการทําสนธิสัญญาเบาวริ่ง

กับประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2398 ซ่ึงเปนการเปดประเทศเพื่อทําการคากับประเทศตะวันตกอยาง

เปนทางการ (อนุสรณ อุณโณ, 2546 : 24-27)  

เม่ือการทําการเกษตรของประเทศไดเปล่ียนจากการผลิตเพื่ออยูเพื่อกินเปนการผลิตท่ีมุงเพื่อ

คาขายเปนหลัก เกษตรกรไทยจึงเริ่มเปล่ียนพันธุพืชเพื่อใหตอบสนองตอปจจัยการผลิตจากภายนอกท่ี

รัฐสงเสริม โดยเช่ือวาการปลูกพืชพันธุใหมน้ันจะทําใหไดผลผลิตและรายไดเพิ่มข้ึน แตความเปนจริง

น้ัน เกษตรกรตองเสียคาใชจายในการซ้ือปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มข้ึน โดยตนทุนคาปุยและ

สารเคมีน้ันคิดเปนประมาณ 30% ของตนทุนการผลิต (วิฑูรย เล่ียนจํารูญ, 2554 : 149) การทํา

การเกษตรท่ีพึ่งพิงเทคโนโลยีจากภายนอกท้ังหมด รวมถึงเมล็ดขาว ทําใหเกษตรกรไมสามารถ

พึ่งตนเองไดอีกตอไป และยังตองเผชิญกับความยากจนและภาวะหน้ีสิน รวมถึงสูญเสียภูมิปญญาและ

รับการชวยเหลือพึ่งพากันภายในชุมชนท่ีมีมาต้ังแตอดีต การเลือกรับแนวทางการปฏิวัติเขียวและการ

พัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐบาลต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี1 

เปนตนมา คือสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการเกษตรแบบเขมขนหรือเกษตรเคมีขยายตัวในหมูเกษตรกร (ชลิ

ตา บัณฑุวงศ, 2556) 

 เกษตรกรรมเคมีน้ันมุงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใชปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซ่ึง

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม การใชปุยเคมีในระยะยาวไมใชการบํารุงดิน แตเปนการอัดแรธาตุอาหาร

ใหพืชและเปนการกระตุนใหพืชนําแรธาตุในดินมาใชอยางหนัก นอกจากน้ีการใชสารเคมีในครั้งหน่ึง

น้ันจะใชประโยชนไดเพียง 25% สวนท่ีเหลืออีก 75% จะกระจายสะสมในส่ิงแวดลอม ย่ิงไปกวาน้ัน

การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมไดทําลายเฉพาะแมลงและพืชท่ีเปนเปาหมายเทาน้ัน แตยังเปนการ

ทําลายแมลงท่ีเปนประโยชนอีกดวย และสารเคมีเหลาน้ียังตกคางอยูในผลผลิตทางการเกษตรอีกดวย 

(วิฑูรย เล่ียนจํารูญและอ่ืนๆ, 2539 : 23-24) ซ่ึงในบทความวิชาการเรื่อง เกษตรอินทรียในประเทศ

ไทย ของสรพงค เบญจศรี ก็ไดมีการกลาวถึงผลสํารวจและวิเคราะหของกองวัตถุมีพิษการเกษตร 

พบวาพืชผักมีการปนเปอนของสารปองกันกําจัดศัตรูพืชมากกวา 50% และถ่ัวลันเตาเปนพืชท่ีมี

สารพิษตกคางมากท่ีสุดถึง 87% สวนผลไมก็พบวามีสารพิษตกคางเกิน 50% เชนเดียวกัน ซ่ึงชมพู

เปนผลไมท่ีมีสารตกคางมากท่ีสุดถึง 100% และยังมีรายงานจากกรมวิชาการเกษตรในป พ.ศ. 2540 

ท่ีกลาวถึงการวิเคราะหสารพิษตกคางในดินและนํ้าในบริเวณพื้นท่ีการเกษตร พบวามีสารพิษตกคางใน

ปริมาณสูง เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญมีการใชสารเคมีอยางไมถูกตอง จึงสงผลตอการใชนํ้าท้ังเพื่อ
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การอุปโภคและบริโภคของเกษตรกรเปนอยางมาก นอกจากน้ีการทําเกษตรเคมียังทําใหระบบนิเวศ

ของพื้นท่ีบริเวณการเพาะปลูกน้ันถูกทําลายลง เน่ืองจากการใชปุยเคมีจะสงผลใหดินมีความเปนกรด

สูง ทําใหเกิดการแพรระบาดของเช้ือโรคในพืชและยังทําลายแมลงท่ีเปนประโยชนตอระบบนิเวศไป

ดวย ย่ิงไปกวาน้ันการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเปนเวลานานทําใหแมลงและศัตรูพืชหลายชนิดสามารถ

ปรับตัวเพื่อใหมีชีวิตอยูรอดจากสารเคมีได จึงทําใหเกษตรกรตองซ้ือปุยและสารเคมีเหลาน้ีเพิ่มข้ึน 

คาใชจายก็เพิ่มข้ึน สงผลใหเกษตรกรประสบปญหากับการขาดทุนและไมสามารถดํารงชีพดวยการทํา

การเกษตรไดเพียงอยางเดียว อาจตองมีอาชีพเสริม เชน การรับจาง และเม่ือเกษตรอินทรียไดเริ่มเขา

มาในสังคมไทย เกษตรกรจึงเห็นวาการทําเกษตรอินทรียน้ันเปนระบบการทําเกษตรอีกทางเลือกหน่ึง

ในการผลิต กลาวคือการทําเกษตรอินทรียน้ันใชตนทุนตํ่า เน่ืองจากไมจําเปนตองใชปุยเคมีและ

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอีกตอไป (สรพงค เบญจศรี, 2553 : 78-79)  

เกษตรอินทรีย ตามความหมายของสหพันธเกษตรอินทรียนานาชาติ ( International 

Federation of Organic Agriculture Movements; IFOAM) ไดกลาววาเปนระบบการเกษตรท่ี

ผลิตอาหารและเสนใยดวยความย่ังยืนทางส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนนหลักท่ีการ

ปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว และนิเวศการเกษตร หรือจากคํา

นิยามของวิฑูรย เล่ียนจํารูญ หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรท่ีหลีกเล่ียงการใชปุยเคมี

สังเคราะห สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฮอรโมนท่ีกระตุนการเจริญเติบโตของพืชและสัตว รวมท้ังส่ิงมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรม ซ่ึงเกษตรอินทรียจะใหความสําคัญสูงสุดในการปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีความเช่ือ

ท่ีวาดินท่ีสมบูรณจะทําใหพืชและสัตวท่ีเจริญเติบโต 

 เกษตรอินทรียในประเทศไทยเกิดข้ึนจาก 3 กระแสหลักของสังคม ไดแก กระแสความต่ืนตัว

ในการหาทางเลือกใหมทางการเกษตร เพื่อหลีกใหพนจากวัฏจักรเกษตรเคมี กระแสความต่ืนตัวดาน

สุขภาพของผูบริโภคท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนะตอสุขภาพมาเปนแนวคิดเรื่องสุขภาพองครวม

ท่ีใหความสําคัญกับกิจวัตรประจําวันในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 

ความต่ืนตัวเรื่องอาหารสุขภาพน้ีเองท่ีทําใหผูบริโภคหันมาใหความสนใจกับการเลือกซ้ือหาผลิตภัณฑ

เกษตรอินทรีย ซ่ึงถือวาเปนผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยมากท่ีสุด จากความตองการของผูบริโภคจึงทําใหเกิด

ตลาดสําหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย และกระแสสุดทายคือกระแสความต่ืนตัวเรื่องของส่ิงแวดลอมท่ี

เริ่มตนจากความพยายามอนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอม และตอมาไดขยายตัวสูความสนใจใน

เรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีท่ีมีตอการใชท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษสารเคมี ท้ัง

สามกระแสน้ีเองท่ีทําใหเกษตรอินทรียไดเริ่มข้ึนในสังคมไทยต้ังแตปพ.ศ. 2533 (วิฑูรย ปญญากุล, 

2546: 93-94)   
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 เกษตรอินทรียใหความสําคัญกับเกษตรกรผูผลิตและชุมชนทองถ่ิน เกษตรอินทรียมุงหวังท่ีจะ

สรางความม่ันคงในการทําการเกษตรสําหรับเกษตรกร ตลอดจนอนุรักษและฟนฟูวิถีชีวิตของชุมชน

เกษตรกรรม วิถีการผลิตของเกษตรอินทรียเปนวิถีการผลิตท่ีเกษตรกรตองรูจักปรับตัวและเรียนรูใน

การดัดแปลงการผลิตของตนใหเขากับวิถีธรรมชาติ อาศัยกลไกธรรมชาติเพื่อทําการเกษตร ดังน้ันวิถี

การผลิตเกษตรอินทรียจึงเปนวิถีแหงการเคารพและพึ่งพิงธรรมชาติ ซ่ึงสอดคลองกลมกลืนกับวิถีชีวิต

ของชุมชนเกษตรพื้นบานของสังคมไทย (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2554) ซ่ึงประเทศไทยไดเล็งเห็น

ความสําคัญของเกษตรอินทรียมาเปนเวลานาน เห็นไดจากการท่ีมีการบรรจุเปาหมายการพัฒนา

เกษตรย่ังยืนไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) รวมถึงจัดต้ัง

แผนพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ (พ.ศ.2551-2554) ข้ึน (วิฑูรย ปญญากุล, 2557 : 1) ซ่ึง

แผนพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2551-2554) ไดมีการกลาวสนับสนุนใหมีการ

สงเสริมความรูเรื่องเกษตรอินทรียใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของและถายทอดความรูดานเกษตรอินทรีย

ใหแกกลุมเกษตรอินทรียและผูประกอบการ รวมถึงพัฒนาการผลิตและสรางเครือขายเพื่อสามารถ

พึ่งตนเองได (สํานักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย, 2551 : 1) 

 จากงานวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจผลิตและเลิกผลิตขาวแบบเกษตรอินทรีย 

(2554) โดย  จีรพร คําพันนอย  ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีสงผลใหเกษตรกรตัดสินใจผลิตและเลิกผลิต

ขาวอินทรีย ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลใหเกษตรกรตัดสินใจผลิตขาวอินทรียน้ันไดแก ความสามารถในการ

สังเกตเห็นผลท่ีเกิดจากนวัตกรรม เชน เกิดจากการไปดูงานของเกษตรกรรายอ่ืน ทําใหเห็นถึงความ

แตกตางของระบบนิเวศท่ีเปล่ียนแปลงไปของการทําเกษตรอินทรีย รวมถึงสภาพวิถีชีวิตและสภาพ

ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย โดยปจจัยเหลาน้ีทําใหผูพบเห็นเกิดความคลอยตาม

และเกิดอารมณรวมอยากปฏิบัติตาม สวนปจจัยท่ีมีผลตอการเลิกผลิตขาวอินทรียน้ันเกิดข้ึนจากความ

คาดหวังตอผลท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือนํานวัตกรรมไปใชแลวมีผลออกมาในทิศทางตรงกันขาม ท้ังเรื่องของ

ผลผลิต วิถีชีวิตและความเปนอยูในอนาคต ซ่ึงส่ิงเหลาน้ีเปนส่ิงท่ีตองใชความอดทนรอ  

 และวิทยานิพนธเรื่อง การยอมรับรูปแบบการทํานาปลอดสารพิษของชาวนาไทย : ศึกษา

เฉพาะกรณีชาวนาหมูท่ี 1 ตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี (2550) โดย สมเสก 

เนตรสวาง ท่ีทําการศึกษาเรื่องของการยอมรับรูปแบบการทํานาปลอดสารพิษโดยมีชาวนาเปนผู

บุกเบิกในการทํานาปลอดสารพิษท่ีชุมชนแหงน้ีเปนคนแรก ซ่ึงชาวนาทานน้ีไมมีความรูความสามารถ

ในการทํานาปลอดสารพิษมากอนแตอาศัยวิธีการลองผิดลองถูก รวมถึงไดรับความรูเรื่องการใชสาร

สกัดสะเดาในการควบคุมแมลง เขาไดนําประสบการณและความรูเหลาน้ีมาประยุกตใชรวมกันจึงทํา

ใหการทํานาปลอดสารพิษในชุมชนแหงน้ีไดเกิดข้ึน ซ่ึงการยอมรับการทํานาในรูปแบบน้ีชาวบานคน

อ่ืนๆไดหาความรูและทําความเขาใจกับการทํานาในรูปแบบน้ีกอน จึงทําใหเกิดความรูสึกชอบการทํา
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นาปลอดสารพิษข้ึนมาและตัดสินใจเลือกท่ีจะหันมาเปล่ียนเปนการทํานาปลอดสารพิษ เม่ือไดปฏิบัติ

และลงมือทําจริง ก็จะมีการไปถามถึงผลผลิตของชาวนาคนอ่ืนๆในชุมชนน้ีท่ีไดเปล่ียนมาทํานาปลอด

สารพิษ เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันในการตัดสินใจของตน  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับพัฒนาการของเกษตรกรรมในประเทศไทย  

ทําใหผูศึกษาทราบถึงความเปล่ียนแปลงของการทําการเกษตรในสมัยกอนสุโขทัยจนถึงปจจุบัน และ

ผลกระทบของเกษตรกรรมเคมี รวมถึงการเกิดข้ึนของเกษตรอินทรียในประเทศไทย ซ่ึงสะทอนใหเห็น

ถึงสาเหตุวาอะไรท่ีเปนปจจัยใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการทําการเกษตร 

2.วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการรวมกลุม 

 การทําเกษตรย่ังยืนน้ันส่ิงท่ีควรรักษาไวคือ ระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนของผูผลิต

เล็ก อิสระ หรือชุมชนเกษตรกรรมรายยอย เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมแบบชุมชน แตในชวงหลัง

แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 1 ชาวบานถูกชักจูงใหปลูกพืชเชิงเด่ียวเพื่อขายมากข้ึน ทําใหชาวบานในชุมชน

ตางเปนผูผลิตรายยอย ในการทําเกษตรกรรมย่ังยืนน้ันเกษตรกรไมควรท่ีจะคิดเปนนายทุนตามลําพัง 

เน่ืองจากไมมีทุนมากพอ เกษตรกรควรลงทุนกันในนามของชุมชนคือการรวมกลุมเปนสหกรณและ

วิสาหกิจชุมชน (อัจฉรา รักยุติธรรม, 2548 :203-206)  

ในปจจุบัน ปญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ไดสงผลกระทบตอกลุมคนจน กลุม

เกษตรกร และกลุมคนผูดอยโอกาส ในฐานะเปนฝายท่ีเสียเปรียบมาโดยตลอด ทําใหกลุมผูท่ีไดรับ

ความเดือดรอนมารวมตัวกัน เกิดเปนกลุมท่ีสามารถตอสูกับสถานการณตางๆได เกิดกระบวนการ

เรียนรูและการรวมปญญาในการจัดการปญหา และเริ่มสรางสรรคกิจกรรมท่ีมีประโยชนใหมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีข้ึน ซ่ึงการรวมกลุมเชนน้ีสามารถเพิ่มอํานาจการตอรองในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ได ชุมชนมีการรวมตัวกันจัดต้ังกลุมเพื่อประกอบธุรกิจในชุมชน เพื่อเปนการสรางอาชีพและรายได

เสริมใหแกสมาชิกในชุมชน (ทิพยสุดา พุฒจร, 2549 : 1) 

 การรวมกลุมกันเปนองคกรชุมชนสหกรณ เครือขายองคกรชุมชน เสริมสรางใหเกิดการรวม

คิด รวมกันวิเคราะหปญหา  รวมกันตัดสินใจและดําเนินการพัฒนาแกไขปญหารวมกัน นอกจากน้ียัง

เปนการสรางความม่ันคงดานอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกคนในกลุม ซ่ึงแนวคิดน้ีนําไปสูการเกิด

วิสาหกิจชุมชน คือแนวคิดท่ีสงเสริมใหรวมตัวกันเปนกลุมอาชีพ รวมมือกันในลักษณะของสหกรณ

เล็กๆ รวบรวมทุนตามกําลังความสามารถ ชวยกันคิดและชวยกันทํา เม่ือไดผลกําไรก็นํามาแบงปนกัน 

โดยในป พ.ศ. 2548 มีการบังคับใชพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยระบุใหกรมสงเสริม

การเกษตรมีหนาท่ีรับจดทะเบียนกลุมตางๆเปนวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงผลประโยชนท่ีไดรับคือ ไดรับการ
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สงเสริมในดานตางๆท้ังความรู การเช่ือมโยงเครือขาย และการสนับสนุนเรื่องแหลงเงินทุน (คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556 : 48-50) 

 โรงสีชุมชนถือวาเปนวิสาหกิจชุมชนในลักษณะหน่ึงท่ีชุมชนรวมกันประกอบกิจการและ

แบงปนผลประโยชนกัน เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม ซ่ึงโรงสีชุมชนเปนหนวยธุรกิจ

หน่ึงท่ีอยูในระบบตลาดการคาเสรีท่ีตองมีการแขงขันกับโรงสีขาวอ่ืนๆ ท้ังท่ีเปนโรงสีชุมชนและโรงสี

เอกชนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ ถือเปนคูแขงทางธุรกิจท้ังส้ิน นอกจากโรงสีชุมชนจะมี

หนาท่ีนําขาวเปลือกของเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกมาทําการสีเพื่อนําไปบริโภคแลว ยังตองดําเนินการ

บริหารจัดการเพื่อสีขาวสารออกจําหนายสูตลาดเสรีดวย เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร ซ่ึงจําเปนตอง

เขาสูกระบวนการคาขาวสารในตลาด (สุนัย จุลพงศธร, 2550 : 72-81) 

 ดังเชนกลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ จังหวัดยโสธรท่ีมีการรวมตัวกันเพื่อทําธุรกิจโรงสีของ

ชุมชน โดยมีสาเหตุจากการถูกพอคาคนกลางกดราคาหรือโกงการช่ัง และการชักชวนใหชาวบานหัน

มาเปล่ียนวิธีการผลิตขาวเปนเกษตรอินทรีย โดยมีการสงเสริมการปลูกขาวโดยไมใชสารพิษและ

คํานึงถึงวิธีการท่ีเหมาะสมตอสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรของชุมชนทองถ่ิน 

จากน้ันดําเนินการแปรรูปเปนขาสารเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับขาว ตลอดจนจัดจําหนายเปนขาวปลอด

สารพิษ โดยมีโรงสีขาวชุมชนของกลุมเกษตรกร เปนศูนยกลางของการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงเปนการสราง

ความเขมแข็งแกกลุมเกษตรกรเก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ นอกจากน้ียังแสดงใหเห็นถึง

กระบวนการบริหารจัดการโรงสีโดยมีผูนํากลุมเปนผูดําเนินการหลัก ซ่ึงเปนการเสริมสรางใหชุมชนมี

ความเขมแข็งและสามัคคีกันมากย่ิงข้ึน (นันทิยาและณรงค หุตานุวัตร, 2543) 

 หรือดังเชนชุมชนบานสมพรรัตน ตําบลหนองสะโน อําเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี ท่ี

ชาวบานสวนหน่ึงตัดสินใจเปล่ียนการทําเกษตรจากเกษตรเกษตรเคมีเปนเกษตรไรสารเคมี จึงมีการ

จัดต้ังกลุมกองทุนปุยหมักจุลินทรียบานสมพรรัตนข้ึนมาในป พ.ศ. 2543 โดยภายในกลุมมีการจัดซ้ือ

วัตถุดิบตลอดจนเครื่องจักรผสมปุย เพื่อเปนการทุนแรงใหกับเกษตรกร การทํางานรวมกลุมใน

ลักษณะน้ีทําใหเกิดความม่ันคงทางอาชีพและความตอเน่ืองในการทําเกษตรไรสารเคมี กลาวคือหาก

ชาวบานมีปญหาและตางคนตางแกไขกันเอง อาจมีหลายคนท่ีหันหลับไปทําเกษตรเคมีแบบเดิมก็ได 

เน่ืองจากการใชปุยเคมี สารเคมี เปนเรื่องท่ีทําไดงาย เร็ว และไมซับซอน ซ่ึงการจัดต้ังกลุมในลักษณะ

น้ีไมไดมีแคท่ีบานสมพรรัตนแคเพียงท่ีเดียว แตยังเกิดข้ึนในหลายๆพื้นท่ี ข้ึนอยูกับความพรอมของ

ชุมชน นอกจากน้ีปุยหมักจุลินทรียท่ีไดน้ัน ยังนําไปแจกจายใหแกชาวบานท่ีไมไดเปนสมาชิกของกลุม

ดวย ซ่ึงสวัสดิการชุมชนในรูปแบบน้ีไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะภายในกลุมเทาน้ัน แตยังเอ้ือเฟอและ

แบงปนใหแกผูอ่ืนในชุมชนดวย (เกรียงกมล ธีระศักด์ิโสภณ, 2551 : 144-148) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

 

 
 

 และจากงานวิจัยเรื่อง การรวมกลุมผูปลูกสมสายนํ้าผ้ึง ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม (สุรีพร แสงคําเมา, 2545) ไดศึกษาการรวมกลุมของเกษตรกรผูปุกสมพันธุสายนํ้าผ้ึงเพื่อหา

แนวทางทําใหกลุมมีความเขมแข็งและสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเดิมทีการ

รวมตัวของผูปลูกสมน้ันเปนไปอยางไมเปนทางการ โดยจะมีการรวมกลุมเม่ือมีกรณีจําเปนเทาน้ัน 

เน่ืองจากอุปสรรคในเรื่องของระยะทางท่ีหางไกลกัน ทําใหการติดตอประสานงานน้ันเปนไปดวยความ

ยากลําบาก รวมถึงการกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกลุมซ่ึงถูกมอบหมายใหกับคนๆเดียว 

สมาชิกจึงไมยอมรับและไมปฏิบัติตาม กลุมจึงขาดความรวมมือและความเขมแข็ง ดังน้ันเพื่อแกไข

ปญหา จึงมีความตองการท่ีจะจัดต้ังสํานักงานถาวรในการรวมกลุม ใชในการติดตอ ประชุม และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันระหวางสมาชิก ตลอดจนรวมกันขายผลผลิตสม  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของทําใหผูศึกษาเขาใจถึงสาเหตุและ

กระบวนการการรวมกลุม เพื่อตองการเพิ่มอํานาจในการตอรองและชวยกันแกปญหาเปนแบบกลุม 

เชนเดียวกันกับการนําแนวคิดเรื่องการรวมกลุมมามองเรื่องการจัดต้ังกลุมวิสาหกิจชุมชนของชุมชน

คลองโยง-ลานตากฟา  
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

สําหรับการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงของวิถีการทําเกษตรกรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา 

: กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ผูศึกษามุงศึกษาในประเด็นของ

สาเหตุท่ีสงผลใหชาวบานหันมาเปลี่ยนการทําการเกษตรและกระบวนการรวมกลุมของชาวบานซ่ึงเปน

สมาชิกกลุมวามีกระบวนการทํางานอยางไร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา ซ่ึงมี

กระบวนการดังตอไปนี้ 

1. กรอบแนวคิด 

 แนวคิดท่ีผูศึกษาเลือกใชในการศึกษาครั้งนี้คือแนวคิดเรื่อง Green Revolution และแนวคิด

เรื่องการรวมกลุม ซ่ึงจากแนวคิดเรื่อง Green Revolution ไดแสดงให เห็นถึงการนํา

เทคโนโลยีการเกษตรรูปแบบใหมจากตะวันตกมาใชภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการผลิตเพ่ือการ

ขายและสงออก สะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามระบบเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ จะนํามาวิเคราะหการ

เปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน และแนวคิดเรื่องการรวมกลุม จะ

นํามาวิเคราะหเรื่องของสาเหตุการรวมกลุมของสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชน การแบงหนาท่ีและ

ความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม โดยผานการจัดกิจกรรมของกลุม 

2. รูปแบบการวิจัย 

 ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ในการศึกษา

รวบรวมขอมูล วิเคราะห และนําเสนอผลการศึกษา ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเปนวิธีการศึกษาท่ีผู

ศึกษาจะตองเขาไปสัมผัสกับชุมชนท่ีศึกษาดวยตนเอง โดยมีการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณและการ

สังเกตการณ เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงจะนําไปสูคําตอบในประเด็นท่ีศึกษา 

3.  สนามศึกษาและประชากร 

 การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดเลือกศึกษาท้ังพ้ืนท่ีทางกายภาพและพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ต พ้ืนท่ีทาง

กายภาพคือกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟา ตั้งอยูท่ีหมู 2 ตําบลลานตาก

ฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เนื่องจากกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมนี้เปนกลุมคนจํานวนแรกใน
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พ้ืนท่ีตําบลลานตากฟาท่ีเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรจากเกษตรเคมีเปนเกษตร

อินทรีย และยังเปนกลุมท่ีมีแนวคิดท่ีจะนําขาวพันธุพ้ืนเมืองกลับมาสูตลาดขาวในประเทศไทย  และ

ศึกษาพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตคือ Facebook Page ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ชื่อ “กลุมวิสาหกิจชุมชน บาน

โฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟา” เนื่องจากทางกลุมวิสาหกิจชุมชนแหงนี้ไดจัดทํา Facebook 

Page ข้ึนเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมตางๆภายในกลุมใหคนภายนอกไดรับรู ผู

ศึกษาจึงตองการศึกษาและสังเกตการนําเสนอขอมูลขาวสารของกลุมผานทางพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตและ

การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอก ในการเลือกกลุมตัวอยางประชากรของการศึกษานั้น ผูศึกษา

ไดทําการเลือกแบบยึดจุดมุงหมายของการศึกษาเปนหลัก (purposeful sampling)  ในการเลือกผูให

สัมภาษณท่ีสามารถใหขอมูลไดตามประเด็นท่ีตองการ และใชหลักการการเลือกตัวอยางแบบลูกโซ 

(snowball sampling) กับชาวบาน โดยการสัมภาษณสมาชิกกลุมคนหนึ่งแลวก็จะแนะนําใหไป

สัมภาษณคนอ่ืนตอไป ซ่ึงผูศึกษาไดเลือกตัวอยางประชากรจํานวน 14 คน ซ่ึงเปนจํานวน 50% ของ

สมาชิกท้ังหมดภายในกลุมดังนี้ 

- สมาชิกกลุมอายุ 40-60 ป ท้ังเพศชายและหญิง ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรและขาย

ผลผลิตใหกับทางกลุม จํานวน 6 คน 

- สมาชิกกลุมอายุ 40-60 ป ท้ังเพศชายและหญิง ท่ียังไมเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตร แตเขามารวม

กิจกรรมของกลุม จํานวน 8 คน       

- ชาวบานอายุ 60 ปข้ึนไปจํานวน 2 คน  

4. วิธีการเก็บขอมูล  

เนื่องจากงานศึกษานี้เปนการศึกษาท่ีใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาจึงไดทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยแบงรูปแบบของขอมูลออกเปน 2 ระดับไดแก  

4.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูศึกษาไดคนควาและรวบรวมหนังสือ เอกสาร บทความทาง

วิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธและสารนิพนธท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการทําการเกษตรของประเทศ

ไทยในอดีต การเขามาของเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย และการยอมรับวิธีการทําการเกษตรท่ี

เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย เพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการทางการเกษตรของประเทศไทยท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดและเพ่ือทําความเขาใจกับการเกิดข้ึนของกระแสเกษตรอินทรียในสังคมไทย 

ซ่ึงสงผลตอท้ังการทําการเกษตรของเกษตรกรและการบริโภคของผูคนในสังคมไทย 
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4.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม ผูศึกษาไดเลือกใชวิธีการสังเกตการณ

และการสัมภาษณ 

4.2.1 การสังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participant Observation)  

ในกิจกรรมท่ีทางกลุมวิสาหกิจชุมชนไดจัดข้ึน รวมถึงสังเกตกระบวนการทํางานภายในกลุม

ท้ังกอนเริ่มกิจกรรม ซ่ึงหัวหนากลุมจะกําหนดวันข้ึนมาเพ่ือประชุมเก่ียวกับการทํางานในแตละฝาย

ของกลุมวาจะตองมีการเตรียมตัวอยางไรบาง และมารวมตัวกันอีกครั้งในวันกอนการจัดกิจกรรม เพ่ือ

พูดถึงกระบวนการทํางานท่ีสมาชิกแตละฝายไดไปเตรียมตัวกันมา วามีปญหาหรืออุปสรรคหรือไม 

สวนกิจกรรมท่ีถูกจัดข้ึนนั้นสวนใหญจะจัดในชวงวันเสารหรือวันอาทิตย ชวงเวลาประมาณ 9.00 น.-

16.00 น. ซ่ึงในระหวางกิจกรรมนั้น ผูศึกษาจะเขารวมกิจกรรมของกลุมดวย หลังจากนั้นจะ

สังเกตการณการประชุมหลังกิจกรรมเสร็จสิ้น โดยสมาชิกท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมครั้งจะ

เขามาพูดคุยถึงปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในการทํากิจกรรมนั้นๆวาเปนอยางไร รวมถึงเสนอแนะ

ขอคิดเห็นในการแกไขปญหาสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งตอๆไป ซ่ึงทางผูศึกษาไดเขาสังเกตการณ

ในกิจกรรมของกลุมดวยกัน 3 ครั้ง ไดแก 

- การโยนขาวของกลุมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เม่ือวันอาทิตยท่ี 7 

กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 8.00 น.-14.00 น. จากการสังเกตการณ ผูศึกษาสังเกตเห็นวา

การใหขอมูลเก่ียวกับกลุมนั้นจะเปนหนาท่ีของหัวหนากลุม ซ่ึงจะสามารถเลาเรื่องราวความ

เปนมาของกลุมไดเปนอยางดีสวนกระบวนใหความรูเรื่องการโยนขาวและเรื่องขาว จะให

สมาชิกผูท่ีทํานามาอธิบายถึงวิธีการโยนขาวและสาธิตใหดูในตอนเริ่มตน และการโยนขาวจะ

ทําการโยนท่ีนาของอาจารยประภาส ซ่ึงไดมีการจัดเตรียมเอาไวแลว ในระหวางกิจกรรมการ

โยนขาวก็จะมีสมาชิกกลุมอีกสวนหนึ่งท่ีทําหนาท่ียกตนขาวท่ีเพาะไวนํามาใหแกนักศึกษา 

ระหวางกิจกรรมโยนขาว ทางสมาชิกกลุมท่ีมีหนาท่ีทําอาหารใหกับผูเขารวมกิจกรรม กรวม

ถึงสมาชิกคนอ่ืนท่ีวางจากหนาท่ีของตน ก็จะมาชวยเหลือกันในสวนนี้ดวย นอกจากนี้ยังมี

สมาชิกท่ีทําหนาท่ีในการขายขาวของกลุมและคอยใหขอมูลเรื่องขาวเม่ือมีคนมาสอบถาม 

หลังจากเสร็จกิจกรรม สมาชิกกลุมทุกคนก็จะมาชวยกันเก็บขาวของและทําความสะอาด

บริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นมีการประชุมกลุม สมาชิกจะมารวมตัวกันเพ่ือพูดคุย

วากิจกรรมครั้งนี้มีปญหาในดานไหนบาง ซ่ึงในครั้งนี้ผูศึกษาไดสังเกตเห็นวาอาจารยประภาส

และสมาชิกกลุมบางคนไดทําการซอมขาวการโยนขาว เนื่องจากโยนขาวไมถูกวิธี จึงทําให

ขาวไมกระจายตัวอยางสมดุลกัน  
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- การแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการจัดการท่ีดินโดยชุมชน เม่ือวันอาทิตยท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 

2557 เวลา 9.00 น.-12.00 น. จากการสังเกตการณ ผูศึกษาเห็นวาในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ไดมีกระบวนการท่ีแตกตางออกไปจากกิจกรรมการโยนขาวในครั้งขางตน กลาวคือใน

กิจกรรมนี้ผูท่ีจะมาใหขอมูลความรูจะเปนหัวหนากลุมและอาจารยประภาส ซ่ึงอาศัยอยูใน

ชุมชนแหงนี้มาเปนเวลานาน โดยอาจารยประภาสจะเปนผูบอกเลาถึงขอมูลประวัติชุมชน

เบื้องตนและการจัดการเรื่องท่ีดินในการขอโฉนดชุมชน สวนหัวหนากลุมจะบอกเลาและ

แลกเปลี่ยนเรื่องราวการทําเกษตรของกลุมเปนหลัก และเนนเรื่องการแลกเปลี่ยน สอบถาม

ขอมูล รวมถึงเสนอแนะวิธีการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเรื่องท่ีดิน สวนสมาชิกกลุมท่ีทําหนาท่ี

ทําอาหารก็ชวยกันทําโดยมีสมาชิกจากฝายอ่ืนท่ีวางมาชวยเหลือ และสมาชิกท่ีมีหนาท่ีขาย

ขาวก็ยังเปนผูท่ีคอยใหขอมูลเรื่องขาวเชนเดิม   

- การโยนขาวของกลุมผูกปนโตขาว เม่ือวันอาทิตยท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.00 น.-

15.00 น. จากการสังเกตการณ ผูศึกษาไดสังเกตเห็นวากระบวนการใหความรูในชวงเชากอน

ไปทํากิจกรรมโยนขาวนั้น ผูใหขอมูลเปนหัวหนากลุม และมีการอธิบายถึงวิธีการโยนขาวท่ี

เปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนจากการโยนแบบปาเปาเปนการปกดําแทน เนื่องจากมีความงายและ

แมนยํามากกวาสําหรับผูท่ีไมชํานาญในการโยนขาว รวมถึงสามารถกะระยะหางของตนขาว

ได ทําใหขาวเรียงตัวไดในระยะท่ีเหมาะสม ซ่ึงทางหัวหนากลุมก็ไดมีการสาธิตวิธีการปกดํา

ขาวใหดูเปนตัวอยางดวย การโยนขาวในครั้งนี้ไดไปโยนขาวท่ีนาท่ีมีระยะทางคอนขางไกล

จากโรงสี ซ่ึงเปนท่ีจัดกิจกรรมหลัก จึงทําใหตองมีการจัดเตรียมรถเพ่ือคอยรับสงสมาชิกกลุม

ผูกปนโตขาวและขนตนขาวท่ีเพาะไวมาใหแกผูรวมกิจกรรม เม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรมการโยนขาว

แลว ทางกลุมผูกปนโตไดนั่งรถกลับไปยังโรงสีเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันท่ีถูกจัดเตรียม

ไวโดยสมาชิกกลุม โดยระหวางการนั่งรับประทานอาหารนั้นก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

ระหวางสมาชิกกลุมผูกปนโตขาวดวย 

รวมถึงการสังเกตการณบนพ้ืนท่ีอินเทอรเน็ตใน Facebook Page ของกลุมวิสาหกิจชุมชน 

ในวันจันทร-วันอาทิตย เพ่ือสังเกตการนําเสนอขอมูลขาวสารของกลุมและการพูดคุย

แลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอก ซ่ึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนนั้นสวนใหญจะเปนในเรื่องการ

สอบถามเรื่องขาวหลังจากไดเขารวมกิจกรรมการโยนขาวมาวาเปนอยางไรบาง 

4.2.2 การเก็บขอมูลจากการสัมภาษณนั้น ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยใชการ

สัมภาษณสองรูปแบบคือ การสัมภาษณแบบเปนทางการ (Formal interview) และการสัมภาษณ

แบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดังนี้ 
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- ผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณแบบเปนทางการกับผูใหขอมูลท่ีมีความรูความเขาใจใน

ขอมูลเฉพาะเจาะจงในประเด็นของการศึกษา โดยจะมีการนัดหมายกับผูใหขอมูล

ลวงหนา ไดแก ผูใหญบานหมู 2 และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน 

- ผูศึกษาเลือกใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการกับสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนเปน

จํานวน 14 คน เพ่ือใหทราบถึงเหตุผลในการเปลี่ยนการทําการเกษตร การเขารวมกลุม 

กระบวนการทํางานภายในกลุม รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีเปลี่ยนไปหลังจากทําเกษตร

