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52601312 : สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน 
ค าส าคญั : การปรับตวั/เกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุก/สังคมระบบการคา้/เศรษฐกิจพอเพียง  
 สุรเชษฐ์  กังล่ี : การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุกภายใต้สังคมระบบการค้า  
กรณีศึกษา ชุมชนวิสุทธรังษี  เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  จังหวดักาญจนบุรี.  อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  89 หนา้. 

 
การวจิยัเร่ือง การปรับตวัของเกษตรกรผูป้ลูกพืชลม้ลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้  ชุมชนวิ

สุทธรังษี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จงัหวดักาญจนบุรี เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ  ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์
ระดบัลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม เกษตรกรผูป้ลูกพืช
ลม้ลุก ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนวิสุทธรังษี จ  านวน 25  คน โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาถึงการปรับตวั
ของเกษตรกรผูป้ลูกพืชล้มลุกภายใตส้ังคมระบบการคา้ พบว่า  เกษตรกรชุมชนวิสุทธรังษี เป็น
ชาวบา้นท่ีบรรพบุรุษไดต้ั้งถ่ินฐานอยูด่ ั้งเดิม   เดิมเรียกวา่ “บา้นบ่อ” เพราะเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถขุด
บ่อน ้า น ามาใชใ้นการอุปโภค บริโภค  ผลการศึกษามีดงัน้ี 1.) ชุมชนยคุบุกเบิก มีการจบัจองท่ีดินท า
กิน มีวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม ใช้แรงงานคนเป็นหลกั อยูแ่บบครอบครัวขยาย อาศยัการลงแรงไม่มี
การจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่ปลูกยาสูบเป็นหลกั ผลผลิตส่วนใหญ่น าไปขายท่ีจงัหวดัราชบุรีและ
จงัหวดัใกลเ้คียง เดินทางโดยทางเรือไปตามแม่น ้ าแม่กลอง มีประเพณีเปิดหั่นยาสูบ 2.) ชุมชนยุค
พฒันาตามแบบอยา่งตะวนัตก เป็นช่วงท่ีเร่ิมมีความทนัสมยัในดา้นพนัธ์ุพืช ปุ๋ย อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี เส้นทางคมนาคมขนส่ง การเปิดกวา้งทางการตลาด การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การ
เปล่ียนแปลงสภาพสังคมไปสู่ความเป็นเมือง ท าให้เกษตรกรเปล่ียนมาท าไร่อ้อยและท าไร่
หอมหัวใหญ่ ขณะเดียวกนัเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในอาชีพเกษตรกรรมท่ีตนท าอยู ่ท  า
ให้มีหน้ีสินจากปัญหาราคาต้นทุนท่ีสูงข้ึน การถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง การเข้าไม่ถึง
เกษตรกรจากภาครัฐ รวมถึงคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว 3.) ชุมชนยุคเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
ช่วงท่ีเกษตรกรเร่ิมมีความรู้จริงในการปลูกพืชลม้ลุก มีการศึกษา และมีประสบการณ์จากบทเรียน
ชีวิต จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ ทกัษะ การสร้างโอกาสทางการตลาด การมีนวตักรรมในการท า
การเกษตร จดัสรรน ้ าในการเพาะปลูก โดยมีการจดัการอยา่งเป็นระบบ ผา่นความคิดท่ีประยุกตใ์ช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการท าไร่พืชลม้ลุกแบบใหม่ 

 
สาขาวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชน          บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร           ปีการศึกษา 2553 

ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

52601312 : MAJOR : PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
KEYWORD : ADAPTATION /AGRICULTURIST WHO GROWS ANNUAL CROPS / 

THE SOCIETY OF TRADING SYSTEM/ SUFFICIENT ECONOMY 
 SURACHED  KUNGLEE : ADAPTATION  OF  THE  FARMERS  GROW  
ANNUAL  CROPS. CASE  STUDY : VISSUTTHARANGSRI  COMMUNITY  
THESABANMUEANG  KANCHANABURI   KANCHANABURI. THESIS ADVISOR : 
ASST.PROF.PHITAK SIRIWONG,Ph.D.  89 pp. 
 