อินทรีย โดยจะแบงสมาชิกภายในกลุมออกเปน 2 ประเภทคือ กลุมสมาชิกท่ีปรับเปลี่ยน

การทําการเกษตรมาปลูกขาวอินทรียและขายผลผลิตใหกับทางกลุมวิสาหกิจชุมชนเปน

จํานวน 6 คน และกลุมสมาชิกท่ีเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชนแตยังไมไดมีการปรับเปลี่ยน

การทําการเกษตรเปนเกษตรอินทรียและเขามาชวยเหลือกิจกรรมภายในกลุมเปนจํานวน 

8 คน ซ่ึงสมาชิกกลุมท่ีผูศึกษาไดเลือกนั้นมีท้ังเพศชายและหญิง อายุระหวาง 40-60 ป 

เนื่องจากในชวงอายุดังกลาวเปนชวงอายุของชาวบานท่ียังคงทําการเกษตร รวมถึง

สัมภาษณชาวบานสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป เพ่ือทราบถึงประวัติและพัฒนาการของ

ชุมชนเพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนสมบูรณ  

โดยมีการตั้งคําถามข้ึนมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการใชถามคําถามในเชิงลึกตอไป คําถาม

มีการปรับเปลี่ยนไดเสมอ ข้ึนอยูกับคําตอบท่ีไดจากผูถูกสัมภาษณ  โดยแนวคําถามหลัก

ท่ีผูศึกษาไดตั้งไวมีประเด็นเก่ียวกับประวัติของชุมชนในอดีตท้ังเรื่องของวิถีชีวิตความ

เปนอยู การทําการเกษตรของชาวบานในอดีตไปจนถึงเรื่องสาธารณูปโภคตางๆ และ

ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรท่ีเริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2554 เพ่ือให

ทราบวาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรของสมาชิกในกลุม รวมถึง

ประเด็นการรวมกลุมท่ีเกิดข้ึนในป พ.ศ. 2555 โดยมี ดร.ประภาส ปนตบแตง เปนผูริเริ่ม

การจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนนี้ข้ึนมาและสอบถามถึงกระบวนการทํางานภายในกลุม 

นอกจากนี้การสัมภาษณจะเนนเปนการพูดคุยแบบธรรมชาติเพ่ือใหมีบรรยากาศท่ีไมตึง

เครียดเกินไป 

5. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา ซ่ึงมีการเก็บขอมูลโดยการ

สังเกตการณและการสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและสมบูรณ ผูศึกษาจึงเลือกใช

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1) แนวคําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 
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2) สมุดจดบันทึกและเครื่องบันทึกเสียงในการสัมภาษณ 

3) กลองถายรูป 

6. การวิเคราะหขอมูล 

 จากการรวบรวมขอมูลท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ นํามาวิเคราะหงานศึกษาเรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงของวิถีการทําเกษตรกรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนด

ชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชแนวคิดท่ีผูศึกษาไดเลือกใช

ไดแก แนวคิดเรื่อง Agriculture involution ของ Clifford Geertz และแนวคิดเรื่องการรวมกลุมมา

เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูล เม่ือไดขอมูลท่ีสามารถตอบคําถามวัตถุประสงคการศึกษาได

แลวนั้น ผูศึกษาก็จะทําการนําเสนอขอมูลโดยการจัดขอมูลตามบทท่ีกําหนดไวและนําเสนอเปน

รายงานการวิจัยแบบบรรยายและสรุปวิเคราะห 
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บทท่ี 4 

สภาพสังคมและการเปล่ียนแปลงของชุมชนคลองโยง 

 ในบทนี้จะกลาวถึงการพัฒนาดานเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยสังเขป ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงของการทําการเกษตรในอดีตจนถึงปจจุบัน และยังกลาวถึงขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน

หมู 2 บานลําทหาร ซ่ึงประกอบไปดวยประวัติความเปนมาของชุมชน การตั้งถ่ินฐาน การคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา ระบบเครือญาติและครอบครัว การปกครอง  ศาสนาและประเพณี 

รวมถึงระบบเศรษฐกิจและการทําการเกษตรของชุมชน และนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการศึกษา

เพ่ือใหมีความเขาใจในชุมชนมากยิ่งข้ึน 

พัฒนาการของเกษตรกรรมในประเทศไทย 

 เกษตรกรรมในประเทศไทยเปนการทําการเกษตรเพ่ือการยังชีพ คือเปนการผลิตเพ่ือบริโภค

ภายในครัวเรือนเทานั้น ระบบการผลิตจึงมีขนาดเล็กและใชแรงงานภายในครัวเรือนรวมถึงเครือญาติ 

เนนการพ่ึงพาตนเอง ไมไดมีการผลิตเพ่ือขาย ผลผลิตสวนเกินท่ีไดหากไมเก็บไวบริโภคในยามจําเปน 

ก็จะนําไปแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอ่ืนๆท่ีไมสามารถผลิตได (สุมาลี สิทธิประเสริฐ, 2551 : 1) ดังเชนใน

สมัยสุโขทัยท่ีชาวบานนิยมปลูกขาวเหนียวไวเพ่ือบริโภค สวนขาวเจาก็เริ่มถูกนํามาปลูกกันมากข้ึน 

การบํารุงตนขาวนั้นจะใชมูลควายในการเพ่ิมธาตุอาหารใหแกตนขาวและพวกแมลงศัตรูพืชจะถูก

กําจัดโดยแมลงท่ีดีในนา เชน แมงมุม ตัวห้ํา ตัวเบียน จนในสมัยอยุธยา พอคาจากตางประเทศเขามา

ซ้ือและขายสินคาในประเทศไทยกันมากข้ึนโดยสินคาสวนใหญจะเปนพวกของปาและขาว จึงทําให

เกิดการผลิตเพ่ือขายข้ึน มีหลักฐานปรากฏวาโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเกิดข้ึนเปนจํานวน

มากในอยุธยา รวมถึงโรงงานและแหลงผลิตสินคาท่ีเก่ียวของกับการเกษตรดวย เชนโรงงานเสนหม่ี

แหง ท่ีทําจากถ่ัวเหลือง (สุวิทย ธีรศาศวัต, 2547 : 427-433)  

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2398 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 4) ทรงทํา       

สนธิสัญญาเบาวริ่งกับประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนการเปดประเทศเพ่ือทําการคากับประเทศตะวันตกอยาง

เปนทางการ ทําใหการผลิตภายในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนจากการผลิตเพ่ือการยังชีพเปน

การผลิตเพ่ือขาย (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2554 : 149) เม่ือระบบเกษตรเคมีขยายตัวมากข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 

2464 ทําใหการผลิตเพ่ือขายเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเกษตรกรลงทุนมากข้ึนไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน รวมถึงเนน

การผลิตเฉพาะอยางคือ ผลิตพืชหรือสัตวเลี้ยงเพียงชนิดเดียว นอกจากนี้ยังมีนโยบายของรัฐบาลท่ี

สงเสริมการผลิตเพ่ือขายโดยเฉพาะสินคาสงออกขายตางประเทศถูกนํามาใชอยางจริงจังตั้งแตป พ.ศ. 
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2504 เปนป ท่ีประเทศไทยใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี  1 ควบคู กับ

เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหมท่ีเรียกวา การปฏิวัติเขียวทําใหเกษตรกรไทยหลงไปตามกระแสของ

ระบบเกษตรกรรมสมัยใหม (เดชา ศิริภัทร, 2551 : 74-76) 

ในขณะนั้นเกษตรกรสวนใหญคิดวาการทําเกษตรกรรมเคมีนั้นจะมีแตขอดี ท้ังเรื่องผลผลิต

และรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายผลผลิต แตในความเปนจริงจากผลการวิจัยของสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (2546) ไดออกมาสนับสนุนและชี้ใหเห็นถึงผลกระทบของการทําเกษตรกรรมเคมี ซ่ึง

กลาวถึงกลุมท่ีเสี่ยงท่ีสุดท่ีจะไดรับอันตรายจากการใชสารเคมีเกษตรคือกลุมเกษตรกร การใชสารเคมี

ในการผลิตของเกษตรกรไมเพียงสงผลตอตัวเกษตรกรเทานั้น ยังตกคางในผลผลิตท่ีสงไปถึงมือ

ผูบริโภคในระดับท่ีไมปลอดภัยตอการบริโภค (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2546 : 11-13) ซ่ึงสื่อก็

ไดนําผลกระทบเหลานี้มาเผยแพรใหประชาชนไดรับรูรวมกันอีกดวย ดังเชนคอลัมนขาวใน

หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ประจําวันท่ี 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ไดกลาวถึงผลกระทบของ

เกษตรเคมีท่ีนอกจากจะสงผลตอสุขภาพรางกายของเกษตรกรและผูบริโภคแลวนั้น ยังทําใหชื่อเสียง

ของสินคาท่ีสงออกไปยังตางประเทศไดรับความเสียหายอีกดวย เนื่องจากมีสารเคมีตกคางอยูใน

ผลิตภัณฑการเกษตรและทางสวนสมยังแสดงใหเห็นถึงอุดมการณท่ีจะเปลี่ยนการทําการเกษตรมาเปน

แบบเกษตรปลอดสารพิษโดยจะเริ่มใชปุยชีวภาพแทนการใชปุยเคมี รวมถึงบทความวิชาการเรื่อง 

เกษตรอินทรียในประเทศไทย ของสรพงค เบญจศรี (2553) ไดกลาววา เกษตรกรตองเสียคาใชจายใน

การซ้ือปุยและสารเคมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงทําใหเกษตรกรมีหนี้สินและเผชิญกับความยากจนกวาแตกอน 

นอกจากนั้นปุยและสารเคมีท่ีเกษตรกรใชยังสงผลกระทบตอระบบนิเวศรอบขางและในบริเวณท่ีดิน

ของตนคือ ทําใหดินเสื่อมและขาดธาตุอาหาร แมลงท่ีเปนประโยชนถูกทําลาย รวมถึงมีสารเคมีตกคาง

อยูในผลผลิตทางการเกษตร (สรพงค เบญจศรี, 2553 : 78-79) 

การทําเกษตรอินทรียนั้นไดรับการยอมรับจากหลายประเทศท่ัวโลกวาเปนแนวทางการ

พัฒนาการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมกับเกษตรกรรายยอย ท้ังในเรื่องของการชวยแกปญหาเรื่องความ

ยากจน ตลอดจนการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศในชุมชน ซ่ึงในประเทศไทยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของเกษตรอินทรียมานานกวา 15 ป เห็นไดจากการบรรจุเปาหมายการพัฒนาเกษตรยั่งยืนไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) รวมถึงการจัดแผนพัฒนาเกษตร

อินทรียแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2551-2554) ข้ึน (วิฑูรย ปญญากุล, 2557, ออนไลน) จากแผนพัฒนา

เกษตรอินทรียแหงชาติฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2551-2554) นั้นแสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหความสําคัญกับ

เกษตรอินทรียเปนอยางมาก ซ่ึงภายในแผนพัฒนาเกษตรอินทรียนั้นไดกลาวถึงการเสริมสรางความรู

และนวัตกรรมดานเกษตรอินทรียตั้งแตการผลิตไปจนถึงการตลาด เพ่ือสรางมูลคาใหแกสินคาเกษตร

อินทรีย โดยจะเปนการเสริมสรางความรูและความเขาใจเก่ียวกับเกษตรอินทรียใหกับหนวยงานทุก
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ภาคสวนท่ีมีความเก่ียวของ พรอมท้ังถายทอดความรูดานการพัฒนาเกษตรอินทรียใหแกกลุม

เกษตรกรและผูประกอบการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนใหสรางเครือขายเกษตรอินทรีย เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรียของไทย (สํานักนโยบายเศรษฐกิจการพาณิชย, 2551) 

ดานการตลาดของสินคาอินทรียในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียกําลังตื่นตัว เนื่องจาก

อาหารอินทรียเปนสินคาท่ีคนในประเทศยุโรปนิยมซ้ือกันมาก แมวาอาหารอินทรียจะมีราคาสูงกวา

อาหารท่ัวไปถึงรอยละ 30 – 50 ก็ตาม สวนประเทศท่ีอยูแถบเอเชียเพ่ิงจะใหความสนใจสินคา

ประเภทนี้และสงเสริมใหเกษตรกรหันมาผลิตอาหารอินทรียใหเปนไปตามมาตรฐานสากลเม่ือ

ประมาณป พ.ศ. 2555 – 2556 เห็นไดจากอาหารอินทรียถูกวางจําหนายท่ัวไปในรานซูเปอรมารเก็ต

ใหญๆ จากแตกอนจะถูกวางขายในรานอาหารสุขภาพหรือตลาดเฉพาะของสินคาอินทรียเทานั้น 

(กนกวรรณ มะโนรมย, 2548 : 16-18) ท้ังใน Tops supermarket, Home Fresh Mart หรือจะเปน 

Gourmet Market ในปจจุบันมีรานคาท่ีถูกเปดข้ึนเพ่ือวางขายผลผลิตเกษตรอินทรียโดยเฉพาะ เชน 

ราน Lemon Farm1 รวมถึงมีรานอาหารจํานวนมากท่ีใชวัตถุดิบในการทําอาหารจากผลิตภัณฑ

อินทรีย หรือรานอาหารท่ีใหผูบริโภคไดเขาไปเยี่ยมชมแปลงผักอินทรียเพ่ือใหเห็นกระบวนการและ

ข้ันตอนในการปลูกผัก ทําใหผูบริโภคเกิดความไววางใจวาผักท่ีนํามาประกอบอาหารนั้นเปนผักท่ีไมมี

การใชสารเคมีจริงๆ เชน รานปนโตใสใจ เปนรานอาหารท่ีสามารถโทรสั่งอาหารเปนแบบปนโตแลวให

ทางรานมาสงหรือจะนั่งทานอาหารท่ีรานก็ไดเชนกัน ซ่ึงภายในบริเวณรานมีแปลงผักอินทรียอยูแปลง

เล็กๆ ผูบริโภคสามารถเขาไปเยี่ยมชมไดและผักท่ีทางรานนํามาประกอบอาหารนั้นก็เปนผักจากแปลง

ของทางรานและผักของเกษตรกรท่ีปลูกผักอินทรียดวย เปนการชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดอีกทาง

หนึ่ง (ฐิตินันท ศรีสถิต, 2557 : 292) 

จากพัฒนาการของเกษตรอินทรียในประเทศไทยดังท่ีไดกลาวไปขางตนแลวนั้น แสดงใหเห็น

ถึงความสนใจของประชากรในประเทศท่ีในขณะนี้กําลังใหความสนใจกับสินคาอินทรียเปนอยางมาก 

ซ่ึงการขยายตัวของตลาดอินทรียนั้นสัมพันธกับกระแสการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผูบริโภค จึงกอใหเกิดการบริโภคอาหารทางเลือก เชน อาหารปลอดสารพิษและอาหาร

ชีวจิต เปนตน (กนกวรรณ มะโนรมย, 2548 : 18) กระแสอินทรียเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีชักชวนใหกลุม

เกษตรกรนั้นหันมาใหความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรียมากยิ่งข้ึน เชนเดียวกับการทําเกษตรกรรมใน

บริเวณบานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ท่ีมีการปรับเปลี่ยนการทําการเกษตรของตนเปน

                                                           
1 Lemon Farm เปนรานคาท่ีขายสินคาเพ่ือสุขภาพเปนหลัก ท้ังสินคาเกษตรอินทรีย สินคาธรรมชาติ 

และปลอดสารพิษ 
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เกษตรอินทรีย และนํามาวางขายในตลาดเฉพาะซ่ึงจําหนายแตผลิตภัณฑอินทรีย เชน ตลาดสุขใจ 1

2 

ตั้งอยูในโรงแรมสามพราน หรือท่ี Root Garden3  

กลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ตั้งอยูท่ีหมู 2 บานลําทหาร 

ตําบลลานตากฟา ซ่ึงบริเวณพ้ืนท่ีแหงนี้เปนสวนหนึ่งพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน เดิมบริเวณนี้ถูกเรียกขานกันมา

เปนเวลานานวา “ชุมชนคลองโยง” มีเนื้อท่ีประมาณ 1,800 ไร ครอบคลุมพ้ืนท่ีของหมู 1, 5 และ 8 

ของตําบลคลองโยง และหมู 2 ของตําบลลานตากฟา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีคาบเก่ียวระหวางตําบลคลอง

โยงและตําบลลานตากฟาโดยมีคลองเจกหรือคลองชัยขันธเปนตัวก้ันระหวางสองตําบล บริเวณนี้มี

ปญหาเรื่องท่ีดินทํากินรวมกันมาเปนเวลานาน เริ่มจากท่ีดินบริเวณนี้เปนของราชวงศดิศกุล ตอมาทาง

วังดิศกุลตองการขายท่ีแตชาวบานกลัววาจะไมมีท่ีทํากินและท่ีอยูอาศัย จึงจะขอซ้ือท่ีตอจากทาง

วังดิศกุลแตมีทุนไมมากพอ ชาวบานจึงรวมตัวกันไปจดทะเบียนเปนสหกรณเพ่ือขอยืมเงินจากกองทุน

หมุนเวียนจัดหาท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรมาดําเนินการเชาซ้ือท่ีดิน โดยชาวบานจะคอยๆผอนสงเงิน

คืนใหแกกองทุนหมุนเวียน ซ่ึงเปนเงินจํานวน 4,507,500 บาท เม่ือชาวบานผอนสงเงินคืนครบตาม

จํานวนแลว กลับไมไดท่ีดินตามท่ีตกลงไว จึงเกิดการรวมตัวของชาวบานในชุมชนคลองโยงข้ึนและ

รวมกันตอสูจนไดท่ีดินนี้กลับคืนมาในรูปของโฉนดชุมชน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีสําหรับทําการเกษตรและปลูก

สรางท่ีอยูอาศัยเทานั้น  

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนี้เปนพ้ืนท่ีคาบเก่ียวกันระหวางสองตําบล ผูศึกษาจะเลือกพ้ืนท่ี

ทําการศึกษาเพียงพ้ืนท่ีเดียวคือ หมู 2 บานลําทหาร ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ซ่ึงเปนท่ีตั้งของกลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา 

ประวัติของตําบลลานตากฟา 

 เดิมตําบลลานตากฟาเปนสวนหนึ่งของตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปน

ตําบลท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีกวางใหญ ตอมาจํานวนประชากรภายในพ้ืนท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจึงมีการแยก

ตําบลข้ึนใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากรและเรียกตําบลนี้วาตําบลลานตากฟา แตเดิม

ชาวบานเรียกวาตําบลลานตากผา เนื่องจากในอดีตยังไมมีถนนเพ่ือใชในการเดินทาง ประชาชนในสมัย

นั้นใชเรือในการเดินทางสัญจรและติดตอคาขาย วันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเรือลมบริเวณหนาวัดหมูท่ี 4 

ชาวบานชวยผูประสพอุบัติเหตุและนําขาวของ เสื้อผาข้ึนมาเปนจํานวนมากและเอามาตากไวท่ีลานวัด 

                                                           
2 ตลาดสุขใจ เปนตลาดสีเขียวท่ีขายแตสินคาเกษตรอินทรียจากกลุมเกษตรกรในละแวกนั้น  
3 Root Garden เปนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรียแหงใหมกลางเมือง มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับเกษตรอินทรีย

ใหแกคนเมืองไดมาเขารวมและมีสินคาเกษตรอินทรียมาวางขายในราคาท่ียอมเยา 
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ชาวบานจึงเรียกกันวา “ลานตากผา” แตตอมาชาวบานเรียกขานกันตอไปจนเปลี่ยนเปน “ลานตาก

ฟา” จนถึงปจจุบัน (เอกสารขอมูลพ้ืนฐานของตําบลลานตากฟา, 2557) 

สภาพท่ัวไปของตําบลลานตากฟา 

ท่ีตั้งและขนาด 

ตําบลลานตากฟามีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,000 ไร หรือ 18.78 ตารางกิโลเมตร เปนพ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัย 

4,050 ไร พ้ืนท่ีทําการเกษตร 7,350 ไร พ้ืนท่ีน้ํา 600 ไร ตําบลแหงนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนท่ี

ราบลุมแมน้ําเหมาะแกการทําอาชีพเกษตรกรรม มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลบางแกวฟา     อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ติดตอกับ ตําบลหวยพลู     อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลง้ิวราย     อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลคลองโยง     อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ติดตอกับ ตําบลมหาสวัสดิ์     อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตําบลดอนแฝก     อําเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 

ติดตอกับ ตําบลวัดสําโรง     อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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จํานวนหมูบาน 

ตําบลลานตากฟา มีหมูบานท้ังหมด 5 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี 1 บานคลองเจก  หมูท่ี 2 บานลําทหาร 

หมูท่ี 3 บานลานตากฟา  หมูท่ี 4 บานทายวัด 

หมูท่ี 5 บานบางเก็ง 

จํานวนประชากร  

ตาราง 1 ตารางแสดงจํานวนประชากรตําบลลานตากฟา 

ช่ือหมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

     หมูท่ี 1   บานคลองเจก 173 261 321 582 

     หมูท่ี 2   บานลําทหาร 243 449 466 915 

     หมูท่ี 3   บานลานตากฟา 349 599 607 1,206 

     หมูท่ี 4   บานทายวัด 307 333 385 718 

ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีคาบเก่ียวของตําบลลานตากฟา 

(ท่ีมา:http://nplocal.blogspot.com/2013_10_01_archive.html) 
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     หมูท่ี 5   บานบางเก็ง 1,690 1,938 2,289 4,227 

รวม 2,762 3,580 4,068 7,648 

(ท่ีมา: สํานักงานทะเบียนราษฎรทองถ่ิน อําเภอนครชัยศรี ณ วันท่ี 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) 

จากขอมูลตําบลลานตากฟาท่ีกลาวขางตนนั้น ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงประวัติความเปนมา

ของชื่อตําบลลานตากฟา พ้ืนท่ีตั้งและอาณาเขตขางเคียงของสถานท่ีศึกษา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธระหวางชุมชนใกลเคียง  

ในหัวขอตอไป ผูศึกษาจะนําเสนอขอมูลท้ังในอดีตและปจจุบัน รวมถึงสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีท่ี

ผูศึกษาเลือกทําการศึกษานั้นคือ หมู 2 บานลําทหาร ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 

อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีใกลเคียงหมู 2 บานลําทหาร 

ทิศเหนือ ติดตอกับ   หมูท่ี 1 บานคลองเจก ตําบลลานตากฟา และตําบลดอนแฝก อําเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ   หมูท่ี 3 บานลานตากฟา ตําบลลานตากฟา อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 

ทิศใต  ติดตอกับ   ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

ประวัติของชุมชน 

ชุมชนคลองโยงเปนชุมชนเกาแกบริเวณทุงนครชัยศรี บรรพบุรุษไดเขามาหักรางถางพงใน

การจับจองท่ีดินทํากินและอยูอาศัยกันมาเปนเวลานาน ชาวบานเรียกชุมชนแหงนี้วาคลองโยงกัน

เรื่อยมา เนื่องจากในอดีตคลองโยงเปนเพียงคลองเล็กๆท่ีมีความกวางประมาณ 5 เมตร เชื่อกันวาเกิด

จากการท่ีควายเดินผานจนกลายเปนทางน้ํา ในหนาแลงน้ําจะแหงจนคนสามารถเดินขามได คลองโยง

เปนคลองท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําทาจีนกับแมน้ําเจาพระยา ซ่ึงชาวบานใชเปนเสนทางในการเดินทางไปมา

หาสูกัน นอกจากนี้สุนทรภูยังเคยใชเสนทางนี้ในการเดินทางไปนมัสการองคพระปฐมเจดีย ปรากฏอยู

ในนิราศพระประธม จนประมาณป พ.ศ. 2490 ทางหนวยงานราชการเห็นความสําคัญจึงทําการขุด

ลอกคลองใหใหญข้ึน ตอมามีเรือขนสงสินคาผูกโยงกันหลายลําแลนผานเขามาในคลองนี้ เพ่ือเดินทาง
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จากแมน้ําเจาพระยาไปยังแมน้ําทาจีน ชาวบานท่ีอาศัยอยูริมคลองและในบริเวณนั้นจึงเรียกชื่อกันติด

ปากวา “คลองโยง” (รติตา แกวจุลกาญจน, 2554 : 3)  

ชุมชนคลองโยงมีพ้ืนท่ีประมาณ 1,800 ไร ถูกแบงออกเปนสองฝง ไดแก ฝงนครชัยศรี ซ่ึงมี

เนื้อท่ีประมาณ 400 ไร และฝงพุทธมณฑลซ่ึงมีเนื้อท่ีประมาณ 1,400 ไร โดยมีคลองชัยขันธหรือคลอง

เจก เปนตัวก้ันระหวางสองฝงนี้ พ้ืนท่ีนาถูกแบงออกเปนแปลงและมีคันนาก้ันเปนแนวเขตอยางชัดเจน 

กลาวคือเดิมทีพ้ืนท่ีนี้เปนท่ีดินของเจาจอมมารดาชุมในรัชกาลท่ี 4 และตกทอดมาสูสมเด็จกรมพระยา

ดํารงราชานุภาพ ซ่ึงเปนตนราชสกุลดิศกุล ท่ีดินผืนนี้ตกทอดมาในราชสกุลดิศกุลและมีการใหชาวบาน

เชาท่ีนาเพ่ือทํากินและอยูอาศัยกันเรื่อยมา จนถึงเจาของรายสุดทายท่ีระบุอยูในโฉนดท่ีดินแปลงนี้คือ 

นางประไพพิศ เกตุรายนาค และเคยประกาศขายยกผืนมาแลวครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2496 โดยมีนายบุญ

ชิต เกตุรายนาค เปนผูจัดการมรดก การขายในครั้งนั้นขายไดเพียง 700 ไร ไรละประมาณ 1,100 

บาท แตยังเหลืออีก 1,800 ไร ซ่ึงนายบุญชิตไดมอบใหนายกองนาเก็บคาเชาเพ่ือสงใหแกตนเอง ตอมา

ในป พ.ศ. 2518 เจาของท่ีดินตองการท่ีจะขายท่ีดินผืนนี้ ในขณะท่ีชาวบานยังคงตองการมีท่ีดินทํากิน

และอยูอาศัยเปนของตนเอง แตมีเงินทุนไมเพียงพอ ชาวบานจึงรวมตัวกันเสนอตอกรมสงเสริม

สหกรณ เพ่ือขอยืมเงินจากกองทุนหมุนเวียนจัดหาท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกร มาดําเนินการจัดตั้ง

สหกรณนิคมเพ่ือดําเนินการเชาซ้ือท่ีดิน โดยชาวบานจะคอยๆผอนสงเงินคืนใหแกกองทุนหมุนเวียนฯ 

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน 4,507,500 บาท และในป พ.ศ. 2519 หลังการจัดซ้ือท่ีดินก็ไดเขาสูกระบวนการ

จัดต้ังสหกรณ จนกระท่ังในป พ.ศ. 2523 ไดมีการจัดตั้งสหกรณเชาท่ีดินคลองโยง แตไมไดมีการ

ดําเนินการเชาซ้ือท่ีดินตามเจตนารมณเดิมของการซ้ือท่ีดินภายใตกองทุนจัดหาท่ีดินชวยเหลือชาวนา

ชาวไร จากคําบอกเลาของชาวบานยืนยันวา ตองการจัดตั้งสหกรณเชาซ้ือท่ีดิน โดยในระยะแรกให

จัดตั้งเปนสหกรณเชาท่ีดินกอน หลังจากผอนสงเงินยืมจากกองทุนหมุนเวียนฯจํานวน 4.5 ลานบาท 

และมีการพัฒนาท่ีดิน รวมถึงเม่ือสหกรณมีความเขมแข็งแลว จึงจะมีการดําเนินการเชาซ้ือ แตในป 

พ.ศ. 2549 กรมสงเสริมสหกรณไดสงมอบท่ีดินคืนกรมธนารักษตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตองการทวง

คืนท่ีดินจากหนวยงานตางๆ ซ่ึง มีหนังสือราชการมาแจงแกสหกรณการเชาท่ีดินคลองโยงโดยไมมีการ

แจงใหชาวบานรูถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ ชาวบานจึงรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองรัฐบาลใหแกปญหาท่ี

เกิดข้ึนนี้ และในท่ีสุดก็สามารถมีขอตกลงรวมกันคือ ใหชาวบานอยูอาศัยและทําการเกษตรไดเชนเดิม 

ซ่ึงอยูในรูปแบบของโฉนดชุมชน แตหามมีการซ้ือขายหรือโอนท่ีดินใหแกผูอ่ืนเด็ดขาด ยกเวนเปนการ

ตกทอดแกลูกหลานในครอบครัว (มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนภาคเหนือ, 2557 : 10-1 
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ภาพท่ี 2 แผนท่ีชุมชนคลองโยง 

พัฒนาการของชุมชนคลองโยง 

ชุมชนคลองโยงนั้นเปนชุมชนท่ีเกาแกอีกชุมชนหนึ่งในอําเภอนครชัยศรี ซ่ึงจากการสัมภาษณ

ชาวบานนั้นสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงสามารถแบงได 3 ชวงเวลาไดแก ชวงแรกตั้งแตการ

ยายเขามาอาศัยอยูบริเวณชุมชนคลองโยงชวงกอนป พ.ศ. 2500 ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตความ

เปนอยูและการทําการเกษตรแบบด้ังเดิมของชาวบานในชุมชน ชวงท่ีสองตั้งแตป พ.ศ. 2500-2554 

เปนชวงปท่ีเกษตรเคมีเขามามีสวนสําคัญในการทําเกษตรกรรมในชุมชนคลองโยง และชวงท่ีสามตั้งแต

ป พ.ศ. 2555-2558 การทําเกษตรกรรมในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงเปนเกษตรอินทรีย  
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1. ชวงกอนป พ.ศ. 2500 

การตั้งถ่ินฐาน 

ในอดีตแมน้ําและลําคลองมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวบานเปนอยางมากโดยเฉพาะใน

เรื่องการคมนาคม ในชุมชนคลองโยงมีแหลงน้ําท่ีสําคัญอยู 2 แหงดวยกันไดแก แมน้ําทาจีนและคลอง

โยง ชาวบานจึงนิยมตั้งบานเรียงรายกันไปตามแมน้ําทาจีนและคลองโยงเปนจํานวนมาก เนื่องจากแม

น้ําทาจีนเปนเสนทางการเดินเรือท่ีเชื่อมตอไปยังแมน้ําเจาพระยา ทําใหแมน้ําแหงนี้มีเรือคาสัญจรไป

มาอยูเสมอ และคลองโยงเปนทางผานของเรือท่ีตองการจะเดินทางมายังแมน้ําทาจีนหรือไปแมน้ํา

เจาพระยา สําหรับท่ีทํากินนั้น แตละบานจะมีท่ีนาหรือพ้ืนท่ีสําหรับการเพาะปลูกอยูถัดข้ึนไปจาก

บานเรือนของตน ลักษณะของบานเรือนในสมัยนั้นจะเปนบานชั้นเดียว มีใตถุนสูง เพ่ือปองกันไมให

บานถูกน้ําทวม ใชพ้ืนท่ีในการสรางยุงเพ่ือเก็บขาวท่ีปลูกและใหควายอาศัย รวมถึงอุปกรณการเกษตร 

และใตถุนเตี้ย สําหรับปองกันน้ําทวม แตไมสามารถเก็บผลผลิตหรือเครื่องมือทางการเกษตรได (คุณ

สุรสังกาศ ธงศรีทอง, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557) ตัวบานทําจากไมไผท่ีปลูกไว บางก็ไปลองเอาไม

จําพวกไมประดู ไมแดง มาจากปากําแพงแสน โดยชาวบานจะนิยมลองไมกันในชวงหนาน้ําคือชวง

เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เนื่องจากเปนชวงท่ีน้ําเหนือหลากลงมา ชาวบานจะตัดไมมาตาม

จํานวนท่ีตองการและผูกรวมกันเปนแพและลองกลับมาตามแมน้ําลําธาร สวนหลังคาจะนิยมทําดวย

ตับจาก3

4 ซ่ึงตองไปซ้ือจากเรือพอคาแมคาท่ีขายจาก มีราคาประมาณ 5 -10 สตางคตอหนึ่งตับ การใช

ตับจากจํานวนมากหรือนอยในการมุงหลังคานั้น ข้ึนอยูกับแตละบานวาจะมุงหลังคาถ่ีหรือหาง บาง

บานก็นําแฝกท่ีหาไดตามละแวกบานหรือท่ีตนปลูกไวมาผูกเรียงกันเปนตับเชนเดียวกับใบจาก แลว

นํามามุงเปนหลังคา แตระยะเวลาการใชงานอาจจะประมาณ 3 – 4 ป ซ่ึงไมทนทานเทาหลังคาท่ีมุง

ดวยตับจาก (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

ถึงแมวาในบริเวณนี้จะมีเรือพอคาแมคาลองผานมาเปนจํานวนมากในแตละวัน แตชาวบานก็

ไมไดประกอบอาชีพคาขาย เนื่องในขณะนั้นมีชาวจีนเขามาอาศัยและทําอาชีพคาขายกันมาก ซ่ึงชาว

จีนทําอาชีพคาขายไดเกงกวา ชาวบานสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ปลูกขาว พืชผัก

สวนครัว และผลไม เนื่องจากบริเวณชุมชนคลองโยงเปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ํา จึงทําใหดินมีความอุดม

สมบูรณและเต็มไปดวยธาตุอาหารมากมาย เหมาะแกการเพาะปลูกเปนอยางมาก แตในอาณาบริเวณ

ของบานท่ีตั้งอยูริมน้ํานั้นมีพ้ืนท่ีไมมากนัก ทําใหตองไปทําการหักรางถางพงพ้ืนท่ีรกรางวางเปลาเพ่ือ

นํามาใชในการทําการเกษตรและปลูกบานสําหรับพักอาศัย ในการหักรางถางพงเพ่ือทําการจับจอง

พ้ืนท่ีนั้นจะอาศัยแรงงานชายในครอบครัวมาชวยกัน หากใครขยันถางก็จะไดท่ีดินเยอะ ซ่ึงในระหวาง
                                                           
4 เปนการนําใบจากมาผูกเรียงกันใหเปนแผนๆ เพ่ือนํามาใชมุงเปนหลังคา 
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การถางท่ีนั้น เม่ือหมดวันก็จะกลับไปอาศัยท่ีบานริมน้ําเชนเดิมและมาถางใหมในวันรุงข้ึน เปนเชนนี้

ไปเรื่อยจนกวาจะถางเสร็จและจะนําไมมาปกไวหรือบางครอบครัวก็เริ่มทําการเกษตรเลย เพ่ือแสดง

ใหทราบถึงอาณาเขตท่ีดินของตน การเขามาหักรางถางพงของชาวบานนั้นทําใหลักษณะการต้ัง

บานเรือนมีความเปลี่ยนแปลงไปคือ มีการตั้งบานเรือนกระจายกันเปนกลุมๆหรืออยูในลักษณะของ

หมูบาน (คุณสุรสังกาศ ธงศรีทองและคุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557และ12 

กุมภาพันธ 2558) 

ในขณะนั้นก็มีชาวจีนเขามาอาศัยอยูในบริเวณอําเภอนครชัยศรีเปนจํานวนมาก ท้ังจีนแตจิ๋ว 

ไหหลํา กวางตุง โดยในตอนแรกจะเขามาในฐานะพอคาทางเรือ นําสินคาเขามาขายและรับซ้ือ

ขาวเปลือกจากชาวบานบาง จะมีชาวจีนเพียงบางสวนท่ียายเขามาอาศัยอยูในชุมชนและแตงงานอยู

กับหญิงไทย เนื่องจากถือวาเปนคนตางชาติจึงไมสามารถครอบครองท่ีดินได เริ่มแรกจะยึดอาชีพ

รับจางท่ัวไป เชนรับจางขุดคลองในปจจุบันคือคลองเจก เม่ือเริ่มมีทุนก็จะทําการคาขายเล็กๆนอยๆ

เชน ขายกวยเตี๋ยว ตอมาจึงเริ่มขยับขยายกิจการ ปรับเปลี่ยนบานเรือนเปนรานคาในหมูบาน บางก็

จัดตั้งโรงสีข้ึนเพ่ือรับซ้ือขาวเปลือกของชาวบาน (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 

2558) 

การคมนาคม 

ในชวงป พ.ศ. 2498 การคมนาคมสวนใหญของชาวบานจะเปนการคมนาคมทางเรือและ

รถไฟ เนื่องจากชาวบานจะนิยมตั้งบานเรือนกันริมแมน้ําลําคลอง จึงทําใหเรือเปนพาหนะท่ีแทบทุก

ครัวเรือนตองมี เรือท่ีชาวบานสวนมากใช ไดแก เรือพายและเรือแจว เรือพายเปนเรือท่ีมีขนาดเล็ก

และไมพายมีขนาดสั้น จึงถูกใชในลําคลอง การบังคับทิศทางของผูพายจะนั่งพายอยูทาย สวนเรือแจว

นั้นเปนเรือท่ีมีผูแจวยืนบังคับทิศทางอยูตรงสวนทายของเรือและไมพายจะพาดอยูบนขาตั้งในสวนของ

ทายเรือ เรือแจวจะมีขนาดใหญและมีไมพายท่ียาวกวาเรือพาย จึงเหมาะแกการใชในแมน้ําเนื่องจาก

เปนแหลงน้ําท่ีมีกระแสน้ําไหลเชี่ยว ชาวบานนิยมใชเรือแจวสําหรับการเดินทางไกล ซ่ึงตองใชระยะ

เวลานานและมีความจําเปนในการจัดเตรียมเตาและหมอ เพ่ือหุงหาอาหารกินระหวางการเดินทาง 

หากตองการไปข้ึนรถไฟเพ่ือเดินทางไปยังจังหวัดอ่ืนๆ ก็ตองนั่งเรือมายังสถานีรถไฟ เรือแจว

มีขนาดใหญกวาเรือพาย ซ่ึงเปนเรือท่ีใชตามลําคลอง บางครั้งหากตองเดินทางไปสถานท่ีอ่ืนแลว

จําเปนตองคางคืน ก็จะวานใหสมาชิกในครอบครัวหรือชาวบานท่ีสนิทสนมกันพายเรือมาสงท่ีทาน้ํา

ตรงสถานีรถไฟง้ิวรายหรือสถานีรถไฟมหาสวัสดิ์ แตหากเปนรถไฟดวนจะไมจอดท่ีสถานีรถไฟมหา

สวัสดิ์ ตอมาจึงมีการใชเรือเครื่องเปนเรือรับจาง โดยมีคาโดยสารคิดตามระยะทางท่ีจะไป เริ่มตนจาก 

50 สตางค ไปจนถึง 5 บาท “แตกอนจากตรงนี้ไปโรงเรียนก็จะไกลหนอย ตองข้ึนเรือหางยาวซ่ึงเปน
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เรือจาง เพ่ือไปข้ึนรถไฟท่ีสถานีมหาสวัสดิ์และนั่งไปสถานีง้ิวราย ชาวบานบางคนก็ข้ึนรถไฟไปขายผัก

กันท่ีตลาดบางกอกนอย” (คุณนันทา ประสารวงศ, สัมภาษณ, 30 สิงหาคม 2557) 

นอกจากนี้ชาวบานจะใชเรือในการคมนาคมตามแมน้ําลําคลองแลว ในชวงน้ําเหนือหลากและ

เกิดน้ําทวม ชาวบานจะใชเรือเพ่ือเดินทางในชุมชนแทนการเดิน พายเรือเพ่ือดูนาขาว และตกปลากัน

ในทุงนากลาวคือ เม่ือถึงฤดูน้ําหลาก จะมีปลาเขามาอยูตามบอและทุงเปนจํานวนมาก ชาวบานก็จะ

นําคันเบ็ดท่ีทําจากไมไผมาผูกกับเสนเอ็นและนําเหยื่อมาตกปลา ปลาสวนมากท่ีตกไดนั้นมีหลายชนิด

เชน ปลาชอน ปลาดุกและปลาหมอ เม่ือถึงหนาแลง น้ําในคลองแหง ชาวบานก็จะใชเปนเสนทางใน

การเดินแทน (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

ระบบสาธารณูปโภค 

 ในอดีตไฟฟาและน้ําประปายังไมเขามาในชุมชน ชาวบานจึงตองอาศัยแสงสวางจากตะเกียง 

ในเวลาคํ่า และน้ําท่ีใชในการอุปโภคนั้นจะใชน้ําในบอท่ีขุดไวบริเวณบานและลําคลอง สวนน้ําท่ีนํามา

บริโภคนั้นจะเปนน้ําฝน ซ่ึงชาวบานจะรองเก็บไวในโอง (คุณสุรสังกาศ ธงศรีทองและคุณบุญเหลือ   

ปาสน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557และ12 กุมภาพันธ 2558)  

เศรษฐกิจ  

เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณตําบลลานตากฟานั้น เปนพ้ืนท่ีราบลุมแมน้ํา ซ่ึงเหมาะแกการทํา

เกษตรกรรมเปนอยางมาก ชาวบานในบริเวณนี้จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักเรื่อยมา 

ตั้งแตชาวบานยังคงมีการตั้งบานเรือนกันบริเวณริมน้ํา การทําการเกษตรนั้นจะมาทําในบริเวณท่ีดิน

วางเปลาตรงบริเวณดานหลังของชุมชน ซ่ึงชาวบานไดไปหักรางถางพงเพ่ือนําท่ีดินมาทําการเพาะปลูก

และสรางบานเรือนสําหรับอยูอาศัยดวย ชาวบานสวนใหญจะทํานา ทําสวนทําไร และเลี้ยงสัตว การ

ทํานาของชาวบานสวนใหญจะเปนการปลูกขาวนาป เริ่มทําในชวงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 

เนื่องจากเขาสูชวงฤดูฝน ซ่ึงเปนฤดูกาลท่ีเหมาะแกการทํานาขาว ขาวฟางลอยหรือขาวนาเมือง เปน

ขาวท่ีชาวบานนิยมปลูกเพ่ือนําไปขาย ไมสามารถนํามากินได เนื่องจากเปนขาวเปอรเซ็นตต่ํา กลาวคือ

เปนขาวเม็ดขุนๆ ความสมบูรณของเมล็ดขาวนอยมาก และมีธาตุอาหารต่ํา จึงไมเหมาะแกการนํามา

บริโภคและตองขายใหกับคนจีนซ่ึงจะนําไปแปรรูปเปนแปงหรือเสนกวยเตี๋ยวและขาวสําหรับบริโภค

ในครอบครัวนั้นจะปลูกแยกไวประมาณ 1- 2 ไรในนาของตนเอง โดยจะนิยมปลูกพันธุขาวตาแหง 

ขาวเศรษฐี และขาวเหลืองออน สวนเมล็ดพันธุนั้น เม่ือเก็บเก่ียวเสร็จแลวชาวบานก็จะเก็บเมล็ดพันธุ

ขาวไวสําหรับปลูกในฤดูตอไป (คุณสาริกา ปานบานเกร็ดและคุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 7 

กันยายน 2557และ12 กุมภาพันธ 2558) 
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 การทําสวนทําไรนั้น จะปลูกพวกกลวย ไผ ออย เปนตน แตผลผลิตท่ีไดจะไมนําไปขาย จะ

นํามาบริโภคและใชประกอบประเพณีพิธีกรรม พืชผักสวนครัวก็เชนกัน จะมีการปลูกไวบางเพ่ือนํามา

ประกอบอาหาร นอกจากนี้ชาวบานยังนิยมเลี้ยงสัตวไวใตถุนบาน เพ่ือนํามาใชประโยชนท้ังในดาน

แรงงานและการบริโภค เชน ควาย จะเลี้ยงเอาไวใชแรงงาน โดยจะมีพอคาจากทางภาคเหนือเดินไล

ตอนฝูงควายมาเพ่ือนํามาขายใหกับชาวบานตามพ้ืนท่ีท่ีตนเดินผาน ซ่ึงราคาของควายแตละตัวก็จะไม

เทากัน มีตั้งแตประมาณ 800 บาทไปจนถึง 2,000 บาท คือหากเปนควายตัวเล็กๆ ก็จะมีราคาถูกกวา

ควายตัวใหญซ่ึงมาความแข็งแรง  สวนเปดและไกนั้นเลี้ยงไวเพ่ือบริโภคและใชในการประกับประเพณี

พิธีกรรมเชน ตรุษจีน รวมถึงปลาก็จะใชวิธีการไปตกหรือดักไซตามทุงตามบอ วิถีชีวิตของชาวบานใน

สมัยนั้นจึงไมคอยมีรายจายกันมากนัก หากมีก็เปนเรื่องของคาใชจายในการเดินทางหากเชน คาเรือ

จาง และคาใชจายในเรื่องของอาหารบางสวน เชน หอม กระเทียม เนื่องจากพ้ืนท่ีบริเวณนี้ไมเหมาะ

แกการปลูกหอมและกระเทียม ชาวบานจึงไมสามารถปลูกเองไดและตองอาศัยการซ้ือจากตลาดแทน 

เนื้อหมู แมคาจะทําการหอเนื้อหมูโดยใชใบตองและใบบัว แลวผูกดวยเชือกกลวยเพ่ือความสะดวกใน

การหิ้วกลับบาน สวนเครื่องปรุงรสนั้นชาวบานนิยมซ้ือน้ําตาล น้ํามันหมูหรือน้ํามันพืช และจะหมัก

น้ําปลาและกะปเอง โดยน้ําปลานั้นจะตองใชปลาสรอยและปลาขาว ซ่ึงเปนปลาตัวเล็กในการหมัก หา

มาไดโดยการนําไซไปดักไวท่ีบอหรือแมน้ําในชวงน้ําลด จากนั้นก็นําปลาท่ีดักมาไดมาทําความสะอาด

ใหเรียบรอย แลวจึงนําไปใสในไหและเทเกลือลงไปเพ่ือหมักชาวบานจะไปจับจายซ้ือของกันท่ีตลาด

หวยพลู ซ่ึงอยูหางจากชุมชนเปนระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร การเดินทางไปตลาดนั้น หากเปน

ชวงหนาน้ําหลากก็จะพายเรือไปและจะเดินไปในชวงหนาแลง  สวนใหญจะซ้ือพวกหอม กระเทียม 

น้ําตาล น้ํามัน เนื่องจากชาวบานไมสามารถผลิตและปลูกเองได สวนพวกกะปและน้ําปลาไมตองซ้ือ 

สวนมากจะหมักกันเอง อยางน้ําปลา เวลาหนาน้ําลดชาวบานก็จะเอาไซไปดักปลา สวนมากจะใชปลา

ขาวและปลาสรอย เอามาหมักกับเกลือแลวนํามาใสโองและท้ิงไวเปนเวลาประมาณ 1 – 2 ป น้ําปลา

หากยิ่งหมักท้ิงไวนานก็จะยิ่งหอมอรอย หากจะทํากะปก็ตองรอตอนหนาหนาวเพ่ือไปชอนกุงฝอยใน

คลอง นํามาลางน้ําใหสะอาด แลวนํามาคลุกเกลือแลวเอาไปตากแหง จากนั้นก็บดใหละเอียดแลว

นํามาหมักไวในโองหรือไหท้ิงไวประมาณ 3 – 5เดือน จึงจะนํามาประกอบอาหารได (คุณสุรสังกาศ  

ธงศรีทองและคุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557และ12 กุมภาพันธ 2558) 

เกษตรกรรม 

สวนการทําการเกษตรในชวงกอนป พ.ศ. 2500 เปนการทํานาหวาน จะหวานหลังจากท่ีไถ

แหง เนื่องจากการทํานาในลักษณะนี้ตองอาศัยฟาฝน ชาวบานจึงตองเริ่มหวานขาวกันในชวงเดือน

พฤษภาคม – เดือนมิถุนายน พันธุขาวท่ีจะใชปลูกนั้นเปนขาวฟางลอยหรือขาวนาเมือง ซ่ึงนิยมปลูก

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําหรือพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําขังสูง เชน ในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี 
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เนื่องจากเปนขาวท่ีตองอาศัยน้ําเพ่ือพยุงลําตน ในชุมชนแหงนี้ก็สามารถปลูกขาวฟางลอยไดเชนกัน 

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําเหนือหลากลงมาทุกป แตขาวฟางลอยท่ีชาวบานนิยมปลูกกันนั้นไมสามารถ

นํามาบริโภคได เนื่องจากเปนขาวท่ีเปอรเซ็นตต่ํา คือเปนขาว 5 เปอรเซ็นต สามารถนําไปแปรรูปเพ่ือ

ทําแปงไดเพียงอยางเดียว ชาวบานปลูกขาวพันธุท่ีสามารถนํามาบริโภคไวเชนกัน โดยแยกออกมาตาม

จํานวนท่ีจะเก็บไวบริโภค สวนมากจะปลูกขาวพันธุขาวตาแหง ขาวขาวเศรษฐีและขาวเหลืองออน แต

ละบานก็จะเลือกพันธุปลูกกันเองแลวแตวาชอบบริโภคขาวพันธุไหน ซ่ึงพันธุขาวนั้นก็จะอาศัยการเก็บ

หลังจากเก็บเก่ียวไวเรื่อยมา หากตองการเปลี่ยนพันธุก็นําไปแลกกับชาวบานคนอ่ืนๆ โดยจะตองนํา

ขาวท่ีเปนเปอรเซ็นตเดียวกันและปริมาณเทากันไปแลกคือ ไมสามารถนําเมล็ดพันธุขาวฟางลอยไป

แลกกับเมล็ดพันธุของขาวขาวตาแหงได ตองนําเมล็ดพันธุขาวท่ีกินไดมาแลกกัน เม่ือหวานขาวไวแลว

และรอฝนตกเพ่ือใหขาวงอก 

พอถึงฤดูน้ําหลากในชวงประมาณเดือนกรกฎาคม ขาวและหญาจะเจริญเติบโตอยูในระดับ

เดียวกัน ปญหาเรื่องหญานั้นเปนปญหาท่ีแกไดยากและตองคอยดูแลนาขาวอยูตลอด ไมเชนนั้นขาวก็

จะโดนหญาแยงสารอาหารไปหมดและลมตายในท่ีสุด ซ่ึงในสมัยกอนยังไมมีการใชยาฆาหญา ชาวบาน

จึงตองอาศัยการกําจัดหญาโดยใชพราหวด คือมีดแบบยาว เอาไวหวดหญาใตน้ําเม่ือน้ํามา คือเม่ือ

หญาท้ังสองนี้โตข้ึนมาจะเอาพราหวดหวดใตน้ํา หวดท้ังขาวและหญา แตเม่ือหวดแลว พวกตนหญาจะ

ไมข้ึน จะข้ึนแตตนขาว พอหวดเสร็จก็เอาขาวหรือหญาท่ีหวดมาใหควายกิน ในขณะนั้นชาวบานท่ีทํา

นาหวานจะกลัวหญาอยูสองอยางคือ หญาเดือยและหญาตนเซง หญาท้ังสองอยางนี้มีลักษณะ

คลายกันคือเปนหญาท่ีข้ึนเปนกอ พอถึงฤดูกาลจะออกดอกพรอมกับขาว เม่ือขาวสุก เมล็ดก็จะแก

พอดี ถาเก่ียวขาวแลวยังกําจัดไมหมด เมล็ดก็จะรวงลงดิน แลวก็จะกลายเปนตนหญาข้ึนมาใหม ซ่ึงจะ

ทําใหตนขาวนั้นเจริญเติบโตไดไมดี เนื่องจากโดนหญาแยงธาตุอาหารไปจนหมด นอกจากนี้การทํานา

ในสมัยนั้นอาศัยการเอาแรงกัน คือมีการปาวประกาศใหเพ่ือนบานใกลเคียงไดรับรูและมาชวยกัน เม่ือ

คนอ่ืนมาขอแรง ก็จะไปชวยเขากลับหรือนําอาหารและน้ํามาเปนการตอบแทนใหแกคนท่ีมาชวย (คุณ

พิกุล พรหมสูงวงศและคุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2557และ12 กุมภาพันธ 2558) 

“ก็พูดกันแบบภาษาชาวบานวา ‘เฮยย วันนี้กูเปดหวดขาวนะ’ ชาวบานก็จะมารวมตัวกัน 

หวดกันคนละ 1-2 ไร ก็แลวแต เวลาของเขาหวดเราก็ไปชวยบาง ขาวหรือหญาท่ีหวดก็เอาไปใหควาย

กินหมด” (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

ในระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม ชาวบานตองคอยมาดูตนขาวอยูเสมอๆวาตน

ขาวเจริญเติบโตดีหรือไม หากตนขาวดูแคระแกร็น ไมแข็งแรง ก็จะนํามูลควายมาใสไวท่ีโคนตนเพ่ือ

เปนการฟนฟูธาตุอาหารในดิน  
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เม่ือถึงฤดูขาวสุกประมาณเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธก็จะเริ่มเก็บเก่ียวกัน การเก็บ

เก่ียวก็อาศัยการเอาแรงเชนกัน แตจะเอาแรงกันเปนวัน จากนั้นในแตละวันเม่ือเสร็จแลวก็จะมัดเปน

ฟอนวางกองไวในนา เนื่องจากในชวงนั้นเปนชวงน้ําลด นาก็จะแหง จึงสามารถฟอนขาวไวในนาได 

เพ่ือรอการขนยายเขาบานหลังจากเก็บเก่ียวเสร็จท้ังหมด การวางฟอนขาวนั้นมีวิธีการวางโดยจะมัด

ขาวเปนฟอนแลวนํามากองเรียงเปนฐานดานลาง 3 ฟอนและท้ังสองขาง ขางละ 2 ฟอนใหกลายเปน

มุมแหลม การวางฟอนขาวในลักษณะนี้จะไมทําใหขาวเปยกเม่ือฝนตกหรือโดนน้ํา เนื่องจากฟอนขาว

ท่ีอยูดานบนจะเปนตัวกันไมใหฟอนขาวท่ีอยูดานลางเปยกและเม่ือฟอนขาวดานบนนั้นเปยกน้ํา ฟอน

นี้จะไดรับแสงแดดและมีลมคอยชวยใหแหงไดงาย  

เม่ือเก็บเก่ียวเสร็จเรียบรอยแลวก็จะขนยายขาวเพ่ือนําไปนวดขาวท่ีลานนวดขาวตอไป ซ่ึง

การขนยายขาวใชคนหาบบาง ใชควายลากเลื่อนบาง ซ่ึงเลื่อนท่ีใชนั้นจะมีลักษณะคลายเกวียนแตไมมี

ลอ ทําจากไมไผท้ังหมด ขาลากสองขางควายจะเขาไปอยูระหวางขาเลื่อน ท่ีปลายขาเลื่อนผูกแอก

พาดไวท่ีคอควาย ควายหนึ่งตัวสามารถบรรทุกฟอนขาวไดประมาณ 6 ฟอน หนักประมาณ 50 – 60 

กิโลกรัม ขนไปยังลานนวดขาว ซ่ึงแตละครอบครัวจะตองเตรียมไวดวยการทําพ้ืนลานใหเรียบและ

แนนโดยการเอาน้ําพรมใหพ้ืนเปยกและใชควายย่ําวน จากนั้นใชข้ีควายมายาลาน เม่ือข้ีควายแหงแลว

จะจับตัวเปนปกแผนทําใหพ้ืนลานนั้นแนนยิ่งข้ึน สามารถกวาดขาวไดสบายโดยท่ีขาวไมติดดิน 

หลังจากเตรียมพ้ืนลานนวดเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะเปนกระบวนการนวดขาวโดยใชควายนวด ในหนึ่ง

วันควายสามารถนวดไดแค 2 ชวงเวลาไดแก ชวงเชาประมาณ 6 โมงเชาจนถึงสายๆ ประมาณ 10 

โมงเชา ก็จะปลอยใหควายเดินไปหาหญากินเองและใหมันพักผอน จากนั้นจึงมานวดตอในชวงบาย 3 

โมงเย็นจนถึงชวง 6 โมงเย็น นอกจากนี้ควายประมาณ 6 ตัว สามารถนวดขาวไดประมาณ 2 ตัน แลว

ตองนวดจนกวาขาวจะหมด หากในระหวางการนวดขาว มีพ้ืนตรงสวนไหนรอนหรือชํารุด ก็จะคอย

ซอมโดยใชข้ีควายมายาพ้ืนลานใหเปนเหมือนเดิม เม่ือนวดขาวเสร็จหมดแลวก็จะนําขาวไปใสยุงและ

รอใหคนจีนมาตวงขาวในยุงไปขาย ขาวหนึ่งเกวียนขายไดประมาณ 500 – 600 บาท สวนขาวท่ีไว

สําหรับบริโภคนั้นก็จะเก็บไวในยุงเชนเดียวกันแตคนละสวน ไมเชนนั้นจะไปปนกับขาวสําหรับขาย

และไมเหลือไวบริโภค นอกจากควายจะถูกนํามาใชประโยชนในดานแรงงานแลวนั้น เม่ือควายตายไป

ยังสามารถนําสวนอ่ืนๆมาใชประโยชนไดอีกเชนกัน โดยในสมัยนั้นมีชาวบานท่ีมีความสามารถในการ

ชําแหละควายและนํากระดูกควายมาปนแลวเอามาทําเปนปุยกระดูกปน หรือจะตัดหนังท้ังตัวแลว

นําไปขึงและตากแดด เพ่ือเอามาทําเปนเชือกท่ีใชในการไถนา หนังควายนั้นทนกวาเชือกมาก หาก

นําไปใชในน้ําก็จะเปอยยุยงายและไมมีความคงทนเทาไร (คุณบุญเหลือ ปาสนและคุณพิกุล พรหมสูง

วงศ, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558และ28 กุมภาพันธ 2558)  
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การเก็บขาวไวบริโภคนั้นจะตองมีการวางแผนกอนวาในปนี้จะเก็บขาวไวปริมาณเทาไร โดยดู

จากจํานวนขาวท่ีครอบครัวของตนบริโภคในปท่ีผานมาและทําการเก็บขาวในจํานวนท่ีมากกวาเดิม  

จากนั้นจึงคํานวณออกมาวาหากตองการจะเก็บขาวประมาณนี้ จะตองปลูกขาวก่ีไร จะเห็นไดวาการ

เก็บขาวไวบริโภคเองนั้นมีการวางแผนมาตั้งแตกอนการปลูกขาวดวย เม่ือเก็บขาวไวในสวนท่ีใชในการ

บริโภคแลว สวนท่ีเหลือก็จะนําไปขายใหกับชาวจีน โดยคนจีนจะนําไปแปรรูปเปนแปงหรือเสน

กวยเตี๋ยวตอไปสวนผลผลิตท่ีไดจากการปลูกขาวนั้น จะไดประมาณ 30 – 40 ถังตอไร เนื่องจากยังไม

มีการใชปุยเคมี หากตองการบํารุงตนขาวท่ีปลูกไวนั้น ชาวบานก็จะนํามูลของควายท่ีเลี้ยงเอาไวมา

กองรวมกันและตากใหแหง จากนั้นนํามาใสเพ่ือบํารุงตนขาวใหเจริญเติบโตดี (คุณสาริกา ปานบาน

เกร็ดและคุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557และ12 กุมภาพันธ 2558) 

2. ชวงป พ.ศ. 2500 – 2553  

 ระบบสาธารณูปโภค 

ในชวงประมาณป พ.ศ. 2500 เริ่มมีไฟฟาเขามาในชุมชน โดยจะเปนการนําไฟมาปกตามทาง

เรือเดินและชายคลอง เพ่ือไมใหเกิดอันตรายในการเดินทางชวงกลางคืน เนื่องจากการเดินทางสวน

ใหญยังคงใชเรือในการคมนาคมอยู ตอมาไดมีการตอเติมใหสามารถใชไฟฟาตามครัวเรือนได แตก็ยัง

ไมครบทุกครัวเรือน เม่ือเริ่มมีการสรางถนน ก็มีการติดตั้งไฟฟาอยูตามริมถนน และในปจจุบันทุก

ครัวเรือนในชุมชนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง ตอมาประมาณป พ.ศ. 2534 ไดมีการจัดตั้งประปาหมูบานข้ึน 

กลาวคือเปนท่ีกักเก็บน้ําท่ีสูบข้ึนมาจากบอแลวนํามาเก็บไวบนแท็งกและถูกปลอยไปตามทอท่ีเดินไว

ในแตละบาน ซ่ึงน้ํานั้นจะมีลักษณะคอนขางขุน จึงเอาไวแคอุปโภคเทานั้น ใชในการบริโภคไมได 

ชาวบานบางครอบครัวจึงหาวิธีแกไขโดยการซ้ือเครื่องกรองน้ํามาติดสําหรับใชในการบริโภค บาง

ครอบครัวก็ซ้ือน้ําถัง น้ําขวดแทน (คุณสุรสังกาศ ธงสีทอง, สัมภาษณ, 13 กุมภาพันธ 2558) 

การตั้งถ่ินฐาน 

ในป พ.ศ. 2534 ลักษณะของบานเรือนนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงคือมีท้ังบานชั้นเดียวและบาน

สองชั้น ซ่ึงโดยสวนมากจะเปนบานสองชั้น มาจากการดัดแปลงจากบานชั้นเดียวท่ีมีใตถุนสูง ตอเติม

หองเพ่ิมในบริเวณชั้นลาง และยังคงเหลือพ้ืนท่ีไวเพ่ือเก็บเครื่องมืออุปกรณทางการเกษตร เก็บขาว

ของ และใชในการจอดรถ วัสดุในการสรางบานเปลี่ยนจากการใชไมเปนใชปูน โดยตัวบานจะ

เปลี่ยนเปนแบบครึ่งปูนครึ่งไม คือตัวบานชั้นลางจะทําดวยปูนธรรมดา สวนชั้นสองจะทําจากไมและ

หลังคาเปนกระเบื้อง ไมมีใตถุนแตสวนมากจะมีบริเวณหนาบานคอนขางกวาง เนื่องจากใชในการจอด
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รถ เก็บอุปกรณการทําการเกษตร และขาวของเครื่องใชตางๆ หรือหลังคาเปลี่ยนจากใชจากหรือแฝก

มาเปนใชสังกะสีหรือกระเบื้องมุงหลังคา (คุณสุรสังกาศ ธงสีทอง, สัมภาษณ, 13 กุมภาพันธ 2558) 

การคมนาคม 

ชาวบานบางคนอุทิศท่ีดินของตนเองและนํามาสรางเปนถนนลูกรังเพ่ือใชในการเดินทางไปมา

หาสูกันและระหวางชุมชนไดอยางสะดวกมากข้ึน ซ่ึงการเดินทางในขณะนั้นยังคงใชการเดินทางโดย

เรือและการเดินอยู (คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 30 กันยายน 2557) สวนการตัดถนนเสน

หลักเริ่มข้ึนประมาณป พ.ศ. 2535 – 2536 คือ เสนศาลายามายังวัดลานตากฟา ในขณะนั้นยังเปน

ถนนลูกรัง ถนนเสนหลักนี้สรางข้ึนเพ่ือเชื่อมระหวางหมูบานตางๆรวมถึงอําเภออ่ืนๆ จนกระท่ังในป 

พ.ศ. 2542 เริ่มมีถนนตัดผานมากข้ึนในชุมชนแตยังคงเปนถนนลูกรังอยู และถูกเปลี่ยนเปน

ถนนลาดยางเม่ือป พ.ศ. 2550 จึงทําใหการเดินทางสะดวกสบายข้ึน (คุณสุรสังกาศ ธงศรีทอง, 

สัมภาษณ, 13 กุมภาพันธ 2558) การคมนาคมดวยรถยนตมีความสําคัญข้ึนอยางรวดเร็ว ในขณะท่ี

การคมนาคมทางน้ําก็คอยๆหายไปดวยเชนกัน ชาวบานทุกครัวเรือนจะมีรถยนต รถมอเตอรไซค และ

รถจักรยาน เพ่ือใชเปนพาหนะในการเดินทาง รถยนตสวนมากจะใชเปนรถกระบะ เนื่องจากมี

ประโยชนใชสอยมากกวา เชน การขนของ ผลผลิตทางการเกษตร หรือเครื่องมือการเกษตร เปนตน 

(คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 30 กันยายน 2557) 

เกษตรกรรม 

สวนการทําเกษตรกรรมในชุมชนนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในประมาณป พ.ศ. 2500 โดย

รัฐบาลไดนําพันธุขาวใหมเขามาใหทดลองปลูก ซ่ึงเปนพันธุขาว กข. ของกรมการขาว ไดแก กข.1

และกข.7 คือท่ีถูกดัดแปลงใหสามารถทํานาแบบนาปรังหรือการทํานานอกฤดูกาลไดโดยทํานาไดปละ 

ภาพท่ี 3 ลักษณะบานเรือนในปจจุบัน 

ท่ีมา : ถายเม่ือ 15 กุมภาพันธ 2558 
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2 ครั้ง เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม จึงสามารถทํานาไดท้ังปหากมีน้ําเพียงพอตอการปลูกขาว โดยสวน

ใหญจะทํากันปละ 2 ครั้ง ตอนท่ีเริ่มปลูก คุณบุญเหลือปลูกคูกันกับขาวนาป ทําใหเห็นถึงความ

แตกตางมากคือ ขาวพันธุใหมมีลักษณะลําตนเตี้ยประมาณหนึ่งศอกและออกรวงเร็วกวาขาวนาปท่ี

ปลูกคูกัน ผลผลิตท่ีไดเยอะกวาเดิม ไดประมาณ 60 ถังตอไร ชาวบานคนอ่ืนเม่ือรูวาไดผลผลิตดีกวา

จึงมาขอพันธุขาวเพ่ือนําไปปลูกกันตอเรื่อยมา สมัยนั้นขาวหนึ่งเกวียนก็ขายไดอยางมากประมาณ 600 

-700 บาท 

“ลุงเริ่มทําครั้งแรกตอนท่ีพอลุงเปนผูใหญบาน เขาก็ไปประชุมแลวไปเอามา 1 ถัง แลวก็เอา

มาตกกลาไว จากนั้นเอามาปลูกในนา ตอนแรกตนเตี้ยมาก ใครเห็นก็บอกวา จะเอามาทําอะไรได ตน

ขาวเตี้ยแคนี้ จะไดสักเทาไหร ลุงก็ตอบไปวา ไมรู หลวงเคาแจกมาก็ลองดูไปกอน ตอนนั้นยังไมมีการ

ใชปุย พอปลูกแลวก็ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติเลย ไมไดใสปุย ตอนนั้นก็เตี้ยประมาณหนึ่งศอก

ได พอทําคูกันกับขาวนาป ขาวนาปยังไมออกรวงเลย แตอันนี้ออกแลว ตอนนั้นไดขาวประมาณ 60 

ถัง พอชาวบานคนอ่ืนเห็นก็มาขอเมล็ดพันธุเพ่ือเอาไปปลูกบาง ตั้งแตนั้นก็ทํากันเรื่อยมา ขยายไปจน

ไมมีใครทําขาวนาปแลว” 

(คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557) 

การทํานานั้นชาวบานจะมีความกังวลอยูเพียงเรื่องเดียวคือเรื่องหญาไดแก หญาเดือยและ

หญาตนเซง เนื่องจากพอหญาเหลานี้ข้ึนในนาก็จะไปแยงสารอาหารจากขาว สวนพวกแมลงศัตรูพืช 

เพลี้ย และหนอนนั้นไมคอยมีความกังวล ตอมาในป พ.ศ. 2505 เริ่มมีการใชปุยเคมีครั้งแรก เนื่องจาก

รัฐบาลไดนํามาใหชาวบานทดลองใช ในสมัยนั้นปุยไมไดมีลักษณะเปนเม็ดเหมือนในปจจุบัน แตจะ

เปนแบบฝุนผง ตองนํามาผสมกับน้ําแลวหมักท้ิงไว 3 คืน จึงจะนําไปหวานในนาได ในชวงนั้นขาวพันธุ 

กข. ท่ีทางรัฐบาลไดนํามาแจกจายก็ถูกชาวบานนําไปปลูกท่ัวพ้ืนท่ีจนแทบไมมีใครปลูกขาวนาปอีก 

นอกจากจะมีการใชปุยเคมีท่ีทางรัฐบาลไดนํามาใหทดลองใชแลว ชาวบานยังมีการซ้ือปุยของ ธกส. 