 

The research of the adaptation of agriculturists  who grow annual crops 
under the society of commercial  system. This is the case study : Visuttharangsri  
community, Muang  district , Kanchanaburi  province. It  is  the  quantitive   research  
due to  in-depth  interview , group conversation  and  the observation  of  some 
participants. The  research  has  been revealed  that  the  agriculturists  who  still  
inhabit  in  that area  formerly known  as  “Ban Bor” because  from there  they  can  
dig  some  water  in  order to  use  and  consume for  a  long  time ; from generation  
to  next  generation   through  cognitive processes , technical  experience  and  
knowledge.  Even though this  area is  the  central  of  city , they  can  preserve their  
ancestor’s land for  earning  a  living. According  to the study , the  age  of  pioneer  is  
the  period of  settlement ,so  people  deforested  the  jungle  in  order that  they   
could  occupy  land  for  their  workplace. Moreover,  there  was  the  original  
production  by  using  unemployment labors.  

Most  of  products  were  tobacco  because  of  the  recommendation  of  
Chinese  merchants. A  lot  of them  were  sold  in Ratchaburi  province and neighbor  
provinces , the products were  contained  by boats  through  Mae  Klong  River for  
sending  to  another place. The  blessed  tradition  which  called  “Han  ya”  has  
been  hold  for  the  prosperity  of  farmers .The  age of  development  is  the  period  
of  advanced  technology , equipment  , fertilizer , transportation  , the  open market  , 
the  source  of  capital ,  the  progressive  development  of  government  policy and  
socialization  into  the  city. Because  of  these  reasons , the  agriculturists have  to 
change tobacco  products to  a  sugar can  or  onions.  On  the other hand, they  also 
lack  of  knowledge  and  understanding  in this matters. Thus,  it  becomes  the  
main  problem  that  they  have  to  face  many  difficulties  , such   as  formal and  
informal  debt  , the cost of  high  capital , taking  advantage  of middlemen  and  the  
quality  of  their  living. The  age  of  sufficiency  is  the  time  that  the  agriculturists  
recognize  experience  ,  education  and  skill  from  their  real life , in addition  there  
are  also creating  opportunities for  market and the  innovation  in  agriculture. All of  
these  can  reduce  some  capital  and  increase  revenue  and  productivity  by  the  
management  in  systematic  way  like  the  philosophy  of  sufficient  economy.  This  
is  the  guideline  for  the new  age  of  agriculturist  including  happiness , comfort  
and  firmness. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งคณาจารยทุ์ก

ท่านท่ีคอยให้ค  าปรึกษา โดยเฉพาะอย่าง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ์ ศิริวงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีสละเวลาอนัมีค่ายิ่ง คอยให้ค  าแนะน าและตรวจทานแกไ้ขจุดบกพร่อง ต่าง ๆ ดว้ย
ความเอาใจใส่ตลอดมาจวบจนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง ตลอดจนท่านประธานกรรมการ 
อาจารย ์ดร.ธนินทรั์ฐ  รัตนพงศภิ์ญโญ และกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์  วิไลนุช  ท่ี
ช่วยไตร่ตรองและแนะน าเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูว้จิยัขอขอบคุณ เกษตรกรชุมชนวสุิทธรังษี ประธานชุมชนวสุิทธรังษี หวัหนา้งานชุมชน
เมืองกาญจนบุรี และทุกคนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ส าหรับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการท า
วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ครอบครัว กงัล่ี ครอบครัว สมจิตร์ ครอบครัว บ ารุงศรี และครอบครัว 
สุขสวสัด์ิ ท่ีเป็นก าลงัใจแก่ผูว้ิจยั ตลอดจน พี่ ๆ รวมห้อง การจดัการภาครัฐและภาคเอกชน รุ่นท่ี 3 
กลุ่มนครปฐม และ เจา้ท่ีผูป้ระสานงานทุกท่าน ทั้งคณะวิทยาการจดัการและบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีคอย
ใหก้ารสนบัสนุนพร้อมช่วยเหลือในเร่ืองต่าง ๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