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) มาใชอีกดวย ปุยตัวนี้เปนแบบท่ีชาวบานตองผสมเอา

เอง โดยจะมีปุยอยู 3 – 4 ชนิด และมีตํารามาให ชาวบานสามารถเปดตําราดูและผสมตามสูตรใน

หนังสือไดเลย แตปุยตัวนี้ออกมาไดเพียงหนึ่งป ก็ไมมีการวางจําหนายอีก  หลังจากนั้นปุยเคมีสูตร

สําเร็จก็ถูกผลิตและนําออกมาวางจําหนายเปนจํานวนมาก ชาวบานจึงหันมาใชปุยเคมีสูตรสําเร็จแต

ละชนิดใหเขากับชวงเวลาเชน ปุยบํารุงตน บํารุงรวงขาว เปนตน สวนยาฆาแมลงศัตรูพืชไดเขามาใน

ชุมชนไลเลี่ยกับการเขามาของปุยเคมี ซ่ึงการใชยาฆาแมลงศัตรูพืชนั้นไปทําลายแมลงดีในนาเกือบ

ท้ังหมด ไดแก แมงมุม แมลงตัวห้ําและตัวเบียน ซ่ึงเปนแมลงท่ีจะคอยกําจัดศัตรูพืชตัวอ่ืนๆในนาขาว 

แตแมลงท่ีเปนอันตรายตอขาวกลับมีภูมิตานทานตอสารเคมีมากข้ึน จึงทําใหสามารถมีชีวิตอยูรอดได
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หลังจากโดนยาฆาแมลงศัตรูพืช เม่ือฉีดสารเคมีแลวไมไดผล ชาวบานจึงตองหาสารเคมีท่ีมีฤทธิ์รุนแรง

กวาเดิมหรือตองฉีดพนในปริมาณท่ีมากข้ึน เพ่ือใหแมลงเหลานั้นตาย (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ

, 12 ตุลาคม 2557) จากนั้นจึงเริ่มมีการจางแรงงานสําหรับการกําจัดหญาและการหวานปุยในนา โดย

มีชาวบานในชุมชนท่ีไมมีนาเปนของตัวเองมาเปนแรงงานรับจาง ซ่ึงคาจางสําหรับแรงงานถอนหญา

นั้นประมาณ 300 – 400 บาทตอหนึ่งวัน เริ่มถอนหญาประมาณ 8 โมงเชาจนถึง 5 โมงเย็น ใชเวลา

ประมาณ 4 – 5 วันก็ถอนเสร็จหมดแลว (คุณพิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2557) 

ชาวบานในชุมชนจึงทําการเกษตรแบบเคมีเรื่อยมา โดยจะเริ่มใสปุยตั้งแตการปรับสภาพดิน

กอนหวานขาวไปจนถึงกระบวนการเก็บเก่ียว ชาวบานจะใสปุยและฉีดพนสารเคมีประมาณ 10 – 11 

ครั้ง โดยเริ่มตั้งแตการฉีดยาคุมหญากอนหวานขาว จากนั้นเม่ือหวานขาวไดประมาณ 7 วันก็ฉีดยาคุม

หญาอีกหนึ่งรอบ หลังจากนั้นก็ใสปุย ฉีดสารเคมีพวกกําจัดศัตรูพืชและใสฮอรโมนเพ่ือเรงการ

เจริญเติบโต การฉีดฮอรโมนนั้นจะฉีดกันหลายครั้ง เพ่ือใหขาวเต็มเม็ดมากข้ึนและไดน้ําหนักขาวดี ซ่ึง

ในการทํานาครั้งหนึ่งชาวบานจะเสียคาใชจายสวนมากไปกับปุยเคมีและยาฆาแมลงศัตรูพืช การใช

ปุยเคมีเปนเวลานานทําใหสภาพดินกลายเปนกรดและดินแข็ง เนื่องจากมีสารเคมีตกคางอยูในดินเปน

จํานวนมาก ทําใหตนขาวไมเจริญงอกงามเชนเดิม ชาวบานจึงตองเพ่ิมปริมาณการใสปุยเคมีเขาไป 

เพ่ือเพ่ิมแรธาตุในดินและทําใหตนขาวสามารถนําธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มท่ี นอกจากปุยเคมีจะ

เริ่มแพรหลายในหมูเกษตรกรแลว ยาฆาแมลงศัตรูพืชก็ไดเขามาในชุมชนไลเลี่ยกับการเขามาของ

ปุยเคมี ซ่ึงการใชยาฆาแมลงศัตรูพืชนั้นไปทําลายแมลงดีในนาเกือบท้ังหมด ไดแก แมงมุม แมลงตัวห้ํา 

ตัวเบียน ซ่ึงเปนแมลงท่ีจะคอยกําจัดศัตรูพืชตัวอ่ืนๆในนาขาว แตแมลงท่ีเปนอันตรายตอขาวกลับมี

ภูมิตานทานสารเคมี จึงทําใหสามารถมีชีวิตอยูรอดไดหลังจากโดนยาฆาแมลงศัตรูพืช เม่ือฉีดสารเคมี

แลวไมไดผล ชาวบานจึงตองหาสารเคมีท่ีมีฤทธิ์รุนแรงกวาเดิมหรือตองฉีดพนในปริมาณท่ีมากข้ึน 

เพ่ือใหแมลงเหลานั้นตาย (คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 22 มกราคม 2558) 

การใชปุยเคมีเปนเวลานานทําใหสภาพดินกลายเปนกรดและดินแข็ง เนื่องจากมีสารเคมี

ตกคางอยูในดินเปนจํานวนมาก ทําใหตนขาวไมเจริญงอกงามเชนเดิม ชาวบานจึงตองเพ่ิมปริมาณการ

ใสปุยเคมีเขาไป เพ่ือเพ่ิมแรธาตุในดินและทําใหตนขาวสามารถนําธาตุอาหารไปใชไดอยางเต็มท่ี 

นอกจากปุยเคมีจะเริ่มแพรหลายในหมูเกษตรกรแลว ยาฆาแมลงศัตรูพืชก็ไดเขามาในชุมชนไลเลี่ยกับ

การเขามาของปุยเคมี ซ่ึงการใชยาฆาแมลงศัตรูพืชนั้นไปทําลายแมลงดีในนาเกือบท้ังหมด ไดแก แมง

มุม แมลงตัวห้ํา ตัวเบียน ซ่ึงเปนแมลงท่ีจะคอยกําจัดศัตรูพืชตัวอ่ืนๆในนาขาว แตแมลงท่ีเปนอันตราย

ตอขาวกลับมีภูมิตานทานสารเคมี จึงทําใหสามารถมีชีวิตอยูรอดไดหลังจากโดนยาฆาแมลงศัตรูพืช 

เม่ือฉีดสารเคมีแลวไมไดผล ชาวบานจึงตองหาสารเคมีท่ีมีฤทธิ์รุนแรงกวาเดิมหรือตองฉีดพนใน

ปริมาณท่ีมากข้ึน เพ่ือใหแมลงเหลานั้นตาย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

นอกจากสารเคมีท่ีใชในการทําการเกษตรจะสงผลตอระบบนิเวศในนาแลว ยังทําใหคาใชจาย

ในครอบครัวของเกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหมีภาระหนี้สินตามมา เห็นไดจากตนทุนการผลิตและ

รายไดของชาวบาน 

ตนทุนในการทํานาเคมี  

1. เมล็ดพันธุ  

การทํานาเคมีนั้นจะไมมีการเก็บเมล็ดพันธุไวเชนเดียวกับการทํานาในอดีตและการทํานา

อินทรีย จึงทําใหชาวบานตองซ้ือเมล็ดพันธุใหมทุกครั้งเม่ือตองหวานขาว ซ่ึงราคาของเมล็ดพันธุจะมี

ราคาท่ีแตกตางกันไปตามพันธุขาว เชน ขาวพันธุ กข.47 เปนขาวเจาพันธุใหมท่ีมีคุณสมบัติในการ

ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลไดดีกวาชนิดอ่ืน ซ่ึงทางคุณเกสรไดซ้ือเมล็ดพันธุขาวมาในราคา

กระสอบละ 620 บาท (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ, 9 มีนาคม 2558) 

2. ปุยเคมี 

 ชาวบานเริ่มใชปุยเคมีเม่ือป พ.ศ. 2505 เนื่องจากรัฐเปนผูนํามาใหทดลองใชในครั้งแรก 

ปรากฏวาผลผลิตออกมาเยอะ จึงทําใหชาวบานหันมาใชปุยในการทําการเกษตรเรื่อยมา ดังกรณีของ

คุณสาลิกา ซ่ึงมีท่ีนาประมาณ 10 ไร ตองใชปุยเคมี 5 ลูก ซ่ึงมีราคาลูกละ 700 บาท จึงมีคาใชจาย

เรื่องปุยเคมีประมาณ 3,500 บาท แตในการทํานาในแตละรอบนั้นจะตองใสปุยเคมีท้ังหมดสองรอบ

เพ่ือนใหธาตุอาหารแกขาว คาใชจายเก่ียวกับปุยท้ังหมดจึงมีประมาณ 7,000 บาท 

3. ยากําจัดศัตรูพืช 

 ปญหาเก่ียวกับศัตรูพืชท่ีชาวบานเปนกังวลท่ีสุดนั้นคือ ปญหาเรื่องหญา ชาวบานจึงตองหาวิธี

ในการควบคุมไมใหหญาข้ึนมาในนาขาว ไมเชนนั้นหญาจะไปแยงสารอาหารจากขาวและทําใหตนขาว

แคระแกร็น ซ่ึงชาวบานไดใชยาควบคุมหญา ซ่ึงจะใสกอนการหวานขาวเพ่ือไมใหหญาข้ึน   

 เกษตรเคมีนั้นนอกจากจะมีคาใชจายเรื่องตนทุนดังท่ีไดกลาวไปขางตนแลวนั้น ยังมีคาใชจาย

เรื่องการจางแรงงานอีกดวย ซ่ึงการทํานาในปจจุบันท้ังเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย ตางก็มีการจาง

แรงงานดวยกันท้ังสิ้น ข้ึนอยูกับแตละครัวเรือนวามีแรงงานเพียงพอหรือไม มีท่ีดินมากเทาไร จึงทําให

ไมสามารถทําเองได ซ่ึงสวนนี้ผูศึกษาจะขอกลาวถึงคาจางแรงงานของเกษตรเคมี โดยจะเริ่มจางตั้งแต

เริ่มการผลิตจนถึงการเก็บเก่ียวคือต้ังแตเริ่มไถเตรียมดินจะมีคาใชจายประมาณ 250 บาทตอไร การ

หวานพันธุขาวประมาณ 60 บาทตอไร  การฉีดยาและใสปุยในแตละครั้งราคาประมาณ 60 บาทตอไร 

และการเก็บเก่ียวประมาณ 500 บาทตอไร (คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 22 มกราคม 2558) 
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และจากการสัมภาษณคุณสาลิกา อายุ 40 ป สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน พบวา ตนทุนในการทํานา

จํานวน 15 ไร ของคุณสาริกานั้นรวมท้ังสิ้นประมาณ 40,000 บาท สวนราคาขายขาวไดประมาณ 

90,000 บาท (คุณสาริกา ปานบานเกร็ด, สัมภาษณ, 7 กันยายน 2557) 

 นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการปลูกไมยืนตน เชน มะมวง สมโอ ขนุน และปลูกผักสวนครัวเพ่ือ

นํามาบริโภคภายในครัวเรือนและจําหนาย การจําหนายนั้นไมตองไปท่ีตลาดแตจะมีพอคาแมคาเขามา

รับผลผลิตถึงบานและนําไปขาย (คุณพิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2557) 

3. ชวงป พ.ศ. 2554 – 2558 

ในชวงตนป พ.ศ. 2554 อาจารยประภาส ปนตบแตง อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทานและครอบครัวอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้มาตั้งแตรุนปูยาและทํานากัน

เรื่อยมา อาจารยประภาสเปนผูนําในการตอสูเรื่องท่ีดินของชาวบานจนไดท่ีดินกลับคืนมาในรูปของ

โฉนดชุมชนและเปนผูเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการทําการเกษตรจากเกษตรเคมีมาสูเกษตรอินทรีย

ซ่ึงเกิดจากความไมตั้งใจท่ีจะเปลี่ยน รวมถึงการปลูกขาวกินเองภายในครอบครัวและการปรับระบบ

การผลิต “ผมก็ไมไดตั้งใจโดยตรงท่ีจะกลับมาทํานาแบบอินทรีย แตเปนผลมาจากเรื่องการตอสูเรื่อง

โฉนดชุมชน อีกเหตุผลหนึ่งผมรูสึกวาเราทํานา ซ้ือขาวเขากิน แตเราก็สามารถปลูกขาวเพ่ือกินเองได 

เลยปลูกไวประมาณ 6 ไร จึงไปชวนชาวบานใหมาเปลี่ยนเพ่ือปรับระบบการผลิต แตถาผูนําไมทําแลว

เท่ียวไปบอกชาวบานใหเปลี่ยนก็ไมได” (คุณประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2557) 

ชาวบานในชุมชนหันมาทํานากันมากข้ึนหลังเหตุการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 เนื่องจากไร

และสวนของชาวบานไดรับความเสียหายเปนอยางมาก หากจะปลูกไมยืนตนใหมตองใชเวลานาน

ประมาณ 3-4 ป ประกอบกับรัฐบาลไดออกมาประกาศโครงการรับจํานําขาวเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 

2554 ในราคาเกวียนละ 15,000 บาท ทําใหชาวบานท่ีเคยทําไรทําสวนนั้นเปลี่ยนมาปลูกขาวกัน ซ่ึง

การทํานาของชาวบานก็จะเปนการทํานาเคมีกันเปนสวนใหญ เนื่องจากชาวบานจําเปนตองปลูกและ

เก่ียวใหตรงกับเกณฑการรับจํานําขาว จึงตองใชสารเคมีเพ่ือเรงใหขาวนั้นเจริญเติบโตไดเร็วและมี

คุณภาพดีเพ่ือนําไปเขาโครงการรับจํานําขาว (คุณประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 2 พฤษภาคม 

2558) 

หลังจากน้ําทวมก็ไดหันมาชวนชาวบานท่ีสนใจใหมาปรับเปลี่ยนวิธีการทําการเกษตร โดย

เริ่มแรกอาจารยประภาสไดชักชวนคุณนันทา ประสารวงษใหมารวมกันจัดตั้งกลุมเพ่ือเปลี่ยนการทํา

การเกษตรดวย เนื่องจากในขณะนั้นคุณนันทากําลังดํารงตําแหนงเลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลลานตากฟาและรูจักชาวบานในชุมชนอยางกวางขวาง สามารถชวยอาจารยชักชวนชาวบานให
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เปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียไดอีกทางหนึ่ง ซ่ึงการชักชวนชาวบานใหเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียนั้น

เปนการชวนแบบปากตอปากและไมมีการบังคับ เนื่องจากการทําเกษตรอินทรียนั้นเปนการทํา

การเกษตรท่ีใหความสําคัญกับดินและระบบนิเวศ จึงตองอาศัยระยะเวลาในการฟนฟูดินในชวงแรก 

ซ่ึงหากเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมีมาเปนเกษตรอินทรีย จะตองมีการปรับสภาพดินโดยการใสปุย

ชีวภาพ ผลผลิตท่ีไดอาจมีปริมาณนอยกวาตอนใชสารเคมี ทําใหชาวบานบางคนไมคุนชินกับการไดผล

ผลิตนอยลง จึงหันกลับไปทําเกษตรเคมีเชนเดิม บางคนก็ใชวิธีการลดการใชปุยเคมีและยาฆาแมลง

ศัตรูพืช ซ่ึงขาวเหลานี้จะถือวาเปนขาวปลอดสาร เนื่องจากจะไมมีสารเคมีตกคางแตยังคงมีการใช

สารเคมีอยูบางในชวงระยะเวลาของการบํารุง (คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 

2558) 

เม่ือโครงการรับจํานําขาวเริ่มมีปญหา ชาวบานก็เริ่มหันกลับมามองกลุมเกษตรอินทรีย 

เนื่องจากการชักชวนชาวบานนั้นจะบอกขอดีของการทําเกษตรอินทรีย เชน ตนทุนท่ีต่ํากวาเกษตรเคมี

และผลกระทบของสารเคมีท่ีจะสงผลตอสุขภาพของชาวบาน ประกอบกับราคาของขาวไรสเบอรรี่และ

ขาวหอมนิลในตลาดขาวมีราคาแพงข้ึน ซ่ึงสงผลใหชาวบานบางสวนหันมาปลูกกันมากข้ึน (คุณ

ประภาส ปนตบแตง, สัมภาษณ, 5 ตุลาคม 2557) ประกอบกับคําชักชวนของอาจารยประภาส ซ่ึง

เปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยนั้นมีความนาเชื่อถือ รวมถึงการท่ีอาจารยชวยตอสูเรื่องท่ีดินจนได

โฉนดชุมชนมา จึงทําใหชาวบานเชื่อในตัวอาจารยประภาสและเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียกัน  

แตจากบทความเรื่อง เกษตรอินทรีย ดีแตทําไมไมทํา ของ เนตรดาว เถาถวิล (2556) ไดเกิด

คําถามข้ึนวา ทําไมเกษตรกรจํานวนมากจึงไมทําเกษตรอินทรีย ท้ังๆท่ีมีหลายคนกลาววาเกษตร

อินทรียนั้นดีตอเกษตรกรและผูบริโภค สังคม และสิ่งแวดลอม ซ่ึงคุณเนตรดาวพบวาเกษตรกรท่ีมี

ตนทุนต่ําไมสามารถทําเกษตรอินทรียได แมวาจะมีความสนใจก็ตาม เนื่องจากมีอุปสรรคในหลายๆ

ดานเชน มีท่ีดินนอย ไดผลผลิตนอย จึงทําใหมีรายไดไมเพียงพอ รวมถึงเง่ือนไขดานแรงงานซ่ึงเปน

ขอจํากัดของการทําเกษตรอินทรีย ชาวนาไมมีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอตอการทํานา หากจะจางก็

มีปญหาเรื่องคาแรงสูง ชาวนาบางคนก็ไมมีเงินจางแรงงานในการผลิต ซ่ึงจากกรณีตัวอยางนั้นได

กลาวถึงปญหาเรื่องปจจัยการผลิตท่ีมีราคาสูงข้ึน คาแรงงานรับจางท่ีเพ่ิมข้ึน แตกลับไมมีตลาดอินทรีย

รองรับผลผลิตท่ีแนนอน จากบทความนี้แสดงใหเห็นถึงปญหาของการทําเกษตรอินทรีย ในขณะท่ีคน

สวนมากในสังคมตางใหความสําคัญกับขอดีของเกษตรอินทรียแตกลับละเลยปญหาเหลานี้ ซ่ึงอาจเปน

สาเหตุท่ีทําใหเกษตรกรหลายๆคนไมอยากเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียหรือลมเลิกการทําเกษตร

อินทรียและกลับไปทําเกษตรเคมีเชนเดิม (เนตรดาว เถาถวิล, 2556) ซ่ึงสอดคลองกับการใหคํา

สัมภาษณของสมาชิกในกลุมท่ีทําเกษตรอินทรียในเรื่องของคาจางแรงงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยคุณพิกุล

ไดเลาถึงตนทุนการผลิตในเรื่องของปุยและสารกําจัดศตรูพืชท่ีลดลง แตตนทุนเรื่องแรงงานเพ่ิมข้ึน 
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เนื่องจากยังคงมีปญหาเรื่องหญาท่ียังไมสามารถแกไขได จึงตองทําการจางถอนหญา ซ่ึงมีคาจางวันละ 

300 – 400 บาท (คุณพิกุล พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 24 สิงหาคม 2557) หรือคุณคนึงซ่ึงมีคาใชจาย

เรื่องคาจางในการซอมขาวหลังการโยนขาวและการดายหญาประมาณ 16,700 บาท (คุณคนึง มวง

โพธิ์เงิน, สัมภาษณ, 4 เมษายน 2558) แสดงใหเห็นวา เกษตรอินทรียนั้นถูกพูดถึงแตดานดีในเรื่อง

ของตนทุนการผลิตท่ีลดลงในสวนของปุยและสารกําจัดศัตรูพืช แตคาจางแรงงานในสวนตางๆท่ีเพ่ิม

เขามานั้นกลับไมถูกกลาวถึง จึงทําใหเกษตรกรบางสวนคิดวาการทําเกษตรอินทรียนั้นมีตนทุนการ

ผลิตท่ีนอยกวาเกษตรอินทรียประมาณครึ่งหนึ่ง แตสําหรับคุณชลอและคุณยุวรียซ่ึงมีท่ีนา 8 ไรนั้น 

พวกเขากลาววาตนทุนกับราคาผลผลิตของเกษตรเคมีและเกษตรอินทรียนั้นมีความตางกันเยอะ การ

ทํานาเคมีตองลงทุนสูง คาใชจายเรื่องปุยประมาณหนึ่งหม่ืนบาท นอกจากนี้ยังตองซ้ือยาฉีดและ

ฮอรโมนอีก แตเม่ือเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียไดผลผลิตลดลงกวาเดิม จากเดิมทําเกษตรเคมีได

ผลผลิตประมาณ 5 – 6 เกวียน เปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียไดผลผลิตนอยลงประมาณ 3 – 4 เกวียน 

แตราคาของผลผลิตท่ีไดนั้นสูงกวาเกษตรเคมี (คุณชะลอและคุณยุวรีย พรหมสูงวงศ, สัมภาษณ, 29 

มีนาคม 2558) 

การทําเกษตรอินทรียจะตองคอยดูแลเอาใจใสขาวในนาเปนอยางมาก คือ ตองคอยหม่ัน

สังเกตวาขาวมีโรคหรือไม มีแมลงมากัดกินบางหรือไม รวมถึงกําจัดหญาโดยใชแรงงาน เนื่องจาก

สารชีวภาพในการปราบหญายังไมมี จึงทําไดเพียงถอนหญา ซ่ึงการถอนหญาก็จางแรงงานโดยจางวัน

ละประมาณ 300 – 400 บาท   

การดูแลนาอินทรียนั้น อยางแรกท่ีตองทํากอนการหวานขาวคือทําเทือก เปนการปรับสภาพ

ดินโดยการใสมูลสัตวหรือน้ําหมักลงไปในดิน หลังจากนั้นก็หวานขาวลงไปในนา วันตอไปก็ตองไป

ตรวจดูขาววาขาวตั้งดีหรือไม อาจมีการแกหรือซอมนาเปนบางจุด เม่ือขาวข้ึนโตแลวก็ตองสังเกตดูวา 

ขาวนั้นสมบูรณดีหรือไม หากไมอวบ ก็ใสฮอรโมนไขท่ีหมักเองโดยผลิตจากไขและจุลินทรีย เพ่ือเพ่ิม

ธาตุอาหารใหแกตนขาว จากนั้นก็ตองคอยหม่ันสังเกตดูวาตนขาวเปนอยางไร หากมีหนอนหรือแมลง

มากัดกินก็จะฉีดน้ําหมักสะเดาจากท่ีหมักเองมีท้ัง สะเดา บอระเพ็ด และกากน้ําตาล ก็สามารถไลและ

กําจัดแมลงได ถาไมมีแมลงมารบกวนชาวบานก็จะไมฉีด (คุณพิกุล พรมสูงวงศ, สัมภาษณ, 24 

สิงหาคม 2557) 

การทํานาอินทรียของชาวบานนั้น แรกเริ่มเปนเพียงขาวปลอดสารพิษ เนื่องจากในบริเวณ

ใกลเคียงยังคงมีการทํานาเคมีกันอยู ซ่ึงละอองของสารเคมีอาจปลิวมาตามลม บางก็ปนเปอนมากับน้ํา 

แตเม่ือตนป พ.ศ. 2557 ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนไดทําการขอใบรับรองเกษตรอินทรียแหงประเทศไทย 

หรือ Organic Thailand แตยังไมผาน เนื่องจากในรัศมีขางเคียงยังคงมีนาเคมีอยู ชาวบานจึงแกไข
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ปญหาดวยการปลูกตนสะเดาใหสูงประมาณ 1 เมตรและปลูกตนไผใหข้ึนเปนกอทึบๆ เพ่ือเปนแนวกัน

ชนปองกันสารเคมีท่ีจะปลิวมาตามลม (คุณนันทา ประสารวงษ, สัมภาษณ, 15 กุมภาพันธ 2558) 

การศึกษา 

ภายในชุมชนของหมู 2 บานลําทหาร ไมมีสถานศึกษาตั้งอยู เด็กภายในหมูบานจึงตอง

เดินทางเพ่ือไปศึกษาเลาเรียนในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในหมูบานละแวกใกลเคียงกับหมู 2 ซ่ึงมีอยู 2 

โรงเรียน ไดแก 

1. โรงเรียนวัดลานตากฟา ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 4 บานทายวัด เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีทําการสอนใน

ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6  

2. โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสี ตั้งอยูในพ้ืนท่ีหมู 1 บานคลองเจ็ก เปนโรงเรียนรัฐบาลท่ีทําการ

สอนในระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6  

ในอดีตชาวบานในชุมชนแหงนี้มักจะสงบุตรหลานในครอบครัวไปศึกษาท่ีโรงเรียนวัดลานตาก

ฟา ซ่ึงกอตั้งในป พ.ศ. 2477 เปนโรงเรียนแหงแรกท่ีกอตั้งข้ึนในละแวกนี้ ตอมาในป พ.ศ. 2517 ไดมี

การกอตั้งโรงเรียนพุทธธรรมรังษีข้ึน หากตองการศึกษาตอไปในระดับมัธยมศึกษา ตําบลลานตากฟา

ไมมีโรงเรียนท่ีทําการสอนในระดับมัธยมศึกษา จึงตองไปศึกษาเลาเรียนท่ีโรงเรียนซ่ึงตั้งอยูในตําบล

ใกลเคียง ไดแก โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ในตําบลวัดแค ทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

และโรงเรียนง้ิวรายบุญมีรังสฤษดิ์ ใน ตําบลง้ิวราย ทําการสอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 – 6 

เชนเดียวกัน สวนในระดับอุดมศึกษาก็จะไปเรียนในอําเภอเมืองหรือกรุงเทพฯ สวนชาวบานท่ีมีอายุ 

40 ปข้ึนไป สวนมากจะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีการสงบุตรของตนใหศึกษาจนจบใน

ระดับอุดมศึกษาดวยเชนเดียวกัน  

ภาพท่ี 4 การปลูกตนสะเดาเปนแนวกันชน 

ท่ีมา : ถายเม่ือ 4 เมษายน 2558 
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ระบบเครือญาติและครอบครัว 

 ระบบเครือญาติในชุมชนแหงนี้ มีตระกูลเกาแกอยูประมาณ 5 ตระกูล ไดแก พรมสูงวงศ, ศรี

ทองคํา, จีนสงวน, เหมือนวงษธรรม และเอ่ียมสุวรรณ ซ่ึงในอดีตมีการแตงงานระหวางตระกูลกันบาง 

จึงทําใหชาวบานในชุมชนแหงนี้มีความสนิทสนมคุนเคยและมีความใกลชิดกัน  หากมีคนในครอบครัว

แตงงาน บางคนก็ยังคงอาศัยอยูในบานพอแมเชนเดิม แตบางคูอาจยายออกจากบานพอแมแลวไป

ปลูกบานใหม ซ่ึงอยูไมไกลจากบานเดิมนักและยังคงไปมาหาสูกันอยูเสมอ สวนบางครอบครัวท่ีมีการ

แตงงานกันกับคนนอกชุมชน การตัดสินใจเรื่องจะยายเขามาอยูหรือจะยายออกนั้น ข้ึนอยูกับการตก

ลงกันของคู การสืบสกุลนั้นจะสืบทอดทางฝงพอและการนับญาติก็จะนับท้ังสองฝาย ลักษณะของ

ครอบครัวในชุมชนมีท้ังครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ซ่ึงครอบครัวเดี่ยวคือครอบครัวท่ีประกอบ

ไปดวย พอ แม ลูก สวนครอบครัวขยายจะมีรุนปูยาตายายอาศัยอยูดวยกันกับรุนลูกและรุนหลาน 

ครอบครัวถือเปนแหลงท่ีมาของแรงงานอีกดวย ท้ังชวยเหลือกันในงานประเพณีพิธีกรรมตางๆรวมไป

ถึงการทําเกษตรกรรมและการหักรางถางพงของบรรพบุรุษในสมัยนั้น (คุณสุรสังกาศ ธงศรีทอง, 

สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2558) 

การปกครอง 

 ชุมชนหมูท่ี 2 มีผูใหญบานคอยดูแลปญหาทุกขสุขของชาวบานมาเปนเวลานาน ตั้งแตในอดีต

จนถึงปจจุบันนั้น มีผูใหญบานท้ังหมด 5 คน ไดแก  

1. กํานันชด ศรีทองคํา 

2. ผูใหญกัน พรมสูงวงษ 

3. ผูใหญบุญธรรม ศรีทองคํา 

4. ผูใหญสิงห ธงศรีทอง  

5. ผูใหญสุรสังกาศ ธงศรีทอง (ผูใหญบานคนปจจุบัน) 

การเลือกผูใหญบานนั้นจะเลือกโดยการเลือกตั้งเชนเดียวกับในปจจุบัน โดยหนาท่ีของ

ผูใหญบานนั้นจะมีนําเรื่องของทางราชการมาสูชาวบานคือ เอานโยบาย ขอกฎหมาย หรือเรื่องอ่ืนๆ

ของทางราชการมาอธิบายใหชาวบานไดเขาใจ นําเรื่องรองทุกขของชาวบานไปสูหนวยงานราชการ

เพ่ือใหเขามาแกไข และดูความเปนอยูความสงบเรียบรอยในหมูบาน เปรียบเสมือนเปนสื่อกลาง

ระหวางทางหนวยงานราชการและชาวบาน ดังเชนในชวงป พ.ศ. 2500 นั้น ผูใหญบานไดนําปุยเคมี

และยาฆาแมลงเขามาใหชาวบานในชุมชนใช โดยมีเจาหนาท่ีรัฐเปนผูนํามาใหแกผูใหญบานในวันท่ีมี
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การประชุม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาในชุมชนมีผูใหญบานคอยเปนสื่อกลางระหวางรัฐและชาวบาน (คุณสิงห 

ธงศรีทอง, สัมภาษณ, 28 กุมภาพันธ 2558) 

ในปจจุบัน ผูใหญบานยังคงทําหนาท่ีเปนสื่อกลางระหวางรัฐและชาวบานอยูเชนเดิม คอย

ดูแลความเปนอยูของชาวบาน หากมีเรื่องเดือดรอน ทะเลาะกันเล็กๆนอยๆ ก็จะใหผูใหญบานมาชวย

ไกลเกลี่ยและทําการตกลงกันจนปญหาจบไป และยังคอยคัดกรองหนวยงานท่ีจะเขามาติดตอกับ

ชาวบาน เพ่ือไมใหชาวบานถูกหลอก เนื่องจากในบางครั้งมีตัวแทนจากบริษัทเอกชนเขามาแอบอางวา

มาจากหนวยงานของรัฐเพ่ือจะเขามาแสวงหาผลประโยชนจากชาวบาน จึงมีการใหหนวยงานท่ีจะเขา

มาติดตอผานผูใหญบานกอน เชนเดียวกับการจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชนของกลุม ซ่ึงตองให

ผูใหญบานเปนผูเซ็นรับรองกอน (คุณสุรสังกาศ ธงศรีทอง, สัมภาษณ, 13 กุมภาพันธ 2558) 

ศาสนาและประเพณี 

ในชุมชน ชาวบานนับถือศาสนาพุทธและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ีวัดในละแวก

ใกลเคียงมาตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน ในบริเวณหมู 2 นี้ไมมีวัดตั้งอยูภายในหมูบาน จึงตองไปท่ีวัด

ลานตากฟา ตั้งอยูในบริเวณหมู 4 ของตําบลลานตากฟา ซ่ึงมีการสันนิษฐานวาวัดลานตากฟานั้น

นาจะมีมาตั้งแตสมัยอยุธยา โดยสันนิษฐานจากศิลปะพระพุทธรูปซ่ึงมีลักษณะในสมัยอยุธยา จึงทําให

วัดลานตากฟานี้เปรียบเสมือนเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานมาเปนเวลานาน ในขณะเดียวกันก็เปน

สถานท่ีรวมตัวกันของชาวบาน กลาวคือหากมีงานประเพณีประจําปเชน ประเพณีสงกรานตและ

ประเพณีลอยกระทง ชาวบานก็จะพากันมาเท่ียว หรือถาในละแวกบานมีการจัดงานบวช แลวภายใน

งานมีหนังกลางแปลง มีลิเกใหดู ก็จะพากันไปและชวยงานบาง 

“แตกอนจะไปเท่ียวนี่ก็ตองท่ีวัดอยางเดียวเลย นอกจากวาจะมีชาวบานเขาจะบวชลูกบวช

หลาน มีหนังกลางแปลง มีลิเก เราก็ไปงานเขา กินเลี้ยงกัน ชวยกันคนละหาบาทสิบบาท นี่ก็ถือวา

เยอะแลวสมัยกอน ตอนจะไปเท่ียวตองเตรียมเสื้อผาไปสองชุด ชุดเท่ียวงานหนึ่งชุด พออกจากงานวัด 

ก็จะเปลี่ยนเปนชุดทํานาท่ีเตรียมมาสําหรับใสนอนคางคืนกลางทุง” 

(คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

ประเพณีของชาวบานในชุมชนแหงนี้มีความคลายคลึงกับประเพณีของชาวไทยภาคกลาง

ท่ัวไป ท้ังประเพณีสิบสองเดือนหรือประเพณีในรอบป ประเพณีท่ีเก่ียวของกับชีวิต เชน การแตงงาน 

การบวช และงานศพ รวมถึงประเพณีท่ีเก่ียวกับขาว  
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ประเพณีสิบสองเดือน 

ตารางท่ี 2 ประเพณีสิบสองเดือนของชุมชน 

เดือน 3 วันมาฆบูชา 

เดือน 4 ประเพณีตรุษสงกรานต 

เดือน 5 ประเพณีสงกรานต 

เดือน 6 วันวิสาขบูชา 

เดือน 8 วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

เดือน 10 ประเพณีสารทไทย 

เดือน 11 ประเพณีทอดกฐินและวันออกพรรษา 

เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง 

 

เดือน 3 การทําบุญในวันมาฆบูชา 

 ในวันมาฆบูชา ชาวบานนิยมทําอาหารและนําไปทําบุญรวมกันท่ีวัด โดยจะตื่นข้ึนมาประมาณ

ตี 5 เพ่ือทําอาหารเตรียมไว อาหารท่ีทํานั้นสวนมากก็จะเปนอาหารท่ีตนเองชอบ เนื่องจากมีความเชื่อ

วาหากตายไปก็จะไดทานอาหารเหลานี้เชนกัน บางบานก็จะนําเฉพาะขาวไปเพียงอยางเดียว แลวไป

หาซ้ือกับขาวท่ีวัด ซ่ึงมีชาวบานมาวางจําหนายในบริเวณวัด (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ, 9 มีนาคม 

2558) หลังจากทําบุญรวมกันเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะนําอาหารท่ีเหลือจากการทําบุญมานั่ง

รับประทานรวมกัน ในชวงบายมีชาวบานบางสวนมาถือศีลในโบสถวัด เชน การสวดมนต นั่งสมาธิ 

ถวายสังฆทาน รวมถึงฟงเทศน เม่ือถึงเวลาคํ่า ชาวบานก็จะกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือมารวมพิธี

เวียนเทียนรอบโบสถ 

เดือน 4 ประเพณีตรุษสงกรานต 

ประเพณีตรุษสงกรานตในอดีตถือวาเปนประเพณีท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่งคูกันประเพณี

สงกรานตมาเปนเวลานาน วันตรุษสงกรานตนั้นหมายถึงวันสิ้นป ถูกจัดข้ึนในชวงแรม 14 คํ่าหรือ 15 

คํ่า เดือน 4 อาจกลาวไดวาเปนชวงสิ้นเดือน 4 สวนประเพณีสงกรานตถือวาเปนวันข้ึนปใหมของไทย 

โดยจัดงานตรุษสงกรานตประมาณ 3 – 4 วัน ท่ีวัดใกลเคียงคือ วัดลานตากฟา หากปใดวันตรุษ

สงกรานตหางกับวันสงกรานตไมมากนัก ก็จะจัดงานไปจนถึงวันสุดทายของสงกรานต ในชวงของตรุษ

สงกรานต ชาวบานจะตื่นข้ึนมาประมาณตี4 - ตี5 เพ่ือเตรียมทําอาหารจากบานไปทําบุญในวันตรุษ

สงกรานต สวนมากนิยมทําแกงกะทิ น้ําพริกกะป และแกงค่ัวไปทําบุญ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี
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การละเลนอ่ืนๆอีกดวย เชน รําวง ซ่ึงชายหนุมท้ังในชุมชนและตางชุมชน (คุณบุญเหลือ ปาสน, 

สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

เดือน 5 ประเพณีสงกรานต 

 วันสงกรานตเปนวันปใหมของไทย ในชวงเชาชาวบานจะตื่นข้ึนมาแตเชาตามเวลาปกติ 

ประมาณตี 5 หุงขาวและทํากับขาวเพ่ือนําไปทําบุญรวมกันท่ีวัดในตอนเชาและอุทิศสวนกุศลใหกับ

บรรพบุรุษ แตละครอบครัวจํานําโกศใสกระดูกของแตละบานไปทําบุญรวมกันท่ีวัด หลังจากนั้นในชวง

บายก็จะทําการสรงน้ําพระโดยจะนําน้ําอบมาปะพรมท่ีองคพระพุทธรูปและรดน้ําดําหัวผูใหญเพ่ือเปน

การขอพรจากผูใหญ โดยชุมชนละเชิญผูสูงอายุในชุมชนมาใหลูกหลานในชุมชนไดรดน้ํา ขอ

อโหสิกรรมกับสิ่งไมดีท่ีเคยทําลงไปและเพ่ือความเปนสิริมงคลแกชีวิต หลังจากนั้นก็จะมีการเลนสาด

น้ํากัน โดยจะมีการปาวประกาศวาบานไหนจัดงานสําหรับเลนสงกรานต ชาวบานก็จะรวมตัวกันไป

เลนสาดน้ําท่ีหนาบานของคนนั้น ซ่ึงทางบานท่ีจัดงานก็จะมีการทําอาหารเลี้ยงขาวใหแกคนท่ีมาเลน

สงกรานตดวย สวนบางคนก็ออกไปเลนสงกรานตท่ีหมูบานหรือชุมชนอ่ืน เนื่องจากเลนในชุมชนนี้มา

ทุกปแลว จึงอยากออกไปเลนกับคนอ่ืนบาง (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 กุมภาพันธ 2558) 

เดือน 6 การทําบุญในวันวิสาขบูชาและวันเขาพรรษา 

 วันวิสาขบูชาเปนวันสําคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง เปนวันคลายวันท่ีพระพุทธเจาประสูติ 

ตรัสรูและปรินิพพาน ในชวงเชา ชาวบานจะตื่นข้ึนมาเพ่ือหุงขาว ทํากับขาว และของหวานสําหรับใส

บาตรและถวายภัตตาหาร จากนั้นก็จะใสบาตรและถวายภัตตาหารท่ีวัด รวมถึงฟงเทศนาและปฏิบัติ

ธรรม เชน สวดมนต นั่งสมาธิ ในตอนคํ่าก็จะออกมาเวียนเทียนรอบโบสถวัด (คุณเกสร เจริญมี, 

สัมภาษณ, 9 มีนาคม 2558) 

 สวนในวันเขาพรรษาจําเปนตองมีการถวายผาอาบน้ําฝนและเทียนพรรษา ชาวบานจึงตอง

เตรียมของท่ีจะนําไปถวายโดยจะไปซ้ือขาวของเครื่องใชจําพวก ยาสีฟน สบูกอน สวนเทียนพรรษานั้น

ก็จะตองจัดใหมีการหลอเทียนพรรษาข้ึน กอนวันเขาพรรษาหนึ่งวัน ชาวบานจะเตรียมเครื่อง

สักการบูชา เชน เครื่องใชจําพวกสบู ยาสีฟน ดอกไม ธูปเทียน เพ่ือนํามาถวายใหแกพระสงฆ 

นอกจากนี้ชาวบานยังมาชวยกันทําความสะอาดกุฏิและวิหาร เม่ือถึงวันเขาพรรษา ชาวบานก็จะไป

รวมกันตักบาตรโดยนําอาหารท่ีตนเตรียมมาจากท่ีบานมาใสบาตร จากนั้นก็จะทําการถวายผาอาบ

น้ําฝน ซ่ึงชาวบานมีความเชื่อวาผูท่ีถวายผาอาบน้ําฝนนั้นจะทําใหเปนผูท่ีมีความสะอาดท้ังกายและใจ 

ผิวพรรณผองใส และไมมีโรคภัยไขเจ็บ สวนการแหเทียนพรรษานั้น เนื่องจากในอดีตยังไมมีไฟฟาใช 

จึงตองถวายเทียนใหแกวัดเพ่ือใหพระสงฆสามารถปฏิบัติธรรมไดในเวลามืด ถึงแมวาในปจจุบันใน
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ชุมชนจะมีไฟฟาเขาถึงทุกครัวเรือน แตชาวบานก็ยังคงถวายเทียนพรรษาอยู เนื่องจากเชื่อวา ผูท่ีถวาย

เทียนพรรษานั้นจะมีผิวกายท่ีผองใสและไมเจ็บไขเชนเดียวกันกับผูท่ีถวายผาอาบน้ําฝน จึงฟงเทศน

และปฏิบัติธรรมโดยการนั่งสมาธิตอ บางคนก็รักษาศีล 5 หรืองดอบายมุกตางๆตลอดระยะเวลา 3 

เดือน (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ, 9 มีนาคม 2558) 

เดือน 8 การทําบุญในวันอาสาฬหบูชา 

 ในวันอาสาฬหบูชานั้น จะมีลักษณะการทําบุญเชนเดียวกันกับการทําบุญในวันสําคัญทาง

ศาสนาตางๆ กลาวคือมีการนําทําบุญตักบาตรในชวงเชาโดยมีการตื่นข้ึนมาเพ่ือทําอาหารเตรียมไว

และนําอาหารมาทําบุญรวมกัน มีการฟงเทศนฟงธรรม ถือศีลและปฏิบัติธรรม ในชวงคํ่า ชาวบานจะ

มารวมตัวกันรวมเวียนเทียนรอบโบสถ (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ, 9 มีนาคม 2558) 

เดือน 10 ประเพณีสารทไทย  

 ตามความเชื่อของชาวบาน วันสารทไทยเปนวันท่ีญาติพ่ีนองท่ีเสียหรือลวงลับไปแลว จะมา

รับสวนบุญจากญาติท่ียังมีชีวิตอยู ชาวบานจึงนิยมทําบุญใหกับญาติท่ีเสียชีวิตในวันสาทรไทยและนิยม

ทําขนมกระยาสารทเพ่ือนําไปทําบุญ โดยกอนวันงานประมาณสองวัน ชาวบานจะไปซ้ือของพวก

ขาวเมา ถ่ัว งา น้ําตาลปบ แบะแซหรือกลูโคสไซรัปและกะทิ จากนั้นก็จะมาทํากระยาสารทโดยนํา

ขาวเมา ถ่ัว งา มาค่ัวใหสุก จากนั้นนํากะทิและน้ําตาลปบมาเค่ียวดวยกันแลวใสแบะแซลงไปเค่ียวจน

เหนียวขน จึงใสขาวเมา ถ่ัว งาท่ีค่ัวไวลงไป เค่ียวตออีกสักพักแลวคอยตักใสถาด พอหายรอนก็นํามา

ตัดใหเปนสี่เหลี่ยม จากนั้นจึงนําไปทําบุญและนําไปแจกญาติพ่ีนองในครอบครัว  

เดือน 11 วันออกพรรษาและประเพณีทอดกฐิน 

 วันออกพรรษาเปนวันวันท่ีสิ้นสุดการจําพรรษาของพระสงฆ ชาวบานจะนําอาหารไปรวม

ทําบุญตักบาตรเทโวและฟงเทศนฟงธรรม สวนประเพณีทอดกฐินนั้นจะจัดข้ึนหลังวันออกพรรษา โดย

จะทอดกฐินกันหลังวันออกพรรษาเพียงหนึ่งวัน บางก็ 6-7 วัน เนื่องจากการทอดกฐินนั้นมีเพียงปละ

ครั้ง ชาวบานเชื่อวาเปนการทําบุญครั้งใหญ ชาวบานจะรวมตัวกันประชุมเพ่ือกําหนดวันทอดกฐิน 

และรวมกันจัดตั้งองคพระกฐินเพ่ือนําไปถวายใหแกวัด จึงมีชาวบานท้ังในชุมชนและในละแวก

ใกลเคียงเขามารวมงานกันเปนจํานวนมาก  

เดือน 12 ประเพณีลอยกระทง 

 ประเพณีลอยกระทงนิยมทํากันในกลางเดือน 12 เพ่ือขอขมาพระแมคงคาท่ีมนุษยไดทําให

แมน้ําลําคลองสกปรกดวยท้ิงสิ่งปฏิกูลลงไป รวมถึงเปนการขอบคุณท่ีไดรับประโยชนตางๆใน
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ชีวิตประจําวันจากการใชน้ํา และตามความเชื่ออีกอยางหนึ่งของชาวบานเก่ียวกับการลอยกระทงนั้น

จะเปนลอยเคราะหใหไหลไปพรอมกับกระทงท่ีลอย ในงานลอยกระทงจะมีการประกวดนางนพมาศ

และกระทง ชาวบานนิยมนําวัสดุในทองถ่ินเชน ตนกลวย ตนพลับพลึง มาทํากระทงแลวนําไปใหวัด

ขาย บางก็นําวัสดุไปนั่งทํากระทงดวยกันท่ีศาลาของวัด  

นอกจากนี้คนไทยเชื้อสายจีนท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ยังมีการประกอบพิธีกรรมตาม

วัฒนธรรมจีนอีกดวย ไดแก 

ตรุษจีน  

เปนประเพณีท่ีสําคัญของชาวจีนรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเปนวันข้ึนปใหมของชาว

จีน จึงมีการจัดเตรียมอาหารเพ่ือไหวเทพเจาและบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว อาหารท่ีนํามาไหว

สวนมากจะเปนเปดและไก ซ่ึงในแตละบานก็จะเลี้ยงไวเพ่ือใชในการประกอบอาหาร สวนขนมก็จะ

เปนขนมจันอับ ขนมเขง ขนมเทียน และผลไมท่ีตนปลูกเอาไวท่ีบาน ตามแบบประเพณีพิธีกรรม แตใน

ปจจุบันการไหวในวันตรุษจีนนั้น อาหารท่ีนํามาไหวสวนมากจะเปนอาหารท่ีซ้ือมาจากตลาดแทบ

ท้ังสิ้นและมีการเผากงเต็กใหแกบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลว เชน เผากระดาษเงินกระดาษทอง ชาวจีน

มีความเชื่อวาบรรพบุรุษของตนจะไดรับสิ่งท่ีลูกหลานเผาไปใหและการไหวในวันตรุษจีนนั้นเริ่มมี

นอยลงพอสมควร 

สารทจีน 

 เปนวันไหวบรรพบุรุษของชาวจีน โดยจะจัดพิธีไหวเจาท่ี บรรพบุรุษ และสัมภเวสี การจัด

อาหารเครื่องเซนไหวจะมีการจัดเตรียมเชนเดียวกับวันตรุษจีน สําหรับการไหวนั้นจะเริ่มไหวเจาท่ีเจา

ทางกอนในชวงเชา ตอจากนั้นจะเปนการไหวบรรพบุรุษและมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง 

ตอจากนั้นก็จะเปนการไหวสัมภเวสี โดยจะทําพิธีการไหวนอกบาน เม่ือเสร็จพิธีคนในครอบครัวก็จะ

นําอาหารท่ีไหวมารับประทานอาหารรวมกัน 

กินเจ  

เริ่มในชวงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม โดยการกินเจนั้นจะกินกันประมาณ 9 วัน โดยเปน

การละเวนเนื้อสัตว ถือเปนวิธีการทําบุญอีกทางหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันไมไดมีแคคนไทยเชื้อสายจีนเทานั้น

ท่ีกินเจ แตยังมีคนไทยบางสวนท่ีหันมากินเจดวยเชนกัน โดยหวังในเรื่องของสุขภาพและการทําบุญ

ดวยเชนกัน 
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ประเพณีท่ีเก่ียวของกับชีวิต 

 นอกจากจะมีประเพณีสิบสองเดือนดังท่ีไดกลาวมาขางตนแลว ชาวบานยังมีประเพณีเก่ียวกับ

ชีวิต ท้ังการเกิด การบวช การแตงงาน และงานศพ ซ่ึงเปนประเพณีการเปลี่ยนผานในแตละชวงวัยอีก

ดวย 

ประเพณีการเกิด 

 การโกนผมไฟ จะนิยมทําเม่ือเด็กมีอายุ 1 เดือน โดยจะนําวัน เดือน ปเกิดไปใหพระกําหนด

ฤกษยามวาควรจะทําในวันและเวลาใด โดยจะทําเปนพิธีใหพระมาเปนผูโกนผมไฟ ซ่ึงชาวบานเชื่อวา

การโกนผมไฟจะทําใหเด็กเลี้ยงงาย เฉลียวฉลาด มีสติปญญาดี และไมมีโรคภัยไขเจ็บ  

 การไวจุก เม่ือเด็กอายุประมาณ 1 ขวบ หรือเริ่มเดินไดแลว พอแมก็จะใหไวจุก คนโบราณ

เชื่อวาจะไมทําใหเด็กเจ็บปวย บางก็ไวจุกเพ่ือเสริมดวง เด็กแตละคนจะไวจุกนานมาเทากัน บางคน

อายุ 10 ขวบแลวก็ยังไวจุกอยู สวนการโกนจุก พิธีจะเริ่มในชวงเชา นิมนตพระมาสวนชยันโต เพ่ือ

ความเปนสิริมงคล โดยจะใหพระเปนผูเริ่มโกนกอน แลวพอ แม ญาติพ่ีนอง จึงจะมารวมกันโกน (คุณ

บุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 17 กุมภาพันธ 2558) 

ประเพณีการบวช 

เม่ือชายอายุครบ 20 ปบริบูรณท่ีนับถือศาสนาพุทธ จะตองบวชเพ่ือทดแทนพระคุณพอแมท่ี

เลี้ยงมา โดยพอและแมจะตองไปหาฤกษบวชกับพระท่ีวัดกอน การจัดงานบวชในอดีตจะจัดกัน 3 วัน 

วันแรกจะเปนพิธีรับนาค จะใหชายท่ีจะทําการบวชเขาไปใหพระโกนผมใหและจะใหนาคมาอาบน้ําให

พอแม เพ่ือความเปนสิริมงคลตอตนเอง แลวจึงใหพอแมและญาติพ่ีนองมาอาบน้ําใหนาค ในชวงเย็น

จึงทําพิธีทําขวัญนาคตอ วันท่ีสองเปนวันท่ีทําพิธีอุปสมบท วันสุดทาย ในชวงเชาจะจัดพิธีทําบุญฉลอง

พระใหม ชาวบานจะมาชวยกันทําอาหารกันท่ีบานของนาคและรวมกันรับประทานอาหาร  

ประเพณีแตงงาน 

 ประเพณีแตงงานนั้นเริ่มตนจากการทาบทามสูขอ โดยผูใหญทางฝายชายจะไปสูขอกับผูใหญ

ฝายหญิงและใหพระดูฤกษยามในการประกอบพิธีกัน ในวันงานจะมีการประกกอบพิธีหม้ัน ซ่ึงฝาย

ชายจะเปนฝายเตรียมขบวนแหขันหมากประกอบดวย ขันหมากเอก 4 ขัน ไดแก หมาก พลู ถุงเงิน ถุง

ทอง ขันหมากโท 4 ขัน ไดแก ไกตม หมูตม มะพราว สมโอ กลวย ขนมเปยะ และขนมจันอับ เม่ือแห

ขบวนขันหมากไปถึงบานเจาสาว ญาติและเพ่ือนทางฝายเจาสาวจะก้ันประตูเงินประตูทอง โดยใช

สรอยทองในการก้ัน ซ่ึงฝายชายจะตองใหซองท่ีใสเงินกอน ประตูเงินประตูทองจึงจะเปดทางใหผานไป
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ได จากนั้นก็จะทําพิธีทําขวัญแตงงาน เปนการไหวบรรพบุรุษของท้ังสองฝาย และพิธีการรับไหว เพ่ือ

แสดงความเคารพตอพอแมและญาติผูใหญของท้ังสองฝาย สุดทายคือการรดน้ําสังข โดยมีพอแม ญาติ

ผูใหญ และเพ่ือนมารวมรดน้ําสังขอวยพรใหแกเจาบาวเจาสาว ถือเปนอันเสร็จสิ้นสําหรับพิธีการ

แตงงานในชวงเชา ตอมาในชวงเย็นก็จะมีการจัดงานเลี้ยงท่ีบาน โดยชาวบานจะมาชวยกันทําอาหาร

สําหรับงานเลี้ยงตอนเย็น ซ่ึงการจัดงานแตงงานสวนมากจะจัดกันในชวงเดือน 4 และเดือน 12 

เนื่องจากเปนหนาแลง ไมมีฝน เชนเดียวกันกับคนไทยเชื้อสายจีนท่ีอาศัยอยูในชุมชนแหงนี้ จากคํา

บอกเลาของอดีตผูใหญบานนั้นในตระกูลคนไทยเชื้อสายจีน เม่ือมีประเพณีการแตงงาน ก็จะจัดงานใน

แบบของคนไทย ไมไดมีการยกน้ําชาอยางเชนในประเพณีแตงงานของชาวจีน 

ประเพณีงานศพ 

เม่ือในบานมีคนเสียชีวิต ญาติพ่ีนองก็จะไปแจงใหผูใหญบานทราบกอน แลวจึงไปบอกกลาว

เพ่ือนบานใหทราบและมารวมงาน โลงศพใชไมชนิดเดียวกันกับท่ีนํามาปลูกบานตอกันเปน

สี่เหลี่ยมผืนผา สวนมากก็จะตั้งศพไวท่ีบานเพ่ือประกอบพิธี หากบานมีพ้ืนท่ีไมมากนักก็จะนําไปไวท่ี

วัดแทน เม่ือถึงตอนกลางคืนก็นิมนตพระมาสวด พอเสร็จพิธีแขกท่ีมารวมงานก็แยกยายกันกลับบาน 

บางครั้งก็มีเพ่ือนบานมานอนคุยเปนเพ่ือนบาง เม่ือสวดจนครบวันตามท่ีกําหนด ก็จะนําศพไปเผาเพ่ือ

บําเพ็ญกุศลท่ีวัด จากนั้นนําอัฐิสวนหนึ่งมาเก็บไวท่ีบาน 

นอกจากชาวบานจะมีประเพณีทางศาสนาและประเพณีชีวิตแลว ยังมีประเพณีวัฒนธรรม

เก่ียวกับขาวเพ่ือแสดงถึงความเคารพตอผืนนา เมล็ดขาว รวมถึงกระบวนการทํานา ซ่ึงพิธีกรรมจะมี

ตั้งแตเริ่มตนจนถึงเสร็จสิ้นการเก็บเก่ียว โดยมีพิธีกรรมดังนี้ 

ตารางท่ี 3 ประเพณีเก่ียวกับขาว 

 

 

 

เดือนพฤษภาคม 

พิธีแรกนา เปนพิธีกรรมเริ่มแรกของการทํานา 

จัดทําในชวงนี้เพราะเปนชวงท่ีฝนเริ่มตกอยาง

สมํ่าเสมอ ชาวบานจะเลือกฤกษยามในการไถ

แปลงนาเพ่ือเตรียมหวานขาว มีการนําขาวเปลือก

และเครื่องบูชามาวางไวตรงมุมคันนาของตน 

เปรียบเสมือนเปนนาขาวจําลอง เพ่ืออธิษฐาน

ขอใหผลผลิตงอกงามและอุดมสมบูรณดี 
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เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

พิธีแรกหวาน เปนการทําความเคารพพระแม

โพสพและพระแมธรณี โดยจะจุดธูป 5 ดอกและ

บูชาหมาก 5 คํา จากนั้นจะหวานขาวไวมุมหนึ่ง

กอนแลวเอานํามนตรด ซ่ึงขาวแรกหวานนี้เปน

ขาวเสี่ยงทาย หากขาวแรกหวานข้ึนดี ขาวท่ีปลูก

ในแปลงก็จะดีเชนกัน 

 

 

 

 

เดือนสิงหาคม 

พิธีรับทองขาว เม่ือตนขาวมีลําตนอวบพรอมท่ี

จะตั้งทองและออกรวง ชาวบานจะนําขาวของ

เครื่องอาหารตางๆมาบูชาใหพระแม โพสพ 

เชนเดียวกับอาหารผูหญิงทอง เชน ผลไมจําพวก

ออย กลวย สม กระยาสารท พรอมกับธง

กระดาษสี ดอกไม ธูป เทียน แลวก็น้ํามันหอม 

แปงหอม ก็ใสชะลอมไปวางไวตรงหัวมุมของ

แปลงนาและรองเรียกอัญเชิญพระแมโพสพ แม

ธรณี และพระภูมิเจาท่ีมากินอาหารท่ีไดเตรียมไว 

การบูชาในครั้งนี้เพ่ือใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวยคุมครอง

ใหขาวเจริญงอกงามเปนรวงและมีผลผลิตดี 

 

 

 

เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 

 

พิธีแรกเกี่ยว เม่ือขาวสุก ชาวบานจะไปท่ีทุงนา

และยกมือไหวพระแมโพสพพรอมกลาวบอกกับ

แมโพสพวาจะมาแรกเก่ียว อยาตกใจ จากนั้น

เก่ียวขาวมา 3 กํามือ แลวนําไปเก็บไว ชาวบาน

เชื่อกันวาจะตองรักษาขวัญพระแมโพสพใหดี  

 

 

 

เดือนธันวาคม 

พิธีตักขาว ชาวบานจะกําหนดวันในการตักข้ึนมา 

เพ่ือนําขาวท่ีตักไปขาย ซ่ึงพิธีนี้ชาวบานยังเชื่อวา

เปรียบเสมือนเปนกุศโลบายใหชาวบานเก็บขาวไว

ท่ีบานของตนกอน เพ่ือใหมีเสบียงอาหารติดบาน

ไว 
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แตในปจจุบัน พิธีกรรมเหลานี้ไดเลือนหายไปจากชุมชน เนื่องจากวิธีการทํานาของชาวบาน

เปลี่ยนจากนาปเปนนาปรัง ซ่ึงเปนการทํานาท่ีสามารถทําไดตลอดท้ังป และพิธีกรรมเหลานี้มี

กระบวนการท่ีคอนขางยุงยาก จึงไมสามารถทําไดบอยครั้ง ประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับขาวจึงคอยๆ

เลือนหายไปจากชุมชน (คุณบุญเหลือ ปาสน, สัมภาษณ, 12 ตุลาคม 2557) 

 จากขอมูลท่ีไดกลาวมาในขางตนนั้นแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและ

วัฒนธรรม รวมถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานในชุมชนคลองโยง ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม

สังคมแตละยุคสมัย โดยเฉพาะในเรื่องของการทําเกษตรกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงโดยมีสาเหตุจากสังคม

ภายนอกเขามามีบทบาททําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึน  
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บทที่ 5 

ประวัติการก่อตั้งและการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟ้า 

 ในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.ประวัติและพัฒนาการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 2.สาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่มของชาวบ้าน
ในชุมชน 3. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการท างานภายในกลุ่มของ
สมาชิกแต่ละคน  4.กิจกรรมการขายและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม  และ5.กิจกรรมกลุ่ม จะ
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมที่กลุ่มจัดขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของสมาชิกในแต่ละหน้าที่ 

1. ประวัติและพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า 

 ก่อนการเกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชาวบ้านในหมู่ 2 ของต าบลลานตากฟ้าที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน
พิพาทได้รวมตัวกับชาวบ้านในต าบลคลองโยงเพ่ือต่อสู้เรื่องปัญหาที่ดินท ากินจ านวน 1,800 ไร่ จน
ทางรัฐบาลได้ออกโฉนดชุมชนให้ โดยการรวมกลุ่มในครั้งนั้นเป็นการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์บ้าน
คลองโยง ซึ่งคุณนันทาคิดว่าเป็นการรวมกลุ่มที่ใหญ่เกินไปและอาจท าให้เกิดการพัฒนาได้ช้า จึงขอ
แยกตัวออกมาเพ่ือตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ “โฉนดชุมชน 1,800 ไร่ ที่อยู่ในรูปสหกรณ์เนี่ย เรารู้สึกว่า
กลุ่มใหญ่ไป เราไปด้วยกันทั้งหมดไม่ได้ ไม่ง้ันกลุ่มจะล้าหลัง เราเลยตัดสินใจถอยออกมา แล้วรวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ชาวบ้านคนในชุมชนได้เห็นว่าสิ่งที่เราท านั้นได้ผลเป็นอย่างไร แล้วเดี๋ยวเค้า
ก็จะท าตามเราเอง” (คุณนันทา ประสารวงษ,์ สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2557) 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเริ่มต้นจากอาจารย์ประภาสและคุณนันทา โดยทั้งสองได้ชักชวนชาวบ้าน
ให้มาเข้าร่วมกลุ่มในปี พ.ศ. 2555 และมีแนวคิดที่จะให้ชาวบ้านเปลี่ยนการท าเกษตรเป็นเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนตามข้อก าหนดของโฉนดชุมชน 1 และ
ต้องการออกจากวงจรพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง เพ่ือไม่ให้ผลผลิตของชาวบ้านถูกกดราคาและสามารถตั้ง
ราคาผลผลิตของตนเองได้ การหาสมาชิกกลุ่มในช่วงเริ่มต้นนั้น เกิดจากการชักชวนญาติพ่ีน้องและ

                                                           
1 การใช้ประโยชน์ที่ดินของสมาชิกโฉนดด้านชุมชน ต้องใช้ที่ดินเพ่ือท าประโยชน์ในการเกษตรและที่
อยู่อาศัยเท่านั้น ห้ามน าที่ดินไปท าธุรกิจอุตสาหกรรมและกิจกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
และมีข้อตกลงร่วมกันว่า สมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันปรับรูปแบบการผลิตให้พัฒนาไปสู่การ
เกษตรกรรมยั่งยืน 
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เพ่ือนให้มาเข้าร่วมกลุ่มเพ่ือเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ฉะนั้นความสัมพันธ์
ของสมาชิกในกลุ่มนั้นมีแน่นแฟ้นและมีความสนิทสนมกัน สังเกตได้จากเมื่อจะท าการหว่านข้าวในนา
ก็จะเรียกสมาชิกกลุ่มที่ว่างมาช่วยกัน (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2557) 

ส าหรับชาวบ้านที่ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนั้น จะต้องมาติดต่อกับคุณนันทาซึ่งเป็น
หัวหน้ากลุ่มก่อน จากนั้นทางกลุ่มจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือเป็นการปรึกษากันระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม จากการสัมภาษณ์คุณยุวรีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มได้กล่าวถึงการเข้าร่วมกลุ่มว่า “การจะมา
เข้าร่วมกลุ่มนั้นจะต้องมาติดต่อกับหัวหน้ากลุ่ม จากนั้นทางกลุ่มก็จะส่งสมาชิกไปตรวจสอบว่าคนที่จะ
มาเข้าร่วมนั้นมีการท าเกษตรอินทรีย์จริงหรือไม่ เนื่องจากมีบางคนที่อยากเข้ามาแล้วไม่ได้เอาผลผลิต
ของตนมาขายให้กับทางกลุ่ม แต่น าเอาไปขายเองโดยใช้ชื่อกลุ่ม” (คุณยุวรีย์ พรมสูงวงศ์, สัมภาษณ์ 9 
มีนาคม 2558) 

ในช่วงแรกนั้น ทางกลุ่มยังไม่มีการแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิก เมื่อมีกิจกรรมหรืองานต่างๆ 
สมาชิกในกลุ่มก็จะมาช่วยกันท างานตามความสามารถและความถนัดของตน “ในช่วงเริ่มต้นของกลุ่ม 
เรายังไม่มีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะต้องท าอะไรยังไง แต่สมาชิกกลุ่มทุกคนจะช่วยเหลือกันตาม
ความสามารถและความถนัดของแต่ละคน” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2558) 
แม้ว่าในช่วงนั้นจะยังไม่มีการแบ่งหน้าที่ให้กับสมาชิกกลุ่ม แต่ก็มีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ่มขึ้น เนื่องจาก
ต้องการให้มีคนเข้ามาบริหารจัดการและดูแลกลุ่มในภาพรวม การเลือกหัวหน้ากลุ่มนั้นไม่มีการ
ก าหนดคุณลักษณะของหัวหน้ากลุ่ม แต่จะให้สมาชิกกลุ่มท าการเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
ความเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มประมาณ 2-3 คน แล้วจึงยกมือเพ่ือตัดสินว่าใครจะได้เป็นหัวหน้า
กลุ่ม ซึ่งคุณนันทา ประสารวงษ์ ได้ถูกเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม จากการสัมภาษณ์คุณเกสรซึ่งเป็น
สมาชิกกลุ่มได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มจะมีการเสนอชื่อ แล้วให้ยกมือขึ้นเพ่ือเลือกว่าจะให้ใครเป็นหัวหน้า
กลุ่ม ตอนนั้นก็มีคนมาให้เลือกไม่เยอะนะเพราะไม่มีใครกล้าเป็นกัน เราเลือกพ่ีนันเพราะเห็นว่าเขาเก่ง 
มีความสามารถ” (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558)  

ในช่วงเริ่มต้น กลุ่มเคยประสบปัญหามาก่อนซึ่งเกิดจากความผิดพลาดทางการตลาดของกลุ่ม
คือ ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตที่ผลิตออกมาได้ จากการสัมภาษณ์คุณนันทาได้เล่าถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้
ว่า “ในช่วงแรกทางกลุ่มได้ให้สมาชิกทุกคนปลูกข้าว แต่พอปลูกแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปขายให้ใคร เพราะ
เมื่อก่อนตอนท านาเคมี ผลผลิตที่ได้ก็จะเอาไปขายให้กับโรงสีและคนจีน จะเอาไปวางขายตลาดใน
ละแวกชุมชนก็ไม่ได้ เพราะผลผลิตของกลุ่มเป็นแบบอินทรีย์ ชาวบ้านในละแวกนี้ยังไม่ให้ความสนใจ
กับสินค้าอินทรีย์มากนัก กลุ่มจึงต้องหาช่องทางการตลาดที่เฉพาะทางมากขึ้นคือเป็นตลาดเพ่ือ
สุขภาพที่ให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์อินทรีย์” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2557) 
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ในปัจจุบัน สมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นมีทั้งชาวบ้านที่ท าเกษตรอินทรีย์และ
ชาวบ้านที่ท าเกษตรเคมี เนื่องจากชาวบ้านที่ท าเกษตรเคมี มีความต้องการที่จะเปลี่ยนการท า
การเกษตรเช่นเดียวกัน แต่ยังสามารถเปลี่ยนได้ จึงเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับทางกลุ่ม เริ่มปลูกข้าว
ปลอดสารไว้บริโภคภายในครัวเรือน และปลูกผักอินทรีย์เพ่ือน าไปขายให้กับกลุ่ม “ตอนนี้ในกลุ่มบาง
คนก็เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาท านาอินทรีย์ก็มี เขาจะเข้ามาท ากิจกรรมเพราะเวลา
มีกิจกรรมของกลุ่มคนจะไม่พอ แล้วตลาดของเรายังแคบอยู่ เลยให้เขาเปลี่ยนมาท านาอินทรีย์ไม่ได้” 
(คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2557) และจากการสัมภาษณ์คุณสาลิกา กล่าวว่า 
“อยากเปลี่ยนเป็นนาอินทรีย์นะแต่แปลงเรามีที่เยอะ 14-15 ไร่ จะแบ่งมาท าอินทรีย์ทั้งหมดเลยก็
ไม่ได้ ถ้าท าหมดก็ไม่มีที่ขายอีก อย่างบ้านพ่ีก็จะแบ่งที่ไว้ประมาณ 1-2 ไร่ เพ่ือเอามาปลูกข้าวอินทรีย์
ไว้กินเอง แล้วก็เอาไปสีที่โรงสี” (คุณสาลิกา ปานบ้านเกร็ด, สัมภาษณ ์7 กันยายน 2557)  

2. สาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นพบว่า สาเหตุหลักในการเข้าร่วมกลุ่มของ
ชาวบ้านนั้นมีอยู่ 2 ประการได้แก่ การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าเกษตรเคมี และ การชักชวนจากญาติ
พ่ีน้องและเพ่ือนที่เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอยู่ก่อนแล้ว  

2.1 การมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่าและราคาของผลผลิตสูงกว่าเกษตรเคม ี

จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มที่ท าเกษตรอินทรีย์นั้น ส่วนใหญ่กล่าวว่าสาเหตุที่เปลี่ยนมาท า
เกษตรอินทรีย์และเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นเป็นเพราะเกษตรอินทรีย์มีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า
เกษตรอินทรีย์ประมาณครึ่งหนึ่งและราคาของผลผลิตก็สูงกว่าของเกษตรเคมี คุณพิกุลได้เล่าว่า
หลังจากเหตุการณ์น้ าท่วมในช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ผลผลิตของชาวบ้านต่างได้รับความเสียหาย จึง
ท าให้ขาดรายได้ บางคนก็ไม่มีเงินทุนส ารองส าหรับการเริ่มต้นครั้งใหม่ จึงต้องหันกลับมาท าเกษตร
อินทรีย์ที่ใช้ต้นทุนน้อยกว่า (คุณพิกุล พรหมสูงวงศ,์ สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2557)  

หรือคุณยุวรีย์ที่ได้กล่าวถึงสาเหตุของการเข้าร่วมกลุ่มว่าเป็นเรื่องของราคาของผลผลิตที่สูง
กว่าเกษตรเคมี แม้ว่าจะได้ผลผลิตน้อยกว่าก็ตาม “แต่ก่อนท านาเคมี พอหลังจากน้ าท่วมก็เปลี่ยนเป็น
อินทรีย์ ที่เปลี่ยนเพราะเราท าเคมีเราได้เยอะก็จริง แต่ราคามันถูก ไม่เหมือนอินทรีย์ พอรู้ว่ามีกลุ่ม
เกิดขึ้นก็เลยอยากเข้ากลุ่ม แล้วก็ขอไปเข้าร่วมกับเค้า สมัครใจเข้าเอง” (คุณยุวรีย์ พรมสูงวงศ์ , 
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2558)  

ส่วนคุณคนึงได้เล่าถึงราคาของผักที่ปลูกซึ่งทางกลุ่มนั้นให้ราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป เนื่องจาก
เป็นผักปลอดสาร จึงเป็นสาเหตุให้คุณคนึงมาเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “ปกติจะมีแม่ค้ามารับไป
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ขายที่ตลาดศรีเมือง ก็จะได้ราคาเท่ากับผักเคมีตามท้องตลาดทั่วไป แต่พอมาเข้าร่วมกับกลุ่ม ทางกลุ่ม
ให้ราคาดีกว่า เพราะเขาเอาไปขายที่ตลาดของอินทรีย์เฉพาะเลย” (คุณคนึง ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์, 
4 เมษายน 2558) 

2.2 การชักชวนจากญาติพ่ีน้องและเพ่ือน 

อีกสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคือการชักชวนจากญาติพ่ีน้องและ
เพ่ือน เนื่องจากความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชนนั้นค่อนข้างมีความสนิทสนมกันและรู้จักกันเกือบ
หมด เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติกันจากการแต่งงานแล้วแยกออกไปอยู่กันล าพัง ดังเช่นกรณี
ของคุณชลอที่เป็นน้าของคุณนันทา ได้ถูกคุณนันทาชักชวนให้มาเข้าร่วมกลุ่ม เขาจึงตอบตกลง “ที่เข้า
ร่วมเพราะนัน (หลาน) มาชวนว่า ลองมาท าเกษตรอินทรีย์กันดูไหม ค่อยๆท าค่อยๆเปลี่ยนกันไป เลย
ตัดสินใจลองท าดู” (คุณชลอ พรหมสูงวงศ,์ สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 2557) 

คุณเกสรให้ค าตอบว่า “ที่มาเข้าร่วมกลุ่มเพราะตอนนั้นนัน (เพ่ือน) เป็นคนมาชวน แต่เรา
เปลี่ยนมาท านาอินทรีย์ไม่ได้เพราะมีนาเคมีล้อมรอบอยู่ เลยปลูกผักแทนเพราะมีที่ว่างอยู่” (คุณเกสร 
เจริญมี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558) หรือสัมภาษณ์คุณพิกุล “ตอนนั้นเราปลูกผักไว้กินเองอยู่แล้ว 
แล้วพ่ีนันเขาก็มาชวนให้มาเข้ากลุ่ม จะได้เอาผักไปขายกันทุกวันศุกร์ เราเห็นว่ายังไงผักเราก็มีอยู่แล้ว 
บางทีก็กินไม่ทัน เลยตอบตกลงเข้ากลุ่มมา” (คุณพิกุล พรมสูงวงศ์, สัมภาษณ์ 5 ตุลาคม 2557) 

การชักชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมกลุ่มนั้นจะไม่เป็นการบังคับให้ชาวบ้านหันมาเปลี่ยนการท า
การเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยเงื่อนไขของโฉนดชุมชน กล่าวคือทางกลุ่มจะไม่เอาระเบียบของ
โฉนดชุมชน มาบีบบังคับให้ชาวบ้านเปลี่ยนการท าการเกษตร ซึ่งอาจท าให้กลุ่มนั้นไม่มีความยั่งยืน 
หากชาวบ้านมาเขา้ร่วมกลุ่มด้วยความเต็มใจและความพร้อมที่จะเปลี่ยนการท าการเกษตรด้วยตนเอง 
กลุ่มก็จะไปได้อย่างยั่งยืน ถ้ากลุ่มแสดงให้ชาวบ้านเห็นได้ว่าการเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์นั้น
สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและจัดการค่าใช้จ่ายได้เช่นเดิม ชาวบ้านก็จะเกิดความสนใจและหันมาเข้า
ร่วมกลุ่มเอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์คุณนันทาได้กล่าวไว้ว่า “ไม่อยากบังคับให้ชาวบ้านมาเปลี่ยนเป็น
เกษตรอินทรีย์โดยไม่เต็มใจ เพราะเราไม่มีหลักประกันอะไรที่จะท าให้ชาวบ้านเชื่อได้ว่าเกษตรอินทรีย์
นั้นจะให้รายได้ที่ดีกว่าเกษตรเคมี ซึ่งหากชาวบ้านเปลี่ยนและผลออกมาไม่ดีตามที่ค าดไว้ ก็จะเกิด
ปัญหาตามมาในภายหลัง เราจึงท าได้แค่ท าให้ดูเป็นตัวอย่างเพ่ือให้ชาวบ้านนั้นเห็นผลและตัดสินใจที่
จะเปลี่ยนด้วยตนเอง” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 7 กันยายน 2557) และยังกล่าวอีกว่า 
“หากการรวมกลุ่มเกิดขึ้นจากชาวบ้าน ความยั่งยืนของกลุ่มมันจะมีมากกว่ าการที่รัฐบาลหรือ
หน่วยงานเข้ามาจัดการ เพราะถ้ารัฐหรือหน่วยงานนั้นๆไม่ให้การสนับสนุนต่อ กลุ่มก็จบ ชาวบ้านควร
ได้เรียนรู้กระบวนการเหล่านี้ด้วยตนเอง” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 22 มกราคม 2558) 
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3. บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

หลังจากทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2556 แล้ว ระบบการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มนั้นเริ่มเป็นระบบมากขึ้นคือ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นทางการ โดยสมาชิกแต่
ละคนจะมีหน้าที่ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง ซึ่งหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 

ตารางที่ 4 หน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 ชื่อ อายุ หน้าที ่

1. นางนันทา      ประสารวงษ์ 43 ปี หัวหน้ากลุ่ม, ดูแลเอกสารและบัญชี, การ
ตลาด,การประชาสัมพันธ์, วิทยากร 

2. นายอุดม        สวัสดี 50 ปี รองหัวหน้ากลุ่ม, ที่ปรึกษาเรื่องสีข้าว 

3. รศ. ดร. ประภาส  ปื่นตบแต่ง 55 ปี ที่ปรึกษากลุ่ม, วิทยากร 
 4. นายเทียนชัย   ม่วงโพธิ์เงิน        41 ปี การสีข้าว 

5. นายราเชนทร์   สิทธิชัย 36 ปี ช่วยสีข้าว 

6. นางสาววิภา    สิทธิชัย 32 ปี การตลาด 
7. นางสาลิกา     ปานบ้านเกร็ด 40 ปี การตลาด, ดูแลด้านอาหาร 

8. นางสาวพิกุล   พรมสูงวงศ์ 46 ปี การตลาด, การจัดกิจกรรมกลุ่ม 

9. นายชะลอ       พรมสูงวงศ์ 55 ปี การท าสารชีวภาพ 
10. นางยุวรีย์        พรมสูงวงศ์         50 ปี การตลาด, การจัดกิจกรรมกลุ่ม, การท า

สารชีวภาพ 
11. นายธัญญะ    ปานบ้านเกร็ด 40 ปี ประสานงาน 

12. นายอนันต์      ประสารวงษ์ 46 ปี งานประชาสัมพันธ์, ประสานงาน 

13. นางบุญเรือง   ยอดศรีค า 50 ปี ประสานงานด้านยานพาหนะ 
14. นางคนึง         ม่วงโพธิ์เงิน 42 ปี การแพ็คข้าว 

15. นางนอง         สวัสดี  43 ปี การแพ็คข้าว, การจัดกิจกรรมกลุ่ม 

16. นายมรกต      นงคราญ 39 ปี จัดเตรียมสถานที่ 
17. นายกฤษ        เจริญมี 38 ปี จัดเตรียมสถานที่ 

18. นายบุญเสริม  ทรัพย์น่วม 38 ปี จัดเตรียมสถานที่ 
19. นางเบญจวรรณ  สิทธิสุนทร 30 ปี ดูแลด้านอาหาร 

20. นางเกสร        เจริญมี 46 ปี ดูแลด้านอาหาร 

21. นายสุพจน์     สิทธิสุนทร 40 ปี ดูแลความเรียบร้อย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

22. นายดิเรก       ยอดศรีค า 55 ปี ดูแลความเรียบร้อย 

23. นายธัญญสิทธิ์   ยอดศรีโสภณ 38 ปี ดูแลความเรียบร้อย 
 

จากรายชื่อของสมาชิกของกลุ่มข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน
ระหว่างสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน และสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ประเภท ดังนี้ 

3.1 หัวหน้ากลุ่ม 

 ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มนั้นคือคุณนันทา ประสารวงษ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบงานของกลุ่มโดยเมื่อมีหน่วยงานหรือองค์กรเข้ามาติดต่อเพ่ือให้การสนับสนุนและจัด
กิจกรรม คุณนันทาจะก าหนดวันและเวลาเพ่ือให้หน่วยงานนั้นๆมาเข้าพูดคุยร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม
เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกัน เมื่อมีปัญหาหรือข้อคิดเห็นจะได้ช่วยกันชี้แนะและท าให้งานส าเร็จลุล่วง 
“อย่างในตอนบ่ายสอง เราก็จะมีการเรียกสมาชิกเพ่ือประชุมกลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มจิตอาสาของกระทิง
แดงจะมาท าการเกี่ยวข้าวกันในเดือนมิถุนายน พ่ีก็จะบอกข้อมูลคร่าวๆให้สมาชิกกลุ่มฟังก่อนว่า เขา
มากี่วัน มาท าอะไรยังไงบ้าง” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) และจากการ
สังเกตการณ์ การประชุมส่วนใหญ่จะจัดขึ้นที่บ้านคุณนันทา โดยคุณนันทาและสมาชิกกลุ่มจะมา
ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ส าหรับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุม เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นจึงแบ่งงานตามหน้าที่
ของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกแยกย้ายและไปเตรียมตัวส าหรับกิจกรรมที่จะถูกจัดขึ้น  

นอกจากนี้คุณนันทายังท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานรัฐบาลเช่น ติดต่อ
กรมการเกษตรเพื่อขอให้ทางหน่วยงานมาจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม “ทางกลุ่มเราจะติดต่อ
หน่วยงานราชการเพ่ือขอองค์ความรู้ ให้เข้ามาช่วยอบรมการท าปุ๋ยชีวภาพ อย่างล่าสุดก็ขอความรู้
เรื่องการขอใบรับรองเกษตรอินทรีย์ว่าต้องเตรียมตัวและปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ยังไงบ้าง” (คุณนันทา 
ประสารวงษ,์ สัมภาษณ์, 15 กุมภาพันธ์ 2558) และยังติดต่อประสานงานกับอาจารย์ประภาสในการ
หาตลาดส าหรับวางขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม รวมถึงไปเข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาใน
ฐานะตัวแทนของกลุ่ม มีอ านาจในการตัดสินใจในกลุ่ม เช่น การก าหนดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกปลูก 
เนื่องจากคุณนันทาเป็นผู้ที่ทราบออร์เดอร์การสั่งข้าวและจ านวนข้าวที่มีอยู่ จึงต้องมีการก าหนด
ปริมาณข้าวในแต่ละพันธุ์ โดยไม่ให้สมาชิกปลูกข้าวซ้ า “เราต้องเป็นคนก าหนดล็อคให้ชาวบ้าน เพราะ
พ่ีท าเรื่องตลาดและดูยอดขายว่าข้าวชนิดไหนได้รับความนิยมมากที่สุด ไม่งั้นข้าวจะเหลือแล้วมอดกิน
หมด เราเลยต้องก าหนดว่าเขาจะต้องผลิตอะไรในฤดูต่อไป จะให้เขาปลูกอะไรเพ่ือให้เพียงพอต่อ
ตลาด” (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 30 สิงหาคม 2557)  
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นอกจากคุณนันทาจะมีหน้าที่หลักเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้ว ยังมีหน้าที่ท าบัญชีของกลุ่ม รวมถึง
ดูแลเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มอีกด้วย เนื่องจากคุณนันทาจบปริญญาตรีในสาขา
การบัญชี จึงมารับหน้าที่ฝ่ายนี้คือคอยดูแลรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้จ่ายเกินความ
จ าเป็น รวมถึงเป็นผู้ค านวณก าไรจากการขายผลผลิตในแต่ละครั้ง เพื่อน าก าไรที่ได้จากการขายมาเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการของทางกลุ่ม เช่น ค่าจ้างของสมาชิกที่มาสีข้าวและแพ็คข้าว ค่า
เดินทางไปขายของที่ตลาด รวมถึงค่าจ้างของสมาชิกท่ีมาช่วยงานกิจกรรม 

3.2 รองหัวหน้ากลุ่ม  

มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มและท าหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มใน
บางครั้งเมื่อหัวหน้ากลุ่มติดธุระ และยังช่วยคุณนันทาประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มและหน่วยงาน
ต่างๆ จากการสัมภาษณ์คุณอุดมได้กล่าวว่า “รองหัวหน้ากลุ่มก็ท าหน้าที่รวมๆนั่นแหละ อย่างผมก็มี
หน้าที่สีข้าวด้วย แต่ก็ไม่ได้ท าแต่หน้าที่ของตัวเองอย่างเดียว ถ้าฝ่ายไหนมีปัญหาหรือคนไม่พอ ผมก็จะ
ไปช่วยด้วย ในบางโอกาสก็จะช่วยคุณนันดูแลกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม” (คุณอุดม สวัสดี, สัมภาษณ์, 29 
มีนาคม 2558) จากการสัมภาษณ์คุณยุวรีย์และคุณชลอถึงเรื่องรองหัวหน้ากลุ่มนั้น ทั้งสองได้กล่าวว่า 
“การเลือกรองหัวหน้ากลุ่มจะเลือกจากคนที่ไม่มีภาระงานในครอบครัวมาก เป็นคนที่มีความพร้อมใน
การที่จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มทุกเมื่อ” (คุณยุวรีย์และคุณชลอ พรมสูงวงศ์, สัมภาษณ์, 29 
มีนาคม 2558) 

3.3 ฝ่ายการตลาด 

 ฝ่ายการตลาดนั้นจะท าหน้าที่หาสถานที่และกิจกรรมเพ่ือน าสินค้าของกลุ่มไปวางจ าหน่าย ซึ่ง
หน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคุณนันทา โดยคุณนันทาจะประสานงานกับอาจารย์ประภาสในการหาตลาด
เช่น การไปขายของที่ตลาดนัดวันศุกร์จุฬาฯ ซึ่งอาจารย์ประภาสเป็นผู้แนะน าให้ทางกลุ่มน าสินค้ามา
จ าหน่ายที่นี่ นอกจากนี้อาจารย์ประภาสยังน าอาจารย์และนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มาร่วมท า
กิจกรรมการโยนข้าวกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์, 5 ตุลาคม 
2557)  

นอกจากทางฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายจัดหาตลาดในการจัดจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มแล้วนั้น ยังมี
หน้าที่น าสินค้าของกลุ่มไปขายที่ตลาดและตามกิจกรรมต่างๆอีกด้วย สมาชิกที่จะไปขายของส่วนมาก
จะเป็นผู้ที่มีเวลาว่างในวันนั้นๆจากการท านาหรือสวนผักของตน แต่การไปขายของที่ตลาดจะต้องมี
การสลับกันไป เพ่ือให้สมาชิกคนอ่ืนมีรายได้เสริมด้วยเช่นกัน “การไปขายของที่ตลาดนั้น จะไปกัน
งานละ 3-4 คนเท่านั้นแล้วแต่สถานที่ ค่าแรงท่ีจะได้จากการไปขายของนั้นจะได้เป็นรายวัน โดยจะได้
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ขั้นต่ าวันละ 300 บาท หากวันไหนขายดี มีก าไรเยอะ ทางกลุ่มก็จะให้ค่าแรงมาประมาณ 400-500 
บาท การมาขายของของสมาชิกต้องมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปบ้าง” (คุณยุวรีย์ พรมสูงวงศ์, 
สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2558) ในการไปขายของที่ตลาดนั้น สมาชิกกลุ่มที่จะไปขายของจะต้องมา
จัดเตรียมสินค้าที่บ้านคุณนันทาก่อนหนึ่งวัน อย่างผักของทางกลุ่มที่จะน าไปขายนั้น จะถูกน ามารวม
ไว้ที่บ้านของคุณนันทาก่อน จึงน ามาแยกใส่ถุงเป็นก าและแพ็คใส่ห่อ เตรียมน าไปขายในวันรุ่งขึ้น (คุณ
เกสร เจริญมี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2558) 

3.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  

เป็นหน้าที่ของคุณอนันต์ ประสารวงษ์ โดยคุณอนันต์จะท าการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตคือ เว็บไซต์ Facebook.com โดยสร้างเพจของกลุ่มชื่อว่า 
“กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า” ซึ่งทางเพจจะน าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคลภายนอกผ่านทางเฟสบุ๊กเพจโดยมีคุณอนันต์และคุณนันทา 
ประสารวงษ์เป็นผู้ดูแลเพจ ซึ่งในการเข้าเฟสบุ๊กของกลุ่มนั้นก็ไม่ได้มีการก าหนดหรือแบ่งเวลากันอย่าง
ชัดเจนว่าใครจะเข้าเวลาใด แต่จะอาศัยเวลาว่างของแต่ละคนในการโพสและตอบคอมเมนท์ โดย
ส่วนมากจะโพสในช่วงเย็นเวลาประมาณ 16.00 – 20.00 น. (คุณอนันต์ ประสารวงษ์, สัมภาษณ์, 15 
กุมภาพันธ์ 2558) ทางกลุ่มได้ใช้เพจ Facebook ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางกลุ่ม
ด้วย เช่น ก่อนจะมีกิจกรรมการโยนข้าวประมาณ 3 วัน กลุ่มได้มีการเผยแพร่ก าหนดการในวัน
กิจกรรมการโยนข้าวรวมถึงการเตรียมตัวส าหรับการโยนข้าว เพ่ือให้บุคคลภายนอกกลุ่มได้รับรู้และมี
การจัดเตรียมเสื้อผ้าให้มีความเหมาะสมกับการโยนข้าวในนา  

3.5 ฝ่ายประสานงาน 

ท าหน้าที่ช่วยคุณนันทาติดต่อประสานงานกับสมาชิกในกลุ่ม โดยจะท าการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมของทางกลุ่มให้แก่สมาชิกได้รับทราบ เช่น การประชุ มเรื่องกิจกรรมของกลุ่ม 
ก าหนดการอบรมเรื่องการท าปุ๋ยชีวภาพ โดยจะเป็นการน าข่าวไปบอกแบบปากต่อปากเมื่อพบสมาชิก
และการโทรศัพท์เพ่ือแจ้งข่าวสาร และในบางครั้งหากคุณนันทามีธุระ สมาชิกที่มีหน้าที่นี้ก็จะเป็นผู้ท า
การติดต่อประสานงานแทนคุณนันทาชั่วคราว จากการสังเกตการณ์  เมื่อคุณนันทาติดธุระและใน
ขณะนั้นจะมีคนเข้ามาติดต่อเรื่องข้าวกับทางกลุ่ม คุณอนันต์ก็จะเป็นผู้รับเรื่องนี้แทนโดยการเป็นผู้ที่
คอยอธิบายและให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการที่จะทราบ 
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3.6 การท าสารชีวภาพ 

ผู้ที่มีหน้าที่ท าสารชีวภาพนั้น จะต้องไปรับการอบรมก่อน เพ่ือน าความรู้ที่ได้กลับมาท า
สารชีวภาพให้กับทางกลุ่มใช้ หากใครจะใช้ให้มาเบิกไป การท าสารชีวภาพของทางกลุ่มนั้นมีอยู่ 2 
ชนิดด้วยกันได้แก่ สารชีวภาพที่น ามาใช้เป็นปุ๋ยและสารชีวภาพที่น ามาใช้เป็นสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 
โดยสารชีวภาพทั้ง 2 ชนิดนี้มีส่วนผสมหลักอย่างเดียวกันคือ เมล็ดหรือใบสะเดาจ านวน 10 กิโลกรัม 
บอระเพ็ดจ านวน 10 กิโลกรัม และกากน้ าตาลจ านวน 10 กิโลกรัม ส่วนผสมที่ท าให้สารชีวภาพทั้ง
สองชนิดนี้มีความแตกต่างกันคือ สารพด. 22 และสารพด.73 ซึ่งจะใส่จ านวน 1 ซองต่อการท า
สารชีวภาพในแต่ละครั้ง ขั้นตอนในการท าสารชีวภาพนั้นคือน าเมล็ดหรือใบสะเดา ซึ่งมีสารในการ
ป้องกันแมลงศัตรูพืช มาตากแห้งและบดให้ได้จ านวน 10 กิโลกรัม จากนั้นน าบอระเพ็ดสดมาบด
จ านวน 10 กิโลกรัม มาผสมกับกากน้ าตาลจ านวน 10 กิโลกรัม ซึ่งกากน้ าตาลนั้นจะไปซื้อที่ร้านขาย
เครื่องมือท าการเกษตรทั่วไป หากหาซื้อไม่ได้ ก็จะใช้น้ าตาลทรายแทน เมื่อน าส่วนผสมทั้งสามอย่าง
มาผสมกันแล้ว ก็กวนประมาณ 5 นาที จากนั้นก็เลือกว่าจะใส่สารพด. ชนิดใด หากต้องการท า
สารชีวภาพก็ใช้สารพด. 2 หรือถ้าต้องการสารป้องกันแมลงศัตรูพืชก็ใส่สารพด.7 จากนั้นหมักทิ้งไว้
ประมาณ 1 เดือนจึงจะน ามาใช้ได้ 

ส าหรับสารชีวภาพทั้ง 2 ชนิดได้แก่ สารพด.2 และสารพด.7 ทางกลุ่มได้ไปขอกับทางกรม
พัฒนาที่ดินในนามของกลุ่ม เพ่ือน ามาใช้ในการบ ารุงรักษาต้นข้าวและพืชผักต่างๆ ซึ่งสารชีวภาพทั้ง
สองชนิดนี้ เมื่อได้มาทางกลุ่มก็จะน ามาแจกจ่ายให้กับสมาชิกกลุ่มให้ทดลองน าไปผสมเพ่ือท า
สารชีวภาพด้วยตนเอง “การหมักปุ๋ยชีวภาพ ทีแรกเราเห็นเขาหมักดูแล้วไม่น่ายาก ก็อยากลองหมัก
เองดูบ้าง เขามียาซองๆให้มาเหมือนกัน แต่ไม่ว่างเลยยังไม่ได้ท า แล้วทีก่ลุ่มให้มาใช้ยังมีอยู่เลยยังไม่ได้
หมักใหม่” (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2558) 

 

3.7 การสีข้าว 
 ภายในกลุ่มจะมีสมาชิกผู้ชายจ านวน 2-3 คน ซึ่งท าหน้าที่ในการสีข้าวโดยเฉพาะ เนื่องจาก
การสีข้าวนั้นจ าเป็นต้องมีทักษะในการใช้เครื่องสีข้าว หากเป็นผู้ที่ไม่เคยสีมาก่อนแล้วมาใช้เครื่องสี 
อาจท าให้เครื่องสีนั้นเสียหายได้ จากการสัมภาษณ์คุณอุดม สวัสดี สมาชิกกลุ่มซึ่งมีหน้าที่ในการสีข้าว

                                                           
2 สารพด.2 คือเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุการเกษตร ส่วนมากจะน ามาผลิตปุ๋ย

อินทรีย์น้ า 
3 สารพด.7 คือเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพ่ิมประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืช

สมุนไพรชนิดต่างๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเพ่ือผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช 
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นั้นได้กล่าวว่า “แต่ก่อนก็เคยให้ใครก็ได้มาสีกันเอง แต่ท าเครื่องเสียกันบ่อย ทางกลุ่มเลยแต่งตั้งหน้าที่
นี้ขึ้นมา” (คุณอุดม สวัสดี, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) แต่ในปัจจุบัน เหลือสมาชิกที่มีหน้าที่สีข้าว
เพียงคนเดียวคือ คุณเทียนชัย เนื่องจากคุณอุดมมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับตับ ทางกลุ่มจึงให้หยุด
ท าหน้าที่สีข้าวและเปลี่ยนมาเป็นคอยให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการสีข้าวแทน “บางทีเครื่องสีข้าวมีปัญหา 
ก็จะโทรไปถามว่าต้องท ายังไง แก้ไขยังไง ถ้าเขาอยู่เขาก็จะมาดูให้” และเมื่อมีการสีข้าว คุณราเชนทร์ 
สมาชิกในกลุ่มจะมาช่วยสีด้วยหากมีเวลาว่าง (คุณเทียนชัย ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 
2558) 

ส่วนเรื่องความรู้และทักษะในการสีข้าวนั้นได้จากการลองผิดลองถูกในช่วงแรก ประกอบกับ
น าค าแนะน าของอาจารย์ประภาสมาปรับใช้ หน้าที่สีข้าวนั้นท าได้เฉพาะผู้ชาย เนื่องจากใน
กระบวนการสีข้าวต้องใช้แรงงานมากทั้งการยกกระสอบข้าวเปลือก เทข้าวเปลือกใส่เครื่องสีข้าว และ
ตักข้าวที่สีเสร็จแล้วใส่กระสอบ นอกจากนี้การก าหนดวันที่สีข้าวนั้น ขึ้นอยู่กับเวลาว่างของสมาชิกที่
จะมาสีข้าวทั้งสองคนจะตกลงกัน รวมถึงการสั่งสินค้าของลูกค้าที่สั่งว่าต้องการข้าววันไหน ระยะเวลา
ในการสีข้าวนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้าวเปลือกท่ีจะน ามาสี เช่น ข้าวเปลือกประมาณหนึ่งเกวียน จะ
ใช้เวลาสีข้าวทั้งวันโดยไม่มีการหยุดพักและผลัดกันรับประทานอาหารกลางวัน การสีข้าวจะเริ่มสี
ในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 น. และจะสีไปเรื่อยๆจนกว่างานจะเสร็จ ขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวเปลือก (คุณ
เทียนชัย ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)  

การสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นมีโรงสีข้าวทั้งหมด 2 โรงสีคือ โรงสีเก่าและโรงสีใหม่  
โรงสีเก่าเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดยอาจารย์ประภาสเป็นผู้ซื้อเครื่องสีมาในราคา 80,000 

บาท เพ่ือใช้ในการสีข้าวกินเองภายในครอบครัวและรับจ้างสีข้าวจากบริษัทกันตนา ซึ่งได้ปลูกข้าว
อินทรีย์อยู่ในบริเวณนั้นและน ามาให้อาจารย์ช่วยสีในราคากิโลกรัมละ 3 บาท (คุณประภาส ปิ่นตบ
แต่ง, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558 ) ทางโรงสีจะรับสีแต่ข้าวอินทรีย์ ไม่รับข้าวเคมี เนื่องจากหากสีใน
เครื่องเดียวกัน ข้าวอินทรีย์จะปนเปื้อนสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนข้าว ในปี พ.ศ. 2555 เป็นปีที่ชาวบ้าน
ในละแวกนั้นได้มารวมตัวกันตามค าชักชวนของอาจารย์ประภาสและคุณนันทาในการเริ่มท าเกษตร
อินทรีย์และน าข้าวเปลือกท่ีได้จากการเก็บเก่ียวมาสีที่โรงสีของอาจารย์ประภาส โดยจะใช้สีทั้งข้าวที่มี
สีด าได้แก่ ข้าวพันธุ์หอมนิลและข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวขาวได้แก่ข้าวหอมประทุมและข้าวหอมนครชัย
ศรี จึงท าให้เมล็ดข้าวขาวนั้น มีลักษณะเป็นสีด่างๆ ดูไม่น่ารับประทาน แต่ผู้บริโภคที่มาซื้อข้าวเพ่ือ
น าไปบริโภคนั้น ก็ไม่ได้มีความกังวลเกี่ยวกับสีของข้าว เพียงแต่ต้องการบริโภคข้าวที่ปลอดสารเคมี
เท่านั้น (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2557 บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จ ากัด ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้าน
ความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงท าการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย
ข้าวอินทรีย์ทั่วประเทศเช่น จังหวัดยโสธร นครศรีธรรมราช และนครปฐม และได้เข้ามาให้การ
สนับสนุนเงินเป็นจ านวน 1,000,000 บาท ซึ่งทางกลุ่มได้ท าการประชุมกันและมีการตกลงว่าจะน า
เงินไปใช้ในการสร้างโรงสีและจัดซื้อเครื่องสีข้าวใหม่ เพื่อแก้ปัญหาข้าวตกสีและท าให้คุณภาพของข้าว
นั้นเพิ่มข้ึน ส่งผลให้กลุ่มสามารถขยายตลาดได้กว้างขึ้น 

โรงสีใหม่เป็นโรงสีที่ใช้ใช้น้ ามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในการสีข้าว โดยจะใช้สีเฉพาะข้าวขาว
เท่านั้นได้แก่ ข้าวหอมประทุมและข้าวหอมนครชัยศรี เพื่อป้องกันการตกสีของข้าว ในการสีข้าวแต่ละ
ครั้ง จะใช้น้ ามันประมาณ 20 ลิตรต่อข้าวประมาณหนึ่งเกวียน น้ ามันที่ใช้จะเป็นน้ ามันดีเซลที่ซื้อจาก
ปั๊มที่ขายน้ ามันตามบ้านหรือถ้าโอกาสได้ออกไปข้างนอก ก็จะซื้อน้ ามันจากปั๊มน้ ามันมาเนื่องจากมี
ราคาถูกกว่า จากการสัมภาษณ์คุณอุดม สวัสดีได้กล่าวว่า เครื่องสีที่ใช้ไฟฟ้านั้นจะมีต้นทุนประหยัด
กว่าการใช้เครื่องสีข้าวที่มีน้ ามันเป็นเชื้อเพลิง (คุณอุดม สวัสดี, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 

หน้าที่ของสมาชิกในฝ่ายสีข้าวนั้น เริ่มตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวข้าว โดยน าข้าวเปลือกไปตากที่
ลานตากข้าว ซึ่งท าไว้ให้เช่าส าหรับตากข้าว ลานตากข้าวนั้นมีลักษณะเป็นลานปูนและมีอุปกรณ์
เครื่องจักรในการเกลี่ยข้าวและกลับข้าวทุกชั่วโมง เพ่ือให้ข้าวแห้งอย่างทั่วถึง และมีอุปกรณ์ตรวจวัด
ความชื้นของข้าว โดยจะต้องตากข้าวให้ได้ความชื้นประมาณ 14% ไม่เช่นนั้นข้าวจะเสื่อมสภาพและมี
กลิ่น ค่าเช่าที่ตากประมาณเกวียนละ 1,000 บาท โดยส่วนมากจะตากไว้ประมาณ 1 วัน จากนั้นก็มา
ตักข้าวจากลานตากใส่กระสอบ แล้วขนใส่รถเพ่ือน ามาเก็บไว้ที่โรงสี ข้าวที่เพ่ิงตากเสร็จนั้นจะไม่นิยม
น ามาสีเลย เนื่องจากข้าวยังไม่คืนตัว หากน าไปสี เมล็ดข้าวจะหักได้ ส่วนมากจะทิ้งข้าวไว้ประมาณ
ครึ่งเดือนหรือสองอาทิตย์ เพ่ือให้ข้าวแข็งตัวแล้วจึงจะน าไปสี และไม่ควรเก็บข้าวไว้นานเกิน 6 เดือน 
เนื่องจากจะท าให้ข้าวเก่าและแข็ง ในการสีข้าวแต่ละครั้งจะได้ข้าวสาร ร าข้าว และแกลบ ข้าวสารที่
ได้จะต้องน าไปเข้าเครื่องคัดแยกปลายข้าว ในการคัดแยกปลายข้าวอาจท าต่อในวันเดียวกันกับการสี
ข้าวหรือวันถัดไป โดยใช้เครื่องแยกปลายข้าวซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านคุณนันทา จากนั้นก็จะน าข้าวใส่กระสอบ
เพ่ือรอน ามาแพ็คต่อไป ส่วนแกลบจะน าไปใช้ผสมกับดิน เพ่ือเพ่ิมอาหารให้แก่ดินและให้ดินร่วนซุยขึ้น 
และร าข้าวก็จะน าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ และปลา (คุณอุดม สวัสดี, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 
2558) 

ส่วนการจ้างงานในการสีข้าวนั้นจะคิดค่าแรงตามปริมาณข้าวที่สีได้ดังนี้ หากต้องการแยก
ปลายข้าวจะคิดค่าแรงกิโลกรัมละ 1 บาท 50 สตางค์ ถ้าไม่ต้องการแยกก็คิดเป็นกิโลกรัมละ 1 บาท 
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รายได้แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับจ านวนข้าวที่สี ไม่ได้ใช้วิธีการให้ค่าแรงแบบเป็นรายวัน (คุณเทียนชัย ม่วง
โพธิ์เงิน, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) 

3.8 การแพ็คข้าว  

ขั้นตอนการแพ็คข้าวนั้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต สมาชิกจะมาท าการแพ็ค
ข้าวที่บริเวณลานหน้าบ้านของคุณนันทา ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ก่อนที่จะน าข้าวมา
แพ็คนั้นจะต้องน าข้าวที่ผ่านกระบวนการสีเสร็จแล้วมาท าการโรยพัดลมก่อนโดยใช้พัดลมตัวใหญ่ใน
การเป่า เพ่ือไม่ให้มีร าหรือแกลบปะปนมากับข้าวสาร ส่วนมากข้าวสารที่น ามาแพ็คจะมีปริมาณ
ประมาณ 200-300 กิโลกรัม จากนั้นสมาชิกกลุ่มที่มาท างานก็จะน าข้าวที่โรยเสร็จแล้วมาตวงใส่
ถุงพลาสติก โดยการชั่งกับตราชั่งเพ่ือให้ได้ข้าวสารถุงละ 1 กิโลกรัม แล้วน าถุงข้าวที่ตวงเสร็จแล้วมา
ใส่ตะกร้าเพ่ือน าไปใส่เครื่องแพ็คสูญญากาศต่อ (คุณคนึง ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) 
เครื่องแพ็คสูญญากาศของทางกลุ่มนั้นซื้อมาในปี พ.ศ. 2555 ในราคาประมาณ 40,000 บาทโดยใช้
เงินของกลุ่มในการจัดซื้อ เครื่องแพ็คข้าวสูญญากาศนั้นจะท าการแพ็คข้าวได้ 2 ถุงต่อการแพ็คหนึ่ง
ครั้ง ส่วนค่าจ้างในการแพ็คข้าวนั้นก็คิดราคาเดียวกันกับการสีข้าวคือ กิโลกรัมละ 1 บาท ซึ่งเป็นการ
จ่ายค่าแรงตามปริมาณข้าวที่แพ็คได้ (คุณนันทา ประสารวงษ์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558)  

สมาชิกจะก าหนดวันแพ็คข้าวจากวันและเวลาว่างของสมาชิกที่มีหน้าที่เดียวกันคือ เมื่อมีข้าว
สีเสร็จแล้วจะขนมาไว้ที่บ้านคุณนันทาเพ่ือน ามาเข้าสู่กระบวนการแพ็คข้าวต่อ ซึ่งคุณนันทาจะเป็นผู้
โทรมาแจ้งกับสมาชิกที่มีหน้าที่แพ็คข้าวคนใดคนหนึ่งก่อนว่าข้าวสีเสร็จแล้ว จากนั้นสมาชิกก็จะไป
ติดต่อกันอีกทีเพ่ือนัดวันกันมาแพ็คข้าว โดยการแพ็คข้าวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสายประมาณ 10.00 น. และ
จะเสร็จไม่เกิน 14.00 น. (คุณคนึง ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) นอกจากนี้จากการ
สังเกตการณ์พบว่าระหว่างกระบวนการแพ็คข้าวนั้น อาจจะมีสมาชิกคนอ่ืนที่มีเวลาว่างมาช่วยและมา
นั่งพูดคุยด้วย เมื่อเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาพัก สมาชิกที่มาแพ็คข้าวนั้นก็จะพักบ้างก็จะพักทาน
อาหารกันที่บ้านคุณนันทา ซึ่งทางบ้านคุณนันทาจะเป็นผู้ชักชวนให้สมาชิกมาทานอาหารด้วยกัน 
บางครั้งก็มีผลไม้มาให้ทานหลังจากแพ็คข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

3.9 การจัดกิจกรรมกลุ่มและการจัดเตรียมสถานที่ 

 ท าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ที่บริเวณโรงสี
ใหม่ เนื่องจากมีพ้ืนที่กว้างขวาง การจัดเตรียมสถานที่นั้นจะท าการจัดตั้งแต่ในช่วงเย็นก่อนวัน
กิจกรรม จะมีการท าความสะอาดพ้ืนที่ จัดเรียงเก้าอ้ีให้เหมาะสมกับจ านวนคนที่จะมาเข้าร่วม
กิจกรรม และตกแต่งสถานที่เล็กน้อย จากนั้นในช่วงเช้าประมาณ 7.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนงาน
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เริ่ม สมาชิกจะน าอาหารว่างและน้ าดื่มมาจัดเรียงบริเวณด้านข้างของอาคารโรงสี จากนั้นเมื่อกิจกรรม
เริ่มก็จะคอยดูแลความเรียบร้อยของงานจนกระทั่งกิจกรรมจบ จึงค่อยเก็บกวาดและท าความสะอาด
สถานที่ให้เรียบร้อย 

หากในช่วงใดทางกลุ่มจะมีกิจกรรมเกิดขึ้น ก็จะมีการเรียกประชุมสมาชิกกลุ่มเพ่ือมาบอก
กล่าวถึงตัวงานกิจกรรมว่าจะเป็นไปในรูปแบบใดและใครจะมาบ้าง โดยการประชุมนี้ก็จะรวมสมาชิก
ที่ท าเกษตรเคมีด้วย โดยทางกลุ่มก็จะมีการชวนให้มาประชุมต่อๆกันไปท้ังการไปชวนแบบต่อหน้าและ
การโทรศัพท์มาชวน หากใครไม่ว่างหรือไม่สะดวกก็สามารถไปถามได้จากสมาชิกคนอ่ืนที่มาประชุมก็
ได้ อย่างคุณเกสรบอกว่า “หากมีกิจกรรมอะไรทางก็จะไปช่วยตลอดทุกงานคือ ถ้าว่างก็ไป ส่วนการ
ไปประชุมนั้นก็ไปเช่นกันโดยจะมีสมาชิกกลุ่มโทรมาชวนให้ไปเข้าร่วมการประชุม ส่วนมากหน้าที่ที่ท า
ประจ าก็จะเป็นท าอาหารเลี้ยงแขกที่มา แต่พวกกิจกรรมโยนข้าว สีข้าว แพ็คข้าว และขายข้าวไม่ได้
เข้าไปช่วย” (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558) 

 จากนั้นก็จะให้แยกย้ายกันไปเตรียมตัวในช่วงระยะเวลาที่เหลือ จนประมาณสองวันก่อนจะ
จัดงาน ก็จะมาเรียกประชุมกันอีกทีว่าผ่ายไหนมีปัญหาหรือเจออุปสรรคอะไรบ้าง แล้วมาช่วยกันเสนอ
แนวทางความคิดเห็นและช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เมื่อถึงวันจัดกิจกรรมก็จะต่างฝ่ายต่างท าหน้าที่
ของตน และเมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงก็จะมีการประชุมสรุปท้ายงานอีกรอบหนึ่งเพ่ือให้ทราบถึง
ข้อบกพร่องของการท างานในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างและในงานหน้าควรปรับปรุงอะไรตรงส่วนไหนบ้าง 
(คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558) 

4. กิจกรรมการขายและการประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม 

 4.1 การขายสินค้า 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการแพ็คข้าว ต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องหาตลาดเพ่ือกระจายผลผลิต
และสินค้าออกสู่สังคม โดยทางกลุ่มได้ท าการวางขายสินค้าที่ร้านค้ากลุ่มและจัดหาตลาดอินทรีย์ ซึ่ง
เป็นตลาดเฉพาะในการขายสินค้าอินทรีย์ โดยในช่วงแรกนั้นทางกลุ่มก็ได้ประสบกับปัญหาเรื่องไม่มี
ตลาดรองรับข้าวอินทรีย์ที่ชาวบ้านปลูก ซึ่งทางกลุ่มนั้นมีการวางขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไว้ที่ร้านค้า
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและตลาดสินค้าอินทรีย์ รวมถึงการส่งไปรษณีย์ส าหรับผู้บริโภคทั้งที่เข้าร่วม
และไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มผูกปิ่นโต  
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4.1.1 ร้านค้ากลุ่ม 

ร้านค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้านั้น ตั้งอยู่ที่ 65/4 หมู่ 
2 ต าบลลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ตั้งอยู่บริเวณหน้าบ้านของคุณนันทา ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ภายในร้านค้าจะมีชั้นเหล็กสองชั้นส าหรับวางแพ็คข้าวเพ่ือขาย โดยจะแบ่งแถวของชั้น
เหล็กเพ่ือวางข้าวแต่ละชนิด ชนิดละสองแบบคู่กันคือ แบบที่เป็นแพ็คสูญญากาศและแบบแพ็ค
ธรรมดา ทั้งสองแบบนี้แตกต่างกันตรงที่ข้าวที่แพ็คสูญญากาศนั้นสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน 
เพ่ือป้องกันความชื้นและแมลงมอดที่จะเข้าไปกัดกินข้าวสาร รวมถึงเพ่ือรักษาคุณภาพของข้าวให้มี
คุณภาพดีและอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ส่วนข้าวที่แพ็คธรรมดาสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ 1 
เดือนเท่านั้น ซึ่งมีราคาข้าวแต่ละชนิดแสดงไว้บนกระดานดังนี้ 

ข้าวหอมประทุม 

 -ข้าวกล้องหอมประทุม แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 60 บาท 

 - ข้าวกล้องหอมประทุม แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 55 บาท 

 - ข้าวขัดขาวหอมประทุม แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 45 บาท 

 - ข้าวขัดขาวหอมประทุม แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 40 บาท 

ข้าวหอมนิล 

 - ข้าวหอมนิล แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 65 บาท 

 - ข้าวหอมนิล แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 60 บาท 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

 -ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 80 บาท 

 - ข้าวไรซ์เบอร์รี่ แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 75 บาท 

ข้าวหอมนครชัยศรี  

 -ข้าวกล้องหอมนครชัยศรี แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 80 บาท 

 -ข้าวกล้องหอมนครชัยศรี แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 75 บาท 
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 -ข้าวขัดขาวหอมนครชัยศรี แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 80 บาท 

 -ข้าวขัดขาวหอมนครชัยศรี แพ็คธรรมดา    ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 75 บาท 

ปลายข้าว 

 -ปลายข้าวหอมประทุม แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 25 บาท 

-ปลายข้าวไรส์เบอร์รี่ แพ็คสูญญากาศ ถุง 1 กก. ราคาถุงละ 30 บาท 

 การมาซื้อข้าวที่ร้านค้าของกลุ่มนั้นสามารถมาได้เลยหรือจะโทรศัพท์เพ่ือสั่งข้าวไว้ก่อน
ล่วงหน้า แล้วจึงมารับด้วยตนเอง ซึ่งจากการสังเกตการณ์ มีผู้บริโภคเข้ามารับข้าวที่ร้านค้าของกลุ่ม
ด้วยตนเองเช่นกัน บ้างก็แวะเวียนมาดูนาข้าวและถือโอกาสมาพบเจอกับชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง 
นอกจากการซื้อด้วยตนเองที่ร้านแล้วนั้น ทางกลุ่มยังมีการจัดส่งไปรษณีย์ให้อีกด้วย แต่ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นผู้บริโภคจากกลุ่มผูกปิ่นโตข้าว การจัดส่งข้าวทางไปรษณีย์นั้นผู้สั่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าส่งไปรษณีย์
ทั้งหมด โดยมีการค านวณราคาดังนี้ หากเป็นการส่งแบบลงทะเบียนก็จะคิดราคากิโลกรัมละ 15 บาท 
และหากเป็นการส่งแบบ EMS ราคากิโลกรัมละ 40 บาท  

 4.1.2 ตลาดภายนอก 

 นอกจากทางกลุ่มจะขายข้าวที่หน้าร้านของกลุ่มแล้วนั้น ยังมีการไปวางขายที่ตลาดอีกด้วย 
แต่ในช่วงเริ่มต้นของการรวมกลุ่มนั้น การหาตลาดของกลุ่มยังไม่กว้างขวางเท่าปัจจุบัน อาจารย์
ประภาสเป็นผู้หาตลาดให้โดยแนะน าให้มาขายที่ตลาดนัดวันศุกร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
ตลาดนัดมหิดล ซึ่งเป็นตลาดนัดที่ที่มีการวางขายสินค้าอินทรีย์อยู่บ้าง เมื่อทางกลุ่มได้น าผลิตภัณฑ์
ออกมายที่ตลาดเหล่านี้ ก็ท าให้มีผู้คนรู้จักกลุ่มมากยิ่งขึ้นและจะคอยแนะน าให้ลองน าสินค้าไปวางขาย
ที่แผงของตามตลาดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ “ตลาดที่กลุ่มไปขายของนั้น  ส่วนใหญ่ก็เป็นคนรู้จักที่
แนะน ามา อย่างตอนเราไปขายของ พอเขาเห็นว่าเรามีขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เขาก็จะชวนหรือ
แนะน าให้เราไปขายตามสถานที่นั้น จนตอนนี้มีตลาดที่ไปเป็นประจ าอยู่ประมาณ 3-4 แห่ง ได้แก่ 
ตลาด สปก. ตรงถนนราชด าเนินนอก ตลาดนัดวันศุกร์ที่จุฬาฯ สวนผัก Root garden ที่เปิดใหม่อยู่
ซอยทองหล่อ 3 ส่วนที่ตลาดสุขใจก็จะเน้นขายผักอินทรีย์” (คุณสาลิกา ปานบ้านเกร็ด, สัมภาษณ์ 7 
กันยายน 2557) สถานที่ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปขายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นประจ ามีทั้งหมด 4 
แห่ง ได้แก่ 
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1) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

ตั้งอยู่ที่ถนนราชด าเนินนอก เปิดขายในทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน โดยทางส.ป.ก.จะไม่
เก็บค่าเช่าแผงในการขายสินค้า ตลาดนัด ส.ป.ก. เป็นตลาดนัดสีเขียวซึ่งขายเฉพาะสินค้าเกษตร
อินทรีย์ จึงท าให้ผู้คนให้ความสนใจกับสินค้าเกษตรอินทรีย์กันเป็นจ านวนมาก ในการเตรียมตัวส าหรับ
การไปขายของนั้น สมาชิกกลุ่มที่ต้องไปขายของจะต้องไปถึงที่ ส.ป.ก. เวลา 6.00 น.โดยมีคุณอนันต์
เป็นผู้ขับรถเพ่ือพาสมาชิกกลุ่มไปขายของ โดยทางส.ป.ก. จะเป็นผู้จัดเตรียมสถานทีให้กับผู้ที่จะมา
ขายของ ซึ่งสมาชิกสามารถน าสินค้าทั้งข้าวและผักอินทรีย์มาจัดเรียงวางบนแผงได้เลย โดยสมาชิกจะ
จัดวางข้าวไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งจะเป็นผักสดและผลไม้ เช่น ผักหวาน ดอกขจร พริก ตะไคร้ และ
กล้วยหอม กล้วยน้ าว้า ส่วนตรงกลางนั้นจะวางขนมไทยมาสมาชิกได้ท าขึ้นมาเพ่ือจ าหน่ายเพ่ิม เช่น 
ข้าวต้มมัด ข้าวเหนียวสังขยา 

 ในช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.00 น. – 9.00 น. ลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่
ท างานอยู่ในส านักงานการปฏิรูปที่ดิน โดยจะท าการแวะมาดูและเลือกซื้อของบ้างก่อนเข้าท างาน 
หลังจากนั้นก็จะเป็นลูกค้าจากภายนอกที่รับรู้การจัดตลาดนี้ และยังมีลูกค้าประจ าที่จะคอยมาซื้อผัก
และข้าวอยู่เสมอ ส่วนมากก็จะซื้อกันไม่มากเท่าไหร่ ถ้าข้าวก็คนละ 1-2 ถุง ส่วนผักก็แล้วแต่ความ
ต้องการ ราคาสินค้าก็ไม่มีการเพ่ิมจากท่ีเคยขาย เนื่องจากการมาขายท่ี ส.ป.ก.นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย  

2) ตลาดนัดวันศุกร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เป็นตลาดนัดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ ทางมหาวิทยาลัยได้
จัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับการจัดตั้งตลาดในบริเวณรอบลานจอดรถของศาลาพระเกี้ยว โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การเช่าแผงวันละ 400 บาท มีสัญญาเช่า 1 ปี หากต้องการต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินเป็นจ านวน 500 
บาท ทางกลุ่มเริ่มมาขายสินค้าที่ตลาดนัดแห่งนี้โดยมีอาจารย์ประภาสเป็นผู้แนะน าให้มาขาย 
เนื่องจากอาจารย์สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์ จึงมีเครือข่ายทั้งอาจารย์และนักศึกษาในคณะและ
มหาวิทยาลัย อาจารย์จะคอยชักชวนให้คนที่รู้จักมาอุดหนุนสินค้าของทางกลุ่มและโฆษณาสินค้าให้ 
จึงท าให้กลุ่มมีฐานลูกค้าประจ าเป็นอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมาก ต่อมาเมื่อทาง
กลุ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น สังเกตได้จากการที่มีลูกค้าจากภายนอกเข้ามาซื้อสินค้าและ
กลายเป็นลูกค้าประจ าอีกด้วย จากการสัมภาษณ์คุณยุวรีย์ได้กล่าวว่า “ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าเป็นประจ า
ส่วนมากจะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาบ้าง ในระยะหลังจะเริ่มมีลูกค้าประจ าที่จะมาซื้อ
ข้าว ซื้อผัก อย่างข้าวก็จะซื้อกันคนละ 2-3 ถุง ส่วนผักก็จะเป็นพวกผักสวนครัวส าหรับน าไปประกอบ
อาหาร” (คุณยุวรีย์ พรมสูงวงศ์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) 
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ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้น ในทุกวันศุกร์ชาวบ้านที่มาขายของนั้นจะมาจัดวางสินค้ากัน
ตั้งแต่เวลา 04.00 น. เนื่องจากตลาดจะเปิดขายในช่วงเช้าคือเวลา 06.00 น. และจะปิดในช่วงเวลา 
18.00 น. ในแต่ละครั้งคุณอนันต์จะเป็นผู้ที่ขับรถพามาขายสินค้าและจะเสียค่าน้ ามันส าหรับการ
เดินทางครั้งละประมาณ 500 บาท การมาขายสินค้าที่จุฬานั้น จะมีสมาชิกกลุ่มอาสามาเป็นผู้ขาย
จ านวน 2 คน สินค้าที่น ามาขายนั้นจะเป็นข้าวและผักอินทรีย์ของกลุ่ม ข้าวที่น ามานั้นจะเป็นข้าวที่
ทางกลุ่มผลิตได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมประทุม และข้าวหอมนครชัยศรี ซึ่งข้าวแต่ละ
ชนิดนั้นจะน ามาวางขายในจ านวนที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภครวมถึงต้องดูว่าครั้ง
ก่อนที่มาขายข้าวชนิดไหนขายดีที่สุด จึงจะน าข้าวชนิดนั้นมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมากกว่าข้าวชนิดอ่ืน 
ซึ่งข้าวที่ขายดีที่สุดคือข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากการสัมภาษณ์คุณพิกุลได้กล่าวว่า “ข้าวที่เราจะเอามาขาย
นั้นเราก็ต้องดูตลาดก่อนว่าช่วงนี้เขานิยมกินข้าวอะไรกัน อย่างตอนนี้ก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ ในตลาด
นี้ก็ไม่ได้มีเราแค่เจ้าเดียวนะที่ขายข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีตั้งหลายกลุ่ม แต่ก็น้อยกลุ่มที่จะขายข้าวอินทรีย์” 
(คุณพิกุล พรมสูงวงศ์, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) ส่วนผักอินทรีย์นั้น ก็จะเป็นผักพ้ืนบ้าน เช่น 
ผักหวาน ดอกขจร ถั่วฝักยาว ผักชี เป็นต้น โดยราคาของผักนั้นจะมีตั้งแต่ 10 บาทไปจนถึง 20 บาท 
แล้วแต่ชนิดของผัก ราคาสินค้าที่น าไปขายนั้นจะเพ่ิมราคาเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการมาขายที่ตลาด
นัดจุฬานั้นมีค่าใช้จ่ายเยอะ ทั้งค่าแผงและค่าเดินทาง จึงท าให้ทางกลุ่มต้องบวกราคาของสินค้าเพ่ิม
โดยจะบวกจากราคาเดิมประมาณ 5 บาท เพื่อให้ทางกลุ่มได้มีก าไรจากการขายของบ้าง ก าไรที่ได้จาก
การขายของนั้นจะถูกแบ่งเพ่ือน ามาเป็นค่าจ้างในการมาขายสินค้า ซึ่งในแต่ละครั้งสมาชิกที่มาสินค้า
ของจะได้ค่าจ้างประมาณ 300 บาทต่อวัน  

3) สวนผัก Root Garden ซอยทองหล่อ 3 

เป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นอยู่ใจกลางเมืองคืออยู่ที่ซอยทองหล่อ 3 ติดกับสถานีปรีดี
พนมยงค์ ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้เดิมเป็นพ้ืนที่รกร้าง โดยมีเจ้าของที่ดินคือ ครูองุ่น มาลีก ท่านได้มอบที่ดิน
บริเวณนี้ให้แก่มูลนิธิไชยวณาโดยมีเจตนารมณ์ว่าจะให้ใช้ที่ดินผืนนี้เพ่ือประโยชน์ต่อชาวนาและ
ประชาชนทั่วไป หลังจากที่ดินแห่งนี้ถูกทิ้งให้รกร้างท่ามกลางความเจริญของตึก คอนโด ร้านอาหาร 
และแหล่งความบันเทิงที่ในย่านทองหล่อ ในวันนี้ ผืนดินแห่งนี้ได้รับการพลิกฟ้ืน ให้กลายเป็นพ้ืนที่
เกษตรในเมือง โดยมีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันท าการเกษตร มีทั้งแปลงผักแบบไม่ใช้สารเคมี โรงเพาะ
เห็ด ที่เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ไข่ เรียกว่าเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยใจกลางเมืองแห่งใหม่ โดยตั้งใจจะเปิด
ให้พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ เพ่ือให้คนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งเรื่องการเกษตรและเรื่อง
อาหารการกิน นอกจากนี้ยังเป็นที่พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน หรือเป็นที่สร้าง
รายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนหลายแห่ง ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ได้ไปขายผลผลิตทางการเกษตรที่
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สวนผัก Root Garden เช่นกัน โดยจะมาตั้งแผงขายในวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ส่วน
ค่าใช้จ่ายในการขายนั้นไม่มี มีเพียงแต่ค่าน้ ามันรถที่ต้องขับไปยังทองหล่อเพ่ือไปขาย 

4) ตลาดสุขใจ โรงแรมสามพราน นครปฐม  

เป็นตลาดอีกแห่งหนึ่งที่ก าลังได้รับความนิยมจากผู้ที่สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ทั้งผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค ตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงแรมสามพราน ซึ่งทางโรงแรมได้แบ่งพ้ืนที่จอดรถบัสมาท าเป็น
ตลาดอินทรีย์ เพ่ือท าการสนับสนุนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงและต้องการจัดตั้งแหล่งรวมสินค้า
อินทรีย์โดยเฉพาะส าหรับผู้บริโภค ภายในตลาดล้วนแต่ขายสินค้าที่ผลิตจากเกษตรอินทรีย์และมีราคา
ไม่สูงมากนัก มีจุดตรวจสอบสารพิษส าหรับผู้บริโภค ซึ่งสามารถท าให้มั่นใจได้ว่า ผักที่น ามาวางขายที่
ตลาดแห่งนี้ปลอดสารพิษและเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์อีกด้วย 

ตลาดแห่งนี้มีการจัดรูปแบบตลาดอย่างมีสัดส่วนคือ ด้านหน้าซึ่งเป็นทางเข้าตลาดจะเป็น
สินค้าจ าพวกผักสดและผลไม้ ซึ่งผักส่วนใหญ่ที่น ามาขายนั้นจะเป็นผักสวนครัว เช่น พริก ตะไคร้ 
คะน้า กวางตุ้ง มีเพียงสองร้านเท่านั้นที่ขายผักสลัดเพ่ิมเติม เช่น ผักวอเตอร์เครสและต้นอ่อน
ทานตะวัน ส่วนด้านหลังของตลาดจะขายสินค้าประเภทอาหารแห้ง เช่น ใบชา น้ าตาลปี๊บ และข้าว
อินทรีย์ นอกจากนี้ด้านในตลาดยังมีพ้ืนที่ส าหรับจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพโดยจะน าเมนูอาหาร
ทั่วไปมาดัดแปลงให้กลายเป็นอาหารสุขภาพ เช่น แกงเห็ด 5 อย่าง ก๋วยเตี๋ยวต้มย าเห็ดและผักรวม 
ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน และข้าวคลุกกะปิซึ่งทางร้านจะใช้ข้าวกล้องหอมมะลิแดง 

ในแต่ละร้านค้าจะมีป้ายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นอาหารปลอดภัย เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ
ว่าอาหารที่ขายในตลาดแห่งนี้ล้วนเป็นอาหารปลอดสารทั้งสิ้น นอกจากแต่ละร้านจะมีป้ายอาหาร
ปลอดภัยแล้ว หากร้านไหนมีใบรับรองเกษตรอินทรีย์ก็สามารถน ามาตั้งได้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้บริโภคภายในตลาดอีกด้วย 

การเข้ามาจ าหน่ายสินค้าในตลาดสุขใจนั้น ทางโรงแรมสามพรานได้ท าการชักชวนให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน าสินค้าเกษตรอินทรีย์มาจ าหน่ายที่ตลาดสุขใจในวันเสาร์-อาทิตย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ตัวแทนกลุ่มที่ไปจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดสุขใจนั้นเป็นน้องของอาจารย์ประภาส ซึ่งเขาจะ
สลับไปขายสินค้ากับลูกชาย “เรามาขายที่นี่เพราะทางโรงแรมสามพรานได้ชักชวนให้มาขายที่ตลาด
แห่งนี้ ซึ่งมาขายที่นี่ก็ดีอย่างตรงที่ไม่มีค่าแผง” (คุณพิพัฒน์ แสงเพชร, สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ทางกลุ่มเอาไปวางจ าหน่ายนั้นส่วนมากจะเป็นประเภทผักสดไปจ าหน่ายเป็น
ส่วนใหญ่ ผักสดที่น าไปขายนั้นจะมีทั้งผักพ้ืนบ้านตามฤดูกาลและผักสลัด ได้แก่ คะน้าและกวางตุ้งห่อ
ละ 20 บาท ส่วนผักชีและพริกจะมีราคาประมาณห่อละ 10 บาท นอกจากทางกลุ่มจะปลูกผัก
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พ้ืนบ้านเพ่ือน ามาขายแล้วนั้น ยังมีการปลูกต้นวอเตอร์เครสและต้นอ่อนทานตะวัน ซึ่งเป็นผักสลัดที่
ก าลังถูกได้รับความสนใจ โดยทางกลุ่มจะขายผักวอเตอร์เครสและต้นอ่อนทานตะวันห่อละ 20บาท 
และยังมีข้าวหอมนิลอินทรีย์อีกด้วย  

 ราคาของสินค้าที่น าไปขายในแต่ละที่นั้น หากเป็นพวกผักสวนครัวก็จะมีการตั้งราคาที่ไม่สูง
มากนักคือ ราคาผักอินทรีย์แทบไม่ต่างกับผักเคมีเลย ทางกลุ่มจะบวกราคาเพ่ิมจากผักเคมีเพ่ิมไปไม่
มากนัก อย่างเช่น คะน้าตามท้องตลาดทั่วไปขายกิโลกรัมละ 30 บาท แต่ทางกลุ่มตั้งราคาขาย
กิโลกรัมละ 40 บาท การตั้งราคาของสินคั้น ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายเรื่องการตั้ งแผง หากทางตลาดมี
ค่าใช้จ่ายเยอะ ก็จ าเป็นต้องตั้งราคาให้สูงกว่าปกติ ไม่เช่นนั้นก็จะได้ก าไรเพียงนิดหน่อยเท่านั้น ซึ่ง
ก าไรที่ได้จากการขายสินค้าเหล่านี้จะถูกแบ่งมาเป็นเงินทุนของกลุ่ม เพ่ือน ามาใช้จ่ายในเรื่องค่าบริหาร
จัดการ เช่น ค่าน้ าค่าไฟ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าแรง เป็นต้น นอกจากทางกลุ่มจะมีการแบ่งสรรก าไร
จากการขายมาไว้เป็นเงินทุนของกลุ่ม ทางกลุ่มยังมีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยชีวภาพ คือ ทางกลุ่มจะเป็นผู้
ผสมปุ๋ยเองโดยท าจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่น พวกร า แกลบ กระดูกสัตว์ป่น มูลวัว ต้นกระถินป่น 
มาผสมกันให้หมดแล้วหมักทิ้งไว้ 1 เดือน จากนั้นก็น ามาแบ่งบรรจุเพ่ือน ามาขายให้สมาชิกในกลุ่มได้
ใช้กัน โดยมีราคาลูกละ 300 บาท มีปริมาณ 50 กิโลกรัม สาเหตุที่ทางกลุ่มขายปุ๋ยนั้น เพ่ือน าเอา
รายได้จากส่วนนี้มาเป็นค่าบริหารจัดการต่างๆเช่นกันและใช้ซื้อวัตถุดิบในการผสมปุ๋ยเพ่ือให้สมาชิก
กลุ่มได้ใช้ต่อไป โดยไม่ต้องไปซื้อเอาตามร้านค้า 

4.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

 4.2.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า 

ส่วนการประชาสัมพันธ์นั้นทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นสื่อ
ในการน าเสนอและประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารของกลุ่ม ทางกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนได้ท าการสร้าง Facebook Page ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือใช้น าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ของกลุ่มและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกบ้าง โดยมีคุณนันทาและคุณอนันต์ ประสารวงษ์เป็น
ผู้ดูแลเพจ ซึ่งทางเพจ “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า” นั้นมีจ านวนคน
กดไลค์ (Like) ทั้งสิ้น 835 ไลค์ เมื่อทางกลุ่มจะมีกิจกรรม เช่น การโยนข้าวหรือการไปขายของตาม
สถานที่ต่างๆ ก็จะมาบอกกล่าวทางเพจด้วย หากใครสนใจก็สามารถมาเข้าร่วมได้ เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด
ลง ทางกลุ่มก็จะมาโพสรูปกิจกรรมและสรุปการท ากิจกรรมร่วมกันในวันนั้นว่าเราท าอะไรกันไปบ้าง 
อย่างเช่นการโยนข้าว เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลง ประมาณ 1-2 วันหลังจากวันจัดกิจกรรม ทางเพจจะมา
ลงรูปและสรุปสิ่งที่เราได้ท าไปในกิจกรรมนั้นๆ รวมถึงจะคอยอัพเดทข้อมูลของข้าวที่แต่ละกลุ่มได้ไป
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โยนมาผ่านการลงรูป โดยในบางครั้งจะมีผู้ที่โยนข้าวในกิจกรรมนั้นๆมาคอมเมนท์รูปเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับข้าวที่ตนเคยไปโยนมา  

5. กิจกรรมกลุ่ม 

5.1 กิจกรรมการโยนข้าวของกลุ่มนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการจัดกิจกรรมการโยนข้าวให้แก่กลุ่มนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 8.00น.-14.00น. การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้สมาชิกในกลุ่มได้มาช่วยกันจัดเตรียมงานตั้งแต่เวลา 7.00น. โดยสมาชิกที่มีหน้าที่ใน
เรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่ม ดูแลสถานที่ จะมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมส าหรับการจัดกิจกรรม 
โดยกิจกรรมการโยนข้าวในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่โรงสีใหม่  

ทางกลุ่มนักศึกษาจุฬาที่จะมาโยนข้าวนั้น มีการนัดรวมพลกันที่โรงสีใหม่ในเวลา 8.00น. เพ่ือ
มารับประทานอาหารว่าง ซึ่งทางกลุ่มได้ท าการจัดเตรียมไว้ ได้แก่ ขนมครกข้าวไรส์เบอร์รี่ ข้าวเหนียว
สังขยา จากนั้นในช่วงเวลา 9.00น. เริ่มการบรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนโดยอาจารย์
ประภาสและคุณนันทาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากนั้นในเวลาประมาณ 10.00น. 
สมาชิกกลุ่มได้น าต้นกล้าข้าวที่เพาะไว้ออกมาแจกให้แก่นักศึกษาเป็นจ านวนคนละ 2 แผงเพ่ือน าไป
โยนที่นาของอาจารย์ประภาสด้านหลังโรงสีใหม่ 

จากการสัมภาษณ์จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาสังเกตเห็นว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มนั้นจะ
เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งจะสามารถเล่าเรื่องราวความเป็นมาของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ส่วน
กระบวนให้ความรู้เรื่องการโยนข้าวและเรื่องข้าว จะให้สมาชิกผู้ที่ท านามาอธิบายถึงวิธีการโยนข้าว
และสาธิตให้ดูในตอนเริ่มต้น และการโยนข้าวจะท าการโยนที่นาของอาจารย์ประภาส ซึ่งได้มีการ
จัดเตรียมเอาไว้แล้ว ในระหว่างกิจกรรมการโยนข้าวก็จะมีสมาชิกกลุ่มอีกส่วนหนึ่งที่ท าหน้าที่ยกต้น
ข้าวที่เพาะไว้น ามาให้แก่นักศึกษา ระหว่างกิจกรรมโยนข้าว ทางสมาชิกกลุ่มที่มีหน้าที่ท าอาหารให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กรวมถึงสมาชิกคนอ่ืนที่ว่างจากหน้าที่ของตน ก็จะมาช่วยเหลือกันในส่วนนี้ด้วย 
นอกจากนี้ยังมีสมาชิกที่ท าหน้าที่ในการขายข้าวของกลุ่มและคอยให้ข้อมูลเรื่องข้าวเมื่อมีคนมา
สอบถาม หลังจากเสร็จกิจกรรม สมาชิกกลุ่มทุกคนก็จะมาช่วยกันเก็บข้าวของและท าความสะอาด
บริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นมีการประชุมกลุ่ม สมาชิกจะมารวมตัวกันเพ่ือพูดคุยว่ากิจกรรม
ครั้งนี้มีปัญหาในดา้นไหนบ้าง ซึ่งในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นว่าอาจารย์ประภาสและสมาชิกกลุ่มบาง
คนได้ท าการซ่อมข้าวการโยนข้าว เนื่องจากโยนข้าวไม่ถูกวิธี จึงท าให้ข้าวไม่กระจายตัวอย่างสมดุลกัน  
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5.2 การแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการที่ดินโดยชุมชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 9.00น.-12.00น.  

จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาเห็นว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีกระบวนการที่แตกต่าง
ออกไปจากกิจกรรมการโยนข้าวในครั้งข้างต้น กล่าวคือในกิจกรรมนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้จะเป็น
หัวหน้ากลุ่มและอาจารย์ประภาส ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาเป็นเวลานาน โดยอาจารย์ประภาสจะ
เป็นผู้บอกเล่าถึงข้อมูลประวัติชุมชนเบื้องต้นและการจัดการเรื่องที่ดินในการขอโฉนดชุมชน ส่วน
หัวหน้ากลุ่มจะบอกเล่าและแลกเปลี่ยนเรื่องราวการท าเกษตรของกลุ่มเป็นหลัก และเน้นเรื่องการ
แลกเปลี่ยน สอบถามข้อมูล รวมถึงเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องที่ดิน ส่วนสมาชิกกลุ่มที่
ท าหน้าที่ท าอาหารก็ช่วยกันท าโดยมีสมาชิกจากฝ่ายอ่ืนที่ว่างมาช่วยเหลือ และสมาชิกที่มีหน้าที่ขาย
ข้าวก็ยังเป็นผู้ที่คอยให้ข้อมูลเรื่องข้าวเช่นเดิม   

5.3 การโยนข้าวของกลุ่มผูกปิ่นโตข้าว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา8.00น.-15.00น.  

จากการสังเกตการณ์ ผู้ศึกษาได้สังเกตเห็นว่ากระบวนการให้ความรู้ในช่วงเช้าก่อนไปท า
กิจกรรมโยนข้าวนั้น ผู้ให้ข้อมูลเป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีการอธิบายถึงวิธีการโยนข้าวที่เปลี่ยนไป โดย
เปลี่ยนจากการโยนแบบปาเป้าเป็นการปักด าแทน เนื่องจากมีความง่ายและแม่นย ามากกว่าส าหรับผู้ที่
ไม่ช านาญในการโยนข้าว รวมถึงสามารถกะระยะห่างของต้นข้าวได้ ท าให้ข้าวเรียงตัวได้ในระยะที่
เหมาะสม ซึ่งทางหัวหน้ากลุ่มก็ได้มีการสาธิตวิธีการปักด าข้าวให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย การโยนข้าวในครั้ง
นี้ได้ไปโยนข้าวที่นาที่มีระยะทางค่อนข้างไกลจากโรงสี ซึ่งเป็นที่จัดกิจกรรมหลัก จึงท าให้ต้องมีการ
จัดเตรียมรถเพ่ือคอยรับส่งสมาชิกกลุ่มผูกปิ่นโตข้าวและขนต้นข้าวที่เพาะไว้มาให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการโยนข้าวแล้ว ทางกลุ่มผูกปิ่นโตได้นั่งรถกลับไปยังโรงสีเพ่ือรับประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกจัดเตรียมไว้โดยสมาชิกกลุ่ม โดยระหว่างการนั่งรับประทานอาหารนั้นก็มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาชิกกลุ่มผูกปิ่นโตข้าวด้วย 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์และสรุป 

 ในบทนี้จะเป็นการวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านโฉนดชุมชน คลองโยง-ลานตากฟ้า เมื่อมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมของชาวบ้านในชุมชน ในการเปลี่ยนแปลงนี้
ส่งผลต่อรูปแบบการผลิต ปัจจัยการผลิต วิถีชีวิตของชาวบ้าน และยังส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมไปสู่ เกษตรอินทรีย์ ในบทวิเคราะห์นี้จะเป็นการวิเคราะห์
จากข้อมูลภาคสนามและเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้แนวคิดเรื่อง Green Revolution มาอธิบายปัจจัย
ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรขึ้น และใช้แนวคิดเรื่องการรวมกลุ่ม 
เพ่ืออธิบายสาเหตุในการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชน การแบ่งหน้าที่ ให้แก่สมาชิก และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มผ่านการจัดกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

1. Green Revolution (การปฏิวัติเขียว) 

 การปฏิวัติเขียวเป็นการท าการเกษตรที่ท าให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น โดยใช้พันธุ์พืชที่ถูกน ามา
ผสมขึ้นใหม่ การใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตร การชลประทานแผนใหม่ 
และระบบการจัดการฟาร์ม (วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, 2535 : 1) ซึ่งการปฏิวัติเขียวนั้นเริ่มต้นจากยุโรปและ
แพร่เข้าสู่ประเทศต่างๆ มาจนถึงเอเชียโดยการเข้ามาตั้งสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International 
Rice Research Institute – IRRI หรือ อีรี่) ขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ การเข้ามาของปฏิวัติเขียวนั้น
ส่งผลต่อการท าการเกษตรหลายประเทศในเอเชีย ซึ่งการปฏิวัติเขียวเป็นการท าการเกษตรเพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นในที่ดินเท่าเดิม โดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการผลก าไรที่มากขึ้นในการท า
การเกษตร ท าให้การเกษตรรูปแบบนี้ได้เข้ามาแทนที่การท าเกษตรแบบดั้งเดิมในหลายประเทศ
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการน าพันธุ์พืชใหม่ๆจากดินแดนอาณานิคมมาทดลอง
ปลูกในยุโรป รวมถึงการน าเอาพืชจากดินแดนอาณานิคมหนึ่งไปปลูกที่อีกอาณานิคมหนึ่ง ซึ่งอาจมี
เงื่อนไขการผลิตที่ดีกว่า เช่น แรงงานราคาถูกกว่าหรือสะดวกต่อการขนส่งเพ่ือป้อนอุตสาหกรรมของ
ตนมากกว่า (วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, 2551 : 35-36) 

การเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆมักไม่ใช่เรื่องภายในของประเทศหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับระบบสังคมระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจโลก เช่น ระบบการค้าโลกและ
บริษัทข้ามชาติ ระบบต่างๆดังกล่าวท าให้ประเทศต่างๆผูกพันกันจนกลายเป็นระบบสังคมเดียวกัน
เรียกว่า ระบบสังคมโลก แต่การพัฒนาของสังคมต่างๆในโลกมีระดับแตกต่างกันอย่างมาก มีประเทศ
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ที่เจริญก้าวหน้าอย่างสูงเพียงไม่กี่ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อังกฤษ และฝรั่งเศส ส่วน
ประเทศด้อยพัฒนาและก าลังพัฒนานั้นจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบง าของประเทศพัฒนาแล้ว 
(เฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, 2550 : 249) 

ดังเช่นการท าเกษตรกรรมของชวาที่มีการปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรภายในประเทศเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของดัตช์ในด้านการเพ่ิมผลผลิตในการส่งออก  และน ารายได้มาสู่รัฐบาลของ
ชวาและดัตช์ได้เป็นจ านวนมาก ชวาถูกบังคับให้ปลูกอ้อยและกาแฟเพ่ือส่งออกให้แก่ดัตช์ ซึ่งจะต้อง
ปลูกอ้อยสลับกับข้าว และปลูกกาแฟในระบบไร่หมุนเวียน ต่อมาดัตช์ได้ท าการดึงพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว
และแรงงานไปเพ่ือปลูกอ้อยและส่งออกให้แก่ประเทศของตน แต่ชาวชวากลับได้รับค่าแรงในการปลูก
น้อยมาก ท าให้เศรษฐกิจของชวานั้นไม่มีการพัฒนาตามรูปแบบการเกษตรที่เปลี่ยนไป (วิบูรณ์พรรณ 
ธนไพศาลกิจ, 2544) การเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมของชวาในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอก จากแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกไว้ว่า 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสาเหตุจากภายนอกสังคม ซึ่งอาจเกิดได้จากการล่าอาณานิคมของประเทศ
มหาอ านาจ บางครั้งเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจและการเลือกของสังคมผู้เปลี่ยนแปลง บางครั้งก็เป็น
การบังคับ ในที่นี้ดัตช์ได้เข้ามาท าการปกครองชวาในฐานะเป็นประเทศอาณานิคมและได้น าอ้อยและ
กาแฟมาให้ชาวชวาปลูกเพ่ือเศรษฐกิจในประเทศของตน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรม
ของชวาจะท าให้ระบบเศรษฐกิจของดัตช์มีความเจริญเติบโตมากขึ้นเพียงใด แต่ระบบเศรษฐกิจภายใน
ชวาก็ไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นเลยและยังต้องท างานภายใต้ระบบที่กดขี่ข่มเหง เห็นได้จากการที่ชาวชวา
จะได้รับค่าแรงที่น้อยมาก รวมถึงมีการดึงที่ดินและแรงงานในการเพาะปลูกข้าวส าหรับการยังชีพมา
เพ่ือปลูกอ้อยส าหรับส่งออก 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น การเปลี่ยนแปลงการท าเกษตรกรรมเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก
เช่นกัน แต่เป็นการรับเอาเทคโนโลยีและแนวคิดเรื่องการปฏิวัติเขียวมาจากตะวันตก เพ่ือน ามาปรับใช้
ส าหรับนโยบายการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ซึ่งในภายหลังการปฏิวัติเขียวถูก
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นระบบที่ประสบความล้มเหลว กล่าวคือนอกจากจะส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความ
สมบูรณ์เช่นแต่ก่อนแล้ว ยังท าให้เกษตรกรต้องกลายเป็นหนี้ เนื่องจากจ าเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีในการท าการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด จากการศึกษา
พบว่าประเทศไทยเข้าสู่ยุคปฏิวัติเขียวเมื่อรัฐบาลได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2504 เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตจากการผลิตเพ่ือการยังชีพมาสู่การผลิต
เพ่ือการค้าเป็นหลัก ท าให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตเพ่ือการส่งขาย 
ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งออกเป็นหลัก (สรพงค์ เบญจศรี, 2553 : 78) เห็น
ได้จากนโยบายในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 ซึ่งกล่าวว่า “การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตร
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จากการผลิตเพื่อการยังชีพไปสู่ระบบธุรกิจฟาร์มโดยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น” (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2550 : 2) รวมถึงมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนให้การสนับสนุนในการท า
เกษตรเคมี โดยการแจกให้ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดแมลงฟรีหรือขายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก 
(เนตรดาว เถาถวิล, 2556) เช่นเดียวกับชาวบ้านในชุมชนคลองโยงที่ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตรจาก
เดิมที่ท าเกษตรดั้งเดิมมาเป็นเกษตรเคมี ในช่วงปี พ.ศ. 2500 – 2505 โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ให้การ
สนับสนุนในการท าเกษตรเคมีทั้งแจกจ่ายพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ได้แก่ กข.1 และ กข.7ให้ชาวบ้านได้
ทดลองปลูกผ่านทางผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น ซึ่งเมื่อชาวบ้านได้รับรู้ถึงข้อดีของข้าวพันธุ์ใหม่ซึ่งให้ผ ล
ผลิตที่สูงกว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกอยู่ ก็ต่างพากันมาขอพันธุ์ข้าวเพ่ือน าไปปลูกต่อบ้าง ต่อมารัฐก็ได้
น าปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชออกมาแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านอีกเช่นกัน ซึ่งสารเคมีทั้งสองอย่างนี้
จะช่วยเร่งให้ข้าวที่ปลูกนั้นสามารถเจริญเติบโตได้เร็วและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางธกส. 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ยังน าปุ๋ยเคมีออกมาวางจ าหน่ายในรูปแบบที่ให้
เกษตรกรเป็นผู้ผสมสูตรเองตามความต้องการ โดยจะมีหนังสือซึ่งเป็นสูตรมาให้ชาวบ้านผสมตาม แต่
ปุ๋ยเคมีของธกส. ถูกวางจ าหน่ายเพียงหนึ่งปีเท่านั้น จากการสัมภาษณ์คุณบุญเหลือกล่าวว่า “ช่วงที่
ปุ๋ยเคมีออกมาใหม่ๆ ธกส.ก็มีปุ๋ยเหมือนกัน ใช้ดีมาก ดีกว่าปุ๋ยสมัยนี้อีก แต่ออกมาขายได้ปีเดียวก็
หายไป จากนั้นก็เริ่มมีปุ๋ยแบบสูตรที่เขาผสมมาให้แล้วเป็นกระสอบออกมาวางขาย ก็ต้องซื้อมาใช้
แทน” (คุณบุญเหลือ ป่าสน, สัมภาษณ์ 12 ตุลาคม 2557) ซึ่งการเปลี่ยนมาท าเกษตรเคมีของ
ชาวบ้านนั้น ถึงแม้ว่าจะท าให้ได้ผลผลิตและรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น แต่ต้นทุนการผลิตก็เพ่ิมขึ้นตามด้วย
เช่นกัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายเรื่องปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้นจ าเป็นต้องคอยใส่เพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโตให้ทันโครงการรับจ าน าข้าว เป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือช่วยเหลือชาวนาให้มี
รายได้จากการปลูกข้าวที่เพ่ิมขึ้น ชาวบ้านจึงต่างใส่สารเคมีเพ่ือเร่งให้ทันรอบการรับจ าน าข้าวและ
เพ่ือให้มีคุณภาพตามที่ทางโครงการก าหนด ซึ่งการเข้าโครงการรับจ าน าข้าวนั้นก็เพ่ือต้องการรายได้ที่
เพ่ิมข้ึนจากการขายผลผลิตเช่นกัน  

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรของเกษตรกรในประเทศ
ไทยนั้น ส่วนมากมีสาเหตุมาจากเรื่องความต้องการผลผลิตที่เพิ่มขึ้น เพื่อการค้าขายทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการสนับสนุนโดยการจัดตั้งแผนพัฒนาฯฉบับที่1 ขึ้นมาเพ่ือน ามา
เป็นนโยบายในการผลักดันเรื่องการค้าและการเกษตร การผลักดันในครั้งนี้ส่งผลต่อเกษตรกรในหลาย
พ้ืนทีร่วมถึงเกษตรกรในชุมชนคลองโยงด้วย  

 ส่วนการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในนั้นมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม เกิดข้ึนโดยอาจารย์ประภาส ซึ่งครอบครัวของท่านอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า 
ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ในช่วงปี พ .ศ. 2554 
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โดยการหันมาปลูกข้าวแบบอินทรีย์เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากอาจารย์ประภาสมีความคิด
ว่าในเมื่อเราก็ปลูกข้าว ท าไมถึงไม่ปลูกข้าวที่เรากินเองได้ อาจารย์ประภาสจึงมีความคิดริเริ่มที่จะ
ปรับเปลี่ยนการท าการเกษตร ประกอบกับผลพวงของการต่อสู้ที่ดินเรื่องโฉนดชุมชน ซึ่งมีข้อตกลงว่า
สมาชิกในพ้ืนที่โฉนดชุมชนจะต้องร่วมมือกันปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตให้ไปสู่เกษตรกรรมยั่งยืน 
อาจารย์ประภาสซึ่งเป็นผู้น าในการต่อสู้เรื่องที่ดิน ก็ต้องผันตัวมาท าเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้แก่ชาวบ้าน  

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า สาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยเข้าสู่ ยุคปฏิวัติเขียวคือ
ความต้องการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีการเจริญมากขึ้นโดยน าระบบการเพาะปลูกที่
สามารถเพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกร โดยมีรัฐบาลเป็นปัจจัยจากภายนอกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การท าการเกษตรของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งส่วนการเปลี่ยนแปลงสู่เกษตรอินทรีย์ นั้นมีอาจารย์
ประภาสเป็นปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

2. พลวัตกลุ่ม 

 จากแนวคิดเรื่องพลวัตกลุ่ม หมายถึง ขบวนการที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในกลุ่ม และกลุ่ม
จะต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมท ากิจกรรมหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่งภายใน
กลุ่มจะต้องมีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง พลวัตกลุ่มนั้นไม่ได้หมายความว่าสมาชิกแต่ละคนใน
กลุ่มจะต้องท าอะไรอย่างเดียวกันหมด แต่หมายถึงการที่สมาชิกแต่ละคนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
คนอ่ืน (พนม ลิ้มอารีย์, 2529 : 1-2) มนุษย์มีปัจจัยหลายอย่างท่ีท าให้ต้องมาอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม 
เช่น มนุษย์ไม่สามารถเลี้ยงหรือช่วยตัวเองได้ในช่วงแรกเกิด หรือการที่มนุษย์จะประกอบกิจกรรม
บางอย่างได้ จ าเป็นต้องอาศัยบุคคลอ่ืนช่วย ดังเช่นการรวมกลุ่มเพ่ือการผลิต การรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
อ านาจต่อรอง เป็นต้น สาเหตุเหล่านี้ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องรวมตัวกันและเกิดเป็นกลุ่มต่างๆขึ้น โดย
ปกติกลุ่มสังคมนั้น ถูกสร้างขึ้นเพ่ือจุดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (ณรงค์ เส็งประชา, 
2541 : 65)  

จากข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาพัฒนาการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่า จุดเริ่มต้นของ
การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2555 เริ่มจากอาจารย์ประภาสและคุณนันทา ซึ่งมี
ความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ท าการเกษตรในบริเวณชุมชนแห่งนี้ให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์
เพ่ือความยั่งยืนในการท าการเกษตรในอนาคต จึงมีการชักชวนญาติพ่ีน้องและเพ่ือนของตนให้มาเข้า
ร่วมกลุ่มและเปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรให้กลายเป็นเกษตรอินทรีย์  
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จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่า สาเหตุหลักที่ชาวบ้านได้มารวมกลุ่มกัน
นั้นเกิดจากความต้องการลดต้นทุนในการท าการเกษตรของตนผ่านการชักชวนของญาติพ่ีน้องและ
เพ่ือน โดยจะเป็นการชักชวนและแสดงให้เห็นถึงผลต่างทางด้านรายได้ในการท าเกษตรอินทรีย์คือ 
การลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมรายได้ เนื่องจากการท าเกษตรอินทรีย์นั้นมีต้นทุนที่ต่ ากว่าเกษตร
เคมี ถึงแม้ว่าการท าเกษตรอินทรีย์จะให้ผลผลิตที่น้อยกว่า แต่ราคาของผลผลิตเกษตรอินทรีย์นั้นก็ได้
ราคาสูงกว่าเกษตรเคมี ดังที่เห็นได้จากค าสัมภาษณ์คุณชะลอและคุณยุวรีย์ซึ่งในตอนแรกอยากเปลี่ยน
มาท าเป็นเกษตรอินทรีย์หลังจากเหตุการณ์น้ าท่วม อยากลดต้นทุน เนื่องจากที่ดินของตนนั้นมีน้อย 
ตอนท าเกษตรเคมีได้ผลผลิตเป็นจ านวนมากแต่ราคาของผลผลิตนั้นมีราคาต่ าเมื่อเทียบกับการท า
เกษตรอินทรีย์ ทั้งสองจึงมีความสนใจที่จะเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีราคาผลผลิตที่สูงกว่า
ถึงแม้ว่าจ านวนของผลผลิตจะน้อยกว่าก็ตาม เมื่อคุณนันทาและอาจารย์ประภาสตั้งกลุ่มขึ้นและได้มา
ชักชวน ทั้งสองจึงตอบตกลงและเข้าร่วมกลุ่มด้วยความสมัครใจ (คุณชลอและคุณยุวรีย์ พรมสูงวงศ์, 
สัมภาษณ์ 29 มีนาคม 2558) 

นอกจากนี้กลุ่มสังคมยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่ไม่เป็นทางการและ
กลุ่มที่เป็นทางการ กล่าวคือเมื่อเกิดการรวมกลุ่ม ในระยะแรกอาจเป็นการรวมกลุ่มแบบไม่เป็น
ทางการ มีแกนน าหรือคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเริ่มด าเนินการ เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติของกลุ่มให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย เมื่อเห็นว่ากลุ่มนั้นสามารถด าเนินต่อไปได้และเป็นที่ยอมรับ ก็เริ่มจัดตั้งกลุ่มอย่างเป็น
ทางการ มีการด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม และยังมีการ
บรรจุคนลงในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆตามความเหมาะสม (ณรงค์ เส็งประชา, 2541 : 71-72)  

1. กลุ่มท่ีไม่เป็นทางการ 

เป็นกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนไม่ทราบว่าตนมีหน้าที่อะไรบ้าง ภายในกลุ่มไม่มีกฎเกณฑ์ที่
ถูกวางไว้ตายตัว และการนัดพบระหว่างสมาชิกนั้นจะนัดพบตามวันและเวลาที่สะดวกของสมาชิก 
(ด ารงค์ องคะเส, 2540 : 24) ดังเช่นการรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ เริ่มต้นจากการรวมกลุ่ม
แบบไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการเปลี่ยนการท า
การเกษตรของตนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ ไม่มีการแบ่งงานหรือหน้าที่กันอย่างชัดเจน แต่สมาชิกกลุ่ม
ทุกคนจะช่วยเหลือกันตามความสามารถและความถนัดของแต่ละคน และมีการจัดตั้งหัวหน้ากลุ่มจาก
การเลือกของสมาชิก เพ่ือดูแลความเรียบร้อยภายในกลุ่ม ดังเห็นได้จากการสัมภาษณ์คุณเกสรเรื่อง
การเลือกหัวหน้ากลุ่ม “ทางกลุ่มจะมีการเสนอชื่อ แล้วให้ยกมือขึ้นเพ่ือเลือกว่าใครจะเป็นหัวหน้ากลุ่ม 
ตอนนั้นก็มีคนมาให้เลือกไม่เยอะนะเพราะไม่มีใครกล้าเป็นกัน เราเลือกนันเพราะเห็นว่าเขาเก่ง มี
ความสามารถ” (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์ 9 มีนาคม 2558) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 
 

2. กลุ่มที่เป็นทางการ จากการให้ความหมายของกลุ่มที่เป็นทางการของ คุณด ารงค์ องคะเส (2540) 
และ คุณณรงค์ เส็งประชา (2541) คือกลุ่มที่มีโครงสร้างถาวร มีกฎเกณฑ์และการจัดระเบียบในการ
ท ากิจกรรมร่วมกัน มีข้อบ่งชัดแน่นอนถึงการด าเนินงาน มีวิธีการจัดผู้รับผิดชอบในต าแหน่งหน้าที่
ต่างๆเฉพาะคน ซึ่งบทบาทของสมาชิกแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกัน และมีการจัดระบบการท างานของ
กลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานภายในกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้พัฒนากลายเป็น
กลุ่มท่ีเป็นทางการหลังจากท่ีไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากทางกลุ่ม
เริ่มมีการท างานที่เป็นระบบมากยิ่งข้ึนโดยการแบ่งหน้าที่ให้แก่สมาชิกแต่ละคนภายในกลุ่ม   

 เมื่อบุคคลมาอยู่รวมกันหลายๆคน แต่ละคนย่อมมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งบุคคล
ที่อยู่ในกลุ่มถือว่าเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาชิกนี้เองที่จะเป็นผู้มีส่วนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ขึ้นภายในกลุ่ม การที่กลุ่มจะท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการแสดงบทบาทหน้าที่ที่
แตกต่างกันของสมาชิก กล่าวคือ บทบาทของสมาชิกกลุ่มที่ยึดกลุ่มเป็นหลัก โดยสมาชิกกลุ่มมีหน้าที่
บางประการที่กระท าภายในกลุ่มเพื่อช่วยให้กลุ่มอยู่ได้ (ศศิธร เขมาภิรัตน์, 2525 : 42-45) 

การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่มนั้นเริ่มต้นเมื่อทางกลุ่มไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี
คุณนันทา หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้ เลือกหน้าที่ให้แก่สมาชิกแต่ละคน โดยจะดูจาก
ความสามารถและความถนัดว่าคนนั้นจะสามารถดูแลรับผิดชอบหน้าที่ที่มอบหมาย “หน้าที่ของแต่ละ
คน นันจะเป็นคนดูและเลือกว่า คนนี้สามารถดูแลรับผิดชอบฝ่ายนี้ หน้าที่นี้ได้มั้ย โดยดูตาม
ความสามารถความถนัดของแต่ละคน แล้วนันก็จะมาปรึกษาสมาชิกแต่ละคนว่า ถ้าให้ท าอย่างนี้จะท า
ได้มั้ย” (คุณคนึง ม่วงโพธิ์เงิน, สัมภาษณ์, 4 เมษายน 2558) และจากการสัมภาษณ์คุณเกสรได้กล่าว
ว่า “หากมีกิจกรรมอะไรทางก็จะไปช่วยตลอดทุกงานคือถ้าว่างก็ไป ส่วนการไปประชุมนั้นก็ไปเช่นกัน
โดยจะมีสมาชิกกลุ่มโทรมาชวนให้ไปเข้าร่วมการประชุม ส่วนมากหน้าที่ที่ท าประจ าก็จะเป็นท าอาหาร
เลี้ยงแขกท่ีมา” (คุณเกสร เจริญมี, สัมภาษณ์, 9 มีนาคม 2558) 

นอกจากสมาชิกแต่ละคนจะรับรู้บทบาทหน้าที่ของตนแล้ว ยังต้องรับรู้หน้าที่ของสมาชิกคน
อ่ืนๆอีกด้วย เนื่องจากสมาชิกที่รับผิดชอบงานในแต่ละหน้าที่นั้น บางครั้งก็ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกัน หากสมาชิกไม่รู้หน้าที่ของผู้อ่ืนในกลุ่ม การติดต่อประสานงานก็จะเป็นไปได้ยาก 
ดังเช่นถ้าสมาชิกกลุ่มต้องการที่จะสีข้าว จะต้องไปติดต่อคุณเทียนชัยหรือคุณอุดม เพ่ือบอกกล่าวให้
สมาชิกทั้งสองนั้นรับรู้และจดบันทึกไว้ หรือเมื่อต้องการใช้ปุ๋ยชีวภาพของทางกลุ่ม จะต้องไปเบิกกับ
คุณสาลิกา ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลจัดการเรื่องปุ๋ยชีวภาพของกลุ่ม หากสมาชิกในกลุ่มต้องการน าไปใช้ ก็
ต้องบันทึกรายชื่อและจ านวนปุ๋ยที่เบิกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า สมาชิกแต่ละคนนั้นต่างรับรู้ว่า
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ตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและมีหน้าที่อะไรภายในกลุ่ม รวมถึงรับรู้หน้าที่ของสมาชิกอ่ืนๆภายในกลุ่ม 
เพ่ือการติดต่อประสานงาน  

จากที่ได้กล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า การรวมกลุ่มของชาวบ้านในชุมชนนั้นเริ่มจากการ
ชักชวนชาวบ้านโดยจะบอกกล่าวข้อดีของการท าเกษตรอินทรีย์ในด้านของการลดต้นทุนการผลิตและ
ราคาผลผลิตที่สูงกว่าเกษตรเคมี ชาวบ้านจึงให้ความสนใจและเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้น 
ลักษณะของการรวมกลุ่มในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นแบบไม่เป็นทางการ ไม่มีการแบ่งงานกันท าอย่าง
ชัดเจน แต่เมื่อสมาชิกในกลุ่มเริ่มมีการปรับตัวและมีความพร้อมที่จะพัฒนากลุ่มไปสู่การเป็นกลุ่มที่
เป็นทางการมากยิ่งขึ้น จึงไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการบริหารจัดการกลุ่มและแบ่ง
หน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 
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ผูใหสัมภาษณ 

 อาจารยประภาส ปนตบแตง อายุ 55 ป เพศชาย มีภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม 

ปจจุบันมีอาชีพเปนอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร ท่ีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เดิมอาศัยอยูท่ีชุมชน

แหงนี้มาตั้งแตรุนปูยา ครอบครัวทํานามาโดยตลอด ตอมาพอแมแบงท่ีนาให จึงไดมาประมาณ 6 ไร 

และนํามาทําเกษตรกรรมอินทรียในป พ.ศ. 2554 เพ่ือตองการพัฒนาใหชุมชนแหงนี้เปนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมยั่งยืนตามขอกําหนดของโฉนดชุมชน เริ่มแรกซ้ือโรงสีเล็กๆสําหรับสีขาวเพ่ือบริโภค

ภายในครอบครัวและรับจางสีขาวอินทรียจากบริษัทกันตนา ตอมาจึงชักชวนคุณนันทาใหมาเขารวม

การปลูกขาวอินทรีย และในป พ.ศ. 2555 เกิดการรวมกลุมของชาวบานท่ีเปลี่ยนแปลงการทํา

การเกษตรมาเปนเกษตรอินทรียข้ึน โดยในระยะแรกมีสมาชิกเพียง 3-4 คนเทานั้น หลังจากท่ี

โครงการรับจํานําขาวลมเหลว ก็มีชาวบานมาเขารวมกลุมกันมากข้ึน สําหรับตลาดในการขายผลผลิต

นั้น เริ่มจากขายใหเพ่ือนและพ่ีนองท่ีจุฬาฯ หรือขายใหญาติบาง ตอมาจึงพยายามไปเจรจาคาขายตาม

โรงงาน และไดโรงแรมสามพรานมาสั่งขาวหอมปทุมเดือนละตัน นอกจากนี้อาจารยยังสงเสริมใหปลูก

ขาวหอมนครชัยศรี ซ่ึงเปนขาวพันธุพ้ืนเมืองท่ีสูญหายไปจากอําเภอนครชัยศรี ในป พ.ศ. 2556 

อาจารยไดแนะนําใหกลุมไปจดทะเบียนเปนวิสาหกิจชุมชน เพ่ือเปนการสรางความนาชื่อถือหากจะมี

หนวยงานมาใหการสนับสนุน 

 คุณนันทา ประสารวงษ อายุ 43 ป เพศหญิง มีภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม ปจจุบัน

ดํารงตําแหนงหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ครอบครัวอาศัย

อยูท่ีชุมชนแหงนี้มาเปนเวลานานและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เดิมทําเกษตรเคมีเชนเดียวกับ

ชาวบานคนอ่ืนๆในชุมชน อยางผักก็มีท้ังท่ีปลูกขายและปลูกไวบริโภคแตปลูกแยกกัน เพราะปลูกขาย

ตองใชสารเคมี ผักก็ไมไดไปซ้ือกิน เพราะรูวาใชสารเคมีกันอยูแลว แตพอเรารูถึงผลกระทบของ

สารเคมี ก็มีการปรับเปลี่ยน โดยเริ่มตนเชนเดียวกันกับผักท่ีปลูกไวบริโภคเอง เพ่ือตองการลดตนทุน

หลังเหตุการณน้ําทวม หาดลงทุนดวยการทําเกษตรเคมีแลวเกิดความเสียหาย ก็จะเสียหายสูงกวาการ

ทําเกษตรอินทรีย ซ่ึงมีตนทุนต่ํากวา หากเกิดความเสียหายก็จะเสียหายนอยกวา ฟนตัวไดเร็ว และ

เปนหนีนอยลง ซ่ึงคุณนันทาไดเปลี่ยนการทําการเกษตรมาเปนเกษตรอินทรียในป พ.ศ. 2554 และได

เขารวมกลุมกับอาจารยประภาส จากนั้นจึงไดไปชักชวนชาวบานใหมาเขารวมกลุมดวย โดยกลาวถึง

ขอดีของการทําเกษตรอินทรีย เพ่ือใหชาวบานเกิดความสนใจและหันมาทําเกษตรอินทรีย  
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 คุณอุดม สวัสดี อายุ 50 ป เพศชาย ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม มีตําแหนงเปนรอง

หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน บานโฉนดชุมชน คลองโยง – ลานตากฟา ทําอาชีพเกษตรกรรม มีท่ีนา

ประมาณ 16 ไร ปลูกขาวเพ่ือขายใหกับทางกลุมและมีหนาท่ีใหคําปรึกษาเรื่องการสีขาวใหแกกลุม 

เริ่มเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียในป พ.ศ. 2555 จากการชักชวนของคุณนันทาและเพ่ือตองการลด

ตนทุนการทําการเกษตร ในชวงแรกนั้นก็ประสบปญหากับการขายผลผลิตท่ีได เนื่องจากปลูกเยอะ 

แตไมมีชองทางในการขายผลผลิตท่ีได จึงตองยอมขายใหกับทางโรงสีขางนอกในราคาขาวเคมี ตอมา

ทางกลุมเริ่มมีการบริหารงานท่ีลงตัว เชนมีการกําหนดพันธุขาวใหแตละครอบครัวในการปลูกและหา

ตลาดในการขายผลผลิตไดเพ่ิมข้ึน นอกจากปลูกขาวขายใหกับทางกลุมแลว คุณอุดมยังปลูกผักสวน

ครัว ไดแก ดอกสลิดและผักหวานใหกับทางกลุมอีกดวย เนื่องจากราคาท่ีขายใหกับกลุมนั้นไดดีกวา

ขายในทองตลาด  

 คุณชลอ พรหมสูงวงศ อายุ 55 ป เพศชาย ภูมิลําเนาเดิมอยู ท่ีจังหวัดนครปฐม มีท่ีนา

ประมาณ 7 ไร ปลูกขาวขายใหกับกลุมและมีหนาท่ีทําสารชีวภาพ เดิมทําการเกษตรแบบเคมี แตคุณ

นันทาซ่ึงเปนหลานมาชักชวนใหเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรีย ประกอบกับมีความตองการท่ีจะลดตนทุน

และทราบถึงถึงผลกระทบดานสุขภาพของการใชสารเคมี เนื่องจากตนทํานาเคมีมาตั้งแตหนุมๆ

จนกระท่ังในป พ.ศ. 2555 จึงลองมาทําเกษตรอินทรียโดยเริ่มจากการลดการใชสารเคมีใหนอยลง 

การปลูกขาวในครั้งแรกเริ่มปลูกขาวหอมปทุม ตนทุนลดลงจาดเกษตรเคมีไปเยอะ ประมาณครึ่งหนึ่ง 

ในการปลูกขาวนั้นจะมีการวางแผนกอนลวงหนาวาการทํานาฤดูหนาจะหวานขาวพันธุอะไร นอกจาก

ปลูกขาวแลว คุณชลอยังปลูกดอกขจร เพ่ือขายใหกับทางกลุมดวยเชนกัน 

 คุณยุวรีย พรหมสูงวงศ อายุ 50 ป เพศหญิง ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม เปนภรรยา

ของคุณชลอ ปลูกขาวเพ่ือขายใหกับทางกลุม รวมถึงมีหนาท่ีไปขายสินคาใหแกกลุมนอกสถานท่ี ดูแล

กิจกรรมของกลุมท่ีจัดข้ึนและทําสารชีวภาพเดิมทํานาเคมี แตเม่ือเกิดเหตุการณน้ําทวมในชุมชน ก็

เปลี่ยนมาทํานาอินทรีย ถึงแมวาการทําเกษตรเคมีจะไดปริมาณผลผลิตท่ีมากกวา แตราคานั้นต่ํากวา

เกษตรอินทรีย ประกอบกับท่ีนาของตนนอย หากเขารวมกับทางกลุมอาจจะไดรายไดเยอะกวา จึงทํา

ใหตัดสินใจไปเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน ตนทุนและรายไดระหวางเกษตรเคมีและเกษตรอินทรียนั้น

ตางกันมาก เกษตรเคมีตองลงทุนเยอะ แตกอนไดราคาจากโครงการรับจํานําขาวมากอยู แตเม่ือ

โครงการลมเหลว ก็ไดนอยลง และตนทุนในการทํานาก็สูง เม่ือหันมาทําเกษตรอินทรีย แมวาปริมาณ
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ผลผลิตจะไดนอยลง ไดประมาณ 3-4 เกวียน จากเดิมตอนทําเกษตรเคมีไดประมาณ 5-6 เกวียน แค

ราคาของผลผลิตท่ีไดนั้นสูงกวาเกษตรเคมี  

 คุณพิกุล พรหมสูงวงศ อายุ 46 ป เพศหญิง ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม ทําอาชีพ

เกษตรกรรม โดยทําตอจากพอและแม มีท่ีนาประมาณ 8 ไร ปลูกสมโอ มะลิ และมะมวง โดยปลูกทุก

อยางในรองพ้ืนท่ี 8 ไร และแบงพ้ืนท่ีบางสวนสําหรับทํานา นอกจากนี้ยังเคยทํานาบัว ตอนทําสวนไม

มีใครเขามาซ้ือผลผลิต ตองขับรถนําผลผลิตท่ีไดออกไปขายเองตามตลาด ตอนกลางวันไปขายสมโอ 

มะมวง ผักในสวน พอตอนเย็นกลับมาเก็บบัวไปขายท่ีปากคลองตลาด เลิกทํานาบัวในป พ.ศ. 2540 

เนื่องจากเศรษฐกิจลม และกลับมาทํานาบัวใหมในป พ.ศ. 2553 มีบริษัทเขามารับซ้ือแตโดนโกง จึง

เลิกทํานาบัวและหันมาเขากลุม พอเขารวมกลุมก็เลิกใชสารเคมีทุกอยางและเปลี่ยนมาใชสารชีวภาพ

แทน เชน น้ําหมักสะเดา 

 คุณเทียนชัย มวงโพธิ์ เ งิน อายุ 41 ป ภู มิลําเนาเดิมอยู ท่ีจังหวัดนครปฐม ทําอาชีพ

เกษตรกรรม มีท่ีนาประมาณ 11 ไร ปลูกขาวขายใหแกทางกลุมและมีหนาท่ีสีขาว เดิมปลูกขาวแบบ

เคมีและนําไปขายใหกับโรงสี ซ่ึงทางโรงสีจะนําไปแปรรูปเปนแปงสําหรับทําเสนกวยเตี๋ยวและแปงขาว

เจา ตอมาเม่ือในชุมชนมีการจัดตั้งกลุมเกษตรอินทรียข้ึน จึงสนใจและมีความตองการลดตนทุนการ

ผลิต จึงเขารวมกลุมวิสาหกิจชุมชน คุณเทียนชัยเปลี่ยนมาทําเกษตรอินทรียในป พ.ศ. 2555 และ

กลายมาเปนมือสีขาวของทางกลุม เดิมคุณเทียนชัยไมไดมีความรูดานสีขาวมากอน แตในชวงแรกนั้น

ทากงลุมใหสมาชิกแตละคนนั้นมาทําการสีขาวเอง จึงทําใหเครื่องสีขาวนั้นเสียบอยครั้ง เนื่องจากบาง

คนใชอยางไมถูกวิธี คุณเทียนชัยจึงอาสารับสีขาวใหกับสมาชิกในกลุมประกอบกับไดรับคําแนะนําใน

การสีขาวจากอาจารยประภาสดวย จึงทําใหคุณเทียนชัยไดรับหนาท่ีสีขาวใหแกทางกลุม 

คุณคนึง มวงโพธิ์เงิน อายุ 42 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม เปนภรรยาของคุณเทียน

ชัย เขารวมกลุมพรอมกับคุณเทียนชัย ทําอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักหวานเพ่ือขายใหแกกลุม 

เนื่องจากทางกลุมใหราคาผักสูงกวาในตลาด ซ่ึงทางกลุมจะนําผักไปขายท่ีตลาดเพียงอาทิตยละหนึ่ง

ถึงสองครั้ง แตผักท่ีปลูกนั้นมีจํานวนมาก จึงตองนําไปขายใหกับพอคาแมคา โดยจะมารับผักหวานใน

เวลาเท่ียงและนําไปขายท่ีตลาดศรีเมือง แตในภายหลังก็ไมคอยไดขายใหกับทางกลุม เนื่องจากทาง

คุณนันทาก็ปลูกดวยเชนกัน ท้ังดอกสลิด ผักหวาน ซ่ึงเปนผักสวนครัวท่ีชาบานจะปลูกคลายๆกัน จึง
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ทําใหมีผลผลิตเยอะเกินไปและขายไมทัน จึงจําเปนตองขายใหกับพอคาแมคาในตลาดแทน หากเรามี

ผักอยางอ่ืน เราก็จะนําไปขายใหกับทางกลุม นอกจากนี้คุณคนึงยังมีหนาท่ีแพ็คขาวภายในกลุมเพ่ือหา

รายไดเสริม 

 คุณบุญเหลือ ปาสน อายุ 72 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดเพชรบุรีและครอบครัวไดยายมาอยู

ท่ีจังหวัดนครปฐม ทําอาชีพเกษตรกรรม แตกอนทํานาแบบดั้งเดิม ปลูกขาวฟางลอยและนําไปขาย

ใหกับทางโรงสี ไมนิยมนํามาบริโภคเนื่องจากขาวแข็ง จะปลูกขาวพันธุขาวตาแหง ขาวเศรษฐี หรือ

ขาวเหลืองออนไวสําหรับบริโภคแยกไว การปลูกขาวแตกอนไมตองดูแลอะไรมาก หวานเสร็จก็ปลอย

ไป คอยดูวาตนขาวเจริญงอกงามดีหรือไม หากไมก็นํามูลสัตวท่ีเลี้ยงไวมาใสเพ่ือเพ่ิมสารอาหารใหแก

ตนขาว และคอยกําจัดหญาดวยการหวดหญา ตอมาในชวงประมาณป พ.ศ. 2500-2505 รัฐบาลไดนํา

ขาวพันธุ กข. ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาแจกจายใหชาวบานไดทดลองใช บางก็นํามา

จําหนายในราคาถูก เม่ือไดทดลองปลูกก็พบวาไดผลผลิตเยอะกวาเดิม ชาวบานในชุมชนจึงเริ่มหันมา

ปลูกขาวพันธุ กข. ใชปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืชกันมากข้ึน เพ่ือใหไดรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน ในภายหลังได

เลิกทําการเกษตรแตจะชวยดูแลนาและแปลงผักของคุณนันทาซ่ึงเปนลูกสาวบาง 

 คุณเกสร เจริญมี อายุ 46 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม ทําอาชีพเกษตรกรรม มีท่ีนา 

16 ไร เขารวมกลุมในป พ.ศ. 2556 โดยคุณนันทามาชักชวนใหเขารวมกลุม เริ่มจากการปลูกผักปลอด

สารไวบริโภคภายในครัวเอนกอน เม่ือเหลือจึงนํามาขายใหกับทางกลุม เนื่องจากทางกลุมใหราคาผัก

สูงกวาราคาในตลาดท่ัวไป โดยจะสงผักใหแกนองของอาจารยประภาส ซ่ึงจะนําไปขายท่ีตลาดนัดจุฬา 

ผักของเราก็ไมไดเยอะอะไร มีแคนิดหนอย เนื่องจากไมไดใชสารเคมี จึงโดนแมลงและหนอนกินหมด 

เหลือเพียงนิดหนอยเทานั้นจึงนําไปขายใหกับกลุม ผักสวนมากท่ีปลูกนั้นจะเปนผักบุง ผักคะนา 

กวางตุง และผักชีไทย แตคุณเกสรยังคงทํานาเคมี เนื่องจากพ้ืนท่ีนารอบขางทําแบบเคมี หากฉีดยา 

ละอองก็จะปลิวมาโดนขาวอยูดี จึงเปนการยากท่ีจะเปลี่ยนมาทํานาอินทรีย ทางกลุมก็ชวนใหเปลี่ยน

เชนกันแตทํายาก   

 คุณสาลิกา ปานบานเกร็ด อายุ 40 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม จบการศึกษาคณะ

การจัดการท่ัวไป เอกการตลาด ท่ีราชภัฏนครปฐม ครอบครัวทําเกษตรเรื่อยมา มีท่ีนาประมาณ 15 ไร 

แตกอนเคยไปทํางานดานบัญชีท่ีสนามกอลฟอยู 4 ป แตออกจากงานในป พ.ศ. 2544 เพ่ือมาชวยสามี
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ทํานา เริ่มโดยทํานาเคมี ปจจุบันทํานาอินทรียไวบริโภคภายในครัวเรือนประมาณ 1 ไร และทํานาเคมี

ไวสําหรับขาย เนื่องจากมีโรคในขาวระบาด จึงตองใชสารเคมี หากไมใชก็จะไดผลผลิตนอยและ

คุณภาพไมดี ประกอบกับมีท่ีนาเยอะ จะแบงมาทํานาอินทรียท้ังหมดเลยก็ยังไมได หากทําหมดก็ไมมี

ตลาดรองรับผลผลิตท่ีได จึงเปลี่ยนมาทําไวสําหรับบริโภคและนําไปสีท่ีโรงสี สวนผักนั้นแตกอนก็จะ

ปลูกไวบริโภคในครัวเรือนและเก็บผลผลิตสวนเกินท่ีไดนํามาขายบาง แตเม่ือทางกลุมมีตลาดรองรับ ก็

หันมาปลูกผักอินทรียสําหรับขายเลย เขารวมกลุมโดยอาจารยประภาสมาชักชวน 

 คุณสุรสังกาศ ธงศรีทอง อายุ 35 ป ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีจังหวัดนครปฐม มีตําแหนงเปน

ผูใหญบานหมู 2 บานลําทหาร โดยรับชวงตอจากบิดา มีอาชีพคาขายและทําการเกษตร เนื่องจาก

ผูใหญบานยังคงทําเกษตรเคมีอยู จึงทําใหไมคอยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมมากนัก 
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ภาพท่ี 1 ทางเขาพ้ืนท่ีโฉนดชุมชน 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2558 

ภาพท่ี 2 ลักษณะบานและท่ีนาภายในชุมชน 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2558 

ภาพท่ี 3 บานคุณนันทา หัวหนากลุม 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2558 

ภาพท่ี 4 รานคากลุมซึ่งตั้งอยูในบริเวณบานคุณ

นันทา 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2558 

ภาพท่ี 5 และ 6 ช้ันวางสินคา 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 20 มีนาคม 2558 
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ภาพท่ี 7 แพ็คเกจขาวของทางกลุม 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 7 กันยายน 2557 

ภาพท่ี 8 ปายราคาขาว 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 7 กันยายน 2557 

ภาพท่ี 9 การสีขาวท่ีโรงสเีกา 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 26 มีนาคม 2558 

ภาพท่ี 10 การโรยขาว 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 

ภาพท่ี 11 ถังหมักปุยชีวภาพของกลุม 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 26 มีนาคม 2558 

ภาพท่ี 12 เครื่องสีท่ีโรงสีใหม 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 26 มีนาคม 2558 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 13, 14 และ 15 การแพ็คขาวในเครื่องแพ็คขาวสูญญากาศ 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 

ภาพท่ี 14 สมาชิกกลุมน่ังตวงขาวใสถุง 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 15, 16 และ17 กิจกรรมการโยนขาวของกลุมนักศึกษาจุฬา 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 7 กันยายน 2557 

ภาพท่ี 18 และ 19 ถาดเพาะตนขาวสําหรับการโยนขาว 

ท่ีมา : ถายเมื่อ 7 กันยายน 2557 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประวัติผูศึกษา 

 

ช่ือ – สกุล   นางสาวธัญจิรา อมรเมฆพงศ 

วัน เดือน ปเกิด   21 มีนาคม พ.ศ. 2536 

ท่ีอยู  25 พาณิชยการธนบุรี 19 จรัญสนิทวงศ 13 แขวงวัดทาพระ เขต

บางกอกใหญ กรุงเทพฯ 10600 

อีเมล    nut_thanjira@hotmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549   ประถมศึกษา โรงเรียนเทพกาญจนา 

อําเภอบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553   มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 

อําเภอบางกอกนอย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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